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paraštė
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno 
muzikinio palikimo reikalu

Vladas Jakubėnas buvo vienas 
pirmųjų ir nepriklausomybės lai
kais pats produktingiausias lie
tuviškos, plataus masto ir profe- 
s'nio lygio simfoninės muzikos 
kūrėjas. Jis parašė net tris simfo
nijas ir dar keletą paskirų veika
lų orkestrui, kaip baletą “Vai
vos juosta”, suitą “Miško šventė” 
ir “Intermezzo rustico”. Pastarie
ji du baigti jau Amerikoje, ir čia 
dar paties kompozitoriaus prie
žiūroje jiems pagamintos orkest
rinės partijos. Visos Jakubėno 
simfonijų gaidos tačiau liko L e- 
tuvoje. Amerikoje iš kompozito
riaus išsaugotų jų rankrašti
nių partitūrų pavyko nurašyti 
vien Antrosios ir Trečiosios sim- 
fon'jų lėtąsias dalis, mums žino
mas “Menuetto” ir “Legendos” 
pavadinimais. Šie Jakubėno sim
foniniai veikalai laike paskuti
niųjų 30 metų ir buvo nuola
tos atliekami įvairiausiom’s pro
gomis, įvairiems dirigentams va
dovaujant Išeivijoje nesame tu
rėję nė vieno lietuviškos orkest
rinės muzikos koncerto be Jaku
bėno kūrybos.

Svarbiausios šių kap'talinių 
Jakubėno kūrinių dalys, deja, 
taip ir pasiliko čia niekam negir
dėtos. Pats kompozitorius dėl to 
visą laiką sielojosi, tačiau esamo
se sąlygose nieką p neįstengė 
“suorganizuoti” pakankamai lė- pats kompozitorius nebesu’aukė. 
šų jų orkestrinių partijų per
rašymui.

Po Vlado Jakubėno mirties 
Chicagoje praeitų metų pradžio
je susibūrė grupė velionio darbus 
vertinusių asmenų ir pasiryžo 
sudaryt' viešą fondą, kuriuo bū
tu galima paremti šio mūsų žy
maus kūrėjo muz'kin’o palikimo 
išvedimą j viešumą. Kadangi di
džioji dal’s Jakubėno solo bei 
chorinių dainų jau buvo atspaus- 
d nta, tad pirmiausia tokio dė
mesio šaukėsi jo simfoniniai' 
veikalai. I komitetą sutiko įeiti: 
muzikai dr. Leonardas Šimutis, 
Jurgis Lampsatis, Algis Šimkus ir 
Alvydas Vasaitis, žurnalistai Jur-

gis Janušaitis su Petru Petručiu 
ir kompozitoriaus dukterėčia Eri
ka Hollenderienė. Pradžiai kom- 
poz'toriaus žmona Olga fondui 
perdavė laidotuvių proga gau
tas įvairias aukas, skirtas jos vyro 
atminimui įamžinti. Paskelbus 
fondo sudarymą spaudoje, pradė
jo plaukti ir • daugiau įnašų. 
Taip 1977 m. pabaigoje Vlado 
Jakubėno fonde jau buvo 866 
doleriai.

Atsižvelgiant į ribotas turimas 
ir numatomas lėšas, komitetas iš 
karto net nesiryžo svarstyti šiais 
laikais Amerikoje nepaprastai 
brangiai kainuojančio simfonijų 
part'tūrų atspausdinimo, nors 
tai, be abejonės, būtų pats efek
tingiausias ir tikslingiausias bū
das Jakubėno kūrybą užtikrinti 
atečiai. Pirmiausia nuspręsta 
kiek galima paremti simfonijų 
paruošimą pilnam orkestrui.

Dar 1975 m.*kompozitoriui pa
sitaikė proga susirišti su Kolum
bijoje gyvenančiu ir muzikoje 
nūs manančiu Jonu Kaseliūnu, 
kuris sutiko jam šiame darbe pa
dėti. Jakubėnas tokia retai pasi
taikančia proga nusprendė ne- 
dvejodamas pasinaudoti ir pave
dė jam perrašyti dviejų trūksta
mų savo Antrosios simfonijos da
lių orkestrines partijas. Deja, ta'p 
jau buvo lemta, kad šių gaidų

Antroji Vlado Jakubėno sim- 
foni’a parašyta 1938 — 39 m. 
Lietuvoje. Joje kompozitorius pra
dėjo kiek atitolti nuo savo Pir
mojoje simfonijoje, parašytoje 
1931 — 1932 m., dar studijuojant 
Berlyno Aukštojoje muzikos aka
demijoje, jo kūryboje tada žy
maus moderniškumo. Antro’oje 
simfonijoje jis . pradeda formuoti 
individualiai savitą, nuosaikiai 
modernišką ir kartu lietuvišką 
stil ų. Šioje simfonijoje pagrindi
nėmis temomis Jakubėnas panau
doja liaudiško charakterio melo
dijas ir jas daug kur palydi seno
vinėms lietuvių dainoms arti
mais ritmais bei derminėmis

SUSTOJĘ DAILĖS LAIKRODŽIAI
Realizmas, socialistinis realizmas ir tapyba Lietuvoje

Realistinis menas yra pagrįstas 
tikrove. Jos turinys yra nusakomas 

piešinio ir spalvos pagalba, ir tuo 
būdu jai yra suteikiama meninė for

ma. Turinys veikia į mūsų jaus
mus, forma veikia į mūsų pojū
čius — estetjką. Blogas meno kūri

nys yra blogas ne savo turiniu, bet 
j savo forma. Kuomet jis yra befor
mis, tai net iškilmingiausias turi- 

į nys nepadarys jo vertingu meno kū
riniu. Todėl kuomet mes kalbame 
apie meną, mes kalbame apie este
tiką.

Nuo renesanso pradžios iki 19 ai. 
pabaigos dailininkai nuolat jieškojo 
būdo, kuris prilygtų tai tikrovei, 
kuri yra matoma gamtoje. Todėl vi
są Europos tapybinį meną, įskaitant 
it 19 a. meno sroves: klasicizmą, 
romantiką, realizmą ir impresioniz
mą, reikia laikyti siekimu tos pačios 

tikrovės. Iš jų tik impresionizmas 

turi epochinės reikšmės, nes su juo 
užsibaigė šimtmečius užsitęsę realis

tiniai jieškojimai, pradėti Masaccio 
ir galutinai išsireiškę išradinguose 
Pissaro, Monet ir Renoir’o darbuo
se. Šiais laikais realizmo sąvoka dar 

yra suprantama ir kaip priešingy

bė abstrakčiam menui. j
19 a. viduryje realizmas buvo su

prastas daugiau literatūrinėje pras- 
mėją, kaip priešprieša romantiško
jo gyvenimo idealizacijai ir pagrin
de nusakė skirtumą ne kūrinio for

moje, bet jo turinyje. Romantikų 
supratimu menas privalėjo vaizduo
ti žmogaus taurumą, jo pasiauko-

(modal'nėmis) harmonijomis. 
Vidurinė šios simfonijos dalis, 
mums ne kartą girdėtas “Menuet
to”, pradedama kiek konvencio- 
nališkesniame stiliuje, bet ir čia 
centrinė sekcija pagrindžiama 
liaud ės motyvais. Trečioji sim
fonijos dalis parašyta “Rondo” 
formoje su trim liaudiškom te
mom. Pagrindinė šių temų pri
statoma senovinėje doriškoje der
mėje, o kitos dvi — tipingos

Kompozitorius Vladas JakuMnas (kairėj*) ir kompozitorius Jeronimas Kačinskas. Nuotrauka V. Maželio

Gustave Courbet (prancūzas, 1819- 1877)

jimą, siekiant aukštesnių idealų, 

jo didvyrišką paskirtį. Tapytojai 
tiems kilniems tikslams įkūnyti pa
vyzdžių jieškojo praeityje: graikų 

mitologijoje, Dantės raštuose ir vi
duramžių legendose. Dominuo
jantis tapybos stilius buvo akade
minis; vidurkelyje tarp Ingres ne- 
oklasiškosios ir Delacroix romantiš
kosios tapybos. Jame prancūzų aka
demija įžiūrėjo visiems laikams įgy
vendintą tobulybę, kurioje vienin
teliai įmanomi pakeitimai buvo ga
limi tik temų pasirinkime. Tapy
bos menas, tokiu būdu, pasidarė 
sistema. Jis buvo mėgiamas ir su
prantamas vidurinės klasės. Daili-

liaudžiai melodijos, viena su kita 
veikale besirungiančios lietuvių 
dainose neretai pasitaikančiais 
3)8 ir 5)8 takto ritmais. Ant
roji Jakubėno s'mfonija buvo 
pirmą kartą atlikta 1930-40 m. 
Kauno Valstybinio teatro simfo
ninių koncertų sezone. Nepri- 
k'.ausomybės laikais ji buvo dar 
ne kartą Lietuvoje ir Latvijoje 
grota.

Kompozitoriaus užsakytos Ant- 

nlnkai, kurie gyveno laikoje su sis
tema, buvo gerbiami ir laikomi tik
raisiais prancūzų kultūros atsto

vais. Jų atlyginimai buv© praban
gūs. Jie dirbo didelėse studijose pri
pažintame stiliuje, bet svarbiausia, 
jie labai gerai žinojo ir suprato, ko 
iš jų yra laukiama. Kad dailinin
kas galėtų pakeisti savo stilių ir 
tapymo būdą, jiems buvo visiškai 
nesuprantama: taip pat jiems buvo 
nesuprantama ir tai, kad dailinin
kas galėtų vadovautis savo paties 
intuicija ir genijumi.

Kuomet akademijos prieglaudoje 
dirbantiems viskas atrodė pastovu 
ir nekeičiama, tai už jos sienų gy-

rosios simfonijos partijų gaidos 
galų gale jau gautos Chicagoje 
prieš keletą savaičių. Tokiu bū
du dabar turime bent vieną iš
tisą Vlado Jakubėno simfoniją, 
visiškai paruoštą atlikimui sce
noje. Bel eka tikėtis, kad ,vieną 
dieną atsiras dirigentas, turįs drą
sos šį veikalą išstudijuoti, ir lie
tuvišką kultūrą mylintis mece
natas ar mecenatai, galintys už
tikrinti jos atlikimui reikalingą 

Akmenskaldžiai

venantiems akademinio meno per
šamasis gyvenimas nesiderino su 
jų pačių matoma tikrove. Poetas 
Boudelaire jieškojo paralelės mene 
to “heroizmo moderniajame gyve
nime”, kurį atnešė dvi revoliucijos 
— socialinė ir industrinė. Rašyto
jas Proudhon’as mąstė, kad “Ta

pybos menas turi susidėti tik iš tų 
daiktų, kuriuos dailininkas mato ir 
gali paliesti”. Jo manymu, "... ta
pyba pagrinde yra konkretus me
nas ir tuo būdu gali vaizduoti tik 
konkrečius dalykus”. Jis teigė, -kad 
“Tapyba yra užbaigta fizinė kalba, 
sudaryta ne iš žodžių, bet iš ma

tomų daiktų”. Toks mąstymas bu-

pilną simfoninį orkestrą. Juk ne 
paslaptis, kad panašaus masto 
parengimai šiais laikais be nuos
tolių neįmanomi.

Vlado Jakubėno kūrinių ko
mitetas, pasiremdamas pirminiu 
nutarimu, jau apmokėjo šio kūri
nio perrašymo išlaidas. Jis yra 
nusistatęs ir toliau stengtis pana
šiai paruošti ir likusius Jakubėno 
orkestrinius kūrinius. Fondo lė
šas globoja dr. Leonardas J. Ši
mutis, 3551 West 98 St. Ever- 
green Park, IL. 60642. Jis priima 
it tolimesnius įnašus “V. Jaku
bėnas Fund” vardu. Pinigai lai
komi banke specialioje sąskaitoje 
ir išmokami vien kom'teto nu
tarimu. Komiteto užsimoti darbai 
gerėkai prašoka fondo turimus 
išteklius. Tikėkimės, kad gyvosios 
lietuviškosios kultūros reikalams 
visada jautri mūsų visuomenė, 
V. Jakubėno kūrinius įvairiausio
mis progomis atliekantieji^ mūsų 
menininkai, įvairių organizaci
jų bei fondų vadovai atkreips 
savo dėmesį ir į šį iškilaus lietu
viškos muzikos kūrėjo palikimą. 
Būtų gražu, jeigu, skirstydami 
savo veiklos rezultatų skatikus, 
jie atsimintų ir V. Jakubėno kū
rinių komiteto pastangas padė
ti išvesti į scenos šviesą jo muzi
kiniai vertingus, mūsų .tautos 
kultūrinį gyvenimą reprezentuo
jančius lietuviškus veikalus.

Algis Šimkus 

vo radikaliai priešingas akademi
niam įsitikinimui.

Savamokslis ūkininko sūnus iš 
Oman provincijos Gustave Courbet, 
kuris pažinojo Boudelaire’ą, nebu
vo kurčias ir Proudhon’no mąsty
mams. Karšto būdo ir neišse
miamos energijos tapytojas, įsitiki
nęs, kad romantikai po jausmų ir 
vaizduotės priedanga slepiasi nuo 
gyvenimo tikrovės, savo tapybai pa

vyzdžius ėmė iš gyvenamosios ap
linkos. Tapyti išmokęs Louvre, sa
vo mokytojais laikė Velaząuez-ą, 
Rembrandt’ą ir Goyą, bet ypatingą 
ryšį jautė su Caravaggio. Jo tapy
bos darbas “Akmenskaldžiai”, su
kėlęs audrą nepasitenkinimo ir po
lemikos 1849 m. parodoje, daug 
bendro turi ir su Louis Le Nain’o 
vargingais, bet pilnais • žmogiško
sios savigarbos valstiečiais. Courbet 
“skaldytojus” nutapė studijoje, dar
bininkams pozuojant, su visomis 
dulkinomis detalėmis: be užuojau
tos ir be patoso, kuris randamas 
bendralaikio Millet darbuose, bet 
taip pat ir be sacharininio saldu
mo, kuriuo žavėjosi dirbantieji sis
temoje. Su panieka Courbet buvo 
apšauktas “realistu”, į ką Courbet, 

irgi ne be paniekos atsakęs: “Paro
dykit man angelą, aš negaliu jo ta

pyti, jo nematęsl”
Kuomet 19 a. buvo polemizuoja

ma dėl temos reikšmės ir jos mo
ralinės atsakomybės, nuo Masaccio 
ir Leonardo da Vinci studija pa
grįsto prado, visi realistiniai jieš
kojimai keitė pačią .tapybos formą. 
Realizmas, kuris tariasi išreiškiąs 
gyvenamojo laikotarpio tikrovę, yra 
randamas visoje meno istorijoje ir 
atsikartoja, stiliams besikeičiant Tą 
procesą yra gražiai nusakęs Andrė 
Malroux: “Tuo metu, sako jis, —- 
kuomet stilius savo senatvėje mė
gina pratęsti gyvenimą idealizmo 
glėbyje, realizmas lyg siūlo jam iš
sigelbėjimą jo paskutinėje gyveni
mo valandoje, bet, neturėdamas 
nuosavo veido, jis tik realiai atspin
di buvusio stiliaus mirties agoniją”. 
19 a. antroje pusėje pasireiškęs re
alizmas tapyboje skiriasi nuo neo- 
klasiškosios - romantiškosios tapy
bos ne tiek savo stiliumi, klek gy
venimo ir aplinkos interpretacija. 
Vietoje romantiškosios idealizacijos 
Daumier, Millet, Courbet ir kiti 
to meto tapytojai pavyzdžius ėmė 
iš savo gyvenamojo laikotarploį 
dažnai su socialiniu atspalviu. 19 a. 
realizmas nepaliko nei savo stiliaus, 

nei ypatingos filosofijos. Jis tik už
pildė atsiradusią tuštumą tuo me
tu, kada klasikai, užburti romanti
kų, nuklydo į gyvenimo idealiza

ciją.

