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Staigmena ar natūrali išdava

STASYS YLA

"Buvo savotiška Lietuvos žur
nalistikos staigmena" —rašo J.
Prunskis apie "XX Amžių"', Drau
go kultūriniam priede (1976, Nr.
179). Staigmena iš tikro buvo, nes
iš paveldėto poros tūkstančių ti
ražo dienraštis išaugo į 100,000,
iš vienos spalvos spaudinio pasi
darė kasdien dviejų, o švenčių
progomis — keturių spalvų. Di
desnė staigmena, kad buvo ne
partinis tarp partinių ir susilau
kė pritarimo tarp visų partijų at
stovų. Redaguojamas buvo dvie
jų kolektyvų — samdomo ir sa
vanoriško, kurių pirmasis turėjo
5, antrasis 7 narius — viso 12
asmenų. Kur jūs rasit bet kurioj
redakcijoj anais laikais tokį šta
bą?

rus ir sumanus šiame darbe.
Šio dienraščio kilme domėjosi
prof. }. Eretas, rašydamas apie
"1939 metų generaciją" Si. Šal
kauskio monografij >j. nes jis
(dienraštis) ir buvo tos genera
cijos kūrinys. Domisi nūnai dr.
J. Girnius, ruošias veikalą apie
J. Ambrazevičių - Brazaitį, nes
dienraštis be jo nebūtų buvęs tuo,
kuo jis tapo. Domėkis gal dar ne
vienas, kaip toks "produktas"
buvo atsiradęs, ir, galimas da
lykas, kurs įvairias
prielaidas,
kaip to neišvengė ir pats buvęs
"XX Amžiaus" redaktorius J.
Prunskis.

Toji generacija, kuriai prof.
Eretas davė 1936 metų vardą, bu
vo stipriai įsivėlusi į spaudos lan
Niekas
nesitikėjo anuomet kus. Ryškiausias jos '"produktas"
(1936), kad apsilpusi, konserva buvo "Naujoji Romuva" — satyvų "Rytą" pakeis
pažangus Į vaitinis kultūros žurnalas, pra
"XX Amžius", valdžia "'Rytą" l dėtas 1930, redaguojamas J. Kesuspendavo ir greičiausiai tikėjosi liuočio, tikras kultūrinio gyveni
jį "garbingai" pribaigti, o, va, mo suktukas, išugdęs ištisą sąjū- įtakingasis nepriklausomos Lietuvos laikų dienraštis "XX Amžius" skaitytojuose buvo, be kita ko, populiaru* ir
susiburia naujos — jaunos jėgos dį. "Židinys",, pradėtas 1924 vy- del savo aktualiu karikatūrų. Porą štai jų prisimename ir šiandien. Si pirmoji liudija visų nuotaikas ir rūpesčius,
j ir jį tęsia. Ar manot laukė krikš- j reniųjų, tolydžio patekės i šios ge- palydint 1939 metus ir pasitinkant 1940-tuosius. Senieji naujiesiems sako: "Maso brangus vaikuti, saugok aw "
viskas tų vilkų greit buvo praryta.
t ^in«Trc
H« Tvirti- v***** *
L'f\A
-r-mrtiT I n n ^ o M A f
MnUie
Ci/vM^c/jalln aes dabar daug vilkų priviso!" Ir iš tikrųjų
čionys demokratai,
kad
nauji
į neracijos rankas,
Ig.Tnr Skrupskelio
Impresionizmas ir po jo sekąs kančiam vidinę prasmę. Ekspre 'ateiviai" ims ir atsiribos nuo Į redaguojamas, tapo
europinio
ekspresionizmas gali atrodyti lyg sionizmui leidžiama, kada jis tik partinės jų etiketės.
žurnalu, apjungusiu, kaip moiosi ši generacija jau kolekty tį "kultūriniams sąmokslinin tėjas. Aš esu priedas - pas mane
n pačių irmasto
cįįl'įnašus žodžiai, tik išreiš nori. ignoruoti perspektyvą, nau "Žaibo" bendrovės leidžiamame
"Naujoji Romuva", beveik vi viškai. Imant įvykius visumoj, kams", tai to nėra buvę. Priešin jie rinkosi Maironio
namuose
kiantys slinktį iš vienos srovės į doti bet kokį matavimą ir eiti laikraštyje? O kas tikėjo, kad to sus kultūrininkus. Ir štai dabar
kas
trečią
savaitgalį,
ir,
sudėję
gai,
pastarieji
pasisiūlė.
"XX Amžius'' gal ir nebuvo iš es
kitą bei savotišką, giminišką jų daug toliau už tų trijų, mums dienraščio priekyje, vyr. redakto dienraštis "XX Amžius" — tre
mės jokia staigmena, greičiau na
"XX Amžiaus"
atsiradimas, galvas, svarstėme.
pąsipijdymą: ko viena neatliko, taip pažįstamų, mastų. Ir tik ši riumi, bus pakviestas niekam ne čias tos generacijos padaras... Ką
Ambrazevičius pasakė "gerai"
tūrali išdava.
tiesa, susietas su Ryto suspenda
kita''užgriebė ir pabaigė. Net jų laisvė padeda
ekspresionizmui žinomas, vos prieš ketverius me kitados darė vienas Dovydaitis,
ir
netrukus pakvietė pas save,
Aplinkybės, kurios tiesiogiai vimu, bet dėl to galėjo jis ir ne
istorinis artumas (iš impresio kaip nors nustatyti, kad ir ne tus įšventintas kunigas ir kad jis kurdamas ir redaguodamas žur
Ugnegesių
gatvėje, šiuos asme
nizmo persilaužta į ekspresioniz tiksliai, tą vidinę sampratą, ku taps visiems priimtinas, populia- nalus bei laikraščius, tai dabar pagimdė ši dienraštį, buvo tačiau atsirasti. Buvo dar kita priežastis, nis: Pr. Dielininkaitį, J. Grinių,
kitokios ir, sakyčiau, beveik ne sakykim, atsitiktinė - proginė, bet
mą apie 1905 m.) šias dvi sroves, rios menininkas ieško.
Z. Ivinskį, J. Keliuotį, A. Macei
įtikėtinos. Čia J. Prunskis, atėjęs be jos niekam nebūtų atėję į gal
atrodo, padarė kone dvynėmis. Ir
J. W. Beach sako, /.a ir neoro
ną ir Ig. Skrupskelį. Keliuotis ne
vėliau, nebepagavo siūlo
pra vą tas nelemtas "Ryto" suspen
toks galvojimas tapo net papro mantikų, kurių kūryboje gali
atėjo.
Kiti išklausė įvado, kodėl
džios. Jis apie amžininkus — tą davimas ir susirūpinimas jį gel
čiu: jei tas ne impresionistas, tai, ma įžiūrėti nemažą ekspresionis
reikia
religinės kultūros žurnalė
septynetą, kuris ėmėsi iniciatyvos bėti.
tur būt, jau bus ekspresionistas. tinę tendenciją, kai vengiama
lio šviesuomenei, ir viso to plano,
Tų metų birželio vidutyje Amb
redaguoti dienraštį, rašo: "Jie jau
Tačiau, skaitant J. W. Beach'o detalizuoti gamtą, kai palinkstakoks buvo parengtas anos triju
buvo paskelbę ''Naujoje Romu razevičius buvo paprašytas, kad lės. Pritarimas buvo nelauktas.
"The XX eentury novel" tenka ma daugiau į religine mintį, kai
voje"
savo idealios santvarkos pakviestų pas save ar kitur kele Kai dabar galvoju, kaip prisime
gerokai nustebti, kai šios dvi sro mėgiamas legendiškumas, fan
deklaraciją
ir svarstė apie sukū tą savo draugų. Su juo kasdien nu kolektyvinį Ambrazevičiaus,
vės padaromos tiesiog antitezė tastiškumas ir mistinės temos.
rimą organo, per kurį galėtų kal susitikdavom prie stalo Čeka Griniaus ir Skrupskelio straipsnį
mis, kaip radikali priešingybė Bet tokie neoromantikų darbai
Laisvės
bėti į Lietuvos visuomenę. Taip nauskaitės valgykloje
viena kitai. Ir impresionizmas J. vis dėlto buvo ir yra labiau, kon
"Pašalinkime pikta iš savo pačių
i jiems neplanuojant, prez. Smeto- alėjoje. Buvo pasakytas ir reika tarpo", tilpusi ''Židinyje" 1935
W, Beach'o yra net smarkokai is servatyvūs, negu modernūs. Tik
I nos vyriausybė uždarė krikščio- las: norim kritikos, patarimų, gal
torijoje paspiriamas atgal ir pri neoromantikos poetai ir drama
[ nių demokratų dienraštį 'Rytą' ir ir talkos vienam planui, prie ku- j! metais 4-me numeryje, daros, vilipinamas net prie senojo realiz turgai su savo drąsesne techni
\ liaudininkų — 'Lietuvos Žinias'. rio buvo dirbta visus mokslo me sai aišku. Juk jie ten kele reli
mo, kaip artimas jo pusbrolis, ka pasireiškė taipgi gana moder
j 'Ryto' redaktorius prof. L. Bist- tus. Planas toks: leisti religinės ginio - moralinio mūsų gyveni
nes, J. W. Beach'o nuomone, im niai.
mėnesinį — ne liau mo negales ir tiesiog šaukte šauj ras buvo diskvalifikuotas — ne- kultūros
presionizmas turįs bene visus re
Kartu gali atrodyti, kad net
į bebuvo jam leidžiama toliau pa- džiai, kaip tai daro mūsų vienuo kėši, kad reikia ką nors daryti.
alizmo bruožus, o įvykęs lūžis ir toks Wassermanas ir Gide yra
Pradėjus diskutuoti šį reikalą ir
j silikti redaktoriumi. Tai krikšeio- lynai, o šviesuomenei. Tikslas —
&udUs į ekspresionizmą yra J3U daug konservatyvesni už Joyce'ą,
jau
įsibėgėjus, berods, Maceina
j nys demokratai, berods prof. išvesti religinę galvoseną iš liau
laikomas labai dideliu istoriniu kuris norėjo perduoti gyvenimą
kilsteli
ranką ir sako:
Į Bistro lūpomis, ir pasiūlė perim- diškumo, primityvumo, kuris, at
XX amžiaus įvykiu, gal net pačiu tokį, koks jis yra, t. y. lyg labiau
— Palaukit, vyrai, kodėl mes
Į ti 'Rytą' tiems naujiems 'kultū- rodo, įsigalėjęs ir neturi naro. gal
didžiausiu. Tai
atsitraukimas realistinį. Vis dėlto Was:»ermaklausimą.
svarstom
Žurnalėlio
ir galimybių siekti aukštesnio ly
I ros sąmokslininkams'".
nuo vergiško gamtos ir gyveni- nas ir Gide, kad ir konservaty
kai
dienraštis
"Rytas"
uždarytas
10 kopijavimo. Tai gal pats d i vūs techniškai, vra arčiau eksPirmiausia dėl tos deklaracijos, gio. Turim ir sąrašą eventualių
į kuri buvo paskelbta 1936, vasa vardų, tarp jų "Pragiedruliai". ir greičiausiai negalės toliau ei
fžiausias šių dienų kūrybinis •; presionizmo dėl jų drąsos, grupuorio pabaigoje. Ją pasirašė viso 16 bet dar nei vienas mūsų nepaten ti?
Visi pakėlė gaivas. Tikrai,
jant
Įvairias
scenas
{vairiose
pa
uzsiangazavimas menuose.
i asmenų, tarp jų buvo ir 6, kurie kina. Esam pramatę ir bendra
1
Anot }. W. Beach'o, ekspresio saulio vietose. Tuo jie išre'škia
tu pačių metų birželyje pradėjo darbių. Šio plano autoriai dar dienraštis nepasirodė, berods, jau
nizmas yra priešinga tendencija ekspresionistinę misteriją, žmo
j neturi visuomenėje vardo. tad daugiau kaip savaitė. (Buvo su
"XX Amžių". yia
nių
solidarumą
ir
priklausymą
įsigalėjusiam tikslesniam gyvenitarp tų 16-kos, bet esu dalyvavęs gal reikės jį ''skolintis'* iš ži spenduotas birželio 4). Negi jis
tikrai nebeišeis rr liksim be savo
dvasine
prasme
vienas
kitam.
{QO aprašymui. Ekspresionizmas,
i 25-30 asmenų reguliariuose pasi- nomųjų.
griežtai šnekant, yra lyg opozici Tai jau ir būtų lyg laisvesnis būAmbrazevičius tik klausėsi, dienraščio? Gal skambinti dr.
! tarimuose įvairiais katalikų klaur'es
parodyti
tiek
įvairių
scenų,
ja impresionizmui, nes impresio
: simais, dažniausiai kultūriniais- neskubėjo egzaminuoti, bet atro Bistrui? Ne, saugiau būtų asme
niškai nueiti ir pasitikrinti, kaip
kartais
tarp
savęs
nesurištų,
kam
nizmas pagrinde yra tik realizvisuomeniniais. Tas 16-ka buvo dė geriau, kad iš anksto žinos,
gi ten yra. Gal jam reikėtų pa
rno — tikrovės variacija. Impre buvo daroma senojoj realistinėj
iš tų pačių. Niekas tada nekėlė kas tie yra to p!ano "autoriai".
sionizmas tik specialia technika 'ecHnikoj, kur viskas priva'ė'o tu
— Pažįsti Kazį Čibirą — re galbos, redakcinės...
klausimo, kad reikia naujo dien— Eikit judu, mes čia palauk
rėt'
logiką
ir
motyvaciją.
slęngiasi duoti objekto tikslią imraštinio organo prabilti "į Lie dagavo "Šaltinį", ruošė spaudai
B&es.rją. Impresionizmas yra ir ga
J. W. Beach'o nuomone, ir Gi
"Arkivyskupas sim, kol grįšit, ir tesim toliau ATIĄ
tuvos visuomenę".
Nemanau, sudėtinę knygą
re i'<alą.
ną ištikimas, kaip ir realizmas, de rado didesnį meninį °:ro/į
kad toks klausimas būtų kilęs ir Jurgis Matulevičius" (1933), da
Taip mudu su Maceina išskuobjekto parodymui, nors ir turi gra'kų ir 17 šm. klasikuos, nors
16-kai. Jie gi turėjo per ką "kal bar turi parengęs knygą apie
bėjom
ir radom Bistrą už stalo
savo ypatingąją parėdymo siste jie dažnai ir visai neatitiko realy
bėti į Lietuvos visuomenę" — už Pečkauskaitę "Gyvenimo meni
j Ttffttrtfi* fctt-ėutn*
j"vr; kuriu r*aicts>/tĮ
redakcijoje.
mą.
bės. Gide galvojo, kad tai vis tiek
teko "Naujosios Romuvos", 'Ži ninkę" (1937). Jis tos minties
— Didžiausia bėda ne ta. kad
dinio" ir paties "Ryto". Ar su iniciatorius ir akstintojas. Kitas,
Ekspresionizmas gi priešingai, buvo didesnė kūryba — išradin
dienraštis
šiuo metu sustabdytas,
stengiasi ne tik neduoti daikto gumas, negu beveik vergiškas re Prieš pat rusq-bolševiku okupaciją rašytojai Liudas Gira ir Petras Cvirka spendavus "Rytą", buvo įspėtas gal pastebėjai "Naujoj Romuvoj"
pataikauti būsimam Lietuvos laisves pavergėjui rusui. "XX Amžius* dr. Bistras, kad negalėsiąs toliau Pr. Zaidį — slapyvardį, rašo ir — kalbėjo jis. — Svarbiausia, la
impresijos, bet nori iškelti daikto a n z m o ir impresionizmo g a ^ M S tšoko
a
bai kritusi prenumerata, bendra
~ įvykio esenciją ir parodyti, ką ir P ^ v e n i m o koDijavimaS. Visos T. ' pavaizdavo tokia karikatūra su parašu: "Svetimas bizūnas vis tiek ge- redaguoti dienraščio, nežinau — "Ryte". "Šaltinyje", jėzuitų spau
\ V ' R e s r h ' o mi'rtvs. a t r a d o veria riausias kai kurių rašytoju jkvėpimo šaltinis'". Žinoma, ir šios linksmosios teGaidamavičius darbių trūksta, o aš pats pavar
"J?a pirmą k-irtą. Bet kad doj — Pranas
jiį f? viso reRV'V EkspresionŽECi„s
prisidėjo
prie
to.
'
.
a*S
'*XX
Amžinus"
vyr.
redaktorius
dr.
Ig.
Skrupske•
•t
^
? •
•
U-l* .'
kad istoriškai rsa- . lis, rusams okupavus Lietuvą, tuoj p^t būvu suimtas, įkalintas, išvežtas Sl- krikščionys demokratai per Bist- (Gaida), Tihamer Totho ''Jau gau, žinot, tiek metų vienas...
*i§ būty jpasiūlę perimti dienraš- nos sielos auklėjimo" (1935) vexįNdpatt* ! 2 p i . )
lyg jreriausįam ženiūui, ttaun{NttkftU* į Z p l i
i Mraa k įm msaiktata*
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KAIP ATSIRADO "XX AMŽIUS"?

