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& įame numery 
Encyclopaedia Britannica 
klausimas vel iškyla* 
Apie lietuvius S. Kovaliovo 
teismo metu Vilniuje. 
Varnelio darbai parodose. 
A. Jurgučio "Pamario pasakos 
klausantis. 
Elenos Kepalaites paroda 
New Yorke. 
Antanui Tamošaičiui 70 metų. 
"Nerija" — naujas vokalinis 
vienetas. 

Kertine parašte 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 
KLAUSIMAS VEL IŠKYLA 

APIE LIETUVIUS S. KOVALIOVO TEISMO METU VILNIUJE 

n 

Kaip yra žinoma, Sergejaus 
Kovaliovo teismas ir tardymas 
vyko ne Maskvoje, bet Vilniuje; 
Kovaliovą teisė Lietuvos TSR 
Aukščiausias teismas pagal 
RTFSR Baudžiamojo Kodekso 79 
straipsnį. 

Matyt, valdžia norėjo, kad 
būtų mažiau šios teismo bylos 

tos pablogėjimo. Jaugelis ne per Į 
seniausiai buvo išėjęs iš ligoni
nės po sunkios vėžio operacijos. 
Į teismą atvykusį Jurevičių iš
siuntė atgal į jo gyvenamąją vie
tą — Šiaulius. Manoma, kad Lie
tuvoje prieš teismą ir jo metu 
buvo suimta kelios dešimtys 
žmonių, — rašoma "Kronikos" 
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liudininkų. Gruodžio 9-os rytą 38 numeryje. 

Britannica savo problemą dar 
nėra užbaigusi. Neseniai vėl pa
sirodė straipsnis Commentary 
(.1976 m. vasario mėn.) žurna
le, parašytas Samuel McCracken, 
Bostono universiteto prezidento 
padėjėjo. Straipsnyje ''The Scan-

Britannica redaktoriai vaikš
čiojo ant labai plono ledo, kai 
jie aiškiai kontroversinius klau
simus paskyrė tokiems auto
riams". 

McCracken taip pat aprašo 
ivykį, kuris mūsų visuomenėje 

dal of Britannica 3" McCracken į sukelia aliuzijas apie vieną pa-
'abai stipriai kritikuoja Britanni- Į našų, o greičiausiai tą patį įvy-
:a politinį šališkumą. Jis iške- kį. McCracken rašo: 
lia keletą naujų klausimų. Di
džiausias Britannica pakaltini-
mas tai sugestija, kad redakcija 
įvairias klaidas ir netikslumus 
įvedė ne per savo neapdairumą 
ir nesugebėjimą, bet sąmoningai, 
dėl redaktorių politinių pažiū
rų šališkumo. Šį teigimą Mc
Cracken pagrindžia pavyzdžiais, 
kurių ryškiausi yra, jog straips
nio autoriumi apie kolonializmą 
buvo pakviestas Harry Magdoff 
Mancist Monthly Review redak
torius ir kad Emest van den 
Haag straipsnis apie civilinį ne
paklusnumą buvo Britannica už
sakytas, honoraras apmokėtas, 
bet straipsnis nebuvo išspausdin
tas. Vėliau sis straipsnis pasiro
dė VVilliam Buckley redaguoja
mame konservatyvių pažiūrų 
žurnale National Revievv (1972 
m. sausio 21 d.) ir vėliau bu
vo išleistas atskira knyga. Apie 
Magdoff straipsnį McCracken 
rašo šitaip: "Nenuostabu, kad 
Sovietų Sąjunga Magdoff yra 
pristatoma kaip kolonializmo 
oponentė. Pagal savo kolonializ
mo ir imperializmo supratimą, 
jis ignoruoja Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupaciją ir aneksiją, 
ignoruoja dalies Lenkijos ir Vo
kietijos teritorijų aneksiją. Savo 
diskusijose apie dekolonizaciją jis 
ignonioja Centrinės Azijos kolo
nijas, kurios buvo carų įsigytos 
ir iki šiol Sovietų tebelaikomos. 
Savo diskusijose apie neokolonia-
Kzmą (kurį jis definuoja kaip 
svetimos įtakos buvimą nomina
liai nepriklausomuose kraštuose) 
jis ignoruoja Sovietų imperiją 
Rytų Europoje. Jis taip pat ig
noruoja Cekoslovakijon invaziją 
1968 m. rugpiūčio mėnesį. 

i Vilniuje, prieš atvykstant Mask-
i vos traukiniui, saugumiečiai pe-
Į rone suėmė Antaną Terlecką, Vy-
I taatą Petkų ir Valerijų Smolkiną, 

įtarę, kad jie ketina sutikti į 
teismą atvykstančius maskvie
čius. Visus tris išlaikė saugume 
('KGB) pusdienį ir pareikalavo, 
kad jie nepasirodytų teismo pa
talpose. 

Teismo išvakarėse keletui Vil-
j niaus žydų, kuriems iki to laiko 

nebuvo leidžiama emigruoti, bu
vo pranešta, kad jų bylos pas'ųs-
tos peržiūrėjimui. Ir penketui iš 
jų buvo išduoti leid'mal išvykti, 
bet pareikalauta, kad jie neitų į 
teismą. 

Gruod.v;o 9-os rytą teismo p* 
talpose t-uvo 20-30 lietuvių, dau
gelis atvv ko ' - ttiest* J'. 

v1'- ir atvykusių maskvieč ų b 
iontr.gradiečTų, į teismo salę neį-
loido. Nors teismas oficialiai bu
vo laikomas atviru, į salę buvo į-
leisti tik teisiamojo giminės, vi
sa kita publika buvo praleidžia
ma tik su specialiais leidimais. 
Prie Virgilijaus Jaugelio, kuris 
mėgino įeiti į salę, priėjo vesti
biulyje budintis saugumietis ir 
pareikalavo pasišalinti. Virgili
jus Jaugelis liko stovėti prie sa
lės durų. Tada jis buvo nuvestas 
ir pasodintas 15-ai parų už tai, 
kad ''nepakluso ir įžeidė milici-

Antrąją bylos nagrinėjimo die
ną saugumas dar labiau susirū
pino lietuvių laikysena. Nuo 
gruodžio 10-os visus lietuvius, 
kurie sukėlė įtarimą, kad nori 
patekti į teismą ar parodė nors 
kokį susidomėjimą procesu,buvo 
stengiamas: neprileisti net prie 
teismo pastato, o sugebėjusius 
prasmukti į vidų — tuoj pat iš
varydavo. Vestibiulyje ir korido
riuose budėjo daugiau kaip 20 
aiškių ir slaptų saugumiečių. Va
dinamam "operatyviniam dar
bui" vadovavo, beveik nepasi
traukdami iš teismo patalpų 
-ulkininkas Kruglovas ir pa-

••" cininJcis Baltinas. Milicijos 
~;'iui vadevavo pulkininkas, 

Vilniaus mierto milicijos virsi- • 
•' V:a3. 

T .„•-_,„ ---ėdLrrbuvo įleista 
h Kanados korespondentas Levy. 
.'is veltui bandė motyvuoti tuo,! 
kad tarybiniai korespondentai | 
Kanadoje gali lankytis teismuose, 
jis rėmėsi ir Helsinkio susi
tarimais, garantuojančiais žur
nalistams nekliudomą darbą. 
Bet jo ipastangos buvo tuščios. 

Gruodžio 9-ją akademikas Sa
charovas, atvykęs į Vilnių, ir 
kartu su kitais neįleistas į teismo 
salę, pareiškimu kreipėsi į Lie
tuvos TSR Aukščiausiąjį teismą 
ir į patį Kovaliovą, kaip į asme 

f 

•1 

i 

i p. 
I ] 1 m\ Mm 

s^ 

ją'. Bet gruodžio 12-ą dieną jį nį, patį save ginantį savo byloje, 
paleido, išsigandę dėl jo sveika- Sacharovas paprašė,.kad jis būtų 

Kazys Varnelis 
Iš parodos 

-Balansas erdvėje" (1976, Liquitex ant drobes 93" X 1«8") 
"Abstract Art in Chicago" Museum of Conteirponuy Art, 237 East Ontario St, Chicago 

iškviestas liudininku Kovaliovo 
byloje; jo pareiškime sakoma: 
"Daugelį metų pažinodamas 
Kovaliovą, aš noriu paliudyti 
teismo posėdyje, kad jis yra ypa
tingai garbingas ir sąžiningas 
žmogus, kad jis atsidavęs teisėtu
mui, teisingumui, žmogaus tei-

"Preece (Britannica redakto
riaus) opera vi mo skonis yra pa
juntamas Britannica vidaus rei
kalams leidžiamame organe, kur 
jis juokaudamas pareiškia, kad 
po to, kai pasaulinio garso ling
vistikos autoritetas sutiko para
šyti enciklopedijai, jo supančio
tas kūnas buvo sužvejotas iš Ry-1 
tų Europos upės. Kada mano 
vardu Preece įstaiga buvo pa
klausta šios centrinės figūros to
kiame sensacingame epizode pa
vardės, jo sekretorė pareiškė, kad 
jis jau pamiršo detales ir kad 
dokumentai jau yra sunaikinti 

Kad toks atmintinas atsitiki 
mas galėtų taip greit dingti iš 
Preece atminties ir taip pat ga 
įėjo dingti visa šio įvykio doku
mentacija, nieko daug nepasako 
apie jo redagavimo patikimu-
mą . 

Jei McCracken teigimas yra 
teisingas. Britannica turėtų jaus
ti pareigą viešai paaiškinti, ką 
ji tikrai žino apie šį incidentą 
ir manau, kad nebūtų sunku 
išvystyti čia stipresnį spaudimą 
ir IS akademinių ir IŠ pol ium ų Į pareisimą Lietuvos komunistų partijos sekretoriui Griškevičiui (flur. "Draugo" kultūrinj priedą š 
sluoksnių. Viso to išdava: dasLL Vladas 2illus buvo pasalintas iŠ prof<sinS» DaUln'-iku sąjungos ir anoniminiais laiškais graso-

McCracken taip pat iškelia ir j maa nužudyti. Sluo metu laisvųjų lietuvių pareiga jam pideti, kreipiantis į atitinkamas laisvojo pasaulio ir sovieti-
Britannica ryšį su University or I * • &**«** M 8paud*-

sių ir viešumos gynimui. Savo 
gilią pagarbą Sergejui Kovalio
vui aš išreiškiau, pakviesdamas 
jį garbės svečiu į Nobelio iškil
mes Oslo mieste, gruodžio 10 
dieną." Toliau Sacharovas nu
rodė, kad jis prisiima .pilną atsa
komybę už pagrindinius veiks
mus, inkriminuojamus Kovalio
vui, ir yra pasiryžęs tai patvir
tinti teismo posėdyje. 

Gruodžio 12-ąją, laukdami 
teismo nuosprendžio, Kovaliovo 
draugai padarė pareiškimą, ku
riame smulkiai aprašė, kaip ir 
už ką yra teisiamas Kovaliovas, 
kokiomis aplinkybėmis vyksta 
teismas ir kaip pažeidinėjamos 
teisėtumo normos. Šitas teismas 

pareiškime vadinamas "ne kuo 
kitu, kaip teisėtumo (parodija". 

Kiekvieną dieną prie posėdžių 
salės durų kildavo apsišaudymas 
žodžiais, saugumiečiai ir jų pa
dėjėjai grubiai užsipuldavo And
rejų Sacharovą ir kitus Kovalio
vo draugus. Gruodžio 12-ąją, kai 
teismas pasibaigė, vestibiulyje, o 
paskui ir gatvėje tas žodinis ap
sišaudymas pasidarė ypač aštrus. 
Kai kurie "tvarkos saugotojai** 
net mėgino išprovokuoti "fi
zinius veikspius". Bet buvo ir 
toks epizodas. Vienas iš tų, ku
rie išėjo iš salės, praeidamas pro 
akademiką Sacharovą, tyliai pa
sakė: '"Atleiskit", jį teisė ne lietu
viai." A. S. 

K. Varnelio darbai išskirtinėse parodose 
Chicagoje gyvenančio 

Dailininkas Vladas Žilius savo studijoje, Vilniuje, praėirshi metu 
kūrybai užmetamų partinių varžtų, paprašė leidimo Išvykti iš S< 

mėn. Dailininkas, nebegalėdamas pakęsti 
o negaudamas, įteikė režimą apkaltinant) 

m. vasario 14 d.). 

Chicago. Universiteto vardas ir 
jo herbas yra Britannica naudo
jami ir tuo pačiu University of 
Chicago yra atsakingas už šios 
enciklopedijos turinį. McCra
cken visa tai šitaip komentuo
ja: 

"Yra visuotinai priimta, aišku 
be pagrindo, kad intelektualinis 
Britannica lygis yra University 
of Chicago, o ne šokių mokyk
los biznierių. Ryšys su Univer
sity or Chicago yra pagrindinė 

šio galvojimo priežastis, ir šis 
ryšys yra nepaprastai naudin
gas Encyclopaedia Britannica, 
Inc. * 

Ką gauna už tai universitetas, 
yra mažiau aišku. Pagal 14-ja 
laidą universitetas gauna mokes
tį už redakcinę pagalbą, bet ne
turi jokios kontrolės Britannica 
operacijoms. Todėl universitetas, 
tai suprasdamas ar ne, leidžia 

naudoti savo vardą ir tuo pa
čiu šio vardo rešamą prestižą 
komerciniam bieniui, kuris nuo
latos nusmunka žemiau savo pa
sistatytų standartų ir juo labiau 
nepasiekia universiteto intelektu
alinio lygio". 

