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GYVOJI GAMTA ČIURLIONIO TAPYBOJE
K. ŽOROMSKIS

Neseniai Vilniuje išleistas dar jau keletą kartų esu minėjęs, tikvienas. M. K. Čiurlionio tapybi- tuoju abstraktistu jis niekada ne■nės kūrybos aplankas, visais at- buvo: nuo daikto Čiurlionis niei\ ilgiais atkreipęs meno mylėtojų kada nebuvo pasitraukęs. Trečiadėmesį. Čia sutalpinta tikroji ta- rsis
’"----1.1—1—gtaip
_jJ pat netoli
__i.unuo
---paveikslas
pyba, kurios daug kas dar visai abstraktinės minties, nors sniego,
nebuvo matę. Tai “Žiema”, “Pa o tuo pačiu iir eskpresionistinės
vasaris” 'ir "‘Vasara”. Trys ciklai. išraiškos* čia mažiau. Paveiksle
Mano išmanymu, čia labai geras beveik ištisai ledas. Tai ant užaplankas, nes jame randami dar šąlusios upės (tikriausiai Nemubai labai tikrai nusako M. K. no) čiuožykla. Bent taip galima
Čiurlionio tarpybinius sugebėji manyti. Geroką paveikslo dalį
mus. Tai M. K. Čiurlionio tie- ■užima didžiulė tvora. Už tos tvo
sioginis kontaktas su gamta: jo tė ros, viršutiniame trečdalyje, toli
viškės — Druskininkų apylinkės mesniame plane, iš kairės į deši
— gamta. Taip, kaip jis ją ma nę ir ratu vėl į kairę čiuožia žmo
tė, mylėjo ir suprato. “De lo que nės: aiškiai matyti žmogiški silu
es y de lo que pueda ser”, — pa etai. Pilkai melsvam ledo tosakytų žinomas ispanų meno kri ne kompozicinė konstrukcija
tikas Ramon Faraldo. “Tai, kaip išbalansuota ir labai stipri,
yra, ir tai, kaip galėtų būti”. Kaip Taipgi išlaikyta ir spalvinė
tik čia M. K. Čiurlionis ir turi jos vienuma. Pirmojo plano
AR
NE
SIELĄ /kuo mažiausiai to netapybinio didžiulė tvora melsvesnė ir tru
| šnekėjimo, kuris daugeliu atvejų pučiuką šviesesne pegu šiapus tvo
Klausimas iš karto skaitytojui,
-- -- ve- j taip
__ nesąmoningai
______
Tas velniškas -šiandieninis
trukdo tikra- ros ir tolimesnis ledas. Nuo rit
tur būt, atrodys makabriškas, ko- to yra ne kas kita, o Maironio ja/tapybai. Jau vien todėl, šituo- mingai apšarmojusios, gal
ap
ne siurrealistinis, tik jau neliečiąs baladėje suminėtas “riejimasis su1 se cikluose, kaip tapytojas, Čiur- snigtos, tvoros viršūnės lyg pen
mūsų čionykščio realaus gyveni-1 visais” ir ta nepakanta kito kai lioms yra tikresnis. Jeigu “Žie kiais plačiais pirštais tas pats balmo. O vis dėlto, o vis dėlto... Net myno lietuvio/ kuris, anot Vinco mos” ciklas savo abstraktumais ’ tumas įnūdingai krenta žemyn
ir tuo atveju, kai šventėme Va Kudirkos, nešioja skirtingų dryžių gal dar šiek tiek artimesnis jo Lyg triūbuotų mažo tos čiuožyksario 16-tąją. Vienur kitur (ir tai kelnes negu aš pats.
ankstyvųjų metų
simbolinėms los orkestro triūbomis, kurio pa
dar gyviausiose 'lietuvių kolonijo
kompozicijoms,
tai
“Pavasario” veiksle nesimato. Tai jis tos mu
Laiką ir paskutines jėgas iš
se) jau negalėjome sueiti į vieną
(ypač)
ir
“
Vasaros
”
ciklai, kur zikos ritmu stumdo čiuožėjus. O
eikvoję tuščiajam draskymuisi,
ir bendrą visų susikaupimo šven
kas
labiau
priartėja
prie
matomo realiojo žiemos gyvenimo atsto
kam kitam jau neturėdami kvatę. Jau reikėjo arba dviejų toje
sios
gamtos,
lyg
būtų
tiesiogiai
po, mes netiesiogiai ir šaukiame ;
- .
<(ri iš vai yra tie trys mažyčiai belapiai
pačioje vietoje neva bendrinių veto
tiek dainų šventei, tiek Va- J05 P3™*1-.,
Pa’ medeliai, lyg nuo labai šalto žie
minėjimų, arba jie buvo rengia
va9ario” ciklo Čiurlionis dar ir mos vėjo prisiglaudę tvoros užuomi tik savo vardu, kitų organi lančiaus ar Čiurlionio šimtmečių nedrįsta vadinti “Sonata”, nors vejoje.
paminėjimui bei aplamai mūsų -•1.1 __ 1
Jzuotųjų visai nepaisant, nema
Ketvirtame paveiksle, lyg nuo
visų
sričių lygio kilstelėjimui ciklas, kaip ir jo "‘sonatos”, susi
•4 tant ir nebandant sujungti pa
deda iš keturių paveikslų.
kvapą užimančio šalčio, neišpasa
aukštyn.
stangų draugėn. Ir žinoma, iškil
“Žiemos ciklo antrajame pa kyta tyla ir ramybė. O žiemos
Esame atsidūrę tokioje situaci
mėse visur giedojome, “vienybė
veiksle
M. K. Čiurlionis taip su naktys nuo baltumo būna švie
joje, jog “geroje draugijoje” užsi
težydi”, net nerausdami. O tai ir
minti a pie, sakysim, dainų šventę paprastina gamtą, kad tepaima sios. Atrodo, jog viskas sustingo
liudija, kad kažkur savo sieloje
jos beveik mikroskopinę
dalį: ir apmirė be garso. Gal tik ne
ir broliškoje etikoje taip atbuko būtų tikras netaktas, lyg reikala
vimas negalimo, lyg svajojimas porą mažyčių krūmokšnių!, kurie, matoma tvora kartais supykši.
me, jog draskymasis savo tarpe
to, ko niekada nėra buvę. Mūsų lyg sniego rankomis, beveik už .Šviesiai pilkame tone, per dangų
dėl paties draskymosi jau baigia
dengia anapus jų užšalusią upę. ir per žemę tik du apšarmoję, vie
visus išsemti. Viskas eikvojama nusikamavimas kitur šaukia čia
šiuom žiemos paveikslu jis gal la niši, jauni, belapiai medeliai, iš
■nepermaldaujamą veto.
vien tik savitarpio puolimui ir
biausiai priartėja prie abstrakto tįsę kaip sukauptas skausmas,
apsigynimui, nepaliekant
jėgų
Šiemet Valančių ir Čiurlionį,
kaip | Dangų nuo žemės atskiria, lyg to
(ekspresionistinio), nors,
tikrųjų savo uždavinių sritims.
rodos, galėtume turėti prieš akis:
Kitas Čia ims ir paklaus: bet ilš vieno pasimokyti organizaci
kodėl šį kartą pradėta su velniu nio ir realaus darbo, iš antro —
ir su jam užrašoma, o gal jau ir kūrybinio, pionieriško polėkio.
užrašyta, siela? Taigi dėl to, kad Bet ar daug kur jiedu buvo bent
temą svarstant, kažkaip nejučio žodžiu prisiminti jų jubiliejinių
mis prisiminė Maironio baladė metų Vasario 16-tos minėjimuos
“Čičinskas”. Toptelėjo ir ta baisi Mūsų trumparegiškumas čia už
analogija tarp anų senovės laikų mus pasakė veto. Dienos ir mėir tarp mūsosios dabarties. Tik neseniai bėga, o kiek yra lietuvių
su tokiu gal skirtumu, kad anų kolonijų, kur kas nors bendri
laikų Lietuvos nelaimėse atsira niu pločiu būtų daroma šiuos
do vos vienas Čičinskas, gi šian mūsų tautos du milžinus dera
dien juos suskaičiuot jau reikėtų mai pabrėžti viešomis visų aka
gana aukštos matematikos. Todėl demijomis, leidiniais, koncertais,
ir baugiai šiurpu, kada jau ne vien inscenizavimais? Tarpusavio ko
praeitį atliepia Maironis, rašyda vose ir po jų poilsiniame ap
mas:
snūdime išsikerojusi
tuštuma
šaukia pratisai ir tingiai veeeGinti žūstančios tėvynės
tooo!..
Nuo Kazokų čr Maskvos
Ir pabaigai mintis vėl grįžta į
Stojo sūnūs. Vien negynęs
tuos pirmojo Čičinsko laikus, ka
Tik Čičinskas Lietuvos.
da mūsų išsipusčiusi bajorija rie
Liaudos išrinktais balsais
josi ir kapojosi vien tik laiką gaiSeime riejos su visais...
šinančiuos seimuos, nieko pa
• • • • •■ • • • •
doraus neatlikdama, kai jau net
trys graboriai sutartinai šypsojosi
Nepermaldomas kitų
ir
laukė pabaigos. Tad ir ima bai
Dėl sumanymų aukštų
mė,
kad tas paskutinis anos trage
Veto velniškai užriko.
dijos veiksmas nebūtų dabar tiks
liai pakartotas išeivijoj ir kad atei
Tarp žmonių tačiau plačiai
ties rašytojų rašomos apie mus ba
Eina gandas, kad stačiai
ladės nebūtų panašios į Maironio
B “Žiemos” ciklo (Nr. 8)
Velniui bus užrašęs sielą.
“Čičinską”.
k. brd. M. K. Čiurlionis

Kertinė paraštė
TIK

VELNIUI UŽRAŠOME

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)

Urnomis šviesomis sutrūkinėjęs,
vos įžiūrimas, tolimas, siaurutis
horizontas. Tai galėtų būti speige
vos matoma kita Nemuno pusė.
O gal tas siauras, šviesomis sutrū
kinėjęs horizonto rėželis ir yra jo
paties Druskininkai, pasižiūrėjus
■iš anapus Nemuno?
Ties kairiojo medelio viršūne,
kaip ant Kalėdų eglutės, nukri
tusi iš dangaus, vienintelė gerojo
likimo viltis — didelė,
šviesi
žvaigždė. Vienut vienai O gal
taip šalta, kad kitų nei nebema
tai? Ogi ir pati ji lyg prišalusi
prie to medelio viršūnės. Net ne
mano kryptelėti į kurį nors šoną.
Ji lyg globoja tą medelį. O gal
bijo suardyti šią visišką ramybę,
šį nepaprastą tylos balansą. Vi
sam tam atsverti ant dešiniojo
medelio viršūnės į dešinę pusę
nulinkęs vienintelis, dar pasilikęs
rudenio lapas, lyg buvusio gyve
nimo atgarsis. Jis taipgi didelis
Kaip ir žvaigždė. Gal tai turėtų
reikšti dviejų priešingų jėgų tylią,
bet žūtbūtinę kovą.
Šeštame ir septintame paveiks
le kietai sumigę, sunkiai apsnigti
miškeliai: šeštame — pušų, sep
tintame — eglių, lyg būtų pra
radę viltį pabusti ir prisikelti: jų
liemenys ir šakos apklotos sun
kiais ir storais sniego lopais. Kurne-kur gana ritmingai šakų pažąstėliuose, lyg kvapui "įkvėpti, pra
sivėrę kiaurumėliai. Viskas pilka.
Jokios šiltesnės spalvinės dėmelės,

