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ham braižą primenančiu kompo
ziciniu išbaigtumu, jos gali drą
siai rungtis su eilės išeivių novelistų (Barono, Barėno ir t t)
kūriniais. Ypač makabriško at
švaito “Tubaiforų klubas”, be
graudenimų nusakantis, kur yra
Būkime stebukladariais.
dvasinės skurdeivystės finišo li
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Bronio Railos "Paguodos"
Nenoromis klausles savęs, ar
vertinant
Railos 'kritiką, netektų
tritomį užsklendžiant
Bronys Raila, PAGUODA. Akimirks
ieškoti
išeities
taško jo identiniu kronikos 6. Trečia dalis. Nidos
Literatūros premijos ir bombos.
fikavimesi
su
skaitytoju. De
klubo leidinys Nr. 94, 1975 m. Knyga
monstruoti
savo
žinių bagažą,
398 psl., kaina kietais virbeliais $7.50,
Neišdylantys skaudžių
erudiciją,
svaigint
lr
svaigintis sa
minkytais — $6.50, gaunama ir “Drau
vo sąmojum ar žodžio elegancija,
vasarų įspaudai.
ge’’.
be abejo, malonus dalykas kiek
«
Rainer Maria Rilke eilėraščiai.
vienam intelektualui. Nestinga tų
apraiškų
ir “Paguodos” trečioj
Hamiltono mergaičių choro
Visad apmaudu prisipažint,
dalyje. Bet, įdėmiau pažvelgus,
pasiklydus. Ar nieko dėtoj girai
Railos kritikos svorio centras yra
koncertas.
tėj, ąr nepažįstamam kvartale,
kažkur kitur. Neužmirština, kad
kur viskas taip paprasta, nesudė
Nauji leidiniai.
“Paguodos” tritomis yra “Aki
tinga... Tokia savijauta apėmė,
mirksnių
kronikos” ištaka. Filmi
Spygliai ir dygliai.
atvertus III-ją “Paguodos” dalį.
nis montažas, atliktas, naudojan
Aptardamas dvi pirmąsias (da
tis senomis juostomis. Pirmoji
bar lyg ir savaime suprantama,
staigmena yra ta, kad Jos, kaip
pasak redaktoriaus, kad kalbėčiau
bebūtų, savo visuma nepaseno.
apie paskutinę), ne sykį galėjau
Raila yra puikus stebėtojas Ir
teisintis, kad vertėtų palūkėti su
komentuotojas. Bet jis taip pat
kategoriškais teigimais, kol iš
ir sokratinio tipo žmogus. Išsky
ryškės šio tritomio visuma. Ne
rus “Motorizuoto degenerato so
seniai pasirodęs tretysis tomas at
natą”, kur jo nervai neišlaiko ir
veria tokį panoraminį vaizdą.
jisai pakelia toną, jis vengia pa
Bet recenzentui iškyla nauji
mokslauti, skeryčiotis iš ambo
kliuviniai: vargas surikiuoti dės
nos. Jis veikliau primena elegan
ninga! palaidus įspūdžius, baimė
tišką, miklų, gerai pasiruošusi
Tur būt, iš karto pasakysite, problemas pirmą kartą žvelgta, kartotis... Nieko nepadarysi —
fechtuotoją, negu žalgirinį ma
kad šitokia Kertinės paraštės ant ne prisitaikant prie pilkosios ma knyga apgauli savo sandara. Skai
kaulių
talžytoją. Jei bendra “Pa
raštė yra tik jausminė patetika ir sės, bet stengiantis pasiekti inte tydamas šią paskutinę “Paguo
guodos” trečiosios dalies siekia
daugiau nieko. Mat, stebuklais ti lektualinį pasaulio klodą, prisi dos” dalį, skaitytojas, žinoma, su
mybe laikytina autoriaus pastan
kinčiųjų šiandien, kaip atrodo, statant lygiais jam partneriais. Ir vokia, kad autoriui norėjosi at
ga priminti skaitytojui, kad išei
yra kur kas mažiau negu kada padaryta labai labai daug. Jau rinkti iš gausios savo publicisti
vijos dvasiniame gyvenime būta
nors praeityje. Tačiau ne vien vien tai, kad “Lituanus” kom kos tai, kas jo nuomone, nepase
Šiokių tokių prošvaisčių, tai ly
Dievo visagalybė, bet ir žmogaus plektus galima rasti šio krašto nę, kūrybingo, aktualaus. Apsiri
giagrečiai pastebima, kaip Raila
Jaunoji laumė
valia daro, galima sakyti, stebuk universitetų bibliotekose, kad jis bojant vien pateikta medžiaga, Pranas Lapė
savo publicistika siekė sistemin
lus. Tik pastarojo stebuklais šian pasiekia daugelį angliškai kal gal ir būtų galima kategorizuogai, bet nepastebimai, plėsti skai
dien mažiausiai tikima, kai tiek bančių ir suprantančių pasaulio ti jo kūrybos pobūdį, bet recen
tytojų akiračius, lavinti jų skonį.
milijonų žmonių turi vilkti sun politikų bei kultūrininkų, yra ne zentui visad liks abejonė, kad jo
čioj
pirmojoj
skyrelio
“
Kai
vėjai
apie
ką
lęalbama,
bet
kaip
kalba

nuospreidil
yra
reliatyvus,
nes
ku vergijos jungą, kęsti alkį ir įkainojamos vertės mūsų kovos
tinu bus “Šuolis menų kūrybon”, Įtikinti juos kai kurių įsigalėju
kitokį paniekinimą. Argumentų veiksnys. Ir ne vien kokių dieni lieka toji netilpusi rinkinin me nutyla” dalyje Raila gerokai pa ma. Ir šia prasme, trečioji “Pa kur autorius nedovanotinai at sių snobizmų menkavertybe. Rai
skeptikai gali lengvai gyvenimo nių suvažiavimų ar kongresų (ir džiaga (įskaitant straipsnelių, taršo (vaizdžiai ir įtikinamai) P. guodos” dalis savo nuotaikų zig laidžiai aprašo senstančių mote los publicistika skiriama gyvam,
“Akira- Tarulio “Vilniaus rūbą”. Bet tai zagais, minčių įvairybe, satyrinio rėlių pamišimą modeliuoti na konkrečiam, “hic et nunc” lietu
tikrovėje rasti. Jiems kartais tokių labai reikia) žaibu sublyk rašytų slapyvardžiais
viui išeiviui, kuris “vasarą vasa
ir mes, išeiviai, lengvai pasiduo- sėjęs faktas, bet ištisus dešimtme čluoi’V ir kitur, kurie, kas žino, jam priemonė nuklyst į atsimini dažo sodrumu, pastabų taiklu mų darbo skudurus.
mų
platumas
ir
nostalgiškai,
ga]
suteikiu
Railos
publicistikai
mu,
stilistiniu
išbaigtumu
vinje

dam ir nuleidžiame savo stebuk čius pastoviu ir atkakliu intelek
Žirklių ir braukalo vertu pasi roja, taisydamas sveikatą stipres
ladares rėnkas, pamiršdami, kad tualiniu darbu pasaulio protus kitokį profilį. Laimei, Raila aprū- jausmingai ir gyvai nupiešti “Ke tėse, yra, rasit, spalvingesnė, rai- matys ne vienam ir jautriai, gy niu užkandžiu, gindamasis nuo
?ina kiekvieną “Paguodos” dalį turių vėjų” ūžavimo laikus. Tiesa, besnė už pirmąsias tritomio da vai pradėtas “Moderniam žmo karščių pavėsiu ir gausesniu gėra
tų pačių išeivių pastangomis jau nušviečiantis žiburys.
ne vienas stebuklas, vaizdžiai
Konkretybių norinčiam galė įžanga, nusakančia leidinio sie kiek tolėliau, autorius tvoja kaip lis. Kiekvienu atveju, ji labiau gui, modernusis menas”. Maž lu”. Skiriama tiems tubaiforams,
kalbant, yra padarytas.
tume rodyti čia nors ir tokią sta kiamybę, ir tai vis šiokios tokios reikiant Gliaudai už jo “Agoni primena pafrontės dangų santė daug nuo trečio poskyrio. Pana Šventos Mūrininkystės išpažinė
ją” ir “Čiurlionį” (tektų pirma myje, kai lėktuvai, būdavo, pa šiai norėtųsi sutrumpinimų sky jams (kurių triūsą prašvilps pra
Kai patys sau esame kartais tistiką. Dvidešimtyje metinių Li gailės,
visko
susitart, ar jie vadintini li kabina “lempas”, negu kokį pa relyje “Dainuok ir šok”, kur, iš nokėjai, ir tai bus Dangaus at
įjos
esama
ir
šiuo
atveju.
Au

gana dideli skeptikai, tai svetimie tuanus tomų pasauliui buvo pa
teratūros
kūriniais), bet šiaip ap- vargusį “ką-buvo-pasakęs, karto- ėjęs ginti lietuviškai įdainuotos pildas), ne kokiems skeltanatorius
iškelia
įvijoj
kritikos
reikš

ji mums, net kaimyniškai ir ne teikta 6000 puslapių lituanisti
Autoriui
piktai pavydėdami, pirštu priki nės ir aplamai baltistinės me mę literatūros klestėjime, pasi tariamoj knygoj literatūrinės kri jo-kartojo” tįsalą. Skaitytoją pasi estradinės muzikos, autorius per giams inteligentams.
šamai mūsų stebukladariškus džiagos. Literatūrinių studijų ir piktina įsigalėjusia mūsų visuo tikos nėra. Kituose skyriuose Rai tinka žvalus, aštraus proto, ku nelyg ilgai mėgaujasi savo “vel puikiai pažįstama tų piliečių psi
prašnekti
darbus parodo. Ne vienam kitos straipsnių buvo atspausdinta 70. menėj kritiško žodžio nepakanta, la rašo ąpie teatrą, nepagailėda pinas sąmojaus padauža, žurna nio advokato” vaidmeniu. Blan chologija, pomėgis
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nevičių. Ne ką vertas buvo, mū
svetimose padangėse padaryti, straipsniai. Ekonomiką lietė 14,
beveik neįtikėtini dalykai yra: švietimą —-10, istoriją — 38, kurių išdavoj užeina visiško dva tuviškas plokšteles, kalbos daly venęs išeivijos gyvenimo pra sų manymu, Pulgio Andriušio ra filosofuoti, dar labiau pasirodyt
Lietuvių Enciklopedijos 36 to lingvistiką — 29, muziką —11, sinio nesidomėjimo sausra. Atro kus, filmų surogatus, kol, užsi- giedrulius ir, slogučius, ir maža šinys, bet ir Raila pasiduoda tai prieš kitus.
mų išleidimas, Encyclopedia Li filosofiją — 11, sociologiją ir ant dytų, kad po tokios įžangos lauk gaišęs prie samprotavimų ar ga ką turįs bendro su paniurakiu, pačiai pagundai aprašyti teatra Todėl nei kiek nenuostabu, Jei
tuanica 6 tomai, ir po 30 metų ropologiją 20, bibliografiją —15. tina straipsnių, nagrinėjančių lima “suprasti” meną, tolydžio surūgėliu “kritiku - moralistu”, į lų lėbavimą karo metu, (“O bu Raila ras reikalo prašnekint skai
pastarosios išeivių bangos gyvas Dokumentinės medžiagos buvo ryškesnius išeivijos literatūros nuklimpsta į kasdieninės Kalifor kurių cypę buvo Railą įstūmęs V. vo, buvo gražus pasaulis, namo tytoją šneka apie “absurdo te
literatūrinis gyvenimas, tūkstan atspausdinta 40 vienetų. Apie 100 veikalus. Deja, ne visai taip. Iš nijos buities aprašymus. Žinia, Kulbokas leidinyje “Lietuvių li keliaujant ant keturių” pasak atrą” arba atpasakoti jam A Volčius šokėjų sutraukiančios tauti mūsų grožinės literatūros verti viso, iš pirmo žvilgsnio ši tre leistina šioj vietoj prisiminti, kad teratūra svetur”.
Išeivijos Maironio), nieko nepa lard atsiminimų turinį. Tenka
nių šokių šventės, platus ir pa mų buvo atskirais pluoštais pa čioji “Paguodos” dalis pasima žurnalistikoj, kaip kiekviename Dauguma knygoj talpinamų sakydami apie Juknevičiaus reži pripažinti, kad savo skaitinius
lyginti gerai organizuotas litua teikta “Lituanus” skaitytojams; to kažkaip nuožulni .Tiesa, pa- literatūros žanre, ne tiek svarbu straipsnių yra rašyta 1962-1966 sieri nį talentą. Yra ir daugiau to Raila atpasakoja labai grakščiai.
nistinio švietimo tinklas, Chica recenzuota 75 knygos ir kt. Tai
metų būvyje. Vienas kitas vėliau. kių rašinių bei įtarpų, kurie išei Nenuostabu, kad jis primins J.
gos Lietuvių operos kolektyvas ir nepaprastos lietuviškosios bran
Tam tikra dalis (stambesnė šiuo vijos gyvenimo freskos, kuria yra Strolįai, jog “laimei, sufokstrotais,
1.1, ir t. t
genybės, dovanotos šviesiesiems kajai lituanistikos enciklopedijai, šoma tėvų, kad jie jau čia išsi kart) tačiau siekia 1950 metų pra “Paguoda”, naujom varsom ne valsais, ir tangiukais mūsų tau
ta vis dar nežuvo, nors priešin
Be abejo, jau daugiau 20 metų pasaulio protams ir tomas po to tuo šiuo metu “Lituanus” žurna mokslinusiems ir neblogai įsikū- džią. Vienas net 1948 metus. Ro praturtina.
rusiems savo vaikams “Lituanus” dos, būtų natūralu, kad kai kas Dalykai, kuriuos norėtųsi įra goji partija, gal ne be reikalo ga
anglų kalba leidžiamas “Litu- mo sudėtos į lengvai pasiekiamas lui yra Jonas Kučėnas.
Tačiau aišku kaip dieną, kad užprenumeruotų kaip sąžinės pasimatytų nudvankusiu, nublu šyti į aktyvo skiltį, tačiau nu lėtų įrodinėti, kad ji išliko gyva
1 anus” žurnalas yra taipgi pir bibliotekų lentynas.
be
lietuviškosios visuomenės re balsą. Gal būt, laikinis jauniklių kusiu, netekusiu blizgesio ir dir- sveria pasyvą. Visų pirma “nuo ir prisikėlė tik su liaudies daino
Žinoma,
šiuo
metu
labiausiai
maeilis išeiviškosios mūsų veiklos
turėtume
būti
dėkingi
“
Lituanus
”
alios,
plačios paramos bei dėme atšokimas nuo lietuviškų reikalų gesio dalykėliu. Ne taip jau leng žulnumo” (dėgringolade) įspū mis”. Suprantama taip pat kodėl,
stebuklas. 20 metų tokiame dar
be ištesėti nėra juokai. O tai savo redaktoriams: Antanui Klimui, sio redakcija ir administratorius “Lituanus” lankymu vėl bus pa va, redaguojant tokį leidinį, iš dis netikslus. Bent neteisu būtų išeidamas ginti “Antrojo kaimo”,
kryptimi ir savo intelektualiniu Tomui Remeikiui, J. A Račkaus turėtų nuleisti rankas, stebuklo suktas labiau lietuviškąja krypti vengti apybraižų, kurios sukelia teigti, kad Railos “nuklimpstama” jis sako tam tubaiforui, kuris pa
lygiu yra aplamai pirmapradis kui ir Broniui Vaškeliui. Supran nepadarę. Tačiau šia prasme jie mi.
nostalgiją arba kurioms autorius į kasdieninės buities aprašymus. gal gero auklėjimo nuostatus tu
tama,
tokį
leidinį
išeiviškose
są