University of Chicago turėtų 
būti jautrus tokiems apkaltini
mams. Ir šios mokyklos lietuviai 
studentai pasitarnautų šiam rei

kalui, jei jį pajudintų universi
teto ribose. Reikia atminti, kad 
studentų ir profesūros opozicija 
savo laiku išvarė daug valdžios 
finansuojamų tyrinėjimo kont
raktų iš universitetų ribų. Bri
tannica būtų net mažesnis ob
jektas. 

Donatas Šatas 
(PLB speciali komisija) 

dailininko prof. Kazio Varnelio 
tapyba, jau ne kartą susilaukusi 
pirmaeilio amerikiečių kritikų dė
mesio Chicagoje ir kitur, šiuo 
metu vėl reiklių parodų rengėjų 
ir spaudos pabrėžtinai yra įver
tinta. 

§. m. sausio mėn. 18 d. buvo 
atidaryta paroda, vadinama "In
diana — Illinois Bicentennial 
Painting Exhibition 1976-1977". 
Tai Amerikos nepriklausomybės 
200 metų sukakties proga po In
diana ir Illinois valstijas keliau
janti tapybos paroda. Kazio Var
nelio darbas šioje parodoje lai
mėjo 1,000 dol. premiją (pur-
chasing prize). 

mūsų tract Art in Chicago". šiai paro
dai 200 dailininkų skaidrė
mis buvo prisiuntę atrinkti 3000 
darbų. K tiek buvo atrinkta tik 
14 dailininkų, kaip Chicagos abs-
trakčiojo meno reprezentantų. 
Tarp tos keturiolikos yra ir Ka
zio Varnelio darbai, šiai parodai 
daug ir net kontroversinio dėme
sio jau iš anksto rodo didžioji 
Chicagos spauda. Praėjusio sa
vaitgalio Sun - Times ir Chicago 
Tribūne kultūriniai puslapiai 
jau nemažai rašė apie parodą, 
visur minėdami ir Kazio Varne
lio joje dalyvavimą. 

Kovo 22 d. Chicagoje (III East 
Wacker Drive) bus atidaryta ži
nomos abstraktistų dailininkų 

Vakar (kovo 5 d.) Museum of,g™pės, pasivadinusios "Penki" 
(The Five) paroda, ši grupė sa
vo parodomis yra užsirekomen
davusi Amerikos Vidurio rajone 
kaip viena iš pajėgiausių. Kazys 
Varnelis šioje parodoje dalyvaus 

Contemporary Art patalpose, 
237 E. Ontario St., Chicagoje 
(Šiame muziejuje praėjusį rude
nį buvo ir Čiurlionio minėjimas) 
atidaryta ilgai fr komplikuotai 
rengta paroda, pavadinta "Abs- su keturiais savo darbais, 
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ŽVELGIANT Į MOTIEJŲ VALANČIŲ PO ŠIMTO METŲ 
VINCAS MACIŪNAS 
« • — 

(Tęsinys ia praėjusio SeStad.) 

Artimiausiai Petrapilyje Va
lančius, kaip atrodo, suėjo su D a u 
kantu. Rašė Gintila: ( 1 8 4 5 X 2 1 ) : 
"Užmezgiau rj'šius su pon. Simanu, 
darbuojamės junctis viribus žemai
čių literatūroje, o gal ką nors ir 
nuveiksime" (Lietuvos Praeitis, I, 
Nr. 1, 1940, p. 2 9 8 ^ Kaip iš D a u 
kanto 1846.IV.5 laiško užuominos 
matyti, Valančius apsilankydavo 
pas Daukantą. 

Valančius jau ir prieš atsikelda
mas Petrapilin buvo domėjęsis isto
rija. Kapelionaudamas ir mokytojau
damas Kražių gimnazijoje (1834-
1840), jis rašė tos mokyklos isto
riją. Gimnazijos direktorius Bernho-
fas 1840 m. raporte pranešė: "Kra
žių gimnazijos užrašus vesti buvo 
įpareigotas buvęs tikybos mokytojas 
kun. Valančius [tekste, aišku, V o -
lončevskis], kuris ir paruošė fuos • •-
p 1833 m. Bet kadangi M. Valan
čiaus darbas kai kuriais atžvilgiais 
nepatenkinamas, jame yra pakeistų 
faktų, net šališkų bei netinkamų 
samprotavimų, tai gimnazijos di
rektorius ketina pats trumpais bruo
žais jos istoriją pavaizduoti" (M. 
Lukšienė, Lietuvos švietimo istori
jos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje, 
{970, p. 403) . Kas ten buvo "ša-
fi&a" ir "netinkama", direktoriaus 
nepaaiškinta. Matyti, buvo netinka
ma valdžiai, nes tos istorijos rašy-
ffia*. kaip nurodyta 1842 m. mokyk
los pranešime, buvo pavestas sta
tistikos mokytojui Popovui, rusui. 

Valančiaus darbavimasis istorijos 
srityje buvo žinomas ir L. Jucevi
čiui, kuris savo "Biografinėse ir li
teratūrinėse žiniose apie mokytus 
Semaičiusr' šiaip rašė apie Valan-
Ohį: "... Šiuo metu adjunktas Ro-
rilos katalikų Dvasinėje Vilniaus 
akademijoje. Jau sukaupė daugybę 
medžiagos Žemaičių bažnyčios isto
rijos klausimais — labai įdomios, 
ligi šiol arba mažai kam, arba vi-
Sat niekam nežinomos. Reikia tad iš 
visos širdies palinkėti, kad ją kuo 
greičiausiai parodytų visuomenei. 
Jo rankraščiais, kuriuos maloniai 
teikėsi mums duoti peržiūrėti, pasi
naudojome, papildydami keliomis 
detalėmis religinių rašytojų bio
grafijas" (L Jucevičius, Mokyti že
maičiai. [Vertimas iš lenkų kal
bos] , 1976, p. 172-173) . 

Valančiaus domėjimasis istorija 
turėjo labai sustiprėti Petrapilyje, su
sitikus čia su istorijos entuziastu 
Daukantu, kuri Valančius savo pa
stabose (Tumo išverstose) taip 
apibūdino: " N u o pat mažens ir ligi 
senatvės p. Daukantas 
karštai linko prie žemaitiškos kal
bos. Visi mokslai, visokeriopos kny
gos, Jei nerašė apie Žemaičius, jo 
akyse neturėjo jokios vertybės. Prie
šingai, bet koks tepliojimas apie 
Lietuvą, ypatingai žemaitiškai, j 
entuziazmą jį iškeldavo" (Pasta
bos..., pt 129-130). 

Kad ir kiek paSaipiai (beje, tai 
Valančiaus stilius) apibūdintas čia 
Daukantas, bet tai nereiškia, kad 
Valančius (kad ir su tam tikrais re
zervais dėl skirtingo požiūrio į isto
riją) nebūtų vertines Daukanto ty
rinėjimų, nes štai "Žemaičių vys-
kapystėje" jais ir pasinaudojo, kelio
ne savo veikalo išnašose nurodyda
mas Daukanto istorijos rankraštį. 
Be to , savo užrašuose pažymėjo, 
kad "Budas" esąs geriausias 8 Dau
kanto vefkahj (Pastabos..., p. 1 3 1 ) . 

Netenka abejoti, kad susidrauga
vimas' su Daukantu Petrapilyje bus 
luStipYinęs if Valančiaus gimtosios 
fletoVni kalbos meilę bei pasiry
žimą tik lietuviškai raJyti. Vėliau, 
kai juodu jan buvo apsipyke, Dau
kantas ne be tam tikro priekaiš
to priminė viename laiške paties Va-
Isfitiattš žodžius kitiems, kad tai jis, 
Daukantas, prikalbėjęs Valančių ra-
iTtl lfctuvilkai (Aušra, 1863, Nr. 
8*10, p, 251) . 

ValariRos studijavo VTlnrufe 1824 
, •1I8S » . , bet nežinome, kiek jis bu ve 

gai gyveno Varnių m. pas vyskupą 
Volončevskį, užsiiminėdamas lietu
vių senovės tyrinėjimu Ir tik prieš 
trejetą mėnesių dėl pablogėjusios 
s\eikatos persikėlė i Kuršą". Kažin 

fc, L ^ » - " - , L - : n o s Daukanto istorijos koncepcijos 
ar Daukantas žinojo apie aną : š k i - ; , . . _ . . . . . . . -
lusią bylą, bet gal žinia apie poli
cijos pasiteiravimus kaip nors pra
siskverbė ligi jo ir paskatino nebe-

rikoje 1C93-1897 m. dviem nema- , pėsčių, o drauge tiek ir tiek dącfeo, 
žais tomais išleista, buvo plačiaij kurio pareigingasis vyskupas a e * k 
skaitoma i r vertinama ("Iš tiesų Į nevengė, o ėmėsi jo su s a \ o ^ s u 
mes **l ime didžiuotis prieš kitas nuostabiuoju uolumu, kad n e t Hz-
tautas,- turėdami tokį žemčiūgą , 
rašė "Vienybė Lietuvininkų", 1893, 
Nr. 4fj, cit. Medega Dauk, bliogr., 
p. 122) , iš jos buvo mokomasi £•> 
žinti savo tautos praeitį, o kai ku-

dėjo (vėl kartojame V. Biržiškos l o 
džius) valančinį antspaudą visam 
laikotarpiui. 

t d a u g i a u ) 

grįžti į Varnius, kaip kad anksčiau 
buvo padaręs po 1852 m. "pabėgi-

į mo". Pagaliau, kaip ten bebūtų su 
I a n u o Valančiaus ir Daukanto susi

pykimu, tai tėra smulkus praeities 
epizodas, kuris nesumažina nei vie- j 
no, nei antro reikšmės mūsų tau-j 
tos istorijoje. 

5. Ateities žmogus ir dabarties vyras 

Rašydamas apie Daukantą "Auš
roje" (1883, p. 2 5 3 ) , J. Šliūpas ra
d o labai taiklų žodį: "Ateities dva
sią Daukantas atspėjo". Iš tiesų, 
Daukantas buvo tikras ateities žmo
gus . Kai Valančiaus vardas plačiai 
garsėjo, smulkus valdininkėlis D a u 
kantas ne daug kam tebuvo žino
mas, ypač kad jo gausios knygelės 
buvo įvairiais neatskleistais slapy-

1 ligi šiol tebėra įsišaknijusios mūsų 
visuomenėje. 

Je i Daukantą pavadinome ateities 
žmogumi, tai Valančius buvo tipin
gas dabarties (t. y. jo laikų) vyras. 
Kur Čia ramiai poilsiaudamas mėgau-
sies didžiais senovės vaizdais ar sva
josi apie gražią ateitį, jei šiandien 
pat yra riek ir tiek reikalų ir rū-

P A T T K S U N I M A S _ ^ 
Praėjus io š e š tad ien io " D r a u f j p " 

ku l tūr in iam priede a t s p a u s d i n t ą 
straipsnį ap ie L i e t u v i ų k a t a l i k ų 
m o k s l o akademijom v e i k l ą •pa
t iks l iname tuo , kad a u k ų č e k i u s 
reikia siųst" t o k i u vardu ir tdfcfu 
adresu: L i t h u a n i a n CatholŽrž' A -
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paveiktas X I X amž. pradžios lietu
viškojo sąjūdžio, kuris buvo pasie
kęs bent kai kuriuos studentus že
maičius. T u m a s m a n o , kad "Lietu
vos ir lietuvybės dalykai jam tada, 
dar tebestudeniaujant, visai nerū
pėjo. Visas būsimas gal imybes jis 
tebesinešiojo viduje" Valančius, 
Pastabos... , p. 1 5 1 ) . T a i p pat neži
nome , kad Valančius būtų ką nors 
rašęs lietuviškai, prieš atsikeldamas 
Petrapilin. Kražių gimnazijos isto
rija, kuri jam buvo pačios mokyk
los pavesta ir kurią m i n ė j o savo 
raporte gimnazijos direktorius Bera-
hofas, net ir negalėjo būti rašoma 
lietuviškai. 

Pirmoji lietuviška knyga, kurią 
išleido (kad ir neparašė) Valančius 
buvo K. Sirvydo pamokslų "Punk
tai sakymų" naujas leidimas 
( 1 8 4 5 ) . Sedos k lebono L. Mantvy-
do pavardė knygutės antraštėje pa
dėta tik dėl to, kad jis davės lėšų. 
T e n pat savo užrašuose Valančius 
dar nurodo, kad tą knygą jis išlei
dęs Daukantui įkalbinėjant (Pasta-

ypatingai bos..., p. 131) . Pirmasis ž inomas Va
lančiaus lietuviškas rašinys yra l i t a 
nijos apie šv. Petrą apaštalą ver
timas, kuris nebuvo išspausdintas, 
nors ir gavęs 1847.11.1 bažnytinę 
aprobatą (V . Biržiška, Aleksandry-
nas , III, p. 9 6 ) . 

