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Šiame numery

Baltų teatro programai 
gimstant.
Vladas Jakubėnas apie 
"Kaukių baliaus" spektaklius. 
Vytautas A. Jonynas 
kritikos klausimais.
Pokalbis su Algimantu Keziu, S. J. 
Zigmo Umbražūno apybraiža. 
Mikalojaus K. Čiurlionio 
filmas jau ekrane.
Pagerbta rašytoja 
Petronėlė Orintaitė.

Kertinė paraštė
Baltų teatro programai gimstant

Estijos, Latvijos ir Lietuvos te- ma. Jai talkininkauti pasižadėjo 
atras Vakaruose tebėra nežino-. žinomi baltų (kilmės akademikai 
ma ir neištirta teritorija. Net ir 
Pabaltijo įkalbomis tėra išspaus
dinta nedaugelis studijų apie tų 
šalių dramą ir teatrą, nekalbant 
jau apie anglų ar kitas kalbas. 
O Vis dėlto vien Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse (gyvena daugiau 
kaip milijonas baltų, apie treč
dalis jų vidunvakariuose ir Chi
cagos apylinkėse. Daugelis jų te
bekalba savo gimtosiomis kalbo
mis.

Bendraudamas su jais, aš už
tikau eibę teatrinės medžiagos, 
kurią būtina surinkti ir klasifi
kuoti ateities studijoms 'bei tyri
mams. Kaip rado Baltų studijų 
puoselėjimo sąjungos (Associa
tion for the Advancement of 
Baltic Studies) (greitas augimas, 
turime daug akademikų •— baltų, 
amerikiečių ir (kitų tautybių — 
bei studentų, kurie noriai prisi
dėtų prie tokių pastangų.

Ėstų, lietuvių, latvių dramų 
vertimas ir teatro tyrimas yra la
bai .pribrendę dalykai. Dr. Geor
ge Kurmas, kuris yra pasiūlęs pa
našų projektą baltų prozai ir po
ezijai versti, įrašo: “Jei baltų po
ezijos ir prozos antologijos jau (mo tikslus ir nustatys veiklos gai- 
pasirodė tokioj egzotiškoj kalboj,, res. Modelis dabar nagrinėjamas 
kaip totorių, ir jei baltų prozos suinteresuotų asmenų ir bus pri- 
antologija išleista tokia pa šiaip- statytas Ketvirtajai Baltų studi- 
tinga kalba kaip Kana- Kalpak jų konferencijai lllinois Unitver- 
... tarp (kitko, naudojantis rusiš- sitete, Chicago Circle, gegužės 
kais vertimais, kuo tad galima j 16-19 d. 
paaiškinti mūsų nesugebėjimą 
išversti mūsų pačių tautines litė-Jma Baltų 
ratūras į didžiąsias kalbas ir di-1 Southem 
dėsniu mastu kaip tai iki šiol bu-1 sitetas duos įvairių (lengvatų pro- 

energijos gramos dalyviams ir (padvigubins 
kiekvieną programai iš šalies

Sėkmingas prof. V. Marijošiaus 
grįžimas ,

Šių metų Chicagos Lietuvių 
operos sezonas žymus tuo, kad 
dirigento ir meno vadovo parei
gose vėl išvydome Vytautą Ma- 
rijošių, Hartfordo Conn. uni
versiteto muzikinės kolegijos pro
fesorių, o kadaise — Kauno ope
ros vyriausią dirigentą. Kitas šio 
pastatymo įdomumas: vieną 
spektaklį dirigavo Alvydas Va
saitis, iki šiol pastovus dirigento 
asistentas ir akompaniatorius, 
tiek operas beruošiant, tiek ir 
šiaip mūsų koncertuose.

Prof. V. Marijošių atsimena
me iŠ prieš trejus metus įvykdyto 
Verdi “Likimo galios” pastaty
mo, kuris savo visuma buvo be
ne kulminacirtiu punktu mūsų 
operos kelyje. Šių metų sezono 
pasirinkimas — irgi Verdi “Kau
kių balius” kovo 23, 24 ir 31 d.
Istorinė įdomybė

Šios operos atsiradimas suriš
tas su įdomia istorija. 19-to am
žiaus viduryje po 1848 metų re
voliucinių sukrėtimų, Europoje 
viešpatavo reakcija. 1859 m. Ne
apolio karališkas teatras, cenzū
rai draudžiant, negalėjo priimti 
išgarsėjusio kompozitoriaus vei
kalo, kuriame scenoj nužudomas 
karalius: Švedijos Gustavas III. 
Premjera įvyko Romoje, perkėlus 
veiksmą į kolonialinę Ameriką ir 
nužudant Bostono gubernatorių. 
Vėliau pirmykštis siužetas buvo 
dalinai atstatytas, bet dalyvių 
vardai dėl teksto kirčiavimo pro
blemų pasiliko nešvediški.
“Kaukių balius” tarp kitų 
Verdi operų

“Kaukių balius” priskaitomas 
dar prie pirmojo Verdi kūrybos 
periodo, kuriame visuotinai vy- 
ravo melodika, bet jau juntami 
ir busimieji “Aidos” ir “Otelio” 
pradai; orkestre yra nemažai po
lifonijos ir spalvingai dramatinių 
momentų. “Kaukių balius” savo 
visumoje yra lengvesnis, žais
mingesnis už “Likimo galią”; 
operos muzikoje randame rink
tinių Verdi kūrybos pavyzdžių.
Bendras pastatymo įspūdis

“Kaukių baliaus” pastatymą 
tenka priskirti prie mūsų operos 
veiklos viršūnių. Jau premjeros 
spektaklis parodė rekordiniai 
mažą kiekį juntamų nesklandu
mų; sekmadienį — antrame spek
taklyje daug kur galima buvo

rijošių, Hartfordo Conn.

ir rašytojai: dr. Jurgis Silenieks 
(Camegie Mellan U., Pitts- 
burgh), dr. Mardi Valgemae 
(City U., New York), ir prof. 
Algirdas Landsbergis (Fairleiigh 
Didkinsan U., Riuitherford).

Šiuo metu latvių kilmės Plh. D. 
kandidatas Andrejs Sėdriks dir
ba prie latvių vaidinimų biblio
grafijos. Kai tik po — bakalau- 
rinių studijų asistentai, laisvai 
kalbantys ir rašantys estų ir 
lietuvių kalbomis, įsitrauks į tą 
programą, bus paruoštos biblio
grafijos visomis trijomis kalbo
mis. Lygiagrečiai bus renkami ir 
redaguojami baltų vaidinimų 
vertimai į anglų kalbą: jiems 
bus rašomi ■ kritikiniai įvadai. 
Tuo būdu bus paruošta Baltų te
atro serija anglų kalboje.

Baltų kilmės studentams pa
traukti į mūsų universitetą da
bar ruošiamas Baltų teatro tyri
mo modelis ir planas. Jin bus 
įtraukti visi žinomi informacijos 
šaltiniai ir medžiaga apie kriti- 
kinius raštus bei sceninius (pasta
tymus _ visame pasaulyje. Tasai | ui neįrofesionalak
modelis aiptars baltų teatro tyri-l

| Jau pažadėta ir piniginė para- 
!  ____j teatro programai.
| Southem lllinois univer- 
' <11105 (į'Vff'Įpn* iĮgiirĮom.ngtii -T3r/\_

vo padaryta. Nebent 
ar planavimo stoka?”

Tačiau yra žymių, kad tie da- skiriamą doleri. Šiuo metu bai- 
lykai krypsta gerojon įpusėin. giamas
Nuo 1968 m. Souther lllinois Ethnic Heritage Fund įstaigai, 
universitete veikia Sovietų ir Ry- Bet tebesitikima ir privačių bei 
tų Europos Vaidybinių menų organizacinių piniginių aukų 
studijų centras. Šiam centrui, projektui paremti. Visais progra- 
venkiančiam Teatro fakulteto mą liečiančiais dalykais galima 
prieglobstyje, vadovauja profe- rašyti man šiuo adresu: Dr. Alf- 
sorius iHerbert Marshall, žino-' rėdąs Straumanis, Department 
mas teatrolagas, kritikas ir aiuito- Įof Theater, SIU at Carbondale, 
rius. O nuo 1973 akademinių Carbondale, UI. 62901.
>metų (pradėjo veikti mano koor-Į Lauksime “Draugo” škaityto- 
diniuojiama Baltų (estų, latvių ir jų aipsilankt diskusijose apie Bal-

ruošti lėšų (prašymas

Visuma pasižymėjo užbaigtumu, 
ritminiu ir intonaciniu tikslumu. 
Orkestro sąstatas nebuvo pirma
eilis, bet jo skambesys — niuan
suotas, dinamiškose vietose ne
slopinantis. Šio spektaklio nau
jiena: jaunas, bet pasižymėjęs 
amerikietis režisierius Thomas J. 
Cowan. Sunku pasakyti, kiek 
matėme jo detalaus darbo rezul
tatų ir kiek prisidėjo pats diri
gentas, bendras gaires nustatant, 
bet bendras įspūdis buvo harmo
ningas, mizanscenos natūralios, 
atitinkamos veiksmo momentui; 
kostiumai gan kuklūs, bet sko
ningi; scenovaizdis gyvas, nors

Baltų teatro programą Baltų stu
dijų dienomis Cnicagoje!

Alfreds Straumanis
Red. pastaba. Dr. Alfreds 

Straumanis yra latvių režisierius, 
rašytojas ir kritikas, dabar dės
tantis teatrą Southem lllinois 

lietuvių) Teatro tyrimo progra-ijy apsilankant diskusijose apie;universitete).

GAIVUS OPEROS POLĖKIS
Naujas Vytauto Marijošiaus pastatyms. Dirigento Alvydo 
Vasaičio debiutas

Vladas Jakubėnas

Karalius šiemetiniame 
Nuotr. Alekso Urbos

Chicagos Lietuvių operos choras ir solistai Margarita Momkienž — Pažas ir Sefan Wicik 
G. Verdi “Kaukių baliaus” pastatyme.

fe
visas veikalas pasiliko kiek sta
tiškas. A. Valeškos dekoracijos 
kai kuriuose paveiksluose turėjo 
vaizduoti puošnius karaliaus rū
mus arba jo kabinetą. Tai buvo 
atvaizduota simboliškai, bet įti
kinančiai, bent netrukdant 
bendro įspūdžio.

Solistų vaidmenys

Stambi Ričardo (karaliaus 
Gustavo III) rolė atiteko pasto
viam mūsų operos dalyviui-len- 
kui tenorui Stefan Wicik’iui, anot 
dirigento V. Marijošiaus, nuo
stabiam žmogui, kuris tvirtai iš
moksta jam nepažįstama kalba 
ilgiausias operines partijas, gali
mas panaudoti tik šiuo vienu at
veju. Taip buvo ir šįkart Ričar
do vaidmuo praskambėjo St Wi- 
cikui įprastu gražiu, vidutiniško 
masto tenoru, gerai valdomu, su 
santūria, bet įtikinama ir sko
ninga vaidyba. Spektaklio gale

sužeistam karaliui, prieš numir-1 Stankaitytė buvo susikūrusi san- 
siant, tenka šioje oeperoje ne- tūrią, bet jai tinkamą scenos lai- 
mažai padainuoti; tai buvo pra
vesta labai įtikinamai.

Danutei Stankaitytei, pasiro
džiusiai po vienerių metų petrau- 
kos, teko svarbioji Amelijos rolė, 
nelengva, bet dėkinga vokališkai, 
su puikiomis arijomis, priklau
sančiomis prie Verdi kūrybos at
rankos. Ji įdėjo1 visą savo sugebė
jimą, vokališką ir muzikinį, su 
puikiu “piano”, “mezza voce” ir 
išbaigta melodijos linija. Visu
mos įspūdis kažkaip ne iškart pri
lygo jos iškiliems praeitiems pa
sirodymams. Premjeros spektak
lyje jautėsi lyg vokalinio susilai
kymo; visa tai sumažėjo antrame 
spektaklyje, balsui 
normalų skaidrumą, 
sceniškas vaidmuo, 
kiek nukentėjęs režisūros įtakoje: 
buvo daugiau mostų, pastangų 
vaidinti, ne visur natūralių. D.

■3

atgaunant 
Sukurtas 

atrodo, bus

kyseną, nepretenduojant į ryš
kesnę vaidybą, o koncentruojant 
viską į dainavimą. Tai buvo jos 
tikras, vis ryškėjantis scenos ke
lias. Malonu, kad mūsų solistei 
jau šiame pastatyme pavyko su
grįžti prie savyje užbaigto natū
ralumo ir paskutiniame spektak
lyje atgauti savo įprastą formą.

Mūsų scenos, veteranas Algir
das Brazis turėjo progos gražiai 

pasirodyti Renato (grafo Anckars- 
trom)-rolėje, jam ypač tinkamo
je vokališkai ir sceniškai. Jis bu
vo geroje formoje nuo pat pirmo
jo: spektaklio, tvirtai mokėdamas 
savo partiją ir parodydamas, ša
lia staigių ‘'forte” ir plačiai 
Skambėjusią kantileną.

Aldona Stempužienė,
burtininkė Ulrika: charakterin
ga, įdomi, savotiškai patraukli. 
Gkn skambios, šviesios aukštuti-

kaip

Nuotr. Alekso UrbosI Verdi “Kaukių baliaus’’ finalinė scena Chicagos Lietuvių operos spektaklyje.

nės gaidos derinosi su tamsesnė
mis apatinėmis. Muzikiniame 
atlikime galėjai justi žanrinę re- 
čitalistę. Roma Mastienė toje 
pačioje rolėje: šiurkštesnė, griež
tesnių linijų, kitokio, bet irgi įti
kinančio sceniško tipo. Gražus 
muzikinis apipavidalinimas su 
kontrastuojančiu tamsiu apati
niu ir kietesnių, dramatiškesnių 
viršutiniu registru. Jonas Vazne- 
lis, po vieno sezono pertraukos, 
sėkmingai pasirodė Samuelio 
(grafo De Hom) rolėje, sukurda
mas gyvą, įdomų vaidmenį ir ge
ra vokaline forma dainuodamas. 
Jam tinkamu partneriu buvo Vy
tautas Nakas, irgi sklandus vai
dyboje, parodęs pažangą “bei 
canto” srityje. Gyvai padainuoti 
karalių pajuokiu duetai liudijo, 
kad jo valdžia Švedijoje nebebu
vo absoliuti; buvo įnešta gyvu
mo į kiek statišką operos veiks
mą. Julius Savrimas — vyriau
sias teisėjas —įspūdingos išvaiz
dos ir laisvos vaidybos, bet su 
jam įprasta balso vibracija. Va
lentinas Liorentas, gerai pasiruo
šęs, padidino savo nedidelės jū
rininko Silvano rolės reikšmin
gumą.

Premjeros staigmena buvo 
Margarita Momkienė pažo Os
karo rolėje. Jai pavyko sukurti 
simpatingą, natūralų scenišką ti
pą; vokalinėje srityje jis susidūrė 
su jos balsui ypač palankia me
džiaga — lengva, pusiau kolo
ratūrine ir išvengė jai pavojin
gesnių ilgų išlaikytų gaidų aukš
tame registre (jų čia nebuvo). 
Atrodo, M. Momkienės buvo ne
mažai pasidarbuota; linkime to 
paties ir toliau, stiprinant silp
nesnių pusių apvaldymą.

Gražiai tenka apibūdinti ir 
dviejuose spektakliuose dainavu
sią šios rolės antrininkę. Daivą 
Mongirdaitę. Jos pateiktas sce
niškas vaizdas buvo jei ne tiek 
ryškus, bet simpatingas. Daina
vimas žavėjo tikslumu ir lengvu
mu.

Epizodinę tarno rolę patenki
namai atliko Juozas Aleksiūnas.

Alvydas Vasaitis ir trečiasis 
spektaklis

Alvydas Vasaitis praeitą rude
nį debiutavo, kaip dirigentas, 
sėkmingai pravesdamas neleng
vą programą simfoniniam or
kestrui, solistam ir chorui Vlado 
Jakubėno kūrinių koncerte. Da
bar jis stojo prieš kitą uždavinį: 
padiriguoti Verdi operą, kuri nė
ra iš lengvųjų. “Kaukių baliaus” 
pirmykštis paruošimas buvo ve
damas, kaip paprastai, Alvydo 
Vasaičio, dirigento asistento. Ga
lutinį apipavidalinimą suteikė 
prof. V. Marijošius, dirigavęs du 
spektaklius. Perduodant veikalą 
debiutantui, dirigentas gali de- 
tališkai su juo praeiti visą vei
kalą; tai reikalautų itin daug 
laiko. Galima tačiau pasitenkin
ti bendrais nurodymais ir gyvu 
pavyzdžiu, detales paliekant de
biutantui. Paskutinysis, norint 
netikslumų išvengti, privalo bū
ti itin atsargus, įnešant net 
smulkius pakeitimus; tai, ypač 
svarbų, turint reikalą su nepro- 
fesionalais. Naujoji asmenybė 
prie dirigento pulto paprastai vis 
dėlto prasiveržia tiek teigiama, 
tiek ir neigiama prasme.

Trečias, paskutinysis “Kaukių 
baliaus” spektaklis buvo tikrai 
geras. Prie to daug kas prisidėjo. 
Solistai ir choras apsiprato su 
opera, turėjo papildomą orkestri-

(Nukeita j 2 psl.)
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O ką pasakys kritikai? (2)

Maži kelmai ir dideli vežimai
t i

VYTAUTAS A. JONYNAS

Redakcijos pastaba. — 6ia 
spausdiname antrąjį kritikų at
siliepimą j “Aiduose” (1973 m., 
Nr.1.0) ir Kertinėje paraštėje 
(Draugo kultūr. priedas, 1974 
m. vasario 23 d.) iškeltąją mū
sų literatūrinės kritikos situaci
ją

• .

Didžiausiu pavojum komen
tuojant “Raudą apie kičą įr Ii- i 
teratūrą” yra pamiršti rašinio 
formatą. Slapukui Plunksn. (pa
togumo dėlei jį vadinsim Plunks
nele, nes tą vardą teks linksniuo
ti) reikėjo išsitekti mažutėje Ker- ( 
tinės .paraštės lysvėse. Norintis 
provokacija sukelt diskusijas, jo., 
žodis neišvengiamai turėjo aidė
ti demagogiškoj, isteriškoj skalėj. 
Kas, 'kitu atveju, būtų buvę leis
tina palaikyti dangstymusi sveti
momis plunksnomis, niuansų ne
pripažįstančiu dogmatiškumu, 
ar paprasčiausiu verkšlenimu, 
šiuokart kažkaip (pasiteisina, nes 
Plunksnelei reikėjo prikrauti 
mažon užuolandan kiek galint 
daugiau sprogstamos medžiagos.