Kertine parašte

(Atkelta iš 1 psl.)
~ , . . .
...
— O kaiD, jeigu mes pridėtume savo rankas — tik redaguoti,
be kitų rūpesčių? —-pratarė Ma
ceina.
Bistras pakėlė rankas:
— Ale tik imkit, ir Dievas
jums tepadeda. Tik imkit, aš pa:s
jums talkinsiu.
— Redaguoti?
— Taip. Visa kita atliks esa
mas administracijos ir spaustu
vės štabas.
fstrigo Bistro žodžiai: "Lyg
pats dangus būtjį man, jus at
siuntęs", tik nepamenu, kurioj
vietoj juos fterpė.

vo pavardę. Supratau įkliuvęs į j
kolektvvinį ratą. '
į.-; .,.: .
uUi^.:
Pirmasis aųmęri- buvo parušus į Rytą, d a r netobulas laužy
mas. Formatas lyg ir mažesnis.
Pirmas puslapis (politinės
ži
nios) .panašios į ''Ryto", kiti pus
lapiai lyg kažkas "š\-iežią", la- Į
biau gyva. Tolimesni nųmę«,ąi ;
gerėjo medžiagos išdėstymu, stipresnėm antraštėm, šrifto įvairini-1
mu. Kieno tai ranka? Aišku. Juo
zo (Ambrazevičiaus),
talkinant
Vincui (Rygertui), kurį tik vė
liau tepažinau. O kaip su Pruns
kiu? Skubėjau vykti į Vakarus —j
trečiosios savo studijų kelionės, Į
tad nebespėjau patirti, ar vysk. į
A. v sveikinom ir, greit grižam Patarokas jį leido. Piakiausi Vo
pas paliktuos: u | . . | į | ę r a v Q m pa- kietijoj, Prancūzijoj, Belgijoj
ir
dėtf. įsižiebė lyg nauja ugnis. Pir tarp kitų dalykų, kurie buvo
masis planas, dei kurio susirin m a n tiesioginiai, vis žvalgiausi į
kom, nuėjo i sali. Pradėta, cia periodikos pavyzdžius. Grįžęs, su
pat planuoti nau|ąs dienraštis- žinojau, kad Prunskis gautas, bet 1
Vardas? Tik n e "Bvtas".
ne. buvo pasiprašęs atostogų, tad at
"Dabartis'", A t e i t k " , "Žygis'"? sirado, vėliau. Visą pradžią vežė
Jau buvę, žinomi. O kaip "'Dvi Ambrazevičius, talkinamas kitų. j
dešimtasis Amžius" — tokiu var Keliuotis buvo nustebęs.
radęs j
du belgai turi dienraštį La Veng- savo pavardę, ir atsisakė būti ko-j
tieme Slėcle? — Neblogas, tik ne lektyve, netgi išgąsčiavo,
kad, Į
"Dvidešimtasis", p tiesiai XX — nuėję į dienraštį, jie (pastovus jo
Ir visi pritaria. Skyriai? "Moks bendradarbiai)
pakenksią
jo
las", — taria berods Ivinskis, "ir "Naujajai Romuvai". Taip iš aš
menas'"
— papildo
Grinius. tuonių paskelbtųjų, kolektyve li
Sprendimas: Mokslas ir menas.
Socialiais skyrius: "Darbas", — ko tik seotvni.
siūlo DieKniakaitis, "ir .duona",
Toji dienraščio pradžia, kai Į
— priduria berods.
Maceina. dabar galvoju, gali atrodyti jau
Sprendimas: Darbas ir duona. nuoliška, impulsyvi, toli nuo tošį
Reikėtų humoro skyriaus, kokio legendinės istorijos, kaip ją pri
nors "Mirg;."' — juokauja kaž statė Pažaislyje surastasis redak
kuris, "ir marga" — nusijuokia torius. Bet iš to popiečio pasida
antras.
Sprendimas: Mirga - rė didelis dalykas — kone per
.
marga. Vedamieji. Turėtume ra versmas mūsų dienraštinėje pe Pavasariniai ūgiai
šyti visi iš eilės ąr pagal reikalą. riodikoje. (Apie tai plačiau bus
Straipsniai? Jei vėl po vieną kiek kitur).
viskas kartu ir kažkas daugiau —
vienas savaitėje, būtų užpildytas
visi buvo panašios minties, nors
Klausimas, kas buvo pagrin ir labai skirtingi (tai buvo pliu
tretysis puslapis — bent pradžio
je, kol atsiras daugiau
bendra dinis variklis, apsĮprendęs anga sas šiame darbe), tos pačios atei
žavimąsi: jaunatviškas entuziaz tininkų mokyklos ir ideologijos,
darbių.
Planavimas vyksta žaibiškai ir mas (kolektyvo narių amžiaus pagaliau, išskyrus Skrupskelį —
sklandžiai ligi klausimo, kas gi vidurkis buvo 27 metai), visuo "Židinio'' redaktorių, visi' to pa
imsis vyr. redaktoriaus pareigos- meninė atsakomybė ar intuity ties fakulteto dėstytojai.
"Tokiu būdu prasidėjo žurnaVisi žvalgosi i Juozą Ambraze vus balsas "darykim, išeis". Gal
vičių, jau dirbusi kitados dien
raštyje. Tas kraipo gaivą:
— Negi turėčiau mesti kitus
darbus?
Taip einam iš eilės, ir nė vie
nas negali. Dairomės, ką būtų
galima laisvesnį ir tinkamą rasti
iš šalies. Nerandam nė tokio.
— Žinau
vieną — kunigas,
b u s neįgudęs, bet rodo didelį in
teresą žurnalistikai. Mane pakei
tė "Mūsų Laikraščio" trečioj kė
dėj, ir Juozas Grušas buvo juo
patenkintas. Moka kalbų, verž
lus, landus...
— Kas toks, sakyk?
— Prunskis
Juozas,
Pane
vėžio vyskupijos, dabar "stip
rina'* plaučius Pažaislyje...
— Nepažįstam. Bet jei manai.
kad turi duomenų ir galėtų, va
žiuok ir kalbink.
į
Pasitarimas užtruko ne dau
giau trejeto valandų, "XX Am
žius"' jau buvo gimęs savo var
d u ir škicais ir visu Šešeto įsipa
reigojimu. Galvojau, manęs tai
neliečia — padarysiu, tik paslau
gą, susi riši u su Prunskiu.
Kitą dieną, pasiskambinęs ar
neskambinęs, nuvykstu i Pažais
lį. (Prunskis netiksliai rašo. kad
aš jį išsikvietęs į Kauną). Radau
mūsų "kandidatą", vaikščiojantį
pušynėlyje, ir pradėjau jam kloti
reikalą. Visa tai buvo jam nau
ja, nelaukta — beveik neįtikėti
na. Pagaliau sutiko su sąlyga, jei
vyskupas Paltarokas jį išleis, tur
būt, galvodamas, kad to nebus.
Grįžęs, pranešiau Ambrazevi
čiui, o jis painformavo kitus. Pas
vysk. Paltaroką išvyko delegaciclja. berod* Dielininkaitis su
Skrupskeliu
ar pastarasis su
Ivmsklu — nežinau tiksliai, nes
pats išvykau į gimtinę. Nepraėjo
nė 10 dienų, gaunu Kurkliuose
"XX Amžių", numerį 1, išleistą
birželio 24 dienos data, vadinas
— sv. Joriui. Vartau ir puolu
skaityti redakcijos žodi, pasirašy
ta aštuonių — visų ten buvusių
pas Ambrazevičių ir nebuvusio
Keliuooo. Nustembu radęs ir ša
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(Atkelta iš 1 psl.)

Nuotrauka Vytauto Maželio

vėl tęsti prometėjišką kūrybinį
iizmo ir į jį panašaus impresioniz darbą.
mo laikais tikra meninė kūryba
Ši tuštuma —spraga čia kartu
buvo lyg ir sustojusi, ir žmogus, primena ir kitą, vadinamą "vi
tuo laiku būdamas ištikimas ob- duramžių spragą", po kurios tik
itkto - -įvykio parodymui, gal renesansas, pradėjęs vėl domė
net liovėsi kurti, palikdamas lyg tis senovės graikais ir romėnais,
tam tikrą tuštumą — spragą, po pastatė lyg tiltą per viduram
kurios jau tik ekspresionizmas su žius, dovanodamas mums graikų
savo fantazija, mistiškumu, re ir romėnų genijų tęsinį. ligija ir legendiškumu pradėjo
Kartu vertėtų pažiūrėti ir į
mūsų literatūrą kiek kritiškiau,
į tą konservatyviškumą į skun
:ų, knygą autorius užbaigia pu
santro tuzino puslapių epilogu. dus dėl per didelio romantišku
Jis, pasivadinęs Palydovu, išsive mo, į vieną kitą simbolistą ar
da Julių iš kapo ir sukuria dia modernistą. Mūsuose vis dėlto
P. Mln.
logą apie įvykius, prasidėjusius
bolševikine revoliucija Kronštate ir besitęsiančius iki šių die
TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159
TeL P S 8-8239
nų. Palydovas aiškina, kas atsiti
DR. ANNA BALIUKAS
DR. P. KISIELIUS
ko Jiriiaus draugams. į revoliu
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
4KIŲ,
AUSŲ,
NOSIES
ER
ciją Įsivėlusiems, xis minėdamas
1443
So.
50th
Ave., Cicero
GėRKLES LIGOS
naujas pavardes. Julius jaudina
Kasdien 1-3 vai. ir «-8 vai. vak.
2858 W«et 63rd Street
si, liūsta, stulbsta, protestuoja.
Išskyrus tre&aSleTtfrM.
Šeštadieniais 12 iki 4 v.<\ r'r>T>iat. *
Valandos pagal susitarimą
Revoliucijos niekšybę atskleidęs,
Palydovas palieka Julių su jo di
TeL REliame V181J
DR. K. D. DALUKAS
džiąja meile Justina, po jo mir
DR. WALTER J. KIRSTU K
Akušerija tr motery ilgos
ties
greit nusinuodijusia, a m 
(Lietuvis gydytojas)
Ginekologine Cbirurgtt*
žinai ramybei...
6449 So. Pulask) Road (Crawford
3925 West 59th Street
pirmad., antrad., K^t\i tad, ir
Julius Janonis — revoliucio Medical Boflding). TeL L ū 5-6446 Va.h:
penktad. nuo 12-4 vai., popiet ir >i-8
Priima ligonius pagal
susitarimą. vai.
vak.
Trež. ir šestad. užriar/ta.
nierius? Taip! Julius Janonis — Jei neatsiliepia, s k u A t a U S74-80S4.
bolševikas? N e ! Nesvarbu, kad
DR. IRENA KURSS
socialdemokratinio
nusiteikimo
GYDYTOJA IR CHIRURGE
DR. V L BLAŽYS
jaunuolis keletą mėnesių prieš
KCDIKTO IR VABK.L LdOOS
PLAUČIŲ ER VIDAUS LIGOS
SPECIALISTE
mirtį ir bolševiko vardą nešiojo.
Afanmette Medical Center
MEDICAL BLILDING
Revoliucijos metu viskas susimai
61S2 So. Kedzie Avenue
7156 South Western Avenne.
antrad. Ir xetvtrtad
šo. Tuo pačiu vardu vadinami VaL: pirmad.,
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
« iki 7:86 vaL vakaro.
iki 1 ral. popiet.
ŠeStad. nuo 1 iki 3 vai.
ir šventi idealistai, ir sadistiški
Oflso tel. R E 7-1168; rezid. 239-2019
Pagal susitarimą.
oportunistai. Vėliau jų keliai iš
Ofiso telef. V A 5-2670
Ofs. HE 4-1818; Rez. P R 6-9861
siskiria. T a r t u m antspaudą čia
RezkL tel WAJbrook S 4048
DR. J. MEŠKAUSKAS
uždeda Juliaus sesuo Emilija:
TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238
"'Man yra didžiausias nesmagu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. PETER T. BRAZIS
Specialybė vidaus ligos
mas, kai m a t a u ir girdžiu, kaip
2454 West 71st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jie jį savinasi... Jeigu Julius ži
(71-o* tr Campbell Ave. k a m p a s )
notų, koks komunizmas yra da
2434 West 71st Street
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. k
bar, jo kūnas apsiverstų karste..." Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarti*
Antrad., penktad. 1-5, treč. ir Seštad
Cia bereikia tik ištarti amen.
tik susitarus
O P T I OA L
STUDIO