Tik 1848 m. buvo išspausdinta 
pirmoji Valančiaus knyga . T a i jo 
"Žemaičių vyskupystė". A p i e jos 
išleidimą Valančius tuoj pat (1848. 
IV.23) pasiskubino pranešti Petra
pi l in Daukantui , drauge užsiminda
mas , kad ne vienas j a m priekaiš
taująs, kam knygą parašęs nelenkiš
kai (Medega S. D a u k a n t o biografi
jai, 1898, p. 7 9 ) . Žinia apie tokio 
svarbaus lietuviško ve ikalo išspaus
dinimą buvo, be abejo, labai maloni 
Daukantui , didžiausiam, anot Va
lančiaus, priešui tu, kurie, galėda
mi rašyti žemaitiškai, nerašė (Pa
stabos, p. 130) . D a r savo studentą* 
v imo laikų veikalo, " D a r b ų senų
jų lietuvių", pratarmėje D a u k a n 
tas tikino: "Norėjau vėl m a n o raš
tu parodyti neprietel iams Lietuvos 
ir žemaičių kalbos, jog kiekvienas 
norįs gal rašyti l ietuviškai, jei tuf 
spėką, lygia dalia, ka ip ir kita iš
dail inta jau kalba". T a m savo keti
n imui ištikimas, D a u k a n t a s visą 
amžių ralė knygas tik lietuviškai. 
M . Akelaitis 1838.V.14 d. laiške 
( t u o laiku jis gyveno su Daukan
tu pai P. Smuglevičių Svjrlaukyje 

netol i Mintaujos) pranešė ' T e k a 
Wilenska" redaktoriui A. H. Kirko
rui, kad Daukantas jo leidiniui n ie 
ko nepažada, nes "tai žmogus, ku
ris davė žodį, kad tik lietuviškai 
rašysiąs" (Tauta ir Žodis, III, 1925, 
p. 3 0 2 ) . Kaip jau buvo anksčiau ci
tuota, ir Valančius teigė, kad kiek
vienas, ypač žemaitiškas, raštas 
apie Lietuvą Daukantui entuziazmą 
sukeldavęs. Suprantama, kad toks 
lietuvybės entuziastas turėjo veikti 
ir Valančių, kad ir šaltakraujį, kaip 
jį apibūdino Tumas, pats tikrai karš-
takraujis (Valančius, Pastabos, p. 
1 5 2 ) . 

Petrapilio epizodas buvo svarbus, 
gal net lemiamas, Valančiaus l ietu
viškos sąmonės stiprėjimo kelyje, 
todėl šiame rašinyje prie jo ilgiau 
apsistota. Petrapilyje Valančius bet
gi neilgai tepagyveno. P o trejų me
tų, neatlaikydamas dė* nesveikatos 
blogo petrapllinio klimato, Valančius 
grįžo į Žemaičius. Jo draugystė su 
Daukantu anaiptol nenutrūko. Juo
d u susirašinėjo lietuviškų knygų 
reikalais. Valančius savo I M I IV 
i.3 d. 1-H\ŠK€ n?-, p-asva ?pie Že

maitiškos akademijos steigimą ( M e 
ti ega Dauk Hogr., p. 8 0 ) . 

Vyskupu tapęs, Valančius par
sikvietė pensijon išėjusį Daukantą 
į Varnius ir mokėjo čia jam algą, 
kad tai ga lė tų darbuotis savo kraš
te. Deja, ilgainiui jų geri santyV v 
• rnė. ges::, iV55.III.4 ;.<:ške s p a ^ i u -
vininkui Zavadzkiui užsiminė Va
lančius: "P[onasJ Dauk.;ritaa, bū
damas žmogus senas ir, be to , li
teratas, pasidarė toks keistas, kad 
n e kartą jo privataus gyvenimo įpro
č ius turiu suvaldyti. [ . . . ] . . Bet ką 
padarysi, kas yra be ydos. Šiaip žmo
g u s labai geras ir prie mokslo prisi
rišęs, todėl reikia jam dovanoti" (A. 
T y l a , p. 1 0 3 ) . Pagaliau jų santy-
kai tiek pairo, kad Daukantas išva
žiavo iš Varnių, gyveno pas įvai
rius draugus ir amžių baigė pas sa-

vardžiais pridengtos; anot Valan- ! p ^ j ^ Įdomus pagal «ueitarima 
čiaus, Daukantas nebuvęs godus au- i Jei neatsiliepia, ekambtntl IT4-8O04 
toriaus garbės (Pastabos, p. 130) . T Z 77 _ - 4 V -
Daukanto kad ir karštai skelbtos j • *"• " • • B L A * T 5 
pažiūros tautiniais klausimais nepa- P L A U Č I Ų IR VTDAUS LIGOS 
sieke tada platesnių Lietuvos $132 So. Kedzie Ave. 
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srraipsn} šiaip prisiminė: "Tas raš
telis baisiai pykino kunigiją, ir n e -
kurie, kaip klierikas [Juozas] Lidei
kis (1858-1898) , išmetinėjo m a n 
melagystę, iki atvykę į m a n o na
mus nepersitikrino iŠ Daukanto ir 
vyskupo gromatų, kad mano teisy
bė rašyta". Buvo betgi dar ir kitas 
liudininkas, kun. Ig. Vaišvila, kuris 
Daukanto biografinę medžiagą ran
kiojusiam M. Davainiui-Silvestrai
čiui pasakojo: "Vienoje gromatoje 
vysk. Volončauskas pas Daukantą 
rašė: 'Ar tu girtas buvai, kad tą 
istoriją rašei'. D a u g tokių groma
tų vyskupas Volončauskas per ma
ne dėl atidavimo Daukantui rašė, 
kur buvo tokie ir kitokie žodžiai, bet 
tas gromatas sunaikinsiu" (Medega 
Dauk. biogr., p. 13) . 

Gal tiksliausiai tų dviejų drau
gų susipykimą paaiškina V. Biržiš* 
ka: "Dėl skirtingo būdo Ir padėties 
tarp Daukanto ir Valančiaus pradė
jo kilti nesusipratimai, ir [ D a u k a n 
tas. . . ] 1855 m. visiškai paliko Var
nius. Apie to išvykimo priežastis 
vėliau buvo nemaža rašyta, ir čia 
buvo išpučiama Valančiaus kaltė, 
nors čia buvo kalta vien abiejų se
natvė" (Aleksandrynas, III, p. 1 0 ) . 
"Buvo tai visai natūralus išsiskyri
mas dviejų, vienose sienose nesutel-
pančių stambių asmenybių. N e 
abejoju, jei Daukanto vietoje būtų 
buvęs Valančius, B Vatab&MB 
D-i"kar.M«. -^/uitd'.as būtu *ok5 
pat buvęs" (Valanč. biog. bruožai, 
p. 66 ) . 

Neseniai paaiškėjo dar viena ap
linkybė, kuri gal bus galėjusi 
paveikti Daukanto išvykimą iŠ Var
nių. 1855.VII.14 Kauno gubernato
rius kreipėsi j Vilniaus generalgu
bernatorių, kad būtų uždrausta 
pardavinėti lietuviška knyga. "Bū
das senovės lietuvių", Ir pateikė ke
letą tos knygos ištraukų, kurių 
tarpe buvo tokia: "Keliauk, vargali. 
laimingai j antrą gyvenimą, kuria-

v o artimą bičiulį Papilės kleboną me nebnovys tavęs daugiaus nei 
Ign . Vaišvilą (1809-1884) . Kelias į kraugerys vokytis, nei pasalus gu -

sluoksnių. Net ir jo mirties apl in- . v&i 
kybės buvo simboliškos: "Kaip p. 
M. D . Silvestraičiui pasakojo Papi
lės moterys [... ant Daukanto] b u - Į 
dynių nebuvo jokio pono arba po 
nel io , tiktai vieni prasti žmonės jj 
apgiedojo ir palaidojo" (Medega 
Dauk. biogr., p. 7 ) ; aiškus dalykas, 
visai nesuprasdami tautinių D a u 
kanto troškimų, jų net ir nežino
dami. Patsai Daukantas betgi s u 
prato, bent nujautė savo vaidmenį 
tautos atgimimo kelyje. Pasakojo jo 
gerasis globėjas ir nukaršintojas 
kun. Vaišvila: "Sim. Daukantas kal
bėdavo: 'Aš dėl lietuvystės pama
tus padedu', ir kad po jo smerties 
ieškos tų popierių, kurias jis paraše, 
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vėlesnio Daukanto ir Valančiaus 
piktoko susirašinėjimo nuotrupas 
paskelbė J. Šliūpas savo straipsnyje 
apie Daukantą (Aušra, 1883) , me
tusias tam tikrą nepalankų šešėlj 
a n t Valančiaus ir sukėlusias ypač 
kunigijos nepasitenkinimą "Aušra". 
Pats š l iupas vėliau (prieraše prie jo 
išleistos V . Dembskio knygutės "Ar 
vyskupas Valančius nebuvo vil iūgu 
lietuvystės", 1901) apie tą savo 

das, bet jau tenai abudu vergaus 
amžinai". Greitai susidarė visa by
la tuo reikalu (žr. V . Merkys, "By
la dėl S. Daukanto 'Būdo'," Krašto
tyra, 1969, p. 5 4 - 6 1 ) . Aiškinantis 
dėl knygos autoriaus, gubernatorius 
IX. 27 raportavo: " ~ turiu garbę 
pranešti, kad. kaip vis! mano, kny
goje pažymėtas rašytojo vardas Lau
ky* yra išgalvotas, o ją parašė kaž
koks KenUutas . Sakoma, kad jis il-

liepė jas užlaikyti" (Medega, p. 13 ) . 
Atspėjo Daukantas. N ė pilnų 

dvidešimt metų nepraėjo nuo to 
laiko, kai kelios Papilės moterėlės 
sugiedojo paskutini "Amžiną atilsi" 
prie Daukanto grabo, aušrininkai 
naujai atrado Daukantą. J. Šliūpas, 
jau "Aušroje" aukštines Daukantą, 
savo "Lietuviškuosiuose raštuose iri 
raštininkuose" (1890, p . 38) joj 
feikšmę šiaip apibūdino: "Daukan- i 
tas buvo pirmas raštininkas, kuris 
drąsiai ir atvirai pasistojo prieš po 
litiką, nuo kelių amžių Lietuvoje 
jsikerėjusią: 'Būde' ir 'Istorijoje' jis 
visur lietuvių bajorus kapoja už pa
svyrimą i lenkystę ir nurodo ateitę 
Lietuvos, pasiremiančios ant savo 
tiktai tautiškų pajėgų. D ė l to D a u 
kantas yra pirmas kelio praskynė-
jas dėl mūsų dienų troškimų ir 
ieškinių. [ . . . ] . Berods, žmonės ir ap-
šviestūnai nenorėjo j j suprasti, o ir 
persekiojo j{ visaip kaip; bet D a u 
kantas nenusiminė, jis dirbo dėl 
ateitės. Ir jo viltys pildosi: šiandien 
Lietuvos apšviestūnai pradeda jau 
vaikštinėti jo pramintais takeliais, o 
ir jo darbus kamantinėti , minėti ir 
godoti". Panašiai rašė ir kiti mūsų 
tautinio atgimimo laiku veikėjai. 
Pranas Mašiotas: "Sugrąžinti l ietu
viams tautos vardą — tai buvo 
Daukanto idealas, kuriam jis tar
n a v o per visą pi lną va fgo ir sun
kaus darbo gyvenimą. Šių dienų 
'litvomanaT eina taku, Daukanto 
pramintu" (Varpas, 1893, Nr. U , 
p. 161) . Sūnys Matulaitis: "Užtai 
taip brangus *uf f l s Daukantas, u i 
tai mes taip neriai jj minavojame, 
kad jis norėjo ir geidė to , ko nori
m e ir geidžiame mes šiandien, eida
mi keliais, kuriuos su tokiu var
gu jis pramynė. Eikime jo pėdomis, 
sekime jo paveikslą, dirbkime taip, 
kaip ir jis dirbo, ir mes b e abejonės, 
datirsime tai, ko taip troško D a u 
kantas kelias dešimtis m e t ų atgal, 
ko ir mes šiandien trokštame" (Var
pas, 1890, Nr. I, p . 4 ) . 

Daukanto Lietuvos istorija, Ame-
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Pamario pasakos klausantis 
Aloyzo Jurgučio naujo muzikinio veikalo premjera 

• 4* 
-

VLADAS JAKUBENAS 

"Dainavos" ansamblio choras 
Chicagoje po ilgesnės pertraukos 
vasario 28 ir 29 d. vėl išėjo į 
viešuma, su nauju dirigentu-me-
no vadovu Aloyzu Jurgučiu ir 
jo parašytu sceniškai muzikiniu 
veikalu, pasinaudojant Danutės 
Rrazytės-Bindokienės libretu. At
rodo, kad susirišimas su sceniš
kais pastatymais yra tvirtai įsi
šaknijęs mūsų choruose, deja, 
koncertinės chorinės literatūros 
propagavimo sąskaiton. Tokia 
yra tikrovė, ir su ja turi skai
tytis chorinės kūrybos palinki
mus turintieji mūsų kompozito
riai. 