tikėjimo
nėra
pametę.
Kaip
tik
Todėl
nesikuklinkime,
būki

visoje šimtametinėje lietuvių išei
jaučia sentimentą. Be abejo, šie Priešingai, jei kur pasitinka skai rėtų būti operų maniaku, jog
vijoje. Naujiena jau ir ta, kad lygose leisti nėra lengva. Todėl prieškalėdiniu laišku “Litu me stebukladariais ir nepasiliki- dalykai veikė Railos atranką ir tytoją staigmena, tai kaip tik “nepamirština, kad ir geras “ka
žurnalas sumanytas ir pradėtas išskirtinė padėka čia turėtų tekti anus” asmeniškai kreipiasi į visus me “Lituanus” reikalui kurti. nebūtinai jo ir skaitytojo skoniai knygos pabaigoj talpinamuose baretas” yra viena iš teatro ša
leisti jaunosios, daugiausia jau ir žurnalo administracinių - fi geros valios lietuvius, prašant at “Lituanus” metinė prenumerata visada sutaps. Skaitytojas gal ir gabalėliuose —“Vakaras prie kelių, meniškai ir sociališkai kar
čia išsimokslinusios mūsų švie nansinių reikalų tvarkytojui Jo naujinti prenumeratas, o taipgi 8 dol. Redakcijos ir administra pateisins kai kuriuos sąmoningai baseino” ir “Tubaiforų klubas”, tais dargi paveikesnė už kitas”.
užprenumeruoti, cijos adresas: Lituanus, 6621 So. įterptus disonansinius akordus kurie yra visiškai užbaigtomis Numanu, kad literatūra jam tik
suolių kartos. Su akademiniu nui Kučėnui. Galėtume tiesiog sa “Lituanus”
žvilgsniu į visas Lietuvos ir lietu kyti: kuo Juozas Kapočius buvo kaip kalėdinę dovaną, pažįsta Troy St, Chicago, III. 60629.
kaip pvz. “Kas. beliko iš “amba novelėmis. Savo žodžio glaustu viena meno sričių, Jokia ten kak. brd.
viu visuomenines ir kultūrines ir yra mūsų lietuviškajai ir angliš- miems amerikiečiams. Ypač prasadorių”, bet jam mažiau priim mu, nuoširdumu, Somerset Maug(Nukelta 1 2 paL),
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"PAGUODOS" TRITOMĮ
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Tuos du susitikimu sukombi
navo ponia Simone Gallimabd,
kad įrodytų, jog Ajar yra'-gyvas
ir realus asmuo, o ne vardas, už
kurio nieko nėra. Tai buvo rei
kalinga dėl to, kadangi kai kurie
Goncourt premijos jury komisi
jos nariai bijojo balsuoti už Ajar
romaną, manydami, kad Čia yra
kažkoks pokštas. Savaime su
prantama, kad tada, kai Qfuant
restorane buvo svarstoma Ajar
premijos suteikimas, autoriaus
ten nebuvo.
Romano “La vie devant aoi”
leidėja pareiškė, kad Emilė Ajar
yra gimęs Nizzoje iŠ . tėvo slavo

Premijos ir I

drumstumą .žodyno skurdumą,
ar neskoningus, siaubą keliančius
makaronizmus ir naujadarus.
Jo (Gliaudos) kalba gana be
kraujė, miesčioniška, tokia pasi
baisėtinai laikraštinė ir “bendri
nė”, kuria vėlesniais laikais kal
bėdavo daugumas Kaune, Šiau
liuose ar Panevėžy užaugusių
pusinteligenčių. Jo sakiniuose ma
ža žodingumo, poezijos, įmant
rumo; vienas kitas sugalvotas
naujadaras blogai limpa; jo sti
lius neturi jokio individualumo,
jei savotišku individualumu nelaikytumėm laikraštinės kalbos
miesčioniškumą
. Tatai matyti visuose jo roma
nuose ir dar labiau “Agonijoje”.
Tokios nekūrybinės, reportažinės,
anemiškos, sudarkytos kalbos pa
vyzdžių būtų per daug, kone kas
antras trečias sakinys”. < ' ie "
Railos recenzijos apie Gliaudos
“Agoniją” ir “Čiurlionį” (Vaidi
nimą) yra pačiom aštriausiom,
negailestingiausiom visame “Pa
guodos” tritomyje. Nėra tačiau
jos, mūsų galva, geriausios ar bū
dingiausios Railai. RafinuOčiaūšia Railos sarkazmo išraiška ir

Garsioji prancūzų literatūras leidėja ponia Simone Gallimard,
TO lauko karalienė, kad jai tek
Goncourt
premija 1975 metams išleidusi tą romaną serijoje “Mertų skirti išskirtinį dėmesį. Ne
buvo paskirta nežinomam rašy eure de France”, tik tiek; pasakė,
vien Raila neturi laiko susimąsty
tojui, pasislėpusiam po Emile kad romano autorius yra 35 me
ti, kad Radausko ar Nykos-Niliū
Ajar
slapyvardžiu, už jo romaną tų amžiaus ir “beveik ištisus me
no (Bradūno jis visai nemini)
“
La
vie davant soi”, kuris šiuo tus gyvena ne Prancūzijoje”. Vos
poezija gal būt priimtinesnė tam
metu
yra besi-selieris — labiau du žurnalistai ji buvo asmeniš
tubaiforui už Cąrneckaitės -§ims
kai matę: vienas Danijoje, ant
siai
perkamą
knyga.
eiles, protarpiais jis nenoromis ne
ras
prieš premijos paskyrimą vie
Pagal tradiciją, dešimtis jury
pagalvojęs sėja naujų prietarų ir
noje
komisijos narių sprendimui susi-, - . Avėnue dės Champs Blysėes
snobizmų sėklas: ‘‘Gi literatūroje,
rinko Druanf restorane, esančia-1 kavinėje, Paryžiuje. Pastarame
net Ostrausko, Landsbergio, Škė
me netoli Paryžiaus operos rū- susitikime su žurnalistu Ajar.
mos ir Mackaus neužmirštant,
Nnlfplts f t ptlri.)'
mų. Kadangi buvo atentatų prieš kalbėjosi, uždengęs savo veidą,
vįs dar nedaug drąsos, per daug
—
............
—
■
kai
kuriuos
jury
narius,
norint
^tradicijos”, epigohizmo ir kar
išvengti
kokių
incidentų,
polici

tojimosi”. To tik bereikia nekal
Tei. <>fbo ir Imto OLympk 2-4159
ja saugojo tiek patį Druant res 1*1 PK 8-322H
toms ausytėms.
toraną, tiek ir artimas gatves.
OR. P. KISIELIUS
OR. ANNA BALIUNAS
Žodžiu, laikraščio auditorija
Kaip tik naktį prieš tai namas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2858 Wret 63rd Street
veikia, kaip ten bebūtų, Railos
kuriame yra Grasset leidykla, iš
1443 So. SOth Avraua, Cicere
publicistikos liniją, bet ji įteka
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Ik
Kaadien
l-l ral tr <*-8 vai rek
leidusi
Ajar
romanus,
buvo
ap

GERKLES
LIGOS
Tutho
tradicinėn V. Kudirkos
Uakjrru* trečiadl*nl<i*';
mėtytas Molotovo bombomis, ku
Mttadienlaia ll Ir 4 vai popiet
Valandos pagal susitarimą
Vaižganto tėkmėm Jam svetimas
rios padegė narną. Tačiau gais
jiermirkymas skaitytojo “atogrąTel REilanre M8U
rininkai dar spėjo išgelbėti pasta
žiniu žodęivystės lietum”. Jo kal
OR. K. G. BALUKAS
OR.
WALTER
X KIRSTUK
tą nuo liepsnų.
ba sodri, kupina skambių žodžių
SkuAerUa to motery ><■»'
(Lietuvis
gydytojas)
i am-koloKini Otiirorglja
(“užlašos, sūdramalas, makarkNetrukus ipo Goncourt premi
8925 Wret S9tb Street
8449 So. Pulaski Road (Onovtoni
jos
paskelbimo
tame
pačiame
Uokįška”) ir tik protarpiais pasi
Vai., pirmad.. antrad, ketvlrtad
lr
Medical Building) Tel. LĖ 5-6448 penktad. nuo 18-4 vai p p. 4-1
Druant
restorane
posėdžiavo
ki

taiko nereikalingų barbarizmų
Vytautas Kasiulis
vai. vak Mtad
11-1 vai p. p
Paryžiaus bukinlstai
tos — Renaudot premijos pasky Priima ligoniu* pagal susitarimą trečiad. uždaryta
kaip pvz. “rezonuojantis dzūkas’’,
Jei neatolllepla, skambinti 174-8811
rimo komisija ir šią premiją pas
.kad norėta pasakyti “protaujantis
DR. IRENA KURAS
dzūkas”. Nenuostabu, jei jis puo
įvykusiu prieš milijoną i kausko semantinės studijos min- kyrė Jean Joubertui už jo roma
DR.
VL
BLAŽYS
GYDYTOJA IR
ną “L’homme de sable”.
la mandrapypkius:
semKię nt ▼
LIGOM
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS
SPITUA
r***
m
“Taip mes kaskart dažniau ir vyzdžiu, laikytumėm
iliustruoja
mūsų gailią
kūry- ta vertų
Mamnette Medical Center
pakratymo ant šakių vei Goncourt premijos laimėtojas,
MEDICAL
BUILDING
«132 So. Kedde Avė.
kada premija buvo skiriama, au
Žiauriau kankinam
lietuvišką t skausmus . Skaitytojui akivaiz- (buvimas
7150 Soutb Wrwtern Areno*
kalų, kaip kad J. Girniaus “Tau
Vai , pirmad., antrad. lr ketvirtad Valandos: Kaedlon nuo 10 vai ryte
torius
dar
buvo
mįslė.
Romano
laikraštį protarpiais dar paskai- f U’laJ'Uv P
kinyje «««lija taršos dūmais Ii- ta ir tautinė ištikimybė” arba
< iki 1:1® vai. vakaro.
Iki 1 vai popiet.
Bečtad. nuo 1 Iki 8 vai.
.tančius tautiečius. Kankinam baiOfftao telef. RE 7-llėg
“
Žmogus
be
Dievo
”
,
kalbantis
Pagal auattarlma
.Siū diletantizmu Ir nežabotais spėri skaitytojus, kad ‘‘Aukso žą ne vaizgantiškas Railos troški
HreM. wM- m-m*.
Oflao trtef. WA P-M70
apie absurdinę pasaulio pagavą Yra tačiau vienas dalykas, vie
plepalais, kol pagaliau prigluši- sis” yra menko lygio,'t prieštva-j
Ofiso HE 4-1S1S. Rea. PR 4-SM1
Rerid. tel. VAIbraok »-SO4»
mas sveikinti kiekvieną, nors ir geriau negu Time magazine, ku
nas teigimas, trečiojo} “Paguodos”
nam juos kolorito eksplozijos ža riinis savo struktūra, žodeivyste,
DR. I. MURAUSKAS
gležną, kūrybos daigelį iššaukia
vingumo burtais, skirtingom idėjiniu turiniu veikalas, alsuo skaitytojuje priešingą reakciją. riuo naudojosi Raila. Buvo pa dalyje su kuriuo nesinori sutikti. Tel ofiso RE 4-0048. res. 388-2233 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
stangų,
prisipąžinkim
,
nedavusių
dangaus stichijom, fantastiškais jąs absoliučiu narcidsmu, ir 2) Ząsistų avantiūra; lygiai kaip IIDR. PETER T. BRAZIS
“Išmokti drausmingai komanduo
Specialybė vidaus ligoe
lauktų rezultatų .atžymėti me ti pulkui ar divizijai, atrodo, vis
2454 W«rt 71st Street
varsų fejerverkų kontrastavimais, pastangos švelninti kategoriškus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
joj “Paguodos” daly styrantys tus Donelaičio, Spaudos, Sukilė
(71-o* tr Campbell Avė., kampas)
kūrybinių suknelių ar Buršteino teigimus,
atsižvelgiant,
kad
to
Rl,
dėlto
gal
yra
lengviau
ir
papras

2484
West
71»t
Street
te.gm.us,
K«u iv ... (moterų rašytojų portretai, bei lių ir t. t. vardais. Būta (tai jau
Vai : pirmad., antrad., kete- U penkt
Nuo S Iki 7 rel, p pJ
mlnkų modeliavimais, ir dar ir mo sukūrimas yra vis dėlto ban-i7 , Z
Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 popiet,
/
,
”
r
’
čiau,
negu
parašyti
vertingo
turi

i
'Juodytes, studentų neolituanų ir esame minėję) stebinančios savo
TĮk *u*itaru*
antrad., penkt 1-6, treč. ir Mt tik
dabai* dar tapybos meno chaoso dymas prasilaužti į masinės ko
nio,
brandžios
literatūrinės
kul

■uaitaru*.
ramunėlių
kengūrų
šalyje
plokš

nuoširdumu
ir
atvirybe
žemei
li

Ttl.
778-6565
traktavimais, nebešutelpančiais munikacijos priemonių eksploata
tūros, aiškaus ir sklandaus turinio
mūsų visuotino sąmyšio rėmuo vimą, kad tai vienas būdų mobi telės atveria prieš skaitytojo akis teratūros, ateinančios iš Lietu knygą”, rašo Raila, atsiliepdamas Dr Ant. Rudoko kabinetą pertai* DR. VIDAS J. NEMICKAS
DR. EDMUND E. CIARA
se”, (p. 225)
lizuoti niekniekiuose trūnijančias toli gražu ne kažin kaip patrauk vos, tikrai nemažiau vertos palan apie Raštikio atsiminimus, pilnai
6IRDIES IR VIDAUS LIGOS
OPTOMETRISTAS
Paguodos III-jį dalis, kur su pajėgas kolektyviniam darbui. lų išeivijos dvasinės ^buities regi kaus žodžio bei komentąro negu sutiktumėm, dar pridėję kad
2454 W. 71 Street
nį.
Skurdžių
viksvų
dr
dagių
ga

Cemeckaitės - Sims ar Marijos
Valandos pagal susitarimą
pyksi itin aistriai (daug ryškiau Tvardydamas save, Raila įmant
1709 West 51st Street
nuobodžiau.
Nebent
būtų
mirti