Socialistinis realizmas, kaip pats 
pavadinimas jį nusako, mažai ką 
bendro turi su meno pasauliu. Me
no istorijoje nėra feodalistinio, nei 
buržuazinio realizmo, nėra ir de
mokratinio, komunistinio ar kokio 
kito parlipto realizmo, taip pat nė
ra ir socialistinio realizmo. “Meno 
istorija nėra politinių įvykių sa
vaitinė kino kronika” (Malraux). 
Jos laikas nesutampa su politinės 
istorijos laiku. Visoje renesanso ta
pyboje nėra net ir užuominų apie 
to meto politinę ir ekonominę ko
lonizaciją, nauji; navigacijos kelių 
ir naujų kontinentų atradimus (jų 
tarpe ir Amerikos). 20 a. drobėse 
nematyti revoliucijų, Gulago saly
no. Hitlerio mirties lagerių, net ir 
dviejų pasaulinių karų. Kuomet 
dailininkas kuria politinės tragedi
jos įtakoje, io kūryboje išsirciškia 
ne laikina istorinė tikrovė, bet tra
gedija, bendra visai žmonijos isto- 

(Nutolta J 3 pLl
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gausybės iliustracijų, kurias 
pakeitė fotografas su juoda 
ir nenumalšinamu troškuliu 
dabarties nuotrupas atei-

(Atkelta iš 1 psl.)
rijai. Tik “dvaro tapytojai” ir įvai
rių politinių ideologijų propagan
dos samdiniai užsiima valdovų ir 
yaldžios glorifikacija. “Karo ne
laimių” piešiniuose ir nekaltų 

“Madrido gyventojų šaudyme ge
gužės 3” (taip gerai pažįstama 

įvairių “išvadavimų” scena karo 
metu Lietuvoje) Gbya išreiškė sa
vo paties pergyventą siaubą ir be
laikę širdgėlą. Picasso, nematęs be
prasmiško baski) kaimo bombarda
vimo ispanų civiliniame kare, be 
uniformų ir be datos išreiškė vi
suotinę žmonijos tragediją savo 
“Guemic'oje”. Eksploracija, eks
ploatacija, propaganda, ašaros, šyp
senos ir visi kiti kasdieniniai ir is
toriniai nuotykiai ;piums yra žino
mi iš 
vėjjau 
dęžute 
palikti 
čiai.

Politinės ideologijos sampratoje 
socialistinis realizmas yra nusako
mas kaip: “(aukščiausia realizmo 
stadija, pagrindinis tarybinės groži
nės literatūros bei meno kritikos 
metodas)” Socialistinis realizmas iš 
menininko reikalauja teisingo, isto
riškai konkretaus tikrovės atvaizdu-' 
vimo jos revoliuciniame išsivysty
me” (Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas). (Pabraukta žodyne).

1917 m. Bolševikų revoliucija 
tokios politinės formulės menui ne
turėjo vien dėl to, kad politinės re
voliucijos menu nėra suinteresuotos. 
Priežastys, kurios privedė prie po
litinės meno priežiūros, seniai įgy
vendintame porevoliuciniame laiko
tarpyje yra tos, kad mestas pats bu
to revoliucinėje padėtyje. Meninės 
revoliucijos estetiniai siekimai per
galingam proletariatui, aišku, nie
ko nereiškė ir nebuvo jam reika
lingi. 20 a. revoliucija tapyboje iš 
tikrųjų prasidėjo 19 a. pabaigoje. 
Su impresionistų spalviniais ir at-' 
mosferiniais sprendimais užsibaigė 
sąmoningi realistiniai jieškojlmai 
atvaizduoti gamtą matomoje tikro
vėje. Gamta, teisybė, dabar išsireiš
kė visoje savo spalvinėje grožybėje, 
su nuotoliais, šviesos mirgėjimu 
medžių lapuose, žolynuose, žmo
nių veiduose, vandenyje ir dangu
je. Deja, ne visiems toks sprendi
mas atrodė visapusiškai geras. Cė- 
ztmne jautė; kadimptesionįstųat- 
mėsfeylrtiame'mirgėjime trūksta to 
tvirto pagrindo, kurį,' jo žodžiais, tū- 
rėjb't'fn'diatf'Si fflfižiejuje”. Jis pro
tavo, kad gamtoje daiktų formos 
nedingsta šviesos mirgėjime ir ūka
nose. Jo manymu, gamtoje vyrauja 
dėsniai, kurie nepareina nuo atsi
tiktinių optinių įspūdžių, bet jie 
yra apčiuopiami, juos subendrinus 
į paprastas geometrines formas. Gė- 
zanne pradėjo žiūrėti į gamtą kaip 
į vieningą geometriniį formų ir 
spalvų derinį. Laužydamas visas 
realistinio meno taisykles. Cezanne 
pakeitė anksčiau realistų siektą tik
rovę į grynai estetinę tikrovės in
terpretaciją. Jo tapyba sudarė na
tūralią pradžią kubizmui, per kurį 
labai greit buvo prieita prie visiš
ko išsilaisvinimo iš realistinių įta
kų ir per formą ir spalvą buvo pri
eita prie grynai estetinių sprendi
mų bedaiktėje arba abstrakčioje ta
pyboje.

1907 m. Picasso tapybos darbas 
“L,es Demoiselles d’Avignon” yra 
laikomas kubizmo pirmąja kregžde. 
191.1 Laripnov’as ir Gončarova ku- 
bo-futūristinėje įtakoje išvystė “ra- 
yonizmą”. 1913 m. Tatlįn’as, po ke
lionės į Paryžių ir apsilankymo Pi
casso studijoje, grįžęs į Maskvą, pa
daro pirmąsias kabančias skulptū
ras, kurias pavadina konstruktyviz
mu. Malevič’ius tais pačiais metais 
nutapo ‘juodąjį kvadratą” ir pa
vadina savo tapybą suprematizmu. 
Rodčenko tapo drobes geometrinių 
formų pagrindais ir pavadina jas 
— . “rion aBjėktyvizmu”. Sešetių 
mettj buvo padėti pagrji-
įii sį kas vėliau, atsikartojo 
•fidlvfdualitrose sprendimuose 20 a.

Rusų avangardo įsijungimas į 
Europos modernųjį meną pirmaja
me 20 a. dešimtmetyje buvo ne
laukta* staigus ir dinamiškas. Jo at
siradimas buvo nuostabus dar ir dėl 
to, kad iki to laiko, kaip pastebėjo 
19 a. po Rusiją keliavęs Marųuis de 
Custine, “Rusijoje kopijuota vis
kas, įskaitant ir patį laiką”. Nežiū
rint gautų lengvatų, 1905 m. re
voliuciniame judėjime jaunoji rusų 
dailininkų karta save laikė revoliu
cine. Kaip ir .Europoje, jų kova bu
vo nukreipta prieš akademiją, bet 
drauge buvo ir politinė, nes akade
mijoje buvo įžiūrima ta pati poli
tinės tironijos ranka. Nejausdami 
jokios kultūrinės praeities svorio, 
jie galėjo lengvai paneigti visas ta
pybines tradicijas, kurios esmėje vis 
vien bųyo skolintos. Jieškodami sa
vų pradų, jie naudojosi ikonų ir 
liaudies meno pavyzdžiais, tačiau 
istoriniai lemiamą žingsnį padarė 
drauge su kubizmu, kurio įtakoje 
išsireiškė jų pačių individualūs at
radimai.

Kilusią politinę revoliuciją avan
gardo dailininkai sutiko su džiaugs
mu. Iš pradžių, kaip ir žemės da
linimas bežemiams, taip ir meni
nė laisvė tiems, kurie jautėsi jos ne
turėję, o su ja drauge ir atsakin
gos pareigos administracijoje, atro
dė visų laukimų išsipildymu. Mu
ziejai, meno mokyklos ir pati aka
demija perėjo į avangardo, vadina
mų “kairiųjų” dailininkų rankas. 
Revoliucijos vadai nežinojo, kaip į 
juos žiūrėti. Užsiėmę revoliucija ir 
po jos sekusiu civiliniu karu, badu 
ir kitomis bėdomis, meno reikalams 
neturėjo ir laiko. Dailininkai, re
miami valstybės ir laisvai galėdami 
išreikšti savo idėjas, dirbo visose 
kultūros organizacijose, kurių pa
vadinimai keitėsi drauge su jų per
organizavimu. Su nepaprastu užsi
degimu ir energija įteisintasis 
avangardas norėjo pasiekti visko 
per greit. Deja, jų meninė estetika 
beraščiam proletariatui buvo nesu
prantama. Nesuprantama ji buvo ir 
pačiam revoliucijos vadui: “... aš 
nelaikau ekspresionizmo, futurizmo, 
kubizmo ir kitų ‘izmų’ darbų kaip 
meninio genijaus aukščiausia iš
raiška. Aš jų nesuprantu” (Leni
nas).

1922 m. įsisteigusi “Rusų revo
liucijos dailininkų sąjunga” (realis
tai) .buvo partijos sutikta su atvi
ru glėbiu. Ją sekė apsčiai kitų re- 
ąjistyjės krypties dailininkų orga
nizacijų, .kurios sudarė, pirmąjį pa- 
sijSri'ėšinimą “kairiesiems”. Drauge 
su buvusio avangardo išsisėmimu 
ir rie vienam iš jų grįžus J realiz
mą, avangardinio meno gretos pra
dėjo retėti ir jų įtaka Silpnėti. Sta
linui atėjus į valdžią, ypač po 1925 
metų, meno socialinė pareiga lite
ratūroje buvo aiškiai nusakyta įsta
tyme, pavadintam “Partijos rolė

KortininkaiPaul Cezanne (prancūzas, 1839-190#)

Adolffas Valeška (g. 1905)

meninėje literatūroje”. Eksperimen- 
tacija tęsėsi ir toliau, bet vis su- 
didesniais trukdymais, kol pagaliau 
1932 m. buvo uždarytos visos at
skiros menininkų organizacijos ir 
po 2 metų pirmajame visajunginia- 
me rašytojų suvažiavime, pagal 
ankstyvesnį Stalino reikalavimą, to
kio meno, kuris būtų nacionalinis 
savo formoje — socialistinis turi
nyje, buvo pasiūlyti ir priimti so
cialistinio realizmo pagrindai. Nuo 
to laiko menas nuolatinėje partijos 
priežiūroje per palyginti trumpą lai
ką virto tik eiline iliustracija, ide
alizuojančia sovietinį gyvenimą.

Praeitą pavasarį pasitaikė proga 
su ja susipažinti “Rusų ir sovie
tų tapybos” parodoje New Yorke. 
Vykdant kultūrinių pasikeitimų

Portretas

sutartį, Mėtropolitain’o muziejuje 
buvo parodyti 156 tapybos darbai, 
pradedant 14 a. ikonomis ir bai
giant darbais, tapytais pernai.

Be ankstyvųjų įkonų, rusų 18-
19 a. tapyba, palyginus ją su Va
karų Europos, pasirodė gana pro
vinciali. Vienintelė, istoriniai įdomi
20 a. pradžios rusų modernistų ta
pyba nustąbino ne tik savo esteti- 
nių jieškojimų šviežumu, savo 
staigiu atsiradimu rusų tapytos dy
kumoje, bet ir tokiu pat staigiu din
gimu iš jos tapybos istorijos. Se
kančiose dviejose socialistinio realiz
mo salėse, pastebimai greit, darbai 
virsta iliustracijomis. Domašnikov’o 
"Praeities Uralą!” (1974) ir Kur- 

canov’o “Nureko statyba” (1971), 
nežiūrint didelių užsimojimų, ne-

pajėgia pakilti aukščiau kalendori
nių puslapių meno, o ten, kur be
prasmiai yra pilami ir taškomi da
žai, kaip “moderni priemonė” ta
pyboje, gavosi pigi vaikų knygų 
iliustracija latvio Pauliuk’o figūri
nėje kompozicijoje “Tegul visuomet 
šviečia sąulė” (1967). Vienas po 
kito, lenktyniaudami nuobodumų, 
pro akis slenka tematiniai darbai, 
retkarčiais paįvairinami prakaitu ir 
disciplina iškovotais nostalgiškais 
beržynais. Pabaigoje, paskutinį an
tausį estetikai tvoja Pokhddiev.’o 
“Pirmasis ‘Sojuzo’ ir ‘Apolo’ susiti
kimas” (1976) ir Nalbandian’o 
“Brežnevo portretas” (1976). Be 
abęjo, abudu darbai propagan
diniais sumetimais padalyti šiai pa
rodai, bet, kaip .nuolat atsitinka ko
merciniuose darbuose, ir čia užsa
kymo svarba Išsireiškė pačioje pi
giausioje formoje. Iš viso atrodo, 
kad tapyba pagal socialistinio re
alizmo reikalavimus sava paskirti
mi yra labai panaši į Amerikos rek
laminį meną, atliekantį tas pačias 
'urikcijas ideologijos naudai. Tai 
buvo, N.Y. Times meno kritiko Mll- 
ton’o Kramer’io žodžiais, ...“tapyba, 
pagaminta moralinėje ir estetinėje 
tuštumoje”.

Ta pati partinės ideologijos prie
žiūra yra taikoma ir dabartinei lie
tuvių tapybai. Ji yra formuojama tų 
pačių aplinkybių ir jėgos, bet su 
pastebimais. skirtumais. Istoriniai 
lietuvių ryšiai su Vakarais ir Ne
priklausomybės laikotarpyje padary
ta užuomazga su 20 a. Vakarų Eu
ropos menu ir toliau veikia lietu
vio tapytojo estetinį pojūtį.

1932 m. įvykusi “Ars” grupės 
paroda yra laikytina pirmuoju są
moningu žingsniu į 20 a. moder
nųjį meną. Jo branduolį sudarė Pa
ryžiuje studijavę Jaunieji dailinin
kai' su aiškiu tikslu, jų žodžiais ta
riant, "... atgimstančios tėvynės 
epochai tarnauti ir kurti šios epo
chos stilių”.

“Nuogoj ir skaudžiai apleistoj 
dirvoj atsiradom mes Šiuo sa
kiniu prasideda sambūrio credo. 
“Apsidairę aplinkui, įsitikinome, 
kad nebuvimas gilesnių meno jieš
kojimų arba seniai nudėvėtų meno 
formų pamėgdžiojimas mūsų me
ną žudo... Todėl nenutildomas troš
kimas pradėti darbą iš naujo”. 
“Ars” credo signatarais buvo: A. 
Gudaitis, Adomas Galdikas, Jony
nas, Mikėnas, Samuolis, Steponavi
čius ir Vizgirda.