Aloyzo Jurgučio atveju mū
sų horizonte pasirodė naujas 
reiškinys: kompozitorius-dirigen-
tas su aiškiai jaučiamu palinki
m u prie lengvo stiliaus muzikos, 
kar tu gi ne diletantas, su rimtu 
muzikiniu išsilavinimu. Atbėgęs 
S "anapus" — iš Lietuvos, bu
vęs Vilniaus Akademinėje kon
servatorijoje chorvedybos klasės 
dėstytoju, jis ta ip ipat yra anks
čiau buvęs tos pačios konserva
torijos auklėtiniu. Šalia tą pačią 
specialybę baigusios, kurį laiką 
"Dainavai" vadovavusios, dabar 
gi iš Chicagos išvykusios Aud
ronės Simonaitytės, Aloyzas Jur
gutis gali būti gyvu pavyzdžiu, 
kad minėtoje institucijoje stu
dentams yra statomi aukšti rei
kalavimai ir diplomai su dėstyto
jo pozicija gaunami nelengvai. 
Tokie dalykai, kaip kompozici
jos teorijos pradmenys, orkestra-
cija, orkestro dirigavimas sudaro 
ne pačią chorvedžio specialybę, 
be t tik svarbius, su ja surištus 
privalomus kursus diplomui įgy
ti. 

Pajutau saulės šilumą 
• 

LOLITA BU ROKAITĖ 

VIENUMA 

-
• 

Sėdžiu, 
stebėdama, 
kaip žaidžia vaikai — 
matau jų šypsenas, ašaras. 

• 

Palengva 
lietaus lašai rieda lango stiklu, 

fc 
'« 

. 

SALIA UPĖS 

1. 

Eidama salia upės, 
pajutau saulės "šilumą. 
Blizgėjo vanduo, kaip sidabras 
pro linguojančias žalias Šakas. 
Upelis ramiai teka, 
akmet.ėliai netrukdo 
upės kelionės. 

• 

2. 

Aš irgi kaip upė. 
Bėgu nuo namų, 
prisiminimų, vaizdų. 
Bėgu kartu su upe. 

Save surasiu, 
kai kartu ateisime prie pabaigos. 

sėdžiu viena, 
klausydamosi tylaus 
laikrodžio tiksėjimo. 

• 
Temsta. 
Kažkas pabeldžia į duris. 

O neįeik į vidų, neįeik} 
Aš noriu būti viena. 

Po "Pamario pasakos" spektaklio Iš k. į d.: Gintaras — Liorentas. Violeta Karosaitė, muz. A. Jurgutis, 
Saulenė — M. Momkienė, dail. J. Daugvila, rež. Z. Ke valaitytė-Visockienė ir J. Puodžiūnas. 

Nuotr. Z. Degučio 

moka pasiekti su nedideliu są- j suotas viso ansamblio dėmesys, 
statu išlyginto ir vietomis visai Bendras "Pamario pasakos" 
įdomaus sąskambio. Kaip palyda 
vokalistams būtų tačiau vienas 
priekaištas: esamų keleto vari
nių pučiamųjų instrumentų 
(ypač vienišo, gerokai "įdar
binto" trombono) partijos galė
tų būti gerokai sutrumpintos, ar 
bent aprūpintos daugiau pauzo-
mis, negu ištisinėmis melodijo
mis ar gaidomis. Gan efektingai 
panaudoti mušamieji laimėtų, 
paįvairinus jų dinamiką, įne-
šant "piano" ten, kur įstoja dai
nininkas. Visa tai. sudarė ka ; kur 
tam tikro bereikalingai daininin
kus slopinančio, nesunkiai paša
linamo efekto solistams. Šiaipgi 
A. Jurgutis turi orketravimo ga-

įspudis yra: simpatingas, nepre
tenzingas, kaip jau minėta, jo
kiu būdu negalįs pretenduoti į 
muzikos originalumą ar stiliaus 
vientisumą; pastatymas pritai
kintas platesniems, sakytume, 
provinciališkesniems publikos 
skoniams, bet — tai pabrėžtina 
— profesiniu tikslumu paruoštas 
ir atliktas. 

Svarbiausiosiose rolėse iškilo 
Margarita Momkienė (Saulenė) 

dona Grincevičienė. Kaip visuo
met, sceniškai įdomus buvo Ju
lius Savrimas (Laimutis). Nema
žą vaidmenį sėkmingai atliko 
Jaunučio Puodžiūno baletinė 
grupė su soliste Violeta Karosai
tė; šis epizodas buvo proga A. 
Jurgučiui parašyti įdomesnės 
muzikos pluoštą. 

Zita Kevalaitytė kruopščiai at
liko ne taip lengvą šio veikalo 
režisūros uždavinį. 

Gražias dekoracijas pateikė 
j Jurgis Daugvila. Įdomiausi kos-

Zmogus gimsta vienas, 
žmogus miršta vienas. 

• 

• 

NAMUOSE 

Namai — 
Grįžau į amžiną Šilumą. 

Pamiršau nuovargį, 
nusiminimą. 

šiltos rankos apglėbė, 
pamylėjo. 

Nesibaigiančios kalbos; 
džiaugsmo ašaros . . . 

Grįžau, 
grįžau į savo lopšelį. 

-. 

- 1 

parodžiusi gražaus dainavimo ir j t iumai buvo V. Liorento (Gin-
sceninio grakštumo, taipgi Va
lentinas Liorentas, turėjęs nema
žą partiją, ją įspūdingai sudai
navęs ir suvaidinęs. Vytautas 
Radys (Gilvainis) įgijo daugiau 

"Pamario pasakoje" turėjome 
plačios progos išgirsti ir išvysti 
Aloyzą Jurgutį, kaip sklandų, 
tikslių mostų orkestro dirigen
tą, kaip chorvedį, mokėjusį pa
ruošti spektaklį su gražiu cho
ro skambesiu, švaria intonacija 
Ėr, reikia pripažinti, jau prem
jeroje su beveik nejaučiamais rit
miniais netikslumais. Kaip kom
pozitorius, A. Jurgutis nestato 
sau didelių problemų, kurdamas 
kai kur kiek banaliai operetinę, 
kai kur gan įdomią liaudišką ar 
modeiiškai egzotinę muziką, su 
sklandžiu balsų vedimu, laisvai 
išplėtotą. Ji yra melodinga ir vo-
kališkai patogi, skirta labiau pla
čių masių publikai; daug kur 
tenka girdėti ' 'kai kas panašaus 
1 kai ką", bet tie panašumai 
nėra "pirštu prikišami". Visai 
muzikai neturint pretenzijų į 
originalumą, tas kažkaip klau
sytojo netrukdo. Giliau pažvel
gus, veikalo muzikinėje visumoje 
gal norėtųsi t am tikro stilistinio 
muzikos ryšio su kontrastuojan
čiais veiksmo elementais. Pavyz
džiui, dievaičio Bangpūčio kara
lystė ir jos atstovas Gintaras (V. 
Liorentas) galėtų būti surištas j 
su egzotine, tamsesnio atspalvio \ 
muzika, o "šios žemės" žvejų pa
saulis su lengvuoju operetiniu 
stilium. Tačiau veikale ne visur 
taip yra: pradinis ryškus "slap
tingojo svečio" Gintaro ir Saule-
nės (M. Momkienės) duetas pa
rodytas Strausso valsų stiliuje, 
tuo tarpu žvejų malda dievams 
prieš vakarienę — ypač įdomus, 
egzotinio paralelių kvarčių 
skambesio numeris, savo charak
teriu lyg tiktų dievaičio Bang
pūčio pasauliui. Visai veikalo 
muzikai tur int aiškiai improvi
zuoto charakterio, šios pastabos 
nėra esminės. Šiaip muzikos vertė 
i t in nevienoda: šalia banalių 
varsiškų "um-pa-pa" pasitaiko 
kūrybiškai gan įdomių momen
tu . Grkestraciįoje A. Jurgutis i 

bumų; veikalo eigoje pasitaiko! "bei canto", gaila, kad truputį 
nemažai natūralių, visai įdomių į balso stiprumo sąskaiton, Dides-
detalių ir kombinacijų. Spalvin
ga uvertiūra vis dėlto daugiau 
žada, negu tolimesnė veikalo ei
ga ištesi. 

Danutės Brazytės-Bindokienės 
libretas gana primityvus, turi ne
išvengiamų paralelizmų su "Jū
rate ir Kastyčiu". ' 'Pamario pa
sakoje" liko neišryškintas vienas 
"dramatinio konflikto" elemen
tas: jūros dievaitis, įsūnijęs Gin
tarą, per greit nusileidžia, jį grą
žindamas "žemiečiams", apsiri
bodamas pora griaustinio trenks
mų ir griausmingų megafonu 
už scenos pasisakymų. Čia būtų 
progos nors epizodinei ir simbo
linei masinei "kovos" scenai, sa
kysim, vėl pasirodant undinių 
baletininkių būriui, kurios pasi
trauktų, išvydusios Gintaro ta
lismaną, jam "žemiško" tėvo 
dovanotą. Beje. Gintarui ir vei
kalo pradžioje pirmąkart scenoje 
pasirodant, buvo kiek per mažai 
į "slaptingąjį ateivį" sukonden-

nę rolę dar ne visai išvystytu, 
bet neblogu soprano balsu atli
ko Nelia Paulauskaitė (Guoda); 
mažesnėje motinos rolėje simpa
tingai pasirodė Elena Krasaus
kienė; kaimo gandonešė — Al-

taro) ir Saulenės (M. Momkie
nės.) 

'"Pamario pasaka" du kartus 
pripildė Marijos mokyklos salę, 
ir pastatymas buvo publikos šil
tai priimtas. "Dainavos" an
samblis gali pasidžiaugti, kad 
Aloyzo Jurgučio asmenyje turi 
naują vadovą: gerą chorvedį, 
sklandų orkestro dirigentą ir dar 
neišryškėjusio veido, bet lengva 
ranka rašantį ir gerai orkestruo-
jantį kompozitorių. 

Elenos Kepalaites paroda 
RIMA ČERKELIŪNTENĖ 

Maža Phoenix galerija, prisi
glaudusi šalia amerikinį meno 
lobyną tausojančio Whitney mu
ziejaus New Yorke vasario 14 — 
kovo 5 buvo išstačiusi mūsų me
nininkės Elenos Kepalaites pie
šinių ir skulptūros darbus. Tai 
jau ketvirtasis jos pasirodymas 
šioj Manhattano galerijoj. Paro
doj randame 14 skulptūrų ir 12 

paveikslų, kuriuos pati meninin
kė vadina .piešiniais. 

Skulptūros apima dešimties 
metų laikotarpį, o piešiniai yra 
1976 metų darbo išdava. 

Pirminė sąlyga Elenos Kepa
laites meniniam sprendimui, at
rodo, yra intelektualiai perpras
ti ir išrišti sau pasistatytą me
ninę problemą. Darbai alsuoja 

Elena K?palaitf 
B TMrodt* Fb<w*nix galerijoje, New Yorke 

Žaibas (hronza, 12" X 2«T» 

šalta jėga — tai žiūrovą intri
guoja, neatleidžia ir verčia gilin-1 
tis ne tik į estetines, bet ir į ft- j 
losofines problemas, kurias Kepa
laites kūryba pristato. Tiesa, jos 
trijuose ankstesniuose bronzos 
darbuose randame daugiau spal
vinio, jausminio elemento, kur 
skulptūra sul:.pinta iš daugelio 
mažų, lyg minkštų organiškų 
dalelių, kuriose atsispindi švie
sos ir šešėlių žaismas, ir skulp
tūra išgauna spalvingą virpėji
mą. Atidžiai ieškant, gali išryš
kėti ir žmogaus figūra, kurią bet
gi būtų sunku išskirti iš ją su
pančių abstrakčių formų. 

Vėlesnėje plastinėje kūryboje 
žmogaus figūros nerandame. Do
minuoja abstrakti arba metali
nius įrankius sugestijuojanti for
ma, kaip veržlė, kaltas, prieka
las — žmogaus galvojimo ir iš
radingumo atspindžiai. Tačiau 
dažnai įrankio forma ir kar tu iš 
jos besiliejanti jėga, pavyzdžiui, 
Žaibe (Thumderbolt) , yra per
kirsta jai svetimos, antrosios 
formos, kuri pirmąją Žaloja ir jos 
pirminę funkciją naikina. Lygiai 
taip pa t ir Martha Graham 
galvos skulptūroj pusė veido yra 
pastumta iš vietos, lyg pilnai vi
sumos nepasiekusio žmogaus 
portretas. 