listinis darbas, kuris sau lygaus
neturėjo ne tik Lietuvoje, bet ir
užsieniuose", — rašo prof. J. Ere
tas
(Stasys Šalkauskis, 1960,
191). Gaila, kad lig šiol tas dar
bas neapi budintas, - nepasvertas,
;jo komplektai "'neprieinami jau
Paminėtini keli svarbesni kny
nesniems žurnalistams pasižval
gos
trūkumai. Visų pirma — aps
gyti bei pasimokyti.
tu laikraštinio stiliaus, tartum
skaitytumei dienraščio atkarpą.
Čia kreipiamasi į Skaitytoją (iš
didžiosios),
čia
šūktelėjama
komplimentas kuriam dienraš
čio bendradarbiui, čia reiškiama
"nuoširdi padėka" medžiagą tei
kusiems. Vargina skaitytoją gau
sybė intarpų į ilgas ir trumpas
su naujais puslapiais ir naujais citatas. Autoriaus pastabos ge
ALFONSAS NAKAS
skyriais bręsta. O vis dėlto. įlam- riau tiktų, citatas pabaigus, ar
pa auga. tragedija artėja, nors ba puslapių gale, išnašose. Be to,
ir kaip skaitytojas trokšta, kad intarpams naudojama klaidinga
skyryba: prieš intarpą autorius
tituliniam
puslapy
pažymėta ji neįvyktų.
1975, o skaitytojus pasiekė tik
Negali sakyti, kad autorius Ju citatą nutraukia kabutėmis, o in
1976-jų vėlyvą pavasarį. Kodėl lių Janonį perdėtai idealizuotų. tarpą baigęs vėl kabutėmis pra
taip atsitiko, galėtų paaiškinti Nors
monografija
rašoma su dėjęs citatą tęsia. Keistai atrodo
tik pats autorius.
meile ir širdimi, bet stengiama ne tik tarp kabučių cituojami
Juliaus Janonio eilėraščių paski
Įvade, apgailėjęs pereito šimt si laikytis objektvvumo. Naudo
ri posmai, bet net ir ištisi eilė
mečio pabaigos ir šio pradžios jamasi medžiaga iš Lietuvoje pa
raščiai.
Sveti mženkliai čia abso
per anksti mirties išskintus še sirodžiusių leidinių ir čia, Ame
liučiai
nereikalingi.
Knygoje nė
šis talentingus mūsų literatus, rikoje, kruopščiai surankiota. Są
ra vardų rodyklės.
Monografi
apie Julių Janonį autorius šitaip žiningai Lietuvoje naudotą, ob
niam
veikalui
ji
būtina.
Kurie iš
jektyvią medžiagą autorius tei
prašneka:
šios
knygos
rankios
medžiagą
giamai įvertina, pagiria, patvir
"Šį pastarąjį ištiko tragiškiau tina autentiškumą. T e n , kur aiš ateities veikalams, autorių daž
sias likimas, kuris iki pat šios kiausiai meluojama, į gausias ci nai pakeiks.
dienos nėra pasibaigęs: vieni, ku tatas jis įsibrauna so protesto,
Dail. J. Dagio aplankas vykęs,
rie savo pažiūromis dedasi jam dažnai piktomis ir kandžiomis,
impresyvus.
Tik čia stambi klai
artimi, visaip iškraipydami jo pastabomis.
da tekste. Pirmame aplanko vir
poetinę kūrybą, jį savinasi. o ki
J. Jašinskas prieŠ "lietuviškųjų
šelyje į keturias eilutes surašy
ti, esantieji laisvajame apsaulyje, miunchhausenų"
—
melagių
ta:
"Jurgis Jašinskas / P O E T A S ' /
nepažindami nei jo veiklos, nei svaisčiojimus pastato liudinin
REVOLIUCIONIERIUS /
kūrybos, jį ignoruoja ir pravar kus, gyvenančius lasvajame pa IR
1971". Tik nugarėlėje randamas
džiuoja".
saulyje. Jiems nereikia meluoti.
"JANONIS".
Remdamasis kitų liudijimais ir Jie kalba faktais. Nepaprastai
savo vaikystės bei jaunystės atsi svarbus ir nepaprastai įdomus
Tiek apie stambesnius trūku
minimais, autorius gyvai atkuria yra Juliaus Janonio sesers Emili mus. Jų buvo galima lengvai iš
poeto tėviškės vaizdą, apibūdina jos
Janonytės-Railienės, gyve vengti, ypač kalbinių — skyry
jo šeimą, jautriai ir vaizdžiai nančios Baltimorėje, liudijimas. bos, jeigu rankraštis bent kelioms
aprašinėja jo vaikystės skurdą, Juliaus Janonio ateities biografai dienoms būtų patekęs į kurio kal
nuobodų ir sunkų darbą, pieme be šio liudijimo neišsivers, nes bininko rankas.
naujant pas latvių
ūkininkus, kitaip jie tikro poeto portreto
Šių pastabų autoriui knyga pa
knygų ir mokslo troškulį. Vėliau nesukurtų. } knygą sudėta tuzi
darė
didelį įspūdį. Lėtai, su per
poetą stebi Biržų keturklasėj. nas nuotraukų. Ne visos jos vie
Šiaulių gimnazijoj, Voroneže, nodai ryškios, bet visos savaip traukom skaitant, keletą dienų
Petrapily.
Skaitytojui pateikia įdomios ir vertingo?. Ties vieno teko su Julium Janonių pagyven
nepflprastai protingo, talentingo, puslapio poeto rankraščio faksi ti, jo posmus mintimis kartoti,
geraširdžio, kilniausių idealų ku mile sustojęs, stebisi knygos au apie jo tragiką galvoti, jį pamil
pino jaunuolio paveikslą. Kuo ne torius, o su juo ir skaitytojas: ti. Ledai, kurie anksčiau nuo Ja
kiekviename knygos skyrelyje kaip puikiai Janonis mokėjo lie
nonio skyrė, — ištirpo. Tikiu,
pribarstyta ištisų Juliaus Janonio tuvių kalbą, nors jos mokytis ne
kad, šią objektyvią monografiją
eilėraščių arba paskirų posmų. turėjo daugiau progų, kaip .Ame
Kadangi
maždaug
laikomasi rikos lietuviukai Šeštadieninėse perskaitę, daugumas susidomės
nuoširdžiu, dėmesio vertu poetu,
chronologinės įvykių raidos ir ka lituanistinėse mokyklose!
dangi skaitytojas žino. kuo vis
Po pustrečio šimto puslapių tragiškuoju Julium Janonių —
kas baigsis, įtampa tik pamažu poeto gyvenimo ir kūrybos fak- — Vaidilos Alniu.

Žvilgsnis į Juliaus Janonio reabilitaciją
Jurgis Jašinskas, JULIUS JANO-,
NIS — POETAS IR REVOUUCIO- j
NERIUS. Monografiįa.
Rinko ir
spausdino "Naujienų"
spaustuvė,
1975 m. Leidinys didesnio formato, 266
psl., kaina nepažymėta.

Nebegaliu pasakyti, tėvų na
muose, ar pas kaimynus. Juliaus
Janonio-Vaidilos Ainio
eilėraš
čių knygą esu matęs ir skaitinėjęs apie 1930-31 metus, būdamas
vaikas, vos laisviau skaityti pra
mokęs. Jo sklandus, ritmingi ei
lėraščiai m a n e žavėjo, kaip Mai
ronio poezija ir Vytės Nemu
nėlio eilės (pastarojo
tuomet
tfk Žvaigždutėje
aptinkamos).
Tačiau aplamai šio poeto kūry
bą mūsuose ištiko savotiška da
lia: vieni ją visai nutylėdavo, ki
ti gi keldavo ir kelia į padan
ges. O tikroji jos vertė greičiau
siai tarp tų dviejų kraštutinumų
kur nors per vidurį.
Prieš septynerius ar šešerius
metus šiam tylos ir melo sąmoks
lui pasipriešino Juliaus Janonio
kaimynas, biržietis . žurnalistas
Jurgis Jašinskas. Kad taip atsiti
ko, iš dalies turime dėkoti bol
ševikų "stebukladariams", anot
J.
Jašinsko
"lietuviškiems
miunchhausenams'", kurie, žuvu
sį poetą begarbindami, pasirodo,
prirašė tiek visokių kokčių nesą
monių, kad jautrus rašto žmo
gui nebegalėjo tylėti. Kruopščiai
telkęs ir grupavęs medžiagą, J.
Jašinskas išliejo ją į kelias de
šimtis "Naujienų" atkarpų. At
sirado skatintojų, kad medžiaga
būtų surinkta i knygą. Knygą
pagaliau gimė. Tfcsa, sunku su
sigaudyti jos išleidimo datose:
įvadas datuotas 1971, aplanke ir
mt

v

i

i

'

mam

dar dominuoja, su negausiomis
išimtimis, tai realistinis, tai im
presionistinis stilius, kuris J. W .
Beach'o greičiausiai b ū t ų pri
skirtas prie tam tikros "spragos".
Vis dėlto mūsų jaunoje literatū
roj* rasime nemaža autorių su
ekspresionistine tendencija, bet
daug ir realistų su impresionisti
ne tendencija, net impresionistų
su realistine ar ekspresionistine
tendencija. Visa tai, gali būt, liu
dija mūsų tam tikrą balansavi
mo pamėgimą, net baimę ryškiau
angažuotis vienam ar kitam brai
žui, juo labiau avangardiniam
prasiveržimui. Ir sunkiai atsako
mas klausimas: ar visa tai pade
da mūsų šiandieninei literatū
rai?

'

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per&naS

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2769 West 51st Street
TeL — GR 6-2400
VaL: pagal susitarimą: pirmad. fc
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir p e n k t
10-4: aestad. 10-3 Tai.

Oflk M . 735-4477; Rez. 246-2889

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGB
Specialybe — Nervo tr
Emocitnes Ilgos
OBAWFORD MEDICAL BTJTLDING
«44» So. Pnlaski Boad
Valandos pagal susitarimą.

Berid. tel — GI 8-6873

DR. W. M. EJSIN-EISINAS
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6182 So. Kedzie Ave. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą.
Jei ne
atsiliepia skambinti: Ml 3-0001.

DR. A. B. SUVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL — B E 3-5893
Specialybė Akių ligos
8667 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą.
Ofiso teL — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK šM
VAIKŲ
LIGOS
2656 West 63rd Street

VIOLETA KAHOSAIT*
7051 So. Washtenaw. TeL 778-6706
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptus.
.t
Didelis akinių rSmų pasirinkimas.
Vai.: pirm., antr., p e n k t 10-6:M.
Ketv. 1-8 v. vak, Sešt. 10-4 v. p. P.
Trečiadianiais uždaryta.

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKTC LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH A V E .
4206 NO. CENTRAL A V E .
Valandos pagal

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
2618 W. 71st S t — TeL 7S7-U48
Tikrina akte. Pritaiko
"Contact lenses"
VaL pa«al susitarimą. Uždaryta trefi.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 6Srd Street
VaL antrad. mto 1-4 popiet
ir ketv. nno 5-7 vakare.
Ofiso teL 7764886, re*. 448-5611

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA S
Adresas 4256 W. 6Srd Street
Ofiso t a M . R E 5-441S
ReztdeacUoe tėte*. G R S-OSH
VaL: pirmad., antrad. ketvirtas.
m o 1 iki 3 valandos popiet.

DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos tik iš ank-tn susitarus:
Bendra praktika ir moters. Ilgos
pirm,., antrad., ketv. ir penkt nuo 3
OOMM tr rea. ss5S w . teta s a
iki 8 v. v. Šešt. nuo 3 iki 6 v. v.
TeL FRospeot 8-IMS
OTuo vaL: pirm., antr.,
Ola. PO 7-6606, Rez. GA 8-7278 penkt.
ano 3-4 vaL ir S-S v.
Softt. 2-4 p. p. tr kita laiku

DR. A. JENKIRS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 West M Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JOGAS
DERMATOLOGIJA —
CHIRURGIJA
0214 Ko. Western Avenos
1662 N A vVestern Avenee
TeL atsakomas 12 valandų
489-4441 — 561-160$
|s«algos tr bato teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1667 8. 490i Ossort, Oosra
10-11 ir4-T
tra*. W

Ofiso teL H E 4-S1SS,

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURG A 8
2454 Wsst Tlst
VaL: psrnv. antrad.. ketv. tr
2-5 Ir t-l — 1

DR. F. C. Wm$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8167 West 71st Street
Valandos: 1-6 vaL popiet.
TraC. Ir Seštad. pasai

Ofiso teL 5864166:

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
6284 8. NarrafaasMtt A m
VaL pirav, aatr., ketv. tr penkt. 2-7
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daugiau dramatinę, muziką, nes,
laumės, raganos, miškiniai pyks
ta ant jaunos laumės Gi landos,
kuri įsimylėjo žmogų, nori pa
likti girią ir išeiti gyventi į kai
mą. Šiuose paveiksluose, ten kur
reikia, naudoju ir moderniosios
— eksperimentinės muzikos ele
mentus. Kaimo vaizduose domi
nuoja lietuviška lyrika. Muzika
pilna būdingų lietuviškų intotonacijų, lietuvių muzikai ti
pingų kadencijų, gausu lietuvių
muzikai būdingų nekvadratinės
struktūros motyvų. Epizoduose
naudoju ir "sutartinių" harmo
niją, tačiau saikingai.

Naujos muzikines premjeros išvakarėse
Pokalbis su kompozitorium Aloyzu Jurgučiu, "Dainavos" ansamblio
muzikiniu vadovu ir dirigentu
t

— Esame "Dainavos" ansamb-\
lio naujos premjeros išvakarėse. Į
]ūs esate šio gyvo ir kūrybingo j
vieneto muzikinis vadovas ir di
rigentas. Sakykit, ar dainaviečių ;
ambicingas
užmojis
— leasmet Į
pasirūpinti visai šviežios operetės'
premjera — virsta jau tradicija
ar ir ateityje manoma šia prasme
ištesėti?

ALEKSANDRAS
NAKTIES

Anšlavs Eglitis

reikėjo stovėti vietoje.
D.B.F. neskubėjo. Jis atsegė marškinių
apykaklę ir Usinosi patogioje, gilioje
savo

automobilio kėdėje, šaldytas oras. izoliuotas
motoro ūžesys. Šešių šimtų arklio jėgų mo
t o r a s nekantriai laukė progos parodyti savo
neribotą galią.
D.B.F. buvo stambaus sudėjimo. įžengęs
į penktą savo amžiaus dekadą, tačiau atrodė
jis jaunėlesnis. Jis puošėsi vešliais, nukaru
siais ūsais. Jo juodi, juodvarnio žvilgesio
plaukai siekė pečius — nauja veiklaus fi
nansininko išvaizda, kurią įvedė madon pa
garsėję muzikos verteivos, vardu Vabalai.
Atkaklus optimistas, D.B.F. nė truputė
lio nebuvo paveiktas automobilių susigrūdi
mo: jis vertino padėtį santūriai. Iš tikro, šis
milžiniškas mašinų srautas liudijo pūtikų pa
žangos reiškinį. Kuklios Henry Fordo sva
jonės, kad kiekviena amerikiečių šeima turė
t ų po automobilį, buvo padūkusiai pralenk
tos. Dabar vidutinė amerikiečių šiema turi
tris, penkis automobilius. Ir, kas svarbiausia,
visi šie motorvežimiai naudoja jo korpora
cijos produktus.
Patenkintas žvelgė D.B.F į nuostabų kor
poracijos
išaugimą,
jam
pirmininkau
jant Milžiniška korporacija įsiurbė savin

Ir nežinau
(ir kam gi man
žinoti?),
kada iš tikro
gyvenu,
ar niktį
akvarelėj
mėlynoj,
ar 5= dės potvynio
bangoj.
OBSERVATORIJA
Kontraforsai ir kolonos kyla
į mėnulio baltą
išgaubimą,
asteroidų liepsnelės dega.
Užsidėkim
Paukščių Tako stulą,
žalią arnotą Oriono,
nekruvinos
aukos
liturginiai
indai
jau paruoštu
TELESKOPAS
Į stiklo ežerą
krinta
žvaigždės
ir suliepsnoja Dievo ugnimi.
Šviesa, tarytum Viešpaties gimimo
iškyla lyg
monstrancija
ties manimi.
Jos tyras
auksas,
niekad rankom
nelytėtas,
liejasi naktin iš tolumų gilių.
Aš, stiklo ežere it Gango upėj
amžinybės
veidrodį
*egiu.

tenka aktyvus vaidmuo — gausu
replikų, trumpesnių ir ilgesnių
chorinių epizodų, dažnai palydi
mų judesių. Kiti 2 paveikslai, Jcur
vaizduojamas kaimas, yra su kal
bamais intarpais. Čia išgirsime
solistę Audronę Gaižiūnienę (Si
monaitytę), kuri atliks kaimo
mergaitės Elytės vaidmenį, so
listą V. Liorentą
— Andriaus
vaidmenyje ir solistą. V. Radį —
Dėdės vaidmenyje*: -

Vincent van Gogh
VIS

nusiprausęs,

Stiklan banga
įsminga,
paberdama
spalvas,
Ugai, ilgai kalbuosi
su tolima gelme.
Kalbu mėnulio
žodžiais,
Klausau žvaigždžių dainų
ir sugrįžtu į saulę,
paženklintas
naktim.