Tais pačiais metais “Ars” sambū
rių pavyzdžiu p.ąsekė ki(ą jaųnųjų 
dailipinkų. rlkiiiųtė • ‘’Nępriklaiūso- 
*iį”; • $ W

R. Kalpokas, Trųllęys, Bįlaką k Va
leška. Vyresniosios kartos dailinin
kai “savo pozicijoms ir ideologijai 
apginti”, (J. Vienožinskis) sudarė 
trečią junginį, į kurį įėjo: Varnas, 
P. Kalpokas, Janulis, Didžiokas, 
Mackevičius, Juroševičius, Šimonis, 
Šileika ir Žmuidzinavičius. “Taip 
atsirado ‘Lietuvių dailininkų drau
gija’, kurios pirmieji žingsniai pasi
žymėjo kova su jaunaisiais ir mo
deminio meno šalininkais”. (J. V. 
Naujoji Romuva, 1933 Nr. 122)

Polemika tarp "realistų” ir “mo
dernistų” tęsėsi metų metais Lie-’ 
tuvoje, o vėliau persikėlė ir per At
lantą. Kaip paprastai, polemikoje 
idealai susimaišė su asmenišku
mais, faktai su fantazija, o pagrin
dinė mintis paskendo retorikoje. Iš 
viso to triukšmo, kaip dabar ma
tome, ne “realistai”, bet “modernis
tai” paliko Lietuvoje išartą dirvo
žemį, kuriame giliai šaknis įleido 
dabartinė lietuvių tapyba, keistai 
vadinama socialistiniu realizmu.

Susipažinus su ja iš arčiau, savo 
forminiuose jieškojimuose ji pasiro
do esanti labai artima tai tapybai, 
kuri buvo Lietuvoje jos nepriklau
somybės paskutiniajame dešimtme
tyje.

Kad Gudaitis liktų panašus 
J. Gudaitį, truko daugiau 10 metų. 
Bet Samuolis, Vizgirda, Valeška ir 
Eudukevičius šiandien turi gana ne
mažai pakaitų, kurie dirba, jei ne 
toje pačioje dvasioje, tai tikrai pri
lygsta jiems jų buvusiuose jieško
jimuose. Negalima kaltinti jaunų
jų, nes tuomet, kai Kaune ar Vil
niuje tąpė Gudaitis ir Vizgirda,, dar 
ne '"2 S jį Suvo giag. Kad į£e

šiandien pajėgė pasiekti buvusio ta
pybinio lygio, liudija tai, kad, ne
žiūrint visų perauklėjimų, Lietu
voje išliko nesužalotas tapybinės 
estetikos pradas.

Kadangi abstraktus menas ide
ologiniais sumetimais yra uždraus
tas, bet pasinaudojimas kai kuriais 
buržuaziniais pasiekimais yra lei
džiamas, todėl, ypač jaunesniųjų 
dailininkų tarpe, išviršinės moder
naus meno formos yra bandomos 
jungti su leidžiamosios tapybinės 
išraiškos visuma. Iškart rrikia pa
stebėti. kad tie junginiai tik paįvai
rina 20 a. pradžioje buvusį ekspre
sionizmą, dar kartą pakartodami tas 
pamokas, kurias sėkmingai užbaigė 
fouvistai ir impresionistai.

Kalbant apie dabartinę lietuvių 
tapybą, negalima užmiršti A. Gu
daičio nuopelnų, iš kurių sunkio
se sąlygose mokėsi pokarinė daili

ninkų karta. Tuo metu moderniz
mas buvo laikomas “buržu
azine degeneracija”. Visa prieš
karinė lietuvių tapyba, įskai
tant ir paties Gudaičio, buvo už
daryta sandėliuose, nematoma ir 
neprieinama net ją tapiusiems. To 
laikotarpio sunki “socialistinio re
alizmo” ranka matyti ir Gudaičio 
tapyboje, kurioje vis tiek dar jau
čiamas arias “nenutildomas troški
mas pradėti darbą iš naujo”. Lai
kams keičiantis, ypač po Stalino 
mirties, vadinamuoju “krusčiovinio 
atodrėkio” metu, visoje lietuvių ta
pyboje, o taip pat ir Gudaičio dar
buose, atsirado didesnis pasitikėji
mas savimi. Gudaičio tapyba, ypa
čiai jo natiurmortai su lietuvių 
liaudies skulptūromis, lyg siekia vi
siškos laisvės ir atsitolinimo nuo 
daiktinio vaizdo. Aš nemanau, kad
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Dabartinė lietuvių tapyba Lietuvoje
j (Atkelta iš 2 pusL)
tai buvo sąmoningi jieškojimai ke
lio j abstraktų ekspresionizmą, bet 
kartais jieškojimų ir nereikia. Jo 
“Trys Petronėlės” išreiškia tai ge- 

, riau negu žodžiai.
. Šiandien lietuvių tapytojų, šeima 

yra didelė. Apie visus išsitarti ne

įmanoma ir nėra tikslo. Mėginsime 
. trumpai pažiūrėti į keturis dailinin
kus, kurie savo jieškojimuose yra 
skirtingi tarpusavyje ir taip pat sa
vo tapyba skiriasi iš visumos: Tu- 

. leikis, Stasiulevičius, Kisarauskas ir 
pernai miręs J. Švažas.

Leonardas Tuleikis, g. 1939 m., 
yra iš jų jauniausias. Jo tapyba 
per dievdirbio rankas ateina iš liau
dies meno. Stipriose kompozicijose 

. žmonių figūros, nutapytos sodrio
mis rudens laukų spalvomis, stovi 
be judesio, lyg drožtos iš medžio. 
Plokščia perspektyva, lyg viduram
žių knygų užsklandose, vieningai 
apjungia tapomąjį lauką. Vėlyves- 

7 hėse kompozicijose jis yra kiek pa
veiktas modemiškesnių vėjų iš 

. Yakarų pusės, bet įstengia išlikti 
savas. Veikiamas Picasso, mėgsta 
laužyti formas ne tiek abstraktiniais 
sumetimais, kiek jieškodamas įvai
rumo spalvinėse plokštumose. Ta
pyboje realistas ta prasme, kad jo 
realybė, nors ir pakeista, vis tiek 
lieka įžiūrima.

Aloyzas Stasiulevičius (g. 1931 
m.) miesto panoramų, architektū
rinių formų plokštumas paįvairi
na - sidabro popieriaus paklijavi- 
mais, įvairiomis faktūromis ir kon
tūriniu piešiniu, kuris, atsikartoda
mas keliose spalvose, suteikia šiaip 

■' gana statiškai kompozicijai gyvą li
nijinį žaismą. Deja, čia susikryžiuo
ja dvi priešingos tapybinės idėjos; 
Viena, reikalaujanti vaizdinio atpa
žinimo, kitai kaip tik tas atpaži
nimas nėra reikalingas. Kadangi pir
mosios reikalauja ideologinė draus
mė, antroji lieka tik rokoko blizge

siu ant barokinės sienos.

Vincas Kisarauskas (g. 1934 m.) 

desperatiškai laikosi už gyvenimiš
kosios realybės siūlo, nors visa jo 
tapyba savo svoriu jį traukia į gry
nos formos jieškojimus. Fizinis svo
ris yra sąvoka, artimiausia jo tapy
bai. Niekas joje nejuda nuo neat
menamų laikų. Viskas sumūryta 
spalvinėmis plokštumomis kaip ak

mens atskalomis, be gailesčio, sen
timentų ar pasigardžiavimo. Tik 
atpažįstamų daiktų nuotrupos 
kaip sapne primena, kad čia buvo 
gyventa. Jo tapyba irgi yra kryžke
lėje tarp reikalavimų ir dailininko 
ištikimybės savajai teisybei.

Pernai mirusio Jono Švažo (g. 
1925 m.) tapyboje yra daug for
minių suprastinimų ir spalvinių 
sprendimų, kurie, kaip ir miesto 
šviesų atspindžiai vandenyje, gali 
kam ir atrodyti abstrakčiais jieško- 
jimais, bet iš tikrųjų jis nebuvo 
nei abstraktus tapytojas, nei jis to 
siekė. Jo tapyba turi kur kas dau
giau bendro su industrinio pobū
džio iliustracijomis, kurios savo pa
viršiuje lygiai taip pat naudojasi 
modernaus meno atradimais, pa
grinde likdatrros iliustracijomis.

Tų keturių dailininkų darbuose 
matyti jieškojimai kažkokio vidurio 
kelio tarp pasaulinių modernaus 
meno jtakų ir įmanomo vystymosi 
savoje aplinkoje. Visa gausa kitų 
dąilininkų, kurie tapo poimpresio- 
nistinės tapybos įprastu būdu, nie
kuo nesiskiria nuo tos tapybos, ku
ri pakeitė akademinę mokyklą vi
same pasaulyje. Ją galima laikyti 
mokykliniu realizmu, per kurį stu

Vincas Kisarauskas (g. 1934) Vilnius

dentai mokosi spalvos ir formos ap
valdymo ir iš kurio vėliau susifor
muoja jų asmeniškas požiūris. To
kių tapytojų būryje su individu
aliais skirtumais randame: V. Kara- 
tajų, L. Katiną, P. Stauską, A Sa
vicką. Vokiečių ekspresionistų ■ įta
koje (Die Brueke) su sava interpre
tacija dirba S. Džiaukštas ir J. Če
ponis. Jautrumu pasižymi A. Mar
tinaitis, artimas Eidukevičiui. At
mintyje liko Kaune matytas V. Ge
čo darbas: moters portretas, stilin
gai lengvas piešinyje; spalvoje ar
timas Matissui. Kituose savo dar
buose daugiau komerciniai iliustra
tyvus, Sofijos Veiverytės tapyboje 
jautėsi receptas. Figūrinių kompo
zicijų platūs užsimojimai estetiniai 
nepatenkina tapybinių vilčių. Tuo 
tarpu Vilniaus muziejuje matytas 
didelis L. Gutausko darbas su 
dviem figūrom savo nuoširdumu ir 
paprasta primityviai liaudies tapy
ba! artima išraiška paliko vienin
telį ir nuolat prisimenamą estetinį 
pasigėrėjimą. Panašios, kad ir vy

kusiai išspręstos, tapybinės proble

mos lietuvių tapybą laiko sukausty

ta toje pačioje vietoje, nelyginant 

sustojusį laikrodį, kuris, ir stovė

damas, per parą du kartus parodo Vytautas Valius (g. 1930)

visiškai teisingą laiką.

Pati didžiausia lietuviškosios ta
pybos stagnacijos priežastimi yra 
partinis nusistatymas prieš abstrak
tųjį meną. Mes negalime suprasti 
įstatymo, kuris uždraustų dailinin
kui tapyti tai, ką jis jaučią, ir to
kioje formoje, kuri, jo nuomone, 
yra teisinga. Mes tikime, kad bet 
kokie menininko kūrybinės laisvės 

suvaržymai yra pražūtingi ne tik pa
čiam menui, bet ir visai civilizaci
jai. Todėl, kai mes girdime, kad 
“meno tiesa — tai pirmiausia ko 
munistinis idėjiškumas”, mes in
stinktyviai jaučiame, kad tame ver
tybių palyginime yra daroma mir
tina žaizda menui. Jeigu tuo yra 
kalbama apie auklėjimą, kurio įta
koje dailininko “idėjiškumas” ar 
“partiškumas” turėtų tapti natū
raliu jo gyvenimo išpažinimu ir per 

jį išsireikštų jo kūryboje, auklėja
mosios priemonės nepateisina tiks
lo. Pažiūra, kad tikėjimas, kuris de
gė religinio meno kūrėjuose, padarė 
jų kūrinius nemirtingais, jokiu bū-

Lietuvių liaudies skulptūros motyvais 

du nepateisina inkvizicijos. Iš viso, 
ką bendro turi “komunistinis idėjiš
kumas” su menine teisybe? Meni
nė teisybė‘turi savo dėsnius ir sa
vo kalbą. Per tą kalbą mes supran

tame meną net istorijoje mirusių 
religijų. Ta pačia kalba į mus krei

piasi lietuvio dievdirbio skulptūra 
ar rusų ikona. Kuomet į mus kal
ba menas, ar jis savo formoje bū
tų realistinis ar abstraktus, jo kal
ba yra ta pati. Pagrindinis moder

naus meno patarnavimas yra tas, 
kad per jį mes pagaliau supranta

me ir pajėgiame įžiūrėti meną ir ten, 
kur ankstyvuose amžiuose buvo įžiū
rima tik jo paskirtis.

Į dabartinę lietuvių tapybą mes 
žiūrime iš gana tolimo taško. Nuo
tolis nėra vien atlantinis. Jis susi
deda iš trijų ketvirčių 20 a. mo
dernaus meno istorijos ir mūsų pa
čių patirties — toje istorijoje gy

venančių. Ne vienas iš mūsų žiū

ri į lietuviškąją tapybą su nostal-

(Nukelta J 4 pusi.)

VLADAS ŠLAITAS
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IŠTIKIMYBĖ LIETUVAI

O, kadugy! Su durtuvais 
ir su pritemdyta raudona šviesa.
Tiktai tu
po metų daugelio likai prisiminimų 
ir užmiršimo vieškelių sargyboje.
Visi
tave palieka ir užmiršta. Tiktai tu 
palieki vienas amžinai budėti 
lietuviškųjų vieškelių sargyboje!

APIE PAVASARĮ

Mano visi bičiuliai ir pieteliai 
bei visi, ,, .
kuriuos pažįstu tiktai iš matymo 
bei iš atsitiktinio susitikimo gatvėje ar bažnyčioje, 
jie visi sensta ir keičiasi,
tiktai aš vienas nesensta ir negalvoju senti, 
nes tik aš vienas grįžtu į savo vaikystę, 
o kai grįšiu į kūdikystę, 
tada iškeliausiu į kitą pasaulį 
ir pradėsiu gyventi iš naujo.

Sensta tik tie, J
kurie bijo senatvės.
Pirmiausia pasensta moterys, 
nes jos labiausiai bijo senatvės.
Viso pasaulio kosmetikos bei parfumerijos įmonės 
čionai nieko nepadeda.
Po to greičiausiai pasensta tie,
kurie stipriausiai prisiriša prie gyvenimo, 
prie moters
ir prie žemiškos meilės,

i nes impotencija
nuolat gąsdiną juos kaip geltonas eunucho peilis. 
Tiktai aš gyvenu ir ncsenstu meilės pasaulyje 
ir dainuoju gražiausią pasaulyje meilės pavasarį.

DEBESŲ PABUČIAVIMAS

Debesys nėra svajonės,
nes je'gu debesys būtų tiktai svajonės, 
tai jie niekad negrįžtų žemėn.
Tačiau pirmieji lietaus lašai, 
kurie krinta ant mano veido, 
man yra dangaus debesų sugrįžimo įrodymas.

O svajonės!
Koksai mielas yra jūsų meilės graudus pabučiavimas, 
lietui lyjant ant veido.

Ir mano meilė nėra svajonė,
nes jeigu mano meilė būtų buvusi tik svajonė, 
tai jinai niekados nebūtų išbučiavusi mano veido.

O mano meile!
Kokios geros ir kokios mielos yra tavo dieviškos 

rankos.

Feljetonas

Istorinis 
faktas
K. Apaščia

Vis kas nors kitaip! Ir atsitik tu man, 
kad nei iš šio, nei iš to mūsų pirmininkas 

;imtų ir sušauktų nepaprastą susirinkimą. 
Ekstra skubų susirinkimą. Bet tokio pas mus 
juk dar niekados nebūta. Kas čia dabar?

O ir diena dienužė! Vandenų prisisiurbę 
debesys kaip girti vartaliojasi į visas puses, 
patrakęs vėjas į padanges svaido purvinų 
laikraščių skiautes. Ateina šlapdriba ar li
jundra. Tad, kaip sakoma, kur per tokius 
orus padoriam žmogui dėtis?