Kaliniu (Caged) pavadintoj 
bronzoj, keturkampin isprc.tstas 
rutulys gali fudėti tik toje api
brėžtoj erdvėje Salia spren
džiamų geometrinių formų 
problemos, Šis darbas žiūrovui 
sukelia ir filosofinių minčių vir
tinę. 

Trijulės vienybė (Unity of 
Three) bronzos darbas, 1974 
metais laimėjęs Union Carbide 
Corporation ipirmąją premiją, su
sideda iš trijų abstrakčių for
mų, kurių poziciją žiūrovas ga
li keisti, narplioti, stumdyti ir 
taip dalinai dalyvauti meninin
kės kūrybiniam procese. 

Kepalaites skulptūros turi ir 
savo individualią spalvą. Kai ku
riose išgauti rusvų ir žalsvų to
nų deriniai, kitos visiškai juo
dai patinuotos arba akinančiu 
auksu nublizgintos. 

Skulptūrų pavadinimai daž
nai yra lyg kelrodis, kuriuo fi
losofiniu takd menininkė norė
tų žiūrovą vesti. 

Kepalaites piešiniai, tiksliau 
tapyba, nes yra atlikti akriliu 

Į ant drobės, galima būtų pava
dinti variacijomis viena tema. 

i Baltos gal aštuntadalio colio li-
Į nijos raižo mėlyną ar įvairiais 

mėlynumo atspalviais išdažytą 
paviršių. Mėlyna spalva pabrė
žia menininkės šaltą, intelektua
lų formų balanso ieškojiiiią., įal 
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Elena Kepalaitč ^kuiotūra fbronza, W* 
K parodo* Phoemx. galerijoje. Ne-* Yorke 
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A. Tamošaičiui 7 0 meti; 
slenkstį peržengiant 

Dailininkui Antanui Tamošai
čiui, vasario 15 d. suėjo 70 metų 
amžiaus. 

Antanas Tamošaitis gimė 
Lietuvoje, Barzdų km. ir valsč., 
Sakių apskr. 1906 m. vasario 15 d. 
Baigė Meno mokyklą Kaune 
1929 m. 

Kauno Meno mokyklos moky
tojas 1929-1932 m., Žemės ūkio 
akademijos lektorius 1932-1940. 
2emės ūkio rūmų inspektorius ir 
referentas 19314940 m. , Vil
niaus Dailės akademijos dėsty
tojas. 1940-1942 m., Kauno Ta i 
komosios ir dekoratyvinės dailės 
instituto audimo skyr. vedėjas 
1942-1944 m., Freiburgo Ecoles 
des Arts et Mettiers Aud. stud. 
vedėjas 1946-1949 m., Montrea-
lio YMCA Academy of Art and 
Craft direktorius 1949-1950 m. 

Jo parašytos knygos: Sodžiaus 
menas 1-8 kn. 1931-1939 m., Au
dimas 1931 m., Austiniai kili
mai 1935 m-. Staltiesės 1935 m. 
N u o 1946 m. A. Tamošaitis da-

net svarbiau — baltos linijos ta
ką beribėje mėlynėje. 

Elenos Kepalaites nueitas me
nininkės kelias atspindi šių die
nų menininkų ieškojimą. Jos 
pajėgiose rankose darbai įgauna 
ind'ividual'i ; savybių, kurios pri-

i ttam tik ai vienai. 

lyvavo daugelyje grupinių paro
dų Austrijoje, Vokietijoje, Kana
doje ir JAV. Taip pat A. Tamo
šaičio turėta visa eilė asmeninių 

į parodų, pradedant 1936 m. V.D. 
| Kultūros muziejuje Kaune (ki

limai), 1962 m. M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje ir kitur. 

Dail. Antano Tamošaičio 70 
m. amžiaus sukakties proga — 
1976 m. kovo 13 d. Toronto 
Lietuvių Namuose ruošiamas p a 
gerbimas. Numatoma Sukaktu-

(Nukel ta į 4 pusL) 

Antanas Tamošaitis 
Nuotr. S. 

i 
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Tamošaičiui 
70 metų 

Dažnai scenoj stebime įvairius 
jaunimo pasirodymus, entuzias
tingai giriame jų per savaitę su
kurtus "stebuklus", toleruojame 
jų vkiutiniškuma, vis džiaugda
miesi, kad jie dar "šį tą veikia". 
Bet štai retkarčiais ima ir atsi
randa jaunuolis arba jaunuolė 
ar visa jų grupė, kurie visiems 
parodo, jog stengiantis galima 
pasiekti ir tinkamos aukštumos. 

Viena iš tokių grupių dabar 

Atkelta iš 'i pusi.) 

vininko dailės darbų paroda 
banketas su programa. Tam rei
kalui sudarytas organizacijinis 
k-tas, kurį globoja Lietuvių žur
nalistų sąjungos Toronto sky
riaus valdyba. 

Ta dailininko sukakties proga 
čia bent keli iš daugelio spaudo
je buvusių atsiliepimų apie An
tano Tamošaičio kūrybą. 

Čiurlionio galerijoj, Chieagoje, 
II. įvykusios dail. A. Tamošaičio 
parodos 1963 m. proga, rašyto
jas poetas ir dramaturgas, An
tanas Rūkas šitaip rašė: 

"Lietuvoje, kur liaudies menas 
iš ilgų šimtmečių praeities kas
dieniniame gyvenime žydėjo 
nuostabiausiomis spalvomis, ste
bino originaliomis formomis, ža
vėjo įmantriais piešimais, jo įta
ka individualiai kūrybai atėjo su 
ta dailininkų karta, kuri, studija
vusi meną Paryžiuje, suvokusi 
naujas, anksčiau net nesvajotas 
galimybes, 1932 m. Kaune pa
skelbė manifestą, kurio pagrinde 
buvo šioji mintis: ''... moderninio 
meno priemonėmis kurti iš liau
dies meno tradicijų išplaukiantį, 
savitą lietuvių individualų 
meną." 

."Tas lūžis ar geriau toji nau
ja linkmė davė mums daugelį 
gerų daHininkų, kaip A. Gudaitis, 
A. Samuolis, V. Vizgirda, J. Mikė
nas, V. Petravičius, P. Augius, T. 
Valius ir k t Toji pati linkmė 
duoda mums šiandieną ir Anta
ną Tamošaitį, anomis senomis 
dienomis stovėjusį kiek nuoša
liau nuo audringo sąjūdžio ir, 
reikia manyti, besiruošusio kada 
nors prabilti savo originaliu me
niniu kalbėjimu. Mes ir dailinin
kas esame laimingi kad tas dau
gelį metų trukęs ruošimasis 
šiandieną skamba." 

1964 m. A. Tamošaičio paro
dos Philadelphijoj proga, poetas 
H. .Nagys rašo: "Tamošaičio kū-
rjfca tereikalauja atvirų akių ir, 
tur būt, atviros sielos. Kaip ka
daise kreipėsi Mažvydo k'etuvS-
kasai raštas į lietuvius, šiandien 
galėtų kreiptis rr dailininko kūry
ba. Ir tarp to paprasto, gerašir
džio pirmojo lietuviško žodžio 
ir Tamošaičio dabartinės kūry
bos Jurtų panašumu. Būtų pana
šumų, nes dailininkas sąmonin
gai feškojo ir ieško liaudies kū
ryboje šaltinių ir būdų savai iš
raiškai. Sąmoningai Tamošaitis 
savo tapyboje naudoja koloritą 
ir stilizaciją, panašius į liaudies 
tapybą. Sąmoningai, nes daili
ninkas atrado Šiame įformini
me savo idėjoms artimiausią iš
sakymo būdą." 

1965 m. kovo 17 d. "The Ot-
tawa Citizen" po dail. A. Ta
mošaičio parodos atspaude to laik
raščio nuolatinio dailės darbų 
kritiko, Carl Weiselberger, raši
au, pavadintą "Simplicity wins 
praise for artist". Tame pačiame 
kritikos straipsnyje Carl Weisel-
berger pabrėžia, jog dail. A. Ta
mošaičio kūryba — "influenced 
by folklore". 

Toliau otaviškis meno kritikas 
skiriąs dail. A. Tamošaičiui kre
ditą už kūrybą dviem f romais — 
tapyboj ir grafikoj. Cia galėtume 
pridėti, kad A. Tamošaitis kuria 
ne tik dviem paminėtais fron
tais. Jis yra ir ekslibristas,. meniš
kų dalykų audėjas, meno knygų 
autorius — teoretikas ir prakti
kas tų sričių paskaitininkas, lek
torius, ete 

Anot Henriko Nagio: "Tamo
šaičio tapyba yra dekoratyvi ir 
s+atiška. Lygiai kaip ir liaudies 
tapyba. Tamošaičio tapyba yra 
lyrŠka ir pasitenkinanti papras
tom užuominom. Taip savo pa
sauli mums perdavė ir mūsų 
liaudies tapytojas, bevardis me
nininkas ūkanų gadynėje. Skir
tinga Tamošaičio tapyba tačiau 
nuo mūsų liaudies kūrybos tuo, 
kiė Jf yra šio mūsų šimtmečio 
žmogaus žvilgsi h į pasauli Ji y-' Antanu Tanotoitit 

Clevelando studenčių ateitininkių choras ".Nerija"'. Pirmo; eilėj iš kairės į de^..-.;: Kiut tyvaiiė — dirigente, Daiva 
Bielinytė, Roma Balyte, Rita Balytė, Onytė Kliorytė, Eltnutė Razgaitytė, Viktutė beafcaenkaiie, Ligija Rociūnaitė. 
Antro) eilėj iš kaires j dešinę: Dalia Sakaite — akomr^niatorė, Zita Kripavtciūič. V m* kuciūnaitė, Nijolė Len-
kauskaitė, Danutė Sušinskaitė, 2ivilė Kliorytė ir Ugnelė Stasaitė \*otraka Jono Gar los 

„Nerija" — naujas vokalinis vienetas 

panimentui, mano nuovoKa, trū
ko truputėlį švelnumo. 

"Nerijos" choro dirigentė Ri
ta Čyvaitė sa pasitikėjimu pir
mą kartą atsistojo scenoj prieš 
kultūriškai gaivią vr aktyvią Cle
velando lietuvių visuomenę. Jei
gu ji jaudinosi, tai jos laisva, 
bet kukli laikysena to nerodė. 
Jos dirigavimas temperamentin
gas, bet tikslus ir ritmiškas, be 
jokių bereikalingų mostų. Žiū
rėdamas jautei, kad ji užtikrin
tai kontroliuoja savo jausmus, 
kad puikiai atsimena atliekamą 
dainą ir jos niuansus. 

"Nerijoj" dainuoja keturios 
vx»ros sesučių — Rita ir Roma 
Balytės, Onytė ir Živilė Kliory-
tės, Nijolė ir Viktutė Lenkaus-
kaitės, Ligija ir Vida Rociūnai-
tės ir Daiva Bielinytė, Zka Kri-
pavičiūtė, Elenutė Razgaitytė, 
Ugnelė Stasaitė rr Danutė Su
šinskaitė. 

Jų visų pastangos, darbas ir 
sugebėjimai vainikavosi laimėji
mu. E koncerto grįžau laimin
gas ir ramus, nes žinojau, kad 
mūsų daina liks gyva. 

Nauji leidiniai 
• THE VIOLATIONS OF HU-

MAN RIGHTS IN SOV1ET OC-
CUPIED LITHUANIA. A Re-
port for 1975. Prepared by The 
Lithuanian American Com-
munity. Febr. 16, 1976. Leidinys 
didesnio formato 140 psl., kaina 
$3.00, gaunamas: Lithuanian 
American Community, Inc., 708 
Custis Road, Glenside, Pennsyl-
vania 19038 arba "Draugas", 
4545 W. 63rd St, Chicsago, 111. 
60629. 

Turint minty politinių moks
lų panašaus informacinio ir do
kumentinio leidinio struktūrą, 
tai profesionaliau paruošta kny
ga. Lietuvių Bendruomenės Vi
suomeninių reikalų taryba, va
dovaujama Algimanto Gečio, 
metai po metų Vasario 16-tos 
proga vis išleisdama tokio pa
vidalo ir tokios apimties, ne ma
šinraščiu, ne kokiu rotatorium, 

RYTAS BABICKAS 

certų, bet Clevelande šis pasi-
| rodymas buvo pirmasis. Choro or

ganizatorė, mokytoja ir dirigentė 
yra Clevelando valstybinio uni
versiteto muzikos fakulteto stu
dentė Rita Čyvaitė, kuri pati 
taiip pat harmonizuoja ar chorui 
pritaiko ir daugelį dainų. 

Iš programos matyti, kad pir-
yra Clevelando studenčių ateiti-! majų koncerto dalį sudaro lietu-
ninkių choras "Nerija", labai! vių liaudies dainos, o antrąją — 
maloniai nustebinusi Lietuvių is ok. Lietuvos atkeliavusios nau-
fondo vasario 8 dienos popietės į jos estradinės dainos. Galvojant 
dalyvius Clevelande, Lietuvių į buvo smagu, kad šios jaunuolės 
Namuose. "Nerija" — mažas vertina mūsų liaudies dainų lo-
choras, vos trylika jaunų daini- : byną, ir mano mintis tuoj pat 
ninkių. Susikūręs maždaug prieš į patvirtino Onytė Kliorytė, kuri 
metus, jis jau turėjo porą kon- i savo maloniu balsu supažindin-

ra autentiška nūdienio, moder
naus žmogaus kūrybinė sampra
ta, perduota moderniom priemo
nėm". 