■
TEL GR 4-8400
fiei kitose dalyse) Railos šelmiš riausiai išnaudos visas; žodžio nyklos gamtovaizdį. Gink Die, Augštaitės “lyrikos”. Kartoju’, pa nai surambėjęs, kiekvienas draus*M. -282-4422
nesakytumėm —melagingą, pra lankaus žodžio. Nebūtinai kurmVai.;
pagal
plrn»ad. lr
ka ftoriija, pateikia skaitytojui “žąsis” sukeliamas
asociacijas
i
mintojąs ir įsakinėtojas turi pasi ketv. 1—4 tr tmialtartaia:
—»; antrad. |r penk
simanytą.
Tik
slegiantį.
Juo
la

rausiško
nagrinėjimo,
bei
negy

DR.
ROMAS PETKUS
labai įtikinančią išeivijos dvasi (“žąsiŠka balso sudėtis, pilnas
justi baisia mizerija, kai lieka vie tad. 10—4, Mta*. 10—8 vai.
AKTU LIGOS — CHIRURGUA
biau,
kad
kontrastu
skamba
kny

vai
nušutinto,
.persūdyto
filoso

nių negalavimų diagnozę: '■
skambių eilėraščių gurklys”) jis
nas sau. Rašantysis, tuo tarpu, kai
OftoaL
' ‘INusičiaudėjo kas žodžiu ar puikiai kamufliažuos sAvo bodė gos pradžioj telpąs, puikiai para fine terminija, traktato.
111 N. WABA8H im
kada pergyvena didelį džiaugsmą, Of*. tol 735-4477 Re*. FR 8-0960
šytas
“
Keturių
vėjų
”
dūkavimo
Štai kodėl taip nelengva aptar kai jam “ant rankų prašos gimę:
4M0 N. CENTRAL AVB
raštū, tribūnoje ar ant scenos — jimąsi ik pasiduos savo tempera-1
DR. E. DECKYS
▼alandoa pagal rasltorlma
GYDYTOJA IR OHIRURGt
ir mes trimituojame, kad čia Jau mentui, vien pasmerkdamas para-, aprašymas. Sumaniai statistikos ti B. Railos kritikos visumą. Žiū žodžiai”, pasak poeto. Tiesa, kri
duomenimis atskleista tuometinė rint esmės ,jis žengia tiesiu kelių,
Specialybė — Nervą ir
pradėtos spręsti giliausios žmogiš nojišką reklamą:
tiko padėtis ne visada dėkinga.
DR. FRANK PLECKAS
generacijų griova.
Emociete Ilgos
vieninteliu, kurį jam leidžia pa Raila ilgai tai dėsto įžangoj. Ta
kosios egzistencijos problemos.
OPTOMETRISTAS ’ “
"... Filmas buvo išgarsintas lie0R*WFORD
MEDICAL
BUILDING
Uždainuos švepluojančia tarsena ' tuvių visuomenei anais žavingais Mūsų dienų žmogus žino, kad sirinkti jo temperamentas ir gy čiau iš kai kurių užuominų spren
(Kalba lietuvttkat)
M4S So. Pulaaki Road
Valandoe pagal auMtarima
Viešnia dainininkė ir iftums jau straipsniais ir reportažais mūsų istorija yra lengviausiai falsifi venimo sąlygos. Gal būt, vienin džiant, jis savo nuožiūra pasirink
- 2618 W. 71st St — TeL 787-6140.
Tikrina aki*. Pritaiko aktoton* tr
—lakštingala užčiulbėjo. Para spaudoje, prieš, kuriuos Homero kuojamu dalyku, ir skaitytojui teliu teisingu išeivijos gyvenimo davo apie ką rašyti, apie ką nę.
■
R«M
teL
8-8878
1
nenoromis
kyla.
įtarimas,
ar
‘‘
Pa

aplinkybėse, jei galima suabejoti Jei kur. katytę, buvo perbėgus io
'Į
šys mūsų genijus keletą puslapių hegzametrinės- pasakos apie • se
VaL pagal gnaitartme. VMmaąa «rt
istorikių žinių apie Place de la nuosius graikų .dievus iįr.pusdie- guodos”- dokumentinis montažas liięrąturos “mokslo” mokslišku lią, kaip, sakysim; Pulgio Andriu DR. W. M, EISIN-EISINAS
DR. LEONAS SEIBUTIS
Concorde iš Bedekerio enciklo vius atrodo tik luoši užkimusio nėra tendencingas. Puikiai suvok mu ,tai dar labiau sprangaus, šio atveju, susilaikydavo. Ne visi 1KUAERUAKR MOTERŲ LIGOK
INKSTŲ, PŪSLES OŠ '
pedijų ir mums —čia jau, gir senuko stenėjimai... Tiek gąbiai damas ir įtikėjęs, kad Raila nuo akademiško stiliaus pranašybe išeivijos kritikai turi tokią laisvę. GINEKOLOGINE CHIRURGUA
PROSTATOS CHIRURGUA
di, pati Balzakas galėtų pavydė išlieta simpatijos ir meilės pir širdžiai ir su nemeluotu entu mūsų sąlygose”. Garbė ne zuikis, Kiti gerokai pavargsta, kol susi 6182 So. Kedrir Are* WA 5-2670
2656 W. 68rd Street
ti”.
mojo garsinio; spalvoto, lietuviš ziazmu stengės pasitikti kiekvie į girią nepabėgs”. Išeivis rašyto randa savo žodžiui teisingą išraiš ViSosl’'
VaL antrad. nuo M popiet
ną
kūrybinę
prošvaistę,
kad
jis
jas
gali
palūkėti,
kol
jo
kūrybą
Tu ‘‘genijų”, megalomanų, ap ko filmo kūrybai, prieš ką Vi
tr ketv. nuo 5-7 vakare
ką. Neretai įsigydami po to prie
TeL — BE 8-5898
salusių sėvo bambos grožiu nar- duramžio trubadūrų meilės dai laikė sau pareiga atitaisyti ar pa ims dešrinėti diplominiuose dar šų. Bet dėl to neaimanuoja, ne
Ofiso tel. 778-2880;
rea 448-5548
ėiristų, Raila, atrodo, labiausiai nos ir mūsų vaidilų kankliavi tikslinti kiekvieną iškreiptą gy buose ar “kotĮpusiniuosę” (“Met siskundžia nedėkinga kritiko da
DR. A. B. GLEVECKAS
‘“hėrirškina”, ir čia Jo žodis tie mai apie Šarūno ir kitų kuni venimo faktą (taip, sakysim, jis menų’ ’termiriu) straipsniuose. lia. Šia prasme Railos rašinys
DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
sus kajp kid Antano Gustaičio:
gaikščių didingus žygius skambė netoleruos ,kad Gliaudą taukštų Bet jis negali kalbėti į ūkanų ty “Vienos dovanos istorija” iš karto
Spceialybė Akių Ligoa
“Tikrai ne tik bijau, bet ir ven tų tik kaip'baigiančio-sugesti šal niekus apie Paleckienę, arba ati lą. Raila visiškai teisus.
Adresas:
4255 W. 6Srd Btreat
8907
W
m
*
lOSrd
Street
pasirodo net neskanus. Tjk antrą
Oflao totai. RE 5-441S
giu genijų: Ne tiek dėl to, kad dytuvo ūžimas”...
Valanda* pagal susitarimą
• ■ taisys St. Pilkos ir J. Bagdono Kai kritikos Fauno švilpynė nu kartą perskaitęs, jmj vertinti Rai
Reaideaicija* telef. GR 4-M18
Jų akivaizdoje tu pajunti savo ap
įtarčiau, kad čia liepsnoja pertempimus), skaitytojas vis la tyla, tai ir mūzos nebeateina glė lą už atvirumą. Bet ar iš tikro au
Valanda*: pirmad., antrad., ketvirta*
Ofiso
telef.
PR
8-2220
gailėtiną mekystę.
Svarbiausia speciali poetės Birutės Pūkelevi biau geis pasitikrinti, ar nėra bu besčiuotis. Arba glaustosi ir my torius atviras ir nuoširdus, kai
tr penktad. nuo 1 Ud I vai popiet
?tai, kad su genijum tu niekada čiūtės meilė savo žąsiai. Meilė vę tame laikotarpyje įvykių, var luoja “genijus”. Tada bodėjima skundžiasi. Tur būt ne, kaip mes DR. JANINA JAKBEVI6IUS
žmoniškai nesusikalbėsi, jei jam hamsunlška —.gaivališka, besą pų skambesio, kur kas "reikšmin sis savo kultūra dar labiau di visi; tik perpus. Tačiau kai kurios
J O K • A
gesnių ir vertesnių Railos taik dėja.
ihir nepritarsi. Niekada kitaip ne lyginė, alogiška, karšta ir akla”.
VAIKŲ LIGOS
vietos išduoda tas alpias akimir
2656 West 68ed Street
įtikinsi, nei jo, nei jo gerbėjų. Tik Kiekvieną kritiką, tur būt, lydi laus žodžio negu tie, kuriuos ran “Akimirkų kronikomis” Raila kas, tą jausmingą pilnatvę, kuri
Pirma*., antra*., ketvirto*., lr penkt
be reikalo jį užgausi, įsiutinsi, su svajonė parašyti bent kartą 'gy dame ‘‘Paguodos” tritomyje.
atliko milžinišką darbą, skatinda ateina kiekvienam mirtingajam, nuo M iki 1 rej. ir auo 5 iki l
nervinsi, gal ir pats supyksi.
venime tokią “matinio stiklo” re Nesunku atspėti, kad kiekvie mas dėmesį tam, ką sukuria tylos atlikus sąžiningai darbą. Neretai rel rak, Mte*. nuo 1 BU 4 vai.
Genijus mėgsta priešus, jų ieš cenziją, sudaigstyti taip
savo nas pasiges tai šio, tai to -Vie boikoto vis labiau' alinami kūrė jos išsakomos gamtos, saulėlydžio
«•■. GA Vfflf
ko, kiekvieną aiškiau dar nepa- mintis, kad ne žodžiai, ne teigi nam pasirodys keista, kad, radęs jai. Jo publicistika brandi, kūry rimties, vaizdu. Ir tomis nuotru Ofa PO 7-0000
ilsakiusį įtaria, kad šisai jam niai, bet Jų potekstės, praslystan- reikalo prikelt iš numirusių binga, stilinga. Tai nuostabus da pomis skaitytojas tiki:
DR. A. JENKINS
pinkles spendžia. Toje kolizijoje čios užuominos, susisuktų
sau “Aukso žąsies* recenziją .auto lykas, prisimenant, kad ne vie “...O kai išnyksta paskutinis rau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
su nedraugišku pasauliu, genijus lizdus skaitytojo pasąmonėj, ir rius nė puse lūpų neprasitaria nas jo “essay” pasirašė mintyse, donos saulės atspindys Holly8844 W«t 63rd Street
randa vis naujo įkvėpimo, vis kie absoliučiu tikrumu kalbėtų jan, apie brolių Mekų kur kas kūry- plušantis darbovietėj prie anaiptol wood’o kalnų keteroj ir danguj
Valandos pagal susitarimą
čiau užsigrūdina ir taip dar dau- apie tai, ką širdies gilumoj gal bingesnius bandymus. Arba, kad ne intelektualinio darbo. Ne vien | sumirga tūkstančiai pietų šalies
1
glau genialėja. Vienintelis kelias voja kritikas apie aptariamą vei parodęs tiek jautrumo ramunėlei Solženicinas išsidirbo metodą už
žvaigždžių,
aš
kartais
šnibždu
sau
‘padėti jam Visiškai > nertsiplėšti kalą. Railai tokiu laimikiu yra -kcngūrėlęl ir aplamai jaunimo fiksuoti sakinius, ištisas pastraipas,
TaL. Oftao PR «-*44«
tyliai, tyliai, kad niekas
įnio šios žemės ir galutinai ne “Pfcr garbę į skausmus”. Žonglie- įnašui, Raila pasišykšti padrąsi atminties lentelėse. Ne vien Sten pačiam
neišgirstų;
DR. F. C. WINSKUNA$
pasimesti padangių žemėlapiuose ravimas dviprasmybės čia meist nančio žodžio K- Alm'ėnui, kurio dalis pliekė, neatgaudamas kva
— Tegu dar taip pabūna, kaip
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
—-niekur jafn netrukdyti, iie-. riškas iki pat paskutinio sakinio:1 5 “Bėgiai” ir “Sięnapiūtė” buvo po, pirmąjį juodraštį, kad nieko
8107 Weat 71st Street
drumsti, neėrrinti, leisti kurti vią “Tauta gali būti rami, kol kai nuteikę itin smagiai ne vieną nepraganytų, tik vęlesnėj redakci yra... Leiskit tik gyventi, kaip
VBlando*: 1-S vai. popiet
norių,
o
aš
jūsų
nė
nebandysiu
geriau, o dažniausiai vis Blogiau kurie mūsų vis tebesam pamišė vasarį —-vasarojantį
vasarojantį lietuvį ir, joje jį apravėdamas ir aplyginda
Fr* ir testo*., pacal reaftartn*
pakeisti, kad jus kur perkūnas
‘lr blbgiau... (p. 86)
liai. Bus liūdniau, kai visi grįš i gal būt yra retais jaunimui pa mas. Nė kiek nesistebėtum, kad trenktų...”
ftftre tol. 588-3166: namų 086-48M
"Nežiūrint’fb, jis nepabūgsta pilną protą, ir pradės steigti pvz, traukliais kūriniais. (Buvo juk ir Railai tos technikos gerai, labai Po tokių žodžių nęlengvą da
OR. PETRAS ŽLIODA
talžyti to laureatų ti laureato tik Home Repairs and Painting E. Cinzo “Brolio Mykolo gatvė”) gerai pažįstamos. Jo publicistika ryti Railai priekaištų, prisiminus
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
^Gliaudos;
Corporations, o ne filmų ir kny Nelengva prisiminti visa ,kas bu patraukli tuo autentišku impulsy sąlygas, kuriose “Paguodos” pub
6234
8.
Narreganeett
Aytsres
vo bent trumpam sužavėję skai vumu, impresionistiniu braižu,
J,’’^Iė vienas rašytojas nebus gų leidimo bendroves”.
licistika buvo kurta. Tik gaila ir
VaL:
pirai.,
antr,
ketv
tr
oatąisjrįtaj už elementarių gra- Keistas dalykas ši recenzija ne tytojus ,bet Railai, kurio “Laše kai jo minčių eigą perkerta stai apmaudu, kad vis dėlto eilei svar
n«nlrf»* t-i *.IWa * naonl *nHto.Wn>»
' ląjsyklių n«mokėj!mą, už ša Railos Įmygai nelaimę. Ar dėl liai įš marių” taip jautriai išsako gus U-tum, gal būt, antrosios re bių prošvaisčių išeivijos gyvenime
Jr semantikos “blusas”, to, kad aprašomaris įvyki, pasi jo pietizmą gimatąjai kalbai, at- dakcijos metu su$ispiąčiavu$ios. neteko susilaukti jo šmaikštaus į
lo šlubumą,
minties mato skaitytojui bereikšmiu in- rodo visiškai praslydo J. Krali- analogijos.
I brandaus komentaro.
M •••> v . 4/
t, I,
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Neišdylantys skaudžių
vasarų įspaudai
Ligi šiol nesusilaukėme tikrai
vertingo romano, kuriame atsi
skleistų pokario Lietuvos liki
mas. Yra dalykų, įsiėdusių į
širdį. Reikėtų viską meniškai iš
siaiškinti, pastatyti prieš neša
lišką veikėjų teismą. Tokia epo
pėja rašytojui — tai ištisas ma
ratonas, reikalaujantis ypatingo
talento bei patvarumo.

Sakoma, dailiajai epinei pro
zai sąlygos išeivijoje nebuvo ir
nėra palankios. Teisingiau — iš
eivijos rašytojai tėra tik trumpų
distancijų bėgikai, kai kurie la
biau susirūpinę premijomis ir
knygų krikštynomis-

Lietuvoje prieš penkerius me
tus pasirodžiusiame Jono Avy
žiaus romane “Sodybų tuštėji
mo metas” vokiečių okupacijos
ir pokario kaimas randa neeili
nį pavaizdavimą. Veikėjų psi
chologija piešiama su menininko
įgūdžiu. Dialoguose suskamba
sodri, nepoliruota kalba. Tačiau
pati laikmečio atmosfera, pri
mygtinai išreiškianti tautos an
tifašistinę jauseną, yra sklan
džiai kryptinga. Rašytojas daug
ką nutyli arba sako ne tai, kas
anuo metu Lietuvoje buvo sako
ma. Tai tiesa, Avyžius jautriai
rašo apie padarytas nuoskaudas
tautai, kelia socialinių ir politi
nių grumtynių faktus, gana są
žiningai rodo abiejų pusių žiau
rumus, tuo lyg norėdamas gre
tintis prie Hemingway romano
“Kam skambina varpas" neša
liškumo. Vis vien įsipareigoji
mas tarybiniam etiketui verčia
Avyžių nebyliai apeiti patį di
džiausią įvykių kalną, tragiškai
riogsantį šiuolaikinėje Lietuvos
istorijoj, būtent — Rusijos klas
tingą invaziją ir mūsų tautos iš
prievartavimą. Be šito kalno
vaizdas lieka netikras, suplokš
tintas. Ilgainiui žmonės sakys:
gražiai rašė, bet bijojo pasaky
ti visą teisybę.
Kur kas palankiau siužetas
susiklosto jaunesniam prozinin
kui Vytautui Bubniui (g- 1932
m. Ciudiškiuose, Prienų apskr.),
parašiusiam monumentalų ro
maną ‘To vasaros dangumi”. Jip
irgi vaizduoja Lietuvos kaimą.
Tačiau gyvenamas laikas gero
kai atitolęs nuo pokario baisu
mų. Nėra deginančio sąlyčio su
nuoga patirtimi. Į viską jau ga
lima žvelgti vėsiau ir su didesne
laisve interpretuoti žmonių dva
sioje neužgijusias žaizdas. Tam
tikslui rašytojas imasi lyriškos
introspekcijos — leidžia veikė
jams apie daug ką atsiverti iki
pat gelmių. Fone tuo tarpu ver
da jau kolektyvizuoto kaimo gy
venimas su visomis tarybinės
santvarkos problemomis.