Užtat į susirinkimą atvyko daugybė: tik
rųjų narių, prijaučiančiųjų ir šiaipjau žiop
lių. Darbotvarkė nepaskelbta, tad žmonės vi
saip, spėlioja. O salės gale tikras spiečius su
simetęs. Mat, kažkoks žinovas garsina didžią 
naujieną:

—Vyručiai, brolučiai, pildosi Maironio 
.1 pranašystė: pavasaris jau eina Karpatų kal- 
-•’ nais. Dar daugiau — ritasi per Uralą. Visa 

sovietija braška ir traška. Bet, paklausykite, 
patsai svarbalas štai koks: iš gerai painfor
muotų šaltinių ką tik sužinota — Lietuva 
atsiskiria nuo Maskvos! Įgalioti atstovai to- 
kią deklaraciją netrukus įteiks Kremliui. Ži- 
»ote, -pagal aaująjąjų konstituciją*..

Spiečiuje iškart šurmulys: vieni, puo
lę į glėbius, bučiuojasi ir šluostosi džiaugsmo 
ašaras, šokinėja trepsiuką, dar kiti šaukia 
valio, valio!..

Žinia, kaip visada, tuojau atsiranda ir 
skeptikų, kurie replikuoja:

— Et, tamstelė šneki ir nušneki. Atgausi 
tu iš žąsino avižas?

— Jeigu būtų tiesa, mūsų Veiksniai muštų 
telegramas, siųstų signalus, verbuotų į legi- 
jonus. O jie tyli. Aišku, tauškalai, ir tiek.

Prie sensacijos skelbėjo nebėra kada ka
binėtis, nes scenoje susėda mūsų valdyba. 
Pirmininkas Narsutis, pasirodo, gavęs iš 
Centro raštą. Deja, jame nė žodelio apie Kar
patų pavasarį, o prašoma paskirti piniginę 
auką našlėms bei našlaičiams sušelpti. Tame 
rašte daug graudžių, širdį žnaibančių žo
džių, o paskutinis sakinys net raudonu pieš
tuku pabrauktas: “Skirkite kiek tik galite 
daugiau ir kuo skubiau!” Dabar visiems aiš
ku: prašoma pinigų, pinigėlių. Ką ir besakyt, 
tikslas itin kilnus: artimo meilė, labdara, 
ašarų nušluostymas. Pirmininkas dar paste
bi:

— Gerbiamieji, pasakysiu, jog Centrui 
valia prašyti. Jam ant burnos ziperio neuž- 
dėsime. Aš tik norėčiau priminti, kad vien 
tik nuo tamstų priklauso: duoti ar nieko ne
duoti? O ir vėl, jeigu duoti, tai kiek? Pra
šau pasisakyti. Laisvai prasitarti ir išdisku- 
suoti. Kad būtų demokratiškai.

—Manau, bus gerai, jei paskirsime nors 
25 dolerius, — pasiūlo Kairys.

— O, žmogau, šiandien su 25 doleriais 
ne kiek tų ašarų tenušluostysime. Skirkime 
minimum 100 dolerių.

— Aš siūlau šitaip: duokime aukso vidu
rį —75 dolerius.

Čia kilst ranką šalia pirmininko besėdįs 
Kazys Kapšys, mūsų kasininkas:

— Prašau balso. Duok ir man žodį!
— Kaziuk, šarap. — nutildo jį pirminin

kai. — Mes — valdyba, mes — valdžia. Turi 

būti demokratiškai. Tad mums dabar paty
lėti ir išklausyti, ko liaudis, atsiprašau, ko 
mūs nariai pageidautų. Kaip jie nubalsuos, 
taip ir bus. Turime 3 pasiūlymus: 25, 75 ir 
100 dolerių. Balsuosime.

— Pa, pa, palaukite! Sustokite! — su
rinka šabūnas. — Centro raštas toksai 
miglotas, jog nežinia, kurgi tos našlės ir 
našlaičiai: Amerikoje ar Afrikoje? Ir kas jie 
tokie: lietuviai, kiti krikščionys ar pagonys? 
Dabar tas raštas kaip tą mįslė: suraizgyta 
sumazgyta —gale lauko pastatyta. Siūlau 
Centro raštą grąžinti atgal, kad viską mums 
žmoniškai paaiškintų. Kad nebūtų miglota.

Kaipmat, nė balso nepasiprašiusi, šmakšt 
ir atsistoja Diškuvienė. Visi sužiūra jos pu
sėn. Ką šita poniutė mums pasakys?

— Sesės ir broliai, aš nepritarčiau iškart 
Centrui akis draskyti: jie juk apmokamų 
sekretorkų neturi. Raštą parašė taip, kaip 
išmanė. O ar žinote, kas tas šabūnas? — 
jau piktoku balsu klausia ji. — Aš jį pažįs
tų kaip nuluptą. Tais metais, kai nusipirko 
motorlaivį, tai tokiai našliukei Aldutei ir 
siūlėsi: plauksime į ežerą, meškeriosime, 
skanių lydekų pasigausime. Arba vėl kitkart 
Sigutei: pirkau naują bjuiką, skrieskime į 
Hailando mišką, voveruškų pilnus krepšius 
prisirinksime. Bet iš tiesų ne lydekos ir ne 
voveruškos buvo jo galvoje. Matote, kai vė
liau tos moteriškutės viena paskui kitą ėmė 
raginti skubėti į kleboniją užsakams, tai ji
sai ir vienai, ir kitai — ne ir ne. O dabar, 
žiūrėkite, kai reikia našlaičių ašaros nu
šluostyti, jam — po šimts perkūnų! —Cent
ro raštas neaiškus, šitokiam tik drožt per 
marmūzę, kad apsilaižytų kaip šuva!..

— Poniute, tai ką konkrečiai siūlote? — 
klausia pirmininkas.

— Konkrečiai siūlau: padraikos šabūno 
pasiūlymą suniekinti ir atmesti.

Pirmininkas prašo balsuoti. Tuo tarpu 
Šabūnas, galvą nukaręs, abiejomis plaštako
mis slepia savo vaidų raudonį ir burbteli sau 

po nosia: “Velnias — ne boba!”
Balsavimo rezultatai tokie: 95 proc. — 

Šabūno pasiūlymą atmesti. Žmogutis dabar, 
tartum karčiųjų pipirų jautrion vieton pa
bertas, kad šoks iš kėdės, kad puls pro šoni
nes duris laukan.

— Ačiū! Dabar belieka šie pasiūlymai: 
25,75 ar 100 dolerių? — skelbia pirmininkas.

Kiekvienas pasiūlymas balsuojamas ats
kirai. Ir žiū '— didžioji balsų dauguma užu 
pilną ir apskritą 100 dolerių. Labai puiku! 
Ko mums smulkintas, kai reikia našlių ir naš
laičių ašaros nušluostyti. Bet čia vienas tau
tietis kilst ir klausia:

— Dar aš negirdėjau, kaip sudarysime tą 
šimtinę: ar mes čia pat iš nuosavų kišenių 
sukrapštysime, ar iš skyriaus kasos, jos iž
do?

— Žinoma, kad iš kasos, o ne iš dangaus, 
—užtikrintai atsako pirmininkas.

Dabar pašoka Kazys Kapšys, mūsų kasi
ninkas, ir jau rėkte rėkdamas pagarsina:

— Didžiai gerbiamieji nariai, šarap! Ir 
tu, pons pirmininke, šarap! Dabar bus ma
no šnekta. Jūs švaistotės šimtinėmis, tartum 
Teksaso milijonieriai. O nuoga teisybė tokia 
— mūsų kasa tuščia, šiandien joje teturime 
vos 12 dolerių ir 1 kvoterį. Ar tai kasa? Ar 
tai iždas? Tu, pons pirmininke, sušaukei su
sirinkimą, o prieš tai reikėjo paskambinti 
man ir pasiteirauti, kokie mūsų finansai.

— Skambinau — neprįsiskambinau.
—Kaziuk, pasakyki, kur dingo mūsų pik

niko pelnas? Ar bus kas jį nukniaukęs? — 
kimba jau ir Petrošius.

— Piknikas neįvyko. Dangus praplyšo — 
pylė kaip iš kibiro. Netekome 50 dolerių, į- 
mokėtų už sklypą. Gerai dar, kad nors nuo 
muzikantų švariai atsikrapinome. Visi tatai 
žino. Jei tu vienas nežinai — nepliurpsėk.

—Iš kur man žinoti? Tąkart buvau iš
skridęs į Havajus.

— Gerbiamieji, kaip matote, mūšy kasoje 

tik trupiniai žvirbliokams palesinti. Ne 
mums platūs mostai. Ne mums labdaros kil
nybė. Liūdna...

— Tai ko tu, Kaziuk, — kad tave skradžiai 
žemę! — ko tu nario mokesčio neišrinkai? 
Koks tu čia kasininkas? Sąrašuose esama ar
ti 120 pavardžių. Jei iš visų būtų išrinkta, 
turėtume per 600 dolerių. O dabar kas? 
Skandalas!

— Atsirado mandrapypkis! — atsikerta 
Kazys Kapšys. — Jeigu jau taip, tegu yla 
lenda iš maišo. Visi paliudys: ką sutikęs, aš 
vis gražiuoju — susipraskite, susimokėkite. 
O jie tik uodegas visaip kraipo. Sako: “Ka
ziuk, palūkėk, ryt-poryt”. Arba vėl: “Atsika
bink, Kaziuk, sumokėsiu. Nebijok, niekur ne
pabėgsiu”. Bet ką čia kalbėti apie eilinius, 
jeigu net mūsų valdyboje ne visi angeliukai...

Šitoje vietoje pirmininkas Narsutis stai
ga pabąla, it basliu pakaušin tvotas. Tačiau 
skubiai atsikvošėja ir pagarsina:

— Darbotvarkė išsemta. Susirinkimą už
darau !

Žmonės pakyla ir slenka durų link. Kai 
kas šaiposi, o viens kits net garsiai murma: 
“Ko čia mus sušaukė? Ko čia me3 susirin
kom?”

Man teko tądien pabūti sekretoriumi. Aš 
ir sakau pirmininkui:

—Klausyk, ar verta užprotokoluoti, raš
tu užfiksuoti? Gal nutylėkime,*tartum šio su
sirinkimo nė būti nebuvę?

Narsutis piktai susiraukia ir kad šoks ant 
manęs:

— Pašėlai tu, ar ką! Buvo pilnut pilnutėlė 
salė. Impozantiškas skaičius. Jokia kita 
draugija tiekos dar nesutraukė. Mūsų nariai 
laisvai svarstė ir pasisakė. Demokratiškai. 
Būtinai reikia užfiksuoti, kad liktų doku
mentas. Juk tai istorinis faktas.

Įsakyta — padaryta. Viską surašiau ir 
pats pasirašiau. Istorinio faktas.
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• MŪSŲ KALBA
Veikiame lietuviškai, o kaip vadiname?

Ar ne nuostabu: gyvename sirinkimus ir pranešimus taip 
anglų kalbos krašte, tačiau sa- pat visokie gerbūviai (plg. len- 
vo organizacijų gyvenime varto- kų dobrobyt), obalsiai (plg. len- 
jame slavybes. Atsivežėme ir kų ogios), išdirbti planus, įvyk- 
prigydėme tas pačias, su kurio- j dyti pilnumoje, kas liečia veik- 
mis dabar kovojama Lietuvoj. | lą ir kt. 
Štai keli tos kovos pavyzdžiai, 
taip pat būdingi ir mums. Pir
mininkas, užuot sakęs “susirin
kimą atidarau, pradedu ar skel
biu atidarytą”, paprastai įmant
rauja šiaip: susirinkimą skai
tau atidarytu. Iš tikrųjų jis nie
ko “neskaito”, tik kiša rusišką 
vertinį sčitat’. Arba, užuot lie
tuviškai siūlęs šią ar tokią dar
botvarkę, jis siūlo tik sekančią 
darbotvarkę, Bet sekantis lietu
viškai reiškia “einantis po ko 
nors”, pvz. sekantis laikraščio 
numeris, tad ir šiuo atveju taip 
pat kišamas rusiškas vertinys, 
plg. sledujuščij. Arba džiaugia
masi, kad darbai buvo pravesti 
aukštame lygyje, plg. rusų pra
vesti, o lietuviškai darbus atlie
kame ar dirbame. Arba, jei or
ganizacijos koncerte koks solis
tas ar choras, tai jie savo ari
jas ir dainas ne dainuoja, tik 
išpildo, plg. rusų ispolnit’ ar 
ispolniaf. šitaip braunasi į su-

Nuo kalbos šiukšlių stengiasi 
valvtis kitos gyvenimo sritys, 
tačiau visuomeninė sritis la
biausiai apleista. Vilniui einan
čios “Mūsų kalbos” 1977 m. 3 
numeryje dėl to rašoma: “Bet 
iš tikrųjų tik kalbininkams tos 
klaidos yra elementarios, o dau
geliui kitų — automatiškai var
tojami jų aktyvaus kalbos fon
do žodžiai, jų formos, junginiai. 
sintaksinėB konstrukcijos. Dau? 
ne tik šiaipjau raštingų, bet ir 
aukštus mokslus baigusių žmo
nių taip kalba ir rašo, nė žinoti 
nežinodami, kad jie darko lietu
vių bendrinę kalbą. Tai jiems 
savaime suprantama minčių 
reiškimo forma, kurią daugu
mas aplinkinių taip pat laiko 
natūralia” (Jonas Paulauskas 
“Perskaičius posėdžių protoko
lus”). Deja, šiuo kalbos darky
mo keliu einąm ir mes svetur.

Stasys Barzdukas

Nuotrauka Algirdo GrigaičioŽiema ežero pakrantes parke
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nistracijos adresas: 2345 W. 
56th Štr., Chicago, IL 60636. 
žurnalo metinė prenumerata — 
6 dol.

Šį kartą naujametinis veda
masis J. Vaišnio, S.J.; apie cha
rizmatinio sąjūdžio kunigų su
važiavimą rašo L. Zaremba, S. 
J.; mūsų tautos likimą liečia f*. 
Salantas; puikiu minties įfor
minimu pasižymi du Nijolės 
Jankutės eilėraščiai; neprašok- 
tinaB ir dr. V. Gidžiūno, O.F.M., 
straipsnis “Albertas Vijūkas 
■Kojelovičius, Lietuvos istorikas 
(1609-1677)”; istorijos smal
suoliui taipgi patiks J. Venc
kaus, S.J., raštas “Galilėjus ir 
Paulius VI”; apie pirmuosius 
santuokos metus rašo Vytautas 
Kauneckas, o apie jaunimo sa
vaitgalinius susitelkimus — 
Antanas Saulaitis, S.J.; visas 
puslapis Vilijos Vakarytės eilė
raščių ir įprastiniai skyriai: Tė
vynėje, Kalba, Trumpai iš Vi
sur. Numeris iliustruotas Lino 
Meilaus nuotraukomis.

Nauji leidiniai

Ar kitoniškas mokymas yra blogesnis 
mokymas?

mokyklos 
kultūrinis 

14), ražo: 
Jablonskiu,

Stasys Barzdukas, kritikuo
damas dalyvių linksniavimo aiš
kinimų mano paruoštuose “Lie
tuvių kalbos pratimuose sep
tintajam pradžios 
skyriui” (Draugas, 
priedas, 1978. I. 
“Remdamiesi Jonu
dalyvius sudaryti esam išmokę 
iš veiksmažodžių... Kaip kitaip 
ir būti negali”. Kodėlgi kitaip 
būti negali? Juk kalba nėra lo
giška, a priori definicijomis ir 
aksiomomis pagrįsta sistema, 

, kaip aukštoji matematika. Pir
ma atsirado kalba, o tik vėliau 
buvo sudarytos taisyklės jos 
struktūrai išaiškinti.