Visumoj šis dinamitavimo 
darbas atliktas sumaniai. 
Straipsnis .marguoja, eita tomis. K. 
Raudos straipsnio “Aiduose” iš
traukom. latvių aimanom žurna
le Books Abroad, XVIII amŽ. 
anglų kritikų posakių parafra
zėm. IŠ devynių paragrafų, suda
rančių straipsnį, tik trijose pa
straipose 'galima atpažinti auto
riaus tembrą, , „

Toji ornamentika imponuo
janti. Jiuo labiau, kad skaitytojas 
nepastebi, jog tapydamas apo- 
kaliptinį visuotinio nuosmukio 
reginį, Plunksnelė gerokai sauva
liauja, pasisavindamas šen bei 
ten tik lukštelius, kurie tinka jo 
oracijai. Jei niuansuotaime Rau
dos straipsnyje nestigo patiksli
nimų, įspėjimų nepri taikinti jo 
pastabų visai išeivijos literatūrai, 
jei jam užuominos apie literatū
rinį įsahematiškiumą (čia ir Lie
tuvoj) buvo vien priemone iš
kelti Ed. Cinzo pasaulėjautos 
savitumą, tai Plunksnelės selek- 
tyvinės percepcijos koštuvas pra
leidžia tokį skystį, kad net pati 
rašinio antraštė esmėje tampa 
melaginga.

Visos citatos sustyguotos taip, 
kad Plunksnelė galėtų paleisti 
kuo skubiausiai aliarmo sireną 
prieš literatūras “kandžių” ant
plūdį, baigiantį užkapoti spaudos 
sermėgą. Užtat jis neužsigaišta 
spalvų atrankoj ar deriniuose. 
Skubiai apmetęs plakatinj pieši
nį, įtaigojantį, kad visa išeivijos 
literatūra (ir ne vien lietuvių, 
bet ir latvių bei estų) yra tapusi 
grafomanų - patriktų - paliegė
lių prieglobsčiu (“patriotizmas”, 
sakys autorius, “yra paskutinė 
grafomanų užuovėja”. Tai tarp 
kitko giminiiuajasi su “Gimtojo 
krašto tezėmis), Plunksnelė 
nuo septinto paragrafo perjungia 
bėgius, suplakdamas sistemingai 
draugėn grožinę literatūrą ir kri
tiką. Vėl nepagailima draimati- 
zavimo. Jei patikėti autorium, 
kunkuliuojantis “pseudb-kritikos 
sriautas” užtvindąs taikias spau
dos lankas. tellSąs jos puslapiuo
se “margų drobių ir jaučio skū- 
rų” plentais. Kaip ir anksčiau, 
vengiama konkrečių pavyzdžių, 
tik primygtinai kartojama, kad 
kritika “nuprofesionalėjusi”, ap- 
siciangsčiusi “tautiškumo ir pat
riotizmo plakatais”, kad ji esanti 
“grafomanitinė” jr “arteriošklero- 
zinė”. Žodžiu, Plunksnelė pame
ta pedalus.

Rodos, niekam nėra paslaptis, 
kad išeivijoj, kaip aplamai mar
gam sviete, pasitaiko įžūlių žmo
gėnų, kuriems Nesvetima auto-

kurią skaitai? Labai įtikinama 
prielaida, nors vėl, straipsnelis 
skintas “Draugui”. Gal jis vis dar 
išgyvena kokį nesmagų inci
dentą, kurį esi visiškai užmiršęs. 
Jau pats faktas, kad jis niekur 
nemini poezijas ir dramaturgijos, 
vien prozą ir kritiką, skamba 
įtartinai. Atestuoja jo interesų 
skalės ribotumą.

Vienintele šviesele toj migloj 
yra Plunksnelės sakinys: “Žino
me, kaip redaktoriams sunku pa
sigauti recenzentų”. Gal, iš tiesų, 
autorius norėjo padėti redakto
riams “pasigauti” recenzentus. 
Tarsi jie būtų kokie laukiniai asi
lai ar mustangai. Pasibelsti į są
žines tų, kurie pavargo, apkiau
to. Tokia intencija būtų verta 
paramos.

Bet ir šiuo atveju nelabai aiš
kų, kaip interpretuoti Plunksne
lės siekius. Abejonių sukelia sun-

reklama, kurie “prirašo ir apsi
rašo”. Neturėtų būti tai nežino
mu reiškiniu ir Plunksnelei. Vie
nu ..metu lyg ir suabejoji, ar tik 
jis netaiko savo vylyčių į tas “dvi- 
yįpatas-ivienam-k ūme”.

“Žinome”, rašo jjs, “kaip re
daktoriams sunku pasigauti re
cenzentų. O Raudos aprašyto tipo 
autoriai ir kritikai ne tik sutinka, 
ibet ir patys pasisiūlo. Šiais energi
jos krizės laikais, jų energija neiš
semiama, kudkuliuiojanti be at
vangos”.

Deja, tas dviprasmiškai skam
bantis “ir” nereiškia kentaurinio 
rašytojo-kritiko. Taigi, tolimesnė 
Plunksnelės minčių slinktis liu
dija, kad jis sumeta tan pačian 
katilan ir rašto gamintojus ir 
rašto interpretuotojus. Dar kiek 
ir autorius ims aiškint, kad kri
tika yra grafomaninės rašliavos 
gimdytoja ir nešiotė. Juo labiau, 
kad sekančiam paragrafe auto- Įkiai įtikimas jo tvirtinimas, kad 
rius ima graudenti, jog tokia pro-1 esama gausybės kritikų^savano- 
za ir kritika atgrasinsianti skais- ,rių, kurie patys siūlosi pliekti re
tų jaunimėlį nuo 'bet kokio lie- oenzijas. Ar tik nebus Plunksne- 
tiiiviško rašto, ir kad nesužavė- lė įtikėjęs, kaid recenziją ipąrašyti 
siąnti skaitytojų Lietuvoj. Tarsi 
išeivijos raštija būtų tenai kam nei laiko, nei triūso (Taip nai- 
prieinama.

Taip, neišsitekęs Kertinės pa
raštės prokirustiniame guolyje, 
autorius nukeliauja iki putų pla
kimo. Nieko negelbsti nei ‘pasku
tinis sakinys, (vėlgi skolinys iŠ 
K. Raudos straipsnio) kuriuo siū
loma “grąžinti žodžiui-šifrui pa
grindinę atsakomybę, kad jis sa
vo' kriptiška forma išsaugotų ja
me slypinčios idėjos autentišku
mą ir gyvybę. Amen.” Jis pusė
tinai miglotas. Plunksnelei atro
do 'įsipyko “paklodinės” recenzi
jos ir patriotika. Sutikim, kad jų 
(visokių) esama. Tik kažin ar ne 
slogesnės būna bespalvės, besko
nės, tuo šifruotu-kriptiniiu sti
lium suraizgytos, atkištinės re- 
cenzijėlės, kurių pasitaiko net 
dažniau. Ir mūsų spaudoj ir tame 
pačiame “Books Abroad”?

Visaip mėgini atspėti, kas ga
lėjo pastūmėti autorių j tokį dep
resinį stovį ir susiduri su neži
nomybėmis. Gal jo minima gra
fomanų užėsta spauda ne toji,

(vaikų darbas, nereikalaująs

’viaf galvojančių, tarp kitko, mū
sų tarpe esama nemažai). Jei jo 
siekimu būtų noras, 'kad rimti 
kritikai gaištų laiką prie kiekvie
no alpinisto j Parnasą dūsavi
mų (atseit, išstumtų pseudokri- 
tikus), jo intencijas tektų laikyti 
ne tik naiviom, bet ar nepado
riomis.

Norėdamas pasitikrint, ar iš 
tiesų esama spaudoj “ikandžių” 
spiečiaus, mėginau peržvelgi, kas 
rašė recenzijas apie išeivijos 
knygas. Statistika nelengvai su
randama. Tėko remtis JAV LB. 
Kultūros fondo leidžiamu ‘'Lie
tuvių spaudos metraščiu”. Savai
me aišku, yra painiavos su sla
pyvardžiais, anonimais. Metraš
čio sąranga irgi nėra perdaug 
tobula. Bet duomenys įdomūs.

Kaip prisimenam, leidinyje 
“Lietuvių literatūra svetur” VI. 
Kulbokas priskaičiuoja apie 40 
asmenų, aktyviai pasireiškusių 
kritikoj 1945-1967 metų laikotar
pyje. Pagal apytikrius “Spaudos

1 *0'Vuotstie •»«**«»• 1901-1964
'CMtura

Ir skulptorius Juozas Mikėnas (1901-1964) rusų pagrobtas! “Draugo" kultūri
nio priedo Keri nėję paraštėje š. m. kovo 16 d. buvo rašoma, kaip rusai begė
diškai lietuvių dailininkų ir muzikų M. K. Čiurlionį jau jsirašo į rusų meno 
istorijų. Ir Čiurlionio atvejis čia nebe pirmas ir ne atsitiktinis. Jis tik 
detalė jau seniai egzistuojančio rusų plano grobti ir savintis iš pavergtų tau
tų visa, kas kūrybiniam bei kultūriniam klode turi pasaulinės vertės. Teigimų 
štai čia iliustruojant kitu nesenu pavyzdžiu, paimtu iš rusiško leidinio Mont
realio pasaulinės parodos proga. Parašuose po monumentalios lietuvio J. Mi
kėno skulptūros “Pirmosios kregždės” nuotrauka nei lietuvio, nei Lietuvos, 
net nė Sovietų Sąjungos vardo visai nėra, tebėra tik viena Rusija ir nieko 
daugiau.

metraščio” duomenis 
recenzijas skaičius būtų.

1967 m. —<15 asmenų; 1968 
— 17;1969 m. — 23 asmenys.

Atseit nepasitikrintų, kad bū
ta kažin kokio susigrūdimo prie 
redakcijos durų, net jei ir įžvelg
tum tame būrely .vieną kiltą ne
aiškų pilietį, šiaip visumoj pa
vardės žinomos.

Dar įdomesnis reginys atsive
ria prieš akis, pažvelgus, kaip pa
siskirsto pačios ’ • recenzijos. Iš 
1967 m. būrelio, 1’2 asmenų pa
rašė po vieną recenziją. Likusie
ji po dvi, tris ir daugiau. Pana
šiai ir 1968 metais. Septyni ipo 
vieną, keturi po dvi, šeši po tris 
ir daugiau.

1969 metų recenzijos atklydo 
iš 23 žmonių pulkelio. 14 išste
nėjo po vieną, šeši po dvi. paiga-

rašiusių | liaiu trys ipo tris ir darigiau.
Lengva nuspėti, kad esama 

šiokio tokio “kieto branduolio”, 
ir ištvermingai rašančio metai 
po metų. Jų ne daugiau kaip tu-

siimti tuo amatu, jei visuomenėdaugelis pajėgiančių rašyti skai- 
tavo žodžiui kurčia. Antra, nors 
mūsų visuomenėj niekad netrūko 
grafomanų, išeivijoj jų tarpe įvy
ko genetinė mutacija. Išaugo vi
sa eilė grafomanų teroristų, ku
rie, aptikę jiem nepalankia recen
ziją, šantažuoja redaktorius, kurs-, 
tydamii savo giminę, bičiulius, 
draugus ir kaimynus nutraukt 
prenumeratą. Palikti juos istori
jos teismui įkartais atrodo ver
tingiau, negu prisidėti prie ne 
kažin kiek likusių žurnalų žlug
dymo. \

Pagaliau yra pačios rašti
jos lygis. Bodėdamiesi menkysta,

to ir analizuoja Lietuvoj išeinan
čią grožinę literatūrą, atkreipda
mi dėmesį vien į iškilesnius išei
vijos kūrinius.

Plunksnelės straipsnis taip su
rėdytas, kad jame .nėra yięjąį po
zityviems reŠkinlamš. Tačiali 
verta (paminėti bent du:

1) Išeivija išugdė visą būrelį 
pajėgių kritikų. Suminėsiu^ < tik 
kelias pavardes: Kėblį, Visvydą, 
Antanaitį, Skrupskelytę, Gražytę 
ir t. t.

2) Laimingų aplinkybių dėka 
profesionalioji kritika nesudaro

(Nukelta j 7 psl.)

PR 8-3229-4
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS

2858 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologini) CbiriirgUa

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 73 PI., Jusfice, II., 599-0500 
Priimk ligonius pagal nusitartai:), 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8019

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad ir 
penktad. nuo 12-4 vai., p. p. 6-8 
vai. va,k., Šeštad. 12-2 vai. p. p. o 
trečiad. uždaryta.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 656-0533

F©X. VALLEY MEDICAL CENTim 
860 Summit Street 

Route 58 — Eigin Illinois

TbI. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt, 1-6, treč, ir šešt. tik 
susitarus.

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUčELIONAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2750 VVest 71st Street

Tel. 776-3717, neatsiliepus skambinti 
846-39011 Valandos pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKI! IR VAIKŲ M4JŲ 

SPECIALISTF
MEDICAL BUILDING

7156 Sonth Western Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
3 V. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo 

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

Rezid. telef. — 230-2916

Dr

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VVest'liet Street 
(7t-os Ir Campliell Ate. kampas) 

Vai.: pirmad., antrad., ketv. Ir penkt. 
nuo 3 Iki 7 vai. p, p. . , -j..,.

Tik susitarus. z<r< ...

Ant. Rudoku kabinėti, perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West filst Street 
TEL. G» 6-9400

Vai. pasai susitarimą.: pirmad. ir

tad. 10—4. šeštad. 10—3 vai.

jkj v a.i. pagal punuw. u
žinąs. Nelaukė jausiu dalyku yra I ketv- ?—* lr lr peak‘

* t n B 10—4 AAfrtfl.il. 1U-r—3 Vfi.l.

Nuotr. A. GulblnskoChicagos Lietuvių operos G. Verdi “Kaukių balius” —antrojo veiksmo scena.
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.kas kita. Persvarą sudaro “vien- 
vaikiai” tėvai. Bet jų gretos ne
tvirtos. Kasmet kas nors Išvirsta 
iš koto. Kasmet švysteli nauji 
meteorai.

Šių duomenų akivaizdoj, kaž
kaip nedrąsu kalbėti apie “nu- 
profesionalėjimą, nes tas termi
nas logiškai reikštų fazę, .pakei
tusią kažkokį “aukso amžių”. Jo 
gal niekad nebuvo.

Viena aišku, susirūpinus lite
ratūrinės kritikos padėtimi, ne 
tiek baisi pseudokritikų infiltrad* 
ja, ikiek rašto žmonių apatišku
mas. Kaip ten bebūtų pseudokri- 
tiikai tik užjpildo tuštumą, kurios, 
kaip žinome, gamta nemėgsta. 
Be to dažnai jie aptaria veika
lus, kurių rimtas kritikas su il
ga kartimi neliestų. Kaip minė
jom “vienvaikių” recenzentų 
skaičius nemažas. Nesudaro jie 
raitosios ipolicijos rezervo, bet 
vis dėlto egzistuoja. Kodėl redak
toriams nelengva prisiprašyti jų 
talkos?

Priežasčių tikriausiai nemažai. 
Kritikos darbas nelengvas, reika
laująs pastangos ir neretai afcne- 
šąs vien nemalonumų. Pirmiau
sia reikia tikėti literatūra, o šiais 
laikais jos svarba visuomenėj 
daugelis suabejojo. Nelengva už-

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960
DUL E.DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybe Nervų Ir

Pn>eįl»į9
CRAWFORD MEDICAL BUTLDING

64-19 So. Pulaxkl Roa<l
Valandos pagal ansltariną 
ReriiTtol. XI GI 84)878

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI!: CHIRURGIJA
8132 So. Kedzie Ar®., VVA 5-2670 
Valandom pa&U susitarimą. ■•<4 ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Tel. — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrtl Street

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKšEVIčIUS 
J O K A A 

VAIKŲ LIGOS
2656 Wekt 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 6 iki 8 
vai. vak., MMnd. nuo 1 Al 4 vai.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS - 
Kalba lietuviškai c- 

2018 W. 71st St. — Tei. 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

"contaet lenaea”.
VaL pagal susitarimų. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street C,K: 

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

Oflao tol. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. S1M0NAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Sitoef

Ofiso tel. RE 5-4410 
Rezid. GR 6-0617 t.: ":

Valandos: pirm, lr 1<etv. nuo 1 vai. 
Iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 1-3 vai. p. 

tt* vakarais pagal susitarimą..

nę

autokritika, dirbti ir tobulėti. 
Duomenų tikrai esama

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet OSrd Street 
Kampas 63-čloe ir Callfornla 

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

šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Trečiad. Ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

Oftu YO 7-6060 Rez. GA 3-7273
DR. A. MENKINS 

gydytojas ir chirurgas 
3844 West 68rd Street

Vai kasdien nuo J—4 p. p. ir
6 iki 8 vai Tre81aa.tr Šeštad. uždaryta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

Bendra praktika ir moterų .
Ofisas ir rez. 2659 U’. 5Hth 

Tel. PRospeet 8-422J,
Ofiso vaJ.: Pirm, antr, -tre

penkt. nOo 2 Iki 4 vai. ir nuo 8-' 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir 
laiku pagal suBitarlmą.

Ofiso tei. HE 4-2193. Namą GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street ?
VaJ.: pirm, antrad, ketv. ir penktad. 
2-4 tr 6-3. Treč. ir šeštad. uždaryta
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Gaivus mūsų operos polėkis
(Atkelta iš 1 psl.)

repeticiją; solistų forma buvo
ypač gera. D. Stankaitytės balsas 
pražydo savo tikruoju grožiu; A. 
Brazis parodė vieną iš geriausių 
savo vokalinio talento pasireiš
kimų. Spektaklio nuotaika buvo 
pakilusi jau vien dėl naujo, jau
no veido prie dirigento pulto. Ir, 
kas bene svarbiausia — Alvydas 
Vasaitis pasirodė gerai. Jam pa
teiktą, gerai paruoštą veikalą 
jis vedė tvirta, tikslia ranka, įneš- 
damas savo asmenybės bruožų.