Negalima reikalauti iš V- Bub
nio, rašančio partijos panosėje,
visiškos laisvės veikėjų sampro
tavimuose. Ir čia laikomasi “eti
keto". Vis dėlto tiesos tau
rės pas Bubnį yra žymiai pil
nesnės, negu Avyžiaus “sodybo
se”. Bubnys su tam tikra užuo
jauta (ją natūraliai jautė ir jau
čia beveik kiekvienas lietuvis)
rašo apie Lietuvos partizaną
Mindaugą Kreivėną — paslap
tingą romano veikėją, žuvusį
miškuose ar dingusį plačiame
Sibire ir pasirodantį jį mylinčių
namiškių ir kitų veikėjų medi
tacijose.

PR. VISVYDAS

gydytojų atgriebtas, jis lieka
gyventi be balso, be judesių,
nuolat sėdįs dulkėtame sode,
tartum tarybinių žiaurumų pa
minklas.
Ypač įspūdingai sukurtas
svarbiausias romano herojus
Marčius Kreivėnas. Tai grynai
lietuviškas ūkininkas — darbš
tus, savarankiškas, išdidus, mis
tiškai prisirišęs prie savo žemės.
Kai žemė atitenka kolūkiui,
Kreivėnas nuo jos atsisuka ir
protesto ženklan eina dirbti į
girią. Tada namiškiams Marčius
■pasako: “Vaikai, žemė jūsų ne
maitins, ieškokit gyvenimo kur
kitur”. Tai gilaus skausmo pa
gimdyti žodžiai. Vis vien išlieka
gimtoji aplinka: nuostabus Gi
rių ežeras, miškas, šventas Su
kilėlių ąžuolas, tėvo paliktos bi
tės, simbolizuojančios lietuvių
kovą už spaudos laisvę. Marčiaus heroiška mirtis, begesinant girioje kilusį gaisrą, dar
nereiškia, kad su juo žūva ir lie
tuvių tradicinės vertybės, kaip
teigia Jonas Lankutis savo re
cenzijoje: “Jis miršta, nusineš
damas į nebūtį tai, kas atgyve
no, kam lemta žūti”. (LM, 74J.
26.) Anaiptol! per legendinį eže
rą iš degančio kranto išsigelbė
jusio briedžio pasirodymas iš
tiesų simbolizuoja lietuvių dva
sinių versmių išlikimą, nežiūrint
vsų epochinių nelaimių. Marčius
Kreivėnas gi buvo pravardžiuo
jamas Briedžiu. Vadinasi, jo
dvasinė gyvastis — laisvo žem
dirbio idėja — išlieka, gyva.

Į pokario laikų dramą yra
įveltas ir (Kreivėno sūnus Stepo
nas, tarnavęs sovietų armijoje,
darbo tikslu klajojęs po plačią
Sąjungą, vedęs ukrainietę ir da
bar, neradęs sa vame krašte prie
globsčio, vėl pergyvenąs atsisky
rimo su tėviške valandas. Ste
ponas savo sielvartą nuplauna
degtine ir daug mąsto. Jo cha
rakteryje atsispindi daugelio išvietintų lietuvių gėla. Juk ne
lengva būti išplėšta šaka ar kla
jūnu ne savo noru. Su žmona ir
vaiku jis norėtų įsikurti Lietu
voje, bet buto laukiančių sąrašiis yra nežmoniškai ilgas. Kas
lieka? Tik tolimas čerkaas —
“ten mano kelio pradžia”.

Su Rusija Steponą riša ir bro
lio Mindaugo mįslė. Panašų į
Mindaugą žmogų jis yra matęs
Beriozovske, prie Obės, šis keis
tas susitikimo epizodas iškyla
tik iš ūkanotų prisiminimų, lyg
sapnas. Atrodo, kad autorius
nenorėjo pernelyg išryškinti per
sekiojamo Mindaugo būvį. Par
tizano išlikimą jis pavertė ne
reikšminga netikrybe, kitais žo
džiais, nekenksminga tarybų
valdžiai.

Ir kiti romano veikėjai yra
persmelkti nerimo ir laukimo.
Nuotaikos lyg prieš audrą. Sle
gia ir kaitra, ir slogūs prisimi
nimai, susiję su vasaromis, kai
Lietuvon brovėsi iš rytų ir va
karų beatodairiški reformato
riai Apie tai atvirai nešneka
ma., bet giliai jaučiama. Prie to
prisideda įvairūs veikėjų kartė
liai, nepasitenkinimai, nusivyli
mą? ir dažnos nelaimingos mei
Be ironijos, be trafaretinės lės
pašaipos Bubnys aprašo tragiš
Net ir pareigingas, doras ko
ką ūkininko Žiobos nuosprendį. lūkio pirmininkas Trakimas
Spaudžiamas jungtis į kolūkį “niekad nepajėgia išnarplioti su
sidraikiusių gijų, kurių siūlai
(“arba atnešk pareiškimą... arba bėga į anuos laikus”. Jo širdies
mes tave.-.”), žioba dalgiu per sopulį — neištikimos žmonos pa
sipjauna gerklę ir guli kraujuo bėgimą iš namų — dar papildo
se paplūdęs tvarte. Šiaip taip sukto pareigūno partiečio stma.

liukonio spaudimas statyti nele
galią pirtį.
Žymiai optimiškiau nubrėžtas
jauno traktorininko Dainiaus
paveikslas. Tai rytojaus žmogus,
įsitvirtinęs kaimo aplinkoje, my
lįs savo darbą, žinąs ūkio maši
nų mechaniką, dargi linkstąs į
kultūrą. Vis dėlto ir jam liki
mas nėra palankus — mylima
Šarūnė, Kreivėno duktė, atsuka
nugarą. O namuose tėvas yra
apgaudinėjamas jaunos pamo
tės.
Bubnys nepagaili simpatijų
Šarūnei, įliedamas į jos erotinį
liaunumą visą kūrybinį talentą.
Graži, jaučianti savo vertę, 6arūnė per kelias atostogų dienas
tėviškėje neišsitelpa svajonių
kiaute. Ji galvoja apie mieste li
kusį Aurimą, bet šis apie ją nie
ko nenori žinoti. Taigi, ir čia
skamba nepavykusios meilės
styga- Ar neprašovė rašytojas
gerą progą šarūnės žavesio mo
teriškumui, primenančiam My
kolo Sluckio Miglę (“Mano uos
tas neramus”), sukurti atskirą
romaną? Mūsų literatūra pasi
genda gerų meilės istorijų. Gi
‘To vasaros dangumi” epizodų
su įsimylėjusia Šarūne yra per
apsčiai. Knygoje pakankamai
priregzta ir kitų meilės bei ne
apykantos mazgų, kaip, pavyz
džiui, išsami Kreivėno, jo žmo
nos ir Antasės trikampio drama.
Pokario partizanai žmonių te
bevadinami naktiniais, miški
niais, giriniais. Tik pareigūnai
švaistosi bandito terminu. Ap
lamai apie tai Bubnys rašo su
dideliu taktu, nesistengdamas į
žmonių lūpas įspausti to, ko jie
niekad nėra sakę. Kiek galėda
mas jis išvengia kryptingų so
vietizmų. Bando kuo giliau iš
semti žmonių sąmonę, sukurti
menišką emocinį vaizdą.

Romano kompozicinė visuma
remiasi slapvingais fragmentais,
kuriuose gana laisvai pinami
veikėjų likimai. Dėmesys skiria
mas ne intrigai, ne chronologiš
kai įvykių raidai, kiek pačiai at
mosferai, kuri išryškėja veikėjų
apmąstymuose, svajonėse, gam
tos pavaizdavimuose- Viską, ro
dos, valdo egzistencinė būsena,
apgaubianti gyvenimą, nelei
džianti išgaruoti jokiai gilesnei
minčiai, jokiam praeites įspau
du. Viskas lieka ir kartais skau
džiai užgula širdį.

Iš romano visumos, kaip mi
nėjome, didingu lyriškumu iš
kyla Kreivėno figūra ir tary
tum neišsitelpa knygoje. Norėtų
si daugiau sužinoti apie Marčiaus maištingą vienatvę, nete
kus žemės; apie jo meilę gamtai
ir laisvei; apie jo praeitį ir san
tykius su šeima, arba apie tą
vėlyvą, tyrą meilę našlei Antasei, kurios vyrą girininką nušo
vė vokiečiai.

:
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Kas dabar kur nors verkia pasauly,
be pagrindo verkia pasauly,
verkia dėl manęs.

Kas dabar kur nors juogiasi naktį,
be pagrindo juokiasi naktį,

juokiasi iš manęs.
Kas dabar kur nors eina pasauly,
Be pagrindo eina pasauly,
eina į mane.
Kas dabar kur nors miršta pasauly,
be pagrindo miršta pasauly,
žiūri į mane.

POETAS
Nutolsta valanda, kuri supos
sparnais, lieka skausmo rakštis.
Tačiau: kam gi man mano lūpos f
Kam mano diena? Kam naktis?
Neturiu mylimosios, namų,
priglaust galvai vietos stinga.
Tik visa — kaip daros turtinga,
palietus man savo jausmu.

VIGILIJA

(Naktinis budėjimas)

Miega laukai pageltę jau,
tebudi vien širdis;
raudoną burę iškeltąją
uoste greit sulankstys.
Žavingasai budėjime!
Naktis pilna svajos!
Lyg lelija žydėjime,
mėnulis rankoj jos.
VEIK VISKAS KVIEČIA MUS
Veik viskas kviečia mus į sutarimą,
"Atmink!” mums moja gairė kiekviena.
Diena, kai buvom svetimi, vėl ima
mums apsireikšt vėliau kaip dovana.

Kas suskaitys laimėjimus? Kame
mes nuo ankstesnių metų atsiskyrę?
Ką esame nuo pat pradžios patyrę,
jei ne> radimą vieno kitame?
Jei ne mūs tikslą skaidrint tamsumus?
O name, pievos šlaite, Žibury,
išsyk veik prieš akis tai atveri,
mus apkabinęs, apkabintas mūs.
•

Vienos erdvės mes gaubiami:
pasaulių tai erdvė. Pro mus, jaučiu,
praskrieja paukščiai. Aš, kurs augt geidžiu,
žvelgiu laukan, ir medis štai many.
Aš guodžiuos, ir many štai parama.
Aš ieškau apsaugos, ir jau su ja.
Kūrybos grožė ilsis manyje,
lyg mylimajam išsiverkdama.

MEILES DAINA
Kaip sulaikyt man savo sielą, kad jinai
nelinktų į tave? Ir kaip galėčiau ją
palenkt prie daikto kito, nereikšmingo?
Mielai norėčiau ją nukelti aš tenai,
kur kas nors tamsoje pradingo,
toj vietoj, dar nežinomoj ir tylioje,
kuri, kai tavo gelmės supas, jau sustingo.
Bet visa tai, kas liečia mus abu,
mus suima draugėn; patraukus taip stryku
suaidi gaida viena stygos dvi.
Ant kokio instrumento esame tatai?
Ir koks griežikas laiko rankoj mus tvirtai?
O, daina žavi.

Taip ir lieka neatskleistų įdo
mių, paslaptingų kerčių, daug
LITERATŪROS PREMIJOS IR BOMBOS
neatsakytų klausimų. Antra
(Atkelta iš 2 puri.)
Braziliją) jau buvo pradėjęs ra
vertus dėl to knygos menišku
mas ir yra toks įtaigus, verčian
šyti “La vie devant soi”, bet
ir motinos žydės. Visa, ką jo
tis susimąstyti.
darbą pertraukė keliems mėne
šeima iškentėjo karo metu, gi
siams, sėdęs rašyti kitą romaną
Pradėjęs kaimo žmonių trilo liai atsispindi jo psichėje, ypač
“Gros Calin” —istoriją vieno
giją su “Alkana žeme”, V. Bub rasizmo siaubas. Tai ir yra te
Antilų salų negro, apsigyvenusio
nys dabar parašė ir trečią tomą mos jo pastarųjų dviejų romanų: Paryžiuje drauge su pitonu.
“Nesėtų rugių žydėjimas”. Ant ‘Gros Calin” ir “La vie devant
Romane “La vie devant soi”
raštė savo skambesiu kažkaip soi”.
pasakojama kūdikystė “Momo
primena Avyžiaus “Sodybų tuš
Ajar, nutraukęs savo medici
tėjimo metą”, ‘^Nesėtų rugių žy nos studijas (jau baigė ketvirtuo (sutrumpintas Mohamedo var
dėjimas” šiuo metu jau yra sius metus), gyveno Ispanijoje ir das), prostitutės sūnaus, kuris,
spausdinamas “Pergalės” žur Maroke. Grįžęs į Prancūziją, 1965 kaip našlaitis, auklėjamas vieno
nalo, leidžiamo Vilniuj, pus -67 m. laikotarpyje griebėsi viso je vaikų prieglaudoje, išlaikomo
lapiuose. Nejauku, kad jame kių amatų: buvo vienos leidyk je senos žydės, kuri vis prisime
na vokiečių okupaciją ir koncent
senio Simano Patruškonio godo
se, jaučiama sovietinių literatū las knygų redaktorium, filmų racijos stovyklas.
rinių štampų įtaka. Nors, žino montuotoju. Prieš išvykdamas
Mačiusieji Ajar ir su juo kal
ma, dar per anksti dėl to aima- į Ispaniją ir Maroko (buvo nu bėjusieji žurnalistai, vienas buvo
uoti.
sidanginęs kuriam laikui ir į ‘Le Monde”, paskyrė romano ir

RUDENS DIENA
Viešpatie, metas. Vasarą didžią davei.
Nūn saulės laikrodžius pridenk šešėliais
ir vėjus paleisk lėkt laukais laisvai.

Nunokti paskutiniam vaisiam reik,
kad duotum dieną kitą, dar saulėtą,
kad tobulai brandžiais vadint galėtų,
ir gaižų vyną saldumu įveik.
Kas nūn namų neturi, jų nepastatys,
kas vienas liko, daug ką gaus daryti:
budėt, skaityti, ilgus laiškus prirašyti,
ir šen ir ten alėjomis prisibastys,
kai vėjas siautėdamas ims lapus blaškyti.
ORFĖJUI

(Iš "Sonetų Orfėjui”)
Šlovinti, štai kas! Tam skirtas jis buvo,
veržės, lyg rūdis iš kieto akmens.
O jo širdis, laikinieji spaustuvai
vy no, kurs amžiais žmones ramins.