Pacifiko paplūdimių ttirf*tai m a t ė tirš
tą naftos pompavimo bokštų mišką. Ši* miš
kas tęsėsi p a k r a n t e nuo Aliaskos iki San
Diego. Pilnoji naftos žemė! I š tikro, nedaug
beliko šiais laikais vietos žmonėms plaukio
ti ir saulintis paplūdimiuose. Smėlio nebėra.
Tiktai juoda, limpi masė, kurią begalima nu
imti s u terpentinu arba dažų nušalintoju.
Pompos ir suskilę vamzdžiai praleisdavo naf
tą: ji sunkėsi vandenin, skydo platyn. Gal
taip ir reikėjo. Dingo j ū r o s k r a n t ų paukš
čiai. Į k y r ū s jų klyksmai nebetrukdė pakran
tės praeivių. Nebeliko ir iuvų, kurios gaišdamos teršė orą pašvinkusiais kvapais. Liko
tik jūros dvelkmė, kvepianti jaukiais naftos
kvapais.
Nuo a n t stulpų iškelto greitkelio D.B.F.
matė plačią rafinerijų ir naftos t a n k ų
pa
noramą — tai buvo jo korporacijos nuosa
vybės. Kad tik o r o matomumas b ū t ų skaid
resnis! Automobiliai dangstėsi pilka migla.
Vien tik riogso vienišas Holiday viešbučio si
luetas. K a r t a i s šešėlis nučiuoždavo greitke
liu. Tai buvo eismo pareigūnų malūnsparnis,
besistengiąs įvertinti automobilių susigrūdi
mo diduma.
U*

Kelias su kiparisais naktį (detalė)

TIEK

naktį,

DIALOGAS

būrius smulkesnių, nepriklausomų gaminto
jų. Tačiau vis b u v o matyti erdvių, k u r d a r
galima plėstis. Geologai ieškojo naujų klo
dų. Atsirado teorija, k#d Žemė*
planetos
branduolys n ė r a geležies sankaupos, bet ne
aprėpiamo dydžio suspaustos naftos rezer
v u a r a s ! Ne tik tūkstančiai metų, bet if de
šimčiai tūkstančių metųuiteka tų degalų!..

P e r pastaniosiųB fWG«terfe*g nuetut

S

AKVARELĖ

Paminėsiu, kad
"Dainavos"
ansamblio choro nariams "Kūl
grindą" yra ne eilinis išbandy
mas. C h o r u i , lenką didelis krūvis
ir svarbiausia, kad čia gausu n e 
lauktų replikų, nelauktų įstoji veikalas. Bet aš tikiu, kad dainamų, gausu harmonizuotų, gana viečiai susikaups ir atliks "Kūl
— , "Kūlgrindoje" klausytojas sudėtingų atlikimui 5, 7, 8, 11
grindą" kuo geriausiai.
ras įvairiausių muzikinių mo dalių metrų ir pan.
mentų, tampriai susietų su iš
Aš labai gerbiu žmones, kurie
— Ir baigminis klausimas: kas,
raiškingu — vaizdiniai ryškiu myli dainą, kurie po darbo die
Jūsų manymu,
mūsų
publikai
tekstu. Dviejuose paveiksluose, nos skuba į repeticijas, ir tariu
labiausiai
"Kūlgrin
kur vaizduojamos laumės, raga jiems nuoširdų ačiū. "Kūlgrin turėtų
nos, miškiniai, klausytojas išgirs da" tikrai yra nelengvas atlikti doje" patikti?

Strimagalviais pirmyn
Dvright Baines Fisher. Jungtinių naftos
dirbinių korporacijos pirmininkas, kuri biz
nio pasaulis žinojo D.B.F. inicialais, važiavo
s a v o dailiu Maserati nauju, tarpvalstijiniu
greitkeliu. Iškeltas a n t stambių stulpų ir
platesnis už visus kitus, šis greitkelis šovė
p e r Los Angeles plotį nuo Pacifiko pakran
tės, veržėsi tuneliu pro Siera Madre kalny
ną ir smigo j garsų Las Vegas miestą. Šis
viršgreitkelis buvo dvidešimt keturių linijų
-— dvylika kas kryptis — t a i p pastatytas,
stengiantis numatyti vis tirštėjantį motorvežimių judėjimą bent dešimčiai metų ateitin.
Vis dėlto jau po šešių mėnesių pasidarė aiš
ku, kad greitkelio statytojai ateities neįspė
jo. Greitkelis turėtų būti bent dvigubai pla
tesnis. Kiekvieną dieną per skubos valandas
greitkelis buvo apkrautas motorvežimiais,
ir dabar D.B. Fisherio automobilis buvo
įstrigęs
tarp
kitų,
susiglaudusių
eiiėsna. Tik penkių mylių greičiu per valandą
begalima judėti, o ilgesnius laiko tarpsnius

RADŽIU

Mėlyna banga iš lėto liejasi,
prasideda tamsos žaidimas su šviesa.
Buvęs, esamas ir būsimas
•peizažas
verpetan įsuka mane.

— Man sunku atsakyti į šį j
klausimą, nes apie ateinančių'
metų sezoną "Dainavos" an
samblio
valdyba su manimi
dar nekalbėjo. Jeigu aš būsiu pa
kviestas ir sekančiais metais dirb- \
ti ansamblio meniniu vadovu,
šią liniją aš stengsiuosi išlaikyti.
— Ar "Kūlgrinda"
bus dau
Chorinės muzikos koncertai sta
giau solo partijų oiperetė, ar dotinėje formoje nėra tiek populia
ehoras? Kurie solistai ir
t minuos
rūs ir nesutraukia tiek klausyto
j kurioms rolėms yra angažuoti?
jų kaip muzikiniai veikalai su
Kaip vyksta baigiamasis repetici
vaidyba. Jeigu ansamblis apsiri
jų
darbas? Ir koki yra šiandienibos tik choriniais koncertais, jis
I
nis
"Dainavos" ck&ras?
praras klausytoją ir eis palaips
niui prie užsidarymo. Tai rodo
— "Kūlgrinda" nėra
tipinė
gyvenimo tikrovė. Noriu primin
operetė. Tikslinga ją būtų vadin
ti, kad šiuo metu domėjimasis
ti abstrakčiai' — muzikiniu veikachoriniais koncertais
statinėje
Į lu, nes nei forma* nei muzikos
formoje mažėja ne tik JAV, bet
charakteris nėra tipiniai opereti
ir Lietuvoje. Į Lietuvoje rengia
nio pobūdžio. .Du paveikslus pa
mas masines dainų šventes dai
rašiau, naudodamas operinio vys
nininkai atvyksta dėl "spaudimo
tymo muzikos formą —be kal
iš viržaus"'
— už dalyvavimą
bamų intarpu. Šiuose paveiks
(kaip ten sakoma) meninėje sa
luose didelis krūvis tenka solis
viveikloje iš įstaigų,
Įmonių,
Muzikinio veikalo "Kūlgrindos" kūrėjai: kompozitorius Aloyzas Jurgutis ir tėms M. Momkiėnei (jaunai lau
fabrikų vadovų jie gauna kai libreto autorė, rašytoja Nijolė JankutS-Užubalienė. Nuotr. V. Jasinevičiaus mei Gilandai) ii* senai raganai —
kurių lengvatų.
Varūnai — FL Mastrenei. Chorui
— Atrodo, kad libretas yra pa
sakiško —romantinio pobūdžio.
Jūs esate "Kūlgrindos"
muzikos
kūrėjas. įdomu, ar operetės muzi
ka irgi bus tradiciniai
romanti
nio pobūdžio ar nepagailėsite ir
šiandieninės muzikos
niuansų?
Juk pačią seniausią
lietuvių
liaudies melodiją gana įdomiai
ir kūrybingai sumtoderninti šian
dien yra tiesiog tikras užsidegi
mas tiek Dariaus Lapinsko kūry
boje, tiek daugelio kompozitorių
Lietumie. ypač kuriant
vokalui
ir pramoginei muzikai. Ar galiM tikėtis ir "Kūlgrindoje"
ko
nors panašaus?

peL 3

Mėlyna banga iš lėto liejasi

Norėčiau pabrėžti, kad kiek
vienas kompozitorius nori, kad jo
kūrinys kuo geriausiai praskam
bėtų ir būtų. visuomenės šiltai
priimtas. Kompozitoriams dažnai
patinka eksperimentuoti, tačiau
kitas klausimas — ar tie eksperi
mentai patenkina, ar erzina klau
sytoją. Todėl, kurdamas muziką,
aš stengiuosi nepersistengti...

— Skaitytojams
ir būsimiems neatsirado kompozitoriaus, kuris
spektaklių dalyviams Įdomu bū imtųsi parašyti jam muziką.
tų sužinoti šį bei tą iš "Kūlgrin
dose * genezės. Sakysim, kada ir
— Kaip vertinote
"Kūlgrin
hiip gimė naujos operetės reika dos" libretą literatūrine ir mu
lo būtinybė ir su kokiomiis opere zikui — kompozitoriui svarbiau
tinėmis sugestijomis buvo anga sia muzikinei kūrybai
tinkamužuota libretistė Nijolė Jankutė - j mo prasme?
Užubakienė.
— Kiekvienas žmogus yra indi
— Vos tik pradėjus repetuoti vidas, žiūrintis į jį. supančią ap
praeitais metais mano muzikinį linką, į problemas pro savo-indiveikalą "Pamario pasaka*', ėmiau viuuaiią
ili
prizmę. Kiekvienas in
ieškoti kito libreto. Kada man į dividas turi skirtingą
minčių
rankas pateko rašytojos N . Jan dėstymo logiką. Todėl, prieš ra
kutės - Užubalienės libretas, pa šydamas
muziką,
kiekvienas
rašytas, "Dainavos" ansamblio kompozitorių); ilgai diskutuoja
užsakymu, net prieš 10 metų, su libretistu, kaip taisyklė — kei
nieko nelaukdamas, ėmiausi dar
čia jo detales ir pan. Aš neturė
bo, nes libreto turinys, kalba ir
jau jokių problemų. Rašytoja ir
veiksmo vvstymosi eiga man pa
aš greitai pajutome kits kitą, su
tiko.
radome "aukso vidurį'\ ir klausy
"Kūlgrindos"
a — Kodėl tas libretas išgulėjo tojas, apsilankęs
net 10 metų "ant lentynos"?
spektaklyje, manau, pajaus, kaip
-Kaip yra minėję ansamblio glaudžiai rišasi literatūrinė ir
valdybos nariai ir pati rašytoja. muzikinė kalba.
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Pavasaris jau čia,
jau mano sode.
Šeimininkauja
saulė
ir ežere.

Ar ne vis tiek
anksti pražydusiem
žiedam,
ar mano akys
mėlynos, ar juodos?
ar mano rankos
baltos,
ar
tamsiaodės?
Ar ne vis tiek,
Kad tik
žiūrėčiau,
kad tik
gėrėčiausi
naujai užgimusiom
spalvom,
kad mano gyslose
pulsuotų
•pavasario
gyvybė,
kad žemės
sultys
tekėtų į medžius.
į žolę,
į mane.

— Mano m a n y m u , atsakymą
reikėtų skirti į dvi dalis: eiliniam
klausytojui — muzikos mėgėjui
turėtų palikti didžiausią įspūdį
veikalo lietuviška dvasia, o pro
fesionalas muzikas turėtų rasti
įdomių momentų melodi<n:,ame
vystyme, harmonijoje, naudoja

Angeles aplinkos oras nebuvo skaidrus. Bu
vo žmonių, kurie siautėjo dėl tų rūkų ir ku
rie tvirtino, kad t a i nesaikingo naftos nau
dojimo padarinys. Tai, aišku, buvo nesąmo
nė. J o korporacija mokėjo didžiules algas
šimtams pirmos rūšies mokslininkų, n e t ke
liems nobelininkams, kurie dieną - naktį triū
sė, stengdamiesi r a s t i piktybinių miglų šal
tinius. Visi jie tvirtino, k a d t a piktybinė ait
rių rūkų migla kyla iš šaltų ir šiltų oro s r o 
vių sandūros vandenyne. J a u prieš šimtme
čius indėnai žinoję tą reiškinį ir Ange
lų miestą vadinę Dūmų slėniu. Žinovai skel
bė, kad blanki atmosfera nėra žalinga svei-

medžiuose

moje formoje ir orkestruotėje.

Aloyzo
Jurgučio ir Nijolės
Užubalienės muzikinio veikalo
"Kūlgrindos" spektakliai Marijos
mokyklos auditorijoje, Chicagoje,
įvyks gegužės 7 d. 8 vai. vak. ir
gegužės 8 d. 3 vai. popiet.

k a t a i , jeigu namai ir automobiliai aprūpinti
atitinkamais oro gerinimo aparatais, o lau
k a n išėjus, nešiojamos dujokaukės.