Tempai kai kur buvo kiek grei
tesni, okestro skambesys garses
nis, visas veikalas, sakytume, 
jaunuoliškai linksmesnis, diri
gentui pavyko pravesti savo li
niją su minimaliais netikslumais, 
gerai suvajdant ansamblius, 
gausiai parodant įstojimus ir kai 
kur niuansus. Publika šiltai'pri
ėmė dirigentą debiutantą, sukel
dama operos gale jam ovacijas.

Alvydui Vasaičiui linkime ne
pasiduoti lengvo “laurų vaini
ko” miražui, o, apsiginklavus

Viltingos išvados
Kaip atrodo, Chicagos Lietu

vių opera nėra paliesta nuosmu
kio. Susilaukėme beveik profesi
nio pastatymo su išparduotais 
trimis spektakliais. Danutė Stan- 
kaitytė, Alvydas Vasaitis, o taip
gi ir Margarita Momkienė — 
šio pastatymo ryškių ar ryškes
nių įspūdžių tarpe yra išaugę, su
brendę, ar bebręstą tame pačia
me sambūryje. Taigi — turime 
ir prieauglio.

-V. .',

TeL — 925-8388

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, Šeimos problemos

2624 VVest 71st Street
Valandos pagal susitarimą

dr. reginald cienkus
tel. — 788-3980

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS
6230 W. Cermak Rd., Benvyn, 1)1.
Plrmad., Antrad., Ketv. ir Penktad.

9 vai. ryto iki 12 vai. dieną, lr Omo 
£ vai. popiet ilcl 8 vai. vaikam.

Šeštadieniais 8:30 - 12 vai. dieną 
Emergency tel. — 7

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicere
VaJ. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. ir 
šeštad. tik susitarus.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. R. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 5©th Avenue Cicero
Kasdien 1-3 vai. tr 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius.
AfAtadleniela 19 Ud 4 vai. popiet.

Apsimoka ekelbtia dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dseureštis.. Gi skelbimų kai
nos visiems ptfeinemoa.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) . '

GYDYTOJA ir chirurge 
6648 South Albany Avenue 

vai.: Plrmad. 6-8 p. p. antrad.
2-6 p. p. penktad. ir šeštad. 2-4. p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71 it Street
Valandos: 1—6 vai. popiet.

Treč. ii- šeštad. pagal susitartai^
DR. PETRAS ZLIOBA^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

O0M> tel. 767-9141; nauy 686-4M0
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—6 ir 
penktad. 2—6. šešt. pagal susitarimą.
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Menininko ir kultūrinių užmojų organizatoriaus
išpažinties klausantis
Iš pokalbio su 
kun. Alg. Keziu, S.J.

Per paskutinius kelerius me
tus susidarė tokia tradicija, kad 
žinomas foto 'menininkes, Lietu
vių foto archyvo steigėjas bei 
vadovas ir vienas iš Jaunimo 
centro, direktorių kun. Algiman
tas KeSays, S], per metus kartą 
būna pagaunamas lietuvių spau
dos atstovo ir turi atlikti viešą 
vienerių metų darbo bei įvykdy
tų ir neįvykdytų pasižadėjimų iš
pažintį. Tbjf išpažintis, nors ir 
atima kelias valandas brangaus 
laiko, atrodo, kun. Alg. Keziui 
yra miela. Kadangi praėjusių 
metų išpažintis ir pažadai buvo 
paskelbti pernykščiame “Drau
go” velykiniame kultūros prie
de, tad .ir šiais metais ją vėl nu
kreipiu į to ipaties dienraščio 
kultūros priedą su tam tikru liū
desio .šešėliu. Iš šio .pokalbio iš
plauks žinia, kad, organizuoda
mas kultūrinę bei kūrybinę veik
lą, atseit, su kun. G. Kijauskiu, 
SJ ir kitais vesdamas Jaunimo 
centrą į kūrybinę ofensyvą, kun. 
A. 'Kezys dėl laiko stokos užmir
šo save kaip menininką ir .po
kalbio pai'liiustravimui begalėjo 
diuoti tik seniau darytas savo me
niškas nuotraukas, nes paskuti
nių metų bėgyje jau nebeturėjo 
laiko atsidėti fotografavimui, iš
skyrus Peitnsylvaniją.

Kūrybinės ofensyvos kelyje

ę Pernykščiame pokalbyje kun. 
A. 'Kezys aiškiai pabrėžė, kad jų 
tikslas vesti Jaunimo centrą kū
rybinė^ ofensyvos keliu. Tam 
darbui buvo pažadėta leisti 
iliustruotą informacinį biuletenį 

v “Mūsų žinios”, stiprinti Jaunimo 
choro veiklą, sudaryti liaudies 
instrumentų orkestrą, stengtis 
suburti lietuvius aktorius, kad
Jaunimo centro pastogėje bei
glloboje galėtų gyvuoti teatras, 
laikyti pamaldas jaunimui ne
oficialioje atmosferoje.

įJ Kiek tuose užmojuose paženg
ta per metus pirmyn? Į tai kun. 
A. Kezys atsakė, giliai apgalvo
damas kiekvieną punktą.

“Mūsų žinios”:
Biuletenis ėjo reguliariai kas 

dvi savaitės, ir kovo viduryje- jau 
buvo viso išleisti 45 numeriai. 
Populiarumas taip didėja, kad 
dažnai jo pradeda trūkti, nors 
“Mūsų žinių” tiražas apie 2,000 
egz. Mums džiaugsmas, kad 
žmonės taip graibsto. Ypač jau
nimas. Tai skatina leidėjus bei 
redakciją šviesiau žiūrėti į ateitį. 
Gal būtų galima padaryti , iš to 
ir žurnalą, bet ar apsimoka? Gal 
paliksime prie biuletenio- apim
ties. Kaip matote, šiais metais 
suskirstėm biuletenio turinį. į 
aiškesnius rėmus, įvesdami at
skirus skyrelius. Viena — skyre
liuose gal ryškiau atspindi įvairi 
veikla, vykstanti Jaunimo centre, 
antra — tai mums padeda fi
nansiškai, nes atskiriems sky
riams randam mecenatus. Mu
sų pajamos yra tik. skelbimai. Už 
juos per metus surenkam apie 
800 dol., ir už tai tegailimi išleis
ti tik keturis numerius.

Jaunimo choras:

Vienetas intensyviai dirba.
Choristų sąrašuose yra per šim

tas, bet į repeticijas atsilanko 70- 
80. Vienas kitas tų, kurie buvo 
išstoję iš choro, dabar vėl grįžta 
atgal su tam tikru sentimentu. 
Pvz. pernykščių metų akompa- 
niatorė Lydija Labanauskaitė, 
nors ir Notre Dante universitete 
studijuodama, randa laiko kar
tas nuo karto sugrįžti į chorą. 
Tokių pavyzdžių yra ir daugiau. 
Repeticijos su muz. Faustu Stro- 
lia praeina smagioje nuotaikoje. 
Ypatingai tai ryšku studentų vo
kaliniame vienete, kuris išaugo 
po pernykščių metų viešo pokal
bio spaudoje. Tame vienete dai
nuoja 16 studentų ir jiems vado
vauja taip 'pat muz. F. Strolia. 
Jieturi savo repertuarą, yra kvie
čiami ten, kur didelį cnorą sun
kiau nugabenti. Studentų voka
linis vienetas su atskiru repertu
aru pasirodys balandžio 6 d. Jau
nimo choro rengiamame koncer
te. Kadangi Jaunimo choras rep
rezentavo lietuvius Latvijos ne
priklausomybės minėjime, tai 
balandžio 6 d. koncerte pakvies
tos dalyvauti programoje ir lat- 
vaitės kanklininkės. Taip pama
žu ir netikėtai vystosi lietuvių ir 
latvių jaunimo kultūrinis bend- 

ruošiasi naujam spektakliui. Po 
“Spyruoklinio kareivėlio’' studi- ■ 
jon įstojo naujų narių iš jauni-. 
mo tarpo. Studijos repeticijos 
vyksta normaliai kiekvieną sa
vaitę. Su kitomis grupėmis sun
kiau. Tik su J. Kelečium ir L. 
Barausku pavyko pastatyti “Ra
ganiaus” ir “Mindaugo” frag
mentus. Ateičiai bandome pri
kalbinti akt. N. Martinaitytę. Ji 
pasižadėjo talkininkauti, kai tik 
baigs papildomas studijas. Gaila, 
kad tuo metu buvo susirgusi akt. 
D. Juknevičiūtė, kuri prieš neti
kėtą ligą buivo pakėlusi sparnus 
ką nors padaryti. Kitų aktorių, 
kurie taip pat kviečiami parody
ti daugiau iniciatyvos, kol kas 
nepavyko prikalbinti, bet tiki
mės, kad ateityje kas nors išeis.
Pamaldos jaunimui:

Jos .vyksta kiekvieną sekmadie
nį 9:30 vai. ryto prieš skautų su
eigas. Sueina gražus būrys jau
ninto ir tėvų. Gitarų muzika, au 
kojinio procesijos šias Mišias pa
daro kiek skirtingas įprastinei 
tradicinei aplinkai. Vieno laik
raščio išpuoliai prieš šias Mišias 
dar labiau paskatino nenuleisti 
rankų.
Ateities užmojai, prasidėsią
Poezijos pavasariu:

Neskaitant penktadienio va
karonių, kurios vyko be pertrau
kos nuo praėjusio rudens, sėk
mingai joms vadovaujant Tere
sei Bogutienei, laikas paminėti ir 
planuojamą Poezijos .pavasario 
šventę vakaronių užbaigimo 
įproga. Toji šventė prasidės (penk
tadienio, gegužės 31 d. Vakare ir 
bus tęsiama šeštadienį, birželio 
1 d. Poezijos pavasario šventė 
ruošiama Jaunimo centro inicia
tyva ir jai vadovaus Jonas Bogu- 
ta. I šventę bus pakviesta visa 
eilė rašytojų, nors pati šventė sa
vyje bus daugiau taikoma jauni
mui. Salia tiesioginio poetų kūry
bos skaitymo bus įvesta ir įvai
rių efektų: foto Skaidrės ekrane, 
šviesos, elektronika, garsas. Pvz. 
mirusio Jono Aisčio poezija bus 
iliustruojama fotografijomis ir 
pn. Tokio pobūdžio šventė, al
suojanti jaunyste ir dinamiška 
kūryba, bus pirmoji, ir iš visuo
menės tarpo laukiama didelio su
sidomėjimo.

Pirmo mėnesio 'penktadienių 
susikaupimai vyksta Jaunimo 
centro globoje jau nebe pirmi 
metai. Į juos visada susirenka 
gražus būrys pamaldžios visuo
menės.

Tarp naujų sumanymų turim 
norą išnaudoti Jaunimo centro

patalpas, ypač kavinę, dienos 
metu, kai Jaunimo centre nėra 
jokio judėjimo. Norėtume Jauni
mo centro globoje steigti pensi
ninkų klubą, kad klubo apimty
je suburti vyresni žmonės galėtų 
kavinėje pasiklausyti specialiai 
pravedamų pašnekesių, pasiskai
tyti spaudą bei knygas, pažaisti 
šaškėmis, šachmatais ar net su
lošti bingo. Visa tai vyktų ne 
oficialioje, bet draugiškoje ap
linkoje. Dėl šios • minties mums 
ypač rūpi sužinoti vyresnės kar
tos lietuvių nuotaikas ir išgirsti 
jų atsiliepimus.

Pernykštėje viešoje išpažin
tyje kun. A. Kezys pažadėjo: iš
leisti specialų “Mūsų žinių” nu
merį su lietuvių dailininkų port
retais Čiurlionio galerijos 15 m. 
sukakties proga; išleisti Sv. Kazi
miero kapinių didįjį albumą ka
pinių 70 m. sukakties proga; pa
ruošti filmą apie Jaunimo cent
ro statybą ir filmo “Dvylikos” 
antrąją dalį.

Kas per metus laiko padaryta 
šitame bare?
Leidinys su lietuvių 
dailininkų portretais:

Jis išėjo, apėmęs 24'5 lietuvius 
dailininkus. Išleista 800 egz., bet 
dar pusė tiražo tebėra neišpla
tinta. J kietus viršelius įrišto' lei-

radarbiavimas. O reprezentaci
nių išvykų Jaunimo chorui bei 
studentų vokaliniam vienetui 
užtenka: neseniai jįe pasirodė 
Ford City, gegužės 11 d. daly
vaus Cicero kolonijoje, gegužės 
21 d. Civic centre įvyksiančiam 
lietuvių festivalyje. Choras turi 
ir komitetą, tvarkantį administ
racinius reikalus. Komiteto pir
mininkė yra V. Brazdžiūnienė. 
Pagrindinės choro išsilaikymo 
pajamos iš koncertų bei aukų. 
Todėl balandžio 6 d. koncertas 
gyvybiniai svarbus.
Liaudies instrumentų orkestras:

Jisai vystosi, sutikus jam vado
vauti muz. B, Pakštui. Jau dirba 
stud. E, Pakštaitės vadovauja
mos kanklininkės, turima birby
nė. Iš vyresniųjų prisideda A. 
Vaitkevičius ir kiti. Naujasis or
kestras taip pat pasirodys ba
landžio 6 d. koncerte.
Teatras:

Tik tiek, kad pavyko Jaunimo 
centro globoje išlaikyti Jaunimo 
teatro dramos studiją, vadovau
jamą rež. Živilės Numgaudaitės. 
Studija pastatė V. Palšijaskaitės 
“Spyruoklinį kareivėlį” ir daberj

Baladė
KAZYS BRADŪNAS

Atbėgo velnias prie smūtkelio
Ir atsisėdo gretomis,
Pailsęs nuo dulkėto kelio,
Su medžiais, kryžiais, žmonėmis.

Žiūrėk — abu jie šnekučiuojas. 
Gal viskas darosi geryn ?
Pasislenka ir man pamoja 
Prisėsti viduriu.

Ir sėdime, parėmę galvas. 
Drauge ir šventa ir baisu — 
Vidurnakčiu, alsuoja kalvos, 
Bet širdyje kažkur šviesu.

Maironiškas nakties gražumas — 
žvaigždynan gal nudegt ranka...

Velniuko pypkės kyla dūmas
Lyg Čiurlionio angelo auka.-

dinio kaina 5 dol. Minkštais vir
šeliais. leidinio nebeliko. Kai ku
rie dailininkai buvo praleisti ir 
jie vėliau atsiliepė. Be to atsilie
pė ir vienas meno tyrinėtojų, K. 
Balframaiitis, turintis platų ar
chyvą su medžiaga, liečiančia 
lietuvius dailininkus. Jis turi dar 
daugiau lietuvių dailininkų var
dų, negu leidinyje buvo įdėta. 
Taip papildytą dailininkų. sąra
šą išleisime atskirai ir jį leidi
nio busimieji pirkėjai ar ir dabar 
įsigiję galės įsidėti į vidų. Atsi
liepimai spaudoje apie dailinin
kų fotografijų leidinį buvo teigia
mi, išskyrus -pageidavimus, kad 
turėjo būti sudėtos ir dailininkų 
biografijos. Bet leidinio uždavi
nys buvo kuklesnis: sudaryti 'pir
minį sąrašą, o toliau- jan lipinti 
platesnę medžiagą. Ateityje ir 
stengsimės tai 'padaryti. Pirmi
niam leidini ui mintį buvo-pasiū
liusi Čiurlionio galerijos direkto
rė dail. V: Balukienė, iniciatyvos 
ėmėsi Lietuvių foto archyvas, o 
išleido “Mūsų žinios”. Naudoda
masis proga, noriu pastebėta, kad 
spaudos atsiliepimai nepagavo 
pačios pagrindinės to leidinio 
minties: jis yra tik juodraštis-ki
tiems, brandesniems leidimams. 
Toliau ruošimės išleisti plates
nius reprezentacinius leidinius

(Nukelta į 5 pusi.)

Apybraiža

Zigmas Umbražūnas

“Po šešiasdešimt trijų dienų vingiuotų 
plaukiojimų, po šešiasdešimt trijų dienų 
karštligiškų vilčių ir nekantrių vizijų apie 
seniai svajotą žemę, kuri mūsų laukia prie
kyje, nakčia į birželio 8 dieną (1891 m.) 
mes išvydome vandenuose mirksinčias ne
įprastas šviesas. Nelygi juoda kalnų viršūnė 
stūksojo tamsiame dangaus horizonte. At
vykome prie Moorea, ieškodami Tahiti”, taip 
rašė savo laiškuose Paul Gauguin. Jo bičiu
lis Octave Mirbeau tuolaikiniame Echo de 
Paris paskelbė, kad “Monsieur Paul Gauguin 
išvyko į Tahiti, norėdamas pabėgti nuo civi
lizacijos ir klausytis tik gaivališko savo vi
daus balso”.

žiūriu pro lėktuvo langą ir aiškiai ma
tau Gauguin aprašytas Moorea kuprotas 
kalnų* viršūnes. Po kurio laiko audringoje 
dangaus pašvaistėje iškyla Tahiti. Ją pa
siekti man tereikėjo tik vienos nakties skri
dimo iš Los Angeles. Didelės tolumos ir lai
kas jau prarado savo romantiškąją prasmę...

Už lėktuvo lango lyg daužytųsi smarki 
audra, o iš tikrųjų tik pliaupia staigi ir gai
valinga tropikinė liūtis. Kai kurie keleiviai 

žegnojasi. Lėktuvas suka kelis ratus ir, pa
galiau, leidžiasi.

Kiekvieną atvykusį pasitinka su lietsar
giu besišypsanti tahitietė vaflini ir uždeda 
ant kaklo jūros kriauklių vainiką. Niekas 
manęs čia nelaukia. Tai vien tos vahini šypse
ną priimu kaip nuoširdų salos pasveikinimą.

Gana greitai pereinu muitinę ir kitus 
formalumus. O išėjęs iš salės, jau randu pie
tų Pacifiko saulę, spindinčią visu linksmu-

Kalmelis pakeliui ii Tahiti i Moorea. Autoriaus nuotr.

mu. Nė nepajuntu, kaip kažkoks džiaugs
mas nubėga per širdį: visur prieš akis gėly
nai, gėlynai ir tų žiedų toks svaiginantis 
kvapas.