Iš “Pavasario” ciklo (Nr. 10)

visam
lyg būtų prarasta paskutinė vil manyčiau, per menkas
šiam įdomiam ciklui, o pridėti
tis.
Bet taip nėra! Tai tų pažastė- nis — devintasis manęs neįtikina,
lių properšose slapta viltis. Ji ver kad ir jis prie kitų derėtų. Jis čia
tikaliais ritmais, septintame pa nepritampa nei turiniu, nei ge
veiksle, vis aukštyn, diminuendo, rumu. Jeigu M. K. Čiurlionis ro
kažkur sprunka. Lyg pro visą I dydavo tik aštuonis, gal jų ir už
apačią to pilkumo. Tie ritmai tektų?
“Pavasario” ciklas — keturi
skamba kaip pritildyti smuikai
simfoniniam orkestre — “piano- paveikslai. O gal tai jau Sonata?
Kodėl keturi? Gal nebuvo pa
piano”...
Ir, va, aštuntame paveiksle ta vadinta Sonata tik, todėl, kad per
pobūdžio?
viltis prasiveržia triumfuojančiais daug natūralistinio
ritmais į naują gyvenimą. Ji su i Tai galėtų būti gamtovaizdžiai,
draskė jau žiemos ledą į plytas 'paimti tiesiogiai iš kaimyninės
manyti,
ir plyteles ir plukdo moliname, aplinkos? Nebijočiau
šviesiai rožiniame pavasario van kad tai galėtų būti minties įžan
denyje. Tai didele upe — Ne ga į sonatas. Net drįstu duoti
munu plaukia ižas. Jo viduryje šiems keturiems paveikslams var
penki dideli ledo gabalai, ant ku dus: “Allegro apasionato”, “Al
rių spindi penkios didelės džiaugs legro ma troppo”; “Andante
mo žvaigždės: “allegro schercan- cantabile”. “Finale con largo”.
do con molto”.
“Allegro apasionato”. Sniegai
Tai nepaprastai įdomi ir geros kūliais eina pražūtim Iš po jų jau
konstrukcijos kompozicija, kur gaivalingai išsiveržia drėgme per
atitinkamomis ritminėmis grupė mirkusi žemė, net jauti — tuojau
mis visame to vandens plote iš pat prasiverš gyvybė. Jos dar nė
dėstyti stambieji ledo gabalai, o ra, bet jau matyti -tos gyvybės pir
jiems skersinėmis priešpriešo mieji pradai. Tai oranžine spal
mis mažieji. Balansavimas toks va sušilę du medeliai ir šiltėjanti
geras, kad iš pirmo pažvelgiipo toluma.
net nematai tų didelių arba ma
Tų medelių vidury ir tvoros
žų ledo gabalų, o tik džiaugiesi
varteliai jau atdari. Į mėlyną upę
tų ketvirtainių dėmių ir dėmelių
ir tą šiltėjančią tolumą.
žaidimu. Tai dar kartą patvirti
Ta toluma kitapus upės. Taip,
na M. K. Čiurlionio nepaprastą
pojūtį, o gal ir tiesioginį kompo tai Nemuno pietinis krantas: Liš
kiavos pusėn, ties Druskininkais;
navimo supratimą.
Pirmasis šio ciklo paveikslas,
{Nukelta j 2 psi.)
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mis rankomis. Naujas gyvenimas
jau sulapojo, jau pražydo ir me
paupio miškai, o horizonte Liš
džiuose, ir pievoje. Rodos, skam
kiavos kalvos.
ba prisįkėlimo himnas — AleliuOgi dangus ten irgi jau įšilęs
' ja!...’
gelsvumu. Lyg sakytų, kad Ne
Vasaros .ciklas iš šešių paveiks
muno pietinis krantas greičiau
lų įr kelių pridėtinių. Gerai, kad
sušyla, negu
šiaurinis. Taip,
tur y Landsbergis anlanko tekste oaegu siaurinis,
tarp, rur
tik M.__K.____
Čiurlio-1
®erg*.sa£
?
būt, nėra: : tai _____
. i aiškina, jog Ue pridėtiniai bunio romantiškoji fantazija ta?*.e | vo čia priglausti todėl, kad iki
tolimą ir gražesnį pasaulį — 1 šiol Jie niekur kitur nėra- buvę
tą krantą... Kaip spalviniai, taip
i priskirti. Negi tai buvo ipakankair linijiniai ši kompozicija yra!!ma priežastis pridėti juos prie
stiprios konstrukcijos, ypač gero
“Vasaros” ciklo?
balanso, kur vertikalinės ir hori
Manyčiau, gal geriau būtų bu
zontalinės dideliu skoniu paįvai
vę
ir palikti juos niekur nepri
rintos ir kreivės ritmingai sutvar
skirtus.
Mat, nuo jų, labai ge
kytos.
“Allegro ma trappo” ritmin- j ras “Vasaros” ciklas nepagerėja,
gomis, sakytume, Bacho fugomis ° tik nukenčia. Neišlaiko vienoišraiška,
___ J______________
J vis vis
d° Stiprumo rtei savo
nuraibuliuoja
visu dangumi
diminuendo iki pat horizonto,
išbaigtumu. Ypač tie, pavakuris net nebematomas paveiks- ^*nt* ‘Gėlėmis Net “Tiltelis’
le, o paliekamas kažkur žemiau'sav0 ^asia skiriasi nuo viso cikUž paveikslo. Tai galėtų būti lo>.nors labai ®eras ir labai a'
džiaugsmo aidas, nueinąs kažkur, baigta?;
nebegirdimas, arba to džiaugsmo į Pats “Vasaros” ciklas mane latiek daug, kad žmogus nebežinai, bai žavi savo tiesioginiais kon- M. K. Čiurlionis
ar dar jį girdi, ar jau ne? Bet šį taktais su 8amta* taiP»* savo rit“
fuglnį liūliavimą perplėšia kaž- mais* spalvomis ir teptuko įvaikoks nemalonumas. Tad kietų rumu- Paveikslai, aplanke, sunuspalvų ir linijų varpinės moty-i meruot' numeriais 14, 16, 18, 20
vaSi
ir 23, yra rimti tapybiniai paKas tai?! Muzikai tipingas mo- i vyzdžiai, rodą didelį dailininko
tyvas? Filosofiškai reikštų kietos talentą. Čia .pajėgumas suprasti
kovos variantą naujam gyveniišsakyti gamtos dvasią yra la
mui. Bet.. Ar tai tinka tapybai? >ai įkvėpto tobulumo. Ypač išAš labai noriu girti M. K. Oiur-1 skirtinas numeris
dvidešimtas!
Įionį už jo dangų, gal ir mede- T'ai brangus paveikslas, brangus
lių dvi šakeles abipus varpinės, banguotų linijų ritmais ir spalbet... Varpinė pati šitai kompozii- vinės žalumos turtingais tolimų
Pijai perdaug gremėzdiška, nu
nu- ir artimų
artimil planų išdėstymais. Jis
(Sijai
liauta.
Prlleiskim, kad čia daili- kelia tikrą estetinį džiaugsmą. Jis
siauta. Prileiskim,
įlinkas norėjo įvesti kontrastą ir labai aiškiai nusako dailininko
genialią . 'prigimtį ir savo tapybisiikelti priešingą jausmą.
žiemos iu^načios žlugo. Jau nio uždavinio visišką supratimą.
Aišku, • Plerrė' Bonnard arba
ateina naujas gyvenimas — šake
lių pumpurėliai pritvinkę, tuojau Paul Cezanne galėtų padaryti čia
I ir vieną mažą priekaištą, gal net
išsprogs jų lapai..
Ogi, va, jau ir “Andante can- šyptelėtų dėl vieno mažo tapybi
tabile”. Jau pumpurai ant jauno niu naivumo. Tai pačioje to gra
medžio, pačiam vidury paveikslo žaus paveikslo apačioje, prie pat
sužaliavo mažais, šviesiais lape krašto, nei iŠ šio, nei iš to realis
liais, o priekyje pražydo trys pir tiškai nutapytų gėlyčių... Nei sti
mos baltos gėlės. Patvinusio Ne- listiniai, nei techniškai jos tam
rhuno vandenys kaskadomis ver geram paveikslui nieko nepride
žiasi, kunkuliuoja ir verpetai su da, o tik kenkia. Bet kai Bonkasi per Punios rėvas.. Trys nard arba Cezanne pasakytume,
kriokliai kaip baltos dvasios iš- kad M. K. Čiurlionis tą paveiks
šjcėtę mažas rankas ir nusilenkę lą nutapė tik trečiuose savo tapy- M. K. Čiurlionis
į tolumas, o su jais kartu, lyg bos metuose, jiedu nustebtų ir latamsiais rūbais vienuoliai, masy- bai jį girtų, nes jie patys nei treviai suklupę rėvų akmenys. Taijčiuose, nei ketvirtuose savo tapy- na iš tipingiausių nelaimių visoje
padėkos malda pergalei.
bos metuose tiek dar toli gražu M. K. Čiurlionio neilgų metų kū
ryboje.
Kompozicija savo struktūra vėl nebuvo pasiekę.
Numeris 18 taip pat turi įdo
beveik be priekaištų.
Tikriausiai čia M. K. Čiurlio“Flnale con largo”. Jau pievos nis norėjo pabrėžti ir parodyti mų užmanymą: vertikalūs, per
sužaliavo žolėmis; suplasnojo dru- i skirtingų planų nuotolius. Bet to visą puslapį nuo viršaus žemyn
giais. Labai vešliai apsipylė 1 ir nebereikėjo, jie labai gražiai išsitiesę pušaičių liekni liemenys
ūgiais kepurėta pušis, virš kurios jparodyti vis žemyn ir artyn ei- i gana įdomiai ir vykusiai sukry
•uikščiausios kepurės tiesiais spin- nanČfcunis medžių ir kauburiukų žiuoti su horizontaliais ritmais,
dūliais iš po ūkanotų debesų >pro- kaskadėlėmis. Tokia detalė, kad žemyn banguojančiais, lengvu
Peršu Saulė visu šviesos greičiu ir maža, dar rodo nesuspėjimą čiais debesimis, kurie, kaip ir
“Varpinės”,
Spinduliuoja pulsuojančią gyvy- tapybiškai subręsti arba nenu- “Pavasario” ciklo
bę. Ji atakuoja nė tik pušies vir- maldomą norą tapyboje pAsako- danguje nusitiesia, vis mažėdami,
šūnę, bet ir visą gamtą išskėsto-!ti netapybines pasakas. Tai vie- už horizonto. Deja, žemiau ho-

Iš “Pavasario” ciklo (Nr. H)

Iš “Pavasario” ciklo (Nr. 12)