D.B.F. korporacija turėjo eilę gamyklų,
k u r i o s gamino nebrangius oro filtrus ir du
j o k a u k e s . Tad, jeigu ir sutikti, kad rafinerij o s gadina orą, problema buvo taisoma dos
niai gaminamomis dujokaukėmis. Ir D.B.F.
automobilis buvo aprūpintas geriausiais fil
trais, n e t dujokauke kiekvienam keleiviui.
D.B.F. net asmeniškai įsižeisdavo, jeigu
kokie nors karštakošiai mėgino siūlyti Kong
resui siaurinti naftos apdirbimą, net užgin
ti naftos gaminius naudojančius automobi
lius! Savaime aišku, tokie pasikėsinimai ne
sukeldavo rimtų diskusijų. Pasiūlos buvo at
m e t a m o s triuškinančios daugumos. J a u 67Zinomas latvių rašytojas ir dramaturgas A n š  t ą k a r t ą Kongresas pratęsė moratoriumą
l a v s E g l i t i s įtrauktas ir j "Lietuvių Encik
auto-pramonei paruošti švarumo filtrus iki
lopediją". Cia lietuvių kalbon išverstoje jo novelėje
Anšlavs Eglitis sukaupė skaudžią mūsų civilizacijos n u s t a t y t o termino, iki 2000 motų datos!
problematiką. Greta to matoma ir etninės proble
Po D.B.F. ū.sais buvo nugalėtojo šypsnys.
mos švytesius. Savaip suprastos civilizacijos staty Gailūs žmogeliai, panikos kėlėjai, protestuo
tojai, net pasididžiuodami, žudo aplinką ir žmones. tojai, atsisuko nuo pažangos. Jie atsisako
Rašytojo strofose skamba sarkazmas. Makabriškas
novelės finalas spindi tirštomis, apokalipsinėmis pripažinti, kad pažanga yra nesustabdoma!
spalvomis. Novelė yra dalinė mūsų skaitytoji} pa P a ž a n g a , augimas, plėtra — tai visų įkvėpi
žintis su žinomo latvių rašytojo kūrybiniu diapazo mų šaltinis. Ir ne tik Jungtinėse Valstybėse.
nu, su jo vaizdavimo metodu ir įtaiga. Jis meis Kinija pašėlusiai motorizuojama. Mažos ja
triškai apvaldė tarptautinę temą, kuri priklauso vi poniškos salos jau pavirto milžinišku fabri
sai žmonijai, kuri sutapatinama su mūsų amžiaus ku ir nesuskaitomi kaminai pučia juodų dū
koloritu.
mų vingius virš Pacifiko, pro Havajų salas,
Anšlavs Eglitis įvairus. Jis prozaikas ir kome tiesiog j Aukso įlanką prie San Francisco.
dijų autorius. Jis geras efemeriškojo Hollyvoodo
žinovas, neseniai išleidęs ta tema didelį iliustruota Rusiškosios imperijos margumyno vadai svatomą apie garsią filmų sostinę. Anšlavs Eglitis taip jote svajoja įveikti savo penkmetį per tre
pat ryškus kolorito dailininkas. Gal būt, todėl jo jus, per porą metų. Jie geidžia daugiau angproros vaizdai tokie reljefiškai ryškūs, atremti į
(Nukelta j 4 gusi}.
beveik igči u opiame tikroviškumą.
L G*
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f MŪSŲ KALBA

i Nauji leidiniai

Svetimžodžiai mūsų kalboje

pradžią. Išskirtinesnio dėmesio Lady of Vilnius w i t h the towers
vertas ir kiek ilgesnis Marijos Sau- and spires of the city. Published
laitytės raštas apie lietuvius rafy- by the M a r i t n Fathers of St. Ctttojus Brazilijoje. Plačiau apžvel simir Provinee. Printed by Lhh.
giama šių autorių kūryba: Pet Cath. Press, 4545 W . 63rd S t ,
ro Baįncko, Klemenso Jūrps J i a - Chįcago, IU. 60629..
linos Mošinskienės ir Aleksandro
Leidinys -puošnaus didelio for
Armino — Venecijaus Ališo.
mato, supažindinąs angliškai kai*
•
T H E PROVIDENTIAL bantį pasaulį su arkv. Jurgio Ma
PATH. Archbishop George Ma- tulaičio gyvenimu k j&
:ulaitis 1S71 — 1927. A Glance cijos b y k . Didžia savo teksto ir

• ATEITIS, 1977 m. N r . 2 Metinė
.
prenumerata JAV ir K a 
Ateitininkų federaoijos leidžiamas nadoje — 7 dol., kitur — o dol., su
kaialikiSkos — lietuviškos or sipažinirmti — 5 dol., garbės pre
Lietuviai JAV ir Kanadoje sko ientacijos mėnesinis
žurnalas. numerata — 15 dol.
linosi ir dabar tebesiskolina žo Vyr. r e d a k t o r i u s — ,<»«. dr. Kęs
Šiame numeryje dėmesys skiria
džius iš anglų kalbos. Skolinosi
tutis Trimakas, S50 Des PLaines mas š:emet įvykstančiam (lapkri
ne iš reikalo, o iš įpročio: jei
Ave., A p t 409, Foresr Park, 111. čio gale). Ateitininkuos kongrekiti tuos žodžius vartoja, galiu ir
60130. Administratorius — Juo sui, asmeniui ir istorijai (A. M a  imo the Life of Archbfshop Ge
aš. Kitam atrodė, jog y r a gud
zas Polikaitis, 7235 S. Sacramen- ceina), Vitalijos Bogutaitės poe orge Kfatirlafrrs. Arranged and
riau sakyti saidvuokas a r draivei,
to Ave.,
Chicago, IU, 60629. zijai, skirtingiems žvilgsniams i
strytas ar karas, špitolė a r škūlė,
dited by Fr. Victor Rimšelis,
tą paeią Bažnyčią (kun. J. Sa
šapą ar storas. T i e m s daiktams
ra uskas), beletrisrikai,
naujoms M I C Cover depicted by Sistęr
vadinti turime gražius lietuviš
knygoms, jaunimo atžaloms i r Mary Mercedes portraying Gur
kus žodžius, bet Amerikoje buvo ' ps|S|£
ateitininkiškos veiklos kronikai.
"parankesni" vartoti lietuviškai 5^s^**JW*f

Nors ir labiausiai būtų atsisky
rusi tauta, šiais laikais ji negalė
tų gyventi be ryšių su kitomis
tautomis. Mūsų kalba, kad ir
kaip būtų žodinga, negalėtų išsi
versti be svetimžodžių, kaip ir di
džiųjų įautų kalbos. Tokie žo
džiai kaip aritmetika, drama, fi
losofija, filologija, istorija, logi
ka, gramatika, mašina, medici
na, kultūra, muziejus, muzika,
teatras, automobilis,
fantazija,
žodžiai, juos M ^ ^ f c ^ ^ t i
elektra, geometrija, sistema, fizi ištariami angliški
• I LAISVĘ, 1»77 m . balan
ka, poezija, motoras, lingvistika, vartojo ir dar tebevartoja, nors n » * | |
dis,
N r . 69. Leidžia Lietuvių
mikroskopas, organizacija, poli- mes atvažiavome geriau apsi- i & v
Fronto bičiuliai tris kartus p e r
tika, radaras, radijas, televizija ir i švietę ir mokytesni. Tiesa, mes
metus. Šį numerį redagavo V y 
šhmai į juos panašių žodžių a- j buvome daug atsparesni tiems
tautas Vaitiekūnas. Redakcijos
tėjo į mūsų ir kitas kalbas, įsipi- i anglicizmams,
b e t didesni
Nįtįf
adresas : 341 Highland Blvd.,
lietino ir tapo visų tautų ir kalbų \ dalis mūsų vaikų užima senui u sį^£, j # f
Brooklyn, N . Y. 11207. Adminis
lobiu. Tai tarptautiniai žodžiai, j lietuvių vietas, nors jie daug motracijos adresas: 7034 Hartcrest
be kurių ir mes, ir kitos tautos į k^tesni su
Drive, Rancho Palos Verdes, C A
nebegalime išsiversti. T ų tarp-; laipsniais,
gerai
apmokamais |§j|3p
j 90274. Metinė prenumerata JAV,
tautinių žodžių skaičius smarkiai; darbais. Deja, jiems dažnai p r i - ' "
Kanadoje ir Australijoje 7 dol.,
auga, todėl mūsų grynosios lie- j trūksta lietuviško žodžio, todėl įkitur 5 doltuvių kalbos gerbėjai ir saugoto-! terpia anglišką arba tą anglišką
Šiame numeryje: Ričardas Bačjai ima nuogąstauti, kad tie sve- ] žodį keistai išverčia ir vartoja,
kis "Vakarų Europa ir komuniz- I
timžodžiai nustelbs lietuviškoį Nenuostabu, kad jų kalba pilna
mas"; Donatas Skučas ''Europos'
sakinio skambesį ir lietuviškos! papsų, džiusų, steikų, haibolų,
laisvė i r N A T O , Stasys 2yman-l
galvosenos paprastumą bei aiš- j minkštųjų gėrimų, sauso vyno,
tas "Susitikimai su. Padaliu". A p kurną. Visiems aišku, kad jie! sausų ledų, sodžių, papsų. Net vy
turi pagrindą nuogąstauta tiki resni lietuviai dažnai nugeria niai: žemuoginis, vysnmis, avie žvalginėje žurnalo dalyje šios t e 
sunku surasti išeitį. Juk savo kai- j skačiaus su sevenap. Tokie sko tinis vaisvandenis. Džiusus va mos: Kronikos penkmetis; D u o 
kime laisvę Simui Kudirkai; Vie
bos kiniška mūro siena neapjuo- ] liniai ar vertimai ateina ne tik į dinti sultimis.
nos (Nevarko) lietuvių katalikui
sime ir tarptautinių žodžių var-! pokalbius, bet ir į lietuvišką
Sodes ir papsus galėtume va
parapijos raida; Lietuviai lenko
toti neuždrausime. Atrodo, kad spaudą. Štai pora pavyzdžių,
dinti gira. Juk yra visokių girų.
tremtinio
užrašuose; Amerikos
mums lieka vienintelė priemonei Ar nereikėtų sausus raudonuo- Šiuo atveju galėtų būti ameriki
valdinė informacija
užsieniui;
— nevartoti tarptautinių žodžių sius vynus keisti baltais sausai- nė gira.
Komunistai
pasaulyje;
Katro
pir
ten, kur be jų galima išsiversti, i šiais vynais ( D r a u g a s , 1977.3.
Yra dai kita skolinių rūšis: tai
menybė:
grupinio
ar
bendrinio
Kita svetimžodžių rūšis mūsų i 10).
svetimžodžiai, kuriems neranda
kalboje — s k o 1 i n i a i. Jie atei- į ... noriu, kad mūsų užsienio po me atitinkamų lietuviškų žodžių galvojimo?; Kaip pasielgtų Dovy
ną iš kitų kalbų nejučiomis irįlitikoj atsispindėtų viltys ir sap- jiems pakeistL Jie ateina ir "lau daitis?; Kad tėvynės meilė nesuužima lietuviškų žodžių vietas, j nai, nuotaikos, dorovė ir pagarba kia", kada juos sulietuvinsime. akmenėtų. Užgesę žiburiai; Var
Tos rūšies svetimžodžiai ateina individualybei ( D r a u g a s , 1977. Dalį jų apdailinome ir priėmėm: dai įvykiuose; Laiškai.
per asmenis, menkai mokančius į 3.19 Prezid. Carterio sveikinimas pvz. pinigas, plūgas, muilas, va
savo lietuvių kalbą. Ateina ir per į LB).
• C I N Q U E N T E N A R I O 1926
gonas, garvežys, garlaivis, lėktu
rašytojus, nepakankamai
m o - j Lietuvių ka-lboje v y n o nevadi- vas, traukinys, geležinkelis, sto — 1976 PENKIASDEŠIMTMEkančius lietuvių kalbą. Devynio- į nome ir nevadiname sausu. Yra tis, Šaldytuvas, vėsintuvas, dan TTS. Lietuvių imigracijos Brazi
liktame šimtmetyje atsirado la-į sausas valgis (be mėsos), senose goraižis, apelsinas, citrina, ana lijon penkiasdešimt metų sukak
čiai paminėti skirtas leidinys. Sao
bai daug lenkiškų skolinių mūsų , maldaknygėse "sausas
pasnin- nasas...
kalboje. Jie atėjo per bažnyčią, : kas", bet sauso alaus ar sauso vy- Bet daug turime svetimžodžių, Paulo-Rio de Janeiro 1976. Reda
maldaknyges ir dvarus. Griekas,ino nėra. Lietuviškai sakytume kuriuos savo kalboje vartojame gavo ir išleido Lietuvių imigra
viečna mūka, mūcelninkas, spa-, grynas vynas, nepasaldintas vy- ir lietuviškų pakaitalų ar tinka cijos Brazilijon penkiasdešimtme
sabas, dzida, ubagas, pekla,; nas. Juk angliškas dry \vine reiš- mų vertimų dar nesurandame. čio komitetas. Fotografijas ir vir
čyšcius ir daugybė kitų atsirado kia arba nepasaldintą, natūralų Turėkime
kantrybės. Pamažu j šelį spaudė Papelaria e Tipogra-!
ano meto lietuviškose maldak- j vyną, arba vandeniu neatskiestą, juos apdailinsime ' ir priimsime. j Ra KAGE, tekstą — "Mūsų Lienygėse ir gyvojoje (šnekamojo
Angliškasis d r e a m yra ir sap- M a t , kalba kinta kartu su žmo- j tuvos" spaustuvė. Leidinys didelio
je) lietuvių kalboje. Iš rusų kal nas, ir svajonė, ir tikrovės sufan- • nėmis: atsiranda šiandien tas, : formato, 208 psl., tiražas 1000
bos atėjo skoliniai per rusų ad tastinimas. Prezid. Carterio svei ko nebuvo vakar. Tik labai svar-jegz., kaina nepažymėta.
ministraciją ir mokyklą: prista- kinime žodį dreams reikėjo versti bu, kad į mūsų kalbą neateitų! Leidinyje daug istorinės i r
vas, sūdąs, ukazas, jūsų mylista, svajonės. — nes sapnai lietuviui per daug svetimžodžių ir kerėb- j šiandieninės informacijos
apie
paručninkas.
padračikas, n e - yra miegančio žmogaus išgyve liškų įu vertinių, kurie užterštų: Brazilijos lietuvius, jų profesinį.
sliednikas, saldotas, ūličia ir kiti. nimai, kurie n e į m a n o m a gretin gražią lietuvių kalbą.
visuomenim. ir kultūrini gyveni- j
Tai slavizmai (polonizmai ir ru- ti su politiniais užmojais, vilti
Visų lietuvių noras — savo kal mą. Medžiaga teikiama lietuvių i
sieizmai), kuriuose vėliau iš sa mis,
pagarba
individualybe: boje vengti svetimžodžių ir viskalba, tačiau, kur pravartu, yra
vo kalbos iššovėme. Vokietijos ir t.t.
bandyti be jų ar su kai kuriais iš intarpų ir portugalų kalba. G a - ;
pasienio lietuviai pasiskolino iš
Soft drinks — mikštieji gėri jų išsiversti. Taip pat-visų užda Hma sakyti, jog pusę visos kny
vokiečių kalbos ir vartojo stubą,
mai. Tai pažodinis vertimas. Lie vinys — sulietuvinti atsiradusį gos užima gausybė nuotraukų. į
šnypštuką. gūsi. jomarką, žioge,
tuvių kalboje nėra žinomi tokie ir neišvengiamą svetimžodi. Kal Tai vis akivaizdi dokumentinė j
dampį ir kitus žodžiu
Tai ger- gėrimai. Juos geriausia vadinti ba priklauso visai tautai. Vi- medžiaga. Ypač vertingos pačios \
gėrimais, i ku sa tauta dalyvauja ir savo kalbom{'seniausios nuotraukos, rodančios į
manizmai. kurie mums nereika- nesvaigiaisiaisj
riuos įeina sula, gira, vaisvande- | kūryboje.
M. Stonys | sukaktuvinio penkiasdešimtmečio į
lingi.
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(Atkelta iš 3 pusi.)
lies, daugiau naftos. Italai ir amerikiečiai sta
t o didžiulius fabrikus Sibire, nori pripildyti
tundrą, taigą ir stepes automobiliais, o Mon
goliją kopų šliauži kais. Milijonai parijų ir
neBečiamųjų Indijoje, visi Afrikos juodarasiai i r milijonai Pietų Amerikoje geidžia va
žinėti automobiliais, bent skuteriais. Auto
lenktynės j a u traukia arabus ir Pietinės
Azijos žmones. Eskimai lekia per pusnis su
sniego motorvežimiais. Ugandos nykštukai
važinėja džiunglių džipais. N e t Australijos
aborigenai pramogauja automobilių lenkty
nėmis Alice slėnyje.
Visi šie kraštai ir j ų gyventojai veržiasi
i perdirbtą naftą! Kas valdo naftą, turi pa
saulį. Jo korporacija jau tapo globaline įmo
ne: tiek interesų ir filialių penkiuose žemy
nuose. D.B.F. buvo išdidus, paaukojęs savo
asmens dalį Pažangos triumfui. J o nuopel
nai buvo įvertinti: spauda jį minėjo j o ini
cialais. Tai gM-bė, skiriama uk
stambioms
asmenybėms.
Paskendęs jaukiose mintyse, D.B.F. ilgai
niui pastebėjo, kad susigrūdusių motorvežimių masės jau gera valandą nejuda iš vie
tos. Motorai ištikimai veikė, pilki rukai tirš
tėjo. Buvo f\ karšta va M ros pabaigos die
na, šventadienis. į&7& sietų Padėkos diena,