Už to žydėjimo vėl tropikiniai sodai, pal
mių miškai ir vešliame žalume paskendę Ta
hiti kalnai. Kur tik pažvelgi, negali atsiste
bėti nuostabiu spalvingumu.

“Mane sujaudino, tiesiog apakino šitas 
peizažas savo skaisčiomis, žibančiomis spal
vomis”, rašė kadaise Gauguin kitame savo 
laiške. “Tapyti čia visai paprasta. Tapau 
taip, kaip aš matau, drobėsna dedu raudonu
mą ir mėlynumą... mažai rūpindamasis ga
lutiniu efektu”.

Anglų kapitonas Samuel VVallis 1707 me
tais buvo pirmasis baltasis, tahitiečių sutik
tas su atviromis rankomis. Po metų pran
cūzas Bougainville buvo kitas svečias. Jis 
Tahiti pavadino žemės rojumi. Bet labiau
siai šią salą pradžioje išgarsino anglų ka
pitonas James Cook. Tai jis ragino salos pa
vadinimą “O Tahiti" palikti ateities kartoms 
ir neliesti salos gyventojų papročių bei tra
dicijų. Cook aplankė ir kitas kaimynines sa
las, kaip Moorea, Borą Borą, Rajatea. Kokia 
10 mylių nuo sostinės Papeete tam šauniam 
kapitonui ant pat Pacifiko kranto yra pasta
tytas keistas paminklas — iš pirmo žvilgs
nio atrodo, lyg tai būtų suverstų. akmenų 
krūva.

Vėliau Tahiti vardas labai plačiai nu
skambėjo pasaulyje su laivo Bounty apsi
lankymu čia ,1788 m. Kaip žinome, kap. Vil- 
liam Bligh ir Fletcher Christian tada susi
skersavo, ir tame laive įvyko maištas, apie 
kurį dabar jau parašyta kelios knygos ir 
susukti du filmai.

Paul Gauguin Autoportretas

Tahiti ilgiau ar trumpiau gyveno ir ra
šė Robet Louis Stevenson, Herman Melville, 
Somerset Maugham, Pierre Loti, Joseph 
Conrad, Rupert Brooke, D. M. Lawrence, Ja
mes Michener ir daugybė kitų. Labiausiai 
vis dėlto Tahiti išgarsino Paul Gauguin. Ir 
mūsų Jonas Rimša kurį laiką gyveno ir tapė 
Tahiti saloje.

Sėdžiu Vaima kavinėje ir netikiu, kad 
štai, pagaliau, Tahiti, lyg sapne, prieš akis. 
Prabėga mintyse daug skaitytų knygų apie 
šią nuostabią salą ir nuostabius jos žmones. 
O kiek daug džiaugsmo išgyventa, bestebint 
pasaulio muziejuose Gauguin paveikslus.

Šiandien gėriuosi tiesiogiai. bagviinMi 

žydriom spalvom, vis besikeičiančiom^ lr vis , 
naujom, kažkur besibaigiančiom tolimame 
Pacifiko horizonte.

Laikas čia sustoja. Yra tik dabartis. Va
kar diena jau giliai užmarštyje. Palmės pa
lengva svyruoja, ir vėjai šiurena didžiuliuo
se jų lapuose. Vahini būreliais' striksinėja, 
pasipuošusios visokių spalvų pareus.

Viena už kitą linksmiau juokauja ir kar
tais visos uždainuoja. Gėlės plaukuose, gėlės 
apie kaklą, gėlės rankose. Neatrodo, kad' 
kažkur dar yra ir kitas pasaulis, kar arti
mieji Chicagoje gyvena šiadieną kaip ir va». 
kardieną ir rytojaus diena bus kaip šiandie
ninė.

“Žmogus čia yra suradęs posakį, “no a« 
tou” — kas reiškia “man viskas nesvarbu", 
rašo Gauguin ištikimam savo draugui Da- 
niel de Monfreid. “Ir tai pasakoma tokiu na
tūralumu ir paprastumu. Tu nepatikėtum, 
kaip aš pats pripratau prie to išsireiškimo. 
Aš dažnai jį kartoju ir visikai tiksliai jį su
prantu”.

Vakarais užsuku į uosto rajone esantį 
Quinn’s saliūną, labiausiai žinomą Pacifico 
platybėse. Vienas Fletcher Christian maišti
ninko Quinn palikuonis atidarė tą saliūną, 
Pro jo besisūpuojančias duris praėjo daugy
bė jūrininkų, prancūzų legionierių, nuotykių 
ieškotojų, rašytojų, menininkų, mušeikų, 
na ir vienas kitas “drąsesnis” turistas. Il
gas, pusiau apvalus baras visada tiesiog ap
gultas tahitiečių. ir kitokios margaspalvės 
publikos. Orkestras muša ir būgnai trenkia, 
kad net širdį drebina. Daugybė “Quinn’fl 
panyčių” apkabintuose glėbiuose-šoka^su Jū-.

(Nukelta į 4 pusi.)
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Paul Gauguin muziejus Tahiti saloje. Architektas Claude Bach. Nuotr. Dennis Stock

Atvykome ieškoti Tahiti
(Atkelta iš 3 pusi.)
rininkais ir legionieriais, neatsilieka Ir tahi- 
tiečiai. Kasą valdo ir prie baro patarnauja 
ne vyrai, bet tokios “sunkesnės” panelės, po 
kokius 300-400 svarų. Jos ir triukšmadarius 
išmeta pro duris.

Labai linksmas tas Quinn’s saliūnas, ir 
jame daug “gyvenimo”. Kas vakarą čia 
įvyksta bent kelios muštynės, o policija tik 
didelio sužeidimo ar net susišaudymo atve
ju tepasirodo, šiaip jau pačios “panelės” pa
laiko visą tvarką.

Tokiam gausiam būriui svečių, yra tik 
vienas “patogumų kambarys”. Tas pats vy
rams ir moterims. O šioji kertelė gana dide
lė, beveik kaip trečdalis viso saliūno. Be jo
kių užtvėrimų, be “privatiškumų”. Dažnai 
pradėti “pokalbiui* prie baro visu linksmu
mu tęsiami ir čia. Apie vidurnaktį visas sa
liūnas tiesiog ūžia, tiek daug čia linksmy
bės ir triukšmo. Visur — bare, toje “užeigo
je”, po stalais ir ant stalų, prie durų ir už 
durų, ant langų ir po langinėm. Tai Quinn’s 
baras Papeete!

Jau gerokai po vidurnakčio, kai palieku 
tas triukšmingu linksmybes ir palengva 
žingsniuoju viešbučio link, kuris yra kokia 
gera mylia už miesto, ant pat jūros kranto.

Pusvalandis i—’ ir jau nebegirdėti Quinn’s 
triukšmo. Aplinkui, atrodo, tiktai miegantis 
pasaulis ir tropikų naktis. Bet ne visai mie
gantis. Tai iš vienur, tai iš kitur plūstelia 
susibūrusio jaunimo romantiškos dainos. 
Uoste žiburiuoja laivai ir ritmiškai žybčioja 
švyturys...

“Nakties tyla Tahiti yra nuostabesnė ne
gu bet kas”, rašo Gauguin viename laiške 
žmonai. “Net ir paukštelio balsas nesu- 
drumsčia tos ramybės. Tai čia, tai ten nu
krinta didelis sudžiūvęs lapas, net nesukel
damas bet kokio balso iliuzijos. Tai daugiau 
lyg dvasių šlamėjimas”.

Vieną dieną nutariau plaukti laivu 1 Moo- 
rea. Nedidelis prekinis laivas jau pūškavo 
uoste. Rėkaudami, šūkaudami beveik puspli
kiai vyrai krovė visokius daiktus. Prie laivo 
sėdėjo dvi vahini, kurių viena buvo laivo ka
pitonė, o kita pardavinėjo bilietus ir šiaip 
darė tvarką. Laiks nuo laiko ji rūsčiai api
bardavo bedirbančius vyrus.

Į laivą eiti dar neleidžiama, tai vaikšti
nėju po uostą ir stebiu čionykštį gyvenimą. 
Niekur nematau didelių tragedijų. Darbą, 
kurį gali atlikti du vyrai, “dirba” susibūrę 
koks dešimtis. Ir ne bet kaip. Tai būriu šūk
teli, tai net sudainuoja. Kai praeinu pro ša
lį, tai vienas, tai kitas šoktelia prie manęs 
ir su pilnu šypsenos veidu tapšnoja man 
per petį — širdingai man linki pailsėti...

Vidury uosto aikštės stovi kažkoks ne
didelis, gana moderniškas žemas pastatas, 
su erdvoka, dępgta veranda priekyje. Veran
doje jau laukia dešimtis ar tuzinas tahitiečių. 
Jie taip pat plaukia į Moorea, šypsosi ir 
linksmai kviečia prisėsti.

Tos verandos vidury stovi toks iškilmin
gas ponas, apsikabinęs raktais, apsivilkęs 
baltais marškiniais ir juodom kelnėm. Ap
lamai matau, kad jis pilnas autoriteto. Ma
nau, ko gero gali būti pats uosto komendan
tas. Jis kurį laiką stebi mane, šiek tiek šyp
teli, bet nedaug! Šypsena, matyt, nepritinka 
dideliam autoritetui.

Pagaliau prieina prie manęs. Ir didėliam 
mano nustebimui visai puikiai angliškai 
(Tahiti oficiali kalba yra prancūzų) užklau
sia, kas aš toks, iš kur ir t. t. Bet greit pe
reina į savo pasakojimą, apgailestaudamas, 
kad Papeetė jau pasidarė didmiesčiu (apie 
50.000 gyventojų). Ir šitai jam kelia didelį 
liūdesį. Jis greit numato grįžti į savo gim
tąją salą, kuri yra apie 150 mylių nuo Ta
hiti, prancūzų Polinezijos salyne. Ten dar 
nėra elektros, nei kitų civilizacinių mandry- 
bių. Beveik nieko ten nėra) kas jo lauktų 

— tik primityvios lūšnelės ir labai labai geri 
žmonės. Bet ten yra jo gimtieji namai ir apie 
150 gyventojų, kurių tarpe jis gimė ir užau
go. Matau, kaip saulės šviesoje ašaros, lyg 
perlai, sutviska jo akyse — tiek jis apimtas 
nostalgijos.

Klausiu, kur jis išmoko taip gerai anglų 
kalbą. Gi dar vaiką jį išsiuntė į Naująją Ze
landiją, kur anglikonų misionierių mokyk
loje pramoko skaityti ir rašyti. Atsargiai 
teiraujuosi, ką jis čia veikia šitoje verando
je? Jis parodo į pastato duris ir pažvangi- 
na raktais. Suprantu, kad jis yra oficialus 
uosto “Rest-room” prižiūrėtojas.

Kai grįžtu prie laivo, jis paima mano 
nedidelį lagaminą ir palydi iki pat kranto. 
Atsisveikiname, kaip seni draugai.

Laive įsitaisau su kitais tahitiečiais tarp 
visokių skrynių bei rakandų, rasdamas vie
tos atsisėsti ant bulvių maišo. Stebiu, kaip 
keli paršiukai kriuksi ir ožkos mekena. Vie
nas bedantis tahitietis nugeria dalį butelio 
kažkokio gėrimo ir paduoda tą butelį už
baigti kitiems. Ateina ir mano eilė.

Pagaliau išplaukiam iš uosto ir netrukus 
esam atvirame vandenyje. Man širdis tie
siog iš džiaugsmo plaka — prieš akis nuo
stabus jūros grožis. Esame beveik vidury 
Pacifiko platybių. Tūkstančiai mylių iki di
desnių žemių. Aplinkui atviras, saulėje spin
duliuojantis vandenynas. Neramus, didžiai 
banguojantis, žaliai mėlynas vandenynas, 
lyg milžiniškas aųuamarinas.

Artėjame į Moorea. Yra žemėje, pasako
mis ir legendomis apipintos, nuostabaus 
grožio vietos. Pamatai jas ir, rodos, norė
tumei visada ten pasilikti.

Anglų kapitono James Cook pastangos 
išlaikyti Tahiti ilgiems laikams nepaliestą 
vadinamos civilizacijos, išlaikyti su savo pa
pročiais ir tradicijomis buvo gana neilgos. 
Prancūzai suktu būdu okupavo Tahiti ir 
greit suėjo į konfliktą su vietos gyventojais.

Tuo metu salą valdė labai populiari ir 
vietos gyventojų didžiai mylima karalienė 
Pomare IV-toji, kurią nušalinti prancūzai 
vis dėlto nedrįso. Ilgai truko, kol susidarė 
bent pakenčiamos su vietiniais sugyvenimo 
sąlygos. Net ir dabar prancūzai polinezie- 
čių yra nemėgiami.

Paskutinis Pomare dinastijos karalius 
Pomare V-sis mirė, vos Gauguin į Tahiti at
vykus (1890 m.). “Šu juo pradingo senų 
papročių ir senos didybės paskutinieji pėd
sakai”, Gauguin užrašo savo dienoraštyje 
Noa-Noa. “Gaila — civilizacija laimėjo, o 
su ja — militarizmas, biznis ir biurokratija”.

Ilgą laiką Gauguin dėl to buvo labai nu

Paskutinio Tahiti karaliaus Pomare V-jo kapas ir pa
minklas. Jo viršuj karaliaus prašymu pastatytas Be
nediktino butelis. Priešais paminklą šios apybraižos 
autorius Z. UmbraZūnas. .

liūdęs. Tiek toli keliavo, kad pabėgtų nuo ci
vilizacijos, o čia rado tos civilizacijos paro
diją.

Bet vis tiek nutarė pasilikti Tahiti, išsi- 
keldamas į salos pietus, iš kur horizonte 
matyti Moorea. Tenai susirado ant pat jūros 
kranto lūšnelę ir vahini.

Vykstu aplankyti Gauguin muziejaus. 
Pakeliui sustoju prie Pomare V kapo ir pa
minklo. Tokio dar niekur neteko matyti. Ant 
pat jūros kranto, girdisi, kaip Pacifico ban
gos lūžta ir daužosi į uolas, o vėjai ūžauja 
palmėse. Ant aukšto antkapinio paminklo 
užkrautas didžiulis, iš akmens padarytas, bu
telis... Mat, Pomare V didžiai mėgo Be
nediktiną ir, per gausiai jo prisisotinęs, 
kad ant jo kapo, kaip paminklą, uždėtų tą 
butelį.

Gauguin muziejus pastatytas ne toje vie
toje, kur jo gyventa, bet puikiuose Botani
kos soduose ties Papeari. Muziejus savotiš
kai įspūdingai suprojektuotas architekto 
Claude Bach. Jame gausu dokumentinės me
džiagos apie Gauguin gyvenimą Tahiti, laiš
kų ir laikraščių iškarpų, nemažai jo dar
bų reprodukcijų. Deja, — muziejus neturi 
nė vieno Gauguin originalo...

Įdomu, kaip pats Gauguin jaustųsi šita
me, beveik sterilizuotame pastate, šioje sa
loje gyvenęs nežmoniškame varge, lūšnose, 
kuriose nestigo žiurkių, vabalų ir šliužų. 
Dailininkas vos vos sukrapštydavo keletą 
frankų duonai ir dažams.

“Aš kažkaip pragyvenu su 100 frankų 
per mėnesį. Ir dar su vahini. Aš jau turiu 
atviras žaizdas (Gauguin tuo laiku jau sun
kiai sirgo sifiliu) ir daktarui nepavyksta 
man padėti. Tropikuose tai nėra juokas”, 
rašo Gauguin savo bičiuliui Monfreid. “Pa-

Tahlti uoste prie laivo sėdėjo kapitonė, balta bliusku- 
te, kita pardavinėjo bilietus. Laiks nuo laiko jos rūs
čiai apibardavo bedirbančius vyrus...

Autoriaus nuotrauka

NAUJI LEIDINIAI
• MŪSŲ ŽINIOS, 1911t m. ko

vo mėn. žlf d. Nr. 6 (Ą8). Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Leidinys 
dvisavaitinis. Adresas: 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, IU. 
60636. Biuletenį redaguoja Da
nutė Vakarė, 7114 S. Talman 
Avė., Chicago, III. 60629. Atsa
kingasis redaktorius: Algiman
tas Kezys, S. J. Administruoja 
Petras Kleinotas, S.J.

Šio numerio straipsnių temos: 
Lietuvius jėzuitus lanko svečias 
iš Romos, Baltiečių bendra sa
vaitė, Adomas Galdikas grįžta, 
Jaunimo centro scenoje, Įprasti
nė Vasario 16-tos meno paroda 
Čiurlionio galerijoje, Vakaronė 
su muziku Faustu Strolia, Ka
ziuko mugė, Mūsų jaunimo žodis, 
Skautų — skaučių skyrius. Po 
vakaronės su Čiurlioniu ir Lie
tuvių fondu, Prel. M. Krupavi
čiaus paminklo projektas Jauni
mo centro kultūrinėje vakaronė
je, Pavasarinėj madų parodoj 
pabuvojus, Naujose Muzikologi
jos archyvo patalpose. Ir visos 
šios temos dar iliustruotos įvy
kių naujausiomis nuotrauko
mis. Biuletenis yra tikras šian
dieninės Jaunimo eentro ir Chi
cagos lietuvių veiklos metraštis, 
tik ne sausas, o įvairus, patrauk
lus, modernus. Žinoma, tobu
lybei nėra ribų. Bet arti to jau 
būtų, jeigu būtų rašoma ne du 
metus, bet dvejus metus, ne pen- 
keris, bet penkerius, jei šaluti
niai sakiniai būtų tiksliai ir vi
sada kableliu skiriami nuo pa
grindinio, jeigu pažyminys po 
pažymimojo žodžio taipgi būtų 
atskirtas kableliu, tai ko dau
giau ir bereikėtų.

Prie vandenų (Louvre)Paul Gauguin

siskolinau 500 frankų, kad galėčiau, kaip 
nors pratęsti dar keletą mėnesių. Elgetauti 
nėra malonu”.

Prispaustas visiško vargo ir bado, jis ku
rį laiką dirba Papeete viešųjų darbų biure. 
Bet neilgam. Vėl grįžta į savo lūšną, kurią 
randa žiurkių, vabalų ir tropikinių liūčių vi
sai sunaikintą.