kiek reikia. Ta pačia prasme ir Martinaičio poetinė kūryba lyg sai kitokį poeto balsą. Užtat pa
, “Tiltelis” yra visiškai ir be prie ir skyla į dvi šakas.Vieni eilėraš junti tą pasaulio reiškimosi be
čiai labiau remiasi lietuvių poe galybę, su kuria kasdien grumia
kaištų išbaigtas.
Prie šio ciklo pridėti, jeigu aš zijoje seniai išbandyta lyrine sa si poezija, ieškodama žodžių, są
teisingai supratau, keli “gėlių” viraiška, tiktai jo eilėse labai san vokų jai aprėpti, nusakyti. Tos
priedai nesiderina prie ciklo stip tūria, asketiška, išgryninta. Kita pastangos kartais truputį juokin
rumo. Todėl turiu pagrindo abe poezijos šaka naudojasi liaudies gos, “kukutiškai” graudžios, kaip
joti, ar šios “gėlės” priklauso tam kūrybos, visų pirma pasakojamo mūsų pasakose, o kartais skau
pačiam "Vasaros” ciklui? Galėtų sios, patirtimi. Pasaka, jos mąs džios ir dramatiškos. Šitas jaus
būti tik šiaip sau gėlių etiudai, tymo specifika, savitas laiko, mų sudėtingumas ir prieštaringu
be didesnio išgyvenimo, be giles erdvės, netgi gyvenimo ir mirties mas, matyt, ir lemia didelę jo
nės minties, kažkas panašaus į modeliavimas leidžia poetui lyg poezijos įtaigą”.
šiaip sau, lyg pasislėpus už tam
greitus škicus.
MIRĖ KOMPOZITORIUS
Galima dar būtų manyti, kad tikro personažo (iš čia ir siužeVienas pirmaujančių Italijos
''Vasaros” ciklas yra nebaigtas. itiškumo elementai), pasakyti ladabarties kompozitorių — Luigi
. Bet jeigu ir nėra “Vasaros” cikle i bai svarbius dalykus, kuriuos tieDallapiccola — mirė Florencijo
to baigiamojo užmojo, tai vis tiek J siogine deklaracija sunku būtų
je, sulaukęs 71 m. amžiaus. Yra
jis vien su esamais šešiais paveiks išreikšti. M. Martinaičio eilėraš
sukūręs operų, choralų, instru
lais yra pilnesnis ir kur kas įdo čių formos gana įvairios. Gali net
mentinės muzikos. KompozicijOmesnis be visų minėtų pridėtinių.
nustebti, kai išgirsti, atrodo, vi- se naudojo 12-kos tonų sistemą.
Tie priedai jį tik sumaišo ir sui menkina. Gi iš tų tikrųjų šešių, Pel PR 8 3229
fel. ofiMj Ir buto OLympi* 2 1151*
kiekvienas atskirai ir drauge visi
OR.
ANNA
BALIUNAS
DR. P. KISIELIUS
kartu yra labai įdomūs ir turtin
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
gi spalvomis, linijomis ir techni
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄGERKLES LIGOS
ka.
1448 So JOth Avenue* Cicero
2858 VVesi 63rd Street
Kamilei. i » vai Ii *»-» va) vak
Viską sumuojant, norėtųsi Vil
IAak>ru. ir.či*dieniu*
Valandoe pagal susitarimą
niui ir “Vagos” leidyklai pasa
Aektadlenlnls 1> ik! < vgl popiet
kyti ačiū už išleidimą tokio gero
DR. K, G. BALUKAS
Tel. REliance 5-1811
aplanko Sis aplankas, kiek jis ro
Akušerija ir moterų Ilgo
do M. K. Čiurlionį, kaip tapyto
DR. WALTER J. KIRSTUK
Ginekologių? Chirurgija
ją, bene bus tarp gerųjų, jeigu ne 6449 So. Pulaski Road (Crawford
(Lietuvis gydytojas)
pats geriausias. Jis čia labai tikrai Medical Building) Tel. LU 5-6446
3925 VVest 59tb Street
nusako M. K. Čiurlionį kaip ta 8007 W. 83 PL, Justice, 01. 590-0500. Vai. pirmad.. antrad., ketvirtad i?
ligoniu? pūgai susitarimą
penktad
nuo 12 4
vai p p.
6-8
pytoją, nes parodo M. K. Čiur JeiPriima
neatsiliepia, skambinti 274-8012 vai. vak. šeštad.
12-2 vai
p. p.,
lionio tapytojo didelę nuovoką ir
trečlad. uždaryta
retą sugebėjimą. Tik dar kartą
DR. VL. BLAŽYS
DR. IRENA KURAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
tenka apgailestauti tokį trumpą
2801 VVest 63 rd Street
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Čiurlionio darbo laiką, kuris ne
Kampas 68-člos lr California
KTDIKIU IR VAIKŲ EIGŲ
leido tapytojo genijui pasakyti iš Vai.: plrmad., antrad ir ketvirtad
SPECIALISTE
6 iki 7:80 vai. vakaro.
MEDICAL BUILDING
baigtą ir galutinį žodį. Siame ap
Šeštad. nuo 2 iki 3.30 vai
7166 South VVeėtern Avenue
Pagal susitarimą
lanke parodytos tiesioginės ar pu
Valandoe: Kaadlen nuo 10 vai ryte
Ofiso telef. 4*6-4042
siau tiesioginės gamtos studijos
tki 1 vai popiet
Kezld. tel. IVAIb.-ook 6-3048
Oflao telef. RF 7-1168
gal daugiausia pasako apie šio rel. ofiso HE 4-58<9, rez. 388-2233
Rezid telef. 236-2016
nepaprasto dailininko autentišku
DR. PETER T. BRAZIS
mą ir jo 'polėkio tikrumą.
Oflno HE 4-1818.
R<-z PR 6-6861
Man jo “Žiema”, “Pavasaris” GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR.
J.
MEŠKAUSKAS
2434 VVest 71at Street
ir “Vasara’* yra kur kas reikš
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
Vai. pirm , ketv. 1 iki 7 popiet,
mingesni, negu “Pasaulio su antrad.,
penkt. 1-6, treč. Ir Beit tik
SnėįcMybP vidaus ligas
tvėrimas” arba “Zodiako ženk {susitarus.
2454 Wesf 71 st Street
lai”.
(71 ok ir Canipbell Avė., kampa**?
Dr. Ant
Rudoko kabinetą jierčin?
Vai ; plrmad antiad . ketv. Ir penkt
Iš jo gamtos studijų lig šiol
DR. EDMUND E. CIARA
Nuo 8 Iki 7 vai. p p
mums, gal daugiausia buvo ži
Tik aunitania
OPTOMETRISTAS
Į
nomas vien ‘‘Raigardo” triptikas.
2709 West 51 st Street
Tel. — 282-442?
Išleidimas dabar šitų trijų ciklų
TEL. GR 6-2100
aplanko yra labai didelis įnašas
Vai pūgai nuaitarlmą pirmad ir
OR. ROMAS PETKUS
Ketv. 1-4 Ir 7—6: antrad lr penk
į M. K. Čiurlionio pilnesnį paži tad
4ETŲ LIGOS — CHIRURGIJA
10—4 šeštad 10— 8 vai
ofisai:
nimą ir tinkamą jo reprezentaviUI V WYBASH AVĖ.
mą. Jeigu “Sonatose” ir “Pasa Of». tel. 785 4477 Rez. PR 8-6960
4200 Y. CENTRAI AVĖ
kose” aš mačiau M. K Čiurlionį
DR. E. DECKYS
I
Valandoe pasai eneltarim.
kaip siurrealistą, gal būt, net ofi
GYDYTOJA IK CHIRURGU
Specialybė — Nervą ir
cialaus siurrealizmo pirmtaką, tai
DR. FRANK PLEČKAS
Emocinės Ligos
jo “Žiemoje”, “Pavasaryje”
ir
OPTOMETRISTAS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
“Vasaroje” aš jį pamačiau kaip
6446 So. Pulaski Road
(Kalba lietuvižkal)
Valandos pagal susitarimą
didelės intuicijos, didelio tapybi
I W. 71 st St. — Tel. 787-5149
2628
nio polėkio ir labai talentingą ta
Rezid. tel. _ GI 8-6873
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
pytoją.
“rontart lonses".
DR.
W.
M.
EISIN-EISINAS
Jis nekaltas dėl čia suminėtų
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
pastabų, nes jam tebuvo skirtas AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
DR. LEONAS SEIBUTIS
labai trumpas laikas. Į tai turė 6132 Soh Kedzie Avė.. WA 5-2670
INKSTŲ, PŪSLES IR
tume atkreipti ypatingą dėmesį ir Valandos pagal susitarimą. Jei ne
PROSTATOS CHIRURGIJA
visur tai pabrėžti.
1ittailiepia, skambinti: MI 2-0001.

rizonto, apatiniame ipenktadalyje, žemės rėželiai, o dar arčiau
kairėj'e maža trobelė savo atliki
mu jau nebeatitinka viso užma
nymo, nės vėl per daug surealistinta, nebeturi to gražaus pote
pio lengvumo kaip visa viršuti
TeL — BE 8-5893
nė paveikslo dalis. Šiuo būdu pa
DR. A. B. GLEVECKAS
veikslas vėl praranda technišką
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jį, o tuo pačiu ir estetinį vienu LIETUVOJE 1974 M. IŠLEIS
TOS 25 POEZIJOS KNYGOS
Specialybė Akių Ligos
mą.
8907
West lOSrd Street
Šešioliktasis ir keturioliktasis
Okupuotoje Lietuvoje poezijos
Valandoe pagal susitarimą
paveikslai to vienumo turi nepa skaitytojų yra nė kiek nemažiau
lyginamai daugiau, tikrai tiek, negu kitų žanrų mėgėjų. Ir geres
Ofiso telef. PR 8-2220
nės poezijos knygos ten išperka
BR. JANINA JAKšEVIčIUS
mos lygiai kaip ir geresnioji be
J
O
K
S
A
letristika. Tada, žinoma, iper me
VAIKŲ LIGOS
tus jų ir išleidžiama gana daug.
2656 West 63rd Street
Praėjusiais metais pasirodė net l’lrmad antrad ketvirtad tr penkt.
12 Iki 2 vai lr nuo 6 Iki 8
25 poezijos rinkiniai. Tiesa, dėl nuo
vai. vak., Sofitad nuo 1 Iki 4 vai
jų kokybės kritikai per daug ne
džiūgauja. Kokybine prasme tai Ofa PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
nebuvo išskirtiniai metai. Iš
OR. A. JENKINS
naujųjų 1974 metų poezijos kny GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gų tenykščių recenzentų labiau
3844 West 63rd Street
siai yra giriamas M. Martinaičio
Valandos pagal susitarimą
. naujas rinkinys “Akių tamsoj,
širdies šviesoj”. Apie šią knygą
DR. K. A. V. JUČAS
Viktorija Daujotytė “Literatūroj
Te) 763 3810 — 489 1441
ir mene” š.m. vasario 15 d., be
odo*? ligor — chirurgija
Ofisai
kita ko, taip atsiliepia:
1403 W. NORTH AVĖ
“Susidaro savita M. Martinai
5861 fl MILIVAUREF AVFčio poezijos atmosfera, kur net
Valandos pagal susitarimą
neištartas žodis turi reikšmę.
Visi telefonai 652-1881
Asketiško žodžio fone kilnios, di
delės sąvokos ryškiai išsiskiria ir
DR. F. V. KAUNAS
išlieka švarios, nenuvalkiotos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tuo švarumu jos ir veiksmingos
1401 So. I9th Court. Cicero
(eil. “Tėvynei”). Dabartinė M. Vai ka*1tan 10-1J tr 4 7 Trečlad lr
teMad

TEU. —

788-2680

DR. REGINALD CIENKUS
GYDYTOJAS CHIROPRAJCTIKA8

6280 W. Cermak Rd., Benvyn, III.
M. K. Čiurlionis

Iš “Vasaros” ciklo (Nr. 16)
MT
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M. K. Čiurlionis

Pirmad., Antrad., Ketv. tr Penktad
I vai. ryto Iki 12 vai. diena lr our
2 vai. popiet iki 8 vai vakaro.
inAtadtantata «■»« liti 12 vai dieną
Iš “Vasaros” ciklo (Nr. 20)
Eknergency toL — 1M4N1

tik susitariu

ORTERESE KAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIAI.ISTF
•755 V. 143 Street
OrlamJ Park. 10. 60462

Valandoa panai ruoitarima
Tel

M6-86R7

2656 W. 63rd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 68rd Streel
Ofiso tol. RE 6-4416
Rezid. GR 6-0617
Valandos: pirm lr ketv. nuo 1 vai
Iki 8 vai p p lr nuo 7 Iki 8 vai vak
antr. Ir penkt
nuo
i-8 vai. p. p
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų tigoa
Ofisą? ir rez 2652
Tei PRosped
Oftan vai : Pirm.,
penkt. nuo 2 Ik) 4 vai
v. v Šeštad 2-4 vai
laiku pagal susitarimą

W 5501 8t
8-1223
antr. treč
ii
Ir nuo 6 Iki «
popiet ir kitu

Ofiso tel HE 4-2123. Namų GI 8-6168

DR, V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7lst Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr penktad
2-6 Ir 8-7 — IS anksto susitarus
Tel

Ofiso

PR <1-0440

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 West 7lst Street
Valandos: 1-8 vai popiet.
Treč tr SeOtad pagal susitarime

Ofiso tel 767-2141; namų 6S6-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaskl Road
Va!.: pirm, antr ketv. 1-8 tr 6-t
penktad t-t #e*t pagal apgttarlms
■
-ĮplĮ : i-*- 4
—į/-. IMt-- '■■■*

šeštadienis, 1975 m. kovo mėn. 2 d.
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Ir jų širdies plakime jo perkūnija aidėjo,

Rusų

pogrindžio poetai

Ligi jis pateko į žudiko rankas.
Vagis čia darbavosi su šarvuotu kumščiu ir botagu,
Perkeisdamas paties žodžio žymes ir ypatybes.
Jis smaugė prisidengęs gaubtu,
Slėpdamasis po purvo ir kraujo kauke.
Vagis melą išsiuntinėjo po visą pasaulį
žodžiais, kurių prasmė buvo susukta ir iškraipyta.
Veidmainiai juos paskelbė leidiniais,
Kurie paplito daugelio milijonų tiražu.
Žodis buvo suniekintas turtuolių namuose,
Radijo programose, pilnose tuščio triukšmo,
Jis buvo graudenamai kartojamas
Darbo ir švenčių dienomis.
Žodis tapo riebus, pradėjo tinti,
Visus kankinti... ir krito.
Žodis buvo sumenkintas kaip nudilinta moneta.
Kas, jei ne mes,
turime vėl jį išaukštinti!

ARTEMYMICHAILOV

XX AMŽIAUS ŽMOGUS
Jei tu niekad nebuvai koncentracijos stovykloje,
Jei niekad nebuvai kankinamas,
Jei tavo geriausias draugas niekad tavęs neišdavė,
Ir jei tu niekad nerėpliojai iš lavonų krūvos,
Stebuklingai išsigelbėjęs iš egzekucijos,
Jei tu nežinai reliatyvumo teorijos,
Ir neturi raumenų surambėjimo,
Jei tu negali motociklu lėkti 200 km. į valandą,
Jei kitų įsakomas niekad nenužudei mylimos mergaitės,
Jei niekad nepriklausei jokiai mafijai,
Jei nemoki pasidaryti tranzistorinio radijo,
ir negali sadimaršiškai su kitais šaukti “ura!"
Jei negali per dvi sekundes pasislėpti nuo atominio sprogimo,
Jei negali rengtis maisto kaina,
Jei negali penkiese gyventi penkių kvadratinių metrų
kambarėly,
Ir netgi nežaidi krepšinio, —
Tu nesi XX amžiaus žmogus!