„ Remdamiesi Jonu Jablonskiu, 
iki .jšipl... rašydavome piguti, 
spiąuti, bjaurus (be j); p dabar 
“Lietuvių kalbos rašyboje ir 
skyryboje” (Vilnius, 1976) siū
lomą rašyti pjauti, spjauti, 
bjaurus, ir tam pakeitimui St. 
Barzdukas pritaria. (Beje, ir jis 
pats “Lietuvių kalbos vadove” 
liepė taip rašyti,) Tačiau mano 
"susikirtimas” su J. Jablonskiu 
yra daug švelnesnis: mano siū
lomu būdu sudaryti dalyviai iš
eina lygiai tokie pat, kaip Jab
lonskio. Tik prie jų prieinama 
kiek skirtingu keliu.

tojo skyriaus mokinys jau yra 
išmokęs, linksniuodamas įvar
džiuotinius būdvardžius (pvz., 
baltu + juo - baltuoju). O šių 
laikų mokiniui sunkumų daž
nai sudaro ne vien pati galūnė, 
bet ir priesaga -ant ar -int. Pvz., 
tradiciniu metodu iš veiksma
žodžio sudaręs dalyvį degąs ir 
palieptas jį linksniuoti kaip 
būdvardį, mokinys jį lygina su 
būdvardžiu baltas ir šitaip 
linksniuoja: degąs, dego, de
gam... Išmokytas dalyvį suda
ryti iš padalyvio ir i 
(pvz.: degant + jis ■ 
degant + jo — degančio, de
gant + jam — degančiam...), 
mokinys nepraranda priesagos 
-ant ar -int ir lengviau įsisavina 
dalyvių linksniavimą.

• LITHUANIANS IN .MUL- 
TI-ETHNIC CHICAGO until 
World War II by David Fain- 
hauz. Lithuanian Librąry 
Press, Ine. and Loyola Univęr- 
sity Press, Chicago, IL, 1977. 
Library of Congress Cąthalog 
Card Number 76-5693. Editor‘ 
— Kęstutis Girnius, Oonsulting 
Editors — Jonas Puzinas, To
mas Remeikis. Translators — 
Saulius Girnius, Rūta Kulikaus
kas, Danguolė Kviklys, Alek
sandras Pakalniškis, Jr., Aloy
zas Pakalniškis. Art Directors 
— Petras Aleksa, Vincas Lu
kas. Director of Photography 
— Algimantas Kezys, S.J. Pho- 
to credits — Eugenijus Būtė
nas (Postscript Portfolio), Ar- 
chives of Bronius Kviklys, Bal- 
zekas Museum of Lithuanian 
Culture, Lithuanian Photo Lib
rary, Lithuanian World Archi- 
ves Knyga didelio formato, 

m- įvardžio Puikaus apipavidalinimo, 230 
= degantis, ’ Psl” kaina 20 do1-- tiražas 1,500

_. ’! egz., spaudė M. Morkūno spaus

Portfolio — Lithuanian news- 
papers, Support for Lithuania, 
Portfolio — Postscript: 50 
Years later, Index.

Tai bene pirmas toks išeivi
joje anglų kalba leidinys apie 
istorinę lietuviškąją Chicagą. 
Sutelktoji knygon medžiaga, 
jos išdėstymas ir jos iliustravi
mas taip sutvarkyti ir profesio
naliai apipavidalinti, kad leidinį 
tikrai negėda pasiūlyti kiekvie
nam amęrikiečiui, ypač šio 
krašto bibliotekoms. Tačiau 
pirmiausia jį turėtų įsigyti vi
si lietuviai, nes tokia knyga 
yra tikrai kiekvieno buto puoš
mena. Knygos įsigijimas taipgi 
bus didelė talka pačiai leidyk
lai, kurios ateities planuose jau 
realizuojasi kitos neeilinės -Ii 
tuanistikos knygos.

ar tai jau būtų taip svarbu. 
Svarbu yra, kad mes esame taip 
susimakalavę, kad prikalbam 
ir pridarom tokių kvailysčių, iš 
kurių prieš ketvirtį šimtmečio 
būtumėm tik skaniai pasijuo
kę”.

Taipgi šiame numeryje pabe- 
riama atsiminimų pluoštas apie 
tai, kas vyko Lietuvoje prieš 
60 metų, kreipiamas Žvilgsnis 
į 1978 metų atostogas, dar 
svarstoma III PLJ kongresb at 
garsiai ir pasekmės, duodami 
ištisi puslapiai lietuviškojo jau
nimo problemų, stabtelėjama 
prie Vasario 16-tos piniginių 
aukų. Aktualūs įprastiniai sky
riai: švietimas ir auklėjimas, 
Kultūros baruose, Mokslo ba
ruose, Kalba, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1977 
m., Nr. į. Leidžia Amerikoj 
Lietuvių inžinierių sąjungos

(Nukelta i 5 pusi.)

lietuvių tapyba
(Atkelta iš 3 pust)

gija kaip į vietą, kurioje mes ka
daise buvome. Žinodami, kur mes 
esame, mes taip pat žinome ir ke

lius, kuriais Jai reikėtų eiti.
Mes sutinkame su Platonu, kad 

geometrinės formos "... yra gražios 
ne dėl panašumo į ką nors kitą, 
bet jos yra natūraliai ir visuotinai 
gražios savyje. Jos suteikia pojūtį, 
neįmanomą sukelti bet kokiu kitu 
fiziniu būdu... Tuo pačiu ir spalva 

yra graži pati pėr save ir sukelia 
tokį pat pasitenkinimą’’. 20 a. mes 
tai pavadinome abstrakčiu menu. 

Jis buvo taip arti šalia mūsų am
žiaus pradžioje, bet mes jo nema
tėme. Dabar ten nebeleidžiama jo 
matyti, nors jis yra visur. Žiūrėda

mi į jų dabartinį meną, mes žiū
rime j praeitį. Jie į mus žiūri kaip 
į grįžusius iš ateities, kuriuos riša 
bendra praeitis. Atrodo, kad turė
tų būti lengva rašyti apie praeitį 
ir svarstyti buvusias klaidas, bet nė
ra taip lengva, kuomet mūsų pra
eityje yra jų dabartis.

(Paskaita skaityta Trečiojo 
mokslo ir kūrybos simpoziumo me
notyros sekcijoje 1977X1.25 Chica- 

gbje).

EKSKURSUOS I LIETUVA 1978 METAIS! I 
AMERICAR TRAVEL SERVICE BUREAU 

įsteigta 1959 m.
6727 So. Westem Avė., Chicago, llllnols 60643 

Tai. — (312) 238-0787
VIENOS SAVAITES KELIONES:

# 1 — gegužės mėn. 1 d.; - # i — gegužės mėn. 8 d.;
# 3 — gegužės mėn 14 d.; # 15 — rugsėjo mėn.’ 25 d.;
# 16 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 16 d.
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Kodėl lituanistinėje mokyk
loje aiškinu, kad dalyvius gali
ma sudaryti iš padalyvių ir 
įvardžių jis, ji? Ogi todėl, kad 
daugeliui Amerikoje gimusių 
mokinukų yra labai sunku iš
mokti dalyvių linksniavimą. Se
niau ir aš dalyvius mokiau St. 
Barzduko siūlomu tradiciniu 
metodu. Išanalizavusi mokinių 
patiriamus sunkumus, sugalvo
jau kitą, jiems lengvesnį meto
dą. St. Barzdukas, cituodamas 
akademinę gramatiką (aišku, 
ne JAV gimusiems vaikams 
skirtą), rašo, kad dalyvio links
niavimas “derintinas prie būd
vardžio linksniavimo sistemos, 
pyz.: dirbančiam — plačiam, 
dirbantiems — platiems, dir
bančiame — plačiame”. Bet 
kaip su dirbančio — plataus ar 
dirbantį — platų? Tiesa, ir ma- 
no sistemoje yra dvi išimtys 
(uo keičiasi į k? juo — dirban-

~ bet
lygiai tokigįpąt .Rimtis septffir

Galima sutikti sų p. Barzdu- 
ku, kad “kai Amerika jau at
rasta, nereikia jos iš naujo ieš
koti”. Tačiau taip pat nereikia 
užmiršti, kad tą Ameriką kar
tais lengviau pasiekti iš vakarų 
ar pietų, negu iš rytų. Ne visi 
Lietuvoje naudojami metodai 
tinka Amerikos lituanistinėms 
mokykloms, kuriose daugelis 
mokinių nebesugeba laisvai lie
tuviškai kalbėti.

Vida Augulytė

tuvė Chicagoje. Knyga gauna
ma ir užsisakoma leidykloje. 
Adresas: Lithuanian Library 
Press, Ine., 5620 S. ClaremOnt 
Avę., Chicągo, IL 60636. ”

Anglų kalba spausdinąmoą 
knygos tekstas skirstomas į 
šiuos skyrius: Preface, First 
steps in Americą, Problema of 
adjustment to the New World, 
Lithuanian immigrants in Chi
cago, The beginnings of reli- 
gious life, Portfolio — Reįj- 
gious life, The establishmept of 
Organizations Lithuaniąns in 
Government, Lithuanians and 
the development of urban — 
industrial society, Portfolio — 
Lithuanian business, Lithua
nian education and culture, 
Contribution Lithuania,

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1978 m. sausio mėn., Nr. i. Re
liginės ir tautinės kultūros žur
nalas. Leidžia lietuviai jėzuitai. 
Redaguoja: Juozas Vaišnys 
(atsak. red.), Antanas Šaulai- 
tis, S.J., Anicetas Tamošaitis, 
S.J.. Jiems talkina redakcinė 
kolegija. Administruoja A. Li- 
kanderienė. Redakcijos ir admi-

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES:# 4. Ji /t

#
# . __ ,_________ t
# 8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija):# r - . - " ; —
# 10 — liepos mėn. M (Ryga-Leningradas);
# 11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
# 12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
# 13 — rugpjūčio mėn. 14 d. (Paryžius).
# 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas);
# 18 - gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė)

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės | Amerlcan Travei 
Service Bureau!

Visos ekskursijos aplankys Kauną ir Trakus. Visos skrenda su 
palydovu.

Taipgi parduodame papigintus skridimus (karterius) į Londoną, 
Frankfurtu, Zurichą, Varšuvą, Havajus, Las Vegas ir kitur.

— birželio mėn. 12 d. (Vokietija);
5 — birželio mėn. 18 d. (Roma);
6 — birželio mėn. 38 d. (Leningradas
7 — liepos mėn. 2 d. (Roma);

M. v •• tKASAT _& J .4. UL. -

9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius):

D;

T

Lithuanian Library Presą, Ine. išleistos senosios lietuvių Chicagos istorijos 
halsas raarNaujuoataE taMtahųn

• PASAULIO LIETUVIS, 
197$ m. sausio mėn. Nr 37/101. 
Leidinys Bendruomenės minčiai 
ir gyvenimui. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
bą. Redaguoja Bronius Nainys, 
6804 S. Maplewood Avė., Chica
go, IL 60629. Administruoja 
Stasys Džiugas, 7240 S. Mozart 
St., Chicago, IL 60629, Metinė 
prbhųntėrata— 3 dol.

Redukcijos vedamasis pava
dintą^ “Ieškokim prasminges
nių metų”. .Rašte, žvelgiant į 
mūsų šiandieninės visuomeni
nės ir kitokios veiklos intenci
jas bei formas, kur, anot dai
nelės, “Tas grūdas per pusę, ta 
pusė per pusę”, be kita ko, sako 
ma: “Suprantame ir žinome, 
kad paprastais mirtingaisiais 
būdanji, daugelis gal neįprastų 
gyvenimo aplinkybių pertempti 
ir dėl to pasidarę jautresni, kar
tais nebesusivaldom ir išeinam 
į lankas, bet šis jau keleri me
tai hesitęsįąs erzeliavimas yra 
išėjęs iš įet kokių žmogiškumo 
ribų, ir mum reikia jieškoti iš
eities. Iš tikro tai sunku su
vokti ir viso to erzeliavimosi 
priežastis. Juk visi kaip vienas 
sutariame, kad Lietuvai reikia 
ląisvės ir valstybinės nepriklau
somybės, ir iš mūsų dar niekas 
niekada netvirtino kitaip, bet, 
kaip praėjusių kelerių metų 
veiksmai parodė, dėl to nekovo
jame mes su okupantu, o įnir
šusiai imamės tarp savęs. Taip 
pat, atrodo, mes visi vienodai 
suprantam ir vienybės reikalą. 
Visi sakom, kad jos siekiame, 
bet kažkodėl pasiekti ją mums 
neina, ir gana. Gal esame pasi
metę savo problemų didume ir 
sprendimų jieškojimo bejėgiš
kume, gal nebesugebame prisi
taikyti prie šio modernaus gy- 
venimo vingių, gal susipainio- 
jom vertybių skalėse ir nebeži
nom, kaip iž tos painiavos išsi- 
krąpčtyti? Gal dar daug tokių

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LJCENSED BY VNEBHP06YLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADtfAY. N£W YORK, M. Y. 10019 
TEL — 551-5510; 681-7720

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKĄ.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos .ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniam ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 5ralandos popiet.

MOSQ SKYRIAU
• 

Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street _____
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ..............
Brooklyn, N. Y. 11218 — 489 McDonnld Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Filhnore Avenue ......
Chicago 22, DL — 1241 No. Ashland Avenue ... 
Chicago, Iii. 60629 — 2608 West 69 Street ......
Chicago, ŪL 60609 — 1855 West 47 Street .....
Cleveland 13, Ohio —1028 Kenilworth Avenue ...„ 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ... 
Hamtramck, Mich. — 11539 Jos Campau Avenue 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ......
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
New York X N. Y. — 78 Second Avenue 
New York 3. N. Y. — 324 Ė 9 St .....
Miami Beach, Ha. 33139 — 1201 17 St ... 
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .. 
Phoeniz, Arte 85027 — 22047 Black Canyon Hwy. 
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue .......... 
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė. 
South River, N. J. — 41 Whltehead Avenue......
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
Woodhavee5 Ooaens, N. Y. 1142! — 80-14 Jaus^ca Avė

NAUJI SKYRIAS 
LAKEWOCHK N. X 06701 — 234 Saccod 
HERKIMEB. N. Y. — McKENNAN UX

........   ■■■:—m,- im

435-1654 
342-4240 
033-0090 
8060700 
480-2818 
925-2787 
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Nauji leidiniai
(Atkelta iš 4 psl.).