Laiške kitam draugui Charles Morice ra
šo: “Esu prie kilpos galo. Mane baigia su
naikinti piniginiai rūpesčiai ir, svarbiausia, 
liga. Aš be laiko pasenau. Dar turėčiau su
kaupti jėgas ir užbaigti savo darbą. Deja — 
mažai tuo tikiu. Bet dar vis tiek bandysiu 
paskutinį kartą. Kitą mėnesį kelsiuos į Fatu- 
Iva, Marųuesų salyne, kur sala dar yra be- 
vei kanibalistinė. Galvoju, kad salos lauki
nis elementas, kartu su visiška vienuma, dar 
prieš mirštant, sukels manyje ugnį. Turiu 
vilties, rasiu naują gyvenimą savo svajo
nėms ir savo talentui ir padarysiu reikiamą 
baigminį sprendimą”.

Įpuolęs į visišką beviltiškumą, Gauguin 
net bando nusižudyti. Vienu pradėjimu už
baigęs monumetalų, simbolinį savo kūrinį. 
“Iš kur mes ateiname? Kas mes esame? Kur 
einame?” (originalas dabar yra Bostono 
Dailės muziejuje), Gauguin griebiasi nuo
dų.

“Aš norėjau numirti. Pagautas visiško 
beviltiškumo, nutapiau šitą darbą vienu 
prisėdimu. Vos spėjęs paveikslą pasirašyti, 
paėmiau didelį kiekį aršeniko. Turėjo jo būti 
daug, prasidėjo agonija ir nepaprasta kan
čia. Bet nenumiriau”, vėliau rašo Gauguin 
draugui Charles Morice.

Vietoje Gauguin pasirinktos Fatu-Iva, jis 
atsiduria lygiai puslaukinėje Miva-Oa, dar 
kitaip vadinamoj Dominica saloje, taipgi 
Marąuesų salyne, ir apsigyvena Atuana kai
melyje, džiunglėse, ant jūros kranto.

“Poezija čia tvyro pačiame ore, užtenka 
tik sekti teptuką, ir vaizduotė atlieka visa 
kita. Žemė mus grąžina prie mūsų animali- 
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nės prigimties”, užrašo Gauguin Bavo dieno
raštyje. Išsikankinęs ir nusivylimo pagau
tas, jis galvoja dar kartą grįžti Paryžiun. 
Bet draugas Monfreid jam rašo:

“Padarytum geriausiai, jei negrįžtum. 
O neišvengsi būti pagerbtas jau numiręs. 
Tavo vairias jau įėjo į meno istoriją”. i

1903 m. gegužės 8 d. Gauguinas buvo 
rastas savo lūšnoje tik ką miręs, dar šiltas, 
vienišas ir visų apleistas. Kaimelio gyvento
jams vietos papročiu buvo pranešta, kad 
“dabar jis ilgiau nebėri žmogus”.

Ir tik pereitais metais, praėjus 70 metų 
nuo jo mirties, ant Gauguin kapo buvo pa- * 
statytas paminklas — bronzinė vietinės mo
ters figūra.

Tose džiunglėse ant jūros kranto yra ir 
daugiau kapų ir paminklų su keistomis ir 
fantastiškomis figūromis. Laikas, džiunglės, 
tropikų lietūs ir audros juos baigia naikin
ti iki neatpažinimo...

\ i_  i -■

Laukiu lėktuvo į Naująją Zelandiją. Net 
nesusilaikiau nesišypsojęs — lauke vėl tro- 
pikinė liūtis, kad vos vos galiu matyti tuos 
nuotsabius spalvų gėlynus, sodus ir palmių 
miškus, kurie mane taip džiaugsmingai nu
teikė, pamačius pirmą kartą Tahiti.

Vidury salės kokia šimtinė žmonių, ap- . 
stojusių ratu apie 15 metų vaikiną. Visi iš 
eilės eina prie jo, kažką jam sako, apkabi
na, bučiuoja į veidą ir uždeda ant kaklo jū
ros kriauklių vainiką. Kai kurie šluosto aša
ras, vienas kitas net prunkščia iš susijaudi
nimo ir graudulio. Tų vainikų jam ant kak
lo sukrauta tiek daug, kad tik vos pusę vei
do tegali matyti, o vaikinas stovi kaip ver
šiukas ir pabalusiomis akimis žiūri kažkur 
į lubas. Pasirodo, jis išskrenda į netoliese 
esančią Tonga salą, kur anglikonų misionie
rių mokykloje pramoks skaityti, šiaip pra
silavins, o gal ir kokio amato išmoks.

Stoviu ir aš tame būryje ir man links
ma stebėti, kaip visas kaimelis išlydi saviškį 
į mokslą. Linksma? Ne visai. Ūmai kažkoks 
neramumas ir net liūdesys perbėga per šir- ' 
dį. Atrodo, lyg be jokio tikslo ir reikalo. Gal 
tai prisiminimas pirmųjų mokyklos dienų 
tolimoje tėvynėje? O gal tik šiaip sau su
spurdėjo nerami klajūno dvasia?...

Kažkaip susimąstau ir nė nepajuntu, 
kaip kelios tahitietės vahini ir man krauna 
ant kaklo tuos jūros kriauklių vainikus.

— Sugrįžk į Tahiti! ... Sugrįžk, — lyg 
tai sutartinai sako, lyg tai dainuoja. Jų vei
duose šelmiškas juokas, šypsena ir pilnos 
gerumo ir linksmume juodos akys — kaip 
Tahiti tropikų naktys.
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M. K. Čiurlionio filmas 
jau ekrane

iBowling Green valstybiniame 
universitete ipagamintas netrum
pas dviejų dalių kultūrinis filmas 
apie didįjį mūsų rašytoją ir mu
ziką M. K. Čiurlionį.’ Filmas su
suktas kaip tik laiku, kai 1975 
metais visur plačiai bus minima 
šimto metų sukaktis nuo Čiurlio
nio gimimo. Tokiu būdiu šis fil
mas yra lyg ir pirmas išeivijos pa
judėjimas jubiliejaus kryptimi.

Filmui atsirasti pirmapradis kritikuos. Tačiau, aplamai šne- 
akstinąs buvo šiame uuiversitete kant, įdėtas darbas ir pinigas sa- 
dėStanČios 'dr. Liudos Alssen pa-j ve pateisino. Aišku, reikalauti ir 
skaitą apie Čiurlionio kūrybą uni-'siekti tobulybės nėra taipgi blo- 
versitetįnei auditorijai. Universi- S35 dalykas. Tačiau viską visada 
teito sluoksniuose paskaita sukėlė matuoti ir sverti vien tik Home- 
gyvą “ susidomėjimą Čiurlioniu.! 
Ten pat ir kilo Sumanymas paga
minti kultūrinį M. K. Čiurlionio 
filmą- >1

Šio pobūdžio kultūriniai filmai, 
Hečiairitys įvairių rašytojų, muzi- 
kų, tapytojų ibei mokslininkų gy
venimu. ir kūrybą, šiuo metu pa
saulyje yra labai mėgiami ir nuo
lat matomi per kultūrinių prog
ramų televizijos stotis. Tur būt, 
šitai ir turėta galvoj, angažuojan
tis Čiurlionio filmui. Tiesa, didie
siems pasaulio tapybos 'bei muzi- 
kos autoritetams šiuo metu Čiur
lionio pavardė jau nėra nežino
ma, ji dažna ir specialiuos šios 
rūšies leidiniuos. Matyt, norėta, 
kad Čiurlionio vardas pasiektų ir 
tą šviesesnės publikos masę, kuri 
mėgsta televizijoj ar šiaip viešo
sios bibliotekos bei panašios au
ditorijos patalpose pamatyti ir iš- 
girsta įvairius kultūrinius filmus. 

Dabar jau turimo Čiurlionio 
filmo atveju jis yra labai pa- 

*» rankos tiesiogiai pačiai lietuviš
kajai išeivijai. Filmas yra lengvai 
parodomas kiekviename kultūri
nio pobūdžio susirinkime, įvai
riose vasaros stovyklose, kursuose, 
suvažiavimuose, simpoziumuose ir 
pan.

Nors filmas etiketėje pristato
mas Bowlin.g Green universiteto 

W vardu, jam atsirasti reikėjo dau
gelio sutelktinės talkos. Pirmoje 
eilėje čia pažymėtina pačios dr. 
Liudos Alssen iniciatyva. Ji ir bu
vo didžioji viso reikalo organiza
torė ir ekrane vedamo dialogo 
apie Čiurlionį dalyvė. Greta pa
brėžtinas ir šio 'universiteto pro- 
fesorius.meno istorikas dr.Willard 
Misfeldt, dabar tapęs dideliu 

^Čiurlionio gerbėju, taipgi įdomus 
pokalbininkas pačiame filme. 
Gražus filman indėlis ir mūsų 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus, 
kuri's abiejose filmo dalyse skam
bina Čiurlionio kūrinius. Tekstą 
parašė ir juostas muzikiniam fil
mo fonui pritaikė kompozitorius 
Paul (Paster. Nemažai patarė ir 
filmui savo turimos medžiagos 
apie M. K. Čiurlionį paskolino 
meno istorikas dr. Mindaugas 
Nasvytis. Gi Čiurlionio muziką į 
juostas perrašė Juozas Stempužis. 
Prisidėjo ir lietuviškoji spauda, 
sukeldamią^fidmuį palankias nuo-

talkas mūsų visuomenėje. Ir pa
galiau ipaskutinis lašas jau airtipil- 
'nėn taurėn buvo Lietuvių fondo 
Į 2.500 dolerių parama, kurią red- 
įkėjo pridėti prie universiteto iš
laidų, norint, kad filmas tikrai 
būtų realizuotas.

Žinoma, ir tie, kurie jau filmą 
Chicagoje matė, ir tie, kurie jį 
dar įvairiomis progomis 'matys, 
gyvai jį komentuos, pagirs ir pa-

ru, Šekspyru, Michelangelu ir 
Beefhovenu taipgi būtu 'gana ne
protinga.

Filmas apie Čiurlionį, koks jis 
dabar yra pagamintas, ne vieną 
kartą mums, o ir kitiems, labai 
ir įlabai pravers, vienur muzikos 
motyvu, kitur spalvos ar paveiks
lo kompozicijos užuomina, o tre
čiur ir abiejų pokalbininkų žo
džiu pasiliks akyse, ausyse ir šir
dy. Aišku, siekiant paties geriau
sio, gal galima būtų buvę pokal-

5

bininkų šneką vietomis kiek pa
trumpinti? Gal reikėjo pokalbio 
populiariąją, daugiau informacinę 
pusę siaurinti intelektualinio nag
rinėjimo sąskaiton? Tačiau, gal 
būt, kitam žiūrovui atrodys kaip 
tik visai atvirkščiai? Gal bus ir 
nuomonių, kad reikėjo filme ro
dyti daugiau ir pilnesnių Čiurlio
nio paveikslų bei jų detalių, o ma
žiau ekraną dengti pačių pokal
bininkų veidais? Žodžiu, nuomo
nių čia gali būti įvairiausių, ir jų 
nevertėtų išsigąsta.

Svarbiausia, kad nieko pana
šaus lig šiol mūsuose neturėta, o 
dabar spraga pusėtinai jau užkiš
ta, mes patys ir kiti, o taipgi ir 
televizijos stotys (tik jas patys 
šiuo reikalu turėtume kontaktuo
ti!) jau gali infonmuotis ir publi
ką informuoti, kas buvo ir kuo 
'buvo Mikalojus K. Čiurlionis. 
Filmas susitiktas dviejų dalių. 
Bet tarp savęs jos nėra taip tamp
riai surištos, kaip kokių dviejų 
dalių romanas. Kiekviena filmo 
dalis yna gana savarankiška, ir 
nebūtina jas abi iš karto žiūrėti. 
Jeigu jau reikėtų rinktis, tai vis 
dėlto čia rašantis asmeniškai rink
tųsi antrąją dalį, kuri daugeliu 
aspektų lyg ir geriau pavykusi 
negu pirmoji.

Organizacijos ir mokyklos, ku
rios būtų šiuo čiurlioniškuoju fiil-

Iš pokalbio su kun. Alg. Keziu, S J.
(Atkelta Iš 3 pusi.)

paskirais ciklais: skulptūrai, gra
fikai, tapybai ir pan., kur bus 
galima sugrupuoti medžiagą pa
gal temas. Tokie leidiniai, pa
ruošti dviem kalbom, būtų priei
nami ir amerikiečių akademinei 
visuomenei, šiuo metu ypač be
sidominčiai etninėmis studijo
mis.

biografinių filmų. Suprantu, kad 
tam pasirinkimui įtakos turėjo 
psichologinis nusiteikimas, nes 
filmas buvo daromas prieš pat 
profesoriaus mirtį. Bet filmiškai 
žiūrint, man daug geresnis atro
do filmas apie prel. P. Jurą, nes 
ten (panaudotas žymiai didesnis 
filminis įvairumas.

vieša išpažintis nebaisi, bet gal 
net maloni. O dėl to, kad jis vi
sus pažadėtus įsipareigojimus 
NET SU KAUPU įvykdė. Ir čia 
yra didžioji ne tik žmogaus, ne 
tik kūrėjo, bet ir kunigo dorybė.

Mums belieka maldauti Aukš
čiausio, kad kun. A. Keziui nepa
gailėtų sveikatos, nes darbo už
mojai dar dideli prieš akis.

VI. Ramojus

Šv. Kazimiero kapinių 
albumas.

Jis užkliuvo, nes straipsnių pa
ruošimas ir išvertimas į anglų 
•kalbą pareikalavao daugiau lai
ko, negu buvo numatyta. Dabar 
atliekama galutinė redakcija ir 
'greitu laiku albumas bus atiduo
tas spaustuvei. Uždelsimas išėjo 
ir į naudą: per tą laiką kapinė
se atsirado naujų, įdomių pa
minklų, kurie albumą gražiai 
papildys. Šiemet, žūt būt, albu
mas turi pasirodyti. Jį laužo pri
tyręs specialistas Vincas Lukas. 
Albumo pavadinimas: “Palikę 
tėviškės namus”. Angliška antraš
tė: “A Lithuanian Cemetery”. 
Antrinė lietuviškoji. “Šv. Kazi
miero lietuvių kapinės Chicago- 
je”.

Dr. Liuda Alssen,
M. K. Čiurlionio filmo iniciatore

miu suinteresuotos, gali smulkiau 
dėl jo panaudojimo informuotis, 
rašydamos tiesiog Lietuvių fon
dui, 2422 Marąuette Rd., Chica
go, III. 60629.

k. brd.

Kas per metus padaryta 
lietuviškojo filmo srityje:

Užbaigtas filmas “Statyba” 
(parodytas visuomenei. Užbaigti, 
filmai apie mirusį prof. A. Salį, 
neseniai minusią poetę J. Augus- 
taitytę-Vaičiūnienę, kurio prem
jerą velionė prieš mirtį dar ąpėjo 
pamatyti. Paruoštas filmas apie 
prel. P. Jurą. Taip pat 'baigiamas 
filmas apie dr. P. Daužvąrdį.' 
Trys paskutinieji vardai įeina į 
“Dvylikos” ciklą. Šiais metais 
numatome užbaigti filmus apie 
komp. A. Aleksį, M.Galdikienę ir 
doikumentinį filmą ;“Sala”. Tai ■ 
filmas apie lietuMfti'^oloniją Los 
Angeles mieste, tiktą lietuvišką 
salą prie Ramiojo vandenyno. I 
tai atsižvelgiant, ir vardas .pa
rinktas. Atsiliepimai apie nau
juosius filmus buvo įvairūs. “Sta
tyba” susilaukė labai kontrover
sinių atsiliepimų, ypač iš vyres
niųjų pusės. Pozityvūs atsiliepi
mai buvo apie prof. E. Salio fil
mą, nes ne vienas jį išrinko kaip 
geriausią iš mano darytų auto-

Jei nebandėte ragauti ANDRULIO SŪRĮ, šiomis dienomis, 
tai tikrai nustebsite kaip pagerėjo šis populiarusis sūris. Jis 
tikrai yra labiausiai lietuvių mėgiamas sūris. lis gaminamas 
jau virš 30 metų iš sveiko pieno ir vartojamas natūralus raugi- 
nimas, nevartojant jokių dirbtinų priemaišų, tai sūris maistingas 
ir jo skonis yra visų pageidaujamas. Reikalaukite krautuvėse tik 
ANDRULIO natūralaus sūrio.

Reikalaukite krautuvėse tik ANDRULIO pagaminto na
tūralaus sūrio.

ANDRULIS
MICHIGAN FARM CHEESE 
Fountain, Michigan

Kas dar padaryta ir kas 
numatoma daryti:

Negaliu nepaminėti rinktinių 
fotografijų leidinio “'Paroda 72”, 
kur į knygą įvesta 1972 m. II Jau
nimo kongreso proga įvykusi fo
to paroda su 'daugelio foto meni
ninkų bei studiozų darbais.

Mano likusio gyvenimo atei
ties vizija — leisti enciklopedi
nio pobūdžio leidinius, juos tai- 

se-kant amerikiečių publikai, 
kant amerikiečių “Pictorial” en
ciklopedijos linija. Į itą ciklą įei
tų mano anksčiau paminėti pla
tesni leidiniai apie lietuvių 
skulptūrą, 'grafiką, tapybą. Tas 
leidinių ciklas kaip tik siektų ne 
tik įvairaus pobūdžio menus 
(dailę, muziką, architektūrą, li
teratūrą, teatrą), bet taip pat ir 
istorines lietuvių vietas. Tad į 
tos lietuviškos “Pictorial” encik
lopedijos ciklą drąsiai 'galime 
jungti paruoštąjį albumą apie 

h" ■ Šv. 'Kazimiero kapines, mūsų abie- į 
I jų paruošto ir dabar į anglų 
kalbą verčiamo veikalo “Penn- 
sylvanijos angliakasių Lietuva ■ 
1874-1974” (pirmąjį tomą, ir taip j 
pat visą eilę kitų gerai iliustruo-, 
tų leidinių, kurie pamažu susi-

! formuos. Štai dėl ko, sukant to- 
, kį darbų ratą, nebelieka laiko sa
vajai kūrybai.

Kun. Alg. Kezio tiesioginiai 
žodžiai baigti. Apie Lietuvių fo-1 
to archyvo darbus specialiai už-' 
siminsime įkuria nors kita proga. 
Bet iš šio ilgo pokalbio galim! 
suprasti, kodėl kun. Alg. Keziui I

i

KANADOS LIETUVIŲ DIENA
1974 m. birželio 29-30 d. ir liepos 1 d.