n u s a k i u s tiksliai. Tą dieną kiekvienas ameri
kietis a n t r a t ų . Lanko j i s gimines, bičiulius,
s ą s k r y d ž i u s a r b a desiog ieško šviežio o r o
g u r k š n i ų . pafiiar^fcHį ptiikiais kalifomiškos
g a m t o s vaizdais. Judėti, keliauti, nerimti vie
toje, t a i mielas amerikiečių įprotis. Tai aist
r a n u o pionierių dienų. J o korporacija darė
viską, k a s Įmanoma, k a d t a s įprotis t a p t ų
tradicija.
D . B . F . šypsojosi i r norėjo pamojuoti
r a n k a šoferiams kairėje i r dešinėje. Deja, jis
p a j u t o keistą nenorą judėti. I r vairuotojai ir
gi a t r o d ė k a r š t o s popietės nualinti, sėdėjo jie
s u s t i r ę a r b a palinkę ties vairo r a t u .
Kiek nustebęs, D.B.F. pastebėjo, kad j o
a k y s merkiasi, k a d automobilyje jaučiasi
r ū g š t u s k v a p a s . Gal k a s nors netvarkoj s u
f i l t r a i s ? Gal filtrai prisisunkę, i r mechanikai
p a m i r š o juos pakeisti? Instinktyviai jis n e 
sitvėrė už juodo klavišo instrumentų lentoj.
D a n g t i s a t š o k o i r dujokaukė, kaip privalu,
įkrito į jo delną. B e m a t a n t jis ją užsimovė.
N u o s t a b u — t a s .nadesys jį nuvargino.
Jis atsilošė gerokai išsekęs.
D u j o k a u k ė dusino. Vėl ją nusiėmė. Kam
ji r e i k a l i n g a ? D u j o k a u k ė filtravo mikro-dulkes, sieros priemaišas, angliadeginį, bet ore
buvo deguonies stoka. Orą naudoje motoras,
u- k a u k ė nebuvo veiksminga.
R a u d o n a s klavišas a t i d e n s ė vietą, k u r &*•
vo skaisėiai-žaka? deguonies cilindras, skirt a s skubiai pagaioai. D.B.F, stengėsi įkišti
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L0A» ASS0CIATI0N
s. E, rarrKiKwicz, Ff«e.
ŽSS5 West 47ft Street
Tel. Lfi 3-1083

Daug sutaupysite, pirkdami č!a
jų reikmenis. Pasūiaudoidte pa
togiu planu atidedant pasirinfctus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuoiraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai

PLENT7 OF FREE PARKING PLACE
VALATCDOS:

Pia3£A25. ir KJLTVim'Ai>. — » t r. M 8 T. T.
ANVBAD. ir PEKKTAD. — 9 v. ryte ik\ & «, rak.
§EST.4r>- i v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

7%%

Ctdcagc, uliceis 69629
į

III

5^%

6V*%
Mokama nž 1 ta.
eertifScata6.
Minimam $1,W0

HIolsaTRS9 sz 8 m.
<?errif5k3tas.
MtnitJ?mn SI ,60©

3314 West S3rd Street
TeL — PRospect 6-3338

nuotraukų dalimi leidinys y r a
pakartojimas anksčiau
išleisto
lietuviškojo, tačiau gaie yra teks
to ir nuotraukų, ankstesniame
nebuvusių, tarp kurių ir sausio
mėnesyje Chicagoje įvykęs arky.
Jurgio Matulaičio 50 metų su
kakties nu© jo mirties •minėji
mas.
Leidinio kaina 3 dol., gauna
mas "Drauge".
(Nukelta į 5 pusi.)

mok<i»ns* ui
Investavimo
sąskaitas.
1 D-

FINIGAT P*53TJ IK? 15 1> PEI^NO NUOŠIMČIUS
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai
I II
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EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 1977 M.
AMERICAN TRAVa SERVICE BUREAU
9727 South VVestern Aveiroe
CJiteaso, Illinois 60643
tai. (312) 238-9787
VIENOS SAVAITES EKSKURSIJOS
# 1 — GEGU28S M«N. 2 D.; #1-A — GEGU2ĖS MtN. 9 D.;
#11 — RUGSĖJO M1N. 26 D.; #12 — SPALIO M£N. 19 D^
#13 — SPAUO M£N. 17 IX
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS NUO BOSTONO AR NEW YORKO — NUO ClflCAGOS PRIDSTI DAR
$859.00
(Maskva, Vilnius, Maskva)

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS
#3
#4
#5
#6
#7

— BIRŽELIO MĖN 4 1
Maskva, Vfehu, Ryg*, Leningradas, Helsi^d
— BIRŽELIO MĖN. 26 d. — Maskva, Vilnius, Lu centas, Laga&o, Ženeva (Šveicarija)
— LIEPOS MĖN. 4 d . - Maskva, VHnius, Roma
— LIEPOS MĖN 9 d - Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki
— LIEPOS MĖN. 18 d. — Maskva, VUnfcts, La ceraas, Muenchenas, Baden-Baden,
(Šveicarija ir VoMet^a)
# 8 — RIK5PICCIO MĖN. 1 d. — Maskva, Vilnius,
# 9 — RUGPIŪČK) MĖN. 15 d. — Maskva, Vilnius, Leningradas, Helsinki
#10 — RUGSĖJO MĖN 3 4 - Maskva, Vimins, Rozaa
# 14 — GRUODŽIO MĖN 20 d. — Maskva, Vilnius, Ryga
Visos ekskursijos apteakyg KAUNA ir TRAKUS
(Priees sublect to chanfef)
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMEN«S SKRUHM AS J LONDONĄ — 2 ar 3 aavaitts
cagos. Liepos tašo. 29 d. — isvykunas.
Taip pat parduodame skridimus (charters) iŠ
Chicagos 1 VarSnvą
| Fraekfurtą
į Los Angeles
} Bosnt

čiulptuvą t a r p dantų, bet jausdamasis bejė
gis per ilgai laikė atvožtą cilindrą
.— A r beturėjo dalelytę tiesos naftos nie
kintojų tirados? A r puikūs pažangos pasie
kimai iš tikro neapsaugoja senos, palaimin
tos atmosferos? Savarankiški mokslininkai
vis įspėja, kad po fatališko vietinės atmosfe
ros apnuodijimo. atmosfera bus apnuodyta
globaliniai. Jeigu i r būtų taip, galima pradė
ti gaminti deguonį milžiniškais kiekiais!
Kiekvienas žmogus galėtų nešioti a n t savo
nugaros t a m tikrą įdarą su deguonim. Toks
daiktas t a p t ų drabužių dalimi. Tokiu būdu
šviežio oro problema būtų išspręsta visiems
žmonėms ir visam laikui.
Kiek kainuotų pagaminti tokį prietaisą ir
koks pelnas būtų gautas? Jungtinėse Valsty
bėse apie 300 milijonų gyventojų. Geras
daiktas parduoti 300 milijonų deguonies tanketių. Daugelis norės pirktis atsargai. Gali
ma gaminti pakeičiamus deguonio įdarus.
Juos galima keisti kas antrą savaite, daž
niau. Galima gaminti prabangius modelius.
Geras amerikietis n ė nenorės pirktis piges
nių gaminių.
Spalvos
ir formos
paklus
madai.
Jeigu pasklis naujiena, kad ponia Onasis ar
ba Liaė Taylor buvo pastebėtos s u deguo-*
aie prietaisais, kurie yra raudonos spalvos
ir širdies formos, žmonės nenorės pirkti se
namadiškų, žalių a r mėlynų Įdarų! Vaikų de
guonies įdarai butų papuošū Disney pieši

niais. Krikščionims įdarus papuoštų Šventų
jų atvaizdais. Kūtvėloms išdažytų gėlių or
namentus arba įrašytų šlykščių žodžių.
Tiek daug variantų. Kainos nebūtų žemos.
Deguonis juk gyvybės, mirties ir gero svei
katingumo sąlyga. Taip tvirtina draudimo
įstaigos, ligoninės, vaistinės. Kiekvienas
amerikietis mokės bet ką. Ir be skrupulo.
Dargi — eksporto galimybės! Amerikie
čių gaminiai bus solidesr.i už vokiškus ir j a 
poniškus. Pigiuosius gamins Hong-kongas,
Taivanas. Korėja. Rusija gamins s u defek
t a s ir grūs tokius į savo satelitines šalis, į
Artimuosius Rytus. Egiptiečiai, naudodami
rusiškos gamybos deguonininkus, alps d y 
kumų kaitroj, nes arabų rir.ka vis uždary
ta j o korporacijos gaminių importui. Kuba
gaus rusišką
broką. Konranistinė Kinija
šoks gaminti deguonininkus savo kaimiečių
kiemuose. Kaip bespręstum — deguonis y r a
ateities prekė!
Patentai, masinė gamyba, skubūs siekiai
— k a s pirmas parūpins prekę, sučiups m o 
nopolijos teises ne tik Jungtinėse Valstybė
se, bet ir Vakarų pasaulyje. Atėjo deguo
nies valanda!
D.B.F. juto sąnarius tirpstant — tai r a 
gino svajoti apie gamybines idėjas. Tas de
guonis būtų pelningesnis UŽ vwus naftos
bianiue! Tad — veikti, veikti! Pirma — užaliarmuoti korporacijos aukštuomenę. S u 
stabdyti visų mokslininkų bai išradėjų a t o 

$1,189.00
$1^78.00
$L274.00
$U17.00
$1,337.00
$1^74,00
$1,171^0
$1^74.00
$1,138.00

— $S5S a Cba— nuo $439.80
— nuo $349.00
— nuo $149.00
— nuo $3994)0

stogas. Visus inžinierius nusiųsti prie dar
bo stalų i r pajudinti planuotojų komproverius. Juk nėra lengva padengti Jungtines
Valstybes i r pusę pasaulio deguonies gamy
bos fabrikų tinklu!
D.B.F. ištiesė ranką j radijo-telefoną, bet
nepajėgė j o pasiekti, šįkart spindinti idė
ja beliko sumanymu. Su gailia pastangų r a i 
tos magnatas giliai įtraukė orą, pripildyda
mas visus plaučių užkampius angiiadeginio
mK>dais. Jis dar pastebėjo pragydusi šešėlį.
Ar t a i buvo malūnsparnio šešėlis ties greit
keliu? D.B.F. tetai nučiuožė nuo sėdynės ant
automobilio grindų...
Taika nusileido a n t greitkelio. Taika pa
dengė kadaise judria Los Angeles teritori
ją i r apybnkes. Taika, pagaliau,
nusileido
a n t neramios planetos. Daugelio šimtmečių
ir šviesių mintyto jų svajonė tapo
tikrove.
Tyia ir taika įžengė Į prispaudėjų i r besisiRpstanėių revotiucionieriij padangtes, į ko
votojų dėl taikos Šėtras, tvirtoves, kur suo
kalbininkai sąmokslauja viešpatauti pasau
liui. Niekas nebe judėjo a n t planetos pavir
šiaus, tik debesys danguje, tik bangos van
denynuose. Tr tūkstančių tūkstančiai naftos
rornpų automatiškai čiulpė nafta ^i giiyfc-ų
ir pylė i perpildytus tanku*...
Purvinais rūbais apvilkta Žemės plane
ta sukosi ir sukosi aplink fiaui^, kaip lai
vas vaiduoklis su savo mirusia įgula.
Išvertė •/, G,

Šeštadienis, 1977 HL balandžio mei:
(Atkelta iš 4 pusi.)
1

• CHRONICLE OF
THE
C A T H O U C C H U R C H 1N U - i
T H U A N I A , No. 14. A T r a n s k - ;
tion of the Complete Lithuanian!
Origįaal U B T U V O S KATALI
K U BAŽNYČIOS KRONIKA, Nr.
14. Documenting Today's Struggle for H u m a n Rights In Soviet
— Occupied Lithuania. Translation Editor: Rev. Casimir Pugevičius. Published by the Lithu
anian R. C. Priests' League of
America. 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, N . Y. 11207. Primed by
Sfsters of Immaeulate Concepti6n, Putnam. C o n n .
Džiugu, kad pradėtasis darbas
— leisti Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikas anglų kalba pa
mažu juda pirmyn. Juo pasau
liui atskleidžiama uždanga į tą
neįsivaizduojamos netolerancijos
pragarą, siaučiantį komunistinė
je santvarkoje, rusų okupuota
me krašte. Jau daugiau pusė šio
pagrindinio leidinio išėjusių nu
merių dabar yra išversta ir iš
leista angių kalba. T a : vis doku
mentacija, kurią išgirdęs, ir ak
las turi praregėti. Naujo nume
rio pažodinio vertimo pradžioje
yra dar pridėtas ir informacinis
redaktoriaus kun. Kazimiero Pugevičiaus žodis.
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LITERATŪRA
LIETUVIAI DAILININKAI
VARŠUVOS M E N O ŽURNALE