Dulkėse balsas liks neišsekęs,
kol pavyzdys iš dangaus jį paguos.
Visa bus vynuogės, visa bus kekės,
išnokę jausmų jo pietuos.
Ir nei pelėsiai kriptoj karalių
kaltint melu, ką jis šlovins, negali,
ar nuo dievų jei šešėlis nukris.

Čia siųstas, nepaisantis laiko,
urną su garbstymo vaisiais jis laiko,
net mirusiųjų pravėręs duris.
Vertė A. TYRUOLIS
RAINER MARU RILKE (1875-1926), vienas 18 žymiausių pir
mosios XX amžiaus pusės Vakarų pasaulio poetų, nuo kurio gi
mimo š. m. gruodžio 4 suėjo 100 metų. Lyrikas, rašęs ir poetinės
prozos veikalų. Kalbos Ir formos virtuozas, dėl to sunkiai Uver
čiamas | kitas kalbas. Gimęs Prahoj austrų-čekų kilmingoj šeimoj.
Iki 5 metų motinos buvo auginamas mergaite (dėl to ir Įterpti ils
vardas Maria vietoj lauktos dukrelės). Mokslų bandė visokių —
karinių, prekybinių, bet pasiliko prie literatūros, kuriai atsidėjo
visą gyvenimą. Daug keliavo. Jo kūrybai turėjo jtakos rusiškasis
misticizmas (“Valandų knyga”), Rodino plastinis menas ir pran
cūzų simbolistai. Gausią religinę tematiką panaudojo be ryšio su
transcendentiniu pasauliu. Savo paskutiniaisiais kūriniais “Duino
elegijos” ir “Sonetai Orfėjui” bandė kurti naują pasaulėžiūrą,
sumitinti poetą, bet iš tikrųjų Rilkė labiau Įtikina savo gamtos
ir meilės poezija. Daugiau apie jo kūrybą, apie jam ruoštą litera
tūros vakarą Vilniuj ir kt. žr. “Draugas”, 1956, nr. 304 (Rilkė
naujų tyrimų šviesoj). Ten ir vertimai iš “Duino elegijų”. A. T.

jo autoriaus aprašymui ištisą
puslapį. Kitas laikraštis “Le
Pont” rašė, kad Ajar romano te
ma yra panaši į Celine romano
“Voyage au bout de la nuit”
temą. Tiesa, kad ‘‘La vie devant
soi” šiek tiek primena Celine
romaną ne tik stiliaus atžvilgiu,
kiek tam tikru požiūriu į gyve
nimą ir literatūrą. “Le Monde”
korespondentui Ajar pareiškė,
kad jis nori romaną sušiandieninti, grąžinti žodžiui pirminę
reikšmę, atskleisti tai, ką žodis
reiškia.

profesorius.
Kai tik buvo paskelbta, kas
yra gavę abi minėtas premijas,
Edem Hallier, “priešas Nr. 1
tiek Goncourt, tiek ir premijuo
to romano leidyklos”, pranešė,
kad jury komisija, sudaryta iš
rašytojų, knygininkų ir spaustu
vininkų, susirinkusi posėdžio,
“Anti-Goncourt” premiją paskyrė
Jack Thieuloy, kuris sėdi kalėji
me, apkaltintas net keliais aten
tatais prieš knygų leidyklas r
prieš rašytojos Francoise Mallet
-Joris, Goncourt Akademijos na
Jean Joubert, gavęs Renaudot rio, butą.
premiją, yra gimęs 1928 m. MonKai Hallier drauge su grupe
targos (120 km. į pietus nuo draugų, besirūpinančių jaunųjų
Paryžiaus). Jau išleido tris ro rašytojų veikalų skelbimu, pra
manus ir yra Montpellier uni nešė, kas yra laimėjęs “Antiversiteto amerikiečių literatūros
(Nūkelta į 4 psl.)
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tas ir kūrybiškai spalvomis įkū
nytas temas. Povilas Puzinas mū
suose buvo tiršto, kiek pritem
dyto, bet ir kontrastiškai auksu
bei sidabru spindinčio, kone ap
čiuopiamo potėpio dailininkas.
Ši Puzino monografija yra tik
rai vertinga dovana ne tik sau,
bet ir kiekvienam šviesesniam
bičiuliui.
Taigi jau vien pastaraisiais
metais trys garbingos našlės pa
rūpino meno pasauliui tris ver
tingas savo mirusių vyrų daili
ninkų monografijas. Čia turima
galvoje Augienė, Galdikienė ir
dabar štai Puzinienė. Ir tai pa
daryta, parafrazuojant Šventraš
tį, našlės skatiku. Šia proga no
rams nenorams prisimena ir M.K.
Čiurlionio monografijos anglų
kalba reikalas. Ji čiurlionisto Rannjto jau parašyta. Tik jai leisti
Komitetas susirūpinęs, kad .nėra
pakankamai pinigo darbui už
baigti. Jeigu pinigo tikrai neat
sirastų, tai mūsų Čionykščių in
stitucijų vadovai, piniginių fon
dų tvarkytojai ir aplamai pasi
turintieji turėtų gerokai rausti
prieš minėtas tris garbingąsias
našles.
Povilo Puzino monografiją ga
lima' įsigyti ir “Drauge”. Kaina
25.00 dol.

• Birutė Pūkelevičiūtė, RIMAS
'PAS KĘSTUTI. Dviejų idalĮų pa
sakiškas nuotykis. Leidinys Ilius
truotas pačios autorės sukurtųjų
lęlių nuotraukomis ir Kazio Ve
selkos piešiniais. Nuotraukos Al
gimanto Kezio, S.J. Išleido “Dar
na” Chicagoje 1975 m. Leidinys
didesnio formato, spausdintas
spalvotame popieriuje, 80 psl.,
kaina $2.50, gaunamas ir “'Drau
ge”. Beje, Marginių krautuvėje,
Marąuette Parke, Chicagoje, kur
knygelė taipgi yra pardavinėja
ma, mažieji skaitytojai ir tėveliai
gali užeiti pasižiūrėti1 Visų tų lė
lių, kurių originalai .gražiuose
• ATEITIS, 1975 m. lapkri
spalvotuose kostiumuose yra iš
čio mėn. Nr. 9. Ateitininkų Fe
statyti pasigrožėjimui.
Žvelgdami J pastarųjų kelerių deracijos leidžiamas katalikiškos
metų išeivijos vaikų literatūrą, jo - lietuviškos orientacijos mėnesi
nis žurnalas. Vyr. redaktorius —
je neabejotinai randame 'pirmau
kun.
dr. Kęstutis Trimakas, 850
jančią Birutę PūkeleviČiūtę su ri
Dės 'Plaines Avė., Apt 409, Fo
ša serija simpatingų, pasakiškų
rest Park, IL. 60130. Redaktorė
knygučių, šmaikščiai sueiliuotų,1
— Aldona Zailskaitė, 1836 49th
mažąjį skaitytoją pratinančiu
Court,
Cicero, IL. 60650. Redak
jau ir prie truputį kilstelėtos ir iš
toriams talkina gausus
jaunų
gražintos literatūrinės frazės. Ar
žmonių redakcinis kolektyvas. Ad
tokia frazė mažajam skaitytojui
ministruoja Juozas Polikaitis,
yra kliūtis ar tik malonus pasišo
kinėjimas per ją, reikėtų dar pa 7235 S. Sacramento Avė., Chi
cago, IL. 60629. Metinė prenu
čioje vaikiškoje tikrovėje patirti.
merata
JAV ir Kanadoje — 7
Tačiau aplamai knygutė teikia
dol.,
garbės
prenumerata — 15
ibe galo malonų estetinį įspūdį ir
dol., susipažinimui — 5 dol., ki
tikrai ji ne vieną šviesiai pradžiu
tur — 5 dol.
gins. Kai šiuo metu tėveliams
Naujame numeryje dar domi
reikia pagalvoti apie kalėdines
nuoji
Jubiliejinės stovyklos rašy
dovanas mažiesiems, tai tegu ne
siskundžia, jog puikių lietuviškų tinė ir iliustracinė medžiaga, ke
knygelių mums trūksta. “Rimas liamas klausimas: ar mums rūpi,
pas Kęstutį” išėjo kaip .tik pačiu kas vyksta okupuotoje Lietuvo
je?; pirmininkas Kęstutis Šešto
laiku.
kas
atlieka išpažinti; rašoma apie
Tai mažojo Rimuko istorija,
kaip jis Barzduko pagalba nu sukaktuvininkus: Adomą Micke
vičių, Vincą Kudirką ir Vytautą
skrido iš Amerikos į Trakų pijįj vielų,
“
paviešėjo, pas kunigaikštį ^Kęstutį Endziulaitį; stabtelėjajama prie
ir susipažino bei susidraugavo su M. K. Čiurlionio muzikos, gyvi
tokiu pat nedideliu vyru, Kęstu pokalbiniai laiškai iš Australijos.
čio sūnejiu Vytautu, geniau pasa Jaunimo kongresas ir kitokia jau
kius, dar Vytautuku. Pasakiška nimo veikla.
istorijėlė tinka
pasiskaitymui,
• Lietuvių fotografų išeivi
bet galima ją suvaidinti ir sceno joje PARODA ‘74. Redagavo
je. Tada jau atsiranda ir veikė Algimantas Kezys, SJ. Išleido Lie
jai: Rimas, Kęstutis, Vytautas, tuvių foto archyvas 1975 m. Kny
Birutė, Barzdukas ir ’ Mėnulis. gos mecenatai: dr. Pranas Sutkus,
Skaitytojui ir žiūrovui kontaktas
su jais bus visada šiltai bičiuliš
• ’.i
kas.
• 'PUZINAS
by
Frederic
Whitaker, Introduėtion by A.Puzmas. New York-Austra Publications. Prodųcęd by Kodansha
Intemational - USA, Ltd., 44
Montgomery Street, San Francisco, California 94104. Library of
Congress Catalogue Card Num
ber 74-79812. Printed in Japan
1975. 1
Tai ryškaus mūsų tapytojo Po
vilo Puzino (1907-11967) mono
grafija, išleista anglų kalba, naš
lės žmonos Austrės rūpesčiu, kur
jos pačios trumpu įvadu patei
kiami mirusio dailininko biogra
finiai duomenys. Kūrybos kelio
kryptį ir dailininko individua
liuosius tapybos bruožus tiksliai
ryškina Frederic Whittįker, NA.
savo tekstui uždedamas antraštę
PAJNTER OF THE BROAD
STROKE.
O toliau didelio formato, puoš
nus leidinys pateikia mums dvi
dešimt aŠtuonių rinktinių Povi
lo Puzino paveiksiu puslapines,
spalvotas reprodukcijas. Techniš
kai jos padalytos gerai, tikras ma
lonumas Stebėti mūsų tremčiąi
taagj a.ntinws skaudžiai jšgyven-

Hamiltono mergaičių choras “Aidas” su dirigentu ir vadovu solistu Vaclovu - Verikaičiu Chicagoje, Marijos aukštes
niosios mokyklos scenoje- š.-m., lapkričio mčn. 29 d.
Nuotr. A. Gulbinsko

Goncourt” premiją, kitą rytą Mo
lotovo bomba buvo išsprogdin
ta prieš knygų leidyklą $eųįl,
kuri yra išleidusi Jack Thieuloy
romaną. Taigi, premijos, romanai
ir bombos.
Bet tuo visa tragikomedija ne
pasibaigė. Emile Ajar, per savo
advokatą Gi šelfe Halimi pareiš
kė, kad jis atsisako priimti jam
skirtąją premiją. O savo romano
leidėjai yra pasakęs: “Jei pasaky
site Žurnalistams mano adresą,
juš užmušiu. Tuo tarpu j h gy
venąs Danijoje.
Tačiau nėra tos paslapties, kui

I

Hamiltono mergaičių choro koncertas
Dėl nęlauktų kliūčių š. m.
lapkričio 29 d. tegalėjau pakliū
ti tik i antrąją Kanados Hamil
tono mergaičių choro “Aidas”
koncerto dalį Chicagoje. Choras
daro itin malonaus įspūdžio: su
sideda iš gražaus jaunimo, bal
singas, susigiedojęs, išlyginto ir
intonuoto skambesio; tai yra ne
abejotinai jų vadovo, žinomo ibt>-?
so-ibaritono solisto Vaclovo Verikaičio nuopelnas. Jis ir pats ‘pa
sirodė kaip solistas atskirai, for
tepijonui palydint, ir kai kur
drauge su choru. Verikaitis diri
guoja itin ekonomiškais, kartais
vos pastebimais mostais, bet
mergaitės puikiai jį supranta,
tiksliai reaguodamos tiek dina
miškai, tiek ritmiškai.

Kaip dainininkas Vaclovas Ve
rikaitis parodę malonaus temb-.
ro, gero “bei canto” bosą-baritoną su jam įprasta aukšto muzi
kalumo interpretacija. Jis savo
balsą valdo gerai, nebent aukš
tose gaidose pasitaikė viena kita
nevisai “pastatyta” gaida. PirRomas Bartuška. Leidinio kaina.
— 3 dol., galima'gauti ir “Drau
ge”.
Lietuvių foto archyvo rengia
mos mūsų nuotraukos meninin
kų parodos Jaunimo centre, Chi
cagoje, jau vinto kasmetinė tradi
cija. Taipgi įprasta tradicija vir
tęs ir faktas, kad, kiekvienų metų
parodą atidarant, išleidžiama ir
praėjusių metų parodos puošni
knyga — albumas. Štai čia ir mi
nime tokį gražų leidinį, kuria
me parankiai galime apžvelgti
vienerių metų mūsų nuotraukos
menininkų rinktinius darbus. Iš
viso knygoje jų parodyta net 83..
Priekyje keli puslapiai komentarinių ir įvadinių tekstų. Tai sukauptinė. daugiau kaip 60-ties

Povilo Puzino “Žvejys” monografijos aplanke

VLADAS JAKUBĖNAS
moję dalyje jis dainavo liaudies
dainas, antroje: Valentino ariją
iš C. Gounod “Fausto” ir rieną
populiariojo P. Tosti dainą “Idealas”. Gaila, kad neteko iš
girsti programoje pažymėtosios
“Šmeižimo arijos” iš G. Rossini
“Sevilijos kirpėjo”. Užtat girdė
jom ‘‘bisuį” ,Udrio ariją iš Klo
vos “Pilėnų” ir kt.
Choro repertuaras žymia dali
mi susidėjo iš dabar Lietuvoje
parašytų
lengvesnio, dalinai
“saviveiklos”, dalinai “esttadinio” pobūdžio numerių. Šioš rū
šies literatūros, visai nedidelio
kiekio “mūsų” pusėje, yra gausiai
prigaminta Vilniuje. Būdama iš
esmės nepolitinė ir gan skonin
gai sukurta, ji natūraliu keliu
pakliūva į mūsų chorų ir solis
tų repertuarą. Kalbant apie šį
koncertą, ar ne per daug buvo
antroje jo dalyje lengvų, links
mų, į maršo ar šokio ritmą pa-

mūsų fotografų knyginė paroda.

našių dainų? 'Labai norėtųsi iŠ
taip disciplinuoto choro išgirsti
kokį svajingą, sudėtingesnės ir
rafinuotesnės harmonijos veikaliuką, kuris būtų įnešęs kontras
tą ir per daug neapsunkintų
muzikąliųjų chorisčių.
Chorui ir solistui akompanavo
Jonas Govėdas: tikslus ritmiškai,
su gera, švaria technika neviski
lengvuose
akompanimentuose.
Visuma vis dėlto, buvo kiek per
garsi, kai;kur “kapoto” skambe
sio; atrodo, trūko protarpiais rei
kalingų tikro “pianissimo” mo
mentų. Tatai pasiekiama, su
prantama, tyliau skambinant,
kas ne visur lengvai įvykdoma.
Bet Čia rejkštų ir kiek taupesnis
pedalo vartojimas, kai kur ne
naudojant ištisinio, per visą
taktą pedalizavimo, kai kur nėt
pasiliekant visai be pedalo. “Kai
rysis” — “ima corda” pedalas
akompaniatoriui irgi visai pride
ra dažniau pavartoti! Šią “re
viziją” pravedus, Jonas Govėdas
bus tikrai puikus akompaniato
rius.
'
. -

čianti Lietuvos istoriją, šiandie
ninę Lietuvos situaciją ir lietuvių
tautos valstybines bei kultūrines
aspiracijas. Leidinėlis iliustruotas
temai parinktomis nuotrauko
mis.
• LAIVAS, 1975 m. lapkri
čio mėn., Nr. 11. Religinio ir
tautinio gyvenimo mėnesinis
žurnalas. Leidžia Marijonų vie
nuolija. Redaguoja kun. J. Vaįškas, MIC. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 4545 63rd St.,
Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata Amerikoje ir Kanadoje
4 dol., kitur — 5 dol.
Šiame numeryje: Nijolės Sa-dūnaitės teismas; Prisimenant
mirusiuosius; Trečioji Evangeli
ja. Mintys Adventui; Juozapas
Egipte bado metu.
Pomirtinis
teismas ir kt.