WINNIPEG, MANITOBA
Birželio mėn. 29 d, šeštadienyje 6 vaL vakaro 

SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
VAKARIENĖ — ŠOKIAI

Marlborough Hotel, 331 Smlth SL 
Būtinos rezervacijos iš anksto 

Asmeniui $7.50
Išimtis vaikui iki 12 metų $5.00 

Siųsti: 432 Elgta Ave„ Winnipeg, Manitoba, R3A OK7

y

Biržele mėn. 30 d., Sekmadienyje
2 vai po pietų

PAMALDOS ŠVČ. MARUOS KATEDROJE
353 St. Mary Avė., Wiimipeg

Sv. Mišias laiko: Vyskupas V. Brizgys ir svečiai kunigai 
Pamokslą sako: Kardinolas G. Flahiff ir

Prelatas J. Balkonas
Gieda Hamiltono Mergaičių Choras "Aidas**

4 vai. po pietų 
PASIRODYMAS VVINMPEG’O VISUOMENEI 

Prie Parlamento Rūmų

8 vai. vakaro 
KONCERTAS 

Playhouse Teatro salėje, 180 Markei E
Programą atlieka: 

Toronto Ansamblis “Gintaras" 
Hamiltono Mergaičių Choras "Aidas” 

Londono Ansamblis “Baltija”

A-A TAMOŠAIČIŲ MENO PARODA 
AUDINIŲ - PAVEIKSLŲ

Birželio mėn. 25 iki liepos mėn. 6 d. 
Manitoba Museum of Man & Nature 

190 Rupert Avė. (Main & Rupert)

20-TOS LIETUVIŲ DIENOS RENGIMO 
KOMITETAS

432 Elgin Avenue
VVinnipeg, Manitoba, R3A OK7

Telefonas: (204) M3-8925

J

ADDTOTOUR

Choose from six different savings pro- 

grams with interest rates that have 

never been higher.

There’s no better time to save, than 

now.

Open a new account or add to an 

existing one. Either way, your money 

earns more at Standard Federal.

We've been helping people save for 65 

years.

7W.
YEARLY

77
YlAILY

CERTIFICATE ACCOUNTS- $5.000 Or More 4 Year Maturity YIELD INCREASES TO 1 90 S oe interest occumuloted for I yr.
CERTIFICATE ACCOUNTS* $1.000 Or More 4 Yeor Motimty YIELD INCREASES TO 735% on interest accumulated lor 1 yr.

Each program is designed to earn more 

for your savings dollar.

c

CERTIFICATE ACCOUNTS- >.000 Or More 30 Month Moturity YIELD INCREASES TO 7 01% on ie te ręst o< c u mulo red for 4 yr.
C'J/ 07 C!

* VIIYEARLY
ClA°7 CERTIFICATE accounts*O 7 2/O $1.000 Or More I Year Maturity* viri n iuA»c»trt
YEAtLY YIELD INCREASES TO 6 81S o« mttretf accumuNted lor I yr.

»'' VIIYEARLY

W-
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS* '1,000 Or More 90 D«y Maturity YIELD INCREASES TO 6 002% an mterett actu mulo tad for f y».

PASSBOOK SAVINGSInterest Ra«d to the Date oi Wrfkdrawol YIELD INCREASES TO 539% on mterest occvmufattd for I yr.

*A substantial interest ponaity is reųuired for early vvithdravval.

4192 Archer Avenue (at Sacramento) Chicago, Illinois 60632 - 847-1140

ST/lNtylRD 
FEDER/U. 

s/u/Ings

Celebrating our 65th year
Assets over $198.000.000.00
Reserves over $18.000.000.00
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Rašytoja Petronėlė Orintaitė autografuoja savo knygas jos pagerbimo dienoje 
—. kovo 24 Los Angeles, Calif. Tautinių namų salėje. Nuotr. Alg. Gustaičio

Rašytojos Petronėlės Orintaitės 
pagerbimas prie Pacifiko

Petronėlė Orimtaiite yra nepa
prastai kukli, " santūri, tyli, 
mėgstanti uždarumą, širdingai 
jautri rašytoja. Jos poezijos, 
prozos, atsiminimų, vaikų litera
tūros ir kitstohp literatūrinių 
žanrų kūryba yra žodinga, nepa
kartojamai spalvinga, gerai su
prantama. Petronėlės Orintaitės 
paskiri literatūriniai kūriniai 
jau išversti į lenkų, latvių, šve
dų, vokiečių, anglų kalbas.
Novelės laureatė

1973 >u). gruodžio mėn. savait
raščio “Dirva” novelės konkurso 
komisija, išnagrinėjusi konkur
sui gautas 18 novelių, premiją ir 
500 doli paskyrė kūriniui “Gaud- 
vydis”. Atplėšus voką, paaiškė
jo, ka<J autorė yra Petr. Orin- 
taitė. šia proga Los Angeles 
mieste,, kuriame rašytoja gyve
na, š. m. kovo 24 d. buvo sureng
tas jos pagerbimas-. Kūrinį ap
tardamas, rašyt. Jurgis Gliaudą 
tarė, kad literatui nėra didesnio 
džiaugsmo, kaip kito rašytojo 
pagerbimas.

Anot J. Gliaudos, novelės kon
kursas yra skirtingas nuo kitų 
literatūros žanrų. Novelės pabai
ga privalo būti netikėtinumu už
baigiama, turi ateiti netikėtai, 
bet būti įtikinanti. Dėmesys ski
riamas., centriniam asmeniui. 
“Gaudvydžio” turinys jau turė
tų būti literatūros mylėtojams 
žinomas, nes novelė jau spaus
dinta “Dirvos*’ atkarpoje.
Sveikinimai ir meninė programa

Rašytoją Petronėlę Orintaitę 
raštu sveikino .daug asmenų, 
kaip dr. V. Sruogienė, Vilkaviš
kio gimn. buvęs Orintaitės moki
nys poetas K. Bradūnas, Urbe- 
liai, šomkai, dr. V. Maciūnas, 
“Vilties” draugiją ir kt. Valė 
Barmienė sveikino visų P. Orin- 
taitėe buvusių mokinių vardu, 
kurie savo mielai, didžiai gerbia
mai mokytojai yra begaliniai dė
kingi už jos su tyra meile per
duotas lietuvių literatūros ži
nias; dabar jos mokinių yra vi
same pasaulyje. Taip pat V. Bar
mienė įteikė baltų jr raudonų ro
žių didelę puokštę, kurią iš San
ta Barbaros specialiai vežė mū
sų mylima solistė Vincė Jonuš- 
kaltė-Zaunienė-Leskaitienė, bet, 
pasiekusi Los Angeles, susirgo. 
Jauna, tautiniais lietuvių rūbais 
apsirengusi lietuvaitė įsegė lau-

reatei orchidėją. Ant stalo sto
vėjo puošni, didelė vaza su balto
mis orchidėjomis, p. Dovydaičių 
atvežta iš San elemente, Calif.

Buv. P. Orintaitės mokinė, da
bar aktorė Nelė Apeikienė, pui
kiai paskaitė ištrauką iš novelės 
"Gaiudfvydrs”. Ilona Baiužėrūenė 
padeklamavo P. Orintaitės eilė
raštį “Mano kraitis”.. Solistė 
Janina čekanauskienė, akompa
nuojant Algiui Draugeliui, pa
dainavo tris dainas, sukurtas 
mūsų kompozitorių: Kačanaus
ko, B. Budriūno, G. Gudauskie
nės.

| Sveiki, mieli lietuvių literatū- 
I ros mylėtojai! Džiaugiuos, dė- 
I kojų už 'dėmesį kalbėjusiems, pa- 
i gerbusiems, “Dirvai” ir jos me
cenatui Simui Kašelioniui ir 
Los Angeles Tautinės sąjungos 
skyriui bei jos pirm. Antanui 
Mažeikai, surengusiam šį pager
bimą, ir atsilankiusiems.

Visiems tterfa mėgsti ryšius 
su literatūra, nes iš to nauda ne 
tik rašytojams, bet dar didesnė 
nauda pačiai visuomenei. Skai
tymas nepaprastai praturtina ■ 
vidinį pasaulį, neleidžia žmogui j 
sustabarėti, , sieloje dvasiškai 
grožėjama. Plačiai skaitydami 
knygas, žmonės būtų šviesesni, 
ir tautine prasme taptų akyles
ni, gražiau ir sklandžiau skleis
tųsi mūsų gyvenimas, būtų ma
žiau kivirčų, daugiau vieni kitų 
supratimo.

Rašytoja priminė ir porą pa
vyzdžių. Studijuodama. Kaune, 
atliekamu laiku stengėsi daug 
skaityti. Kita studentė, labai 
graži, linksma ir maloni, viso to 
nemėgo, o dažnai naudojosi jau
noms mergaitėms prieinamomis 
pramogomis: lankė įvairius
Kauno restoranus, šokių sales, 
Palangos kurhauzą ir kt. Po po- f 
ros metų sakėsi ištekanti, bet 
nežinanti, ar jos pasirinktasis 
ją myli. Ji buvo praradusi savi
mi pasitikėjimą ir daugelyje 
žmonių prarado pasitikėjimą.

Rašytoja mokytojavo vienoje 
gimnazijoje, kurios direktorius 
buvo matematikas. O ji iš anks
to buvo nusistačiusi prieš mate
matikus, nes manė, jog anie per 
griežti, riboti, be fantazijos, be 
gilesnių jausmų, siauroko išsila
vinimo. Bet šia direktorius, tas 
matematikas, buvo visų myli
mas, laukiamas, kviečiamas, 
Pasirodė, atliekamu laiku jis 
daug skaitė, net išsirašydavo 
naujausias knygas iš užsienio. 
Tada ji pakeitė savo nuomonę 
apie matematikus. Ne profesija 

■ padaro žmogų vienokį ar kitokį, 
o jis pats

Pažįstąs literatūrą žino, kaip 
rašė Goethė “Fauste” apie pro- 

! tingąjį žmogų. Schiilleris ragino 
įvertinti kiekvieną gyvenimo va- 

. landą, nepraleisti progų, nes jos 
nepasikartoja.

NAUJŲJŲ METU 
ISTORIJA 
Birutė 
POkelevičiOtė

Birutės Pūkelevlėiūtės premijuotojo 
romano viršelis, pieštas Kazio Vesel-

• Birutė Pūkelevičiūtė, NAU
JŲJŲ METŲ ISTORIJA. Premi
juotas romanas. Išleido liietajviiš- 
ikos -knygos Įdubas 1974 m. Virše
lis Kazio Veselkos. Spausdino 
Draugo spaustuvė, 4545 W. 63rd 
St., Chicagp, -III. 60629. Knyga 
184 psl., kaina $4.50, gaunama 
Drauge.

Sis romanas yra laimėjęs dvi
dešimt trečiąjį Draugo romanų 
konkursą. Ir, anot knygos aplan-

ko -paraštės, ne tik ankstesnieji 
Birutės Pūkelevičiūtės romanai 
“Aštuom lapai” ir “Rugsėjo šeš
tadienis”, laimėję. Draugo premi
jas, buvo sutikti su dideliu skai
tytojų dėmesiu, -bet taip pat ir jos 
premijuota drama — stilizuota 
pasaka “Aukso žąsis” ir neseniai 
išleisti vaikams puikūs skaitiniai. 
Tai brandi rašytoja, turinti savitą 
stilių ir 'personažų parodymo bū
dą, kiekviename 'kūrinyje nauja ir 
gaiviai patraukli.

“Naujųjų metų, istorija” — tai 
dar vienas svarus įnašas į 'lietuvių 
literatūrą išeivijoje. Romano per
sonažai — gyvi, kažkur tartam 
pažįstami ir artimi. Tačiau savo 
charakteriais visiškai nauji, lite
ratūriškai teisingi, įgyveną anit 
dviejų pasaulių — senojo ir nau
jojo — riibos. Praeitis ir dabartis, 
'gyvenimas ir mirtis, kartų skirtu
mas ir pažiūrų pasikeitimas taip 
ryškiai juose atsispindi, kad jie 
iš naujo grįžta mūsų tarpam, lyg 
neseniai būtų iš namų išėję.

Skaitytoją “Naujųjų metų isto
rija” gaivina ne tik savo išieiSko- 
tiu, sultingu žodžiu, -gyvais dialo
gais, ryškiais vaizdais, bet ir la
bai nuoseklia romano slinktimi, 
kažkokio likimo paliestų asmenų 
kelione. Skaitai ir nesiustoji, kol 
neužverti ipaskuitinioipuslapio, kai 
vienas jų iškėliau ja mirtin,. kitas 
toliau palieka plaštake skraidyti.

to šimtmečio. Užmokėjo 1,008, 
000 dolerių.

WAGNER & SONS

I

’i'n>ewriters, Addlng Machtnes and 
Checkwriters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

VtrA 50 m. patikimas patarnavimas 
5610 Soutb Pulaski Romi 

Phone — 581-4111

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMU 

IR
TAISO STYGINIUS

Vlt ZlKOS INSTRUMENTU.“

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
[R MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki H vai.

3314 VVest 63rd Street
Ghicago, Illinois, 60629

TeL PRospect 6-8998

KVIRINAS RUNIMAS
1914 VV. Cermah Kd.
CICERO. ILL. 60650

Tel. — 652 3200

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

TeL VIrginia 7-7258-59

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

ManuTacturem

Ypač plota kompozitorei Gied
rai Gudauskienei, kuri prisipa
žino, kad pirmą kompoziciją 
Petronėlės Orintaitės žodžiams 
parašė prieš eilę metų, gyvenda
ma Chicagoje. Bet toji daina, 
vardu “Girios gaudžia”, sukur
ta aukštam balsui, o mūsų solis
tė J. Čekanauskienė turi žemą 
balsą, todėl dabar tą dainą per
rašė žemam balsui. Kompozitorė 
G. Gudauskienė tų abiejų dainų 
originalias kompozicijas čia pat 
įteikė poetei P. Orintaitei.

pa-

STATIONERS

PLENTY OF

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiittiiiiiiiiimAlgirdas Gustaitis
LIEPOS MEN. 31 D

RUGPIŪČIO MEN 4 D.

RUGSĖJO MEN. 1 D.

SPALIO MEN. 2 O

C C M R $1Q <K A0° M 00 roe W »PUNDS

Literatūra padeda, gyvenimą 
pa justi ir, jį apčiuopti pilna sau
ja, padeda sudaryti visumą, ko 
mums labai trūksta.

22CAL-7SHOT
AUTOMATU"

MIUJONINfi VAZA
Londone bai 2 d. parduota

16 inčų kinų įvaža iš penlkiiialilk-

FREE PARKING

Mokomas ui 1 m. 
certifikatus. 

Minimum $1,000

V v. r. iki S », 
ITečlad: uždažyta.
» ». r. Utį » v.

“THE SHOP U-NHEK”

Tel: PR6-9102

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. StaibiMt. registruoti..

7%
Mokamas už 4 m. 

certifikatus.
Minimum $5,000

PINIGAI fNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. Ir PENKTAD.
VALANDOS- SEŪTAD. » v. r. iki 12 v. d.

PIRMAD. IR KETVIRTAD.

Velykinės Kortelės

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiiuiiiuiniiuuiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiHMiiiiii

TVERAS
laikrodžiai m branoenyb

KISTČRAFT IB NORCROSS sužnybo. 
Kiekvienai giminei ir draugams 

DENNISON’S VELYKŲ PAPUOŠIMAI IR 
DOVANŲ (PAKAVIMAI 

VELYKINES KORTELES SVETIMOMIS 
KALBOMIS -

DIRMAVONES ir KOMUNIJOS KORTELES

Baigdama rašytoja paskaitė 
eilėraštį “Mano giesmė” iš savo 
lyrikos knygos “šulinys sody
boj”, išleistos 1950 m. Chica
goje.

Petronėlės Orintaitės pagerbi
mo popietė Los Angeles, Calif., 
buvo tikra literatūros šventė. 

, Tautinių namų salė buvo pilųu- 
; tėlė atsilankiusių. Daugelis nu- 
i sipirko jos knygų, kurias autorė 
i literatūros bičiuliams autogra- 
fayo.Čia tik trumpai jos-žodis at

pasakojamas-

Laureatės Petronėlės Orintaitės 
žodis

PERSONAL SELF-PROTECTION Kr

Apsaugok lt savę lr savo mylimuosius 
nuo kriminalinių užpuolikų su šiuo pre- 
cižiškal pagamintu, aukštos kokybės ne
mirtingų ašarinių dujų ginklu. Šauna 
septynis kartus j sok>und<«. Tvirto meta 
lo konstrukcija su patogiu saugiu gai
duku. Europiečių meisterių gaminti. Lengvai pa
spaudžiamas gaidukas. Nereikalingas federalinis 
šaunamų ginklų leidimas.

USIIY 
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0« 

pocket

GUARDIA.N, DEPT. DD. BOX A • LONG ISLANDCiTY, N.Y.11101

IAMA
•‘THE SHOP U-NEKD"

6305-07 So. Kedzie
Dovanos, Korteles, Knygos* RašL Reikmenys ir Dennison Prekės

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių j Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje, KIEKVIENĄ 
GRUPP LYDĖS PATYRUS KELIONIŲ PALYDOVAS. '

VISOS GRUPES LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (I dieną Kaune) 
DATOS YRA SEKANČIOS:
BIRŽELIO MEN. 11 D.
BIRŽELIO MEN. 17 D. 
BIRŽELIO MEN. 27 D. 
LIEPOS MEN. 8 D 
LIEPOS MĖN 23 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 — NF.W YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki

KELIONTŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE ATEITYJE.

Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones į Havajus — vieną L m, rugpjūčio 
mėnesį, kitą vasario mėnesį 1975 m. Patariama registruotis dabar.

DĖL, INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA KASYKITE.’

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 Tel. (39 23 239-9797
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visą Ame
riką lr kitus pasaulio kraštas, pardaodame-bilietus, parūpiname vizų 
be jokio papildomo mokėsite.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKBEWIOZ, Prez.