JURYGALANSKOV
ŽMOGAUS MANIFESTAS

SERGEJČUDAKOV

KAI JIE SUŠUNKA
Kai jie sušunka

“Žmogus už barto!'’
Okeaninis laivas, didelis kaip namas,
Staiga sustoja.
Ir žmogus
virvėmis sužvejojamas.
Bet kai
žmogaus siela už borto,
Kai ji springsta
'
siaubu
ir neviltimi,
Tada netgi jo paties namai
Nesustoja,
/
bet plaukia tolyn.
M. M E R T SALO V
ŽODŽIAI, ŽODŽIAI

žodžiai, žodžiai — puiki ir beveidė suma,
Pagal pilietinio uolumo reikalavimus nukalta.
Man tie žodžiai nebekelia baimės.
Aš irgi brangiai sumokėjau už juos,
žodžiai, žodžiai — kur yra tų žodžių pavyzdys!
Iš kur mano teisė rašyti eilėraščius ir tiesą!
Už juos žmonės kentėjo kankinimus ir mirtį.
Už juos,
Už saują skambančių žodžių,
Už kokį bruožą, kokį atspalvį, kokią nuojautą
Žmonėms gyvenimas buvo sudaužytas į šukes,
Kalėjimuose ir celėse išdžiovintos jų širdys.
Žodžiai, žodžiai — spoksą ir žiaurūs
Lubiankos paniurę sargai.
Man tie žodžiai nebekelia baimės.
Aš irgi brangiai sumokėjau už juos.
A. ONIEŽSKAJ A

MASKVOS AUKSAS

Auksinės badymo kameros
Juodam, tolimam pragare.
Auksinės mintys grandinėse.
Auksiniai žmonės kalėjime.
Turtai visur: auksinė duona.
Auksiniai vėliavų galionai.
Ir aukso karvidėse
Auksinis garbės sąrašas
Tų, kurie šlovino
Miestą, kraštą ir pasaulį.
Tarp jų — išdidumu spindįs
Stabas, auksu apkrautas,
Vėliausias, skaisčiausias vardas,
Liaudies draugas, barstąs
Aukso dovanas pasotinti
Kvailių šypsenom.
Auksinis penkerių metų planas.
Ir netgi dantų nudėvėtos karūnėlės —
Visa miela
Ant kaulų pastatytoje mano tėvynėje.

XIV šimtmečio rusiškoji ikona

Šventas Jurgis
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Žmogus mirė. Jį įdėjo į karstą. Jie norėjo
karstą nuleisti į duobę, bet niekur
negalėjo rasti virvės. Jie karstą nustūmė
į duobę. Numirėlis iššoko iš karsto,
atsisėdo ant jo, ir naiviai sušuko:
— Aa!.. Aaa!..
TRYS AKTORIAI

Vienas pasakė penkis žodžius:
“Šitie ponai yra buvę aptarnauti".
Antrasis tiesiai nudundėjo per visą pjesę
į vyriausią vaidmenį.
Trečiasis, minios scenoje, sušuko “ura!"
Pirmasis gavo dvidešimt rublių.
Antrajam buvo sumokėta apie tūkstantį.
Tuo gi tarpu trečiasis gavo tiek mažai,
Kad jis niekad daugiau nebesušuko “ura!"
ALE KSAN DR TIM O F E J EV S KI
ŽODIS

Žodis buvo sumenkintas kaip nudilinta moneta,
Bet dabar aš noriu jį vėl išaukštinti!
Nes, norint matyti metalo švytėjimą,
Gyvenimui atsidavimo per maža.
Nuogas kaip tiesa žodis pirmas pamatė dieną:
Jis plasnojo kaip karvelis padangėje,
Ir dėl jo žmonės badavo ir mirė.

PASAULIO TAUTOS

Afrikos žmonės yra juodi žmonės.
Jie sako: jum reikia juodos laimės.
Azijos žmonės yra geltoni žmonės.
Jie žino: geresnė laimė yra geltona.
Amerikos žmonės yra balti žmonės.
Jie galvoja: tegali būti tik balta laimė.
Andrėj Rublev (rusas, XIV-XV šmt.)

Šventosios Trejybes ikona1
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Ministeriams, lyderiams, laikraščiams —- netikėk!
Atsistokite, kniūpščia gulintieji!
Matote — atominės mirties galvelės
Pasaulio akiduobių kapuose.
Stokitės!
Stokitės!
Stokitės!
O, raudonasis maišto kraujas!
Eikite ir sugriaukite
supuvusį valstybės kalėjimui
Eikite per lavonus bailiųjų
išbadėjusiems žmonėms tempti
slyvos pavidalo juodų bombų
ant aikščių didžiulių padėklų.
3.

Kur yra jie,
tie, kurie privalo
patrankų gerkles užčiaupti,
šventu maišto peiliu
išpiauti karo žaizdas!
Kur jie!
Kur jie!
O gal iš viso jų nėra
įtai — jų šešėliai sauja monetų
prikaustyti prie staklių.
4Žmogus dingo.
Niekingas kaip musė,
jis vos juda per knygų eilutes.
Išeisiu į aikštę
ir miestui į ausį
įsprausiu nusivylimo šauksmą...
O paskui, išsitraukęs revolverį,
stipriai jį prispausiu prie smilkinio...
Aš niekam neleisiu sutrypti
baltutėlės sielos skiautelės.
Žmonės!
Liaukitės, nereikia...
Liaukitės mane guosti.
Via vien jūsų pragare
nieko nebeliko, kuo galėčiau atsuoti!
Sveikinkite Niekšybę ir Badą!
O aš, parblokštas ant žemės,
spiaunu į jūsų geležinį miestą,
purvo ir pinigų prikimštą.
5.
Dangau!
Nežinau, ką darau...
Jei aš turėčiau keršijantį peilį!
Matai, kažkas šliukšterėjo
juodą melą ant balto.
Matai,
kaip vakaro tamsa
gromuloja krauju dažytą vėliavą...
Ir gyvenimas baisus kaip kalėjimas,
pastatytas ant kaulų.
Aš krentu!
Aš krentu!
Aš krentu!
Aš jus palieku nuplikti.
Aš nesimaitinsiu dvėsena,
kaip kiti.
Aš nemalšinsiu bado

M. M E R T S A L O V

Rusijos žmonės yra rusai.
Jie yra tylūs. Tokia yra Rusijos laimė.

1.
Vis dažniau ir dažniau nakties glūdumoje
staiga aš pravirkstu.
Juk •netgi nė vienas sielos turtų trupinėlis
jau nebegali būti perteiktas.
Jis jau niekam nebereikalingas:
beieškodamas idioto,
taip išsikamuoji per dieną!
O žmonės, baigę darbus, traukia
ten, kur pinigas ir kekšės.
Ir tegul
Per žmogaus griuveną
aš praeisiu, nepanašus, vienas —
kaip gabalas rubino,
žėrįs tarp ledėsių.
Dangau!
Aš noriu žėrėti.
Man leisk nakčia
ant juodo aksomo rūbo
sielos deimantus pažerti.

Sovietų Sąjungos rašytojai ir
poetai savo kūrybą turi derinti su
komunistų partijos reikalavimais
ir nurodymais ar rizikuot užsi
traukti bausmę: būti apjuodintais,
teisiamais, siunčiamais i bepročių
ligonines ir kacetus ar, geriausiu
atveju, ištremtais.
Taip 1966 m- Siniavskis ir Da
ntei buvo nubausti 5 m. kfceto,
J. Galanskov 1968 m. 2 m. kaceto, A. Ginzburg 1967 m. 5 m.
kaceto. VI. Bukovsky 1967 m. 3
m. bepročių ligoninėje, Al. Dobrovolsky 2 m. kaceto. Jury GaLanskov, žymiausias rusų pogrin
džio poetas, dar neatlikęs pirmos
bausmės, papildomai buvo nu
teistas 7 m. kaceto, bet neatlai
kęs nežmoniškai sunkių sąlygų,
1970 m. mirė. Poetas J. Brodskis,
JAV žydų užtarimo dėka, galiau
siai buvo ištremtas ir dabar gy
vena New Yorke, lygiai toks pats
likimas ištiko ir Nobelio laureatą
Al. Solženiciną.
. Ir vis tiek, nepaisant tokios ,
grėsmės, atsirado visas būtys jau
nų poetų, sukilusių ne tik prieš
komunizmo iškraipymus, bet ir
prieš pačią komunistinę ideologi
ją ir net moderniąją visuomenę
aplamai. Taip J. Galanskov (g.
1940 m.) savo “Žmogaus mani
feste” šaukia sugriauti esamą
santvarką.
Savaime aišku, tokių prieštarų
kūryba negalėjo viešai pasirodyti.
Jie turėjo griebtis pogrindžio lei
dinių, Ikurie 1955 m. pasirodė
Maskvoje: “Figos lapas”, “Mėly
na saga”, “Erezija”. 1959 m. iš
ėjo žurnalas ‘‘Sintaksė” (jo redak
torius A. Ginzburg buvo nubaus
tas 2 m. kaceto), 1960 m. pasiro
dė “Bumerangas” (jo redaktorius
V. Osipovas buvo pakartotinai su
imtas), 1961 ir 4966 m- išėjo “Fe
niksas”, jį sekė ‘Lempa”, “Metų
laikai” ir kiti. Visų jų tikslas bu
vo atgaivinti rusų literatūrą ir
meną.
Čia spausdinamas kelių rusų
pogrindžio poetų eilėraščių pluoš
tas. Iš .pradžių tie eilėraščiai buvo
pasirodę minėtuose žurnaluose, o
iš jų pateko j Vakarus ir buvo per
spausdinti įvairiuose rusų leidi
niuose, o paskui išleisti atskira
antologija.
P. G.

nuo kapų nuskintais vaisiais.

Man nereikia jūsų duonos,
ašarom minkytos.
Aš krentu ir pakylu
pusiau kliedįs,
pusiau miegąs...
Ir jaučiu, kaip pražysta
žmogiškumas
manyje.

6.
Mes įpratę matyti,
kaip laisvalaikiu
praeina gatvėmis
gyvenimo subiauroti veidai,
tokie kaip ir jūsų.
Ir staiga —
kaip griaustinio dundėjimas,
kaip Kristaus atėjimas į pasaulį —
sutryptas ir nukryžiuotas,
iškyla
žmogaus grožis.
Tai — aš,
bešaukiąs į tiesą ir į maištą,
nebenorįs daugiau tarnauti;
nutraukiu jūsų juodus saitus,
nuvytus iš melų.
Tai — aš,
įstatymo sukaustytas,
skelbiu žmogaus manifestą!
Ir tegu ant mano kūno marmuro
varno snapas iškneibia kryžių!

v
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Mąstymai apie lietuviškumo parodas
J. DAINAUSKAS

šeštadienis, 1975 m. kovo mėn. 2 d.

Vlado Pūtvio-Putvinskio
gyvenimas ir raštai

PETRAS SVILIUS
Š. m. sausio mėn. 10-12 d- Chi
cagoje, Jaunimo centro apatinėj&~salėje, LB Brighton Parko
Lietuvos Šaulių sąjunga išeivi- siteikimą vienu ar kitu politiniu
apylinkės valdyba buvo suren
joje išleido Šaulių sąjungos įkū- atveju. Biografija atskleidžia ir
gusi, pasakytumėme, lietuvišku
rėjo Vlado Pūtvio - Putvins- daugelį įvairių smulkmenų ligi
mo sentimentų parodymą. O tai
kio biografiją ir jo raštus vienoje nepriklausomybės atgavimo, ir
buvo keliasdešimties asmenų,
knygoje, kurią sudaro trys tomai, kai kas čia galės rasti įdomios
nebūtinai iš tos LB apylinkės,
pirmajame rašoma apie Pūtvio vienam ar kitam studijiniam
turimų nuosavų rinkinių paro
gyvenimą gi kitus du tomus su- darbui medžiagos.
dymas. Tų rinkinių objektai
daro Pūtvio raštai, kurie per
daugiausia panašūs (pvz. ginta
Tos tūkstantpuslapinės kny
spausdinti iš dar nepriklausomo
ras, gintaro dirbiniai, medžio
gos
bent 600 puslapių
užima
jo Lietuvoje išleistų Pūtvio raštų,
drožiniai, juostos, audiniai, tau
tai tikriau tų raštų antroji laida. paties Pūtvio raštų du tomai.
tiniai drabužiai ir pn.). Dalis tų
Knyga išleista 1973 m., minint Pirmajame tome, leistame Kau
eksponatų lietuvių ateivių j šį
100 metų sukaktį nuo V. Pūtvio ne 1933 m., sudėta autoriaus
kraštą atsivežta su savimi, ar
ir
publicisti
- Putvinskio gimimo, tačiau kny ideologiniai
seniai išemigruojant iš gimtojo
niai
straipsniai.
Čia
yra
labai
ga tik dabar labiau paskleista
krašto, ar pasitraukiant iš Lie
daug
straipsnių,
kadaise
spaus

visuomenėje, vyksta jos pristaty
tuvos 1944 metais, dalis gi da
dintų
šaulių
žurnale
“
Trimite
”
, Gediminas Galva, ekonomistas, politinių temų publicistas, vienas pagrindinių
mai. Ji spaudoje dar nedaug tebar iš artimųjų Lietuvoje gauti,
šios srities bendradarbių "Drauge”. Jam šių metų kovo mėn. 3 d. sueina 70
bet
taip
pat
yra
ir
niekur
ne

mjnėta, o vis dėlto tai savo už
metų amžiaus. (Žiūr. kultūrinę kroniką).
Portretas tapytas Adomo Varno
ar patiems išeiviams besilan
spausdintų
raštų.
Be
abejo,
dau

moju ir turiniu vertas dėmesio
kant okupuotame krašte ten įsi
gelis tų straipsnių gal nebėra
darbas.
gyti ir į čia atgabenti, o dar vie
“Trimite”, nuotraukų. Knygoje labai gausu
Biografiją ir atsiminimai turi šiandien aktualūs, tačiau ir jie rizmų, spausdintų
na dalis — tai pačių ateivių čia
388 psl., pirmasis ir antrasis to labai įdomu paskaityti, nes pa “Lietuvos Žiniose”, “Lietuvos vardų, todėl būtų buvę labai ge
sukurti daiktai, simbolizuojan
matome, kokie rūpesčiai ta Aido” priede “Liuosoji valanda” rai, kad būtų pasistengta knygos
mai per 600 pasl., taigi visa kny
tieji lietuviškumą, primenantie
ga daugiau tūkstančio puslapių. da slėgė Lietuvą ir šaulius. Pvz. ir kitur. Ir šie visi kūrinėliai gal gale skaitytojui pateikti vardyną.
ji gimtąjį kraštą Lietuvą, kurį
Tąi jau tikrai didelis Šaulių są keldamas Šaulių sąjungos reikš mažiau dabar pažintine prasme
Lietuvos kampelį (pvz. vienoje Dievdlrbio Adomo Trumpio (gim.
straipsnį vertingi
VI. Pūtvio filosofiją leidinyje
i m. Klovainiuose, mirusio Brazilijoje) jungos įkūrėjo ir visos Šaulių są mę, autorius parašė
kaip
publistiniai
pakelės kryžiastulpio replikoje medžio drožiniai iš Kryžiaus kelių
“
Ne
vien
tik
kardu
ginsi
tėvynę
”
.
tųjų grupės. Koplytėlė Daumanto Cibo.
aptaria
Vaidevutis Andrius Man
straipsniai,
tačiau
vis
tiek
jie
ro

jungos atžymėjimas. šį milžiniš
už stiklo langelio buvo matyti
(Iš Br. Kviklio rinkinių)
I Tokie ir panašūs straipsniai kaip do, kas tuo metu buvo įdomu, tautas, vienoj vietoj 'pabrėž
ką
darbą
redagavo
ir
jo
išleidi

