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Kertinė parašte
Kryžių kalnas čionykštėje Dainavoje

Prakeliavom daug pasaulio 
kraštų. Pažįstam ypač europines 
šalis, kurios riša mus ta pačia 
krikščioniška kultūros tradicija. 
Bet ar matėm kur nors tiek ir to
kių puošnių liaudies kryžių, kaip 
savoj Lietuvoj?. Kodėl lietuviai 
puošė kryžiais savas sodybas, pa
keles, laukus ir pamiškes, nekal
bant apie šventorius ir kapines - 
kapinaites, yra ištisa istorija. Tai 
mūsų kultūros, meno ir sykiu 
mūsų religinio charakterio istori
ja. Be tų liaudies kryžių Lietuva 
būtų nebe ta Lietuva, kokia ji 
šimtmečiais išaugo ir savo veidą 
sukūrė.

Tą veidą nūnai žaloja sveti
mieji. Skaitom Kronikose, kaip 
terorizuojami gyventojai, kurie 
pasistato savo sodybose ar lau
kuose kryžius. Vieni baudžiami 
piniginėmis baudomis, kitiem 
gresia net psichiatrinė ligoninė. 
Naujai statomi kryžiai sunaikina
mi. O kliok jų sunaikinta seniau, 
pastatytų kolchozų kūrimo tarps
nyje ir vėliau. Lietuva “nukryži- 
nama” ne tik rusiškos nemeilės 
katalikiškajam krašto ženklui 
(taip darė caro laikų okupantai). 
Ji “nukryžinama” nūnai ateisti
nio sovietinio siutulio bei pami
šimo.

Tai hebe pirmas sykis mūsų 
** istorijoj. Apie 200 metų vyko ko

va už kryžius reformacijos lai
kais. Tada katalikai galėjo kelti 
bylas. (Vilniaus vysk. Abrao
mas Vainius kėlė bylą net etmo
nui Radvilui, kuris Svėdasų lau
kuos sunaikino du senus kryžius.) 
Muravjovo laikais buvo uždraus
ta statyti kryžius, ir tas draudi
mas tęsėsi ištisus 25 metus. 
O žmonės slapta statė. Rusai kry- 
žius kirto, o lietuviai jų vietoj 
statė naujus. Nūnai turime trečią 
tos kovos tarpsnį, trunkantį jau 
daugiau 30 metų. Šioj sistemoj 
kova pasidarė tuo šiurpi, kad su
naikinami ne tik individualūs 
kryžiai. Buvo sunaikintas Trijų
Kryžių paminklas pačiame Vil
niuje ir vėliau Jurgaičių kryžių 
kalnas Meškuičių valsčiuje. Tiek 
vienas, tiek antras jau visos tau
tos šventovės. Pastarasis buvo

unikumas visame pasaulyje. Tai 
kryžių miškas, kryžių šventkalnis, 
1900 metais turėjęs 130 kryžių, 
o 1938 — 400. Po 1955-1957 
metų, kada daugelis grįžo iš Sibi
ro ir kalėjimų, ir statė kryžius 
čia padėkai ar pažadui, arba savo 
žuvusiųjų atminimui, ir kryžių 
skaičius kalne išaugo dar labiau. 
Bet sovietai šią laukų šventovę 
taipgi grubiai sunaikino. Sunai
kino prieš dešimtmetį.

Laisvojo pasaulio lietuvių re
akcija buvo skaudi ir pasipikti
nanti. Ne vienam atrodė, kad so
vietams reikia kelti bylą pasauli
nėse institucijose. Kiti ieškojo 
vietos, kur būtų galima tokią 
šventovę atkurti laisvajame pa
saulyje. Prieš gerus metus Kaz. 
Bradūnas šioje Kertinėje paraštė
je atkreipė dėmesį, kad tokiai 
kryžių šventovei atkurti tinkama 
vieta būtų Dainava, nes ten yra 
kalva, tiesiog primenanti Jurgai
čių kaliną. Jis siūlė toj kalvoj, toje 
daugeliui lietuvių žinomoj ir 
lengvai pasiekiamoj vietovėj, y- 
pač mėgstamoj jaunimo, atkurti 
Jurgaičių kryžių šventovę.

Straipsnis sudomino ne vieną 
skaitytoją, bet konkrečiai ligi šiol 
dar nieko nedaroma. Argi ši min
tis iš tikro nebūtų verta įkūniji
mo? Motyvų, berods, būtų ne 
vienas, ir labai pagrįstų. Prisidė
ti prie šio darbo jau dabar yra 
besisiūlančių. Tik reikia susitarti 
su Dainavos administracija ir su
daryti iš įvairių organizacijų ko
mitetą, kuris pradėtų planavimą.

Išplanuotą vietovę puošti nau
jais kryžiais būtų jau organiza
cijų, institucijų, atskirų šeimų, 
reikalas. O progos būtų įvairios: 

jubiliejiniai atžymėjimai, savųjų 
žuvusiųjų atminimas, tragiškųjų 
įvykių įamžinimas. Turim meis
trų ir menininkų, kuriuos būtų 
galima angažuoti, ir neabejotinai 
jie jaustųsi atkurią dalį savos kul
tūros ir ją pristatą ne tik mūsų 
jaunimui, bet ir amerikiečiams.

Galima įsivaizduoti, koks pa
sidarytų Dainavos Kryžių kalnas 
su laiku atrakcijos centras turis
tams, žurnalistams ir TV repor- 

' teriams. Tas Dainavos kalnelis

O kg pasakys kritikai?

PROFESIONALAIS 5VAISTYMASIS
Algirdas Titus Antanaitis

Redakcijos pastaba
1973 m. “Aidų” žurnalo gruo- j 

džio mėn. 10-tame numeryje 
Rauda, recenzuodamas Eduardo 
Cinzo knygą “Brolio Mykolo gat
vė”, paliečia aplamai mūsų gro
žinės prozos šiandieninę situaciją 
išeivijoje, ibe kita ko, tardamas, 
jog “Lietuvoje išaugusių ir su
brendusių rašytojų kartai vis re
čiau ir rečiau bepasirodant, jų 
vietą užėmė rašytojai mėgėjai, 
'kurie nominaliose sąlygose var
gu būtų drįsę veržtis į Parnasą. 
Jie taip nugyveno mūsų dailiąją 
prozą, jog jinai visiškai prarado 
savo profesinę tapatybę”. 'Draugo 
kultūrinio priedo 1974 m. vasa
rio mėn. 23 d. Kertinėje paraštė
je Plunksn., atsiliepdamas į Rau
dos užmetimus ir su jų mintimis 
sutikdamas, didelę kaltės dalį dėl 
prozos nugyvendinimo priskiria 
jos recenzentams laikraščiuose: 
‘Graphomanitinė ir arteriosklero- 
zinė kritika vis labiau plinta .pe
riodinėje spaudoje. Žinome, kaip 
redaktoriams sunku pasigauti re
cenzentų. O Raudos aprašyto tipo 
autoriai ir kritikai ne tik sutinka, 
bet ir patys pasisiūlo. Šiais ener
gijos krizės laikais jų energija ne
išsemiama, kunkuliuojanti, be at
vangos”.

Turėdami minty anuos čia ci
tuotus dviejų raštus ir norėdami 
užsimintąją situacinę mūsų čio
nykštės 'beletristikos temą pokal
biuose pratęsti ir toliau aiškintis, 
prašėme į ją atsiliepti penkis 
Draugo kultūrinio priedo bendra
darbius - kritikus: Algirdą Titų 
Antanaitį, Vytautą Jonyną, Kęs
tutį Keblį, Bronį Railą ir Praną 
Visvydą.

Jų nuomones čia pateikiame ir 
mūsų skaitytojams alfabetine pa
vardžių eile.

•

Mano supratimu, jūsų mini
moje K. Raudos recenzijoje yra 
teigimų, žymiai konkretesnių, 
aiškesnių ir tvirčiau pagrįstų, ne
gu citata, kurią duodate šį po
kalbį provokuojančioje premiso
je. Iš tų teigimų, su kuriais sutik
čiau visai ir nedvejodamas, pa
čiais svarbiausiais laikyčiau:

1) mūsų išeivijos prozoje 
“grynai literatūrines žodžio bei 
stilistinės struktūros problemas 
pakeitė (...) vakardienos proble
mų ąprendimas užvakairdienos 
priemonėmis”,

2) kai 'kurių išeivijos prozaikų

prabiltų visos kovojančios ir kry
žiuojamos Lietuvos vardu. Jis 
būtų ir mums dalis savos Lietu
vos ir jos Golgotos.

Pradėkim šį planą šįmet, su 
šiuo pavasariu. Pastatykim pir
miausia tris kryžius pačioj minė
to Dainavos kalnelio viršūnėje 
vietoj sunaikintų Trijų kryžių 
Vilniuje. O toliau plėskim ir ug- 
dykim antruosius Jurgaičius. Siū
lau iniciatyvos imtis Chicagai, 
susirišus su Detroitu, įjungiant ir 
Clevelando Kovai už religijos 
laisvę sąjūdį.

Stasys Yla 

“žodis (...) 'kartoja viešosios opi
nijos spaudimo primestas ‘nepa
judinamas tiesas’ 'popierinių sa
vo herojų lūpomis”,

3) "... išeivijos proza stovi la
bai arti socialistinio realizmo, 
kuriame taip pat viskas išeina ne 
iš žodžio ir ne iš žmogaus, bet 
iš politinių logaritmų lentelės”.

'Pirmuosius du teigimus pa
kartoja ir jūsų “Kertinės paraš
tės” skiltininkas Plunksn.

Peržiūrėjęs per pastaruosius 
keliolika metų išeivijoje išleistas 
.prozos knygas, kurių visas savo 
laiku atidžiai perskaičiau, nuste
bau, kad veik visi minėti (o ir 
neminėti) užmetimai daugiausia 
liečia ne “Lietuvoje išsaugusių ir 
subrendusių rašytojų” kartą 
(nors .anaiptol ne visi ir jie yra 
be ydų), bet tuos, kurie knygas 
spausdinti pradėjo svetur, kartais 
netgi gerokai po Antrojo pasau
linio karo, o žitbN.Len jau yra 

pusšimtį metų amžiaus perkopę. 
Kodėl? Tikrų ar menamų prie
žasčių būtų įgalima surasti nema
žai. Dalis išeivijoje žodžio kū
ryboje reikštis pra'dėjusiųjų netu
rėjo tinkamo mokyklinio litera
tūrinio ar kalbinio pasiruošimo. 
Natūraliai ugdytis trūko iššau
kiančios, paskatinančios, sveikai 
besivaržančios aplinkos. Ir taip 
jau skundus atsivežtinis kapitalas, 
atitrūkus nuo 'gyvųjų versmių, 
papildymui pastangų nededant, 
veikiai Išsieikvojo ir sunyko... 
Knygų leidime tikrojo “literatūri
nio establišmento” galia vis ma
žėjo, o su ja ir... rašytojui sta
tomi reikalavimai. Įvairios insti
tucijos, nuoširdžiai siekiančios 
literatūrinės kūrybos skatinimo, 
bet apie jos kokybinį ugdymą 
gal nė napagalvojančios, įvairio
mis dirbtinėmis priemonėmis (ar 
tai “liberalėjančiomis” literatū
rinių konkursų sąlygomis, ar

kompromisiniais komisijų sąsta
tais) nejučiomis ruošė dirvą kū
rybai, kurioje literatūriniai krite
rijai turėjo dėl 'pirmenybės rung
tis su eile kitų. Šitokių aplinky
bių išdavoje daugiau visuomenės 
dėka, negu iš “literatūrinio es
tablišmento” malonės 'pripažini
mą pelnę rašytojai, man rodos, 
negalėjo išsiugdyti nei reikiamos 
“profesinės atsakomybės”, nei 
“profesionalo ambicijų”. (Pa
starųjų terminų išskyrimas kabu
tėmis paaiškės vėliau).

Tad'gi, prileisti, kad dėl esa
mos 'padėties bent didžiąja dali
mi yra kalti tie jūsų citatoje ap
šnekami “rašytojai mėgėjai”, ne
sunkiai būtų įgalima. Gerokai per 
stipru betgi tarti, jog “jie nugy- 

įveno mūsų dailiąją prozą...” 
Vien dėl to, kad tai jau reikštų 
per didelės galios 'pripažinimą 
grupei .individų, o taipgi ir “mū
sų dailiosios prozos” apimties per

didelį susiaurinimą. Niekada jie 
tos prozos nebuvo “užgyvenę”, 
niekada ji nebuvo jų nuosavybė, 
tad ir “nugyventi” negalėjo... 
Laiko ir tikrųjų kriterijų sietais 
atsijotoje lietuvių literatūros is
torijoje kažin ar kas iš tų K. Rau
dos vaidinamų “rašytojų mėgėjų” 
turės garbės reprezentuoti mūsų 
išeivijos kūrybinį veidą menine 
ar neit idėjine prasme, nežiūrint 
'kiek jie šiandien panašaus tipo 
“ambasadoriais” draugų ar susi
mokėlių būtų apšaukiami. Ly
giai kaip gimtojo krašto kūry
bos neatstovaus Gudaičio-Guze- 
vičiaus ar Justo Paleckio tipo ra
šytojai. Ir normaliausiose sąlygo
se visuose kraštuose išeina tūks
tančiai žemo lygio ir abejotinos 
idėjinės ar moralinės vertės kny
gų. Galima, žinoma, dėl to jau
dintis ir sielotis, bet sakyti, kad 
kaip tik jos “nugyvena” literatū
rą, kažin ar tikslu.