Ir pabaigai grįžkime prie lyriš
kų Antano Rūko minčių: 

Kaip neapsakomai brangi yra 
motulės pasaka, girdėta šaltą 
žiemos vakarą vaikystėje, atkly
dusi dabar, po daugelio klajonių 
metų, prisiminitnuosna, kaip ap
supa wajV>nėmw pasąmonėj at
budęs dalgių žvangėjimas žaliose 
pievose ir geltonuose laukuose. 

kaip nukelia į mistinio pasaulio 
mąstymus nejučiomis atgijęs 
vaizdas smūtkelio, .palikto kaž
kur prie vieškelio, vis bėgančio 
ir bėgančio į mėlynus akiračius, 
kaip "lyrika užplūsta dūšią, ka
da suskamba liaudiška daina", 
taip kalba į lietuvi savo išraiška 
moderni ir telpanti i dvidešim
tojo amžiaus pasaulinės dailės 
turtus Amano Tamošaičio kū
ryba, savo prigimtine esme glū
dinti lietuvių liaudies meno ilgų 
amžių praeityje". 

Pranys Alšenas 

davo klausytojus su choro atlie
kamomis dainomis, išreikšdama 
jo nusistatymą dainuoti ir liau
dies dainas, nes jose "...slypi gi
lus grožis ir jėga". įdomiausia 
liaudies daina man buvo komp. 
VL Jakubėno harmonizuota 
"Augino močiutė". Ši komplikuo
ta daina, kurios visi šeši trum
pi posmeliai yra skirtingai har
monizuoti, buvo atlikta tiksliai, 
grakščiai ir su tinkamu švelnu
mu. Poroje vietų sopranai stel
bė altus jų solo partijose ir nuo 
to nukentėjo žodžių supranta
mumas. Dainoje "' Motinėle ma
no" solo dainavo Rita Balytė. Jos 
balsas švelnus ir skaidrus, tik bu
vo jaučiama drąsos ir patyrimo 
stoka. Kelios dainavimo pamo
kos tarp prancūzų kalbos moks
lų labai daug padėtų. 

Antrosios dalies dainos daugu
mai klausytojų buvo naujos ir 
gal dėl to kai kuriems labiau 
patiko. Švelnią nuotaiką sukurti 
ir publikai perduoti labiausiai 
pavyko B. Gorbulskio dainoje 
"Oi motinėle". Gražiai skambė
jo pačios vadovės aranžuota il
gesinga A. Raudoniiuo dainelė 
"Mylėki ir lauk". Man ypač pa
tiko M. Noviko "Du garniai*'. 
Tiksliai atliktos sinkopinės figū
ros, labai gražus unisono skam
besys ir nuotaikingi St. Žlibino 
žodžiai išskyrė "šią dainą iš ki
tų dainų ilgesingo fono. 

"Nerijos" choristės išėjo į sce
ną šiam koncertui pasiruošusios. 
Dainavo tiksliai, neklydo žo
džiuose, nebuvo girdėti nė vieno 
nešvaraus sąskambio, jokio de-

i tonavimo, net ir dainose, atlik-
i tose a capella, taip pat jokios 

ritmo klaidos. Mane džiugino 
puikus unisonas ir absoliučiai 

fžvarus suėjimas į vieną toną, 
kaip kad pvz. iš kvintos į to-

j niką "Kas bus, močiute" pabai
goje. Kai kurių frazių ir dainų 

j pabaigos galėtų būti daugiau iš
baigtos. Atskirų balsų derinys 

I yra gerai išlygintas, ir tik ret-
; karčiais pirmieji ir antrieji sopra-
; nai dominavo sąskambį. Pažy-
į mėtina, kad ir žodžių tarimas 
i gana aiškus — buvo galima su

prasti beveik visus tekstus, o ir 
! lietuviška tartis labai gera. Tik 
i kai kurie priebalsiai galėtų bū-
Į ti tariami ryškiau, ypač kai mu-
į akinė fra2ė baigiasi tokiais žo-
\ džiais, kaip "mylėki ir lauk", 

"kai pavasaris vėl atkeliaus" ir 
pan. Dinamika įparyškėtų, jei 
'tyliosios" vietos būtų sutylin-
tos iki pianissimo. Tokio dydžio 

j vienetui išgauti fortissimo yra 
Į gana sunku, ir, ačiū Dievui, 

"Nerija" to nė nemėgina. 
Chorui akomponuoja Dalia 

Sakaitė, techniškai stipri pianis
tė, baigiant-' Cincinnati konser
vatoriją. Dalia savo uždavinį at
liko beveik be klaidų, d*vė cho
rui gerą atramą, gražiai atliko 
įžangas, perėjimus, išlaikė teisin-

bet spaustuvėje parinktais šrif
tais ir techniškai puikiai apipa
vidalintą, Sovietiją kaltinančią 
medžiagą, atneša tiesiog istorinį, 
bet ateičiai sukauptą indėlį Lie
tuvių tautos laisvės kovai pasau
linėje arenoje. 

Tiksliai anglų kalbon išvers
ta, dalykiškai konkreti ir do
kumentinė medžiaga knygoje su-

i skirstyta į šiuos didžiuosius sky-
| rius: L The Struggle for Free-
j dom: An Overview; II. Deniai 

of The Right to Self-Determi-
! nation; III. Violations of Freę-

dom of Religion and Conscience; 
IV. Limitations on Creative 
Freedom; V. Restrictions on The 
Right to Emigrate. VI. Suppres-
sions of Dissenters. Šiose šešiose 
knygos dalyse įvairius faktus api-

Ctevelando studenčių ateitininkių choras -Nerija' repetuoja. Diriguoja choro Į m a č i a i s poskyriais pasaul iui pri-
vadovė Rita Čyvaitė. Toliau iš kairės į dešinę: Zita Kripavičiūte, Onytė Klio- Į Statoma visa, ką lietuvių t a u U 
ryte, Vida Rociūnaitė, Elenutė Razgaitytė, Nijolė Lenkauskaitė, Daiva Bieli- j r pavienia i JOS žmonės pa ty rė iŠ 
nytė, Ligija Rociūnaitė, Roma Balytė, Rita Balsytė, Danutė Sušinskaitė, Živilė 
Kliorytė ir Ugnei Stasaitė. Nuotr. Vlado Bacevičiaus (Nukelta 1 5 puaL) 
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EARN INTEREST 
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You can narve this 19" RCA XL-*» 
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OrWth $ 2 , 0 0 0 
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in 1 A years. 
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Nauji leidiniai 
»Atnelta i š 4 pusi.) 

OKujfecinio, rusiškai bolševikinio 
režjjgio 1975 metų laikotarpiu. 
Ka?(|i« Vasarrio 16-tos proga l.ie* 
tuvi | - Bendruomenės parengia
mi fir atspausdinami tokie lei
diniai. ;ur būt, ir yra pats pras
mingiausias, su viena diena ne-
užs&aigiantis, bet ateičiai išlie-
kanjSs mūšų la idės dienos mi
nėjimas konkrečiu, puikiai atlik
tu darbu. 

• NAUJOJI VILTIS, 1975 m. 
Nr. 8. Politikos ir kultūros žur
nalas. Leidžia lietuvių studentų 
tautininkų korporacija Neo-Lith-
•tania ir Amerikos Lietuvių tauti
nė sąjunga. Redakcinė kolegija: 
dr. įonas Balys (p irm.) , Aleksas 
Laikūnas ir dr. Bronius Nemic -
kas. Redakcijos adresas: 1105 
Chiswell Larte, Silver Spring, Md. 
20901. Administruoja Bronius Ka-
sakaitis* 7150 S. Spaulding Ave. , 
Chicago, IL. 60629. Metinė pre
numerata (du numeriai) $ 6.00, 
atskiras numeris S 3.50. 

Siame žurnalo numeryje pa
grindiniai straipsniai yra B. X e -
micko "Pavergtos Lietuvos val
dymo sąranga", A. Geručio "Ru
siškai ir sovietinis imperializ
mas'* ir L. Dafgio "Bendrinė3 
tautinės Lietuvos pajamos 1937 
m."" Pateikiamos net 47 Birutės 
Capl8taitės užrašytos lietuvių 
liaudies dainos. Recenzuojamos 
šios knygos: V; Alanto "Šventa
ragis**, A. Kairio ''Karima", A. 
Viirla'id "Kapai be kryžių", A. 
Smetonos "Pasakyta parašyta, 

• « S F * "BATŲ RAIŠČIŲ" TEATRAS 
NEW YORKE 

Oficialus jo 
'of Broadway' 

vardis 
teatras. 

yra "Of 
Tai vra 

skyrusi 1,2 milijono dolerių. 
Šių teatrų entuziastai stengii-

Juozas Mietiulis Išradimas 
Iš parodos, atidaromos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Cbicagoj, 
kovo mea. 12 d. ŲLiūr. kultūrinę kroniką) 

Kultūrine kronika 

entuziastingų teatralų sambūriai, s\ pa&iekti profesionalaus lygio, 
kurie vaidyboje ieško >au ir ki- j kas, žinoma, ne visada pasiseka, 
tiems meniško pasigėrėjimo. Jų'Šiuo metu jaučiamas šios veik-[ 
repeticijos ne tiek daug skiriasi 
nuo pačių pastatymų. Šiuose pa
statymuose kreipiama daug dė
mesio i patį teksto skaitymą ir 
i iš to išplaukiančią vaidybą. 
Jų vaidinimai yra statomi drėg
nuose namų požemiuose, susi-
bankrutavušiudšė naktiniuose 
klubuose ar protestantų bažfiy* 

j 5:->se. 

Šis sąjūdis yra prasidėjęs pra
ėjusiame dešimtmetyje ir yra iš
auginęs aktorių bei paruošęs pla
taus susidomėjimo sulaukusių 
spektaklių. Šiuo <mėtu \Tew Yor-
ke veikia apie 50 tokių teatrų. 
Jie turi ir savo "Oskaro" premi
ją, kuri vadinasi "Obie". Šiais 
teatrais pastaruoju metu domisi 
ir didysis kapitalas. >iew Yorko 
miesto m e n o taryba, nepaisant 
šio miesto ekonominių sunkumų, 

II", K. Škirpos "Sukilimas". Ivai 
rių aktuarijų pririnkti šie ap
žvalginiai skyriai: Lietuviškoji 
veikla, Siame krašte, Spaudoje 
pasižvalgius. Vienur čia medžia
ga pusėtinai apdorota, kitur, kaip 
užuominoj apie prof. Stasį Šal
kauskį, nuo rimto žurnalo pa
kopos nušokstama į rašančio J. 
B. įprastą temperamentirų stac
cato. 

• M Ū S Ų ŽINIOS, 1976 m. 
vasario mėn. 15 d., Nr . 3. Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Redaguoja 
Aig. Kezys, SJ. Administruoja 
Pelras Kleinotas, SJ. Redakcijos ir 
administracijos adresas 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL. 
60636/ 

Šio numerio temo*: Dievas 
kalba tautos balsu, Laiškų Lietu
viams konkurso premijos, spau
dos balius vaizduose, prof. St. 
Dirmanto mirties metinės, ateiti
ninkų..Lipniūno kuopos vakaras, 
Vasarfo 16-tos proga Dariaus 
Lapinsko inscenizavimas, įspū
džiai ir nuotykiai (Petro Kleino-
to, Sj) Romoje if kt. Nurheris 
gausiai iliustruotas geromis nuo-
traukomis. 

• VYTIS, 1976 m. vasario mėn. . 
Nr. 2 . Lietuvos Vyčių mėnesinis 
žurnalas. Redaguoja Loretta I. 
StukaŠ, 1467 Force Drive, Moun-
tainside, N . J. 07092 . Metinė pre
numerata S 5.00. Administracijos 
adresas: 2524 W . 45th St., Chica
go, IL 60632. 

Žurnalo puslapiuose vartojamos I 
lietuvių ir anglų kalbos: vieni i 
straipsniai spausdinami lietuviu, 
kiti anglų kaita-

L I E T U V O S B A Ž N Y T I N Ė S 
P R O V I N C I J O S SUKAKTIS 

Kovo 14 d. Chicagoje bus Lie
tuvos bažnytinės provincijos 50 
metų sukakties minėjimas. Minė
j imo programa susidės iš dviejų 
dal ių: religinės ir akademinės. 
Re l ig inė dalis Jėzuitų koplyčioje 
12 vai . Koncelebruotos šv. Mi
šias atnašaus vysk. Vincentas 
Brizgys, kun. dr. Viktoras R im
šelis, M I C , ir kun. dr. Ignas U r 
bonas. Pamokslą sakys kun. dr. 
Ignas Urbonas . Solo giedos solis
tas Jonas Vaznelis . Vargonais gros 
muzikas Manigirdas Motekaitis. 