Skiemonių žemės žiupsnis).
mą organizavo gan nemažas šta tik įdomūs dabar, kai jokios kal liudija autoriaus vidinį nusiteiki damas: “Pati žiauriausioji, sun
Eksponatų savininkams pirmu
bos nebėra apie fizinės ' jėgos mą ir literatūrinį supratimą.
kiausioji ir
reikšmingiausioj!
čiausia rūpėjo jų išstatytų rin medžio dėžutė, — gal siūlams aplinkybių, — laisvės atėmimu bas. Pirmąjį tomą “Vladas Put ir ginklo pavartojimą.
žmonijos
kūrybos
kova yra kul
Antrosios knygos dalys, kaip jos
kinių saugumas, užtat jokio da bei adatoms sudėti, mažytis ga dešimčiai metų, drauge su viso vinskis - Pųtvis, gyvenimas ir jo
tūrinė kova, kuri reiškiasi per
rastai
”
redagavo
Aleksandras
Trečiajam tome, kuris išleistas čia pavadintos tomais, iliustruo
lykinio objektų sugrupavimo ar balėlis duonos, keptos Lietuvo turto konfiskavimu ” Atseit, tos
tautą”.
paskirstymo nebuvo. Kiekvie je, “savo darbo” rožančius, seno ūkininkės atžvilgiu buvo kažko Marcinkevičius — Mantautas, vi 1934 m. Kaune, yra Sudėti VI. tos dail. M. Šimonio piešiniais,
nas savo rinkinį rodė vienoje rusiško vatinuko apiplyšusi dul kios švelninančios aplinkybės, ceredaktorius Vaidevutis Andrius Pūtvio grožiniai ir filosofiniai ir jie daugeliui gali būti įdomūs Knygą išleido Lietuvos šaulių
kėta rankovė ir po stiklu įrė nes ją NUBAUDĖ TIK dečirnčiai Mantautas, redakcijos talkinin raštai. Čia randame ilgesnių ir pamatyti ir susidaryti ano meto sąjunga tremtyje, spausdino Vivietoje.
kai Sofija Putvytė Mantautienė, trumpesnių apsakymų, net vaidi- knygų iliustravimo vaizdą. Bio Vi spaustuvė. Kaina $12.50, gau
Parodyta buvo tiek daug, kad mintas kažkoks liudijimas, su metų.
vien tik tų eksponatų, dalykiš rašytas ne lietuvių kalba, jame Tas “tribunolas” tos ūkinin ir Emilija Putvytė, Šaulių sąjun nimėlį ‘Girių karalius” ir atfo- grafinėje dalyje apstu įvairių nama ir “Drauge”.
kai juos išdėsčius, pakaktų dar nedidelė, suvargusio veido mo kės, aišku, nematė ir neaiškino gos leidiniui įgaliotinis — Vla
dviem ar net trim tokiom pat ters fotografija. Daugelis to jai primesto kaltinimo pamatuo das Išganaitis, knygos adminis
salėm užpildyti. Dabar gi, nors staliuko visai nepastebėjo, o tume (ją pakaltino rėmus par tratoriai —■ Petras Padvaiskas ir
ir tiėk daug ir net nepaprastai pastebėję, — ypač jaunesnieji tizanus, nes..., tuoj po karo, bu Stasė Cecevičienė; knygos korek
GELBEKIME TIKINTIESIEMS
įdomių gražių eksponatų, nega tų eksponatų esmės, o tuo la vo kažkur rasti ginklai, suvy tūrą žiūrėjo Alfas Valatkaitis.
lėjo sudaryti reikiamo įspūdžio, biau ano “liudijimo” turinio ir nioti į seną antklodę, nuo seno Putvinskio biografija jau buvo
LIETUVOJE
o tuo labiau turėti informaciniai prasmės, ir nesuprato. Iš tikrųjų gulėjusią tos ūkininkės kluone, paruošta laisvoje Lietuvoje, net
— pamokantį pobūdį, nes viskas tas “liudijimas” — tai pirmuti kuri, tai ūkininkei visai neži dalis jos buvo jau išpausdinta,
KIEKVIENAM LIETUVIUI GAVĖNIOS LAIKE
ten suspausta, sugrūsta, sumai nis viešai parodytas šios rūšies nant, kažkieno buvo panaudota tačiau, užėjus bolševikams, leidi
dera paklausti save, ar esu lojalus
šyta, tarytum kokioje mugėje- nepaprastos svarbos originalus apvyniojimui ginklų, prieš juos nys buvo sunaikintas ir jos auto
rius Marcinkevičius - Mantautas
užkasant į žemę).
Vien tik parodoje parodyti dokumentasLIETUVOS KATALIKŲ REIKALAMS.
gintaro dirbiniai, sutelkus juos Tai kruvina ašara lietuvės su Josios kalėjimo stovyklos ją išeivijoje turėjo iš naujo at
visus vienon grupėn ir tinkamai valkietės ūkininkės (jau miru Skurdas ryškiai matyti iš ap kurti. Reikia manyti, kad atkū Jiems reikalinga mūsų kiekvieno pagalba. Atlikime šią pareigą kiekvienas savo
išdėsčius, būtų sudarę naują sios), dešimtį metų išbuvusios, triušusios dėžutės ir vatinuko rimas bus išėjęs į naudą, nes bio
gintaro parodą, nemenkesnę už II-jo pasaulinio karo audrai pra rankovės. O ką ji toji ūkininkė, grafijoj autorius galėjo pasinau auka per Lietuvių Katalikų Religinę Šalpą.
praeitą rudenį Jaunimo centre ūžus pro Lietuvą, rusų koncent išgyveno suimta, kamantinėta, doti kitų raštais ir taip papildyti
surengtąją. Tą patį galima pa racijos stovykloje. Tai gyvas išgabenta į kalinimo vietą ir ten neišspausdintąją pirmąją laidą.
Savo aukas siųskite: LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID,
sakyti ir apie juostas, audinius, liudininkas jūros ašarų, kraujo įkinkyta į sunkų fizinį darbą, tai Biografija ne tik įdomi, kaip vaiz
64-09 56 Rd., Maspeth, N. T. 11378
duojanti patį Šaulių sąjungos įmedžio drožinius, tautinius dra duoklės, kurią Lietuva, mūsų pa ji tik viena težinojusi.
Aukos
atleidžiamos
nuo
mokesčių.
LKRš
Valdyba
kūrėją,
bet
ir
atskleidžianti
dau

bužius. Manekenai, aprengti lie likta, sumokėjo už savo norą lik Būdinga ir tai, kad, nors tame
Vysk.
Vincentas
Brizgys, pirm.
gybę
istorinių
momentų,
kartais
rašte pažymėta, jog ji buvo nu
tuvių moterų tautiniais drabu ti lietuviška Lietuva.
smulkmeniškų,
bet
labai
įdomių.
žiais, buvo išmėtyti po visą sa Dokumentas, ant specialaus teista LTSR NKVD karinių da
lę. Maži rašteliai, prisegti prie blanko, surašytas rusų kalba. Jo linių tribunolo, bet “remiantis” Iš tos bjografijos galima matyti Siunčiu savo auką
manekeno juosmens, buvo sun antraštė sako: “Neatstoja pa ne kokiu LTSR kodeksu, o RS pirmojo Lietuvos nepriklauso
kiai įskaitomi. Tuo tarpu visus žymėjimo leidimui apsigyventi, FSR, t. y. Rusijos “respublikos” mybės dešimtmečio kariuome Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti $_______
tuos manekenus į vieną darnią o prarastas nėra pakeičiamas”. kodeksu. Berods 1940. VIII. 3 nės, visuomenės ir šaulių organi
grupę sujungus, kur kas leng Pažymėjimas išduotas 1954 m. tas “kodeksas” rusų buvo įves zacijos santykius, požiūrį į vieną Parašas____________________________________________________________ ______ ___
viau būtų pastebėti mūsų mo gruodžio mėn. 18 d. SSSR Vi tas Lietuvoje. Rusijoje jis buvo ir kitą dalyką, įvairų tautos nu- Adresas ____________________________________________________________ _____ __ __
terų tautinių drabužių, jų dalių daus reikalų ministerijos UD priimtas 1926 metais. To RSF
................... .....
"
panašumai ar skirtingumai. Ta 4 skyr. (bet kokioje vietovėje — SR kodekso taikymas Lietuvoje
da, sakykime,, net būtų buvę nepažymėta). “N. N., tokių tai geriausiai pasako, kas 1940 m. brangių kūrinių ar net pui
įmanu surengti žiūrovams' kon gimimo metų Lietuvos SSR NK birželio 15 d. užvaldė Lietuvą. kių rinkinių, kurių vien Chica
kursą: kuris rūbas dėvimas kap VD karinių dalinių karo tribu Jau vien tas sugretinimas rodo, goje turi šimtai žmonių. Neabe
suose, kuris zanavykuose, kuris nolo 1945 m. kovo mėn. .. d kad tie “tribunolai” bei jų jotina, kad net didelio masto
Klaipėdos krašte, o kuris Vil NUTEISTOS pagal RSFSR (!!) “sprendimai” buvo tuščia fikci lietuvių liaudies kūrybos dirbi
niaus krašte ir kokie būdinges BK par 58, pkt- 1 a laisvės at ja, už kurios slėpėsi ruso oku nių, audinių, gintaro parodas
ni bruožai tų sričių rūbų.
ėmimu dešimčiai metų su teisių panto smurtas, prievarta, jo jė surengti būtų visai įmanoma.
Į klausimą, kuris gi ekspo atėmimu trims metams, PAŽY gos "tvarka”. Juk joks paminė Ateityje galima būtų, suskolinatas tame rinkinių parodyme MINT, kad jinai atliko bausmę to RSFSR kodekso straipsnio nus tuos pačius ar panašius eks
buvo gražiausias, o tuo labiau, (būdama) kalinimo vietose iki nuostatas, tos ūkininkės atžvil ponatus ir juos dalykiškai ir
TAUPYKITE DABAR
kuris jų buvo svarbiausias, — 1954 m. gruodžio 18 d. ir atkalė- giu, jokiame civilizuotame kraš meniškai sugrupavus, tokias pa
rodas rengti sistematiškai. Vien
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
net patys rengėjai negalėjo at jusi bausmės terminą 1954 m. te negalėjo būti pritaikytas.
7%%
— 6 metų su $1,000, minimum.
Chicagoje
turimų
gintaro,
me-;
sakyti. Savo ruožtu, taip pat nie gruodžio mėn. 18 d. buvo paleis Žinoma, pastarieji eksponatai
7%% — 4 metų su $1,000, minimum.
džio
drožinių,
juostų,
audinių,
tarp
saulėto
gintaro,
įmantrių
kas negalėjo pasakyti, kuris tų ta ir vyksta (apsigyventi) sa
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum.
rinkinių buvo gražiausias ar vo pasirinkton vieton, .. mieste medžio drožinių, spalvingų au tautinių drabužių eksponatais
0«/2% — 1 metų su $1,000, minimum.
SAVINGS INSURED UP TO $40.000 BY F.S.L.I.C.
reikšmingiausias. Iš tikrųjų tai LTSR”. Tą pažymėjimą pasira dinių bei tautinių drabužių at tokioje parodoje galimą būtų
net nebūtų įmanu padaryti, nes šė “Stovyklos viršininkas (-) rodė primityviai ir žiūrovų akių užpildyti ne tik tą vieną apatb
VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI, PRADĖJUS NAUJĄ
į tą parodą buvo priimta viskas, Neskreba ir Skyriaus viršinin netraukė. Jie nebuvo sukurti nei nę Jaunimo centro salę, bet vi
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
ką tų rinkinių savininkai atne kas (-) Ovčarenko”. Su tuo liu gražiui išreikšti, nei kokiam tos sas namų patalpas!
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos, sąskaiton įdė
šė. Tuo irgi netenka stebėtis, dijimu, aišku, ji grįžo į Lietuvą. ūkininkės sumanumui pavaiz Reikia tik pasitikėjimo sava
jus atitinkamą sumą.
nes toks viešas pasirodymas Dokumente nurodytas RSFSR duoti, nes juos sukūrė” žiauri jėgomis ir ryžto, visą užmojį su-į
PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEK
mūsų tarpe turimų “lietuvišku Baudžiamojo Kodekso 58-jo pa okupuotos Lietuvos tikrovė. Vis jungiant su menišku ir gerai ap
VIENAME SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.
mo sentimentų” rinkinių buvo ragrafo 1 a Skyrius skamba ši dėlto, nors ir nuošalioje, nepa galvotu tokios parodos apipa
taip: “Tėvynės išdavimas, t. y. stebimoje vietoje ir be reikiamų vidalinimu. Reikėtų parengti ir
pirmas.
Gražių eksponatų, — ir gin veiksmai atlikti SSSR piliečių, paaiškinimų, tie eksponatai šia gerai komentuotą katalogą. Ži
taro, ir juostų, ir medžio dirbi pakenkiant SSSR karinei galiai me rinkinių parodyme buvo pa noma, tai nebūtų vien poros
nių, ir tautinių drabužių,—buvo ir josios valstybinei nepriklau tys SVARBIAUSI. Reikėjo tik žmonių darbas. Tai būtų mūsų
labai daug. Tuo tarpu, atrodo, somybei ar josios teritoriniam tą pažymėjimą padidintai nufo menininkų uždavinys. Mūsuose
kad pats svarbiausias, vienin neliečiamumui, kaip antai: šni tografuoti ir pateikti to teksto esama daug nagingų medžio
telis rinkinėlis jų tarpe, buvo pinėjimas, karinės ar valstybi vertimą, pridedant reikiamus drožėjų. Tokios parodos ir vi
mažiau pastebėtas. Tai buvo vie nės paslapties išdavimas, per paaiškinimus.
suomenei ir net drožėjams būtų
1447 S. 49th COURT, CICERO, ILL. 60050
noje pašalėje prisiglaudęs sta ėjimas į priešo pusę, bėgimas ar Suglaudus to lietuviškų rinki gera mokykla. LB apylinkių ir
•
Joseph F. Gribauskas, Vedėjas
lelis, pirmu įspūdžiu su nelabai perskridimas į užsienį. — bau nių parodymo įspūdžius, neabe aukštesnio lygio valdyboms tai
OFFICE HOURS
efektingais eksponatais: pora džiami aukščiausiąja bausme — jotina, kad mūsų išeiviai savo būtų prąsmingas darbas, o mūDaily VrOO te 5HM); M.onday 9:00 te 8:00
rankdarbėlių, aiškiai siuvinėtų sušaudymu, šu viso turto kon namuose turi labai daug ir la sų mehinfnkams sūarfSjimas su
Saturday 9:00 to 1:00; Wed.and Sunday Closed
nugrubusios rankos, aptriušusi fiskavimu, o prie lengvinančių, bai gražių ir lietuvių širdžiai lietuviškumu mene.
i