Dar sunkiau būtų sutikti su 
jūsų skiltininko Plunksn. teigi
mu, jog “graphomanitinė ir ar- 
teriosklerozinė kritika vis labiau 
plinta mūsų periodinėje spaudo
je” (pabraukta cituojant) ir kad 
kaip tik toji kritika didele dali
mi įkalta dėl prozos “nusigyve- 
nimo”. Skiltininko itin karingus 
sakinius skaitant, man prisiminė 
žinomo Lietuvos karikatūristo 
Jono Martinaičio kadaise karių 
žurnale rjasyti- Implataa (cituoja, 
mi iš atminties):

Vynai! Kelkite! Pavojus!
Mus užpuolė ilgakojės!
(...) Šoko tuoj visi kaip vienas:
Kur tas priešas? 'Kas .per 

krienas?
Na 'gi žiūri, kad blusa,
Išsigandusi visa...
Daugelis mūsų 'bendrosios pa

skirties laikraščių ar pasaulėžiū
rinių organizacijų leidžiamų žur
nalų literatūros veikalų jau iš vi
so neberecenzuoja, o apžvelgia 
vien tik artimųjų ar bendramin
čių parašytas knygas. Pastoviai 
ir sistemingai per paskutiniuosius 
keliolika metų literatūros verti
nime besireičkia: Aidai, Metme
nys, Draugo kultūrinis priedas, 
Tėviškės Žiburiai, Europos lietu
vis, o iš dalies gal ir Laiškai lie
tuviams. Dūdelė recenzentų dalis 
šiuose leidiniuose, manau, kaip 
sykis artimai atstovauja tajam 
K. Raudos pageidaujamam “pro
fesionaliniam požiūriui”. Kiek 
šiuose laikraščiuose reiškiasi tie 
(jūsų skiltininko žodžius parafra
zuojant) per jėgą besiveržiantys, 
neišsemiama energija kunku
liuojantys rašeivos? Kiek jie reiš
kiasi čia nesuminėtoje .periodiko
je savo atistiktiniais straipsniais? 
Kiek įgalios ar įtakas jie turi mū
sų ašeiviškosios dailiosios prozos 
“nugylvenime”? Manau, kad ne
daug. Nesgi galutiniame rezul
tate ne recenzentai .prozos vei
kalus sukuria ar juos padaro to
kiais, kokie jie yra...

Antra vertus, man rodos, ne
pretenzingų, nuoširdžiai litera
tūrą mylinčių, tegul ir kartais 
klystančių, bet geros valios ir 
entuziastingų recenzentų mums 
žymiai daugiau reikia. Redakto
riai, kuriems rūpi, kad ne tik 
grožinė literatūra, bet ir iš viso 
mūsų spausdintasis žodis išeivi
joje kiek 'galima ilgiau išsilaiky
tų, turėtų recenzentų susiieškoji- 
mui skirti žymiai daugiau dėme
sio.

Baigiant ir šiaip jau kiek nu
sitęsusias pastabas, norėtųsi žodį 
—kitą tarti ir dėl terminologijos. 
Kas yra profesionalas? Ypač to
kiose srityse, kaip literatūra, o 

(Nukelta j 2 psl.)
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Profesoriui Pr. Skardžiui
septyniasdešimt penkeri
metai
PETRAS JONIKAS

Šių metų kovo 26 d. suėjo 75 
metai amžiaus mūsų vienam įžy
miausių kalbininkų — prof. dr. 
Pranui Skardžiui.

Sukaktuvininkas gimė 1899. 
IH. 26 Subačiuje (Panevėžio 
apskr.), kur ir pradinę mokyk
lą išėjo. 1923 m., baigęs Panevė
žio gimnaziją, stojo į Lietuvos 
Universitetą, kur pagrindine ša
ka studijavo lietuvių kalbą, o 
šalutinėmis — lietuvių literatū
rą ir lyginamąją kalbotyrą. 
Prof. K. Būgai 1924 m. mirus,
J. Jablonskio rekomenduotas ir 
gavęs valdinę stipendiją. 1925 
m. išvyko (kartu su A. Sajiu) į 
Leipcigo universitetą tęsti studi
jų pas prof. J. Gerulį ir kitus 
(R. Trautmanną, H. Drieschą ir 
kt.). Čia pagrindine šaka pasi
rinko baltistiką (baltų, arba ais
čių, kalbotyrą), o šalutinėmis — 
slavistiką ir filosofiją.

1929 m. įsigijęs filosofijos 
daktaro laipsnį, sugrįžo į Lie
tuvą ir tuojau ėmė dirbti Lietu
vos Universiteto humanitarinia
me fakulete, kur, po K, Būgos 
mirties, nebuvo paruošto jo įpė
dinio lietuvių bei baltų kalboty
rai dėstyti. Todėl Pr. Skardžiui 
Ūko ilgesnį laiką skaityti visą 
eilę pagrindinių (o taip pat ir 
antrinių) kursų, kaip istorinę 
lietuvių kalbos gramatiką, lie
tuvių kalbos dialektologiją (ta.r- 
mėtyrą) lietuvių kalbos istoriją, 
prūsų kalbą ir kt. 1930 m. su
kaktuvininkas vedė Mariją Kry- 
gerytę.

1944 m. pasitraukęs su šeima 
į Vokietiją nuo besiartinančios 
pakartotinos rusų Invazijos (iš 
pradžių atvyko į Vieną), 1946- 
49 m. svečio teisėmis skaitė pa
skaitas Tuebingeno universite
te, kur veikė baltų kalbų sky
rius (jam vadovavo Pr. Skar
džius pakaitomis su A. Saliu). 
1949 m. gale atvyko į JAV ir 
iki 1955 m. pabaigos gyveno 
Clevelande. Čia, gavęs tarpą nuo 
fabriko darbo (14 mėnesių būda
mas bedarbis), magistro laips
niu baigė tenykštę bibliotekinin
kystės mokyklą. 1955 m. gatvėje 
automobilio buvo užmušta jo 
žmona. 1956 m. išvyko į Va
šingtoną, kur iki 1971. II. 28 (iki 
pensijos amžiaus) dirbo Kongre
so bibliotekoje. 1959 m. antrą 
kartą vedę Bronę Žukauskaitę. 
1973. IV. 27 apsigyveno kuror
tiniame Hot Springs, Ark., kur 
ir toliau nenustoja dirbęs lietu
vių kalbos mokslo srityje.

Pagrindinę Pr. Skardžiaus 
veiklą sudarė universitetinis 
mokomasis ir tiriamasis lietuvių 
kalbos mokslo darbas žodžiu ir 
raštu, tačiau jau nebegalėjo jo 
pritaikyti JAV. Bet jis nevengė 
ir praktinio lietuvių kalbos dar
bo, ateidamas platesnis jai visuo
menei į pagalbą mūsų bendrinės 
kalbos kultūros puoselėjimo ba
re. Pr. Skardžius dirbo lietuvių 
kalbos terminologijos ir rašybos 
komisijose, skaitė paskaitų mo
kytojams ir platesniajai visuo
menei per radiją, gelbėjo knygų 
autoriams, redaguodamas kai 
kuriuos vadovėlius ar pateikda- 
mąs jiems kalbinių paaiškinimų, 
mokė valstybinio teatro akto
rius lietuviškosios tarties ir kt. 
gvarbuB Pr. Skardžiaus įnašas 
yra “Gimtosios Kalbos” žurna
lui, turėjusiam didelės įtakos lie
tuvių bendrinės kalbos normlni- 
mui bei ugdymui, leistam Lietu
vių Kalbos Draugijos, kurios il
gamečių pirmininku irgi buvo 
sukaktuvininkas. Daugelį metų

veda “Drauge” kalbos skyrelį 
(anksčiau kurį laiką tokį skyre
lį vedė ir “Dirvoje”).
~ Yra sakoma, kad mokslinin
ko biografija yra jo darbų iš
skaičiavimas. Prof. Pr. Skar
džius, nors tik 15 metų tegalėjo 
dirbti Lietuvos Universitete, o 
JAV jau nebeturėjo normalių 
mokslinio darbo sąlygų, yra vis 
dėlto palyginti labai daug pada-' 
ręs lietuvių kalbos, jos mokslo 
srityje. Yra išleidęs 8 knygas ir 
paskelbęs bent 90 .svarbesnių 
mokslinių straipsnių, o įskai
tant ir įvairius populiarinius ra
šinius (ypaš “Gimtojoje Kalbo
je”) bei įnašus enciklopedijose 
— per pustrečio šimto straips
nių.

Beveik visi didžiausi ir reikš
mingiausi Pr. Skardžiaus moks
lo darbai parašyti Lietuvoje, kur 
sukaktuvininkas turėjo atitinka
mas darbo sąlygas ir medžiagos 
šaltinius. Juose jis nagrinėja 
pirmiausia lietuvių k. žodžių 
darybos, akcentologijos (kirčio 
ir priegaidės) ir slaviškųjų mū
sų kalbos skolinių klausimus. 
Svarbiausias ir didžiausias jų 
tai “Lietuvių kalbos žodžių da
ryba” (Vilnius, 1943, 768 psl.), 
kuria plačiai naudojasi ir kurią 
cituoja įvairių tautų kalbinin
kai. Labai vertingas lietuvių 
kalbos kirčio ir priegaidės raidai 
ir jo habilitacinis darbas “Dauk
šos akcentologija” (Kaunas, 
1935), o taip pat ir daktarinė 
disertacija, • skirta slaviškie
siems skoliniams senovinėje lie-

tuvų kalboje, “Die slavischen 
Lehnvvoerter im Altlitauischen” 
Kaunas, 1931). Išsamiausias ir 
plačiausias bet kada paskelbtas 
darbas, skirtas vienai lietuvių 
kalbos priesagai nagrinėti, yra 
jau JAV parašyta Pr. Skar
džiaus monografija “Lietuvių 
vandenvardžiai su -nt-” (iš
spausdinta “Lituanistikos Dar
bų” III knygoje, išleistoje 1973 

Kiti Pr. Skardžiaus atskiro
mis knygomis išėję veikalai yra: 
m.)
“Bendrinės lietuvių kalbos kir
čiavimas” (Kaunas, 1936), “Lie

tuvių kalbos kirčiavimas” (Ci-

Prof. Pr. Skardžius 1873 m. rugp. mėn. VII Mokytojų studijų savaitėje su 
savo buvusiais studentais. Iš k. į d.: A. Bagdonas, A. Grincevičienė, prof. Pr. 
Skardžius, J. Kregždienė, P. Maldeikis ir J. Masilionis. Nuotr. K. Sragausko

Algirdas Landsbergis scenoje
Scenos istorijoje, tur būt, nė

ra atvejo, kai recenzentas žiū
rovų akivaizdoje recenzuoja ką 
tik pasibaigusį renginį. Tokia- 
ekspromtinė kritika pavojinga, 
juo labiau, kai klausytojai, išsė
dėję be pertraukos dvi valandas, 
nekantriai laukia paskutinio 
Amen.

O su Amen daug ko nepasa
kysi.

Turiu minty Los Angeles Dra
mos sambūrio surengtą Algirdo 
Landsbergio dramų vakarą — 
tiksliau keliolikos ištraukų per
teikimą, įvykusį kovo 16 d. Pro
gramoje 12-ju numeriu buvo nu
matyta vakaro recenzija, kurią 
turėjo atlikti šio rašinėlio auto
rius. B. Brazdžionio eilėraščio 
žodžiais, jam buvo “duotas žo
dis, laisvas, paskutinis”

Ačiū už laisvę. Ja pasinaudo
damas, galiu pasakyti tai, kas

gula ant širdies. Programa buvo 
šiek tiek pertempta. Kai kurios 
ištraukos per ilgos. Per vieno
dos. Reikia padėkoti supratly- 
vam Landsbergiui, taktiškai at
sisakiusiam skaityti šiam vaka
rui skirtą novelę “Dangūs tuš
tėja, dangūs pildosi”. Jos skaity
mą jis atidėjo sekančiam susiti
kimui — lygiai po 15 metų. 
Lauksime.

Vis dėlto bravo bravissimo 
Sambūriui už tokio pobūdžio 
sceninį pabendravimą su vienu 
produktyviausių mūsų drama
turgų. Daug kam lig šiol dingo
josi, kad tai lėtas, baikščiai kuk
lus eruditas. Kur tau! Scenoje 
žmonės pamatė aktorišką ener
giją, sklidiną subtilių niuansų, 
lieknumo, donkichotiško judru
mo. Jis negailėjo nei rankų, nei 
pirštų, nei veido grimasų, nei

Prof. Pr. Skardžius 1973 m. rugp. mėn. VII Mokytojų studijų savaitėje skaito 
paskaitų. Nuotr. K. Sragausko

kaga, 1968), “Ankstyvesnė ir 
bartinė lietuvių bendrinės kal
bos vartosena” (Čikaga, 1971), 
“Lietuviškieji tarptautinių žo
džių atitikmenys (Čikaga, 1973) 
ir kartu su St. Barzduku bei J. 
M. Laurinaičiu jo paruoštas 
“Lietuvių kalbos vadovas” (Bie- 
lefeld, 1950). Priešpaskutiniai 
trys veikalai išleisti Pedagogi
nio Lituanistikos Instituo Čika
goje. daugiausia buvusio jo il
gamečio energingo direktoriaus 
Domo Veličkos pastangomis. 
Sukaktuvu^nkas jau yra paruo
šęs, spaudai ir platų lietuvių kal
bos žodyną, į kurį yra įtraukęs 
ir žodžių bei jų formų, kurių pa
sigendame kitur išleistuose tps 
rūšies žodynuose.

Prof. pr. Skardžius yra išva
ręs platų ir labai reikšmingą ba
rą lietuvių kalbos mokslo srity
je. Nors sukaktuvininkas tik 
trečdalį savo mokslinės kūrybos 
darbo metų teturėjo galimybės 
praleisti Lietuvoje, kur turėjo 
reikiamas tam sąlygas, jis ir už 
Lietuvos ribų, daug varginges
nėmis aplinkybėmis, yra davęs 
svarbų įnašą, kurį jis neatlai- 
džiai ir dabar tebedidina.

Sukaktuvininkui linkime svei
katos bei sėkmės ir tolimesnia
me lietuvių kalbos mokslo dar
be, taip reikšmingame ir pačiai 
mūsų tautos gyvatai!

raiškaus profilio. Vaidyba — 
tai dar vienas jo talentų

Drauge su D. Mackialiene A. 
Landsbergis atliko Kurevičiaus 
ir Aldonos meilės dialogą iš vai
dinimo “Vėjas gluosniuose." 
Paskaitė ištraukas iš: “Penki 
stulpai turgaus aikštėje”, “Mei
lės mokykla” (su puikia lakoniš
ko, sąmojingo pokalbio interpre
tacija), “Barzda”. Taip pat su
vaidino gyvą, spalvingą Baltra
miejaus monologą iš “Paskuti
nio pikniko”. , ’

Sargybinių Vyšniausko ir Ja
saičio dialogą iš vaidinimo “Vė
jas gluosniuose” atliko A. Že
maitaitis ir M. Prišmantas. Tai 
įdomus pokalbis, bet prie jo dar
numo reikėtų daugiau padirbėti. 
Imponavo Žemaitaičio aktoriš
kas balsas ir Prišmanto malonus 
tembras.

Vienaveiksmį “Sudiev, mano

karaliau” tvarkingai atliko R. 
Urbanienė ir J. Janušauskas, bet 
kažkaip formaliai, be šiltesnio 
tarpusavio ryšio.