2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1093
SPAGE

5*/4%.
Mokomas ui
Investavime 

sąskaita.
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LeBaron 2-Door Hardtop

Save up to $1,500.00 on now 1973’s

BALZEKAS
1YSLER PLYMOUTH VAULANT 1MPER1AL

4030 So. Archer Tol. VI 7.1615
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Kultūrinė kronika
6

, ROMANŲ KONKURSO
I IŽB.UGIT’VES

ISfcJO ‘IJETUVIV 
LITERATŪROS ISTORIJA"

ro■Prano Naujokaičio “Lietuvių Draugo dvidešimt trečio 
literatūros istorijos” pirmasis to- manų konkurso užbaigtuvės 
mas jau atspausdintas lietuvių dailiojo žodžio 'šventė ir koncer- 
pranoiškonų spaustuvėje, Brook- tas įvyks šį sekmadienį (balam- 
lyne. Jis apima mūsų literatūros 
^ikotarpį nuo Mažvydo iki Mai
ronio Imtinai. Tai trečdalis šio 
milžiniško darbo jau ‘atliktas. Vi
sa Prano Naujokaičio “Lieetuvių 
literatūros istorija” bus trijų di
džiulių tomų. Pirmasis tomas 
606 puslapių. Autorius šį trito
mį rengia, remiamas Lietuvių 
fondo. ‘Kaip žinome, šio*veikalo 
autorius' yra vyresniosios kartosi 
mūsų .literatūros kritikas, straips
niais, o ypač naujų knygų recen^atė Ištrauką iŠ premijuotojo ro- 

jį zijamis reiškęsis pačiuos geruo- Į mano rečituos aktoriai Zita Ke- 
siuos ^nepriklausomos I Ietuvos • • • • - -
žurnaluos: Židiny, Naujojoje Ro
muvoj. šios' svarbiausios savo 
srities neapleido ir išeivijoje. Ma
nome, kad patys reikšmingiausi 
tritomio puslapiai bus tie, ku
riuose autorius apžvtelgs pokario 
įmetu lietuvių išeivijos literatū
rą, nes okūpuotoj Lietuvoj lei
džiamuos istorinio ir vertinamo
jo pobūdžio literatūros veikaluos 
išeivijos literatūra begėdiškais 
okupanto įsakais yra visai nuty
lima, lyg jos .visai nebebūtų. Tuo 
tarpu kai išeivijos literatūra ligi 
pat šios dienos labai gyvastin
ga ir literatūros žmonių graibs
tyto graibstoma toje pačioje oku
puotoje Lietuvoje. t

PROF. ANTANO MACEINOS 
; PASKAITA CHICAGOJE

ŽinOmio mūsų filosofo prof. An
tano Maeėinos paskaita tema “Ti
kėjimas ii* laisvė” įvyks šį sek- 
madiienį/f balaindžio 7 d.) Jauni
mo centre, Chicagoje, 12 vai. ; 
Šia tema Antanas Maceina spe
cialiai pasisakys, paprašytas Chi
cagos ateitininkų sendraugių. Au
toriaus pageidavimu, paskaitą 
iperskaitys ir diskusijose dalyvaus 
(kitas mūsų jaunas Filosofijos pro
fesorius — dr. Kęstutis Skrupske- 

*li&. Paskaitą rengia ateitininkai 
sendraugiai. Kviečiami visi.

DAILISIINKV PARODOS IR 
LALMf>JIMAl NEW YORKE

Pastaruoju metu Netv Yorko 
liettuvišloj’i iir nelietuviškoji vi- 
suomenfe turėjo progos pamatyti 
Vtet trijų mūsų dailininkų darbus 
individualiose ir grupinėse paro
dose. Skulptorė Elena Kepalaitė 
•Manhattane vykusioj American 
Soęiety <rf Contemporary Aitists 
56-tojoj metinėj parodoj, kurioje 
dalyvavo keliasdešimt tapytojų 
ir skulptorių, laimėjo pirmąja 
premiją už skulptūrą. Grafiko 
Romo Viesulo naujausių darbų 
paroda Kultūros židiny įvyko ko- 

30-31 d. Parodą globojo New 
Yorko ateitininkai. Gi tame pa
čiame (Kultūros židiny Jono Rū- 
tenio tapybos darbų paroda bu
vo atidalyta kovo 23-24 d.

džio 7 d.) 3 vai. 'popiet Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
Chicagoj. Tūkstančio dolerių 
premija bus įteikta rašytojai Bi
rutei Pūkelevičiūtei už konkursą 
laimėjusį romaną “Naujųjų metų 
istorija”. Romaną jau ten pat 

! bus galima įsigyti ir paprašyti 
\ autorės autografo. Premiją lau
reatei įteiks Šiemetinio konkur
so mecenatai Marija ir Antanas 
Rudžiai. Žodį tairs ir pati laure-

Adomas Varnas Colorado peizažas
Iš šiandien atidaromos dailininko parodos Tautlniuos namuos, Chicagoj

I ietuvos vai ai tytė-Visockienė ir Vytautas 
| Juodka. Koncertinę programos 
dėl į atliks Clevelando Vyrų ok
tetas, vadovaujamas Ryto Babic
ko. Bilietai Marginiuos ir kasoje.

Marcei Duchamp Laiptais llpan-
: .x. čios judesys

O kq pasakys kritikai?

*1

PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS

kos, kokios ji verta. Taip, ačiū 
Dievui, dar nėra.
(Kitą šeštadienį atsilieps Kęstutis 
Keblys, o gal ir Bronys Raila)(Atkelta iš 2 pus) 1

monolitinio, partinio bloko, dik
tuojančio .savo skonį ir grožio 
kriterijus. Motinai y»ra taip, kad 
Ikiai kurie tų darbo kolegų savo 
tarpe asmeniškai net nepažįsta
mi.

Iš kitos pusės, ne visai be nuo
dėmės yra ir laikraščių ar žurna
lų redakcijos. Ar nėra jos linku
sios užsitikrinti sau pastovių re
cenzentų tinklo. Sunku pasitik- 

I rimt, kaip įkyriai jos atakuoja 
tuos “Vienvailkiius tėvus”, kurių 
skaičius, kaip sakėm, nemažas ir 
kurių tarpe, sprendžiant iš pa
vardžių, esama tikrai (pajėgių tin
ginių. Neretai susidaro įspūdis, 
kad literatūriniai straipsniai ar 
recenzijos tėra toleruojamos tik 
kaip pa togius kamšalas. Kantą už
sitikrinęs, kad jam atsiųstą pa
minėti leidinį įkas inors recenzuos, 
redaktorius per daug nesijaudi
na. Ar ne todėl taip pagausėjo 
“paniohidiniių”, “mišelių-juž-mi- 
rusius” ‘pobūdžio recenzijų? Atsi
liepimų apie knygas, išėjusias

žentas dažniausiai net nežino, 
kaip jie nustatomi. Bet kadangi 
jie simboliniai, jis nebūtinai lin
kęs sutikt, kad jo darbas ir, sa
kysim, koks pliauškalas, išverstas 
iš kitos kalbos, turėtų būti įkai
nojami vienodai.

Vis tai maži kelmai, kurie di
delį vežimą verčia, ir jais susi- 
riipint, mūsų manymu, naudin
giau, nei šūkaloti apie pseudo- 
ikritikos “sriautus”. Nes juk, jeigu 
net Plunksnelės vizija ir pasiro
dytų “regėjimu tunelyje”, argi 
nėra taip, kad visuomenė nusi
pelno tokios literatūrinės . kriti-

SURADO PAGROBTUS MENO 
LOBIUS

Policijos agentas Italijoje jsi- 
jiumgė į tarptautinę meno vagių 
gaują ir taip ipaivyko atgauti pa
vogtus kūrinius: Rembraindto — 
Dėdė, Canaletto — Didžiojo ka
nalo vaizdas ir Kranacho — Mo
teris su jaunu berniuku.
MIRĖ DAINŲ KŪRĖJA — 
IR LIBRETISTfe

Dorothy Fields, kompozitorė 
ir libretistė, mirė, sulaukusi 68 
m. amžiaus. Ji sukūrė aįpiie 400 
dainų scenai ir filmams bei 19 
scenos veikalų. Mirė Nevv Yorke.

ALGIRDO LANDSBERGIO 
PASKAITOS IR SKAITYMAI 
AMERIKOS UNIVERSITE
TUOS

Rašytojas Algirdas Landsbergis 
aplankė eilę JAV-ių universitetų 
su paskaitomis ir skaitymais.- Ke
lionę pradėjo kovo 12 d., skaity-
Sw“s To.'/Ti“B.l«xBio' vigilija” 1957'm. Po

1 v itlj ■ s a.|°’n.. 1“”1'0 "g®5 septyniolikos metų .prieš metus ar dvejus. Ar ne to-
Y.) ir kalbėdamas apie dvikalbio B __ ® i__ ,_____ ep__

išeivijos (grožinę literatūrą pratur
tinęs visa eile pirmarūšių 'knygų, 
1974 metais išleis Alfonso Nykos- 
Niliūno naują poezijos (knygą ir 
pernykščio Rašytojų draugijos 
laureato 'Eduardo Cinzo naują ro
maną “'Raudonojo arklio vasara.” 
E Alfonso Nykos - Niliūno iš- 

I leistųjų knygų paskutinioji buvo

dramaturgo problemas. Tą patį 
vakarą Statė University College 
jis kalbėjo apie dabartine dramą 
ir teatrą Rytų Europoje. Kovo 13 
d. Colorado universitete (Boul- 
dėr, Colo.) sekė paskaitos apie 
“samizdatą, kaip kraštutinių pa
dėčių literatūrą” ir apie “fantas
tiką samizdate”. Kalifornijos uni
versitete (Los Angeles) kovo 14 
d. Landsbergio paskaitas tema bu
vo “Tautosaka Rytų Europos lite
ratūrose: estetinės ir politinės im
plikacijos”, o Pepperdine univer-l

WATCH REPAIRING
FREE CRYSTAL THIS WEEK

Jevfelfy repalr. Rring your old įevelry to t radę ln. 
ENGRAVTNG — 1 day sorvlce. Free estimatea.

KOPEIKA .1 E W E L E R S 
2448 W. 68rd Street, phone — GR 6-2701

MARCEL DUCHAMP PARO
DA MENO INSTITUTE

Šiuo metu Chicagos Meno ins
titute vyksta gana' reikšminga 
prancūzų dailininko Marcei Du- 
champ (g. .1887) darbų apžvalgi
nė paroda. Kai kuriuose savo kū
rybos etapuose jis priartėdavo tai 
prie kuhistų, tai prie siurrealistų- 
Turėjo ir turi nemažos įtakos vi
sam moderniajam menui. iReikš- 
mingiausi jo dambai yra tie, ku
riuose jis savo kompozicijų kukis- 
tines formas vaizduoja judesyje. 
M. Duchamp paroda Institute 
vyks iki (gegužės 5 d.
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ CHICAGOJE

Jaunimo centro choro ir Jau
nimo centro tautinių šokių an
samblio koncertas šiandien (ba
landžio 6 d.) Jaunimo centro di
džiojoj salėj 7 vai. vak.

Dail. Adomo Varno 95 metų 
sukakties minėjimas ir jo darbų 
apžvalginės (parodos atidarymas 
šiandien 7 vai. vak. Tautiniuose 
namuose.

ši šviežia Alf. Nykos - Niliūno 
knyga yrą didele naujiena. Taip
gi nekantriai bus laukiama ir 
antroji Bd. Cinzo knyga. Kaip 
žinome, savo debiutine knyga 
“Brolio Mykolo gatvė” šis mūsų 
rašytojas 1973 laimėjo Rašytojų 
draugijos didžiąją premiją — Lie
tuvių ‘fondo tūkstantinę. Todėl 
prozos skaitytojuose dabar ypač 
auga smalsumas: ką pasakys Edu
ardas Cinzas su savo antrąja kny- 

ritetelMajiibu BeaA?kwo“i5 d.‘) taipgi baigia spaudai
— “Religiniai motyvai 'Rytų Eu-1 paruošti Antano Škėmos raštų 'III 
ropos literatūrose”. Kovo 16 d. jis 
drauge su vietiniais aktoriais da
lyvavo (Los ‘Angeles Dramos sam
būrio suruoštame ištraukų iš jo 
d rainų vakare. Kalifornijos Vals
tybiniame Universitte (ipųjlerton, 
kovo 18- d.) jis skaitė dvi pastai- į 
tas apie “šamizdatą”. Kelionę už- i 
baigė Benkeley ‘Universitete (kovo 
19 d.) (paskaita apie “Kkolagmę 
estetiką Rytų Europos literai iro- j 
se”. Beveik kiekvienoje paskaitoje 
rašytojas įterpė pavyzdžių iš tie-j 
tuvių, latvių ir estų literatūrų bei 
istorijų.
IŠLEIDŽIAMOS NAUJOS 
ALFONSO NYKOS-NILIŪNO 
IR EDUARDO CINZO 
KNYGOS

Algimanto Mackaus Knygų lea- i 
dirno fondas, pastaraisiais metais

laikotarpis ‘be naujos knygos. To- dėl pasitaiko taip, kad nusiųsti 
dėl kiekvienam poezijos bičiuliui tekstai užsiguli savaitėm, kol pa-

gailiau jiems surandamas laisvas 
plotelis?

Nedrįstumeime kaltinti redak-, 
torių. Jie geriausiai pažįsta savo 
skaitytojų skonį ir poreikius. Ge
riausiai nutuokia, kas aktualu, 
kas ine. Tik išeivijos recenzentas 
ingi yra (padaras ne 'be žmogiš
kų ydų, ne be profesinių bėdų. 
Dažnai tokia gaišatis anaiptol 
nesukelia jam entuziazmo atsi
liepti ateityje į redakcijos laiš
kus.

Yra pagaliau honorarų, kokie 
jie ‘bebūtų simboliniai, ‘ klausi
mas. Nebūtinai “jaučio skūros” 
dydžio recenzija reiškia stambes
nį simbolinį atlyginimą. Recen-

FRANK’S TV and RADIO, INC.
SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO TR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

3240

PETKUS i
MARQUETTE FUNERAL HOME j 

TĖVAS IR SOROS-
TRYS MODKRNMKOri KOPLYČIOS į

2533 Wert Tirt SI. Talei. GRoveahlll 6-2345-4 j 
1410 S. 50tii Ava., Cicero TOvmhalI 3-2108-09 ’

ADKBTB AUTOMOBILIAMS STATYTI

VAZNEUŲ PREKYBA

Dovanos įvairioms progoms
2501 W. 71 St., Chicago, Iii. 60629

Tel. (312) 471-1424

HIGH RATES

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

PAID QUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

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

PER ANNUM 
certificates

$5000 or more
4 year min.

PER ANNUM
$5000 or more 

2 year min.

NEW
Tel.:

■ r

tomą. Algimanto Mackaus Kny
gų ‘leidimo fondui vadovauja G. 
Vėžys. J

Cosmos Parcels Express Corp.
TJcensed by VNESHPOSYIJTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentfirą, siunčiant

DOVAMAS-SIUNTIMIUS | LIETUVA, LATVIJA, 
ESTONIJA, UKRAINIJA Ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KUTENTŲ PATENKINTI 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus dovaną pažymėjimams, automobiliams, šal
dytuvams televiziją aparatams, radijo tranzistoriams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietą Sąjungoje
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
43 8 MADISON AVENUE

(tarp 51 fr 52 g-vėB)

Floor 21st
YORK, N.Y. 10022 
(212) 758 1150/1 
SKYRIAI:

NEW YORK, N. Y. 10003, 45 Second Avenue 
NEVV YORK, N. Y. 16011, 135 W. 14th Street 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue 
CHICAGO, IU. 60608, 3333 So. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134. 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. 
HARTFORD, Conn. 06106, 518 Park St. 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourtii St 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEVV HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevatd 
NFWARK. N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON, N. J. 07505 — 60 Broadvay 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5tb St 
PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Camon Street 
SAN FRANCiSCO, Calif. 94115, 1826 Dlvisaderu St 
WATERBURY, Conn, 905 Bank Street 
VVOODHAVF.N, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. 
VVORCESTER, Mass. 01619, 144 MiUbury Street 
IRVINGTON, N. J. 67111, 1062 Springfield Avenue 

YOUNGSTOWN. OHo 44503, 309 W. Paimi Street

Xt

Tel: AL 4-54566
CH 3-2583 
LI 2-1767 

268-0068
TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
GL 8-2256 

365-5255 
246-0473

PO 3-8568
AN 1-2894
LO 2-1446

373- 8783
GR 2-6387

Tel. 345-2628
Tti. PO 3-4818
TeL GL 5-9586

HU 1-2750 
FI 6-1571 

PL 6-6766 
Tet 441-4712

SW 8-2868
374- 6446

RI 34*440

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių D I r e k t o r I a.l 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

<330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

4605>07 South Hormltago Avenuo
Telefonai YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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GERIEJI LAIKAI IR VAIKAI likę. Alk, jei kas tą visą būtų davę 
anais laikais, kai tik dviratis te

žinote, su tais vaikais tikra bė
da, jie mokykloje, ypač lituanis
tinėje, nelabai klauso, juk gal rei
kia 'tikėti net ir N. Jankutės kny
ga, kurioj ji rašo, kad visokių 
pokštų vaikai pridaro “Nuo de
vintos iki pirmos”, taip jos ir ta 
knyga vadinasi. Ką tu su vaikais, 
dabar nauji, blogi vaikai, vaikai 
neklaužadas, nieko nenori moky
tis ir jei taip bus toliau, tai pa
saulis eis ne pirmyn, bet atgal. 
Tik nesuprantama kaip jis dar 
vis žengia pirmyn, net ir į mėnu
li pateko, kai tie vaikai vis blogė
ja ir blogėja. Taip sakant, nesi
moko. O seniau, kai dar tėvai Lie
tuvoje mokėsi, tai buvo ir draus
mė ir tvarka, ir vaikai buvo nuo
stabiai geri, mokytojai galėdavo 
apalpti nuo tokio vaikų saldumo.

Taigi, vaikai tie visi rimučiu- 
kai ir reginutės, atrodo, tiesiog at
silikę, nemoka nė su mokytojais 
pabendrauti. .

Lietuvoj, prieš mokytojui atei
nant, nupaišydavom ant lentos jo 
nosį dr akinius. Na, o jei nepa
vykdavo toks geras darbas 'pada
ryti, tai ant kėdės įknopkę padė- 
daivom. Žinot, jei atsisėda, tiesiog 
malonumas. Žinoma, pasitaiky
davo, kad mokytojas su kaliošais 
ateina, o jei negali jų prikalti prie 
grindų, tai būtinai su kuo nors 
juos sukeiSki. Taip senais gerais 
laikais bandydavam išreikšti gero 
mokinio savybes, ne taip kaip 
dabar vaikai, nesugebą tokių 
nuostabių darbų atlikti.