PRANEŠIMAS

šeštadienis, 1975 m. kovo mėn. 2 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS LITERATŪRA

Kultūrinė kronika
NENUILSTANTIS
LAIKRAŠTININKAS

je. Programą atliks rašytoja Biį rutė Pūkelevičiūtė. Šia proga
i “Dirvos” novelės konkurso me
Gediminas Galva paskutiniu
cenatas Simas Kašelionis Birutei
laikotarpiu reiškiasi kaip
sėk
Pūkelevičiūtei įteiks 500 dol.
mingas, nenuilstantis laikrašti
j “Dirvos” premiją už jos novelę
ninkas, reguliariai savo aktu
i ‘‘Kaip Arvis išėjo į žmones”.
aliais straipsniais lankąs “Drau ' Pradžia 7 vai. vak.
go” skaitytojus. Šiemet jį turime I
ypač prisiminti, nes kovo 3 d- su VINCAS MYKOLAITIS-PUTI
laukia 70 m. amžiaus. Yra gimęs
NAS JAUNIMO CENTRO
1905 m. Ziconių k. Vabalninko
KULTŪRINĖJE
valsč., Biržų apskr., iš kur turi
VAKARONĖJE
me visą eilę stiprių rašytojų ir
laikraštininkų, .kaip Balys Sruo Ateinančios savaitės penktaga, K. Žitkus, A- Baronas, Leo ' dienį (kovo 7 d.) 8 vai. vak. Jau
nardas Žitkevičius, V. Būtėnas ir nimo cėntro kavinėje Kazys Bra- Algimantas Mackus (miręs 1964 m.) ir Dalia Juknevičiūtė 1958 m. “Marguj dūnas kalbės tema “Vincas My i šio” radijo programoje, atliekant “Pelkių žiburėlio” literatūrinę valandėlę.
eilė kitų.
Dalia Juknevičiūtė-Simoliūnienė (buvusi žuvusio poeto A. Mackaus žmona)
G. Galva išėjęs Biržų gimna kolaitis — Putinas gyvenime, i mirė š. m. vasario 25 d. Detroite. Velionė buvo baigusi Chicagos meno inĮ
kūryboje
ir
plokštelėse
”
.
Prele

| stitutą. Gavusi stipendiją, gilino meno studijas Europoje. Taipgi*studljavo ir
ziją, 1929 m. baigė Vyt. D. uni
versitete ekonomijos studijas, ku gentas pasidalins su vakaroto- baigė Goodmano dramos mokyklą Chicagoje. Yra dalyvavusi Goodmano
rias dar gilino Romoje, Genevo- jais įspūdžiais iš savo gyvenimo ; teatre statytuose veikaluose, taip pat ir kituose miesto dramos teatrų spek
takliuose. 19S7 m. surežisavo K. Ostrausko “Pypkę” New Yorke. Mėgo dirbti
je, Paryžiuje, Berlyne, Kiely. Bu kontaktų su Putinu, iškels būdin
•R ijmsBd matu osajguoą ouųunej hiAnieų oųnesej oj-n -ui
-nuifunsf ns
guosius
jo
knygų
bruožus
ir
su

vo pakviestas įvairioms atsakin
Ostrausko “Kvartetą”. Paskutinis režisūrinis darbas: 1972 m. gruodžio mėn.
darys
progą
išgirsti
patį
Putiną,
goms pareigoms: Žemės Ūkio m Balio Sruogos 25-čio spektaklis Chicagoje, kuriame atliko vaidmenį ir akt
jos patarėjas, Finansų m-jos ūkio skaitantį savo kūrybą. Vakaronę H. Kačinskas. D. Juknevičiūtė-Šimoliūnienė buvo ilgametė “Pelkių žiburėlio”
konjunktūros skyriaus viršinin rengia ateitininkai sendraugiai ir redakcinio kolektyvo narė.
/
kas, Ryto leidyklos direktorius, kviečia visus.
Statistikos tarybos narys, Preky
RELIGINĖS KŪRYBOS
Rastenytė - Lapinskienė sėkmin
‘‘Mūsų aktoriai, dažniausiai
bos instituto dėstytojas, Biržų bur POPIETĖ JAUNIMO CENTRO gai reiškiasi ir amerikiečių teat vaidinatys paprastenius veikalus
mistras, Valstybės taupomųjų ka
DIDŽIOJOJ SALĖJ
riniame pasaulyje. Šiuo metu ji (netoli
tenužengiančius nuo
sų valdytojas. Vokiečių areštuo
Gavėnio meto proga Jaunimo vaidina Old Town Players teat- buities ir kasdieninės įgyvenimištas.
centras Chicagoje kovo 16 d. i re “After the Rain” pastatyme. kos tiesos), susidūrę su didinga
Pasiekęs JAV, Sheil institute (sekmadienį) 4 vai. popiet di | Ta proga dienraštis
Chica- Ž. Anujo dramos forma, kur aist
dėstė Europos ūkį ir kitus daly džiojoje salėje rengia religinės 1 gos Sun-Times vasario 23 dienos rų polėkis, įtampa ir minties api
kus, Europon nuvykęs vadovavo kūrybos popietę. Muzikinę, žodi- j sekmadieninėje laidoje įsidėjo bendrinimas prašoka kadienybės
lietuviškam radijo skyriui. Dės j nę, balsinę ir kt. programa atliks ' spektaklio momento nuotrauką ribas, kur veikalo kalba apvaly
tė Roosevelto universitete Chica mūsų aktoriai, solistai, instru- Įsu Laima Rastenyte ir Barbara ta ir tobula, iš pradžių sutrinka.
goje. Labai gausiai bendradarbia j mentalistai, šokėjai. Bus pateik- Steele.
Ir tik didelis darbas, atsikratant
vo žurnaluose ir laikraščiuose | ta mūsų ir garsių pasaulinių auvaidybos štampų, įgalina maksi
J. ANOUILH “MEDĖJA”
Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV-se. j torių įvairiarūšė kūryba. Tai
maliai sukaupti sceninį dėmesį,
PASTATYTA VILNIUJE
Dabar gyvena Cicėroje,
šalia sveikintinas
pasiekti tą laisvumą, be kurio
naujas Jaunimo
Chicagos.
neįmanoma įkvėpta kūryba.
centro užmojis — Gavėnios me
tu surengti čikagiečiams išskirti Vilniaus teatrinį gyvenimą
šiuo metu gerokai pagyvino vie
BIRUTEI PCKELEVICICTEI nę religinės kūrybos popietę.
“Aktoriai, vaidinantys “Medė
no žymiausių dabarties prancūzų ją” ( ar kitas panašias pjeses),
ŠIANDIEN ĮTEIKIAMA
LAIMA RASTENYTĖ
dramaturgo J. Anouilh (g. 1910) visą laiką turėtų išlaikyti idealią
PREMIJA CHICAGOJE
CHICAGOS AMERIKIEČIŲ
veikalo pastatymas Jaunimo te pusiausvyrą tarp temos bei per
Literatūrinė valandėlė rengia
TEATRE
atre. Vilniečiams buvo proga pa sonažų didybės ir nūdienės tų
ma šiandien (kovo 1 d.) Lietu
Chicagos lietuvių scenai ne matyti J. Anouilh pasaulyje pla charakterių interpretacijos. Aišvai tautiniuos namuos, Chicago- kartą talkinusi aktorė Laima čiai žinomą pjesę “Medėja”.
pku, tai sunku, nes visą laiką
1 gresia pavojus nuslysti ligi pa
Suprantama, visur ant socia
tetiško deklamavimo. Jaunimielistinio realizmo tempiamiems
aktoriams egzistencialistinė ir čiams to pavojaus sėkmingai pa
vyko išvengti. Kartais Ž. Anujo
American Travel Service Bureau šiais metais yra suorganiząvus 'daugiasluoksnė prancūzo kūryba
buvo nelengvas uždavinys. Tai proza spektaklyje suskamba kaip
11 grptnių kelionių j Lietuvą.
matyti ir iš Audronės Girdzi poezija. Tai aktorių nuopelnas
> SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
jauskaitės spektaklio recenzijos
—jie sugebėjo perteikti savitą
(Literatūra ir menas, 1975.11.15),
5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena Kaune)
ritmiką,
pakilumą, metaforiškunors, kaip naujove, ir pasidžiau
Kiekvieną Grupę Lydės Prityręs Kelionių Vadovas
„r,- »
mą.
giama:
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Į..... PEDAGOGINIAME
jeigu tas masyvus pastatas nebus j — Operacija gali pakeisti v.i■ LITUANISTIKOS INSTITUTE tuojau gelbstimas, katedra gali są nosies išvaizdą, tik negali paPedagonis lituanistikos insti už kokių 20 metų apvirsti ir tapti keisti, kad ji nesikištų į kitų rei| kalus.
■;
tutą Chicagoje šiuo metu lanko tik griuvėsių krūva.
I kurse 18 studentų, II-9, III —8,
viso 35.

Einami šie dalykai: Lietuvių
kultūros istorija — dėsto A.
Dumbrienė, žurnalistiką — kun.
j J. Prunskis, lietuvių liaudies pa
saulėjauta — S. Petersonienė,
. bendrinės lietuvių kalbos kursas
—A. Dundulis, lietuvių kalbos
pratybos — kun. J. Va'šnys, S. J.,
lietuvių literatūra — St. Peter
sonienė, pasaulio lietuvių istorija
•ir pasaulio lietuvių bendruomenė
— V. Narutis, lietuvių k. dėsty
mo metodika — A. Dundulis,
bendrinės liet. k. kursas (rašiniai
ir vertimai) — kun. J. Vaišnys,
naujausioji lietuvių literatūra. —
S. Petersonienė.