Įsijautimo liepsnos nestigo 
aktorei V. Jatulienei. Ji meist
riškai suvaidino Anelės monolo
gą iš “Paskutinio pikniko”, pa
rodydama gyvenimo džiaugs
mus mylėjusios, bet kitų niekin
tos, nesuprastos senmergės psi
chiką.

Džiugu, kad L. A. Dramos 
sambūris vis dar bruzda sceno
je. Žinoma, nesu trumpų frag
mentų šalininkas. Mieliau žiūriu 
ištisą veikalą. Bet ką darysi, to
kia dabar mada išeivijoje — pa
sitenkinti gabaliukais, pynėmis, 
ištraukomis, anekdotais. O nuo 
mados neišsisuksi!

Dramaturgo A. Landsbergio 
talentas geriausiai išryškėja jo 
vienos kurios dramos visumoje. 
Jis yra ne vien įtaigių charakte
rių, dialogų, alegorijų kūrėjas, 
ne vien gražios, jam specifiškos 
kalbos puoselėtojas (tai pabrėžė 
B. Raila pristatymo žodyje), ne 
vien sąmojo kūrėjas, bet ir sce
ninės struktūros specas. Štai ši
to svarbaus bruožo ir negalima 
parodyti fragmentų vakare. 
Antra vertus, A. Landsbergio 
teatralinė jausena ir tokiu būdu 
buvo pademonstruota puikiau
siai. Didžioji vakaro dalis atite
ko jam pačiam, ir jis savimi su
žavėjo gausiai susirinkusią au
ditoriją, išskyrus salės galą, nes 
ten nelabai girdėjosi, kai jis ati- 
toldavo nuo mikrofono. Apskri
tai, mūsų mikrofoninė technika 
scenoje yra netikusi.

I 
I

Prie Amen pridedu ir pageida
vimą —• niekad neužmirškite per 
vidurį padaryti trumpos per
traukėlės. Ji reikalinga.

Pr. V.

NAUJI LEIDINIAI
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 

191 m. kovo mėn. Nr. 3. Lietu, 
vių jėzuitų leidžiamas religinės 
ir tautinės kultūros žurnalas. 
Redaguoja Juozas Vaišnys, S.J. 
Metinė prenumerata — $5.00. 

i Redakcijos ir administracijos
adresas: 2345 W. 56th St., Chi
cago, III. 60636

• LIEPSNA, 197 J/ m. vasario 
mėn. 16 d. Montrealio (Kandoj) 
Lituanistinės mokyklos laikraš
tėlis. Redaguoja Kristina Mališ- 
kaitė. Jai talkina: J. Adomony
tė, V. Morkūnaitė, L. Piečaitis, 
L. Povilaitytė ir L. Staškevičius. 
Leidinys 26 psl., prirašytas pa
čių šios mokyklos mokinių, šva
rus rotatorinis spaudos darbas. 
Anot redaktorės: “Liepsna” mū
sų šeštadieninės mokyklos veid
rodis. Jame atsispindi pasiektas 
lietuvių kalbos žodynas, mokė- 
jimas rašyti. Iš mažų plytų sta
tomi dideli namai. Tos mažos 
plytos yra mūsų bandymas ra
šyti ir mūsų noras dirbti lietu
vybės išlaikymui”.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest (13 rd Street 
Kampas 63-člos ir Gali foru ia 

Pirmad., antrad. ir ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 

šeštad. nuo 2 iki 3:80 vai.
Trečlad. ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

Tel. — 925-3388

DR. S. GEST AUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos 

2624 VVest 71st Street 
Valandos pagal susitarimą

~DR7REllNALDliEmŠ
TEL. — 788-3980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 VV. Cermak Rd., Benvyn, III.
Pirmad., Antrąjį., Ketv. ir Penktad.

9 vai. ryto iki 12 vai. dieną ir nuo
2 vai. popiet iki 8 vai. vikaro, 

šeštadieniais 8:30 - 12 vai. dieną
Emergency tel. —- 788-8981

0 ką pasakys kritikai?
(Atkelta iš 1 psl.)

dar specifiškiau —*■ kritiika. Ar 
profesionalas kritikas (recenzen
tas) yra tas, kiuris iš recmzavi- 
mo sau pragyvenimą užsidirba? 
Ar tas, kuris saivo recenzuojamo
je srityje formaliai įmokėsi, moks
lo laipsnį pelnė, diplomą gavo? 
Net jeigu po to savo akiračiui 
praplėsti jis jokių pastangų ne
dėjo? O gal priimtinas ir tas, 
kuris, neturėdamas formalinio 
išsilavinimo, turi talentą, nesto
koja reikiamo įžvalgumo ir šiuts 
“įrankius” nuolat “aštrina” sis
temingomis neformaliomis stu

PR 8-3229-4
BR. ANNA BALIUKAS

AKIU. AUSŲ. NOSIES *IR 
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų Ilgo*

G i nok o loginė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 VV. 73 PI., Justice, II., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 656-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Suminit Street

Route 58 — Elgin lUinois

Tel. ofiso HE 4-5349, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Dr Ant. Rudoko kabinetą pereme

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

VaJ. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—3 vai. 

Ofs.'tel. 735-4477 Rez7 pR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės Ligos 

CftAWFQRD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Rezid. tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
3907 VVest 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K Š A
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 
vaJ. vak., šeSUid. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. I*O 7-6060 Rez. GA 3-7273
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 
6 iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
z Board Eligible

American Board of Dermatology 
SPECIALYBE ODOS LIGOS

IR CHIRURGIJA
6324 North Milwaukee Avenue 

Tek 763-3310 266-8668

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. ir 
šeštad. tik susitarus.

Tek ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 VaL popiet. 

Perskaitę "Draugę", duokite jj kitiems.

dijomis? Kas tą jo priimtinumą, 
talentą, pasiruošimą nustato? 
Neturint pakenčiamo atsakymo 
į visus panašius klausimus, švais
tytis tokiais terminais, kaip “pro
fesinis rašytojas”, “profesionalas 
kritikas” tėra tuštoka ir paika 
maniera... Vertintojai ar recen
zentai paprastai šitokio preten
zingumo vengia, bet jį dažnai 
mėgsta vertinamieji. O jie tik la
bai retais atvejais savo kūrybos 
vertintojais tebuvo patenkinti, 
nežiūrint kokiais kredencialais 
šie besipuoštų...

(Kitą šeštadienį kritikos pro
blemą užgriebs Vytautas A. Jo
nynas).

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-+ vaL. p. p. 6-8 
vai. vaįk.. šeštad. 12-2 vai. p. p. o 
trečiad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2750 VVest 71st Street

Tel. 778-3717, neatsiliepus skambinti 
8*46-3900. Valandos pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Kf'DIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ > 

SPECIALISTE.
MEDICAL BUILDING 

7156 South Weetem Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
3 v. popiet. Trečlad. ir šeėtad. nuo 

10 v. ryto ild 1 v. popiet
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rezid. telef. — 239-2919

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9804

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt 
nuo 3 iki 7 vai. p. p.

Tik susitartu.

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenset’’.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

^^EONASTEIBlifir 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. RE 5-4410 
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 1 vai. 
iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 1-3 vai. p. p.

tr vakarais pagal susitarimą. 

ūrTvYT.” TAURAS” 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Oftsas ir rez. 2652 W. 59ih St 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki S 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
VaL: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
2-4 ir 6-3. Treč. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. ir šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

Tel. Ofiso PH 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
L.

Valandos: 1—6 vai popiet 
Treč ir šeštad. pagal eusltarimą

DR. PETRATzLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namų 636.4850
VaL: pirm. antr. ketv. 2—6 ir 6—8. 
penktad. 2—5. šešt pagal susitarimą.
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Adomas VarnM Karaliaus Mindaugo vainikavimas

Adomo Varno parodos belaukiant
BR. MURINAS

Š. m. balandžio mėn. 6 d. Lie
tuvių tautiniuose, namuose, 6422 
S. Kedzie Avė., Chicagoje, ati
daroma dail. Prof. Adomo Var
no apžvalginė kūrinių paroda ir 
jo 95 metų amžiui paminėti aka
demija, kurią ruošia Amerikos 
Lietuvių dailininkų sąjunga.

Tai reta proga ir vėl išvysti 
mūsų dailės veterano darbus.

Jo nueitas platus meno kelias, 
susijęs su mūsų tautos atgimimo 
ir nepriklausomybės laikotarpiu, 
kalba pats už save. DaiL Varnas 
visada buvo minamas ir tebemi
nimas, kaip dailininkas-tapyto- 
jas, portretistas, grafinis iliustra
torius, dekoratorius, šaržistas, 
tautodailės rinkėjas, Meno kūrė
jų draugijos steigėjas, jos pirmi
ninkas, .pagaliau kaip meno pub
licistas, ‘kalbėtojas, pedagogas ir 
visuomeninkas.

Pirmąsias meno studijas pra
dėjo ir baigė Rusijoje, kur tvir
tai pasiruošė profesiniam daili
ninko darbui. Siekdamas giliau 
pažinti Europoje klestėjusias me
no sroves, išvyksta Šveicarijon, 
vėliau Krokuvon, kur baigia Me
no akademija, po to aplanko 
Italiją, Prancūziją, Vokietiją, ne- 
pasinerdamas tačiau ‘tuo laiku 
veikusiose formalistinio meno 
srovėse. Suradęs save ir subran

dinęs savo individualų charakte
rį, 'grįžta Lietuvon, kaip gerai pa
siruošęs dailininkas.

Vilniuje ruoštose tada lietu
vių dailės parodose greta Čiurlio
nio, Žmuidzinavičiaus, Rimšos ir 
kitų randame ir Adomą Varną. 
Tos dailės parodos, lyg laisvės 
varpas, prikėlė mūsų tautoje sly
pintį estetinio grožio pajautimą 
ir siekimą atgimstančios nepri
klausomybės.

Kas iš mūsų neprisimena Ado
mo Varno pieštų Lietuvos pini- 
gų-'banknotų, pašto ženklų, kny
gų užsklandų, buvusių mūsų po
litikos vyrų lengvu sarkastiniu 
humoru nubrėžtų šaržų. Jie 
yra įdomūs ir šiandien. O kur 
dar Lietuvos kunigaikščių ir kitų 
mūsų tautos veteranų portretai, 
puošusieji mūsų mokyklų ir įstai
gų sienas. Taipgi nepriklausomos 
Lietuvos 'laikotarpyje dail. Var
nas Kauno Meno mokykloje dės
tė ir vedė tapybos studiją.

Tik dalį tepaminėjau jo šalu
tinių nuveiktų darbų. Pagrindi
nai jis pasireiškė kaip tapytojas 
ir stiprus portretistas. Dail. Var
nas yra vienas 'iš produktingi au
siu mūsų dailininkų tapytojų, 
sukūręs didelį skaičių drobių, ku
rių dalis liko Kauno Čiurlionio 
įgalerijoje, pas meno kolekcionie

rius, privačius meno mylėtojus 
Lietuvoje, Europįe ir Amerikoje.

Be pedagoginio darbo, jis ne
paliaujamai kūrė visą savo gyve
nimą. Net ir tremtyje (Vokietijo
je) dėl visokiausių nepritek
lių nepalūžo, bet su tuo pa
čiu kūrybiniu užsispyrimu nesu
stojo kūręs. Tame kūrybiniame 
periode yra nutapęs vertingų Vo
kietijos gamtovaizdžių ir eilę mū
sų veikėjų portretų.

Visuose gyvenimo laiko
tarpiuose nepertraukiama siūle 
jo kūryboje rutuliojosi lengvai 
atpažįstamas Adomo Varno ke
lias.

Pradžioje buvo grynai akade- 
minis-realistinis tarpsnis, • kur 
dail. Varnas, sukoncentravęs 
akademines žinias ir savo patir
tį, kūrė realistinėje dvasioje. Pri
simintinas ir būdingas anglimi 
pieštas (il906 m.) stiprus ir nuo
taikingas kūrinys “Dailininkas ir 
elgeta”, matytas vienoje grupinė
je parodoje Chiaagoje. Nepri
klausomos Lietuvos ir tremties 
laikotarpis buvo 'pats kūrybin
giausias. Tuo metu jis yra sukū
ręs nepamirštamų kūrinių, kurie 
jį labiausiai reprezentuoja. Ten
ka tik (prisiminti žinomąjį pa
veikslą “Bangose”, kur kūrėjo ir
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Pranas Visvydas
REGATA

Ateik pakrantėn... Burlaiviai 
netrukus pasileis balton regaton. 
Tu pamatysi, kaip Akiraty laisvai 
skambės buriavimo sonatos.
Vai lėks, į Katalinos salą lėks 
lengvutės vandenyno lėlės. 
Pirmūnes pasitiks ten didelė 
garbė, valiavimai ir gėlės.
Ir mes sutiksime, širdie, 
jų pergalingą, liekną šokį.
Ateik regaton. Mirksnį pasėdėk.
Ir grožiui mirksnį atiduoki.
Seal Beach, 1973

AFRODITĖ IR ARFA
Kalnynu paukščiai neša Afroditę. 
Nuo palaidų plaukų srovena tyluma.
Jie lyg pamaldūs kardinolai švyti. 
Juos lydi gedulinga eisena.
Prieina prie fontano ir po trykšlėm 
paguldo liekną naštą, kad pabustų 
Korinto deivė, kadgi palytėtų 
medinę stygą miegančiam dugne.
Šventovėj spinduliai staiga nušvinta.
Ir marmuras pavirsta ateitim. 
Fontanas trykšta. Afroditė vėl gyvena, 
dainuodama su arfos mylinčia širdim.

ALFA OMEGA
Apie laiko- bėgimą man nerašyk, 
Aš matau ir jaučiu, kaip jis bėga 
visagalėj erdvėj ir mano širdy, 
lyg didžioji Alfa Omega,
iš kurios sūkurių gimsta mūsų drausmė, 
kasdienybės tvarkingas “Labanakt3’; 
gimsta žygiai, tikslai... Įsidėmėk — 
gimė tąsyk laivai Magelano,
iškeliavę pro šaltąją Žemę Ugnies 
į salynus, kur žėri koralai;
pasitiko viltis, bet įsmigo strėlė, 
ir kraujas mūšoj išbalo.
Nerašyk apie laiko bėgimą daugiau.
Aš matau ir jaučiu, kaip jis bėga, 
atsiskyręs nuo žemės ir nuo dangaus, 
lyg didžioji Alfa Omega.
1973

SAN MARINO SODE
Sėdėjom San Marino sode 
prie žalio tvenkinio, 
prie plaukiančių antelių.
Juokaudami kalbėjom apie amžiną draugystę. 
Tu pasakei: Ji žėri kaip hibiskas.
Prislinko melsvas povas 
ir lesė žirnelius iš tavo delno.
Antelės plaukė, plaukė... ir 
liūliavo tvenkinys.