Chicagos skyriaus Technikinės 
Bpaudos sekcija. Vyr. redakto
rius — V. Jautokas, 5859 S. 
Whipple St., Chicago, IL 60629 
Technikinis redaktorius — J. 
Slabokas. šį numerį techniki
niai tvarkė Alf. Pargauskas. 
Administruoja Antanas Braz
džiūnas, 7980 West 127 Street, 
Palos Park, IL 60464. žurnalas 
išeina kas trys mėnesiai. Meti
nė prenumerata — 6 dol., stu
dentams — 2 dol. '

Šiame numeryje: šventinis ir 
naujametinis redaktoriaus žo
dis; Nepaprastas išradimas 
energijos srityje (V. Petraitis); 
Atominės elektros jėgainės (V. 
Senuta); Magneto hidrodinami
ka (M. Krasauskas); Architek
tūra Vytauto Didžiojo univer
sitete, Kaune (A. Kulpa-Kul- 
pavičius); Naujoji Lietuvos ar
chitektūra (A. Kerelis); Ter
minologijos klausimais (V. 
Jautokas); Technikinė apžval
gai Iš mūsų veiklos; Pažinkime 
vienas kitą; Sklandymo rekor
dai ir kt. Žurnalas gausiai 
iliustruotas.
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• NAUJOJI VILTIS, 1977 m„ 
NrJ 10. Politikos ir kultūros žur
nalas. Leidžia Lietuvių studen
tų tautininkų korporacija , Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lietu
vių tautinė sąjunga. Redakcinė 
kolegija: dr. Jonas Balys (pirm.), 
Aleksas Laikūnas ir dr. Bronius 
Nėmickas. Šio numerio redakto
rius Aleksas Laikūnas. Administ
ruoja Bronius Kasakaltis, 7150 S. 
Spąuldipg Avė., Chicago, JIU. 
60629.- Rankraščius' ir knygas 
patpinėjimui siųsti: 'W5- Be'veriy 
Rd., Čleveland Hts., Ohio 44121. 
Ši&ąiumėrio kaina — 4 dol.

'Pirmuoju straipsniu “Penkių 
lietuvių pareiškimas” Mečys Va
liukėnas liečia Lietuvių Bend- 
ruijmenės ir Altos šiandieninius 
santykius. Vytautas Alantas 
švęsto baltų tautų ateities pro
blemą rašte “Paskutinieji ais
čiai -didžiojoje kryžkelėje”. Apie 
šiandien Vakarų Europoje ma
dingus vadinamuosius “naujuo
sius filosofus” rašo Kazimieras 
Nausėdas. Dr. Aleksandras Plate- 
ris paseka senosios Lietuvos teisės 
rąiiją. Jonas Balys straipsnyje 
“Apie mitologiją iš esmės” kede
na-.dr. M. Gimbutienės ir dr. A. 
J. (Greimo šios srities tezes ir me
todus. Žemės ūkį ir aplinką lie
čia dr. Jonas Vengris. Išsamiai 
faktais ir duomenimis pagrįstas 
Kazio Vėlyvio straipsnis “Lietu
vių; kalba okupuotoje Lietuvoje” 
(1940 — 1970 metų apžvalga). 
Tikras malonumas skaityti Biru-/ 
tėšfPūkelevičiūtės minorinę hu- 
moteską “Vakaras Varniuose”, 
kur.,Motiejus Valančiui', Vytautai 
Didysis ir Basanavičius šneku
čiuojasi, liesdami šios dienos poli
tines ir kultūrines lietuviškąsias 
aktualijas ir aktualią praeitį. 
Jurgis Gliaudą plačiau panagri
nėja Romualdo Spalio romaną 
“Mergaitė iš geto”.

Apžvalginė žurnalo dalis su
skirstyta į šiuos skyrius: Naujos 
knygos (šį kartą recenzuojama 
A. J.'' Kasulaičio “Lithuanian 
Christiari Democracy”), Pagar
ba mirusjemš, Lietuviškoji veik
la, '-Naraiė Tr svetur, Spaudoje ir

• BRIDGES, Vol. 2, No. 1, 
January, 1978. Lithuanian Ame
rican Newsletter. Lithuanian — 
American Community of U. S. 
A., Ine. Amerikos Lietuvių Ben
druomenės mėnesinis leidinys. 
Tai lie*uviškoji informacija ne
mokantiems lietuviškai. Reda
guoja Algirdas Budreckis, talki
namas gausios redakcinės kolegi
jos. Leidinio prenumerata me
tams — 3 dol. Redakcija; ir admi
nistracijos adresas: P. O. Box 
9061, Boston, MA. 2114.

♦ EGLUTĖ, 1978 m. sausio 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Leidžia ir spaus
dina Nekaltai Pradėtosios Mari
jos se'erys. Vyr. redaktorė sės. — 
O. Mikailaitė. Administruoja Dan 
guolė Sadūnaitė.. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Eglutė — 
Immaculatė Cončeption Con 
vent, Putnam, Conn. 06260. Me
tinė prenumerata — 7 dol.

Laikraštėlio puslapiai ispausdi- 
nami dviem spalvom. Juose daug 
piešinių, eilėraščių, apsakymė
lių, galvosūkiu darbelių.

Vinco Mykolaičio-Putino antkapinis 
paminklas Rasų kapuose, Vilniuje. 
Skulptūra Vlado Vildžiūno (žiūr. 
“Kultūrinę kroniką”)

kų, bet ir lietuviškojo kūrybi
nio žodžio reprezentantų — ra
šytojų.

V. Mykolaičio-Putino 
antkapinis paminklas

Nuo poeto, romanisto ir lite
ratūros profesoriaus Vinco My
kolaičio-Putino gimimo š. m. 

\ sausio 6 d. suėjo 85 metai. Ra
šytojas mirė 1967 m., palaido
tas Vilniuje, Rasų kapuose. 85- 
tose rašytojo gimimo metinėse 
sausio 6 d. Rasų kapuose buvo 
atidengtas Vinco Mykolaičio- 
Putino paminklas. Antkapio 
plastiška skulptūra sukurta 
skulptoriaus Vlado Vildžiūno. 
Paminklo atidengimo iškilmėse 
Putino poeziją deklamavo 

! torius Laimonas Noreika.

Dar vienas

ak-

... • LAIVAS, 1978 m. sausio 
mėn., Nr. 1. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija. 
Redaguoja kun. J. Vaškas, MIC. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: 4545 W. 63rd St., Chi
cago, Di. 60629. Metinė prenu
merata Amerikoje ir Kanadoje 
— 4 dol., kitur— 5 dol.

Apie Trijų išminčių šventę 
rašo J. Vaškas, o apie Šventąją 
Šeimą — Stasys Žilys. Duodama 
Antano L. Rubšio ateitininkų 
kongrese skaityta paskaita “At- 

j sinaujinti : ką mums skelbia 
į Evangelija?’” Poezijos mylėto- 
j jai pasidžiaugs nauju Vlado 
j šlaito eilėraščiu- Kun. V. Rim- 
: šelis, MIC, liečia šiais laikais 
j taip degančią temą _ žmogaus 
gyvybės išsaugojimą. Du gyve
nimo kelrodžius rodo kun. J. 
Prunskis. Atsiminimų pluošte 
Ona Labanauskaitė pasakoja 
apie žydų vaikų gelbėjimą Kau- vykliniuose pastatymuose Vo- 
ne vokiečių okupacijos metais, kietijoje, ne kartą yra rodęsis ir 
Misijose dirbanti sesuo Ksave- čionykštėje Amerikos lietuvių 
ra rašo apie pirmą kelionę scenoje.
laivu-ligonine. Duodama platij 
religinio gyvenimo kronika. 
Žurnalas iliustruotas seselės 
Mercedes piešiniais.

Kultūrinė kronika
Du sukaktuvininkai
Žinomam aktoriui Henrikui 

Kačinskui š. m. sausio 23 d. su
ėjo 75 metai. Aktorius į dide
les vaidybines aukštumas įkopė 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais. Lietuvoje vaidino pirma
eilius ir nepamirštamus vaid
menis Klaipėdos, Kauno ir Vil
niaus teatruose. Kūrybingai 
reiškėsi ir pokario metu sto-

M. K. Čiurlionio 
reprodukcijų albumas

Lig šiol Lietuvoje M. K. Čiur
lionio paveikslų reprodukcijų 
yra išleista gana apsčiai. Tai 
vis įvairių Čiurlionio ciklų kom
plektai ar šiaip rinktinės jo kū
rybos pluoštai, apimantys ke
lias dešimtis dailininko darbų 
Tačiau dabar Vilniuje išleistas 
naujas kūrinių albumas, savo 
apimtimi, atrodo, bus prašokęs 
visus ankstesniuosius. Kaip te
nykštė spauda informuoja, 
puošniai išleistame albume iš
spausdintos net 308 Čiurlionio 
reprodukcijos. Įžanginis L. še
pečio straipsnis spausdinamas 
lietuvių, rusų, anglų, prancūzų 
ir vokiečių kalbomis. Albumo 
išleista 30,000 egzempliorių 
Tai graži čiurlonio populiariza- 
cija. Džiugu todėl, kad Lietuvo
je suprantama, kas mums yra 
Čiurlionis ir kur mes su juo 
galime pasaulyje nueiti. Tuo 
tarpu išeivijoje leidimui pa
ruošta mokslinė Čiurlionio mo
nografija anglų kalba metai po 
metų nejuda priekin, nes mūsų 
milijoniniai fondai vis pritrūks
ta lėšų jos išleidimo parėmimui.

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

“Dersu Uzala”, žymiausio japonų 
filmų leidėjo Akiza Kurosawa sure
žisuotas filmas Sibire, yra pagrįstas 
rusą tyrinėtojo Vladimiro Arsenievo 
raštais apie jo ir jo gido - vadovo 
Dersu Uzala gyvenimą.

Vien tik žodis “Sibiras” mus nu
krato drebuliu, lyg sniego gniūžtė už 
apykaklės. Caro ar komunistų Sibiras 
mums, lietuviams, reiškė prievartą, 
ištrėmimą, vergiją.

0 tačiau šis filmas yra skaidrus, 
kaio šaltinio vanduo, paprastas, kaip 
motinos lopšinė, ir gilus, kaip ištiki
mybė. Kalbama apie draugystę. Fil
me kalbama apie nišų armijos že
mės matininką, kuris 1904 m. vedė 
savo grupę į Sibiro dvkumas, tada 
dar visai neištirtas, kurių viena pusė 
priklausė rusams, kita — kiniečiams

Mes jau keletą kartų šiais metais 
buvome nustebinti tais filmais iš erd
vės. Ypačiai filmu““Close Encoun
ters of the Third Kind”. Dabar mes 
stebimės mišku. Kurosawos “Dersu 
Uzula” persisunkia viena vieta že
mėje, kuri net ligi šiolei pasilieka 
nepereinama ir paslaptinga. 0 jau 
prieš 70 m. Sibiras buvo tikrai neiš
tyrinėtas kontinentas. Miško aplinku
ma supa tyrinėtoją su grupe paly
dovų savo negyva tyla, kol jie pasi
junta, kaip vaikai vidurnaktį kapi
nėse. Toji ramybė bauginančiai klai
ki!

Filmas gražiai ir magiškai pasta
tytas, nenuostabu, kad laimėjo 1975 
m. Akademijos premiją, kaip geriau
sias užsieninis filmas. Mokslininkas 
Arseniev savo knygose, kurios buvo 
kelionių vadovai ir moksliniai užra
šai, nepašykštėjo lyriškų prasiver
žimų gamtai.

Kaip antraštė jau skelbia, filmo tu
rinys yra apie Dersu Uzalą, medžio
toją.

Vieną naktį aplink laužą susėdusi 
grupė su savo tyrinėtoju išgirsta šla
mesį. “Meška”, blyksteli visiems, ir 
visi nukreipia savo šautuvus į tam
są. Ir išlenda “meška” žmogaus 
pavidale. Tiesiog unikumas — trum
pa, buka žmogystė, vardu Dersu 
Uzala, medžiotoias.

Jis pažįsta mišką geriau, kaip sa
vo delną. Kai tigras prisiartina per
daug arti, jis šaukdamas pataria 
jam. Jo klauso vėjas ir medžiai, nes 
jis kalbasi su jais. Jis pasilieka gru
pės vadovu ir išgelbsti tyrinėtojo gy
vybę.

Po trejų metų matininkas veda 
kitą matavimo ekspediciją į mišką, 
galvodamas susirasti Dersu. Ir su
randa. O toji vieta, kai du draugai 
brenda • per nepereinamus miško 
krūmokšnius, skleisdami šakas, ir 
kaip jie artinasi ištiestom rankom 
ir apsikabina linksmai, yra tikrai 
centrinis momentas, aiškinantis drau
giškumo brangumą. . /

Akira Kurosawa, kurio filmai “Pa- 
shomon”, “Ikiru”, ”Red Beard”, 
“The Seven Samurai” yra tarp neuž
mirštamų didingųjų filmų.sukūrė 
šį filmą paprastai ir atvirai. Pagauti 
ištikimą draugystę ir ją atvaizduoti 
ekrane kartais vra daug sunkiau. 
ne™u paberti žudynes, ganuesterius 
plėšimus, automobilių vaikimąsi ir 
t. t.

Filmas ilgokas — dviejų valandą 
ir 20 min., bet neprailgsta. Lyg 19 
šimtm. romanas, jis neauga, lyg ko
kia statyba, bet plėtojasi vidiniai. 
Yra daug dramatiškų momentų — 
kai matininkas su Dersu paklysta 
tundroje ir desperatiškai statosi 
užuovėją prieš naktį. Arba, kai Der
su, nešamas srovės ant sielio, lieka 
išgelbėtas paskutinę minutę ant kren
tančio vandens upės slenkstyje

Pavojingas miškas, bet daug pavo
jingesnis miestas. Tai patiria Dersu. 
gyvendamas matininko namuose. Jis 
barasi su pirkliais, 
malkas ir vandenį, 
linti dykai visiems, 
net nori pasistatyti

Ir taip jis sugrįžta vienas į savo 
pamiltą mišką. Pabaigoje yra- graži 
scena, kai 1910 m. matininkas su
grįžta j naujai pastatytą miestą toje 
vietoje, kurią jis anais laikais ma
tavo. Gal geriau palikti tą sceną apie 
“civilizaciją” ir draugo kapo ieško
jimą neatskleistą — bus įdomiau ne
žinoti pabaigos.

parduodančiais 
Juos reikia da- 
šaukia jis. Jis 

palapinę kieme.

Filmas visai šeimai. Amerikiečių 
kritikų apvainikuotas 4 žvaigždutėm.

MOTERYS LAIMI GERIAUSIAS 
PREMIJAS

Moterys ir filmai apie moteris nu
nešė svarbiausius laimėjimus, kai 
Hollywood Foreign Press Assn. iš
dalino savo metines Gotaen Globė 
premijas.
“The Goodbye Giri” susirinko dau

giausia Globė premijų praeitą šešta
dienį: geriausias scenarijus, geriau
sia komedija, geriausi aktoris ir ak
torė komedijoje.

“The Tuming Point” — dviejų mo
terų konfliktas tarp karjeros ir šei
mos — geriausias dramatiškas fil
mas.

Jane Fondą pąvo geriausios dra
matiškos aktorės vardą už savo dra- 
maturgės rolę Lillian Helman filme 
“Julia”.

Globė premijos yra stropiai stebi
mos pramogos ir pramonės, nes jų 
rezultatai labai dažnai sutampa su 
Akademijos premijomis, skiriamomis 
pavasarį.

“The tuming Point” pralenkė to
kius populiarius filmus, kaip “Star 
Wors”ir “Close Encounters of the 
Third Kind”, atrenkant geriausius 
filmus dramos kategorijoje.

Vanessa Redgrave filme “Julia” 
laimėjo Globė premiją, kaip geriau
sia aktorė dramoje.

Richard Burton išėjo laimėtoju — 
geriausiu dramatišku aktorium — 
kaip pasimetęs psichiatras filme 
“Eųuus”.