Eysmont'o. O net šeši žurnalo f ta 21 dol. Adresas: Smolna 10,00
puslapiai skirti tautosakinių lie- ! — 3 7 5 Warszawa. Poland.
tuviškųjų Knygų iliustracijoms, ^jiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitin^
Straipsnio
antraštė * Ilustracje
s
Okupuotos Lietuvos gyveni
mas šiaip ar taip turi artimesnį
kontaktą su Lenkijos kultūrinė- ąuest or form . 5>traipsrų paraše i C
~"
TYPEWRITERS,
jmis apraiškomis, daugiau negu Auna Frączak. Aptarta ir n u o - 1 S
AND CHECKWRITERS
j su bet kuria kita komunistine ar nuotraukomis parodyta tautosaki- s
ADDING MACHINES
vakarietiškąja šalimi. Tai dažnai nių knygų iliustracijos šių lie-1 a
Nuomoja, Parduoda, Taiso
galima matyti ir Lenkijos pu- tuvių dailininkų: Petro Repšio, ] | Virš 50 metų patikimas jums
•maujančiuos kultūriniuos leidi- Algirdo Steponavičiaus, Marijos |
patarnavimas
niuos. Štai turime du Varšuvoje Ladigaitės, Birutės 2
£
Phone — 581-4111
MM S. Pulasld Rd., Cttcago
leidžiamo dailės
dvimėnesinio manto Gibavičiaus.
žurnalo "Projekt" numerius. Žur
''Projekt" metinė prenumeraimiiiitiiiiiiiMiimiitimmmmituiitiii ~
nalas puošnaus, didelio formato,
gausiai iliustruotas dailės darbų
į spalvotomis k nespalvotomis nuo; traukomis, spausdintas gerame
Į popieriuje, visai vakarietiškos išj vaizdos, lyg butų leidžiamas ko
kiame Paryžiuje. 1976 metų ket
virtojo numerio pagrindinis ak
centas jame skiriamas Lietuvos
Box 134C, R. F. D. 4
NuOUullka V luto Maželio
Riestainių pirkėjai
Šiaulių teatro pastatytojo Vinco
W. Brattleboro, Vermont 05301
Mykolaičio — Putino dramos
Berniukų
(7-14 metų
birželio 26 — liepos 9
"Valdovo" dekoracijoms ir kos
III PLJ Kongreso atgarsius ir pa dol. (2 sv.).
Mergaičių (7-16 m e t ų )
liepos 10 — 30
tiumams. Visa ta iliustracija jau
sekmes. Gyvi ir įdomūs "Pasaulio
(Putnamo p i k n i k a s liepos 24 d.)
anonsuojama žurnalo tituliniame
Numeris skirtas arkivyskupo
lietuvių jaunimo" pusiapiai. Prie
Lietuvių kilmės, anglų k a l b o j m i š r i ( 7 1 6 m e t ų ) liepos 3 1
puslapyje, o paskui numerio
Jurgio Matulaičio atminimui, to
AIDBONĖS
lietuvių jaunimo ir IV Pasaulio
— rugpiūčio 13.
viduje lenkiškam ir angliškam
dėl kone visa tekstinė ir iliustra
AMBKOZAI1YTĖS DAILĖS
lietuvių jaunimo kongreso rūpes
tekste labai palankiai aptariama
cinė medžiaga susieta su arkv. J.
Atlanto Apygardos At-kų rugpiūčio 14-27.
PARODA
čių prisideda čia ir Eglės Juod
Dalios Mataitienės sceninis pro
Matulaičio gyvenimu ir veikla.
Vietos ribotos! P e r e i t a i s m e t a i s vietų p r i t r u k o ! Informa
valkytės mintys apie literatūrini
J a u ne kartą įvairiose paro jektas ir kostiumai, kur viskas pa
cijai kreipkitės:
kongreso akcentą. Jinai čia, be ki • Jungtinių Amerikos Valstybių
dose Jaunimo centre, Chicago- i daryta vien iš rupaus lininių me
ta ko, sako:
CAMP N E R I N G A
Liet. Bendruomenės SIDABRI | ie ,daug kas turėjo progos gė- ] džiagų apdirbimo. Puslapius puo"Juk dabar, kai mūsų rašyto NIS JUBILIEJUS. JAV LB Kraš ; rėtis jaunos dailininkės
I. C. C O N V E N T
Aud- i šia ryškios ir impozantiškos spekjai vienas per kitą ropščias per to valdybos leidinėlis 25-čio minė ; ronės Ambrozaitytės kūryba, i taklio nuotraukos. Tekstas paraP U T N A M , C O N N . 06260
septyniasdešimtmečio
slenkstį, jimui Hartforde,
Conn.,
pri I ypač jos grafikos
darbais. į sytas Danutos Wroblewskos.
nebegalime nematyti atsiverian siminti. Jubiliejinis minėjimas ten
į Šiandien (balandžio 30 d.) Aud"Projekt" žurnalo 1976 m.
0
čios prarajos. Tomas Venclova pa įvyko 3977. III. 12. Leidinį reda
rones Ambrozaitytės dailės pa- j šeštasis numeris net dviem straipsakė, kad lietuvių literatūra iš gavo Balys Raugas. 64 puslapių
! rodą kolegijos
baigimo proga s n i a i s v e l užgriebia lietuvius daieivijoje yra lygiavertė bendrosios spaudinyje sukaupta apsčiai in
Rašomų elektrinių OLY1IPIA mašinėlių lietuvišku raidynu gauta
!
7
vai.
vak.
atidaroma
Reicher Hninkus. Su tekstu ir iliustracijolietuviškos literatūros dalis, ypač formacinės medžiagos apie JAV
nauja siunta. Geriausia dovana ne tik eia Amerikoje, bet labai tin
patalpose, Barat Colle- m i s t r y s dideli žurnalo puslapiai i
svarbi, nes galinti pasisakyti klau Lietuvių Bendruomenę. Nepa ; Galėry
kama siųsti ir Lietuvon (mažas muitas). Kreiptis
ge. Lake Forest, Illinois. Paro-į , . .
. , .,. . . , . c „ . . . , . , . '
simais ir būdais, kurie likusiems gailėta ir nuotraukų. Ilgesni raš
•-_,.
• ,
«..,
skinami dailininkui Stasiui EidnDRAUGAS, 4545 W. 63rd S t . Chkago, Illinois G0629 ir
tėvynėje yra neprieinami. Kas tai yra: JAV Lietuvių Bendruo j doj išstatomi tapybos, grafikos
vakarais pas A. DAUGIRi: V, teL 476-7399 — arba
bus už dešimties metų? Si proble menės 25 metų apžvalga" (Al Ir keramikos darbai. Šioje pa- j gevičiui ir jo sukurtiems ekslibtiestai iš SPARTA savinin o: J. L. GIEDRAITIS,
ma yra bendra, svarbi tiek vyres girdas Budreckis), "Bendruome rodoje dar dalyvauja Debbie j risams. Straipsnis taipgi lenkų ir
10 Barry Dr., E. Ko^Jtport, N. Y. 11731
(sk.)
niesiems, tiek ir jaunesniesiems, nės 25 metų sukakčiai" (Stasys Belmont ir Sidney Swayman.
j anglų kalba parengtas Janusz'o
bet ja, kol kas, rūpinasi beveik Barzdukas).
imtinai vyresnieji. Laikas atkreip
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiii^
ti į ją ir jaunuimo dėmesį. Kon • AŠTUNTOJI DIENA, 1977
PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
gresas — tinkamiausia vieta.''.
m. .kovo 5 d. Cicero Vysk. M. Va
2646 W. 69th Street — TeL RE 7-1941
''Kūrybos barų" skyriuje rašo lančiaus moksleiviu ateitininkų
Pardavimas ir taisymas
ma apie Cleevlando "Grandinė kuopos laikraštėlis. Eina 8-tuoLAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
lę", recenzuojama Aloyzo Ba sius metus. Numeris skirtas kuo
IIIIHIIHIIItllHlllllllllllllllllllllini!ltlllllirtlllHlllllllltlllllMMk
-mm
rono novelių knyga "Šilko tink pos 25 metų sukakčiai paminė
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Putnamo seselių vedamos stovyklos

NERINGA

Kultūrine kronika
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P A S A U U O LIETUVIS,
1977 m. balandžio mėn. N r. 3 1 94. Leidinys Bendruomenės min
čiai ir gyvenimui. Leidžia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės val
dyba. Redaguoja Bronius Nainys,
6804 S. Maplewood Ave., Chicago, 111. 60629. Administruoja Sta
sys Džiugas, 7240 S. Mozart St.,
Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata 3 dol. Leidinys spaus
dinamas ofsetu " D r a u g o " spaustu\ r ėje, Chicagoje.
JAV LB sidabrinio jubiliejaus
proga rašo Balys Raugas. Romas
Kasparas dar toliau registruoja

lai". Daug informacijų teikia ir
kiti skyriai: "Mokslo baruose",
"Švietimas ir auklėjimas", "Skai
tytojų žodis". "Kalba", "Atgar
siai ir mintys" ir kt.

ti. Redakcijos kolektyvas: Vida
Kuprytė. Vytas Edvardas Šuiaitis, Laima Šulai tytė, Viktoras Rad
vilas, Jūra Arštikytė, Rūta Končiūtė ir Viktorija Račkauskaitė.
Leidinio adresas: Aštuntoji Die
• ŠALTINIS. 1977 m. N r . L na, 1806 S. 49th Court, Cicero,
Tikybinės ir tautinės minties 111. 60650.
žurnalas. Išeina kas antras mė
T a i linksmai rimtas mūsų veik
nuo. Redaguoja kun. S. Matulis,
MIC. Administruoja J. Dubiokas. liojo jaunimo leidinys, kuriame
Redakcijos ir administracijos ad šalia vyresniųjų jubiliejinių žo
resas: 16 Hound Rd., West Brklgford, Nottingham Ng 2 6AH, džių netrūksta ir jaunųjų raštų
England. Metinė prenumerata 4 bei piešinių.

m%? 1977 KELIONES Į LIETUVĄ
% W

Vienos Savaitės Kelionės j Lietuvą — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys
Vilniuje su dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje.

%K

K

» Rugsėjo 18 — Rugsėjo 26

$858.80

•

$836.00

Spalio 9 — Spatio 17
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MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS.
ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKA
SUSISIEKIMO PRIEMONĘ.

Užsisakykite šį siuvinėjimui (neecUepoint) paveikslą
"SAULĖTAS R Y T A S " už $7.00. Komplektą sudaro 18" x 22"
canvas (No. 10) su atspaustu piešiniu, siuvinėjimo instrukci
jos, išsiuvinėto paveikslo spalvota nuotrauka, reikalingų siūlų
apskaičiavimas ir siūlų pavyzdžiai. Arba galite išsirinkti savo
3palvų kombinaciją. Baigtas paveikslas y r a pritaikintas prie
standartinio dydžio rėmų: 16" x 20*.
Persiuntimą užmokame mes. New Jersey gyventojai prideda
5 % vatetyb. mokesčių*. Užsakymą su čekiu a r money order
siųsti:

•

Y>f BrJR DESIGNS
46 McKENZtE RD.
CONVENT S T A U O N , N. J . 07961

Dviejų Savaičių Kelionės į Lietuvą, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis Maskm e
i ' 6 d i e n o s i r 5 n a k t y s Vilniuje su dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys
tfuniche ir 3 naktys Londone
• Birželio 26 — Liepos 10

$1.25340

•

$1*258JW

Liepos 17 — Liepos 31

Speciali kelionė j Lietuvą, Vokietiją ir Prancūziją — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos
&• 5 naktys Vilniuje, su vienos dienos ekskursija į Kauną, 3 naktys Muniche ir 3
naktys Paryžiuje.
• Birželio 8 — Birželio 22

$1276.60

Kelionių kainos pagrjstos kelionių kainomis iš Bostono, New Yorko ir Montreaiio
per Pan American Worid Airways arba bet kuriuo IATA lėktuvu.
Dėl daugiau informacijų apie Lietuvių kelione* prašome

i AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
f.

•

knieti*

A L G I R D A S MITRUS
E A L T I C TOD RS
8 Wh!ta Oak Rd., Rentai, MA 02168
Tel. (617) — 969-1190 arba
1.800-223-7420
( p r a š y t kalbėti su "Pat**)
Kelionių skaičius kiekvienai kelionei ribotas, Martiną kao aakifliuilit raeervott vietas.

f

Padangos. PTiekinių r a t ų r ^ u l i a v i m a s
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FTRESTONE TIRES. Wheel
aligrunent and balancing. Brakee.
Shock absorbers. Mufflers and pšpes.
Tune-Ups. Lubricatior.. Change of oil
and Filters.

Didžiausia naujiena! PLYM0UTH-"ARROW"
patvarus, 4 cilinderiy r ekonomiškas iki 35
mylių galionu ir kaina nuo $2,995.00
Turime jaunuoliams masinu: OadiHao, Buk-k, Pontiac, OWsmobile
ir kitę, taipgi importuota. Įvairiu kainu. Pradedant nuo 3100. Mū
sų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karooeriją (Body),
sparnus (Fenders) ir surejęnlhnm motorą

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515
Seniausias automobiliu pardavėjas Chicajrnje, ^erbiamaa virš 00
metq.
PLYMOUTH - VOLAPvE - CHRySL,ER - ARROW
^

Lietuviai savininkai DRII-TH'OOD M O T F . U O . netoli Palm
Beach. maloniai kviečia v i s u s lietuvius praleisti savo atosto
gas jų gražioje nuosavybėje, kuri r a n d a s i prie g a r s a u s Ri
viera Beach. Patogūs buteliai sn virtuvėmis, vonios kamba
riais ir šildomu baseinu. Dėl rezervacijų kreiptis:
D K I F T H (M>D A P T S .
2132 P a r k Ave.. Singer NI and.
Riviera Beaeh, F l a . a r telefonu
305-842-9107
MlllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllUI iUniHlHllllIMIIIIIIHlllllllllllllllllUlIUHII

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59Hl Stntl — T«L 6R 6-7777

I

Veikia nuo T:00 vai. rv*to iki 8:00 vai. vakaro,
K^..';.- :-.a-i, nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet.
Šventadieniai* uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS

mmmmasmmmammaammamammMasam

Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys,
kurias aprašo I. DEMERECKIS savo knygoje.
Kaina minkštais viršeliai $4.00, kietais $5.00
Gaunama _
DRAU6AS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629
•UIUilUIIUIIUIUlllUJIUllUJItUUlllUIIUilUJUlllUIIIUUIIIUiUUIUIUU4UIIIIIUllllUI0
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DRAUGAS — M O K S L E , SCENAS. LT

ALĖS ROTOS
ŽODIS CHICAGOJ
Brangūs mūsų tautos
broliai ir seserys,
iš visos širdies dėkoju ui progą
čia pabūti su Jumis ir už tuos ge
ros, svetingus žodžius, kuriuos ką
tik girdėjau iš rašytojo! Pūkelevičlūtės lūpų. Lietuviai visados
buvo svtiįngi, vaišingi, giedrūs
ir r u o š i m a s ; tokius šiandien ir
Jus visos turiu laimės matyti iri
Jūsų mietą globą patirti.
R E D A G U O J A ST. S E M £ M E N £ , 6507 TEOY ST., CmCAGO, I U - , 606^9. T E L ė F . 925-5068

TRIJŲ MENININKIŲ KŪRYBA
JANINA NARŪNE

vulio karvutę, kirminuką, rau
donus obuoliukus, peteliškę, tė
viškės gėles, baltai žydinčias vyš
nias, paukštelius, mokyklą ir t t .