Pranas Visvydas Nuotr. Donald Tanner

Iš tolo švietė Sierra Madre sniegas.
Tu pakartojai:
Draugystė kaip hibisko žiedas.
Dabar vėl vaikščioju po San Marino sodą.
Iš tolo šviečia Sierra Madre kalnas.
Antelės plaukia, plaukia... ir 
liūliuoja tvenkinys.
Bet vietoj povo kruvinas hibiskas 
lesiąją žirnelius iš mano delno.
1974

GENTIES MOTYVAI
ToH, žinau, yra šalis, 
prinokus kaip mana būtis — 
iš žemės trykšta gyvas
epochos nerimas, kurį kaupiau 
ir jo gamtovaizdžius tapiau, 
paversdamas genties motyvais.
Ten sirpo meilė. Aš žinau.
Už vieną žvilgsnį grąžinau 
žiūrėjimą į švelnų gylį
tų nuostabių Diotimos akių 
ir nemiga pavirtusių naktų, 
kamavusių: nemyli, myk.
Dabar netrykšta sąlyčio versmė, 
ir ankančioj širdies gelmėj 
nebedainuoja žemės syvai,
nes atitolo dieviška šalis, 
jausminga kaip mana būtis, 
pavirtusi genties motyvais.
1973 - —---- -  —-

ŠIRDIS IR KLAU8A

Širdžiai klausos neatimsi: ji viską girdi. 
Net debesų slinkimas ateina į širdį.
Neatimsi jausmų, žodžiais nepasakytų. 
Neatimsi žvilgsnių, dar nematytų.
Širdis viską jaučia ir viską girdi. 
Net amžinybės garsai patenka į širdį.
Todėl nesiskųsk, kad ausys apkurto, 
kad negali išgirsti visų muzikos burtų.
Žinok — tai širdies melodijos alma 
į nepripūdomą ilgesio šalmą.

Svečiuose pas Nara
Premijuoto romano '"Naujųjų metų istorija" ištrauka

Birutė Pūkelevičiūtė
(

Moterys ir Edis susėda, o Paulius šoka pa
gelbėti Narui, stumiančiam gėrimais apkrau
tą vežimėlį.

— Ką gersit, mergaitės? — Paulius jaučia
si, lyg namie. — Saldaus ar kartaus? Raudono 
ar žalio?

— Povilai, nemostaguok su bonkom ran
kose, — perspėja Stefa. — Ištrenksi ant že
mės ir aplaistysi šitokį kilimą! Man, pons 
Narai, prašau vyno. Saldaus. Ir nedaug.

— O man... — Vilė užgaidingai atsilo
šia. — Ko nors labai kartaus, ko nors labai 
paslaptingo. Ko nors degančio. Ir intymaus.

— Pasiutai, Viliute! — Paulius skėsteli 
rankom. — Intymaus ir paslaptingo? Tokio 
gėrimo nėra pasaulyje. Ką mes jai duosim, 
Narai?

Bet Naras jau pila ir neša Vilei stiklelį 
konjako.

— Ponas Naras įspėjo mano mįslę! — Vi
lė sužavėta atmeta galvą, net suskamba jos 
granadiški auskarai. — Jūs, vyrai, galit iš jo 
pasimokyti subtilumo.

— Ne stuobriai ir mudu, — sako Pau
lius ir, įpylęs du stiklus Chivas Regai, vieną 
paduoda Edvardui. — Anaiptol, ne stuobriai 

Tik kiek atbukom, kasdien spėliodami mįsles.
— Igijom imunitetą, — Edis mirkteli 

draugui. — Kur žingsnis, ten mįslė O Na
ras, žiūrėk, vos tik panėrė į mįslių verpetą, ir 
jau išnyra su stikliuku rankoj. Aišku, tam jis 
ir naras, kad taip puikiai nardytų!

Visi ima juoktis. Naras įsipila Jack Da- 
niel’s burbono.

— Na, tai! — paragina jis savo svečius. 
— Tikrai džiaugiuosi, kad atvažiavot

— I tavo sveikatą, Narai! — linkteli Pau
lius.

— Nuostabu... — paragavusi gėrimo, Vi
lė žvilgteli į Narą. — Aitrų ir paslaptinga. 
Ačiū... O kai ateis Naujieji Metai, aš norėsiu 
gerti kažką putojančio, kažką kaprizin
go. Kažką labai krištolinio. Kažką dangiško!

— Gerai, ponia, — šypsosi Naras. — Ger
sim šampaną!

— Jūs skaitot mano mintis! — Vilė jun
ta, kad Naras jai labai atidus, ir ima tuo sma
gi n t is. — Šiandien aš nutariau pasigerti. Pa
sigersiu ir tada šoksiu. Šoksim, pone Narai, ar 
ne?

Edis pastato stiklą ant geltono kubo.
— Narai, tu dar nežinai: mano žmona 

buvo šokėja. Taip, ponas, balerina, “šokėja 
ir asketas”, — jis baksteli pirštu į save. — 
Kaip tau patinka toks derinys?

— Derinys, — sujuda Vilė, —buvo visai 
kitoks: “šokėja ir despotas”. Mano vyras, po
ne Narai, man uždraudė šokti. Formaliai už
draudė. Atėjo kartą po spektaklio į užkulisį ir 
pasakė: “Baigta!” Ką gi? Turėjau palikti savo 
numylėtą šokį. Argi vyrui rūpi moters karje
ra? O kiek buvo vilčių, kiek svajonių! Viską 
reikėjo palaidoti.

— Dėkok Dievui, — atsilošia Edis, — 
kad dar laiku spėjo palaidoti tą “karjerą”, kol 
kiti už mus jos nepalaidojo. Savo atšokai. 
Niekur toliau nebūtum nušokusi.

Bet Vilė nekreipia dėmesio į Edvardo žo
džius:

— Moteriškė pone Narai, yra žaislas vy
ro rankoje. Trapus, lengvai dūžtantis žaislas.

Atrodo, Vilei patinka naujas vaidmuo: ji 
aiškiai pasiryžusi toliau improvizuoti.

— Taip, — Naras palinguoja galva, — 
daugelis vyrų nemėgsta^ kad jų žmonos rodosi 
scenoje.

— Ak, mielas pone Narai! Jūs negalit įsi
vaizduoti, kiek pavyduliavimo, kiek nepagrįs
tų įtarinėjimų! Kiek aš prisižiūrėjau drama
tiškiausių scenų! Kiek ir pati jų pergyvenau! 
Retas vyras supranta, kad menininkė yra kaip 
gležnas žiedas, kad tik jautrios sielos užuovė
joj ji gali išsisikleisti ir pražydėti.

— Dievuliau! — Stefa suprunkščia į sau
ją. — Tikra muilo opera.

— Ir pražydai, ir peržydėjai. — Edis nu
geria gerą gurkšnį ir pasikėlęs eina įsidėti le
dų.

Paulius norėtų pakeisti temą, bet greito
siomis nesuranda, už ko nusitverti. Ne tik 
Edis, bet ir Morkūnai jaučiasi nejaukiai. Lyg 
susigėdę, kad atsivežė pas Narą Vilę, kuri, vos 

įkėlusi koją į šį puikų namą, ėmė berti nudė
vėtas banalybes. Bet Vilei, atrodo, pakanka ir 
vieno klausytojo. O Narui tai, ką ji kalba, 
tur būt, neatrodo banalu Jis labai įdėmiai 
klausosi.

— Kaip baigėsi mano meninis kelias? 
Ironiškai, pone Narai, ironiškai! Dirbu ban
ke, tarškinu mašinėle... Vieton to, kad nuo 
scenos spinduliuočiau grožį ir šviesą. Skaudu, 
ar ne?

— Jūs dirbat? — Naro balse nustebimas 
ir užuojauta. — Gaila, kad šitaip susidėstė 
aplinkybės.

Vilė gūžteli pečiais ir priekaištingai pa
žvelgia Edvardo pusėn:

— Aplinkybės niekad nesusidėsto. Jas su- 
dėsto žmonės.

— Teisingai, ponia, — pritaria Naras. — 
Aš irgi panašiai galvoju Tik nemoku taip, 
sakyčiau gražiai, kaip jūs... Visko išreikšti, 
ką galvoju

— Narai, — Edis nutaria nutraukti Vi
lės istorijas, — niekad neklausyk, ką tau šne
ka balerina. Ji rangysis aplink tave, žvangin
dama būgneliais ir kastanjetėm, kol tu imsi 
neatskirti realybės nuo fantazijos.

— O aš manau, — sako Naras, ir jo stikle 
skambteli sujudinti ledai, — kad šokėja yra, 
kaip čia pasakius... Na, vis tiek — šokėja nė
ra paprasta moteris.

— Aš dar šiaip taip išsilaikiau virš van
dens. — Edis sėdasi prie Naro. — Laiku susi
griebiau Bet žinau vieną pilietį, kuris nu
grimzdo į dugną su savąja Salome. Septin
tam šydui plazdant, pažadėjo jai viską, net ir 
švento Jono galvą ant padėklo. Nekvailas vy
ras, filosofijos daktaras. Begraibstydamas pi
nigus jos šokiams, pražuvo ir pats. Nespėjo 
savimi pasirūpinti, užsiklausęs skambančių 
tamburinų. Svarbiausia, ponas, kad ir iš Sa- 

lomės — nieko doro neišėjo. Aišku?
— Tu kalbi apie Kristiną Tautvilaitę? — 

įsikiša Vilė Ji niekad nebuvo gabi. Ir studijoj 
neatrodė, kad iš jos galėtų išaugti rimta šo
kėja.

— Iš kur vargšas vyras žinos, — Edis at
sisuka į žmoną, —kas studijoj atrodė ir kas 
neatrodė? O tavo Kristinai dar ir dabar vyras 
lėkštėje supiausto mėsą. Idant ji pati, tokį 
sunkų darbą dirbdama, nesugadintų pirštelių 
gracijos. Vaizduokis, Narai, moteris jau me
tuose, o kartą pliaže girdėjau ją sučiulbant: 
“Ak, aš taip norėčiau pavirsti kregždute! 
Skrisčiau toli, toli!” Ir po tų žodžių, ponas, 
net paplasnojo rankom...

— Gležni žiedai! — neiškentusi įsikiša 
Stefa. — Orchidėjos...

— Čia tu gerai pasakei, — sutinka Edis. 
— Orchidėjos, nes čiulpia medžio syvus. Pi
nigus žerk ir žerk, kaip tam pasakų velniui i 
kiaurą kepurę. Nebent turėtum aukso kasyk
las.

— Na, pons Gedvilą, ar tai gaila vieno 
kito cento menui? — Naras, pamatęs, kad 
Vilė išsiėmė iš rankinuko cigarečių pokelį, pa
sikelia ir, pykštelėjęs ugnį iš savo žiebtuvė
lio, pagarbiai ją pridengia delnu nuo nesa
mo vėjo.

— Ačiū... — Vilės balsas jautriai suvirpa. 
Žvilgsnis ilgas ir labai dėkingas. Ne vien už 
ugnį: už supratimą, už atjautimą..

Kai Naras sugrįžęs vėl atsisėda, Edis, ati
džiai sekęs cigaretės uždegimo apeigą, ima 
garsiai juoktis:

— Žinai, Narai, gal tu ir įstengtum ko
kią nors orchidėją... “Šokėja ir biznierius” — 
štai, kur tikrai geras derinys! Tegu sau plazda 
plaštakė! Tavo delnui ji tik papuošimas. Ta
vęs neįkąs.

(Nukelta j 4 pusL)
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Svečiuose pas Narą
(Atkelta iš 3 psl.)

Naras sekundei pažvelgia į savo rankas. 
Gal susidrovėjęs, kad jos tokios didelės, ir pa
jutęs Edvardo žodžiuose pajuokos atspalvį, jis 
trukteli žemyn savo marškinių rankogalius.

— Plaštakė? — pakartoja jis. — Man ro
dos, pons Gedvilą, kad aš mokėčiau...

— “Kad aš ją turėčiau”, — Stefa atsi
kanda spraginto riešuto, — “šėnavot mokė
čiau”...

Paulius, pajutęs, jog verkiant reikia keisti 
pašnekesį, pagauna dainos žodžius ir garsiai 
užtraukia:

šilko rūbais parėdyčiau,
Vyneliu girdyčiau!

Laiku! Visi nušvinta ir drauge su Paulium 
pagriebia posmą nuo pradžios. Jie dainuoja 
vienas kitam šypsodamiesi, linksmai kartoda
mi refreną. Tada, gerokai patęsę paskutinę 
gaidą, ima juoktis.

— Kaip smagu! — džiūgauja Naras. — 
Nežinau, kada esu lietuviškai dainavęs. Šir
dis tiesiog, kaip čia pasakius, tiesiog atsigau
na.

— Neblogai ir sugiedojom, — Paulius pa
tenkintas, kad jo manevras pavyko. — Su
giedojom gražiai, sutartinai.

Naras pašoka ir, papildydamas stiklus, 
kalba:

— Aš taip jums dėkingas! Kad nepasi- 
puikinot, kad atvažiavot... Štai, koks malonus 
vakaras. Gėriokit, gėriokit! Ponia Morkūnie
ne, tamsta, sakyčiau, nedarai jokios pažan
gos. Tamsta, taip sakant, brokini žaliąjį vy
nelį. — Naras nejučiom pereina į liaudišką 
toną ir jo žodžiai labai nelauktai skamba šia
me prabangiame kambaryje. — Baik ir tu, 
Gedvilą, ilgai nesimuistęs! Aš ir sakau: sve
čias į namus, Dievas į namus... Morkūnai, 
kad tave perkūnėlis! — pliaukšteli jis Pauliui 
per petį. — Tu gerai giedi! Galėtum būti gie- 
dorium. Užtrauktum Skarulių bažnyčioj — 
langai išbyrėtų. Tai juk mano parapija, sve
teliai brangūs. Mes tik pusantro kilometro 

nuo Jonavos.
• — Žinau Skarulius! — Stefa pasilenkia į 

priekį. — Puikiai žinau. Bet mano vyras ga
lėtų tik ubagu rykauti Skarulii} šventoriuje. 
Aiškiai matyti, kad nelavintas balsas.