Peter Flrth, Burtono gydomas 
kvanktelėjęs jaunuolis filme “EųuUs”, 
laimėjo geriausio antrinio aktoriaus 
vardą.

Programą pravedė lietuviškos kil
mės kino žvaigždė Charles Bronson 
su savo žmona Jlll Ireland.

WHY RETIRE OUT OF THE CITY ?
GRACIOUS LTVING, INCLUDING THREE MEALS 

ALL YOU CAN EAT FOR AS LOW AS $11.00 PER DAY 
SAFE QUIET COMMUNITY NEAR PARKS, SHOPPING AN CHURCHES. 

PARKING AVAILABLE, PUBLIC TRANSPORTATION NEAR BY 
INCLUDING ROCK ISLAND LINE.

Dabartiniam Lituanistikos 
instituto prezidentui dr. Jur- 

> giui Gimbutui š. m. sausio 18 
. d. sukako 60 metų. Iš profesijos 
sukaktuvininkas yra statybos 

GABIJA, 19T7 *n. gruodžio inįjujgriug, tačiau visa širdimi 
Nr.^ 4. - LSS - Seserųos vy- pagĮ{ en jęa • -į. lituanistiniuose 

HausK^:|kąutjninkėS<iiul4W*s. rūpesčiuose. Ir daktaro laijįmii 
^nphtt^tarrmetams - 3 dol. gavęs už disertaciją apjė 
rTt5 e?“mP’°rlU? T. lietuvių senąją statybą. Lietu-

V?Sa,kymtti ^k,a/S^iųSt, :vi§kosios architektūros klausi- 
' mais yra nemažai rašęs lietuvių 
kultūriniuos leidiniuos ir sveti- 
momis kalbomis. Leidžiant bos- 
toniškę Lietuvių Enciklopediją, 
buvo jos statybos skyriaus re
daktorius.

"Gabijos” administratorei: Danu
tė Juodgudis, 6635 S. California 

:Ave., Chicago, 111. 60629:
Tai vyriausios skautininkės Ire

nos Kerelienės (871 West I23rd 
str., Palos 'Park, III. 60464) 
biuletenis skaučių vadovėms. Lei
dinys daugiau skiriamas mūsų 
skaučių organizacijos vidaus rei
kalams. Šiaip yra gražiai reda
guojamas, gausiai iliustruotas, es
tetiškos išvaizdos

• SKAUTŲ AIDAS, 1977 m. 
gruodžio mėn. Lietuvių skaiitų 
mėnesinis žurnalas. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Vyr. redaktorė: 
Sofija Jelionienė, 6111 S. Califor
nia Avė., Chicago, III. 60629. Ad
ministratorius: A. Orentas, 6842 
S, Campbell Avė., Chicago, III.S, Campbell Avė., Chicago, III.1 
60629. Metinė prenumerata — 5 
Sol., garbės prenumerata — 10 
dol., garbės leidėjo prenumera
ta — 25 dol.

Tarp kitų temų Šiame nume
ryje užsimenama VI-j i tautinė 
stovykla Australijoje, 1978 lietu
viškos skautijos jubiliejiniai me
tai, Lietuvos Didysis Kunigaikš
tis Algirdas, daug' nuotraukų ir 
žinių iš skautiškos veiklos.
• VYTIS, 1978 m. sausio 

mėn., Nr. 1. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Lo- 
retta I. Stukas, 1467 Force Drive, 
Mountainsi.de, N. J. 07092. Ad
ministracijos adresas: 2524 W. 45 
St, Čhicagp, IU. 60632. -Metinė 
prenumertta —-5 dol.

Siame numeryje: lietuvių ir
ADglįi kalba ^ausdinamas £aus-

paskendęs ir lituanistiniuose

Bernardas Brazdžionis 
skrenda Australijon
Kalifornijoje gyvenantis po

etas Bernardas Brazdžionis, 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės kviečiamas, šiomis die
nomis išskrenda Australijon, 
kur tenykštėse lietuvių koloni
jose yra rengiami jo kūrybos 
rečitaliai. Sidnėjuje jo kūrybos 
vakaras numatytas vasario 11 
d., o vasario 12 d. poetas ten 
pat dalyvaus Vasario 16-tos iš
kilmingam minėjime. Vėliau 
lankysis kitose didesnėse Aust
ralijos lietuvių kolonijose. Tai
gi gal pagaliau imsime supras
ti, kad pasauliniam lietuvių ap- 
sijungimui ir lietuvybės stipri
nimui reikia ne vien sportinin
kų, šokėjų ar dainininkų išvy-

Liudo Dovydėno 
vienveiksmis 
vaidinimas

/ &*, f; ’-V'-’ -4 v;’., j";
Pehnšylyanijoje/gyvenantis 

Rytojas Lttiįląą Dpvydėaąsi ligi šiol 
labiausiai žinomas kaip romanic- 
tas-beletrictas, dabar parašė ir; 
^ehaveikšmį'^Vaidiffinią' “Jeig’u 
mes rasim uranijaus”. Teatriniai 
mūsų vienetai, jieŠkodami naujų 
veikalų spektakliams ir norėdami 
sisipažinti su naujuoju L. Dovy
dėno vienaveiksmiu, gali .parašy
ti šiuo adresu: Liudas Dovydė
nas, 515 Simrell Hill Rd., Clarks 
Summit, Pa. 18411

galerijos sales, šeštadieniais 
sekmadieniais parodos lankymo 
valandos nuo 11 vai. ryto iki 9 
vai. vak., šiokiadieniais — nuo 
7 vai. vak. iki 9 vai. vak.

. iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiii^

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS =

Pardavimas Ir Taisymas 2
2B4B W. «9tb Street — Tel. RE 7-1941 |

r,

ra-

M. K. Čiurlionio 
galerijos lobio paroda

Jaunimo centre, Chicagoje, įsi
kūrusi M.K.Ciurlionio galerija, 
metams bėgant, yra sukaupusi 
savo fonduose didelį lobį mūsų 
dailininkų kūrybos. Visai jos eks
pozicijai net ir galerijos patal
pos būtų ankštokos. Galerija 
vadovybė vasario 10 d. (ateinan
tį penktadieni) 7 vai. 30 min. 
vak. galerijos patalpose atidaro 
viso to rinktinio lobio parodą. 
Visuomenei bus puiki proga vie
nu sykių pamatyti, kas yra ge
riausio M.K.Čiurlionio galerijos 
fonduose. Paroda užims visas tric

VASARIO MĖNESĮ IŠEIS 
iš SPAUSTUVĖS 

GAUSIAI ILIUSTRUOTA 
“KONNERSREUTO TERESĖ” 
Kaina $5.00. Jau galima užsisakyti. 
Tai'naujas iš daugelio tam; Jono 
Burkaus veikalų.

Prieš metus jis pateikė “Du dva
sinių būtybių pasauliai”. Kaina 
$8.50. Tai labai platus filosofinis vei
kalas, apie geruosius ir bloguosius 
angelus, žmones, egzortus, sapnus, 
astrologiją ir kitus reiškinius.

Trečioji knyga “Pragos Komen
dantas Kodet”. Ją galite 
$7.00.

Visos trys kainomis 
knygos gaunamos pas — 
809 Ramble Street, 
Ark. 71901.

įsigyti už

atžymėtos 
“Sūduva”, 

Hot Springs,

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa- 

a taisymai EIRESTONE TlRES„WheeL 
alignment and balancing. Brakes 
Shock absorbers. Mufflers and pipes 
Tune-Upe Lubrication. Change of oil 
and Filters

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59th Šįmet — TeL GR 0-7771

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 7-00 vai ryto iki 4 vai popiet, 
šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS ČESAS

-• t

to Strolios straipsnis “Kas mus ri
ša su Baltijos pajūrio gyvento
jais?”; informuoja apie kun. K. 
Pugevičiaus veiklą Belgrade; ra
šoma apie baltiečių demonstra
cijas Washįngtorie, apie mirusį 
muziką Algirdą Kačanauską įduo
dama daug žinių iš vyčių veik
los. Žurnalas gausiai įliustruo- 
Uį zi&traukcjniš; ,
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WAGNER and SONS
TYPEWRITERS, 

ADDING MAOHINES 
AND UHECKWR1TEK8, 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš SO metų patikimas jums 
patarnavimas.

Phone — 581-4111♦'«***• -4 • . v* dvo
S61O S. Pulaski Bd., Chicago 

ĮEmiiliiiuumiim»mnmn»in......miunjg

PAID OUARTERLY AT

FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

PER ANNUM 

PASSBOOK
ACCOUNTS

4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA. AVĖ.)

HIGH RATES
BRIGHTON PER ANNUM

certificates 
S5000 or mere 
4 year min.

lt

4

Mountainsi.de
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Redaguoja dr. S. Aliūnas

MOŠŲ JAUNIEJI AIŠKINA

Frank Lavinskas ir A.J. Bani- 
šauskas savo knygoje “Angliaka
sių atsiminimai* ’ duoda retų 
didvyriškumo pavyzdžių. Skyriu
je “Kaip šešiese apie 300 išmai
šė” rašo:

“Tai buvo 1918 m. balandžio 
25 d. dar karo metu, Reading kom- 
pan jos Pine Knot didelėse ang
lies kasyklose. Po darbo dienos, 
pasiruošus jau eiti namo ir atė
jus pas šaptą, matyti, kaip stovi 
dvi ilgos žmonių eilės. Tuojau vi
si sukrunta kalbėti, kad turi įvyk
ti kas nors nepaprasto. Priekyje 
stov'ntis tarnautojas tepraleidžia 
tik savo parinktus asmenis ir 
draugus. Pasirodo, bosas varu ver- 
č'a pirkti laisvės bonus, trečios 
laidos. Jam rūpi, kad kuo dau- 
g ausia pirktų, nes jis nuo kiek
vieno parduoto gauna po vien' 
dolerį komiso.

Važiuojam laukan ir mes, aš 
tuon' lietuviai, kiti du svetimi st> 
mumis Išėję laukan, pamatėme 
kaip palei šaftą stovi minios 
žmonių, t ek pat ir palei geležin
kelio bėgius, kur traukinys eina, 
bet atokiau stovi ir sunkvežimis.

Pas rodo, iš vakaro bosui ne
labai sekėsi bonus pardavinėti, 
bet mes visi jau buvome juos nu
sipirkę. Pirkusiems liepia eiti į tą 
sunkvežimį, o kitų neleidžia. 
Žmonių prisirinkę, atrodo, lyg 
kažko nepaprasto lūkuriuoja. Ir 
policija stovi, bet visi rankose tik 
po pagalį telaiko. Aukščiau su
sėdę kasyklų raštininkai ir laik
raščių reporteriai.

— Kas čia dabar bus? — klau
sinėjam vienas kitą, artindamies, 
bet du mūsiškių jau pabūgo ir 
bando pasišalinti, o mes šešiese 
sumanėm eiti pasižiūrėti. Ir ei
nam: Kazys Žukauskas, Jonas 
Žaliaduon's, Vincas Šaulinskas, 
Petras Patruškevičius, A. Bani- 
šauskas ir Juozas Diškevičius.

Giūdomės per minią, norėda
mi pamatyri, kas gi ten bus.

Sušilę nusigauname tenai ir 
matom: mulas pakinkytas, pririš
tas pr'e jo didelis brezentas, o du 
vyrai jau beišrenginėją vieną vy
rą. Jie suriša jį, paguldo ant to 
brezento ir veža pas smalos stati
nę. Jau smaluoja, paskui volio- 
ja ir veža ir veža į kitą duobę, ku
rioje buvo subėgęs vanduo iš po 
žemės su sieros rūkštimi, ir tenai 
maudo. Suprantame, kad tai tie, 
kurie nenori pirkti bonų. Žiopso- 
tojų labai daug ir jie skaniai juo
kiasi, žiūrėdami į egzekuciją.

Antanas prasimušė į ten ir 
klausia, kas darosi. Air šiai pake
lia galvas ir, seilėdami per taba
ku apskretusias lūpas, sako:

— Vat, pagavom slekerius! 
Jau jiems užteks savo parazitinio 
darbo!

O Antanas toliau klausia:
— Ką lie tokio blogo padarė, 

kad lūs taip iuos kankinat?
Air šis atsako:
— Neperka liberty bonsų!
Antanas prašo parodyti, ką j>e 

tenai kankina, o tuo tarnu a:ri- 
šiai, kaip žvėrys, šoko ant Anta
no. pagriebė tuos du vyrus už 
plaukų ir, iškėlę juos į viršų, 
xaukia:

—Va, tie kalės vaikai!
Pasirodė, kad ta: buvę mūsų

pažįstami: Jonas Bobinas ir Juo-

LIETUVIŠKO DIDVYRIŠKUMO PAVYZDŽIAI
zas Šubeika, kurie dar priklausė 
ir mūsų SLA kuopai. Antanas, at
sisukęs į savo draugus, sušunka:

— Vyrai, neduokim, kad mū
sų lietuvius taip kankintų, sma
luotų! Bus negražu, kai sakys, 
jog lietuvius išsmalavo.

Kazys sako:
—- Neduot1, tai neduoti, bet 

kad mūs čionai maža yra. Jonas 
pataria prašyti, gal ir taip pa
leistų. Antanas jau airišius pra
šo, bet tie tik ėmė Antaną visaip 
keikti. Tai tada Antanas ir su
šunka:

— Vyrai, tik la kykimės, ir mes 
juos paleisim!

Ir kas tada dėjosi, tai sunku ap
sakyti, ar diena, ar naktis buvo. 
Tik, kai paskutinis užpuolikas su
kniubo, tai tada pamačiau, kad 
mano vyrai tikri karžyg ai. Anta
nas klausia saviškius, kur Šubei
ka su Bobinu, o Juozukas sako, 
kad, kai paskutinis airišis krito, 
tai jie pabėgo į girios pusę. Anta
nas ragina e ti ieškoti geresnių 
ginklų, o Petras atkalbinėja, gir
di, kam jų reikia, jis sako:

Po visų pergalių angliakasys ap
dovanojamas gėlėmis.

— Matai, tie, kurie dar gyvi 
liko, savuosius neša, kitus velka 
namo.

Bet Antanas vėl įspėja, kad čia 
visur airišiai gyvena, tai, susinešę 
tuos, gali kiti iš namų užpulti. 
Kazys susirūpinęs, kur rasti pa
galių, o Antanas nurodo dirbtu
vę, kurioje buvo taisomi vežimai. 
Ten, sako jis, esą visokių paga
lių ir gelžgalių. ,

Lietuviai, žinoma, nebūtų airi- 
šių nugalėję, jei tie iškart būtų 
susiėmę, jei būtų buvę kovai pa
sirengę. O dabar, kovos metu, 
jiems iš vieno lietuvio trys ma
tėsi. Vienas diktas airišis, dar i) 
bosas, pamatęs, kad jo švogeri: 
jau nesikelia ir jo dėdė guli sr 
praskelta galva, kaip turėjo gele
žinę dalbą, taip ją metė ir nanr 
pabėgo. Lietuviams tik to ir te
reikėjo. Jie ją pasigriebė, ir buv 
kaip .tik gera proga paleisti sa 
vuosius. *

Dirbtuvė kaip iššluota. Jokie 
Dagalio niekur nematyti. Viskas 
išnešta. Antanas kitoj pusėj rado 
iš sienos kyšantį geležinį vamzdi 
Vos spėjo jį išsitraukti, kai pama
tė, jog airišiai jau ji apstojo ir 
rengiasi pulti. Vamzdis buvo apie 
keturių pėdų ilgio. Tuo tarpu jau 
airišiai rodo ir šaukia:

— Va, va, tas prakeiktas, ga- 
dem, sanavabičl

Jau Antanas pamalė, kad jų 
pulkas apstojo duris, ir jie visi su 
dalbomis ir kirviais. Tik keikiasi 
ir šaukia:

♦

— Koman, koman tu gadem 
Lithuanian!