• GAUDEAMUS,
1975 m.
Nr. 2. Gaudeamus yra Stundentų ateitininkų sąjungos žurnalas,
kuris išeina, kai redakcija turi
surinkusi pakankamai medžiagos.
Redaguoja Algis Norvilą ir Rasa
Razgaitienė. Bendradarbiai: Pet
ras Sandanavičiūs, Onilė Vaitku
tė. Laužymas: Algio 'Norvilos, Vy
to Prahaičio ir Rasos Razgaitienės. Redakcijos adresas: 19 Chestnut St.', Brooklyn, Nevv York
11208. Iliustracijos Petro Sandandvičiaūs. Fotografijos ir viršelis
Algio Norvilos.
Šiame numeryje: Kandidatam
skirtos mintys " (Linas Sidiys).
Gyvenimas ir aš (Linas Vaitkus) ;Tikro inteligento — šviesuolio ti
pas (Živilė Kliorytė); Studentės
malda (Onilė Vaitkutė); Didvy
• SKAUSTŲ AIDAS,
1975
riai (Onilė Vaitkutė); Quo vadis,
m. spalio mėn. Oficiąlus Lietu
ateitininke? (Vida Sidrytė).
vių skautų sąjungos organas. Lei
•
LIETUVIŲ
DIENOS,
džia LSS Tarybos Pirmija. Re
1975 m. spalib mėn. Nk. 8.
daguoja A. Namikienė, ,6041 So.
Leidžia A. Skilius. Redaguoja
Redakcinė kolegija. Metinė1 žur Fairfield Ąve., Chicago, Hl.
60629- Administruoja Ar Grėb
nalo prenumerata —10 dol.1
tas, 6842 So. Campbejl
Ąve.,
Redakcijos ir administracijos ad
Chicago, III. 60629. Prenumera
resas: 4364 Sunset Blvd., Hollyr
ta metams 5 dol., garbės prenu
wood, Calif. 90029.
merata 10 dol, garbės leidėjo preŠį kartą Jonas Mulokas rašo
numerta 25 dol.
apie architektūros meną ir lietui
Gražiai tvarkomas, gausiai
vius, duodama niekur nespaus
iliustruotas leidiny?,
kuriame
dinta J. Tininio apybraiža ir
akivaizdžiai regirha mūsų skintų
Mildos Mildažytės poezijos pusla
ideologinė ir praktinė veikla.
pis. Į Sovietų Sąjungos ūkinitis
• VYTIS, 1975 m. ,lapkričio
‘‘laimėjimus” žvelgia Vladas Juo
mėn
N.r. 9. Lietuvos Vyčių mė
deika. Spalvingų pabirų pažeria1
Pr. V. Anglų’ kalba spausdina nesinis žurnalas. Spausdinama
muos puslapiuos liečiami EnCy- medžiaga daugiausia pateikia-1
clopaedia Britannica klystkeliai ma anglų kalba .Redaguoja Loir teikiama Aušros Marijos Jura retta I. Stukas ,1467 Force Drive,
šienės informacija apie kultūrinį Moubtainside N J 07092.. Me
tinė’ pr.enumerata 5 dol. Admi
gyvenimą okūpuotoj Lietuvoje.
nistracijos adresas : Vytis, 25?4
• Juozas Prunskis, LITHU W .45th St., Chicago, III .60632.
ANIA. Published by Lithuanian
Šiame numeryje plačiau yra
American Co. Council. Chicago, minima Vyčio žurnalo 60 metų
UI. 1976.
sukaktis, nuotraukomis it žodžiu
’ Anglų kalba, 32 psl., labai pa prisimenant ' ja ankstesniuosius
rankaus formatp brošiūra.’ ;Tai redaktorius ir dabartinius ?vadominiatiūrinė enciklopedija, lie- yus.

Chorai sudaro svarbų ramstį'
mūsų emigracinėms grupėms ap
saugoti nuo nutautėjimo. Gražu,
kad Hamiltone sugebama įsteigi
ti ir sėkmingai palaikyti tokią
gausią jaunimo grupę, kaip šis,
V. Verikaičio vedamas, “Aido”
mergaičių choras.
Koncertą Chicagoje, Mariją
aukštesniosios' mokyklos audito
rijoje,’ surengė Lietuvių katalikų;
religinės šalpos Vyriausioji valdf-j
rba.'-''’i

ri-neiškiltų į viešumą. Praslin
kus vos savaitei po Goncourt pre
mijos paskyrimo paslaptingam
Emile Ajar, žurnalistai Sušnipinėjo, kad tasai Afat iš tikrųjų
yra Paul Pavlovič, 34 metų am
žiaus, vedęs, gyvena su žmona ir
dukra Pietų Prancūzijoje, Cahors
(Lot provincijoje). Ajar-Ravlovič,
padkelbęsf kad atsisako Goncourt
premijos (bet ne romano auto
riaus teisių ir atitinkamo hono
raro už parduodamą romaną),
tuoj pat su šeima .paliko savo gy
venvietę, ir nežinoma; kur jis
dąbar yra. Qąl vėl išvyko į Da
niją, kur turi namus jr kur pra
leidžia didelę metų dalį.
J.Sjiv.

"Dialogas su lietuviais"
Atvykstantiems iš Lietuvos
paviešėti pirmiausia galima pa
siūlyti paskaityti žurnalisto ir
kritiko Bronio Railos veikalą
“Dialogas su lietuviais”
(560
psl). kur plačiai aptariami išei
vijos ir tautos' bendravimo ir
laisvės kovos būdų klausimai.
Knygą įsigyti ar užsisakyti da
bar galima “DRAUGE”. Kaina
$5.00: IHiiiojnus gyventojai pri
deda 5%mokesčių.
'* *'
T

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
! Pardavimas tr taisymą*

2646 W. 69th Street
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KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON
Kelionė: 6 naktys Vilniuje, Į dienos išvyka Kaune,
3 naktys Vienoje (kur Naujos Metus sutiksime)
4 naktys Muncbene

nuo gruodžio 22 d. iki sausio 5 d.
Tiktai
—$969.00
..
fr- JI vuT
Ekskursija išvyksta su Lufthansa Kompanija
iš Bostono Ir Nfew YOrkd.
■
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Norintieji gauti daugiau informacijų prašom
kreiptis į!

ALG I RO4 MITKŲ
8 Whlte Oak Road, Neuton, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190

arba

GALAXY TOUR & TRAVELS
141 Linden Street, Well«rfey, Mass. 02181
TeL (617) 2374W$ ‘ ’
**

Prašome pasinaudoti šia puikia proga
aplankyti Lietuvą per Šventes.
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DRAUGAS.,- MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

JeStadienis, 1975 m. gruodžio mėn. 6 d.

Kultūrinė kronika
Poetas Tomas Venclova prašo leidimo
išvykti iš Lietuvos
Žinomo sovietinio kolaboran
to Antano Venclovos sūnus To
mas Venclova šiuo metu yra vie
nas iš talentingiausių jaunosios
kartos poetų okupuotoje Lietuvo
je. Tačiau tiek gyvenime, tiek kū
ryboje kvislinginiu tėvo keliu
jaunasis poetas nenuėjo. Todėl
yra patekęs partijos nemalonėn,
'^priimtas visai į Rašytojų sąjun
gą, prisitaikėlių ignoruojamas. To
nepakeldamas, jisai įteikė Lietu
vos komunistų partijos centro koniitetui pareiškimą, prašydamas
jam leisti išemigruoti užsienin.
Visas jo pareiškimas yra paskelb
tas tįk ką Vakarus pasiekusiame
“Lietuvos Katalikų
Bažnyčios
Kronikos” devynioliktame
nu
meryje. Pareiškimas bus netru
kus atspausdintas mūsų laikraš
čio dieninėje laidoje, kur duoda I
mi puslapis po puslapio visi Kro
nikos tekstai. Čia tik pacituosime
pora iŠtraukinių sakinių iš poeto
Tomo Venclovos pareiškimo (da
tuoto 1975.V.11) partijos centro
komitetui:

leisti man, remiantis Visuotine
žmogaus iteisių deklaracija ir vei
kiančiais įstatymais, išvykti su
šeima gyventi į užsienį. Maho
draugo Jono Jurašo ir kitų drau
gų pavyzdys rodo, kad tai nėra
neįmanoma”.

JONO RIMŠOS TAPYBOS
PARODA BOLIVIJOJ

Bolivija Jono Rimšos vis d,ari
negali pamiršti ir, tur būt, nie
kada nepamirš. Štai ir dabar,
lapkričio 11 d., sostinėje La Pa
‘S*'';že, reprezentacinėse Museo Na
tional de Arte patalpose buvo
atidaryta Jono Rimšos tapybos
darbų paroda. Išstatyta 60 dar
bų. Visi jie yra iš 1940-1950 metų
dekados, parodai sutelkti iš pri
vačių rankų ir galerijų pačioje
Bolivijoje. Parodos proga išleis Prof. Juozo Brazaičio vienerių metų mirties sukakties minėjimas, surengtas Lietuvių Fronto Bičiulių Chicagoje, Jau
tas puikus leidinys —katalogas, nio centre, lapkričio 30 d. Viršutinėje nuotraukoje — minėjimo publika. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: dr. Kazys
Ambrozaitis, inž. Antanas Rudis, dr. Juozas Meškauskas, dr. Adolfas Damušis, vysk. Vincentas Brizgys, Lietuvos gen.
konsulė Juzė Daužvardienė, dr. Antanas Razma, kun. Juozas Vaišnys, S.J., dr. Juozas Girnius ir kt. Apatinėje nuo
traukoje instrumentinis trio minėjime atlieka Chopino ir Schuberto kūrinius. Iš kairės j dešinę: Povilas Matiukas,
Manigirdas Motekaitis ir William Cemota.
Nuotrauka Jono Kuprio

“Komunistinė ideologija man
tolima ir, mano manymu, dide
le dalimi klaidinga. Jos absoliu
tus viešpatavimas atnešė mūsų
Šąlįąi daug nelaimių. Informaci■tijai barjerai ir represijos, taikorftps kitaip manantiems, stumia
visuomenę į stagnaciją, o šalį į
atsilikimą. (...) Mūsų šalyje man
Užkirsta platesnės ir viešos litera
tūrinės, mokslinės, kultūrinės
veiklos galimybės. (...) Deja, netnoku rašyti ‘į stalčių’.
Ieškau
kontaktų su auditorija ir ieškosiu
jų bet kokiomis aplinkybėmis.
Kitokio darbo, išskyrus literatūri
nį ir kultūrini, nesugebėčiau ir
benorėčiau dirbti. Tačiau kultūHiiib darbo galimybės man kas
met siaurėja, ir pati mano egzis
tencija šioje šalyje darosi
be
prasmė ir abejotina. (...) Prašau

v

Dail. Jonas Rinitą

išpuoštas spalvotomis Jono Rim
šos darbų nuotraukomis. Jame
randame žymiųjų boliviečitį me
no kritikų atsiliepimus apie Jono
Į Rimšos kūrybą. Rašo J. Alveste■gui, J. Bedregal ir G. Garron.
Suminėtos ir 21 dailininko pavar
dės, kurie kadaise buvo čia, Bo
livijoje, Jono Rimšos mokiniai.
Taipgi paminėta, kad Jonas Rim
ša yra lietuvis.
Jonas Rimša šiuo metu gyvena
Kalifornijoj, Santa Monicoj, ne
toli Los Angeles. Boliviečių jis yra
laikomas kone tautiniu jų daili
ninku. Mat, ilgus metus begy
vendamas Bolivijoj, bemokyda
mas jaunąją jų menininkų kar
tą ir betapydamas šio krašto
gamtovaizdžius, džiungles ir žmo
nes (daugiąusia indėnus) jis ta
po boliviečiams labai savu.
DEŠIMTMETIS BE KIPRO
'
BIELINIO

Filmų Įvairumai

K. Bielinis taip nekentė dik
tatūrinės prievartos, kad net sa
vo testamentu paliko premiją už
geriausią veikalą, atskleidžiantį
komunistų teroro baisumą. Ta
premija įteikiama šiandien Ele
nai Juciūtei Jaunimo centre, Chi
cagoje.
VAKARAS SU KOMPOZITO
RIUM VLADU JAKUBĖNU
NEW YORKE

Vaižganto kultūros klubas š.
m. gruodžio 13 d. (ateinantį šeš
tadienį) 7 vai. 30 min. vak. Kul
tūros židinio didžiojoje salėje
(361 Highland Blvd., Brooklyne) rengia Chicagoje gyvenan
čio, žinomo mūsų kompozito
riaus prof. Vlado Jakubėno kūry
bos vakarą. Tai bus puiki proga
New Yoiko ir apylinkės lietuviam
susitikti su kompozitorium ir pa
sigrožėti jo kūrybos brandžiaisiais vaisiais. Programoje: kom
pozitorius Vladas Jakubėnas kal
bės apie lietuviškosios muzikos
raidą; kompozitorius — dirigen
tas Jeronimas Kačinskas apžvelgs
Vlado Jakubėno kūrybą; kompo
zitoriaus Vlado Jakubėno kūgi
nius atliks: Aldona - Kepalaį(ė
(fortepijono kūriniai), Elena
Kuprevičiūtė (smuiko kūrinys),
Irena Stankūnaitė (dainos), Judy Shiffers (čelo kūrinys). Solis
tam akompanuos pats autorius
— kompozitorius prof. Vladas
Jakubėnas.