— Suk devynios tą lavinimą! — Paulius 
užsiverčia gerą mauką ir pasipurto. — Stiprią 
degtinę varai, Narai. Iš rugių ar iš bulvių?

— Cha-cha-cha! — juokiasi Naras, nesi
tverdamas džiaugsmu. — Kaip gerai, kad at
važiavot! Širdis, sakyčiau... Aš čia vienas, 
kaip žirnis prie kelio, o dabar — šitoks vaka
ras! Kaip iš dangaus. Ponia Vilija, gėriokit 
ir jūs. Tik palaižot ir pastatot. Kaipgi šitaip? 
Leiskit, aš papildysiu.

— Vilija? — Vilė sulaiko Naro ranką. — 
Ir kur jūs žinot, kad mano vardas Vilija? Jau 
anksčiau mane taip pavadinot, bet pagalvo
jau, gal man pasigirdo.

— Aš... — Naras sukinėja bonkos kaklą. 
—Aš pamaniau... Kaip čia pasakius....

— Nekankink žmogaus! — ima juoktis 
Paulius. — Mes tave vadinam Viliute. Kaipgi 
jam kreiptis? Be to, iš pirmo žvilgsnio aišku, 
koks tavo vardas. Veide didelėm raidėm įra
šyta: ši mergaitė yra Vilija. Ar netiesa, Na
rai?

— Teisingai, teisingai! — nudžiunga šei
mininkas. — Aš tai ir norėjau pasakyti.

— Gerai. Išsiteisinot. — Vilė pastumia 
savo stiklelį Narui. — Aš leidžiu jums ir to
liau į mane taip kreiptis ir leidžiu dar vieną 
stiklelį man įpilti. Vilija daug romantiškiau 
skamba už Vilę, tiesa?

— “Vilija, mūsų upelių matutė...” — atsi
lošia Paulius. — Nesuprantu, kodėl kažkas 
sugalvojo, kad Vilija yra lenkiškas vardas. Čia 
pat Vilnius, čia pat Vilnelė. Ar netinka prie 
jų Vilija?

— Kalbininkai žino, ką sako, — įsiterpia 
Stefa. — Nestudijavai lituanistikos ir todėl 
nešnekėk. Tavo nelaimė, kad tu nepripažįsti 
jokio autoriteto. Universitete mums aiškino, 
kad jau pati šaknis...

— Ei, ei! — Paulius mosteli ranka. — 
Jeigu imsi viską iš šaknų traukyti, tada ir sta
las nebus lietuviškas žodis... Vilija man šim
tą kartų gražiau už Nerį: atrodo tokia srauni, 

tokia viliojanti. Visai, kaip mūsų Vilė. Oi, 
Narai! Saugokis sūkurių, saugokis klastingų 
Vilijos gelmių!

Naras susigriebia, kad jis tebestovi prie Vi
lės, nors stikellis jau seniai įpiltas.

— Tavo informacijai, Pauliau, — sako 
Vilė, — aš nesu net ir Vilija. Mano tikras 
vardas yra Vilhelmina.

— Pasiutai! — šūkteli Paulius. — Lietu
voj niekas mergaičių nekrikštijo šitokiais keis
tais vardais.

— Mano velionis tėvelis, artilerijos majo
ras, — sako Vilė, — žavėjosi Olandijos kara
liene Vilhelmina. Todėl jis ir nutarė man 
duoti jos vardą.

— Artilerijos majoras?.. — prasižioja Ste
fa, prisiminusi tai, ką Vilė jai pasakojo ant 
kalno apie savo tėvą mūrininką.

— Na, taip. — Vilė puikiausiai atlaiko 
Stefos akis. — Tarp kitko, jis išmokė mane 
jodinėti. Jis man nupirko “pony” arkliuką. 
Sakė, kad tai tinkamas karalienei sportas. 
Atsimeni, Edi, aš tau pasakojau.

Edis linkteli galva.
Stefos galvoje prabėga mintys: “Katras 

jos tėvas tikras? Gal ji melavo man ant kal
no? Artilerijos majoras irgi labai įtikinančiai 
skamba... Bet tikras atrodė ir mūrininkas, ir 
Vilijampolės namelis. Nejaugi ji apsimelavu- 
si net prieš vyrą? Edis linktelėjo galva į pony 
arkliuką...”

— Kadangi aš esu Vilhelmina, — šyp
sosi Vilė, — jums, pone Narai, nėra ko nuo
gąstauti: nesu nei sūkuringa, nei vylinga.

Vilė žiūri pro stikliuko kraštą į Narą. Ta
da lėtai nugeria grukšnelį konjako. Židinyje 
trakšteli pargriūdamas nuodėgulis, ir iš jo pa
sipila kibirkštys. Vilės profilis ugnies atšvais- 
tuose rausvai nušvinta. Šiuo metu ji tikrai at
rodė graži. *

— Atsiprašau... — tyliai sako Naras. — 
Aš eisiu atsinešti šampano. Jau netoli Naujie
ji Metai... Atsiprašau...

Jis išeina į valgomąjį ir netrukus dings
ta. Cikagiečiai tyli.

— Žinai, Pauliau, — po valandėlės Edis 
atsisuka į draugą. — Aš manau, tu sukly
dai. Lokys tą lokienę sukandžiojo ne už bam

bėjimą. Buvo rimtesnių priežasčių.
— Cha-cha-cha! — garsiai ir labai iš

šaukiančiai nusijuokia Vilė.
— Aš tau, ponas, štai ką pasakysiu, — 

tęsia Edis. — Kadangi zoologijos sode nebu
vo “praeinančių lokių”, lokienė mirksėdavo 
kiekvienam praeinančiam mului.

— Ar tai Naras yra mulas? — Vilė pa
šoka ir rankom parodo į kambarį. — Žiūrėk, 
kokia rezidencija, kokia prabanga!

— Jis prastas žmogus! — tyliai, bet labai 
įsakmiai sako Edis. — Ar nematai, kad jis 
toj savo rezidencijoj slankioja, kaip kumetis 
pono dvare? Jam tik Amerikoj pasisekė, aiš
ku?

— Aišku, aišku! Aiškiau negali būti! — 
Vilė atsistoja priešais Edį. — Jam. pasisekė, 
o tau nepasisekė. Aišku, kaip ant delno.

— Tyliau! — sugriebia Paulius ją už ran
kos. — Tyliau, Viliute...

Vilė nekantriu judesiu nustumia Pauliaus 
ranką ir vėl atsisuka į Edvardą:

— Jeigu tu poną Narą vadini mulu, — 
surinka ji, — tau pačiam, žinok, tinka asilo 
vardas!

— Tyliau! — pašoka ir Stefa. — Nugirs 
Naras ir bus baisi gėda. Atvažiavom į sve
čius ir tyčioj a mės iš šeimininko!

Visi aptyla.
— Kam tu šitaip?,. — Edis bando savo 

žmoną sugėdinti. — Matai, žmogus prastas. 
Jis tiki, ką tu jam...

— Man neprastas! — Vilė atmeta galvą. 
— Aš mėgstu veržlius žmones. Be to, Naras 
yra geras žmogus. Aš matau.

— Kas iš to, kad jis geras? Vis tiek jis 
yra mulas! — įsikarščiuoja Edis. — Pažiūrėk, 
kaip jis atrodo su tuo puikiu savo kostiumu! 
Lyg ne ant jo būtų siūtas. Kas iš to, kad jis 
pinigais aptekęs? Jis neturi elegancijos. Jis, tik
riausiai, ir angliškai dar sunkiai kerta.

— O tu turi elegancijos, ar ne? — už
rinka Vilė. — Tau ir angliškai nereikia kirs
ti, tu plauki, kaip per sviestą! Kur neplauk
si? Tėvai samdė guvernantę! Miss Stevenson, 
ar ne? Bet ką tu pasiekei Šiame krašte su sa
vo anglų kalba ir su elegancija? Kokį gyve
nimą tu suteikei man?

— Viliute, ko tau trūksta? — bando ją 
raminti Paulius. — Sėdi Aspene, gražiai ap
sitaisiusi, po stogu...

— Dėl Dievo meilės... Kokia gėda, kokia 
gėda... — kartoja Stefa.

Vilę pagauna tikras azartas:
— Ko man trūksta? — garsiai šaukia ji. 

— Amerika yra didelis pyragas! Aš noriu ge
ro jos gabalo, aš noriu saldžios riekės iš to 
karvojaus! Ne trupinių, kuriais esat paten
kinti jūs. Namelį pasistatėt, rūtom apsisėjot 
ir tariatės išmelžę Ameriką... Tariatės užko
pę pasisekimo viršūnėm.. “Make it big, make 
it bigl” Štai, ko aš noriu! Bet šitas mulkis...

Vilė smakru parodo Edvardo pusėn ir įsi
remta rankom į šonus.

A, ta poza! Pro madingą suknią, pro žyb
čiojančius auskarus— akimirkai susiplūdę Pa
lemono plytinės darbininkės ir Kazlų Rūdos 
durpyno mergos, susitumdę siaurojo geležin
kelio stotelėj, ir turgaus bobos, susirieję dėl 
geresnės vietos, kai jos įsisprendžia svogūnuo- 
tom rankom į klubus... Lygiai , kaip dabar 
stovi Vilė, pasiruošusi kautis su savo vyru.

— Valio, karaliene Vilhelmina! — pagal
voja Stefa. — Dabar- aš žinau, katras tavo 
tėvas tikras!

— Norit, aš jums papasakosiu kitą lokio t 
vęrsiją, — nusikvatoja Vilė. — Norit? Lokie
nė turėjo šventos kantrybės! Šitiek metų tąsy
tis viename narve su absoliučiai kvailu lokiu! 
Manot, ji nematė, kad lokys nepaslenka, kad 
jis yra beviltiškai surambėjęs, kad jis niekad 
nesugriebs savo lokiškom letenom pro jį pra
lekiančių auksinių progų?

— Lokys?-----
Šeimininko balsas! Cikagiečiai, lyg perpilti., 

šaltu vandeniu, atsisuka...
Valgomojo angoje stovi Naras su kibirė

liu, prigrūstu šampano bonkų.

(Red. pastaba). Premijuotąjį romaną 
skaitytojai jau galės įsigyti “Draugo” dailiojo 
žodžio koncerte, premijos įteikime ir laurea
tės pagerbime š. m. balandžio 7 d. (sekma
dienį), 3 vai. popiet Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje).

Nauji leidiniai
• Aloyzas Baronas, ŠILKO 

TINKLAI. Pasakojimai. Išleido 
“Ateitis” 1974 metais. Literatūros 
serija Nr. 9. Aplankas Kazio Ve
selkos. Spausdino Draugo spaus
tuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
III. 60629. Knyga 184 psl., kaina 
$4.50., gauna ir “Drauge”.

Kai išeivijos literatūros kon
kursuose ir knygų leidyklose me
tų metais vis labiau dominuoja 
romanai, tai trumpų pasakojimų 
bei novelių rinkinys tampa tik
rai maloni naujiena, kaip būti
nas mūsiškės prozos paįvairini
mas, širdžiai ir ausiai malonus 
kamerinis skambtelėjimas tarp 
ssunlkiųjų patrankų gaudimo.

šiame naujausiame Aloyzo 
Barono pasakojimų rinkinyje su
dėti septyni nuo keliolikos iki 
keliasdešimt puslapių ilgumo 
pasakojimai: Geras sūnus, Baus
mė, Šešėlis, Žmona, Tėvas, Srau
ni upė, Pavasariniai vėjai. Pasa
kojimų centre sukiojasi išeivijos 
šiandieninis lietuvis, jau ne vien 
senosios kartos reprezentantas, 
bet ir čionykštinio sukirpimo 
žmogus. Temos pinasi daugiau
sia apie jaunatvišką ir šeimyni
nę meilę. Vienur šios temos nu
spalvintos šypsniu, kitur rūpes
čiu, bet visur gyvenimiškos, tik
ros. Šilko tinklai tad ir supranta
mi kaip švelnios ano jausmo pink
lės, į kurias žmogus dažnai ne- 
atmezgamai įsipina. “Šilko tink
lai” todėl yra ne vien kultūringą 
poilsį, bet ir žmogišką susimąsty
mą teikianti knyga, ryškiais 
dygsniais Alyzo Barono susiusią 
pagal viso rinkinio moto:

Mezgiau tinklelį
Žalių šilkelių, 
Spendžiau mergelę 
Ant vieškelužio.
Dėl ko, mergele,, 
Taip kytra buvai?
Kodėl, jaunoji, 
Kelužiu nėjai.

(Uaudies daina).

ŠILKO TINKLAI
aloyzas baronas

Naujos Aloyzo Barono knygos virše
lis, pieštas Kazio Veselkos

• Ona Mikaūaitė, PU PŪČIO 
PASAULIUKAS. Piešiniai pa
čios autorės. Išleido Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų kon
gregacija, Putnam, Conn. 1974 
m. Knyga didelio formato, gau
siai iliustruota spalvotais pieši
niais, 144 psl., kaina $4.50, gau
nama ir “Drauge”.

Tai labiausiai vaikų mėgsta
mo jų skaitinių herojaus mažo
jo peliuko Pupučio nuotykių 
knyga, šio guvaus peliuko pa
sauliukas pavaizduotas knygo
je metų laikų fone — pavasarį, 
vasarą, rudenį ir žiemą. Auksinė 
dovana ir džiaugsmas mažajam 
skaitytojui.

• THE VIOLATIONS OF 
HUMAN RIGHTS IN SOVIET 
OCCUPIED LITHUANIA. A 
Report for 1973. Prepared by 
Lithuanian American Cammuni- 
ty, Ine. February 16, 1974.

Leidinys didelio formato, 112 
psl. Tai nepaprasto dėmesio ver
tas Lietuvių Bendruomenės dar
bas, kuris jau įgyja kasmetinį tęs
tinumą. O tai labai svarbu. Pa
prastai mes kurio nors atsitikti
nio ūpo pagauti pykšt pokšt 
kyštelėjam pasauliui kokią bro
šiūrėlę politinės ir kultūrinės ko
vos reikalu, bet tolydžiam darbui

vėl tuoj pat pritrūkstam parako 
ir vėl ramiai laukiam kokio nore 
kito atsitiktinio 'pokštelėjimo. Gi 
Lietuvių Bendruomenės užsibrė- 
žirnas kasmet pasauliui pateikti 
rimtą, gerai akademiškai pa
rengtą, nesudarkyta anglų kalba 
parašytą, faktais ir dokumentais 
paremtą, kiiekvienerius praėju
sius metus apimantį darbą yra 
jau daugiau negu tas akmenį 
pratašantis lašas, yra tad gero 
kūjo smūgis vergijos uolon aki
vaizdoje viso angliškai kalbančio 
pasaulio, sekančio mūsų laisvės 
kovą ir okupanto nusikalstamus 
darbus.