A k a d e m i n ė dalis bus tuoj po 
p a m a l d ų Jaunimo centro didžio
joje salėje. Tautos h imną giedos 
minė j imo dalyviai. Pianinu pa
lydės muzikas M. Motekaitis. Pa
skaitą "Istorinis žvilgsnis į Lietu
vos bažnytinės provincijos įkūri
m o vertę" skaitys kun. dr. Vikto
ras Rimšel is , MIC. Bulą "Litua-
n o r u m gente" skaitys Rimas 
Černius. Skaidres aiškins Juozas 
Masi l ionis , prie aparato Albertas 
Valav ič ius . Kalbą pasakys Kau
n o metropolito pagalbininkas 
vysk. Vincentas Brizgys. Kameri
n i o trio koncertą atliks muz i 
kai P. Matiukas smuiku, M. M o 
tekaitis p ianinu ir W . Cernota 
v io lenče le . 

Akademinę dalį praves prof. 
dr. Birutė Miniataitė. Šviesų 
efektus tvarkys Rimas Viktorą. 
Minėj imą rengia Lietuvių katali
kų moks lo akademijos Chicagos 
židinys. 

jaučiamas 
los apsilpimas, ypač dėl autorių 
stokos ir režisierių stokos. Akto
riai rodo didelio pasišventimo, 
vaidindami dažniausiai be jokio 
atlyginimo. Kai kurie atvyksta į 
repeticijas 100 km. iš Connecti-
eut ar kitur. Tarpe pagarsėjusių 
spektaklių, atsiradusių šitokiu ke
liu, paiymėtini "GodspeH" ir 
"Hair". Tačiau šių teatrų dvasia 
neturi tikslo sulaukti didelio pa
sisekimo. Priešingai, laikoma 
''kliūtimi'", kai jų režisierius stai
ga gauna apmokamą darbą ko
kioje vienoje didžiųjų T V kom
panijų. Tarpe šiuo metu einan
čių pastatymų galima paminėti 
jau 1939 m. parašytą Paul Os-
born veikalą "Diena prasideda 
septintą" (Mornings at seven) , 
vaizduojantį septynių seserų ir jų 
senstelėjusių vyrų susitikimą su 

ĮSIGYKITE PATVARIĄ IK EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMUI PRIEMONE 

Mes <tengiamėA duoti lietuviams geriausią patarnavimą 
Ir geriaunaa pirkimo sąlygas 

A t v y k i t e p a m a t y t i 
naują mažą C h r y s l e r 

ekonomiška iki 22 mylių galiono 

šių teatrų subsidijavimui yra pa- naujomis problemomis. b. 

Cordoba 2-Door Hafdtop 

Sutaupysit iki įtįtįO.00 pirkdami 1975 metų Chrysler ar Plymouth. 

Turime jaunuoliams masinę Cadillac, Buick. Pontiac, Oldsmobile ir 
kitu, taipgi importuotu, {vairių kainu. Pradedant nuo $50.00. Mūsų dirbtu
vėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), sparnus (Fehdertf) ir 
sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobilių pardavėjas Chieagoje, gerbiamas virš 50 metų. 

^uHiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiKiunniniiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiint^ 

JUOZO MIELIULIO f APYBOS 
PARODA CHICAGOJE 

Šių metų kovo mėn. 12 d. 7v.v. 
M.K. Čiurlionio galerijoj (5620 
So. Claremont Ave., Chicago , 
111.) yra atidaroma Juozo Miel iu-
lio kūrybos paroda, kurioje daili
ninkas pristatys savo išvystytą 
erdvės kompoziciją. Paroda yra 
apžvalginio pobūdžio ir apims 
dailininko beveik viso gyvenimo 
kūrybą. 1970 metais dailininkas 
buvo išvykęs į Europą. Toje ke
lionėje per puspenktų metų , jis 
aplankė maždaug 100 miestų, 
kuriuose jis lankė muziejus 
ir studijavo architektūrinius pa
minklus. 

Paroda galerijoje tęsis iki kovo 
mėn. 2 1 d . imtinai. Lankymo va
landos šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 1 vai. popiet iki 9 vai. 
vak., kitomis savaitės d ienomis 
7-9 vai. vak. 

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 
LATVIŲ Ž U R N A L E 

Amerikos Latvių sąjungos (A-
merikas Laiviešu Apvieniba) 
leidžiamas žurnalas "ALA žur-
nals" praėjusių metų gruodžio 
mėnesio numeryje įsidėjo Birutės 
Pūkelevičiūtės ''Draugo" romano 
konkursą laimėjusios knygos 
"Rugsėjo šeštadienis" ištrauką, 
pavadintą "Horologista". Latvių 
kalbon išvertė Janis Zarinš. Gre
ta vertimo pridėtas to paties au
toriaus straipsnis apie Birutę Pū-
kelevičiūtę, kaip rašytoją ir apla
mai net kelių sričių menininkę. 

Prie straipsnio priglausta taipgi 
Birutės Pūkelevičiūtės portretinė 
nuotrauka. Janis Zarinš latvių 
kalbon yra išvertęs visą B. Pūke
levičiūtės čia minimą romaną 
"Rugsėjo šeštadienį" (Soptembr 
Sesdiena) ir jos poemėlę vaikams 
"Rimas .pas Kęstutį" (Rimis pie 
Kestuša). T a m e pat žurnalo nu
meryje puslapiniu straipsniu Ja
nis Zarinš dar latvius informuoja 
apie Pasaulio lietuvių archy
vą, esantį Chicagoje, minint, kad 
archyvas turi n e t Latvijos seimo 
1922-1933 metų laikotarpio ste
nogramas. 

K U L T Ū R I N Ė VAKARONĖ, 
SKIRTA TAPYBOS 

SVARSTYMAMS 

Ryšium su dailininko Juozo 
Mieliulio paroda M.K. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoj , ateinančio? 
savaitės Jaunimo centro kavinė? 
kultūrinė vakaronė penktadienį 
(kovo 12 d. 7 vai . 30 rran.) na
grinės įdomią temą, pavadintą 

kai metafizinių romanų kūrėjų. 
Jo protėviai iš Lietuvos yra nu-
sikėlę į Ukrainą. Į lietuvių kal
bą yra išversti Dostojevskio kū
riniai: Broliai Karamazovai, Idio
tas, Užrašai iš mirusiųjų namo, 
Nusikaltimas ir bausmė, Lošė
jas, Jaunuolis, Pažemintieji ir 
nuskriaustieji, Baltosios naktys, 
Netoška Nezvanova. 

D U PEDAGOGAI 

Sausio mėnesį suėjo 5 metai, 
kai mirė buvęs Vasario 16 gimna
zijos direktorius Vladas Literskis 
ir buvęs Rozalimo bei Anykščių 
vid. mok. direktorius M. Grigonis. 
Dr. V. Literskis buvo biologas, 
II Pasaulinio karo metu dėstęs 
Vytauto D . universiteto Techno
logijos fakultete, išeivijoje, 
Miunsterio universitete, įsigijo 
doktoratą. Illinois universitete 
dirbo vyr. asistentu mikrobiologi
jos skyriuj. Mirė 1971.1.5. M. Gri
gonis ypač pasižymėjo savo žai
dimų rinkiniu, leidiniais vaikams, 

"'Erdvės kompozicija". Liesda-
mas šią problemą, paskaitą skai- j daugelio dramų ir prozos veikalų 
tys dail. Juozas Mieliulis. Paskai- vertimais. Mirė 1971.4.7-
ta bus iliustruota skaidrėmis. j • 

R A N E S A V I N G 
A I D L 0 AM A S S 0 C I AT 1 0 1 

B. R. H i a m E V T K g , P m . 

2555 West 47th Street TeL LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PAJIKTNG SPACE 

VALANDOS: 
8E9TAD. » ». r. 1W U T. 1 - Trečlad atdaryta 
ANTRAS, tr PENTCTAD. — t v. ry+« iki I v. vak 
PIRMAD tr KETORTAD. 

sy2% 
Mokama* ai 1 m. 

— t v Vkl 8 • . 

tavest&vtaK 
7%% 

Mokama* o i 6 a 
ositlflkato*. 

Minimam 81.000 HTnimani $1,000 
PINIGAI {NESTI IKI 19 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami kaa 3 meneeial 

Mpskaitaa 

•MUIIimilililIHIMI IIIHMIltIHIMIHIttIlllllilIlIlHllllllMIIIUilIlIfHlir 
<• 

Perskaitę "Draugę", duokite jj kitiems. 
JAU 90 m. BE DOSTOJEVSKIO 

Gausiai skaitomas ir komen
tuojamas, rašytojų ir filosofų Įį Į 
nagrinėjimas, Feodoras M. Dos
tojevskis pasilieka neužmiršta
mas, nors n u o jo mirties vasa
rio 29 d. jau suėjo 9 0 m. Mi
rė eidamas GO-tus metus Petra
pily. Dostojevskis — žymiausia.1 

iš pasaulinio garso psichologiš-

S^szįį^-^gz^giif^^ 

1976 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
# . 2 Gegužžs 10 — iki gegužės 19 
# 3 Gegužės 16 iki gegužės 24 
# 4 Gegužės 31 iki birželio 15 
# 5 Birželio 14 iki birželio 29 
# 4> Birželio 28 iki liepos 12 
# 7 Liepos 5 iki liepos 19 
# 8 Liepo$ 12 iki liepos 26 
# 9 Liepos 19 iki rugpiūčio 2 
# 1 0 Rugpiūčio 9 iki rugpjūčio 23 
# 1 1 Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30 
# 12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 
# 1 3 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
# 14 Spalio 4 iki spalio 18 
# 1 5 Spalio U iki spalio 19 
i t 16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
# 1 7 Gruodžio 7 iki gruodžio 15 
# 18 Gruodžio 20 iki sausio 4 

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.90 
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1180.00 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.60 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.00 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.00 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 1051.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 876.00 

f JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNESHP06YLT0RG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA! 1776 BftOADWAY, N£W YORK, lt. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo v ietą pasiekia trumpiausiu la iku. Siuntiniu, 

pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas N I E K O N E M O K A . 

Pr ie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasir inkimui įvai 

riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir k i t ų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie

niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

M 0 S Q S K Y R I A I : 

KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARRA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR 
PRIDĖTI $119.00 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĖ VADOVAL VISOS GRUPES BUS 1 DIENA VEŽAMOS \ KAUNĄ, TAIP 
PAT IR I TRAKŪS 1Ą DffiNOS 

Lfetavfaf ekskursija { Meksika — 7 dienos — tik S300 (po du j kambarį). 
Išvyksta gegažfe 1, I97« 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avetioe 

Chicago, Illinois 60643 Tol. (312) 238-9787 
Air fares subject to change and/*r government tpprovaL 

Taip pat darome dokumentui gimmis. tlkvtetlmui į Ameriką pasisvečiuoti. 

h - M TUshaaa StreM 
11, Md. — 1900 Ffeet Street _ 

BrooUya. N. Y. 11218 — 485 McDonald At 
Baltalo 12, N. Y. — 701 FUknore Avaaa» 
Ctteaf* 22 ui 1241 No. Ashland Avcaaa) ... 
nrt-Įjn, ra. oo«2o — at*s wa*t m stnot 
O f c p m BL 00009 — 1SSS Weat 47 Straot 
n n i l a a l U, Obio — 1028 Kanihrorto Avaaoa 
Detroit 12, Mlch, — 11001 Jos. Campaa Aveirae 

842-424B 
S33-0090 
8tf-B7Bt 
4M-2810 
•25-2717 
*70-
771-

H. $. — tmmmi Aeree WL 9 

• H mm 

Hanttramck, Mlch. — 11228 Jo*. Campaa Avenue 
Hartford «, CoanL — 112-120 HiBsMo Avoaaa 
Los Aagalas 4. Callf. ~ 159 So. Veraaoajt Aveano 
New York S, N. Y. — 78 Seeond AveaaM 
New York t , N. Y. — 141 Soeoad Amam 
M&aHf Beath, Fka. 2S1S8 — 1201 17 St, _ 
nnadotpma 22, Pa. — 431 W. Girard Avoaaa ............ 
Phoenfct, Arte. 8S627 — 22047 Black Canyoo Hwy 
Rakwiv. N. t. — 47 Kati MOloo Avona -
Silver Springs, M«U 422 EJlsworth Dr _ 
South Rfver, N. J. — 41 Whitehead AveaaM) _ 
Svracuae, N. Y. 13204 — SI5 Marcetlua Street . . . . 
tVoodhaven, Queens, N. Y. U « l — 80-14 Jamalca Ave... 
Utlca N. Y. — 9dS Sleecher Street »...— 

474-1848 
•7S.74J8 

•82-8424774) 

S81-888-4444 
478-9M8 

722-747* 
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Ateitininkų sendraugių 
•ardas 

"Dabar dėl penkiasdešimtuo
sius metus einančių "jaunuo
lių", tikrai neverta atsisakyti 
tradicinio vardo. Jau prieš 20 
metų kai kurie jaunuoliai kėlė 
balsą prieš •'sendraugio" var
dą, šiandien jie artinasi j pen
kiasdešimtuosius amžiaus me
tus. Kai kurie jų praplikę, žilo
mis žandenomis, o po 20 metų, 
jeigu bus gyvi, tikrai atrodys 

| seniais... Kartais 80 metų tėvas 
iš užpakalio atrodo jaunesnis už 
40 metų žilomis žandenomis 
jaunuolį". 