Paskaitos būna šeštadieniais
9-1 vai. Institutui vadovauja rek
torius dr. P. Jonikas, direktorius
A. Dundulis.
1
PAVOJUS MENO PAMINKLUI
Meksikos miesto katedra, sta
tyta prieš 2.5 šimtmečio, būda
ma minkštoje vietoje, smunka
gilyn. Architektai skelbia, kad,

iš NEW YORKO — $ 979.00
ii CHICAGOS — $1098.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 5 naktys Tali
ne, 2 naktys Maskvoje.

FRANK'S TV and RADIO, INC.

iš NEW YORKO — $1135.00
iš CHICAGOS — $1254.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 naktys Mask
voje, 6 naktys Romoje.

$240 SO. HALSTED STREET
TEL. - CA 5-7252
RADIJO (R STEREO APARATŲ PARDAVTMAS IR TAISYMAS.
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

#2 — Birželio 8 d. — birželio 23 d.

Užsisakant daugiau kaip 3
*7.50 už kiekvieną.

#7 — Rugpiūčio 4 d. — rugpiūčio 19 d.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western
Chicago, Illinois 60643

Avenue
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome reikalaujamus
iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais
po visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus —
be jokio papildomo mokesčio.
AIR FARES AND CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT ARH
8UBJĘCT TO CHANGE AND/OR GOVBRNMENT APPROVAL.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS

MODERNIŠKOS

VIETA

egz

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
-TEVIS
TRYS

MODERNIOS

1410 S. 50th Avė., Cicero
AIKSTfi
nlų dūjų ginklu.
šauna 7 kartus Į sekundes. Tvirto
metalo konstrukcija. ^Nereikalingas
federalinis šaunamų ginklų leidi
mas.
Nebūkite suklaidinti pigia
plastikinę Imitacija, kuri gali neišsišautl ar užsprlngtl.

GUARDIAN
Dept DE-1 • Box A
LONG I8LAND CITY, N.Y. 11101

S 0 N U S —

IR

2533 West 71 sf St.

-KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS
NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR
TINKAMESNIAM GYVENTO.

iš NEW YORKO — $1150.00
iš CHICAGOS — $1209.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, I naktis Mask
voje, 6 naktys Romoje.

#11 — Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — Kainos bus paskelbtos vėliau.
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ry
goje, 4 naktys Maskvoje.

684* SOUTH WESTERN AVENUE
y

MA9INOM9

Užsakymus siųskite:
Mr. A.
Kareiva,
7030 S. Rockwell St.,
Chicago, m.
60629.
čekius ar
'money order’ius rašykite:
LB Kultūros Taryba vardu. Ne
siųskite voke grynų pinigų.

Philomena sako:

#6 — Liepos 27 d. — rugpiūčio 11 d.

iš NEW YORKO — $ 929.00
iš CHICAGOS — $1048.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ry
goje, 3 naktys Maskvoje.

Laidotuvių Direktoriai

KOPLYČIOS

Tel. GRovehlll 6-2345-6

T0wnhall 3-2108-09

AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D EIK IS
Direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID

iš NEW YORKO — $1135.00
iš CHICAGOS — $1254.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 5 naktys Ta
line, 2 naktys Maskvoje. •

#10 — Spalio 1 d. — spalio 15 d.

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515

1 egzempliorius $10.00
2 egzemplioriai *18,00
3 egzemplioriai *24.00

#5 — Liepos 14 d. — liepos 29 d.

#9 — Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d.
iš CHICAGOS — $1098.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 4 naktys Ry
goje, 3 naktys Maskvoje.

Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), spar
nus (Fenders) ir sureguliuos motorą.

Laidotuvių

iš CHICAGOS — $1280.00
Vilniuje, 1 naktis

#8 — Rugpiūčio 18 d. — rugsėjo 1 d.
iš NEW YORKO — $1150.00
4
iš CHICAGOS — $1269.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 naktys Mask
voje, 6 naktys Romoje.

Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile ir
kitų, taipgi importuotų. įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00.

Tai naujausias lietuvių litera,
tūnos nagrinšjlmas šių laikų švie
soje, didelio formato, kietais vir
šeliais, virš 600 pusi, dydžio kny
ga, labat reikalinga mokyklai, ra
šytojams, žurnalistams ir visai lie
tuvių šviesuomenei.

iš NEW YORKO — $1126.00
iš CHICAGOS — $1245.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 4 naktys Tali
ne, 3 naktys Leningrade.

iš NEW YORKO — $1135.00
iš CHICAGOS — $1254.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ta
line, 4 naktys Leningrade.

CHRYSLER CORDOBA
1975 m. Sportinis,
ekonomiškas
2 durų Hardtop

LIETUVIŲ LITERATŪROS
ISTORIJA, I tomas

#S — Birželio 23 d. — liepos 8 d.

#4 — Liepos « d. - liepos 21 <L
2 naktys Maskvoje, 5 naktys
Maskvoje, 7 naktys Romoje.

Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą
ir geriausias pirkimo sąlygas.

Prano Naujokaičio

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1975 METAIS

#1 — Gegužės 26 d. — birželio 10 d.

ĮSIGYKITE PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25%
$1,000 įdėtas vieniems metams duos
$5,000 įdėti 4 metams duos

« ' •

•

•

•

$5,000 įdėti 6 metams duos «•••••••

6.5%
7.5%

7.75%

Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per. Fede
ralinės Valdžios Apdraudą F. S. L. L C.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 u LA 3-9852

4605-01 South Hermltage Avenue
Telefonas TArds 7-1741

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKfiWICZ) IR SŪNŪS
2814 W. 23rd PLACE
Tel. Vlrginia 7-6872
2424 W. 69th STREET
TeL REpublic 7-1218
11028 Soutbwest H1ghway, Palos Hills, (11.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

CHICAGO "S
savings and loan association
I

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

*

Tel YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1188-89

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, ILL.

6245 south vvestern avenue 476*7575 Į

TeL LAfayette 8-3572

Tel. OLytnpic 2-1008

Į
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MEILE CHICAGOJ

BALIUS AUSTRALIJOJ

*Tik kai keliolikos muzikantų
orkestras, spalvingiem prožekto
riam ribuliuojant salėje, užgroja
pasiutpolkę, geriau nesirodyk sa
vo sustyrūsiai s sąnariais, nebesu
rankiosi išbarstytų kaulų”.
Dr. G. Valančius

MŪSŲ KURORTAS
Kelios rusės, važiuodamos i
Palangą, šnekėjo: mūsų kurortas
Palanga būtų neblogas, bet kad
lietuvių ten per daug. Naš kurort Palanga byl by choroš, no
litovcev tam sliškom mnogo.
L. Dambriūnas
ĮSPŪDINGA KULTŪRINĖ
VAKARONĖ

SVARBU NEPRARASTI KOVOS
DVASIOS
Sunkūs yra laikai,'darbų ma-kiek kitaip pagerinti, negalima
žėja, prekės brangsta, o priedo dėl to pykti,
dar kokie nenaudėliai nori sunai-,
Kai kas mėgsta operuoti
kinti mūsų pajėgumą, taip sa
tokiais atsilikusiais terminais,
kant, sumenkinti šaunią lietuvių
kaip artimo meilė, tolerancija,
kovos dvasią. Lietuviai juk seniai
pakanta ir panašiai. Bet
tai
pasižymėję, todėl tie visi, kurie
kenksmingi žodžiai, ir malonu,
liepia užmiršti įvairias kautynes,
kad lietuviai stengiasi jų nesilai
tikriausiai nieko nebus apie Žal
kyti. Visų mūsų pareiga ieškoti
girio mūšį girdėję. Nuo senų se
priešų, aiškinti, koks kitas kaltas
novės lietuviai yra narsūs, ir to
ir koks tu geras, kalbėti apie kito
dėl tie, kurie nori silpninti lietu
nusikalstamus darbus ir tavo do
vių kovos dvasią yra daugiau ar
rybes, kad žodžiu sakant, ginti
mažiau lietuviuko darbo slopin
tiesą. Tada išsisvysto nuostabūs
tojai.
kautyniniai polėkiai užimą daug
Sakysime, jeigu jau susiginčija vietos laikraščiuose, kas daug įdo
kas nors dėl veiklos, dėl pirmi- miau skaityti, negu kokie ten įvy
ninkystės, dėl klubo nuostatų, dėl kių aprašymai. Skaityti, kad vai
kokių aukų, tai reikia jiems ir dino, suruošė, koncertavo, šoko,
leisti ginčytis, nes bet kokia taika laišką amerikiečių spaudoj parareiškia miegą, stačiai lietuviškos
veiklos apsilpimą, tiesiog kenks
mingas nuotaikas. įsivaizduokite,
visa išeiviškoji, didžiais darbais
save įprasminti turinti išeivija
miega, kaip koks senukas prie
televizijos. Tiesiog skaudu ir kal
bėti, taip yra kenksmingos min
tys apie kokias ten taikas.

Kultūrinėj vakaronėj, Clevelande, kur buvo alaus, sūrio ir
žirnių, kaip rašo “Dirva”, 40 kal
TAUPŪS ŽMONĖS
bėtojų palietė 30 skirtingų temų.
Praėjusių metų kalėdinėse kor Tarp jų buvo pastatytas klausi
telėse, taupumo sumetimais, kaip mas: “Kas būtų 'buvę jeigu Vy
kas sveikino ir su Gimimo diena tautas-būtų rašęs knygas?” ir kas
gali teigti, kad alus su sūriu nėra
1975'm.
pozityvūs kultūrai aktualinti
P1RMININKYSTĖS
veiksniai.
Jaunas pirmininkas senam pir
NEBŪTINA
mininkui. Mes apmokame tams
I .
■
.-į
tos palaidojimo išlaidas, o tams
Jūratės kryželis, kuris, jai beslta tik skubėk numirti. Ir tams
tai bus patogiau ir visuomenei glamonėjant apsisuko ir dabar
bus lengviau. Sakys kiekvienas:' ■kabo nebe ant krūtinės, bet ant
Seniena iš ratų ir ratams leng- nugaros.
vj,au| — Ar tu nenori išsimaudyt?
J. Grauda, “Dirva” ■Išsimaudyt. — Jūratė labai nu
stebusi. Kaip aš galiu madytis?
ŽAVINGAS PASISAKYMAS Aš neturiu kostiumo.
— >Bet, Jūruže, argi tai būti
na?
“Pakeitimas vasario 16-tos mi
B. Pūkelevičiūtė
nėjimų į balius taip pat pritrauk
“
Kaip
Arvis
išėjo į žmones”
tų visą eilę lietuvių, kurie randa
laiko tiktai eiti j balius ir neįsten
gia eiti į kitus parengimus. Ar KOMJAUNUOLĖ IR PARŠAI
politikieriams nebus linksmiau jei
Amerikos lietuvių komunistų
jie gautų skaniai pavalgyti? Ar laikraštis “Laisvė” sausio 24 d.
paskaitininkų kalbos ir sveikini įsidėjo iš okupuotos Lietuvos to
mai nebus mažiau nuobodūs jei kią žinią: “Jurbarko rajono Miklausytojas bus truputį išgėręs? čiūrino vaismedžių
medelyno
Ko gero ar ipaskaiti-ninkai net ' kiaulių farmoje sėkmingai dar
trumpiau kalbės, jei žinos, kad buojasi komjaunuolė Danutė Sevakarienė gali atšalti ar bus ma rapinaitė, kuri praėjusių metų įsi
žiau laiko pašokti”.
pareigojimus žymiai viršijo — iš
Saulius Girnius kiekvienos paršavedės gavo ir iš
augino po 19 paršelių. Šiems me
1ME KUGELIS, BET STRIKAS tams ji prisiimė dar didesnius įsi
“Kas gi nežino, kad “steikas”, pareigojimus”.
ypač reto kepimo, yra karališ
MESKERIOJANT
kas pateikalas. Ir ne tik energi
jos krizės laikais”.
Vyra* su labai įtemptu dėme
Dr. A Musteikis siu žiūrėjo į tik ką išrinktą meš
keriotojų gražuolę.
“Per savo kultūrinį tautišku — Ar tu mane nori iškeisti ant
mą, prisidengę tautiniu sijonu, tos meškeriotojų baidyklės — pa
mes leidomės išprievartaujami”.
klausė žmona?
V. K. Vilkaitis
— Ne, ne. Aš tavęs nemainy
‘‘Mūsų Pastogė” siu į ją, bet laikysiu atsargine.
— Vienas vyras savo žmoną
SUSIRŪPINIMAS
rado visai nuogą, stipriai įmigu7
i.'
"
šią sodo medyje,
Moteris atėjo į grožio saloną,
“Naujienos” sausio 24 d. be susitarimo, įprašė jai sušukuoti
plaukus, esą labai svarbus įvykis
— Jei prieš pusryčius juokiesi, — jos vyras gavo naują sekre
torę.
tai prieš vakarienę verksi.