Leidinys yra toks, kurį nėra 
gėda parodyti ir labai šioje sri
tyje išprususiam, labai gerai in
formuotam ir daug reikalaujan
čiam skaitytojui. Leidėjai ir (re
daktoriui šiuo savo užmoju ir: 
labai verti išskirtininio dėmesio 
ir visokeriopos paramos.

THE- VIOIAR0N5 OF HUMAN RIGHT5

SOVffcT OCCUPiED IITHUANJA

A Ptport for 1973

p, £974

• &MIKSTYS IR KOMPANI
JA. Parašė Dovilė Užubalytė. 
Iliustravo Rita Kupcikevičiūtė. 
32 psl. gražiai išleista knygelė 
mažajam skaitytojui. Išleido 
Kernavės skaučių tuntas Chica
goje. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Tiražas 750 egz.

Knygelės informaciniam įva
de sakoma: “šmikštys ir kompa
nija” yra pirmas ilgesnis Dovi
lės kūrinėlis ir pirmoji Ritos 
iliustruota knygutė, čia autorė 
su jaunatvišku humoru vaizduo
ja žmonęs ir gyvulius kasdięniš-

Adomas Varnas
(Atkelta iš 3 pusi.)

jo žmonos ekspresyvūs veidai, 
pasinėrę vėjuotos ir banguotos 
jūros fane, palieka nepamiršta
mą vaizdą. O ką bekalbėti apie 
Jablonskio, Žilinsko, o ypač, lyg 
vitražų šviesoje nušviestą , Ma
šioto portretą. Vis tai Kauno 
Čiurlionio galerijos meno turtai. 
Tie kūriniai buvo atlikti dekora
tyviai, brūkšniuotais potepiais, 
palikdami žydinčio (pavasario 
įspūdį

Tremtim Varnas iš tėvynės at
sivežė aiškaus kelio tęstinumą ir 
didelį kūrybinį entuziazmą. Pil
kose savo buities dienose yra su
kūręs dinamiškai ėkspresingus 
Brazdžionio, prel. Krupavičiaus, 
Gustaičio, Kiršos, Galvos (Čiur
lionio galer. nuosavybė Chicago
je) portretus ir eilę gamtovaiz
džių.

Amerikos laikotarpyje tarp 
plačiai išbujojusių modernaus 
meno srovių dali. Varnas liko iš
tikimas savo tradiciniam realiz
mui. Jame galima būtų įžvelgti 
tik kiek naujų techniškų ir fak
tūrinių traktavimo būdų.

Aplamai dail. Varnas yra 
spalvinmikas, pamėgęs lengvai, 
bet kartu santūriai žaisti spalvo
mis ir ieškoti rimtos spalvinės or
kestruotės. Spalva, stiprus pieši
nys ir forma jam yra pagrindinis 
tikslas. Ir visa tai jis puikiai ap
valdo.

Chicagoje yra suruošęs kelias 
savo individualias ir apžvalgines 
parodas, o taip pat įvairiomis 
progomis prisidėjęs prie kitų ko
lektyvinių parodų. Vieną iš jo 
didžiausių kompozicijų tenka pa
minėti “Mindaugo karūnavi
mą”, kurioje yra sutalpinta arti 
šimto figūrų. Ši am kūriniui daili
ninkas kruopščiai yra rinkęs ir 
studijavęs istorinę medžiagą, ar
chitektūrines, rūbų bei šiaip bu
taforijos detales, kurios buvo 
būtinos kūrinio tikrovei.

Apžvelgti dail. Varno nueitą veiktus darbus trumpai neįma- ypač jo 95 amžiaus garbingų rne- 
fkūrybiniį kelią, ir išsamiai išana- narna. Tam reikėtų išleisti atski- tų pro|a. Tokios monografijas jis 
lizuoti jo kūrinius, visus jo nu- rą Varno kūrybos monografiją, yra 'tikrai nusipelnęs.

MELSKIMĖS IR AUKOKIME 
tikėjimui palaikyti Lietuvoje. į

GAVĖNIA YRA VAJAUS METAS RELIGINEI ŠALPAI
Visi lietuviai ypatingai meldžiasi

už
LIETUVOS LAISVĘ IR PERSEKIOJAMA BAŽNYČIA LIETUVOJE 

PRAVEDAMA RINKLIAVOS
Mūsų asmeniškos maldos ir pamaldos parapijų — organizacijų — įstaigų - vienuolijų, 

pagal maldos kalendorių, skiriamos pavergtiems tėvynainiams išlaisvinti.
Sv. Mišios už Lietuvą ir geradarius aukojamos kasdien

Savo aukas siųskite: LITHUANIAN CATHOLIC IU&LKHOUS AID, 
64-09 56 Rd., Maspeth, N. Y. 111378

LKRš Valdyba
Vysk. Vincentas Brizgys, pinų.

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

Siunčiu savo auką
Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti

Parašas ___

Adresas... ...

514*
PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

koje miesto aplinkoje. Išdykėlio 
katino šmaikščio ir jo draugų 
(bei priešų!) nuotykiai linksmai 
nuteiks mažus, o gal įr dides
nius skaitytojus.

6«%
PER ANNUM
$5000 or more 

minimum -
30 months

HIGH RATES
PAID OUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

7%*
PER ANNUM

certificates 
$5000 or more 
4 year min.

6%*
$5000 or more 

2 yaar min.

PER ANNUM
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Kultūrinė kronika
DR. JUOZO GIRNIAUS 
PASKAITA CHICAGOJE

Kūrybingasis mūsų kultūri
ninkas, filosofas ir “Aidų” žur
nalo redaktorius dr. Juozas Gir
nius šį sekmadienį (kovo 31 d.) 
4 vai. popiet Jaunimo centre 
skaitys labai aktualią paskaitą, 
tema “Povatikaniniuose sūku
riuose". Paskaitą rengia ateiti
ninkai sendraugiai ir jon kviečia 
visą lietuviškąją visuomenę.

LIETUVIU KAMBARYS 
WAYNE VALSTYBINIAME 
UNIVERSITETE

Lietuvių kambario Wayne 
valstybiniame universitete kon
kurso projektų vertinimo komi
sija, susirinkusi 1974 m. kovo 
mėn. 23 d. šv. Antano parapijos 
kavinėje, Detroite, Mich., pre
mijavo išskirtinį šio užmojo pro
jektą. Jury komisijos nariai — 
prof. dr. Jonas Puzinas, prof. 
Romas Viesulas, prof. Ričardas 
Bilaitis, agronomas Jurgis Baub
lys ir dailininkė Birutė Rauckie
nė, — susipažinę su atsiųstais 
projektais, vienbalsiai nutarė 
skirti 1500 dol. premiją asme
niui, pasirašiusiam slapyvardžiu 
“Undinė”. Atidarius voką, pa- 
aiškėjo, kad projekto autorius 
yra Rimas ir Jonas Mulokai.

Iš 4 gautų projektų vienbal
siai išrinko patį gražiausią ir lie
tuviškiausią, kurio įvykdymo 
kaina, autorių apskaičiavimu, 
14,200 dol. Turint galvoje, kad 
viskas greitai brangsta, galėtu
me sakyti, kad Lietuvių kamba
rio įrengimas (darbas ir medžia
ga) kainuos per 15,000 dol.

Dabar komitetas kasoje jau 
turi 10,600 dol., ir ta suma pa
mažu auga. Todėl kambario įren-

gimo darbus galima netrukus 
pradėti ir, gal būt, dar šiais me
tais baigti. Lietuvių kambario 
Wayne universitete komitetas 
dėkoja visiems, kurie prie šio 
gražaus darbo — Lietuvos var
do garsinimo amerikiečių tarpe 
— prisideda. M. St.

PASKUTINIS “KAUKIU 
BALIAUS” SPEKTAKLIS

Pirmieji du šiemetiniai Verdi 
operos “Kaukių baliaus spektak
liai praėjusį savaitgalį buvo tik
ras Chicagos Lietuvių operos 
triumfas. Abu anuos spektak
lius dirigavo prof. Vytautas Ma- 
rijošius. Sekmadienį (kovo 
31) 3 vai. popiet Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje įvyks 
paskutinysis "Kaukių baliaus” 
pastatymas. Jį diriguos jauno
sios mūsų muzikų kartos atsto
vas Alvydas Vasaitis. Ypač mū
sų jaunimui tai turėtų būti tik
rai patrauklus spektaklis, ir jau
nimas turėtų šia proga pabaigti 
salę užpildyti. Bilietų dar galima 
gauti Marginiuose. Jų bus ir 
prieš pat spektaklį kasoje.

DAIL V. K. JONYNO DARBU 
PARODA SKAIDRĖSE 
CHICAGOJE

Dailininkas V. K. Jonynas at
vyksta iš New Yorko į Chicagą 
ir balandžio 7 d., sekmadienį, 
5 vai. 30 min. popiet Jaunimo 
centro kavinėje rodys savo me
no kūrinių skaidres ir pats dai
lininkas jas paaiškins. Skaidrės 
apims 40 metų V. K. Jonyno kū
rybos laikotarpį, įskaitant grafi
kos, akvarelių, knygų iliustraci
jų, tapybos, mozaikos ir archi
tektūros kūrinius. Bus gera pro
ga visiems lietuviams pamatyti

Verdi “Kaukių balius” Chicagos Lietuvių operos pastatyme. Solistas Stefan 
Wicik Ir vyrų choras. Pirmojo veiksmo scena. Dekoracijos Adolfo Valeš- 
kos. Paskutinis “Kaukių baliaus” spektaklis rytoj (kovo 31) 3 vai. popiet 
Marijos aukštesniosios mokyklos salėje. Šiam spektakliui diriguos Alvydas 
Vasaitis. Nuotr. Alekso Urbos

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

Dešimties nominacijų filmas
“The Exorcist” yra labiausiai 

sukrečiantis metų filmas. Pilnas 
gąsdinančio siaubo, sukėlęs tiek 
daug kontroversijos ir kalbų, tar
tum jis būtų vienintelis metų fil
mas. Pradžioje atrodė, lyg jis iš
šauktų protinio ir dvasinio tikėji
mo ar netikėjimo apsisprendimą 
žiūrovuose. Tačiau, giliau pasvars
čius, jis tėra tik filminis triukas, 
nors sensacingas ir meistriškai at
liktas.

Kitas filmas, kaip ir “The Exor- 
cist”, gavęs visą dešimtį nominaci
jų, yra “THE STING".

Tai vienas geriausiai pastatytų 
ir stilingiausių filmų, nors ir vėl
— tema sukasi apie... apgavikus. 
Filmo žvaigždės — du seni geri 
draugai, populiarūs ir patraukiu 
publiką ne tik savo puikia vaidy
ba, bet ir gera išvaizda: Paul New- 
man ir Robert Redford.

Režisierius George Roy Hilll su
suko filmą apie Chicagą 1930 m. 
ir daugelis scenų lauke buvo nufil
muotos šiame mieste (pavyzdžiui, 
įspūdingi vaizdai Chicagos Union 
geležinkelio stoties perone). Chica
ga atskleista, kaip didelis, pakri
kęs, gyvas, triukšmingas miestas, 
kuriame stiprūs vyrai, muskulingi 
ir tvirtu kumščiu, kažkaip visados 
pralaimi prieš tuos, kurie užmeta 
pasitikėjimo meškerę, čikagiečiams 
pakutena ausį, girdint Cicero prie
miestį ir Halsted gatvę minint.

Šis filmas yra kriminalinis, bet 
apvilktas nauju rūbu — pilnas hu
moro ir charakteriai paryškinti. 
Gal ir gerai, kad, jei jau negalima 
išvengti įkyrėjusio kriminalo, tai 
bent viskas rieda be kraujo pralie
jimo ir nužudymų. Tokiu būdu 
filmas atsivilioja visą šeimą į teat
rą.

Henry (Paul Newman) ir John- 
ny (Robert Redford), dvejetas či- 
kagiškių. tikrų menininkų apgavi
me, nutaria įgelti (iš čia ir filmo 
pavadinimas — Sting —- gylys, 
skausmas) stambią kriminalinę fi
gūrą “didijį Mick” (Rober Shaw). 
Johny motyvas yra kerštas už sa
vo seno dalininko mirtį. O Henry
— visai paprastai tai daro iš gry
no to žaidimo pamėgimo.
Ir pats filmas yra žaismingas. Gal 
dėlto jis tup in taip didelį pasiseki-

mą.Jis rieda pirmyn veiksmingai 
ir greitai, nepamesdamas susido
mėjimo įtampos.

Vienintelė moteris su stambesne 
role filme yra Eilleen Brennan, ku
ri vaidina miglotą moterį, nors ir 
auksine širdimi.

Iš viso šiame filme moterys nė
ra rimtai traktuojamos.

P. S. Praeitą kartą, rašant apie 
Francois Truffaut filmą "Day for 
Night”, per spaudos klaidą visur 
buvo atspausdinta FRUFFANT, 
turi būti TRUFFAUT.

dail. Jonyno apžvalginę meno 
darbų parodą skaidrėse. Čiurlio
nio galerijos direkcija visus 
kviečia pabendrauti su mūsų 
dailininku.

IŠLEIDŽIAMA PROF. STEPO
NO KOLUPAILOS 
MONOGRAFIJA

Stepono Kolupailos studentai, 
draugai ir bendraminčiai vienin
gai sutarė pastatyti profesoriui 
nenykstantį paminklą — paruoš
ti ir išleisti plačią jo gyvenimo 
ir darbų mokslinę apžvalgą — 
monografiją. Iniciatyvos ėmėsi 
Akademinis skautų sąjūdis, pa
kviesdamas Sąjūdžio narį, Korp! 
Vytis filisterį dr. inž. Jurgį Gim
butą šį darbą atlikti. Dešimtį 
metų dirbdamas, talkinamas vi
sos eilės talkininkų, naudodama
sis bendraamžių atsiminimais ir 
gausiu, tinkamai šeimos išsau
gotu profesoriaus archyvu bei i 
paties profesoriaus raštais, dr.' 
Gimbutas darbą atliko sumaniai 
ir kruopščiai. Svarbią knygos 
dalį apie prof. Kolupailos moks
lo darbus parašė hidrotechn. inž. 
Juozas V. Danys.