Švenčiame Atvelykį; neseniai
buvo Velykos. Prisimena mūsų i
gimtinė — Lietuva.
Saulės n u - i
tirpdytas sniegas, upeliais n u - i
neštas murzinas vanduo, švie- :
žiai, skaisčiai žalia prasikalanti
žolė, vidurdienių šilumoj atsi- i
merkianti našlutė ir žibuoklė i
papelkėmis geltonais kupstais iš-į
virstančios purienos...

Vaikams
suprantamas
š ai, maloni naujiena mūsų
Juoda Žemė renka
paprastumas
mažle lems - - Snksmų, pavasa
vandens lašelius,
Miestuose —linksmiau sukle
rinių nuotaikų spalvinga knygu
kad nupraust ga : ėtų
*i;j posmeliai, kaip m a - gedavo pėstieji ir važiuoti, kaitė "V* ' •
- -Vai
Ta Bižalios daigelius.
aiškūs, trumpi, neapkrauti I muose — atšilus : a pašale skubru'ės Vytienėi t e e u .-. : os pir
žiais, neapsunkina skaitytojoj r i a i prabėgdavo vaikai; giedras ar- j
moji knyga vaikams, pirmas jos arba vėl:
minties. Kai kur pasitaiko kir- : t o j o veidas dairydavos į džius-'
eilėr š'ių dailus rinkinėlis, ma
čiav.'mo nesklandumų, kai k u r i a n č i a s dirvas ir traukdavo iš pažo formato, 24 psl. Labai puoš
Pupt, nukrito obuolys,
posmelis išslysta iš gretiminio
ni, graži, kruopščiai išdabinta
nuo šakos prinokęs,
posmelio muzikinio ritmo. T a 
Minkštučiukai, švelnučruka?
knygelė mažiems vaikams. Ji ne
Rudenėlis jukdarys —
čiau, rašytojos naudai reikia pribalto
sniego patalai!
paprastai dailiai išleista Romoje;
pokšte mus išmokys.
'ėti, jog tokių nesklandumų nė
Be takelių, be kelelių
ten, pas saleziečius, dail. V. Alek
ra per daug.
kviečia
eit tolyn laukai.
sandravičius moka ir mėgsta pui
Kriauše vaisių kupina,
Autorė
B.
Vytienė
nepreten
kiai išleisti, ypač vaikams iliust
linksta pievon šakos.
Bėkim, briskim, neparvirskim'
ruotas knygeles. Spalvotos, ryš
"Kam keli, kiek negali" — duoja kilti į poezijos aukštumas,
neparodo sudėtingo originalumo
Sniego pokštus juk žinai!
kios iliustracijos, be abejo, pa
rudenėlis sako.
—
moderniškumo:
ji
prakalbina
Jei
paslysi — pamatysi,
trauks dėmesį tiek vaikų, tiek ir
kokie gilūs pusnynai!
tėvelių.
24 puslapių knygutėje yra 20 mažąjį natūralia vaiko kalba,
pilna švelnumo, meilės ir peda
eilėraščių,
daugiausia
gamtos
Leidinys būdingas ir tuo, kad
motyvais parašytų. Mažam skai- goginio takto. Jaunasis Iteiuviujis iš kitų panašių leidinių iš
tytojui autorė kalba apie karklų kas atras čia suprantamą savo
Močiutėms, tėveliams ir auklė
siskiria labai originaliomis ilius
katinukus, apie zuikelį su mar- j pasaulį. Kaip mielą vaikui eilė- tojams bei mokytojams rekomen
tracijomis — tai talentingos me
gučiais, apie tėvynę, čiulbančius! raštį, cituoju "Žiemos džiaugs- duotina įsigyti šią dailią knygų
nininkės, mokytojos Adelės Abvieversėlius, žydinčią vasarą, die-1 mas" (21 psl.):
romaitienės džiovintų
lapelių,
žiedų, samanų, smilgų sukurti
maži natiurmortai — paveikslai
bei maži paveiksliukai ir korte
lės,
reikalaujančios kruopštaus
ir kantraus darbo. A. Abromaitienė ne kartą turėdavo savo kū
rinių parodas Toronte ir kitur.
"Moters" red. Nora Kulpavičienė panaudojo meniškus A.
Abromaitienės
paveiksliukus
iliustravimui vaikų knygelės —
"Karklų katinukai", jais meniš
kai apipavidalino B. Vytienės
knygą, estetiškai sugrupuodama
puslapiuose, gerai pritaikindama
kiekvieno eilėraščio tekstui. Iš
ėjo stebėtinai gera iliustruota
vaikams knygelė, tarsi, mažas
albumėlis.
Knygutės

turinys

Autorė B. Vytienė poezijoje
nėra pirmoke. 1969 m., viešėda
ma Kanadoje, Delhi miestelyje,
pastebėjau Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos sukaktuvinio leidi
nio korektūros poslapiuose V. Vy
tienės ketureilį apie tos parapi- Elzbieta Vilkiene prie L. M. Federacijos Chicagos klubo Velykų stalo u- jos pačios pagaminto ežiuko (su šeima),
JOS bažnytėlę. Tai buvo jos pir- tradiciniai kasmet dovanojamo klubui. Matyti kiti kulinariniai meniški kepsniai: avinėlis, beržo saka, kelmas su
mas atspausdintas eiilėraštis. Vė-j prigludusiais grybais irt. t.
Nuotr. A. Plaušinaičio
liau jinai spausdino savo eilėraš
čius vaikų laikraštėliuose: "Tė
viškės
Žiburėliai",
"Tėviškės
Žvaigždutė", "Šaltinėlis" ir kt.
Visuomenės veikė'a ir šeštad.
m-los ilgame'.ė mokytoja B. Vy-j
tienė augina sūnų ir dukrelę, j
Apkrauta pareigomis namuose ir į
tabako ūkio darbais, atliekamu
laiku ji rašo, anot jos, "blynus
keptuvėje vartydama". Bet ji
jauna, gabi, greita — viską leng
vai pakelia.
Grįžtant prie "Karklų katinu
kų", tenka pastebėti, jog eilėraš
čių dauguma labai mieli, pa
prastučiai, sklandus, vaikui leng
vai suprantami, dažnai didaktin*o pobūdžio. Temos daugiausia
liečia gamtą, kurią autorė labai
mėgsta. Pvz.: "Pavasaris" (psl.
3):
Paskutinės snaigės
krinta ant laukų,
kiekviena pavirsta
paokStele žiedų!

Bal/cko lietuvių kultūros muziejaus Chicagoje Moterų vieneto vadovfej
Marei Msnkierrf (sėdi iš k.), pirm., ir Fleonora Katauskic n*, viseplrm. Stovi (1* k.V Judv Stoen. On* Aukers. Mac
>Uu»uo, Felicija JuiJucnc ir .*.eu«J Frusi...
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Motinos dieną
ir kiti kraštai švenčia
Motinos diena švenčiama vi
same pasauly, bet ne visados
antra sekmadienį gegužės mėn.,
kaip JAV-ėse.
Izraelyje Motinos diena yra va
kario 18 d., Costa Ricoje — rug
pjūčio 15 d., o Panamoje — gruo
džio 8 d.
Šiemet JAV švenčia Motinos
dieną jau 63 metai. Tuo tarpu
Anglijoje tas paprotys pradėtas
daugiau kaip prieš trejetą šimt
mečių.
Lietuvoje Motinos diena buvo
švenčiama pirmąjį
sekmadienį
gegužės mėn.

Sek peteliškes
Tokia tema pavadintas meti
nis pavasarinis susibūrimas —
pietūs, kuriuos surengė Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus mo
terų vienetas. Programoje — ke
lionės madų paroda ir stipendi
jų įteikimas. Šiandien Niko res
torane, 7500 S. Harlem, viešnių
susipažinimas prasideda 11 vai.
su kokteiliu, o pietūs — 12 vaL
Bilietais rūpinosi valdybos narės
ir direktorės, gi rezervacijomis —
Alė Rūta skaito savo kūrybą prie L3I.F. Chicagos klubo Velykų stalo.
rengimo komiteto pirm. Margi
Nuotr. A. Plaušinaičio
Mankienė, 3250 W. Marąuette
Rd., arba vieepirm. Eleonora Ka'ūrių ūkio padargus.
i Tokios būdavo mūsų Velykos tauskienė, 215 Southcote Rd.,
Riverside, 111. Visas pelnas (bil.
Velykos! Kaip rimtai ir links-1 laisvoje Lietuvoje...
'
nai
nuskambėdavo
bažnyčių j Dabar esame čia, toli — už oo 10.50 dol.) skiriamas vienete
.arpas ir mažieji varpeliai; kaip' :ūrų marių, nuo savo gimtinės, • statybos fondui ir stipendijų fon
/isą naktį baltai apsirėdžiusios Išblaškyti po pasaulį, bet širdy, dui.
nergaitės klūpodavo prie Kris-!—kaip vienas, — išsiilgę tėvų
Šių metų stipendininkė yra
'aus karsto, o rytą... Rytą, saulei žemės ir svajonėm bei darbais —i Mary Kaspryzk, gyv. 3002- S.
-ekant, visa didžiulė minia eida- j su mūsų broliais pavergtoje mūsų i Kostner. Ji baigė Marijos aukšt.
•o tris kartus apl'nk bažnyčią, • tėvynėje. Esame maži ant pašau- į mokyklą, o dabar lanko ChicaĮi'edodama "Aleliuja", spindin- Į iio delno, bet dideli ant pašau- į gos konservatoriją.
Mary priiais džiaugsmu ir vilt : mi veid-; lio Kūrėjo delno, jei būsim kant- j klauso Lira dainininkėms, len
kais žiūrėdami į saulę, į dangų, j riis, darbštūs ir v'eningi. Daug; kių ansambliui, neseniai lankiu-avų kaimynų ir draugų veidus... i išlėta didvyriško kraujo mūsų ! ~iam Lenkiją su savo dirigente
' žemelėje ir nemažai išvaikščiota Alice Stephens.
Paskui — dardėdavo vežimai
vargo kelių, kai per klastą, per
Kelionių madų parodą, su ko
gatvėmis, keliais ir keleliais na- orievartą netekom savos valsty
mentarais ką dėvėti, kai seki pas
no, skubėdavo prie baltai už bės.
kui peteliškes, pristato Ameri
tiesto stalo, dauždavo dažytus
Tikėkime
Velykom, tikėki- can Airlines Kiwi klubas, o eks
daušinius.. Paskui — lankydavo
vieni kitus, vaišindavos. linkė-jme prisikėlimu! Velykos yra vil- ponatai iš Evelyn's Boutiąue salamies gražaus pavasario ir gerųįtes ir džiaugsmo šventė. Vienin liono.
M.M.
-netų, —vaikai klegėdavo sūpy-'gai dirbkime ir tikėkime, kad Venėse, jaunimas ritmėdavo mar- i lykų švęsti susitiksim vėl visa
šučius... O pavasario saulė kilo Į tauta mūsų gražiojoj, išsiilgtoj
ir kilo...
Lietuvoj.
DIDŽIŲJŲ MINTYTOJI!
RELIGINIS ŽODIS

BIRUTE POKELEVIČiOTE
APIE ALE ROTA
Birutė Pūkelevičiūtė pasidžiau-l ir nepriklausomą Lietuvą; ir Sigė malonia proga dalyvauti tra-įbirą, ir įvairias išeivijos lietuvių
dicinėje L.M. Federacijos Atve- nausėdijas. Taigi, ir temos, kurias
lykio šventėje ir gausiai susirin- ji liečia, yra labai plačios ir įvaikusiems svečiams pristatė retą Irios: nuo kaimo mergaitės psiviešnią iš Kalifornijos, rašytoją | chologijos iki išeivio dailininko
subtiliausių sielos niuansų. Alės
Alę Rūtą:
Kai rašytojas paskelbia šešio Rūtos knygos persmelktos kilnia,
dvasia
ir tėvylika knygų, nelengva keliais žo humaniška
džiais aptarti jo literatūrinį kelią. nės meile. Paskutinysis momen
Nors Alė Rūta yra rašiusi ir jau tas ypač pažymėtinas, nes šiuo
nimui, nors ji reiškėsi ir poezijoj, metu esame atsidūrę likiminėj
tačiau pirmoj eilėj — ji beletris lietuvių tautos kryžkelėj.
te. Plačiausiai žinomos jos knyI gos: romanas "Trumpa diena",
i laimėjęs "Draugo" premiją ir
"Kelias į kairę", laimėjęs Dirvos
romano konkursą. Šalia jų įspū
dingai rikiuojasi romanų serija,
t vardu "Didžioji meilė".
Minėtinas Alės Rūtos veikalas
j jaunimui "Žiogas ir skruzdės",
vokietmečio laikais sėkmingai
vaidintas Kauno Jaunojo dramos
teatro scenoje. Tai buvo pat
raukli or*ra vaikams, kuriai, pa
gal Alės Rūtos libretą, muziką
parašė Viktoras Kuprevičius.

Pasirodė nauja laida A. Sąuire
knygos "Asking the Fathers", ku
rią išleido dvi leidyklos kartu:Mo-ehouse — Barlow Co. WiIton,
Conn. ir Paulist Press New Yorke (1976 m. 247.psl., 5.95 dol).
Tai antologija, sudaryta iš Ireniejaus, Gregoriaus Nazianziečio,
Gregoriaus Nisiečio, šv. Bernar
do, šv. Augustino, šv. Tomo, Origeno. Caussade ir kitų įžymiųjų
krikščionybės šulų raštų, įjun
giant ir naujesnius mistikus, kaip
pvz. šv. Joną nuo Kryžiaus. Iš
traukos su atitinkamais komenta
rais ir jungtimi apima daugelį
dvasinio gyvenimo sričių, jun
giant praeities išmintį su dabar
ties reikalavimais. Nors veikalas
vietomis sausokas, bet užtąVjgrai
dokumentuotas.
Autorius yra gimęs Londone,
domininkonas, dirbęs mokyklose
ir sielovadoje, ypač Norvegijoje.
SUSIKAUPIMO
VALANDĖLĖMS

Vengras teologas L. Boros pa
rašė krikščionio mąstymų kny
gą: 'You Can Always Beg'in
Again" (išleido Paulist Press,
Ramsey, N. J., 1977 m. 96. psl,
1,75 dol.). Šio autoriaus knygos
yra išverstos į daugelį kalky, Ši
toji yra rinkinys šiltų mąstymų
apie naują generaciją, dabarties
tikėjimą, galimybes žmogui vėl
pradoM gilesnį gyvenimą, dabar
ties teologiją ir eilę kitų klausi
Dalia Kučenienė šiandien dainuo mų. Veikalas parašytas su nuo
ja Lietuvos Dukterų dr-fos labui jų širdumu, religine šiluma, bet ap-

Savo prozos knygose autorė
rinkosi ir mindauginius, ir vy- rengiamam Pavasario baliuje Jauni- siskaitęs Žmogus knvgoje pasiges
tautinius laikus; ir baudžiavinę, mo centre
Nuotr. A, Kezio didesnės gelmės.
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