Gruodžio 7 d. sueina 10 m. kąi
netekome Kipro Bielinio, kuris
STASĖ SEMĖNIENĖ
mirė 1965 m., turėdamas 82 m.
amžiaus. Buvo atkaklus kovoto
Rimti ir svarbūs dalykai sprendžiami be jokio tikslo .
jas ,'prješ euristinę okupaciją.
Žandarų persekiojamas, slapstėsi
''Geriausias pavyzdys, kad negalima nieko nepasakęs. Atrodo, kad ir pats Latvijoje, veikė su darbininkija,
spręsti apie filmo gerumą, vien jo režisierius nežino, ko jis norėjo.
buvo rusų areštuotas. Steigiamo
pradžią pamačius, yra spalvotasis
Ir taip iš sujaukto filmo neiškyla
jo
ir kitų seimų narys. Sovietų ir
‘The devil iš a woman”.
joks stipresnis charakteris — vien tik
Pačioje pradžioje jis net užimpo atskiros figūros šachmatų lentelėje. vokiečių okupacijos metu dirbo
nuoja žiūrovą — atrodo patrauklus, Stumdo juos režisierius, leidžia jiems pogrindy, Vliko narys, redagavo
skamba taip rimtai ir svariai, kad gražiai kalbėti, bet — jokio tarpusa
Socialdemokratą, o JAV-e —
įtraukia lyg į pinkles.
vio ryšio nėra.
dirbo Keleivio redakcijoje. Para
Turinys atsiverią Romoje, vienoje
Dėl įveltų plikumų, kai kurių ero
šė atsiminimų knygas: Dienolauko kavinėje, kurioje jauną rašyto tinių scenų visai nepatartina jaunes
KUN. V. BAGDANAVICIAUS
ją Rodolti užkalbina ir net pasamdo niems, kaip 18 m. O dėl filmo lėkštu jant, Penktieji metai, o taip pat
PASKAITA
senstelėjęs lenkų kunigas — prel. Ba- mo, nieko nepasakant, jo ųemačiu- veikalą: “Teroro ir vergijos im
denjky parašyti jo memuarus. Ku sieji tik sutaupys laiką.
perija Sovietų Rusija”.
Winnebago indėnų gentis, gy
nigas gyvena dideliame katalikiška
,W me bendrabuty, vienuolių seserų už
venanti apie šiandieninį Greęn
Bay miestą Wisconsine, yra suor
taikomame, Romoje. Daugiausia ja
me gyvena turistų ir pravažiuojančių
ĮSIGYKITE PATVARIU IR EKONOMIŠKA
ganizavusi savo religinę tautosaką
svęčių, bet čia yra ir saujelė nuolaį
keletą epų. Kun. V. BagdanaviSUSISIEKIMUI PRIEMONĘ
tinių gyve
‘
yventojų.
Su savimi jie nešio
čius, MIC, savo paskaitoje pa
jaęi apsunkusisiąs sąžines iš savo tamMes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą
teiks Chicagos lietuvių mąstaptedties. 0 tos didžiosios pa-

$

r

‘yra: jaunas princas,
italų
.ąĮrtštokratų šeimos, besididžiuojančios
Jrtt vienu buvusiu popiežiumi jų gi
minėje, narys myli savo seserį ne
visėl broliška meile; pagyvenęs ku
bietis vyskupas, susimaišęs kolabora
vime sū Castro; jauna moteris Emikalta dėl savo vyro mirties, ir taip
u Vis pinasi nelaboji virtinė.
Bendrabutį geležine tvarka valdo
ežtoji ' vienuolė sesuo Geraldine
da Jackson), kuri miega ant
grindų ta kitaip save nelepina.
Atrodo, kad režisierius Damiano
Damiani norėjo pasakyti, jog jauna
sis rašytojas maištauja prieš sesers
Geraldįnės režimą. Jis mato nuolati
nius gyventojus, kaip kalinius, ne tik
geležinių bendrabučio taisyklių suvar
žytus, bet ypač vienuolės dominuo
jančius.
>■'

Nederėtų atskleisti filmo pabaigos,
kuri
nesuprantama
nei
žiūrovui.
Ypač žinant puikiosios aktorės Glendos Jackson vaidybinį pajėgumą, ste
bėtina, kaip ji pakliuvo 1 tokį filmą
be tikslo: Nepadeda net diliosios,

mūrius problemos, nei reikšmingos,
stiprias kalbos, nei, pagaliau, beveik
tmgįaąS^rttatuntas — titmas pętpwa

,

...... . ,

ir geriausias pirkimo sąlygas.

VŪLARE visiškai naujas mažas PLYMOUTH
Ekonomiškas — iki 25 mylių galionu

MAROUETTE PHOTO
SUPPLY

čiai visuomenei du Winnebagp
indėnų epus ir pažvelgs j juos
kaip į krikščioniškų vertybių pra
nokėjus. Paskaitą ruošia LKM
'Akademijos Chicagos židinio val
dyba gruodžio 7 d., sekmadieni,
lygiai 1 vai. popiet. Jaunimo cent
re. Visuomenė kviečiama daly
vauti.

Pietų Amerikoje, ši kultūrinė va
CIURLIONIŠKOJI
karonė ne vienam kongreso pro
ĮVAIRENYBĖ KAUNE
ga ten vykstančiam bus labai ge
Vienas kolega žurnalistas, ais
ra išankstinė informacija ir įva tringas visokių keistybių kolekcio
das kelionėn.
nierius, andai parodė ranka ra
šytą skelbimėlį, kurį jis nulupo
LITUANISTIKOS INSTITUTAS nuo stulpo Kaune, Rotušės aikš
HNFORMUOJA
tėje, prie autobusų stotelės. Ta
me
skelbimėlyje mėlynu ant bal
Lituanistikos instituto kalbos
to parašyta: “Parduodu Drezdeno
skyriaus vedėju sekantiems tre
Čiurlionį, kas padarys bulgariš
jiems .metams išrinktas dr. An
tanas Klimas, Rochester, N.Y., kus kailinius”.
Kadangi iš pradžių ne visai
universiteto profesorius ir depar
susigaudžiau,
apie ką čia kalba
tamento vedėjas. Kalbininkas Le
ma, bičiulis paaiškino. “Drezde
onardas Dabriūnas buvo Kalbos
no Ciųrliųnis” yra Vokietijos De
sk. vedėju nuo 1972 n^tų, o
mokratinėje Respublikoje išleista
prieš tai prof. dr. Antanas Salys.
G.
Vąitkūno knyga - albumas
Skyrius turi 44 narių. Rinkimai
“Čiurlionis”. O “padaryti bulga
atlikai korespondentiniu būdu.
riškus kailinius” reiškia sudaryti
Lituanistikos institutas išlei galimybe šį daiktą nusipirkti. Ir
do vysk. M. Valančiaus biografi pridūrė, kad Kaune (o gal ir
ją. Prezidiumo iždininko dr. T. Vilniuje) už vokiškąjį ‘‘Čiurlio
Remeikio rūpesčiu, finansuojąnt nį” gąli gauti bet kokį deficitą,
dr. Mykolui Morkūnui, atspaus prieiti pas geriausią gydytoją, įsi
dinta nauja istoriko prof. kun. gyti taloną užsieniniams bal
..A
dams ir t.t.
Antanę
Aleknos parašytosios
Rimtai pagalvojus, beliktų tik
vysk. M. Valančiaus biografijos
džiaugtis, kad žmonės taip trokš
ląida. Įvadą parašė istorikas Vin ta meno, kad dideli menininkai
cas Trumpa. Kitur nespausdin turi galios ne tik dvasinėse, bet
tais dokumentais papildė teisin. ir materialinėse sferose. Antra
Jonas Damauskas. Ši knyga, kaip vertus, Kaune juk yra M. K
ir ankstesnieji Lituanistikos ins Čiurlionio galerija, ten kabo ori- ■».
ginalai, kurių nepakeis jokios re
tituto leidiniai sukrauti 2422 W.
produkcijos, jokie albumai. Kas
Marąuette Rd., Chicago, III. kita — bulgariški kailiniai...
60629, Lietuviu Fondo raštinėje,
("Literatūra ir menas”
1975m. lapkr. 7 d.)
ir “Drauge”.
T-

t?

ZIGMO UMBRAŽŪNO
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI
KULTŪRINĖJE VAKARONĖJE

Jaunimo centro kavinės kultū
rinių vakaronių lankytojai pui
kiai prisimena Zigmo Umbražū-:
no ten papasakotus ir ekrane
parodytus jo kelionių įspūdžius
po Artimuosius Rytus. Dabar vėl
čikagiečiams bus proga su Zigmu
Umbražūnu pakeliauti: atei
nantį penktadienį (Gruodžio 12
d.) 7 vai. 30 min. vak. Jauninto
centro kavinėje jis pasidalins įs
pūdžiais iš kedionių po Pietų Ame
riką. Pasakojimas bus iliustruoja
mas jo pąties darytomis spalvo
tomis skaidrėmis.
Kada jau esame beveik išva
karėse mūsų jaunimo kongreso,
netrukus prasidedančio
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PAVASARIO EKSKURSIJOS l LIETUVA
— iš —
Bostono, Montrealio ir New Yorko
išvyksta:

BALANDŽIO 16
GEGUŽES 20

grįžte BALANDŽIO 23 — $645.00
grįžta GEGUŽES 28—$725.00

Prie šių grupių gajima jungtis ifi kitų miestų su papil
domu mokesčiu.
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS—NESIVELUOKIT!

Vasaros ekąkureijos į LIETUVĄ prasideda GEGUŽES 26.
Registracijas priimame dabar.

Kreipkitės J:

x

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P.0. Box 116
So. Boęton, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
♦ Air Fąręs Sųbfąčt to Chang«s nnd gov«rn.ment appnova.1.

PHILOMENA SAKO
Nėra kitos Taupymo Bendrovės, turinčios Valstijos

ar Federalinį Charterj, kuri mokėtų didesnius procen
tus, negu Chicago Taupymo ir Skolinimo Bendrovė.
Nėra nei taupymo bendrovių, kurios būtų saugesnės
ar duotų geresnį patarnavimų.
Certificate account

Minimum balance

A n nikai vįeįd

... JEffective yield ...

One Year Certificate

$1,600

30 Month Certificate

$1,000

6%%

* 7,08%

4 Year Certificate

$1,000 :

7%%

* 7.P0%

6 Year Certificate

$1,000

* 6.81%

* 8J7%

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Sutaupysit iki $2400.00 pirkdami 19*75 mėty Chrysler ar Plymouth.

Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile ir
Idtų, taipgi importuotų. Įyairių kainų. Pradedant nuo $50.00.
Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), spar
nus (Fenders) ir sureguliuos motorą.

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515
Sentaustap automobilių pardavėjas Chicagoje,
gmHamaa virt M metų.

1 .

Daug sutaupysite pirkdami čia
jvairių firmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais ild 9 vai.

3314 West 63rd Street
Tel. PRospect 6-8998
Chicago, Ulinois, 60629

* These rates asuuma Interest if left on deposit tor one year. Py Federal
reįjulatlon "a-Bubstantldl interest pempty ls reąuired for early withdrawaJ
,ot certificate aceoiunto”.'■
’’ ' ’’
'
' • '
’

CHICAGO
savings and loan association

Nr. 285 (49) — psl- 6

DRAUGAS —. MOKSLAS, MENAS,

LITERĄTORa

šeštadienis, 1975 m. gruodžio mėn. • d.

PATARIMAI VYKSTANTIEMS Į JAUNIMO KONGRESU

Spaudos apžiūrėjimas

SOVIETINĖJE MOKYKLOJE APIE
AMERIKONUKUS GRŪDUS

ANGLŲ KALBOS KERTELĖ
“Akiračiai” spalio mėn. nume
susitarė, ryje rašo: “Draugo redaktorius
Šį mėnesi baigiasi moterų me Chilpancingo mieste
tai. Net gaila, nes Moterų metais kad kas neįvykdys to pažado, tu pemoka anglų kalbos” ir pacituo
bužo kiek linksmiau gyventi, ne rės visą amžių girti Moters metus ja, kad blogai išverstas straipsnis
gu šiaip paprastais vyrų metais. ir išpeikti save kaip niekam tikusį apie Encycdopaedia Britannica.
Bet kitame puslapyje cituoja
Moteris garsėjo Indijoje, kur In- vyrą. Bet policija juos nuo šių
Jira pliekė per galveles tiems, ku efektyvių moterų metų iškilmių straipsnj iš ‘'Draugo” ir angliš
rie nelabai sutiko su jos sumany sulaikė.
ką sakinį nutašo taip: “They just
mais, Argentinoje garsėjo šokėja
JAV prezidento žmona šiais love to hate Amerika”.
prezidentienė Peronienė,
kuri Moterų metais padarė labai reikš
Lenkiam galvą drąsai, Akira
valdė, sirgo, atsistatydinėjo, savo mingų pareiškimų, per televiziją čių redaktoriai galėtų būti astro
patarėjus prilaikė ir atleid'inėjo ir duodama savo dukrelei teisę į nautais, nes mokydami
anglų
iš viso šokinėjo, kaip jau buvo Is meilę, o pati pasisakė, kad ji, kai kalbos, nemokėjo teisingai nura
panijoj įpratusi. Šiaip ar taip, mo tik yra proga, skuba į vyro mie šyti iš “Draugo” angliško sakinio.
terų metais moterys valdžioje bu gamąjį. Žinoma, šis antrasis jos
DIDELĖ NAUJIENA
vo labai madoje ir labai tragiš teigimas kiek susilpnina Moterų
Lietuvių Fondo bankete daly
ka, kad lietuvių visuomenėj mo
terys per daug neiškilo. 'Pvz. va
vaus v-bos pirm. dr. Antanas
dinama reorganizuota bendruo
Razma.
(Naujienos, 11, 30)
menė trenkė totalinį smūgį, pasi“VILNIES” TEIGIMAI
skirdama savo vadove
Birutę
“Vilnis” rašo, kad su J. Jan
Kemėžaitę. Si kovojo su jos gar
kum pasikalbėjimas “Drauge”
bintojais ir puolėjais, su jai pri
apie jo novelę, išspausdintą
tariančiais ir nepritariančiais, su
“Gimtajame Krašte”, yra dary
jos metų slėpėjais ir skelbėjais ir
tas A. Barono. Tenka pasakyti,
pagaliau trenkė viską ir pasitrau
kad čia tiek teisybės, kiek būtų
kė, nebesulaukusi nė Moters me
teisybės; teigiant, kad "Vilnies”
tų pabaigos, po to išspausdinda
redaktorius Jokubka yra Abisi
ma “Naujienose” straipsnį “J.
nijos karalius.
Jašinskas Liuciplėriaus apsireiški
mo ekstazėje”. Be abejo, tokie
ALIJOŠIŠKI LAIŠKAI
tragiški įvykiai nėra labai malo
nūs mūsų visuomeninėj veikloje,
Tikrai vyriškas darbas
— Veliuoniškis tvirtina: “Aukš
kuri moterį gerbia. Toks bend
metų reikšmę, bet vis tiek šie Ine čiausio teismo teisėjas Douglas
ruomeninių vaikų palikimas nė
tai įeis į istoriją, kaip metai, kada turėtų3 “Alijošiaus lapų” paban
ra jau labai išskirtinis, nes kaip
moterys posėdžiavo, savo konfe dyti. 77 metų seniui kitokių vais
skelbia “U. S. News and Wonld
rencijoje' plūdo vyrus ir tarp sa tė nėra, tik “Alijošiaus lapai”,
Report” žurnalas Moterų metais
vęs mušėsi.
jeigu jįs nori grįžti teisėjauti. Pa
moterų daugiau pabėgo iš šeimų
Moterų metais Balfo pirminin ralyžiuoti teisėjai, galės ir toliau
negu vyrų. Šiais 'moterų metais
Amerikoje skyrybų buvo apie mi kė buvo Marija Rudienė ir vėl daryti 'paralyžiuotus sprendimus
lijoną. Iš šimto šeimų išsiskyrė 48. tokia liko ir toliau, nepaisydama, visai Amerikai. “Alijošiaus lapai”
paralyžiuotam Douglui vieninte
Taigi, moterų metai buvo efek kad kiti metai bus nebe moterų.
lis
atjaunėjimo vaistas. Jis galės
tingi.
Moterys valdo pasaulį visada,
teisėjauti
Ir vesti dar jaunesnę
Buyo tokių, kuriems tokie mo o ne kokie ten vyskupai.
Štai
žmoną
nei
dabar turi”.
terų metai nepatiko. Du meksiko- vysk. Valančiaus viename minė
nai Victorino ir Morales susitarė, jime į Tautinius namus buvo su
— Califomietis pageidauja:
kad jie savo žmonas pamuš, pa sirinkę 50, o į madų parodą Jau
Tik Tau, Aliūnai, pasakyt
demonstruodami, kad jiems šie nimo centre — 500. Todėl į Algaliu,
Moterų metai nereikšmingi. Jie tos banketą, šeimininkę
buvo
kad kapą metelių jau turiu;
išrinkta S. Semėnienė, o pernai
Sprandas
rambėja,
O. Gradinskienė, gi Lietuvių fon
Žmonos liepiamoji nuosaka do koncertą rengia M. Remienė. piniginė storėja,
Pakaušis plinka,
vyrui
Moterys narsesnės už vyru?, to
O
moterys dar vis patinka,
dėl karininkų Ramovė ne tokia
Kalk. Nepavėluok j darbą. Ap
Kad prįtęsčiau tuos
narsi, kaip jų žmonų
Birutės
sivilk gėlėtus marškinius. Išgerk
laiminguosius metus,
draugija.
arbatos. Nevaikščiok per kilimą.
Atsiųsk man “Alijošiaus
Užrakink duris. Palaikyk ranki
Kad svečius labiau patrauktų,
lapus”.
nuką. Nesitaškyk.
alinės ir valgyklos
pavadintos
Pietauk restorane. Imk pirmą moteriškais vardais, kaip tai Pa Ir toliau tokie turėtų būti. Tegu
jį. Alaus negerk. Pasivaikščiok. langa, Rūta, Tulpė, Neringa, Ro ir labai gražus giedantis gaidys,
Nusipirk žurnalą. Su niekuo ne ma, o ir visi uraganai vadinami bet vis dėlto naudingesnė kiauši
siginčyk. Iš darbo, sugrįžk anks moteriškais vardais.
nius dedanti višta.
čiau. Algiui neskambink. Suži
Taigi moterų metai reikšmingi.
P. T
nok apie Gabrėnus. Na, eik. Pa
lauki Pasitaisyk kaklaraištį. Nu
pirk kopūstą. Būk žvalus.
Uždaryk duris. Nesiremk ran
ka į sieną. Padėk kopūstą. Nešėlk!
Pakabink švarką spintoje. Atsi
kvėpk. Ateik į virtuvę. Palaikyk
samtį. Prispausk pirštu dangtį.
Valgyk. Nepalik morkų. Dar val
gyk. Gerai sukramtyk.
Įjunk televiziją. Prigulk pail
sėti. Paduok lėkštelę. Nelįsk su ci
garete. Išeik į koridorių. Su kai
myne nesisveikink. Vaizduok kad
nepažįsti.
Ateik. Nuleisk pečius, jauskis
laisvai. Atsisek viršutinę sagą.
Praverk langelį. Įjunk lygintuvą.
Paduok raudonus marškinius. Sugauk musę.
Išjunk televiziją. Eik miegoti.
Persirenk. Nusiplauk kojas. Su
šildyk vietą. Pasislink. Nekvėpuok
į ausį. Pamyluok. Na, miegok.
Efektingoji moterų veikla žemėje, pagal žvaigždes danguje
A. T.