Antano draugų jau nematyti. 
Jis buvo bemanąs, . kad airišiai 
jau juos išmušė, bet žiūri ir ne
mato jų ant žemės gulinčių, ir 
vėl greitai sumoja, kad čia jam 
ilgiau pasilikti negalima, o išei
ties nėra: jie, duris apstoję, lau
kia. Reikia eiti lauk ir tiek. An
tanas, priėjęs prie durų, derasi su 
airišiais. Paskui liepia jiems atsi
traukti nuo durų. O tie <vis šau
kia:

— Koman, koman, tu sanava- 
bič.

Antanas nužiūrėjo, kaip tos ai- 
rišių iškeltos rankos, laikydamos 
ginklus, pailso (mat, jie manė 
Antanui kirsti, kai tik jis ims' 
bėgti), ir su tuo vamzdž'u kelią 
per airišius prasiskynė. Tik jo ži- 
peno vata išdulkėjo, kai jam vie
nas airišis kirto su plūkiu. Dabar 
Antanas manė, kad prie geležin
kelio, kur visi angliakasiai lau
kia traukinio, rasiąs lietuvių ir 
gausiąs pagalbą, nes jau jam at
rodė, jog airišiai pailsę ir nepajė
gia jo vytis. Vos pusę kelio tenu- 
bėgo, kai pamatė į Jo pusę atbė 
gančius šešis airišius. Antana: 
bėgti j boso ofiso pusę. Bet mat"' 
kad ir iš kito šono atbėga keli ai- 
riš'ai ir Antaną supa. !'

Ir kas toj kovoj buvo, tai ti! 
gulėdamas ligoninės lovoje gale 
tum papasakoti. Trylika airišių 
gulėjo parmuštų, vienas dar ban
dė keltis, bet ir vėl ant galvos nu- 
sivertė.

Antanas nusistebėjo, pamatęs, 
kad boso ofise nėra nei durų, nei 
langų. Visur pilna vatos, tvarsto
mos medžiagos, kraujo žymės ant 
grindų. Reiškia ir čionai būta re
voliucijos. Bet savo draugų An
tanas vistiek neranda. Nuka
muotas nuovargio ir airišių, An
tanas sumanė nusiprausti. Nuei
na į prausyklą ir mato, kad jo 
draugai ir airišiai nuogi, visi kru
vini, visi prausias. Penki lietu
viai, keturiolika airišių, nuvargę, 
kaip nuo kryžiaus nuimti. Anta
nas, irgi sustyręs, negali net pa
silenkti, jaučia, kad šonkauliai 
sulamdyti, bet, pamatęs draugus, 
nudžiunga:

— Aš mislinau, kad jūs jau ir 
gyvų nebėra. Visur ieškojau ir 
niekur neradau!

Vincas jam aiškina:
— Mes, kai pamatėm juos atei

nant apsiginklavusius, tai ir pa
bėgom.

— Kodėl tat man nieko nesa
kėte, palikot mane vieną? ;—
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Sumuštas airišis bėga iš kovęs lauko.

mo- 
mo-
žo-

tuš-

Lituanistinėje mokykloje, 
kytojos paklausti štai, kaip 
kiniai aiškina kai kuriuos 
džius:

erdvė — platus laukas;
čia vieta; viskas; gyvulių namas, 

gailestis — tas, kuris visko 
gailisi; meilė.

išimtis — atsiminimas iš pra
eities. išmintis; ką nors gerai pa
daryti kitam; iš kokios nors iš
eities išeiti.

kaitra —aštrus; pyktis, 
nenuorama — privalomas da

lykas; nenorėti ką nors daryti.
palydovas — žmogus, kuris ve

da organizaciją ar grupę; žmo
gus, kuris palydi kitus ar į aero
dromą, ar kur kitur; bomas.

advokatas — draugas, kuris 
turtingas.

aimanuoti — kalbėtis su savim; 
matuoti, lydėti grupę.

bauginti — bėgti atbulai; ne
raminti.

dauguma — daug ko nors; ne 
mažai; daugiau negu pusė, ma
žiau negu visi; kai turi daugiau 
daiktų negu reikia; didelė grupė, 
negalima būtų suskaičiuoti.

delnas — rankos viršus, vi
dus rankos; dugnas rankos; vie
ta, po rankos apačia; rankos da
lis, kuri laiko bet ką tu paim
tum.

.<

Geriausias apsaugos diržas. ,
,i

klausia Antanas.
— Tu, brol, jau buzai per toli 

nuėjęs, nęt kitoj pusėj šapos, o 
jie jau buvo arti, tai bijojom 
šaukti, kad jie ncišgir: tų, — aiški
na tie.

— Tai tau vyrai! Pirma nebijo
jo: trijų šimtų, o dabar vienuoli
kos Išsigando, — juokiasi iš jų 
Antanas.

Rytojaus dieną valdžia pastatė 
po du raitus policininkus prie 
kiekvienos kasyklos, ligi pasibaigs 
neramumai. Netrukus ir iš kitur 
atėjo žinių. Little kasyklos vieną 
slovaką įkišo-į smalą, ir tas nu
vežtas į ligoninę, Pottsvillėj nu
mirė. Panašios kovos vyko dau
gelyje vietų dėl tų pasiutusių ai
rišių. Iš Fishback geležies fabrikd 
lenkas darbininkas Kominsky at
bėgo visas smaluotas net į teismą, 
užtarimo prašydamas. Anglų spau 
da visą tai mažai teaprašė, pra
nešdama tik, kad Minersvillės lie
tuviai laisvamaniai sumušė visos 
apylinkės katalikus airišius.

Tais pačiais metais balandžio 
25 d. rytą airišiai užpuolė lietu
vius, einančius į darbą Glendown 
kasyklon, bet gerai gavo nuo jų į 
kailį. Kai buvo teismas, tai kiek
vienas airišis turėjo prisismeigęs 
ženklelį, kad yra pirkęs laisvės 
bonus, bet pasirodė, kad tik vie
nui vienas iš jų tebuvo pirkęs, o 
kitiems ženklelius bosas dykai pri
kabino”.

■ •’

gairė — ne dešinė; žiaurumas; 
pagalys, su kuo nors ant jo; di
delis lazdas.

iškamša — kas pasilieka, kai 
suvalgai obuolį, kas nors, kuris 
yra įdėtas į vidų kokio kito daik- 
tn; kas nors, kas užpildo tarpį: 
lakas, kuris užkemša butelį ar 
ą nors; ką į kalakutą dedi.
kaklaraištis — skuduras ap

link kaklą; parištas po kaklu; 
apriši kaklą su ilgu gabalu me
džiagos.

pusiausvyra — instrumentas, 
kuris sveria dalykus, kai du da
lykai eina tuo pačiu greičiu ar 
daro ką nors; balansuotis ant 
svarstyklių; laikytis vidury.

mirksėti — įdėti į vandenį; ži
binti po biskį.

samanos - jausmas; neužmig- 
gęs; kai turi visą savo protą.

vijoklis — susiviniojęs daiktas: 
tas, kuris viską velia, tas 
veja merginas..

amatas — karo ginklas, 
ananasas — žemuogė, 
blėsti — daryti triukšmą, 
didžiuotis — apie ką 

džiaugtis, save didinti.
galvotrūkčiais — sunki 

lema; trumpais galvos judesiais; 
kai galvą skauda; galvai trūksta 
minties; be sąmonės: durnius.

kuris

nors

prob-

■

-
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Piešinys R. Dovydėno

PASKIRTOS MUZIKINES PREMIJOS
Kaip šiame krašte priimta, ne

mokėdami pasijuokti patys iš sa
vęs, galime tapti nevertais mūsų 
veiksnių pastangų. “Spyglių ir 
dyglių” egzekutyvinis komitetas, 
vadovaudamasis absoliučiai moks
liniais metodais, peržvelgė perei
tų 1977 metų lietuviškąją koncer
tinę veiklą ir paskyrė už žymiau
sius įvykius Šias premijas:

1. Tut-an-Chamono vardo pre
miją — Čiurlionio ansambliui, 
ištvėrusiam daugiau kaip ketvirtį 
šimto metų, dainuojant "Pimpel, 
pimpel, kudutuoji” ir ją vis dar 
tebevežančiam į Chicagą “visiš
kai naujose” programose.

2. Lietuviškos valios premiją — 
Lietuvių operai, sugebėjusiai Ro
meo ir Julijos premjeroje atlikti 
garsųjį Julijos valsą , du kartu lė
čiau, kaip solistė Capkauskienė jį 
dainavo. L ■

3. Konservatyvumo premiją — 
avangardistui kompozitoriui Da
riui Lapinskui, mokslo ir kūrybos 
simpoziumo konęertiniame pasta
tyme, po “Maro” operos motocik
lų scenos, ne tik neparodžiusiam 
savo muzikoje progresyvios pažan
gos, bet netgi neatsivožėjusiarr 
kokio muzikinio akcento vietoje 
bent įspirti fortepijonui (ar solis 
tei) į koją.

4. Neaiškaus skonio premiją — 
solistams Nerijai Linkevičiūtei i) 
Bernardui Prapuoleniui, to patie 
mokslo ir kūrybos simpoziunv 
bankete atlipusiems liaudies daini 
ir Mozarto arijų programą, karti 
šokant tango.

5. Šių metų naujoviškumo pre
mija, kovingesniem komiteto m 
riam užsnūdus ir nebopabun:’ •

Balys Pa\"abalys

VEJAS 13 ŠLAVĖJAS
Reikėjo žmogui šviežio vėjo.
Dabar jam reikia tik šlavėjo, 
Idant nušluotų,
Ką pripūtė vėjas,
Net kataliką sužavėjęs, 
Liberalia gera valia, 
Kurios pagerint nevalia.

Okup. Lietuvoje šitaip tenka prekes įsigyti, kaip tai vaizduoja patys tau- 
rastai. Pieš. L. Vorobjovo

DRĄSUS KELIAUNINKAS
“Išvykdamas kun. Antanas 

Saulaitis pareiškė, kad jis nebi
jąs nei “high-jakerių”, nei lėk
tuvo nukritimo, nei australietės 
kengūros spyrio”.

Br. P. Kleinotas, S J.
GYVENIMO PULSAS

“Tas, kuris niekad nešoko, 
niekad nepajus tikro gyvenimo 
pulso”. Violeta Karoaaitė
PRASMINGAS ATŽYMEJIMAS

Išėjusi iš kantrybės motina 
dūkstantiems gimtadienio po
būvio vaikams:

— Bus duodamas atitinka
mas prizas tam, kas pirmas neš- 
dinsis namo.

BUTELIAI IK VEIDAS

Laužo rinkėjas kreipiasi į vie
no namo šeimininkę:

— Ar neturite tuščių alaus 
butelių?

— Ne, — atsako susiraukus 
šeimininkė, — argi aš atrodau, 
kad gerčiau alų?

— O, tai tada gal turite acto 

balsuoti, teko Vilniaus operos so
listei Giedrei Kaukaitei, įspūdin
gai /jautriai padainavusiai savo 
arijų rečitalyje mūsų senovinių 
dainų liaudišku būdu, be jokio 
akompanimento.

“Spyglių ir dyglių” egzekutyvai 
šia proga iš visos širdies dėkoja 
laureatams už jų atmintinus dar
bus, nuoširdžiai raginė dr toliau 
neapleisti tokių dėmesio vertų į- 
vykių kūryboje. ■ A.

Brangioji, mes, vyrai, reikalauja
me su moterimis lygių teisių.

NEJUDĖDAMA GRIŪNA
Berniukas klausia senutę:
— Juk esi jau nebejauna, ko

dėl netaupai savo kojų? Kodėl 
nuolat vis taip greitai bėginėji ?

— Matai, vaikeli, žmogus yra 
kaip dviratis: jeigu nevažiuoji, 
tuojau griūva.

GERI NORAI
šeimininkas j naują gyvento

ją:
— Ar pažadinti tamstą 7 v. 

ryto?
— Galite pamėginti, bet nesu 

tikras, ar apie tą, laiką būsiu 
grįžęs į namus.

“Lietuviai ūkininkai varlių 
ir sraigių nevalgė, gal tik mari
nuotą gyvatinę gėrė”.

Vida Kriitolaityti

MAMYTE LAUKIA

Atėjo pas kunigą lietuviška 
pora susitarti dėl vestuvių.

— Ką apie tai galvoja jūsų 
tėvai? — paklausė kunigas.

Jaunasis tyli. Jaunoji:
— Tėvelis dar neapsisprendė, 

o mamytė laukia, kol galės jam 
paprieštarauti.

TVORĄ TVERIANT
Vienas žmogus gavo darbą 

kalti tvoros lentas. Atėjęs prie 
jo draugas klausia, kodėl jis 
daug vinių meta į šalį

— Kad jų galvos ne ant to 
galo, — aiškina.

— Eik tu, žioply, — piktai 
sukeikia išmintingasis draugas, 
— tos vinys geros antrai tvo
ros pusei.

ARKLIAI IK ŽMONES
— Kada mes nuplaukėme į 

Kiniją, — pasakojo draugėms 
ponia, sugrįžusi iš pasaulinės 
kelionės jūromis, — tai mus ve
žiojo vadinamose rikšose. Tikė
site ar ne, tie jų arkliai labai 
panašūs į žmones.

KAI UŽAUGS
....... . . v.,."i

— Kas tau rūpės, mergyte, 
kai tu užaugsi tokia didelė, 
kaip tavo mama? — klausia 
svečias. ?

— Dieta, — atsakė mergytė.

REIKŠMINGAS 
SUVAŽIAVIMAS

The Lake VVorth Herald laik
raštis paskelbė, kad VVest Palm 
Beach įvyko sliekų augintojų 
suvažiavimas. Suvažiavime bu
vo moksliniai pranešimai, kaip 
auginti sliekus, jų ligos ir kaip 
juos parduoti. »

— Sunku girdėti tiesą kur
čiam.

Dr. J. Adomavičiui

— Esama trijų fazių gyveni
me: jaunystė, viduramžis ir 
“Na, jūs gerai atrodote”.

Bob Hope

Spaudos apžiūrėjimas y
1977 m. gruodžio 10 d. “Tie

soje” išspausdintas G. Demeno- 
ho eilėraštis “ apie laisves ir 
teises”, iš kurio matyti, kaip 
amerikiečiui (dideliam dr. Ado
mavičiaus džiaugsmui) smunka 
nuo bado kelnės. Poetas rašo:

“Laisvajam pasauly 
laisvės lig valiai.

Nori — darbuojies, 
nori — ne.

Šia laisve naudojas 
ir biržos karaliai.

Ir vargšas bedarbis 
tuščia kišene.

Tai kas, kad Floridoj 
anie įsitaisę,

O tu štai prie fabriko 
vartų šąli.

Išvyt, nepriimti į darbą — 
jų teisė,

Įstatymų saugoma
“laisvės šaly”.

Suveržęs vos kelnes
• belaikantį diržą, 

Sapnuok prezidento, 
ministro postus.

Tik pašalpos kaulyti 
neiki į biržą,

O būki išgarsintom 
laisvėm sotua.
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