Knygoje iškeliami ne tiktai 
prof. Kolupailos darbai ir gyve
nimas, bet ir su juo susijusių 
institucijų bei organizacijų isto

rinės detalės. Vytauto Didžiojo 
universiteto, liet, inžnierių drau
gijų, kitų techn. švietimo įstai
gų Lietuvoje, Vokietijoje ir A- 
merikoje, skautų, plieniečių ir 
kt. organizacijų su daugybe fak
tų ir pavardžių. Duodamos deta
lės iš Lietuvos gyvenimo, jauni
mo kelionių ir turizmo ugdymo, 
pastangų elektrifikuoti Lietuvą

— kova su belgų elektros bend
rove, okupacijų gyvenimo užku
lisiai ir kiti faktai. Apie 1000 pa
minėtų asmenų surašyti Vardy
ne. Duodama daugiau kaip 50 
fotografijų.

šį didžiulį veikalą — apie 500

puslapių — išleidžia Akademi
nės skautijos leidykla šių metų 
vasarą. Knygos leidimo lėšos tel
kiamos iš prenumeratorių, gar
bės prenumeratorių ir mecenatų. 
Iš anksto prenumeruojant — 
$10. (kaina knygai išėjus — 
$12.), garbės prenumerata — 
$25. Asmenys, paaukoję knygos 
leidimo reikalams šimtą ($100) 
ar daugiau dolerių, bus laikomi 
knygos leidimo mecenatais, ir jų 
pavardės, kartu su garbės pre
numeratoriais, bus atspausdin
tos knygoje.

Čekius galima rašyti "Akade
minės skautijos leidykla” vardu 
ir siųsti adresu: 120 S. Herbert 
Rd., Riverside, III. 60546.

BALTIJOS TAUTU ŠIANDIE
NYBĖ AMERIKOS SLAVISTU 
KONFERENCIJOJE

JAV Vidurvakarhį slavistikos 
konferencija įvyks Wisconsino 
universitete, Mihvaukee, š. m. 
gegužės mėn. 2 • 4 d. Gegužės 
3-d. (penktadienį) laikas nuo 9 
vai. 30 min. iki 1 vai. 30 min. 
konferencijoje skirtas temai: 
Perspectives on the Baltic Na- 
tions Today. Tema suvažiavime 
atsiradusi bendruoju lietuvių, 
latvių ir estų akademikų rūpes
čiu, visa tai realizuojant per 
sambūrį The Association for the 
Advancement of Baltic Studies.

Visai šiai konferencijos bal- 
tietiškajai daliai ir pirmininkau
ja lietuvis dr. Tomas Remeikis. 
Joje bus trys šių temų paskai
tos: Tomas Remeikis “The Im- 
pact Modemization on the Eth- 
nic Identity of the Baltic Na- 
tions”, Valters Nollendorfs “The 
Literary and Cultural Scene in 
the Baltic Countries Today: The 
Sočiai and Political Parame- 
ters”, Janis Penikis “Scolarship 
and Policy: American Perspecti
ves on the Baltic Question”. Po 
paskaitų diskusijose dar daly
vaus: Paulis Lazda ir Anatoli
jus Matulis. -

Akademinės 
prošvaistės

(Atkelta iš 6 psl.)

• šio šeštadienio “Draugo” 
kultūrins priedas yra šešių pus
lapių, nes popieriaus kompanija 
laiku nepristatė astuoniems pus
lapiams reikalingų išmatavimų 
popieriaus.

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis.

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių į Lietuvę. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune) 
DATOS YRA SEKANČIOS:

BIRŽELIO MĖN. 11 D. 
BIRŽELIO MĖN. 17 D. 
BIRŽELIO MĖN. 27 D. 
LIEPOS MĖN. 8 D. 
LIEPOS MĖN 23 D.

LIEPOS MĖN. 31 D.

RUGPIŪČIO MĖN. 4 D.

RUGSĖJO MĖN. 1 D.

SPALIO MĖN. 2 D.

— CHICAGO — UŽPILDYTA
— CHICAGO — NEW YORK — UŽPILDYTA
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
— CHICAGO — NEW YORK — UŽPILDYTA
— CHICAGO — 15 dienų
sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
arba 20 dienų, sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE ATEITYJE.

Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones { Havajus — vieną š. m. rugpiūčio 
mėnesį, ldtą vasario mėnesį 1978 m. Patariama registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, lllinois 60643 Tel. (312) 238*9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame Informacijas kelionių reikalais po visą Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, parūpiname vizas — 
be jokio papildomo mokesčio.

DOVANU SIUNTINIAI I LIETUVA 
IR KITAS SAUS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvo
je, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas svarbiausia ir rei- 
reikalingiausia jiems pasiųsti.

Pavasario ir vasaros sezonui siūlome
šias prekes:

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei. $10.00
Crimplene medžiaga suknelei. $11.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais. $14.00

Nailoninės arba šilkinės skarelės $ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų. $ S.oo
Gefiūro medžiaga suknelei. $15.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga. $42.00

'Dirbtinis Mink kailis paltui. $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai. $ 8.50

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizi
jos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigūs dėl tokių prekių, kurias iš čia 
negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui “Olimpia” 
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
me palikimus prekėmis arba pinigais | Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS )

421 Hackney Rd., London, E.2. England 
Telef. 01 739 8734 or 460 2592

Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

V

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5- 7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS.

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI;
*■............—

(lietuvių kalba)
4:00 vai. p. p. — 6-oji pamoka 

(literatūra)
4:45 vai. p. p. — laisvos studijos 
6:30 vai. vak. — vakarienė 
7:15 vai. vak. — (žurnalistika, 

įvairios temos, diskusijos)
8:00 vai. vak. — laisvos studijos 
9:30 vai. vak. — laisvas vakaras 

arba vakarinės programos
Tarp kiekvienos pamokos yra 15 

minučių pertrauka.
Registracijos anketos bus priima

mos iki gegužės mėn. 1 d. su $40.00 
mokesčiu. Anketas galima gauti 
PLJiS Ryšių centre. Likusis mokes
tis ($40.00) sumokamas atvykus. 
Temos turi būti prisiųstos iki ge-! 
gūžės mėn. 31 d.

Jei kiltų kokių ypatingų klausi
mų, ar jei turėtumėte pasiūlymų 
— rašykite PUS Ryšių centro ad
resu.

t
Iki pasimatymo Lituanistinėje 

savaitėje. O tuo tarpu, DAMMIT, 
KALBĖKIME LIETUVIŠKAI!!!

PLJS Ryšių centras
2423 West Marąuette Road
Chicago, IL 60629
Tel.: 312 - 737 - 3300

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 IV. 03rd Street, Chicago, m. 

TEL. PK 8-0833 — PR 8-0834

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPAHY

Manufaa-turerM

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS IR SONUS-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Mest 7 lst St. Telef. GRovenhili 6*2345*4
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

___

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-8572

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ, CICERO, ILL. Tel. OLympta 2-1003
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KAIP ATRODYS TRECIASIS PASAULINIS KONGRESAS
Praėjo beveik dveji metai po

II Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso, o iki sekančio teliko 
mačiau kaip dveji. III PLJK ruo
ša Pietų Amerikoje jau pradėta 
ir ‘kaskart gyvąja ir plinta. Čia 
norima pateikti bendrų žinių 
apie Kongresą, jo skirtingas ypa
tybes ir aplinką.
KONGRESO VYKSMAS

Antrojo kongreso Studijų die
nų metu įvykusiame PLJK atsto
vų suvažiavime (1972 liepos 
mėn, 8 d.) buvo nutarta sekantį 
Kongresą ruošti Pietų Ameriko
je, suprantant, kacf tai reiškia 
Argentiną ir Braziliją, Pagrindi
nė priežastis, kuri nulėmė šį 
nuosprendį buvo Pietų Amerikos 
lietuvių -gyvybingumas: daugu
ma 150,000 lietuvių yra prieška
rinės emigracijos tautiečiai, jų 
vaikai, vaikaičiai. Jeigu tokio 
masto įvykis būtų ruošiamas tik 
už dešimties ar dvylikos metų, 
būtu sunkiau užtikrintLkad ir 
“užmirštieji” arba “trečiojo pa
saulio” lietuviai turėtų progos 
Kongreso sąjūdžių pasinaudoti ir 
jame pasireikšti.

Kongreso ruošoje ligi šiol pa
aiškėjo maždaug šis planas. 
Prasidėjus žiemos atostogoms 
šiauriniuose kraštuose, apie gruo
džio mėn. 15-20 d., dalyviai su- 
skristų Argentinon, kur apie 
1975 metų gruodžio mėnesio 20 
dieną būtų Kongreso atidarymas, 
koks nors didesnis parengimas, ir
III PLJK stovykla. Po stovyklos 
jaunimas persikeltų iš Buenos 
Aires per La Platos upę į Urug
vajaus sostinę Mantevidėjų, kur 
dalyvautų didesnėje programoje 
ar šventėje. Po dienos kitos visi 
išvyktų į Sao Paulį, Brazilijoje. 
(Manoma, kad stovykla vyktų 
Cordobos apylinkėse, iš Buenos 
Aires -lygumos pasikėlus kiek į 
ikalnus, pavažiavus apie 400 km).

Iš Urugvajaus iki Sao Paulo 
yra apie 2027 km. (1,300 my
lių). Čia būtų įgalima studijų sa
vaitėje nedalyvausiantiems pasi
naudoti proga ir pamatyti Igu- 
assu krioklius, istorines vietas ir 
panašiai. O studijų savaitės da
lyviai skubėtų į Sao Paulo apy
linkes, kur mažesniame -mieste
lyje, greičiausia mokyklos bend
rabutyje, svarstytų įvairius klau
simus pirmosiomis 1976 metų 
dienomis. Kongresas baigtųsi 
apie Tris Karalius, sausio 6. Ka
dangi vasaros atostogos šiuose 
trijuose kraštuose tęsiasi nuo 
gruodžio pradžios iki vasario ga
lo, Kongreso oficialių dalių lai
kas ribojamas tik kitų šiauriečių 
dalyvių mokyklinių metų 
Australijos jaunimui, bent 
laiko, sunkumų irgi nebūtų.
YPATINGI RENGINIAI

Visų lietuvių lėšas riboti 
dar du įvykiai, kurie Kongresą iš 
abiejų pusių spaus: 1975 vidury
je vyksiąs -Pasaulio -lietuvių kata
likų bendrijos seimas Romoje ir 
<1976 liepos mėn. V-jt Laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šekių 
šventė.

Paties Kongreso metu būtų dvi 
naujovės: įvairių kraštų lietuvių 
bendros lietuviškos Kūčios (Ar

riba, 
dėl

gali

jau 
norė- 
Dau- 
Pietų 
mįs- 
kada

gentinoje) ir Naujųjų Metų suti
kimas (Brazilijoje). Nėra abejo
nės, kad, stovyklą pravedus pa
čioje pradžioje, dalyviai greičiau 
susipažintų ir susigyventų, o šil
tesni uose kraštuose išgyventos 
Kūčios ir Naujųjų Metų sutiki
mas (dar ko gero su braziliška 
“samba”) turėtų tikrai sukurti 
smagią ir šeimynišką nuotaiką 
jaunųjų dalyvių ir kitų svečių 
tarpe. 1976 metais šių trijų kraš
tų lietuviai švęs masinės imigra
cijos penkiasdešimtmetį.
KELIONĖS 
NEPAŠįSTAMOJE APLINKOJE

Yra prigimta, kad lietuviai, kilę 
iš Europos, daugiau domėtųsi 
tuo žemynu, kuriame yra jų 
Tėvynė. Bet ir dėl didesnio at
stumo tarp Š. Amerikos, iš kurios 
vyks didesnis skaičius, ir P. Ame
rikos ligi šiol nedaug kas ,po Pie
tų Ameriką keliavo. Iš .kitos pu
sės, kas daugiau keliauja, 
pažįsta Vakarų Europą ir 
tų atrasti naujus pasaulius, 
gumai Kongreso dalyvių 
Amerika yra nepažįstama, 
linga — jeigu ja iš viso 
domėjosi.

■Ispanų įkalba plačiau pažįsta
ma, negu Brazilijoje kalbama 
portugalų kalba. Kiekvienu at
veju, šių kraštų kalbos daugumai 
bus neįkandamos. Anglų kalbą 
daug kas europiečių ir pietiečių 
pažįsta, tad I ir II 'Kongresų me
tu JAV-se ir Kanadoje laisvai 
jautėsi. Daug kur šiose vietose 
galima susikalbėti angliškai ar
ba vokiškai, bet neretas Kongre
so dalyvis norės iš anksto liežu
vį puikinėti, pasinaudoti proga 
dar su kita kalba susipažinti. 
Prieš Kongresą į kitus kraštus 
bus išsiuntinėtas mažas žodynė
lis su paprasčiausiais išsireiški
mais.

Pati tropinė ir subtropinė 
gamta (žinoma, panaši į Kali
fornijos ir Floridos) bus daug 
kam nauja ir įdomi. Skirtingiau 
jaus (pačią kultūrą ir papročius, 
kurie nuspalvina ir vietos lietu
vių būdą, elgesį, galvoseną. Čia 
iš .kitų kraštų atvykstą jaunuoliai 
-turės, teisybę aiškiai pasakius, 
nebūti tie “ūgly American” ir 
turėti kantrybės, kur jos reikės, 
ar visiko griežtai nelyginti: “Bet 
pas mus tai viskas geriau...,” 
"... bet mes taip nedarome...” ir 
■t t.
ŽMONĖS IR LĖŠOS

Pirmą kartą — nors visko su 
tik dviem tokiais atvejais lyginti 
negalima — Kongresas vyks lie
tuviškoje aplinkoje, sukurtoje 
“senosios” emigracijos tarpe. 
Taigi, tai būtų panašu į jauni
mo kongresą Pmnsyiviainijoje ar 
Škotijoje. Pokarinių emigrantų 
vaikai ar vaikaičiai greitai pajus 
kultūrinį skirtumą, kitokią gyve
nimo patirtį, kitaip išreikštus 
siekius ir veikios būdus. Ta pras
me III PLJK gali būti, žiūrint iš 
P. Amerikos lietuvių taško, ne 
toks turiningas, ne tiek būtų pa
sisemta šiauriečių ar australiečių, 
kaip, kad pietiečiai pasisėmė per 
pirmuosius du kongresus. Bet, 
tai Jausdami, pietiečiai sako:

net

“Vis 'Vien, kas tik atvyksta čia, 
susižavi šiais kraštais, jiems jie 
ir jų lietuviai patinka, ir visada 
nori čia sugrįžti”. ‘Socialine pras
me, jeigu Kongresas sklandžiai 
praeis, jis bus, kaip sakoma pu
siau portugališkai, “vienas espe- 
taculo”.