Amerikietis kolumnistas Art ■kuri pasako, kiek jie gali auginti
Buchwald,
kurio
straipsnius kviečių ir grūdų.
spausdina daugelis amerikiečių
— Bet, drauge mokytojau, jei
dienraščių, lapkričio 2 d. straips valstybės planavimo komisija pa
nyje rašo apie amerikiečių grū sako Sovietų žemdirbiams, kiek
dus ir Sovietų mokyklą.
jie gali auginti kviečių, o jie už
Sovietinis mokytojas mokinių augina kiekvienam kiek reikia,
klausia:
tai ką mes darysime su Ameri
— Gerai, draugai vaikai, šian kos kviečiais.
dien mes kalbėsime apie maistą.
— Valgysime, tu trockininke!
Kuris didžiausias žemdirbystės Mes valgysime amerikiečių grū
kraštas pasaulyje?
dus, įrodydami J. A. Valstybėms,
— Sovietų Sąjunga,
drauge ■jog komunizmas nusipenės kapi
mokytojau, — atsako choru vai talistų klaidomis. Ar galime da
kai.
bar kalbėti apie Sputniką?
— Tai gerai. O dabar mes kal
— Drauge mokytojau, ar ne
bėsime apie Sputniką.
geriau būtų atsisakius pirkti Ame
— Drauge mokytojau!
rikos kviečius, nes tuo būdu jie
— Kas yra, drauge Ivanai?
apsisunkins, tada pas juos bus
— Jei Sovietų Sąjunga di
depresija, ir mes galėsime juos
džiausias žemdirbystės
kraštas
palaidoti?
pasaulyje, — kodėl mums reikia
— Ivanai, tu keli kvailą klau
pirkti kviečius ir kukurūzus iš
simą. Jeigu perkame Amerikos
J. A. Valstybių?
kviečius, duonos kainos kyla J.
— Aš džiaugiuosi, kad iškėlei
A. Valstybėse, o tada — depresija,
šį klausimą, tu mažasis buržua,
ir galų gale ateina revoliucija.
kontrrevoliucionieriau, maoiste.
— Atsiprašau, drauge moky
Priežastis, kodėl perkame grūdus
iš J. A. Valstybių, yra detante. tojau: aš čia klausinėjau tik dėl
Mūsų vadas, draugas Brežnevas savo motinos.
— Kodėl?
neša taiką pasauliui, priimdamas
—
Dėl to, kad sakė nebegalė
kapitalistų pertekliaus
maistą,
sianti
man duoti duonos užkan
kurio mums nereikia.
Detante
anglų kalboje reiškia “pirkti grū džiui.
— Niekus šneki, kad tavo mo
dus”.
tina
negalėjo nusipirkti duonos,
— Drauge mokytojau, kodėl
kada
Sovietų Sąjunga užaugino
J. A. Valstybės turi kviečių ir ku
kitą rekordinį javų derlių. Pakel
kurūzų perteklių?
— Dėl to, tų kvailuti, Ivanai, kite rankas, kurių motinos nega
kad J. A. Valstybės neturi penk lėjo šįryt nusipirkti duonos! Nu
mečio plano, o augina daugiau, leiskite rankas, jūs kvailiai 1 Ar
negu gali suvalgyti. Sovietų Są norite, kad mus visus suimtų.
— Ką pasakyti mano motinai,
jungoje auginame tik
tiek,
kiek reik maisto kiekvienam, tai drauge mokytojau?
— 'Pasakyk jai, ką mūsų di
gi nėra eikvojimo. Bet kapitalis
tai sėja kviečius ir kukurūzus ar džiojo vado draugo Lenino žmo
jiems reikia, ar nereikia.
na sakė, kada jai pasakojo, jog
— Kodėl jie taip daro, drau žmonės neturi duonos.
ge mokytojau?
— O ką sakė, drauge moky
— Tai paprasta. Tenai nėra' tojau?
valstybės planavimo komisijos, I — Tegu valgo pyragą.

Pagal tarybinį planą du
penkmečio planas.

BENDRABUTY
Iš kolchozo atvažiavo tėvas ap
lankyti mieste naujakurio sūnaus.
Eidamas koridorium, tėvas apsi
dairė ir paklausę:
— Kuriems
galams korido
riuje tiėk daug spintų?
— Čia, tėtę, ne spintos, o
kambariai.

VIENO GANA
— Niekuomet nebandyk auk
lėti kitą žmogų būti panašiu į
tave. Tu žinai ir Dievas žino, kad
vieno tokio kaip tu yra gana”.

“Readers Digest” July, 1975
DARBAS IR NERVAI
Vienas plieno darbininkas, karodamas viršum miesto ant sta
tomojo dangoraižio pastovų, ko
respondento paklaustas, kaip jis
gavo tą darbą, atsakė:
— Vairuodavau anksčiau mo
kyklos autobusą, bet nervai neiš
laikė.

KAS LABIAU BIJO
—- Atiduosiu dėdei!— sako
verkiančiam vaikui mama, rody
dama į nepažįstamą vyriškį.
— Dėde, o jūs pagąsdinkite
mamą ir paimkite mane, — su
šnibždėjo vaikas ir dar garsiau
ėmė verkti.

R. Kasparas paskelbė informa
ciją, kaip reikia pasiruošti kelio
nei į Pietų Ameriką. Kai kuriuos
patarimus persispausdiname, no
rėdami padėti važiuojantiems ir
besirengiantiems važiuoti. Pata
rime rašoma:

‘‘Perukai nereikalingi ir, grei
čiausiai, sunku parduoti. Mote
rims patariame pasiimti moteriš
kus reikmenis, nes išvykos orga
nizatoriai negali žinoti ko kokiai
damai gali prireikti. Nesivežti
narkotikų, nes už juos visą kon
gresą gali patupdyti už storų sie
nų. Nesivežti politinių knygų sų
įtartinais pavadinimais, k< a. Ko
munizmas Vytauto Didžiojo lai
kais. Būdami knygyne, neįsigyki
te pornografijos, ten draudžiama.
Labai svarbu į lėktuvą atvykti
laiku, nes, lėktuvui pakilus, jūsų

bilietas nevertas popieriaus, ant
kurio atspausdintas, ir išvykos or
ganizatoriai jums nieko negalės
padėti, nes bus išvykę į ten, kur
jūs nespėjote.
Nesišvaistykit doleriais, nes jū
sų broliai žino, kad mes jų turi
me, bet nežino kiek. Kad dole
riai neprapultų, laikyti saugioje
vietoje. Moterys žino kur. Jei kas
ten kiš ranką, žinokite, kad tai ne
komplimentas. Iš valstybės j vals
tybę pinigai netinka, nes, peržen
gus valstybės sieną, jie pavirsta į
margus popieriukus.
Jaunimo prašome visur savo
tarpe kalbėtis lietuviškai, bet iš
vykos organizatoriai žino, kad
jaunimas to nedarys. Negįąna to,
jaunimas dar ko gero susiburs {
JAV, Kanados, Australijos ir pa
našias gruipes ir kongresą padarys
tikrai prasmingą, atbula prasme.
Kadangi išvykos organizatoriai
nieko negali padaryti, atkreipki
te dėmesį į jų bejėgiškumą ir ty
čia pradėkite kalbėti lietuviškai”.

AVINĖLI, PASIPURTYK
(Lietuvių fondui milijono dolerių
surlnldmo metinę sukaktį šven
čiant)
“Avinėli, pasipurtyk”,
Seną pasaką menu,
Ir vėl tenka ją atkurti
Tėkmėje šitų dienų.

Reikia mokslo knygos kilrti.......
Einam vemt naujų vagų, — ....
Avinėli, pasipurtyk, —
Baisiai reikia pinigų.
Iš jaunimo kongreso. “Labai atsi
prašau, pone pirmininke, negaliu
ateiti j Kongreso komiteto posėdį.

MINTYS PRAKALBOMS
PAGERINTI

— Yra daug žmonių, kurie,
vaikais būdami, netikėjo Kalėdų
'Seneliu, dabar jau stato už arklius
lenktynėse.
■fe..
— Kultūringas ūkininkas yra
tas, kuris, karvei įėjus į jo butą,
atsistoja.
.................
— Meilės ir proto ligos daž
niausiai pasireiškia kartu.
?— Sunki piniginė —jaunina
širdį.
— Jei Dievas šiandien .gyven
tų ant žemės, žmonės išdaužytų
Jam langus. . .
atliekamas
— Kada tėvas duoda sūnui,
abu juokiasi. Kada sūnus duoda
tėvui, abu kelia triukšmą.
MELAGYSTĖ
— Visados atmink, jog pinigai
Mama pasakoja savo ketverių — tai rie viskas, tačiau pirma jų
metų sūnui, kaip ji skrido lėktu daug pasidaryk, prieš įpasakoda
vu.
mas tokius niekus.
— Nemeluok, — sako sūnelis.
— Santuoka kai kuriems vy
— Kaipgi tu galėjai įlipti į lėk rams —tarei krienai: jie giria ją
(
tuvą, jei jis skrenda taip aukštai? ašarodami.
— Dažnas vyras geria, kas pa
A. G.
duodama, bet labai rūpestingai
tikrina į savo automobilį pila
— Dar jokiame susirinkime,
mus degalus.
minėjime ar koncerte nenumi
— Kai kurie žmonės meta vie
riau iš nuobodulio. Tai jau ge
ną
dolerį bažnyčios rinkliavai, o
ras ženklas. Jei būčiau numiręs,
tikisi
penkių dolerių atsakymo už
aišku kaip dieną, nebūčiau rašęs
savo maldas.
šitų grafomaniškų eilučių.
— Pusė tiesos yra visas melas.
Pr. V.,
— Protingas girdi vieną žodį,
‘'Lietuvių Dienos, spalio mėn.
bet supranta du.
DIAGNOZĖ
— Kvailas, ilgai maudydama
Vieną Chicagos veterinarijos sis vonioje, užmiršta nusiprausti
gydytoją klausia žurnalistas:
veidą.
— Geriau vienas senas drau
— Ar pastebėjote, kad ‘‘Aki
račių” buldogas pakeitė spalvą? gas, nei du nauji.
Pajuodavo.
— Dievas neturi pinigų ir
bankuose
sąskaitų. Jis iš vierio
— Ne, nemačiau, tačiau, jei
tikrai pajuodavo, tai ženklas, kac ima, kitam duoda.
— Savo vargus ir nepasiseki
arba serga arba jau šiaip greit
mus, visuomet pasakok savo prie
stips, —atsakė gydytojas.
šams. Jie labai mėgsta juos.
— Kvailumas yra labiausiai
“Kas nori gerai tapyti, tas turi užkrečiama liga, ja visi suserga.
drįsti suklaidinti žiūrovą”.
— Daug žmonių prašo Dievo
Kun. F. Jucevičius duonos kasdieninės 1950 metų
kaina.

Reikia jaunimus suburti,
Reikia ateičiai jėgų, —
Avinėli, pasipurtyk —
Baisiai reika pinigų.
Reik nukirpti ir pridurti,
Pilti skačių ant ligų, —
Avinėli, pasipurtyk,
Baisiai reikia pinigų.
Stengias Fondas — avinėlis,
Barsto maišą pinigų,
O spauda, jį pasikėlus,
Dar papurto už ragų.

Nes sunku galus sudurti
Veiklai priešų ir draugų —
Avinėli, pasipurtyk,
Baisiai reikia pinigų.

Dr. S. Aliūnas

........................
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PABLO PICASSO IR
KAREIVIS
Kadaise amerikietis kareivis
užsuko į garsaus dailininko Pablo Picasso studiją Prąncūzų Ri
vieroje. Jis porino dailininkui,
kąd jaučiąs pasibjaurėjimą mo
derniąja tapyba, nes ji nerodo
tikro gyvenimo — prairianytą.
■Picasso patraukė pečiais, bet riieko nesakė. Po kelių minučių ka
reivis išdidžiai parodė momenti
nę savo merginos draugės nuo
trauką.
— Nuostabi! —■ tarė Picasso.
— Ar Ji ir tikrai tokia maža, kaip
šitoji?
«

TAIKA
Dirba, ir galvos, ir širdys, ir rankos,
Dirba vieningai, taupydamos laiką:
Ruošiasi kovai už tikrą taiką.
Kartuves stato ir lieja patrankas, —

— Aukščiausias teismas išaiš
kino, kad nebūtų trukdymų mo
terims būti moterimis, praneša U.
T. Alkas S. News 14 July, 75 page 69.

Čia seniau buvo vyriškas darbas,
bet dabar link jo veržiasi ir mote-