Geri 'buvo laikai ir geri buvo 
vaikai. Gimnazijos mokytojui ir 
langelį galima buvo akmeniu iš
pilti ar šiaip net ir jo darželi iš
minti. Nuostabių dalykų tada 
buvo įgalima padaryti, kada buvo 
geri vaikai, o ne tokie neklauža
dos ir nieko nesugebą kaip dabar.

Žinoma, pasitaikydavo ir anais 
laikais gerų valkų, kurie nieko 
nesugebėdavo ir per pamokas ty
lėdavo, klausydami ir rašydami, 
lyg nuo to viso pasaulio gerovė 
priklausytų. Bet būdavo ir tokių 
gabių vyrukų, kurie j rašalines 
ant katedros vandens pripildavo, 
išlankuodavo plunksną, kad raša
las nekibtų, prie mokytojo nuga
ros pjrikabindavo skudurą. Taigi, 
geri buvo laikai, ir geri vaikai, ne 
taip kaip dabar tinginiai, kad nė 
obuolių kur nors i sodą neina pa
siraškyti.

Suprantama, kad anais laikais 
tėvai rūkė, bet vaikai, tai jau nė 
trupučio, na, jeigu už daržinės 
kur pasislėpę užtraukdavo kokią 
suktinę ar nudžiautą papirosą, tai 
nieko. Net nuostabu, iš kur tų 
dabar senių rūkančių atsirado, 
kai anais laikais jaunimas toks 
geras ir prie papiroso neprivaro- 
mas buvo. Geri buvo laikai ir ge
ri vaikai, nenusirašinėdavo pamo
kų, neplėšdavo iš žurnalų lapų, 
neištaisydavo pažymių, nepasira- 
šinėdavo už tėvus, nemeluodavo, 
kai ėjo maudytis, žaisti futbolo ar 
laptų, panašių į dabartinį beisbo
lą, nesakydavo, kad sirgo ir nega
lėjo ateiti į .pamokas.

Geri buvo vaikai, ne taip kaip 
dabar, kai vaikai nesugalvoja li
tuanistinėj mokykloj, kaip moky
tojai sijoną išdegutuot ar į kišenę 
ką nors nelabai sentimentalaus į- 
mesti, Taigi, dabartiniai vaikai

tikri vėplos, nepajėgūs pagal tė
vus.

Kai rimtai svarstome jaunimo 
reikalus, prisiminkime anuos ge
rus laikus, kokie mes geri ir nuo
stabiai šventi buvome, tai bus lyg 
ir paguoda, žiūrint į savo vaikus 
ir anūkus,, nors ir daug galimumų 
turinčius, bet nelabai sugebančius 
mus pralenkti. Išdykėliai vaikai 
dabar turi visokių modernių prie
monių savo kūrybingumui pa
rodyti, bet neparodo, nes jie atsi

buvo ,o automobilį iš tolo maty- 
davoml Žodžiu, labai liūdna, kad 
vaikai šitaip atsilikę, nesugebą 
nuostabių dalykų mokytojams iš
krėsti.

Žodžiu, pasaulis visai nuėjo 
blogais keliais, o anais laikais tai 
visi šventi buvo ir anie atsimini
mai apie mokytojus ir mokyklas 
tikriausia tėra tik kokia pasaka. 
Nes argi galėjo taip anais laikais 
būti, kada visi, anot dr. J. Va
laičio, buvo tokie labučiai, geru
čiai. A. U.

APIE KOMP. D. LAPINSKO 
PASTATYMĄ

"Vieton įprastų raugintų 
agurkų, šaltienos ir bulvinių bly
nų publikai buvo patiekiami ne
atpažįstami moliuskai ar paspir
gintos gyvačių uodegos, verčiant 
užsigerti kengūros pienu su la
kios vaizduotės priemaišų kok
teiliu”. S. Aukštaitis

Draugiški mintimis 
pasidalinimai

“Poetas Stasys Santvaras 
toks lieknas, aukštas, toks gra
žiai pražilęs ponas. Ir kalba la
bai artistiškai.., Kai kilnusis 
Santvaras perėjo per mano lau
kelius”.

Paulius Jurkus 
“Darbininkas”, nr. 4, psl. 4.

“Būdingiausias tos parodos 
autoriaus žmogiškasis bruožas: 
beveik niekad neužgęsta šyps- 
nos žiburėliai jo apvaliame vei
de Tie žiburėliai atspindi Pau
liaus (Jurkaus) dvasios tauru
mą ir bičiulystės ištikimybę”.

Stasys Santvaras 
“Darbininkas”, Nr. 4, psl. 3

BE BONKOS NESUPRASI
— Kas svarbiau operoj, mu

zika ar libretas, tam reiktų daug 
gerai nusistovėjusio vyno išger
ti, kad klausimą išaiškintum. 

Prof. Vyt. Marijošius

NUOŠIRDUMO SULTYS
“Su Leonardu Žitkevičium, 

Aloyzu Baronu ir kitais drauge 
augom ir maždaug kartu pradė
jom gerti gerą biržėnų naminį 
alų. Tai buvo tikros mūsų kraš
to žemės ir nuoširdumo sultys.” 

VI. Būtėnas
DŽIAUGSMO MOMENTAS

“Malonu klausyti ir džiaugtis, 
kada nušviečiama mūsų tėvynės 
laisvės netekimo tragedija”.

“Naujienos”, nr. 48

Komunistinė “Tiesa” visus ragina susirūpinti sėjimu. Čia. “Šluotos" 
bendradarbis Jonas Varnas taip apibūdina žodžio sėsime reikšmę.

POLITINES AKTUALIJOS

Nepasiruošė
Prasidėjus arabų — Izraelio 

karui, Maskvos partinis klausia 
politruką:

— Kaip manote, ar greit baig
sis šis arabų — Izraelio karas?

— Atrodo, neturėtų greit 
baigtis, nes dar neparuoštas ka
ras kitur, — atsakė politrukas.

Atsargų sudarinėtojai
Prez. Nixono priešas kartą bu

vo užklaustas, kodėl “Water- 
gate” byla nebuvo keliama prieš 
rinkimus, tuoj pat, kai buvo pa
gauti kaltininkai, o laukta ilgai 
po rinkimų. Gal ir rinkimų re
zultatai būtų buvę kitoki?

— Tada mes turėjom Vietna
mo karą, todėl “Watergate” ga
lėjom palikti “juodai dienai” — 
atsakė užklaustasis.

Papildė katekizmą

BALANDŽIO PIRMOJI IR TEISYBE
Balandžio pirmoji, yra diena, 

kada galima pasakyti ir teisybę, 
bet lygiai galima pasakyti ir to" 
kią neteisybę, kuri visus šiek 
tiek pradžiugina. Praėjus balan
džio pirmajai, atskleidžiame ke
letą atvejų, kada balandžio pir
moji buvo proga žmogui šiek 
tiek pamankštinti jei ne smege
nis, tai raumenis.

Belgijoje
Vieno pirmadienio rytą Diest- 

sestraat (Diest — miestelio var
das) gatvės gyventojai Leuve- 
ne, Belgijoje, rado savo pašto 
dėžutėse pranešimą, neva iš Leu- 
veno miesto valdybos. Praneši
me buvo skelbiama, kad jų gat
vės pavadinimas yra pakeistas į 
“Koeischieterstraat”. tai yra į 
“Karvių šaulių” gatvę ir kad ry
šium su tuo pakeitimu šios gat
vės gyventojai su savo asmens 
pažymėjimais tuoj atvyktų į 
miesto valdybos pasų skyrių pa
daryti atitinkamą adreso pakei
timą.
I

Karnavaloi “Koeischieters” 
grupė per naktį buvo užlipinusi 
ir naujus gatvės pavadiųimo 
ženklus — Koeischietersstraat. 
Tad visą pirmadienį į miesto 
valdybos pasų skyrių atbėgda

vo gyventojai pakeisti adresą 
asmens pažymėjime ir skyriaus 
tarnautojai turėjo visą dieną 
aiškinti jiems, kad jų gatvė lie
ka tuo pačiu vardu ir jokio pa
keitimo nėra.

Prieš porą metų kitas mieste
lis prieš balandžio 1 iš “miesto 
valdybos” gavo pranešimus, kad 
visi šunų savininkai su šunimis 
atvyktų paskirtu laiku į miesto 
valdybą, nes ten visi šunys bus 
nemokamai skiepijami nuo šunų 
pasiutimo. Aišku, viso to mies
telio šunų savininkai su savo šu
nimis skubėjo į miesto valdybą, 
kur jiems paaiškino, kad valdy
ba nieko nežino ir kad tai gal ba
landžio 1 pokštas.

Mažeikiuose
Prisimenu, dar Nepriklauso

mybės laikais man vienas Mažei
kių miesto pareigūnas papasa
kojo, kad vieną rytą Mažeikių 
miesto gatvėje prie namo atsi
rado iškabinta mūsų trispalvė, 
aprišta gedulo kaspinu. Už poros 
valandų visi Mažeikių namai pa
sipuošė panašiomis vėliavomis, 
ir policija turėjo darbo visa tai 
pašalinti.

Tokie tai, mat, tie aprilio 
pokštai. Al. T.

“Jaunimas į lietuvišką darbą 
eina ir dar ateis pats ir be sal
dainių. Dr. G. Valančius

— Mama, tu tur būt sapnuoji, 
kad aš būdama gera studentė dar 
tau padėčiau indus plauti.

— Lolita atsiuntė šį laišką, 
gautą iš Kapsuko. O tas miestas 
turi trečią vardą:

Aš gimiau — Starapolėje, 
Mokslą ėjau — Marijamolėje, 
Rašau laišką į Kapsuką 
Ir klausiu savo dieduką:
— Kapsai! Kaip sukas mieste

Kapsuko?
— Miela dukraite, labai 

pasenau,
Tris šimtus avių kolchoze

ganau.
Nėra piemenėlių, nei rago, 
Močiutė nekepa pyragų...
Aš nepagaunu Šešupėj žuvelių, 
Fabrikas nedaro cukraus 

plytelių.
Kalėdų senis pas mus 

neegzistuoja,
Tik Nikalojus su lazda 

užvažiuoja.
Mano anūkas Justinas
Už sūrį kariavo su kinais.
Netekome tetulės Anastazijos, 
Trys marčios atvyko iš

Azijos.
Sudie, Lolita! Labų dienų 
Tau siunčiu nuo kaimynų. 
Nemoku rusiškai skaityti, 
Negaliu daugiau parašyti.
— Miko Mužiko žodis “Abrao

mo ir sūnaus” recenzentui "Ai
duose”:

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

Lituanistinėje mokykloje

— Mikas Čikagįetis “Dirvo
je” rašo: “Kardinolas Poletti 
labai išaukštinęs lenkus, t. y. 
“Lenkų marijonų kongregaci
ją”. Apie lietuvius marijonus jo
kio žodelio. Pats marijonų virši
ninkas Papczynski išvengęs ma
rijonus lietuvius paminėti”.

Būtų galima tą Papczynskį už 
tai ir nubausti, bet kaip jį benu- 
bausi, kad jis yra miręs prieš 
300 metų.

— Rankovių politika. — “Chi
cago Daily News” išspaus
dino korespondento Mark Gay- 
an straipsnį, kurio antraštė per 
visą laikraštį sakė, kad Sov. Ru
sijoj pagamino švarkus, kur vi
sos rankovės buvo kairės. Žino
vų gi nuomone, kas gali drįsti 
fabrike siūti dešinę rankovę, nes 
bus palaikytas dešiniuoju, einan
čiu prieš partijos liniją ir atsi
durs "Gulago” salyne”.

— Karvės ir įsakymai. — 
“Dirvoje” kovo 22 d. redakto
riai Skirpsto lūpomis giriasi, 
kad jie Lietuvoje buvo ponai ir 
karvių neganė, o be to, 1919 m. 
priimtas įstatymas, kad visi pie
menys turi eiti į mokyklą. 
Spyglių redaktorius ganė 6 me
tus, ganė ir daugelis jo bendra
darbių, bet, matyt, tai vaikystės 
sapnas, o ne teisybė. Iš kitos pu
sės yra tikras nepriklausomos 
Lietuvos karvių šmeižimas, ku- 

jrioH žinojo įstatymus ir galėjo

būti neganomos.
— Prasminga bausmė. —■ 

“The Boooklist” žurnale paskelb
tame lietuviškų knygų sąraše pa
minėta ir “Saulės šermenys”, 
tačiau autoriumi užrašytas Al
girdas Gustaitis. Mes manome, 
kad poetas Antanas Gustaitis 
tos bausmės tikrai užsitarnavo 
už veiksnių nuolatinį botagavi- 
mą.

— Brokdarių daina. “Tiesa” 
išspausdino šį E. Drėgvos suei
liuotą himną brokdariui, kad 
taip priartintų galimumus para
šyti

Ir recenzentas nesuprato, 
Kam reik žmogaus nerealaus, 
Kur Abraomas barzdą krato 
Kart su Stukėnu prie alaus.
Skačius ar vandenėlis tyras 
Tarp tų visų rūšių menų, 
Kartais mes įpilam pipirų, 
O kartais cukraus ir krienų.
Nupaišo Valius ar Valeška, 
Gėlės nors į kaselę pink, 
O kam tie rėmai, baigta, 

taškas,
Be rėmų sienoje kabink.
Ar parašai, kad žydi rožės, 
Paskui ką kitą nutapai, 
Ir tarp tų rožių stumia ožį, 
Ir maišos nostabūs kvapai.
Ir taip mes daugelį dalykų 
Maišom su prieminte gilia, 
Net galvas kiaulės per .

Velykas
Gražiai apkaišom rūtele.
Nemokam net erdvėj 

šiandieną 
Apseit be bibliškos gaidos, 
Dėl grožio tiko ir Stukėnas 
Prie abraomiškos barzdos.
— Rimų grožis. Plunksnelė 

papasakojo apie tokį dviejų poe
čių dialogą:

Susitiko dvi poetės 
Žurnalistų sueigoj 
Ir žodeliais apsimėtė 
Mandagios kalbos eigoj:
— Tavo rimai, sese mano, 
Lyg žvaigždelės, kur bangoj 
Atsispindi okeano, 
Lyg gvazdikas uodegoj.
O kolegė jai išdrožė: 
— Neturi, sesut, galvos, 
Tavo rimuose tiek grožio, 
Kiek ant varnos uodegos.

.1

— Mokykla išmokina skaity
ti tekstą, gyvenimas išmoko 
skaityti ir potekstę.

Viena katalikų šeima Sov. fi
goje nutarė klausyti komunistų 
valdžios įsakymo — nemokyti 
vaikų religijos iki 16 metų, kol 
gaus pasą (asmens liudijimą). 
Kai sūnui suėjo 16 metų ir gavo 
pasą, tėvai nuvedė jį pas moterį, 
kuri mokydavo vaikus katekiz
mo.

Kartą, pamokos metu moky
toja, egzaminuodama jaunuolį, 
tarp kitko paklausė:

— Iš kur žmogus, jeigu nepa
tinka, nebegali išeiti?

— Iš pragaro ir iš Sov. S-gos, 
— atsakė jaunuolis.

Rojuje
Užsienio turistas, atvykęs į 

Sov. S-gą, prie progos klausinė-i 
ja vietinį gyventoją, kaip jam 
sekasi, kaip gyvena?

— Būtų neblogai gyventi, tik 
vaisių pas mus nėra, jų visada 
trūksta, — atsako užklaustasis.

— Rojuje gyvenat ir vaisių 
trūksta? Argi pas jus nėra 
vaismedžių? — stebisi turistas.

— Medžių tai yra, bet jie visi 
uždrausti, ,— atsako gyvento
jas.

“Kalba visiems patiko, todėl 
padėkota gausiai plojimais ir 
net bis^is'. A. Urbonas

— Normaliai žmogui atsirasti 
šiam pasauly yra būtina visa ei
lė sąlygų: pirmiausia turi būti, 
žinoma, tėtis ir mama.

Prof. Vyt. Marijošius >

Vyras žmonai: “Kodėl tu nepa- 
. klausei, kai tavo tėvai už manęs 
tavęs neleido tekėti?”

ŽMONOS PATARIMUI VYRUI

darbininkišką romaną:
Džyru — džyru! — 
Pulkas vyrų 
Piovė vieną gaidį. 
Džyru —džyru! — 
Stengės vyrai, 
“Dirbo” net sukaitę.

Gal sakysit, 
Tik senovėj 
Kitaip vyrai 
Gaidį piovė?
Paskaičiuokit!
Kiek jau metų 
Pulkas vyrų 
Pirtį stato!

Tepu — tepu —. 
Tinką tepa 
Augaloti vyrai, 
O po metų 
Patys mato, 
Kad jisai nubyra.

Nelabai dar išlaisvinta, bet 
jau kovojanti už išsilaisvinimą 
moteris Alis Žemaitė “Naujieno
se” paskelbė savo vyrui eilę pa
mokslų, kurie, manome, gali tik
ti ir kitiems, todėl čia jų keletą 
ir perspausdiname:

— Nebandyk žmonai plėšti 
plaukų nuo galvos, kada ji grįž
ta iš grožio saliono. Gali sužino
ti, ar jos plaukai savi, ar sveti
mi, švelniais būdais.

— Kada žmona pasidažo tru
putį lūpas, nenešk jai šlapio sku
duro nusišluoštyti, nes tau pa
tinka nusidažiusios svetimos mo
terys.

— Nesakyk svetimai moteriš
kei išgalvotų komplimentų ir ne
saldink jų iš kišenės ištrauktais 
cough dropais, kuriais pats ne
betiki.

— Kai išeini šokti, būk tikras, 
kad tavo kelnių priešakys būtų 
uždarytas iki paties viršaus.

Žmonos patarimas žmonai v
Tose pačiose “Naujienose” 

Leonė Kupcikevičienė po kiek 
laiko šitaip patarė žmonai:

“Tuo pačiu metu turi stengtis 
savo vyrelį nušlifuoti. Jį reikėjo 
šlifuoti nuo pirmo susitikimo 
dienos. Šiandien jo skūra blizgė-

Neišlaisvinta moteris
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