1966 ii r 1972 meta is dauguma 
dalyvių neturėjo keliauti labai 
toli. Žinoma, JAV ir Kanados 
lietuvių daug lėšų sudėjo kitiems 
atvežti iš Australijos, Europos, 
Pietų Amerikos, ir ta prasme bu
vo daug išlaidų, šį kartą dosnieji 
Š. Amerikos lietuviai turės siųsti 
savo jaunimą tolimon kelionėn 
ir, jei jų širdys leis, sudėti dar 
kiek paties Kongreso ruošai ir at
vykstantiems iš Europos ar 
Australijos.

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA

Po pirmo Kongreso neilgai 'gy
vavo Pasaulio lietuvių studentų 
atstovybė, tas pirmasis bandymas 
apjungti jaunimą. Po antro Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
junga prigyja ir dygsta įvairiuo
se kraštuose. Tai turėtų III Kong
resui duoti kitokį atspalvį ir jo 
pokalbiuose užleisti vietos ki
tiems rūpesčiams. Organizaciniai 
ir statutiniai reikalai bus iš
spręsti, sklandžiau eis PLJS val
dybos rinkimai ir ateities darbų 
gairių išdėstymas.

PLJS Ryšių centras turės jau, 
praktiškai paėmus, penkerių me
tų (patirtį. Lietuvių Bendruome
nės įvairiuose kraštuose ir pats 

Dailūs muziejuje Nuotr. VJMažeUo

PLB centras bus įsigilinę ir api
pavidalinę visą šį klausimą, ku
ris dar IV PLB seime buvo ūka
notas.
RUOŠOS METMENYS

Nėra abejonės, kad kaip ir 
anksčiau ikiekviename krašte bū
tų PLJK komitetas, kuris rūpin
tųsi tiek dalyvių bei atstovų pa
ruošimu, tiek lėšomis ir propa
ganda.

Centrinis JK komitetas būtų 
sudarytas netrukus Pietų Ameri
koje. Siūloma, kad jame daly
vautų du atstovai iš Brazilijos, 
du iš Argentinos, du iš Urugva
jaus ir du iš PLJS valdybos. Šis 
branduolys derintų įvairių komi
sijų, priklausančių III PLJK ko
mitetui, darbą ir taip pat arti
mai įdirbtų su Argentinos, Urug
vajaus ir Brazilijos komitetais.

Kaip ir visada, galutinė atsa
komybė būtų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės. Brazilijoje prieš 
valdžios įstaigas ir t. t. atsakytų 
Brazilijos Lietuvių Bendruomenė, 
kaip registruota draugija.

Argentinos jaunimas ligi šiol 
suruošė dvi studijų savaites. 
Urugvajuje vyko atskiri pasitari
mai. Brazilijos (geriau pasakius 
Sao Paulo) jaunimas iki gegu
žės mėn. 1 d. bus pravedęs pen
kias studijų dienas ir daugybę 
posėdžių IH PLJK būstinėje. 
Bendri trijų kraštų atstovų pasi
tarimai vyko jau tuoj po II PLJK 
1972 metais rugpjūčio mėln. V P. 
Amerikos Lietuvių kongreso 
studijų savaitėje ir jaunimo sim
poziumuose 1973.11.15-25 1973
liepas mėnesį Argentinoje, 1974 
sausio mėn. Argentinoje ir 
š. m. balandžio mėn. 12-13 Por
to Alegre, maždaug pusiaukelyje 
tarp Sao Paulo ir Buenos Aires. 
Tokie bendri atstovų pasitarimai 
vyktų vis dažniau.

Į talką ateitų š. Amerikos jau
nimo žmonės, kurie ilgesnį laiką 
praleistų P. Amerikoje, talkinda
mi vietinei veiklai ir Kongreso 
ruošai. Būtų ir ryšiai su Kolum
bija (bei Venezuela, kuriosna 
bent dalis keleivių norės nuvykti, 
vykdami ar grįždami iŠ Kongre
so.

Tai yra bendri III PLJK bruo
žai, kurie jau duotų pagrindo no
rintiems vykti apgalvoti ir ruoš
tis Kongresui. Dalyvauti norės 
ir jaunimo tėvai ar kiti .giminės, 
■kurie pasinaudotų papiginta eks
kursijų kaina šiems kraštams ir 
jų lietuviams .aplankyti.

Visos informacijos kitus kraš
tus ir vietoves pasieks per PLJS 
Ryšių centrą Chicagoje.

A. Saulaitis

Akademlkių skaučių draugovės Centro valdyba. Iš kairės į dešinę: Lydija Jadviršytė, Julytė Sakalauskaitė, Ramutė 
Bartuškienė, Dalia Eidukaltė, Virginija Sabaliūnaitė ir Loreta Grybauskaitė Nuotr. Eug. Būtėno

SUSIPAŽINKIME SU AKADEMINĖMIS SKAUTĖMIS
Akademlkių skaučių draugovės 

Centro valdyba 1973 m. rugsėjo 
man. 16 iD. Chicagoje ipasislkirs- 
tė pareigomis taip: pirmininkė: 
fil. Virginija Sabaliūnaitė, (3206 
W. 67th Street, Chicago, IL 
60629), pirmininkės pavaduoto
ja: t. n. Julytė Sakalauskaitė, iž
dininkė: t. n. Lydia Jadviršytė, 
kandidačių (globėja: fil. Ramutė 
Bartuškienė, sekretorės: t. n. Lo
reta Grybauskaitė, t. n. Dalia 
Eidukaitė. Si valdyba, perėmusi 
pareigas iš 1972 m. valdybos 
1973 m. rugsėjo mėn. 22 d., pra
dėjo eiti pareigas. CV^ba reika
lus aptars ir vykdys demokratiš
ku būdu.

Pirmasis valdybos 'uždavinys 
— susirišti su Akademiškių skau
čių draugovės skyriais, palaikyti 
glaudžius ryšius, atgaivinti mi
rusius skyrius ir steigti naujus, 
bei išleisti kandidačių konspektą. 
Kad tai būtų lengviau įvykdyti, 
pirmininkė (pasiūlė ir valdyba su

JUDAM, KRUTAM!
KALBAME PER “MARGUTĮ”

Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos Ryšių centro jaunimo ra
dijo valandėlė yra perduodama 
per “Margučio” radijo programą 
kiekvieno mėnesio trečią trečia
dienį. Radijo valandėlei vado
vauja Rima Skorubškaitė. Radi
jo valandėlė yra padauginama ir 
(išsiuntinėjama kitoms lietuvių 
radijo programoms. PLJS Ryšių 
centras yra susilaukęs teigiamų 
atsiliepimų iš Bostono ir Los An
geles. Sekanti radijo programa 
bus perduodama Chicagoje ba
landžio mėn. 17 d.

ATEITININKU PAVASARIO 
KURSAI DAINAVOJE

Studentų ateitininkų sąjungos 
Pavasario kursai įvyks š. m. ge
gužės mėln. 31-birželio mėn. 2 
dienomis Dainavos stovyklavie
tėje. Pavasario kursų mokestis — 
25 dol. Pavasario kursus ruošia
Chicagos Studentų ateitininkų 
draugovė. Pilna informacija bus 
pristatoma apltakraštyje.

VELYKŲ ŠOKIAI CHICAGOJE
Chicagos Studentų ateitininkų 

draugovės tradiciniai Velykų šo
kiai įvyks š. m. balandžio mėn. 
14 d., Knights of Lithuania sa
lėje, 2455 W. 47tn St., 8 vai. vak. 
Bilietai, prie durų — 3 dol., iŠ 
anksto — 2.50 dol. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti PLJS Ryšių 
centre, 2423 West Marąuette 
Road, Chicago, III. 60629. Tel.: 
737-9300.
RYŠIŲ CEITRAS DIRBA

Pasaulio lietuvių jaunimo 
jungos Ryšių centro darbo 
landos: nuo pirmadienio

są-
va-
iki 

tiko pagloboti po du ar tris sky
rius. Tokiu būdu palaikomi ry
šiai padėtų greičiau mums suar
tėti.

1974 metai — Akademinio 
skautų sąjūdžio jubiliejiniai me
tai. S. im. spalio mėn. 16 d. suei
na 50 metų, kai 1924 m. Lietu
vos Universitete Kaune įsisteigė 
Studentų skautų draugovė, vė
liau išaugusi Konp! Vytis, Aka- 
demikių skaučių draugovė ir Fi
listerių skautų sąjunga. Šių įmetu 
vasaros gale bus suruošta studi
jų savaitė — stovykla atžymėti 
50 metų nueitam keliui.

Studenčių skaučių dr-vė Lietu
voje ir išeivijoje 'gyvai reiškiasi 
skautiškame — visuomeniniame 
gyvenime. Pabrėžiame meilę ar
timui, pagarbą žmogui. Sukur
tąsias studenčių skaučių tradici
jas Lietuvoje stengiasi išlaikyti, 
ruošiasi profesiniam darbui ir 
laiko svarbiausiu tikslu sąmo

penktadienio — 6 vai. vak. iki 
9 vai. vak. šeštadieniais ir sek
ma-dieniais — nuo 1 vai. p. p. iki 
3 vai. -p. p. PLJS Ryšių centre 
adresas: 2423 West Marąuette 
Road, Chicago, IL 60629. Tele
fonas: 312-737-3300.
JAUNIEJI ATEITININKAI 
SENDRAUGIAI BURIASI

Chicagos jaunųjų sendraugių 
susirinkimas, galima sakyti stei

ŠIOS VASAROS LITUANISTINE 
SAVAITE

Pereitą vasarą, jaunimui besi
šnekučiuojant Mokytojų studijų 
savaitės metu, kilo mintis ruošti 
intensyvių studijų savaitę latvių 
bei estų pavyzdžiu. (Latviai tokio 
pobūdžio savaites ruošia kas vasa
rą, o estai jas ruošia šeimoms.) 
Stebėdami jaunimą, su kuriuo gy
venome tą savaitę, matėme, liūdną 
padėtį. Mes ir kiti dainavom, kal
bėjom anglų kalba arba silpna, vir
tuvine lietuvių kalba. Kilo klausi
mas — kas bus dar po 10 metų ? 
Ar nebus per vėlu tada galvoti 
kaip atitaisytti savo lietuvių kalbą, 
gilintis lituanistikoje? Kiek mes 
žinome apie Lietuvą po jos okupa
cijos? Apie rašytojus, kurie rašė 
po Binkio?

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos Ryšių centras šią vasarą užsi
angažavo suruošti Šiaurės Ameri
kos Lietuvių jaunino lituanistinę 
savaitę. Lituanistinė savaitė įvyks 
Beaumont stovyklavietėje (prie 
Clevelando), Ohio valstybėje, š. m. 
liepos mėn. 13-22 dienomis.

Peržvelgę provizorinę programą, 
pamatysite, kad Lituanistinė sa
vaitė nebus tokio pobūdžio kaip ki
tos vasaros stovyklos. Ji pareika
laus pasiryžusių ir subrendusių 
žmonių, kurie supranta reikalo 
svarbą ir naudą dalyvauti nusta
tytoje darbotvarkėje.

Lituanistinėje savaitėje kviečia
mas dalyvauti jaunimas, sulaukęs 

ningos lietuvaitės ugdymą ir 
savęs tobulinimą. Nuoširdžiai 
bendradarbiauja su broliais, ku
rie sudaro Korp! Vyties eiles. Bai
gusios studijas, sukūrusios šei
mas, bei dirbdamos profesinį 
darbą, nuo skautystės neatitrūks
ta, bet įeina j Filisterių skautų 
sąjungą.

Taigi, mielos sesės studentės, 
jei jūsų vietovėje nėra Akademi- 
kių skaučių draugovės skyrių, bet 
jūs galite tapti tokio skyriaus na
re. Čia rasite draugiškumą, mei
lę ir reikalui esant, pagalbos ran
ką.

Centro valdybos narės yra jau
nos ir užsidegusios entuziazmu 
dirbti ASD labui. Kviečiame 
kreiptis į minėtus asmenis it jie 
suteiks jums visas žinias ir įjungs 
jus į šią gražią 50 metų veikian
čią studentišką — skautišką or
ganizaciją, kurios šūkis Ad me- 
lioreml — Vis geryn!

ASD Centro valdyba

giamasis, įvyko pereitą savaitga
lį kovo mėn. 24 d. Jaunimo cent
re, 12:00 vai. p. p. Susirinkime 
buvo pristatoma jaunųjų sen
draugių vieneto reikalingumas, 
diskutuojama ateities veikla bei 
vieneto tikslai. Kun .-Kęstutis 
Trimakas, pagrindinis susirinka
mo paskaitininkas, pristatė fil
mą “The Exorcist”. Tokio po
būdžio susirinkimai yra planuo
jami ir ateityje.

16 metų amžiaus ir tinkamai para
šęs vieną iš sekančių temų:

1. Lietuvių įsikūrimo istorija ma
no gyvenamoje vietovėje

2. Parašyti vieno pagrindinio 
lietuvių laikraščio istoriją: “Drau
gas”, “Dirva”, “Darbininkas", ‘‘Tė
viškės Žiburiai“ ar kt.

3. Išversti bet kokią novelę iš 
anglų kalbos j lietuvių kalbą

4. Palyginti lietuvių menininkų, 
muzikų rašytojų ar kt. kūrybą su 
gyvenamo krašto kultūrinėmis ap
raiškomis (pvz. tapyba, skulptūra, 
foto menas, filmai, architektūra, 
opera, * poezija, beletristika, drama 
ir pan.)

5. Laisvas rašinys, kurio tema 
liestų lietuvių gyvenimą, kūrybą 
ar pan.

Temos turi būti tarp 1,000 ir 
1,500 žodžių.

Provizorinė darbotvarkė
7:00 vai. ryto — keltis
7:30 vai. ryto — pusryčiai
8:30 vai. ryto — 1-oji pamoka 

(literatūra)
9:30 vai. ryto— <2~oji pamoka 

(lietuvių kalba) 
10:30 vai. ryto — 3-ioji pamoka 
(istorija)
11:30 vai. ryto — 4-oji pamoka 
(geografija, visuomenės mokslas) 
12:15 vai. p. p. — pietūs

3:00 vai. p. p. —- 5-oji pamoka
(Nukelta į 5 psl.) 4
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