Pasitaiko įvairių asmenų, kurie
būtinai sako, jog reikia taikvtis.
reikia sugyventi, reikia ginti tie
są. Bet jei imiesi ginti tiesą, tai
pirmoje eilėje ir kyla karas. Kaip
tu apginsi tiesą nekariavęs, o
dažnas dėl tiešos pasiryžęs ir
— Ką gero pasakė kunigėlis baž
žmogų užmušti. Sakysime, nau nyčioje? — klausia motina.
jieji bėgliai iš pavergtos Lietuvos
— Tau, mamyte, tai nieko gero,
nuolat kartoja, kad mums reikia bet man tai daug, nes sužinojau,
•
ii
«i . »•
. • ' lro/4 ailnnaci
ofinrn
vienybės. Bet nereikia jiems ti kad silpnas Dovydas primušė stiprų
Galijotą ir tėčiui, kad vandenį ga
kėti, tikriausiai jie kokie agentai, lima paversti vynu.
atsiųsti, įtikinti, kad nustotume
kovoti ir taip kovos dvasią pra- šė, išleido kokį leidinį yra tiesiog
rastume. Jie nori, kad mes liktu nuobodybė. Daug geriau kalbėti,
me lepšėmis, nesugebą muštis. 'kad štai tas kaltas, o anas Nekal
Komunistų nesuprasi, jie viską tas, anam reikia duoti iš to atimmoka padaryti, jie nori ir mus ti, tam pridėti, tą pasmerkti, tą
sutaikyti, kad mes, būdami tai pagirti, tam pasiūlyti atsistaty
kūs, taptume visai nekovingais dinti, o tam pačiam save išrink
miegaliais.
ti. Tai yra didžioji mūsų veikla,
Tačiau tenka pasidžiaugti, kad ir todėl mes privalome kovoti ir
kovotojų netrūksta. Džiugu, kad neprarasti kovos dvasios. Kas iš
“Cicero Life”
tos kovos vyksta ir kovotojai lai mūsų liks, jeigu mes miegosime,
kosi, malonu konstatuoti,
kad tada atrofuosis raumenys. Todėl
— Gydytojai ir mokslininkai
juo kietesnė galva, juo geriau at visi už plunksnų ir kuolų, vardan
silaiko prieš įvairius smūgius ir tos Lietuvos vieni kitiem per sutinka, kad alkoholis nėra neto negalima ignoruoti. Yra tei galvas, o jei kas toj kovoj apsip- sveika, tik reikia žinoti kaip
giančiųjų, kad reikia kovoti tik tų, tam užpilkime kibirėli pamaz. 'gerti. Daugelis žmonių gerdami
už teisybę. Suprantamas dalykas, gėlių,, kad vėl atsigaivintų. Ne- ir žinodami, kaip gerti nejaučia
| sąžinės graužimo.
todėl malonu konstatuoti, kad praraskime kovos dvasios!
tos neteisybės niekur nėra, visur
“Mūsų Pastogė”
P. D.
yra tik teisybė. Malonu, kad ko
votojų už neteisybę lietuvių tarpe
visai nėra.

Žinoma, kovos būdų yra įvai
rių. Kartais reikia kovoti, neinant
į jokias valdybas, o kartais iš jų
■išeinant, o kartais nenorint iš jų
pasitraukti. Reikia džiaugtis, kad
kiekvienas kovotojas suranda ori
ginalų būdą savo strategijai vesti.
V. Kudirka parašė himną, kuria
me yra Lietuvai ir lietuviams
kenksmingi posmai —Vienybė
težydi. Juk įsivaizduokime, kas
įvyktų;, jeigu ta vienybė žydėtų.
Tada visi toje žydinčioj pievoj
ilsėtųsi, o kas gi kovotų. Manytu
me, kad tuos posmus reikėtų pa
keisti. Veiksnių konferencija tuos
posmus galėtų moderuoti, kad ir,
sakysim, giedodami “Kautynės
težydi”. Žinoma, jei kas norės ir
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Abi kailius pirko, tačiau viena vistiek sugebėjo kitą naujesne mada
nustebinti

NEKENKSMINGA KRONIKA
— Šimtas patarimų. Dr. Nancy Kester, New Yorko Universi
teto Medicinos centro profesorė,
sako, kad ji paklausė 100 gydyto
jų kaip jie gydys skaudančią nu
garą? Kiekvienas atsakė kitaip.

Bažnyčioj ar saliūne
Visi ims meilės dušą,
Matysime — Vaičiūnas
Iš meilės Velžą muša.

Kai muštis ima noras,
Visi į kova eina,
Bet stato Pirmyn choras
Gražiausią Meilės dainą.

Visi bus vieno skonio,
Menu džiaugsis susėdę,
Galerijos Čiurlionio,
Mtysim, eina “steady”.

Matysim—viskas mainos.
Nuo skačiaus stiklo tyro,
Ir skamba meilės dainos
Niuo Meilės eliksyro.

Iš karčiamos pro langus
Giesmė aidės be krašto,
“Tėvų nameliai brangūs”
Gulės prie “Švento Rašto”.

Ir džiaugiasi kiekvienas,
Ir pažiūros bus plačios,
“Akiračius” "Naujienos”
Mylės kaip save pačios.

Kovingas mūsų būdas
Nuo meilės keistis ima,
Surengs gal ir Alvudas
Rūkoriaus pagerbimą.
Mikas Mužikas

Matysime — Stravinskas
Su Raila melstis eina,
Bendruomenei gi Altas
Dainuoja meilės dainą.

— Pasitikėjimas. Ant pinigų
užrašyta, kad “In God We
Trust”. Pinigai laikomi bankuo
se. Ten niekas nekalba apie Die
— Prometėjas atnešė į žemę
vą. Bankų daug daugiau,
nei
ughį, todėl dabar per metus Ame
Dievo namų. Ant pinigų turėtų
rikoj gaisrai padaro bilijonus
būt parašyta, “In Money We
dol- nuostolių.
Trust”.
, —- Infliacija kada tu uždirbi
— Kova su svoriu. Gydytojas 100 dolerių, o tavo žmona išlei
pacientui patarė būtinai numes džia 200 dolerių.
ti svorį. Pastarasis nuėjo pas kir
— Nėra lengva asilui įrodyti,
pėją ir prašė sutrumpinti keletą
kad jis elgiasi neprotingai.
svarų plaukus.
— Malonumas tai kaip drau
PRIEŽASTIS TAIKAI
dimas, juo esi senesnis, juo dau
giau už tai moki.
— Girdėjau, ruošiesi sugrįžti
— Jei žmonos žinotų ką sek
pas savo vyyrą?
retorės -galvoja apie savo bosus,
— Grįšiu. Negaliu
pakęsti,
jos nustotų rūpintis.
kad jis be manęs laimingai gyve,— Visi turi šešėli, bet ne visi
na.
jį išreklamuoja.

MINTYS PRAKALBOMS PAGERINTI
— Tyliai skiriamės, nes garšiai tuokėmės.
— Vyras, kaip šuo, juo Šeimo
je trumpiau pririštas, juo piktes
nis.
— Protu, kaip meiluže, nerei
kia girtis, nei skųstis. Turi, netu
ri, tylėk.

— Tik per mažai ar per daug
apmokami neskuba į darbą.
— Sau į nosį negali pabučiuo

ti.
— Rinkos rinkos ir išsirinko
iš viso mėsos bliūdo veršio uo
degą.

— Negaląsk peilio, kol zuikis
— Dangaus aukštybės, marių ant lauko.
— Ne tiek jūra nuskandina gilybės virve neišmatuosi.
— Kai kurie vyrai daug žino
— Išmokyk, žmogau, akmenį apie moteris, bet mažai — anie
žmogų, kiek bala.
A. Solženicinas plaukti.
savo žmoną.
SKUNDAI IR DRAUGAI
— Aš manau, kad žmonės, nu
stoję savo pinigų ar turto, visada
savo draugams skundžiasi.
— Hm, tu manai? Bet parodyk
man žmogų, kuris, visko nustojęs,
draugų beturėtų!

VIETA RASTI SEKRETOREI

Kas okupuoto] Lietuvoj nemoka spekuliuoti, verčiasi be blato, tas gy
vena statinėj. Taip vaizduoja “šluotoj” A. Deltuva

GERESNI SKANDALAI

Toronto ‘ Star” kolumnistas
Gary Lautens nugirdęs, kad Ot-tawos parlamentarai pasiskels -pa
tys sau algas 50 proc., subruzdo
padaryti tyrinėjimą, norėdamas
nustatyti, kas iš to mums —
prastiems žmonėms — būtų -gera,
“Prieš kiek laiko vienas švie ir kas — bloga.
suolis, pakviestas paskaityti pa
Mokesčių mokėtojai į tai žiūrį
skaitą Vasario 16-sios proga, at su nepasitikėjimu, bet Ottawos
sakė: ‘‘Prašau palaukti porą die spaudos sluoksniai su tokiu mo
nų, gal sugalvosiu pagrindą at kesčių mokėtojų teigimu visiškai
sisakyti”.
nesutinka. Girdi, tokie svaičioji
Kun. J. Borevičius, mai apie infliaciją, blogą ap
Iš pamokslo Sv. Antano par. skaičiavimą tai tik prasimany
bažnyčioj Cicero, III. mas, nes geriau apmokami par

Čiurlionio galerijoj Chicagoj siūlant patobulinimus, būtų gerai įtaisyti judamas sėdynes, kad nereiktų varg
šam žiūrovam keliauti.
Pieš. R. Oškučio

Net naujo švarko sagos
Besimušant pabyra,
O stato, štai, Chicagoj
Mums Meilės eliksyrą.

lamentarai, reiškią geresnę val
džią.
Ligšioliniai Kanados politikai
dėl savo mažyčių algų yra pil
kiausi žmonelial pasaulio politi
kų forume. Jų skandalai — tik
niekam verti niekeliai. Išvardinkit mūsiškių skandalus, kurie bū
tų verti pasaulinio pripažinimo.
Esą, žiniose apie sugedusius
dešimtis milijonų kiaušinių pri
duriama ir supūdytų kiaušinių
rūšis. Tai buvę su grade “A”
kiaušiniais.
— Bet kaip algų pasikėlimas
pakeis tą padėtį? —klausęs Lau
tens.

Juk niekas negalėtų tikėti, kad
mūsiškiai blogai apmokami par
lamentarai pirktų šampano bonką po 100 dol. ar naudotųsi nuo
gi vidurnakčio
plaukiojimais
plaukymo baseinuose su egzotiš
komis šokėjomis ir tai, sakysime,
iš tos pilkutės 18,000 dolerių me
tinės algosTai tegalįs padaryti tik ame
rikietiškasis parlamentaras Wilbur Mills, Prancūzijos valdžios
aukštas pareigūnas ar, sakysime,
kuris nors arabų šeikas, bet tik ne
kanadiškis -parlamentaras.

— Jau kuris laikas matau jus
baseine. Ir vis darbo metu.
— O aš čia lankausi tarny
biniais reikalais, — ieškau direk
toriui naujos sekretorės.

KAS LIKO

— Milanai, — supykęs sako
tėvas savo sūnui, — ar tiesa, kad
tu sulaužei visus žaislus, kuriuos
aš tau padovanojau gimimo
dienos proga!
— Ne, tėveli, liko plaktukas.
BLOGAS PAŠTAS

.— Mūsų paštas dirba tiesiog
šlykščiai, — skundžiasi vienas
bičiulis kitam. — Įsivaizduok, pa
rašiau laišką net prieš aštuonias
dienas, o šiandien suradau
jį
švarko kišenėje.

Mokėdami geresnes algas par
lamentarams, turėtume teisę tie
siog pareikalauti juos
sukurti
aukštesnio pobūdžio skandalus,
kurie užimtų vietas pirmuosiuo
se pasaulio spaudos puslapiuose.
Kanadiečiams norėtųsi susi
laukti tokių sultingų skandalų,
kokių pasitaiko Amerikos, Brita
nijos ar kitų didžiųjų jėgų foru
muose.
Mitch Sharp sakąs, jog, mo
kant geresnes algas, būsią pa
traukti rinktinesni žmonės į val
džios vietas, nes gera vyriausybė
ir geros algos — einančios koja
į koją...
Paruošė pr. alš.

Dėdė Šamas prie kasc-3 ramiai pa
siima savo dalį, ką tik bepirktum.

KVEPALAI

— Labai paprastai, — gautas
— Jeigu man užrištų akis ir
atsakymas. — Tie, kurie dirba
sustatytų šimtą moterų, aš pro
Parliament Hill įstaigose, niekad
— Buliaus prižiūrėtojas gau jas visas praeičiau ir tave atpanėra apkaltinę savo politikų, ne- dė bulių vienas, būdamas vidu žinčiau. Tu kvepi avietėm.
pasi rodančių politinio
masto tinio girtumo laipsnyje.
B. Pūkelevičiūtė
skandalų dydžiuose.
“Šluota”
“Kaip Arvis išėjo į žmones"

t