Bern. Žukauskas 

Medicinos studentes 
skundas 

RASTAS IR LAIME 
Sako, jog anais gerais laikais mams, kur koks išpardavimas 

buvo paskelbtas šūkis, kad lau- '• vyksta 
kinis žmogus laikraščių neskai
to. Mes manytume, kad šūkis milijonus knygų per metus iš
turėjo būti toks 
žmogus laikraščių neskaito, nie-

SPIRIANTIS ŠUO 

Stabtelėjusi su savo vedžio
jamu kudliumi, poniutė paste
bėjo, kad jos šuo ima uostyti 

kur neina, televizijos žiūri, gal
vos nesuka dėl kokių nors spau
dos vajų. Laimingas žmogus 
neturi jokių išlaidų ir rūpesčių, 
nes jam niekas nekvaršina gai
vos jokiais raštais ir jokiom idė
jom. Žmonijos didžiausias prie
šas yra tas, kas išrado knygų I 
spausdinimą. Nebūtų spaudos i 
mašinų, kas norėtų, galėtų 
plunksnele ką nors parašinėti, 
ir niekas jo neverstų pirkti ko
kių ten knygų, neragintų prenu
meruoti žurnalo ir daryti kitas 
kokias išlaidas. Žmogus gyveno 
ir tada, kai nebuvo knygų. Jis 
be jokių raštų žinojo, kada tai
kiai gyventi ir kada pradėti 
muštis. Lietuviai net Maskvos 
vartus laužė be jokių laikraščių. 
be televizijos ir spaudos konfe
rencijų. 

v 

feiandien daugelis skelbia, 
kad reikia skaityti knygas i 
laikraščius, ir kam visa ta i 0 

Kai neskaitai, tai ir nežiną-. 
kad tave ten kas kokiuo raudo
nu vadina, o taip pat nežinai, 
kad vieni stato, kiti griaunu. 
Laimingiausias yra tas, kas nic 

"Taigi, jeigu sieksiu toliau 
šių mokslų — liksiu senmergė 

"Mūsų dienų jaunieji krikš- į ^ ^ n o r ė s ž i , o s neprimatan-
čionys ir gal maža dalis kunigų | c i o s t o l i a u k a i p k o j o s p i r | t ? j 

" iama, kad amerikiečiai P™- b a r z d u ^ " " n o P ū t i k ą m e r g i n o 6 , k u r i ^eną naktį pra-
nupažangėjo toli už krikščiony- l e i s t ų ofiBe? xie :-as! Tai užtat 

,...•-c ^ nrai ; -W- b ė B e r o s r i b ° 8 ' I S*™3*0 T e f l t a* liko tik vienas kelias — ištekė-
L a l m l n S a s l £ r k

J
a

u k
S U

a ^ r
1 ; k S ^ a r biHjonus įmento gadynę, kai dar nebuvo u ^ d a k t a r o i r b ū t i ^ d a k_ i gretimai stovintį vyriškį. "Ne 

"hatdogų" suvalgo, o dr. Ado- nei žirklių, nei skustuvų. Nieko tariene. Vis tiek geriau skamba, I b lJ°k . l t e , ; J18 n e k ^ n d a ' ^ - r a , m l ; 
mavičius sako. kad tai gerokai č * bIo*a- * * * * * .^P**1 * k negu panelė daktarytė. Dabar, į ** * Z°™> af. * f»3 a u - J** 

vyrai skustabarzdžiai ir mote- ^ k a a n o r g i š n e v e d u s i ų p(mų j j » kąstų — atsiliepė tas vydas. 
rys, manydami, kad beveik visi a ^ t a r ų norėtų susipažinti su j M B e t k a i Pamačiau pakeliant ko-
barzdylos nesiprausia, ir suabe- ^^^ gražia, nelabai dar rauks- J į Pabijojau, kad tas šuo ne
jodami, kai sutinka vešliais l ė t a blondine — 30, 20, 30. Tiks-,' spirtų" 
plaukais apžėlusį, ar šis indivi- \Ba vedybos". 

KOVOS METAI 
Dar kartą 

Didvyriai, nauji ir seniau jau gir
dėti. 

Bendrai susijungę j vieną galybę, 
Jie ruošias ir nori dar kartą pradė

ti 
Skalpuoti kiekvieną už savo teisy

bę. 

Bendrove 
Krylovo vežimas judėt nejudėjo, 
Nors stengės ir vargo vargšeliai 

uždusę. 
Jų norai geriausi visai nepadėjo. 
Nes traukė kiekvienas į priešingą 

pusę. 
T. Aškas 

VALGYKLOJE 
Valgykloje valgo du pensinin-

Jaunimą užpuolė nusiminimgs, jie Čia taip triukšmauja, o niekas nema- ' j ^ vienas staiga pradėjo šauk-
' - r-^r- —š- E ^ o ti patarnautoją, šiai priėjus, 

jis sako: 
— 2iūrėk, va, pyragaityje ra

dau musę!.. 
JI. Nereikėjo stabdyti ant šia- — Didelis daiktas, — atsakė 

pio asfalto. padavėja. — Duok man musę, 

1 

Kelieuninku pokalbis 

nemaistinga. Šiaip jau, jei no
ri, tai gali alinėse iš butelio pa
semti išminties, lengviau į gal
vą eina. 

das ne stumbrės sūnus. 
Dabar kai kas pagalvoja skep-

Itiškai, išsitaria net su šypsena 
apie prelatų titulus ir jų unifor
mas. 

Pastebime kunigų, kurie tik 

Grasilda Reinytė 
APIE BICENTENNIAL 
MINĖJIMĄ CHICAGOJ 

"Vėliau tuoj pat vyks banke
tas. Muzikantai gros šokius, o 

Laikraščių skaitymas gadina 
nervus ir akis, knygų skaitymas 
taip pat kenksmingas akims ir 
kišenei, be to, nėra kur tų 
knygų paskui dėti ir kur išmes
ti, todėl ir spaudos platinimo j 
ir išpardavimo mėnesiai yra j 

nežmc. I kenksmingi visiems, kurie nori! 

specialiomis progomis iš spintos mes visi trenksim koja j grindis, 
ima kolarus ir sutanas, o kas-.kad šeštam bloke bus girdėti, 
dieniniam naudojimui ir svečia- j Mūsų amžiuje įvyks tiktai 
vimuisi tenkinasi įvairiais mo- vienas toks Bicentennial minėji-
derniais rūbais. Tai socialūs, mas. Vėliau mes iškeliausim ir 
draugiški, glaudūs kunigai, ku- už kitų dviejų šimtų metų mes 
rių pasigėrėjimas būti su žmo- iš dangaus aukštybių ar pro pra-
nių vaikais. Mielai jie dalyvau- garo vartus žiūrėsime, kaip kiti 
ja kultūriniuose labdaringuose lietuviai ruošiasi paminėti 400 
baliuose: nevengia stiklelio prie m e t u sukaktį, ir galėsime pasa-
lūpų prikelti, netgi pašokdina kyti, jie ar mes iškilmingiau tai 
damas. Br. P. Kleinotas, S.J. j atšventėme'. 

Dr. V. Balčiūnas 
V. ALANTAS APIE 

"REORGANTZAVEMASI" 

KAI GERESNIS APETITAS 

Vidunniesčio restorane apkū
nus pietautojas skundėsi dėl per j 
mažo patiekalo: "Kaip čia yra". 
— priekaištavo jisai, — "kai pa-
valgydavau, visada daugiau at
likdavo mano lėkštėje?" 

RECEPTAS 

JIS. Aš pradėjau stabdyti, kai aš jums atnešiu razinką. 
tu sugriebei už vairo. 

JI. Aš griebiausi už vairo, kai. m fc , , 
tave ėmė mėtyti į šalis. i, ~ Intelektualas yra žmogus, 

JIS. Mane ėmė mėtyti į šalis, kuf8,.iraa d a , u » l a u z o f Į* J į " 
JI. Aš patraukiau" rankinį reikalinga, kad pasakytų dau-

' stabdį, kai tu surikai: "Jėzus- ^ a u " ^ z : r o -
mari ja". 
JI. Aš patraukiau rankinę stab
dį, kai tu surikai: "Jėzusmari-
ja". 

JIS. Aš surikau "Jėzusmari-
ja", kai tu nustūmei mano koją 

nuo akseleratoriaus. 

Dvnght D. Eisenhmcer 
— Jaunystė ir mada greitai 

praeina. Bet mada grįžta. 
— Neužtenka turėti gerą gal

vą. Reikalingi ir pečiai. 
Daugumos žmonių lūpos 

JI. Aš nustūmiau tavo koją nuo greičiau veikia nei protas. Jos 
akselaratoriaus todėl, kad tu dažnai pasako tai, ko protas ne-

BENZINAS TURI REIKŠMĘ 

"Lietuvių stiprus noras susi
tuokti su lietuviu-e yra išryš
kintas pavyzdžiais. Kai kurios 
lietuviškos draugystes įveikia 

ko neskaito ir nie.vv, - . . . . . . ^ ,. . „ . 
Skelbti, kad laukinis žmogus!būti laimingi, šiaip a r taip, lai-jmuzmiškus eteografimus atstu-
neskaito laikraščių, tai tas pat. | mingas žmogų neskaito, o žiūri I wa. Draugystė su lietuviu, ku-
jei vaikas dabar skelbtų, kac ; televizijos. Ir tai suprantama, 
laukinis jo tėvas nežiūrėjo, ma- Įneš viena televizija daugiau kai-
žas būdamas, televizijos. Žodžiu. \ nuoja negu šimtas knygų Tad 
jeigu neskaitai, tai esi laimin-jir Balys Pavabalys savo "Vizi-
gas, nes nežinai", "kas ką išvadi-'jos prie televizijos" posmuose 
no"komunistu, griovėju, artimo', uždainavo: 
skūros lupėju, probolševiku, pinasi vizijos 
vaikų nuodytoju, ardytoju, ady- p r i e Revizijos — 
tojų, naujų bėdų kepėju, naujų r ^ a u k į s t i k t a i i r ž i u r ė k -
koŠių virėju ar plaukų rovėjų. S k a č i a u s užgerdamas, 
Jeigu neskaitai spaudos, tai dar ^ ^ s t verdamas. 
nereiškia, kad esi laukinis, tai N i e k o ^ugim nenorėk 
reiškia, kad esi atitolęs nuo T 
muštynių lauko ir nieko tau 
blogo neatsitiks, kaip neatsiti
ko, kai neturėjai televizijos ir 
arkliu važiavai, o ne automobi
liu į migėrimus. 

Nereikia skaityti ir kokio ten 
"Aidų" žurnalo. Tik be reikalo 
rūpinsies, kad ten kas kokią 
recenziją apie kokią knygą, va
karą, koncertą nepalankiai pa
rašė, ir antra, tik be reikalo laiš-
kanešis dideliu žurnalu tik d ė - ! j * * i u s tekšeno, tautininkai bu-
mL i t ., . , . , . . i čiavo rankas frontininkėms. ir zutę užkiša, o juk reikia joje L . . . . ,. " , ™ J "™ lubos pradėjo taip linguoti, lyg 
vietos palikti ir rimtesniems da- a n t spyruoklių uždėtos", 
lykams, pavyzdžiui praneši- Į Vytautas Kąsnis 

TAIKINGO SPAUDOS 
BALIAUS BCTA 

"Ir kai vienas iš žurnalistų 
pakvietė visus šokti tradicinį 
spaudos valsą, Pasaulio lietuvių 
valdovas nusilenkė gražiajai 
Altą pilies valdovei, susimaišė 
bendruomenininkai su altinin-
kais. socialistai kunigams per 

ris gyvena tolimame mieste, rei
kalauja pasiryžimo, ištvermės 
ir nemažai benzino". 

t Onūė Vaitkutė, 
"Varpelis", 1976 m. vasaris 

KRITIKOS TEORIJA 
IR PRAKTIKU 

*Tr ką gi matome mūsų laik
raščių puslapiuose? Ogi jautrios 
širdies pagimdytus draugiškus 
rašinėlius. Čia., visa analizė 
prasideda ir baigiasi įpras
tais nutukusiais prieveiksmiais: 
įspūdingai, nepaprastai, įtaigiai, 
emocingai, gražiai, jaudinan
čiai. Kai kada paįvairinama su 
įsijautimu, su giliu pergyveni
mu, su užsidegimu, gražia into
nacija ir pan." Pr. V. 

"Draugas" Nr. 44, 
1976 m. vasario 21 d. 

"Nepasakysiu, kad leidinio 
grafika būtų itin stipri; kiti įna
šai... vidutiniški: linksta į dailų 
sentimentalizmą; skoningu eil-
liavimu... dainuoja; ypač jaut
riai...; gražius tris eilėraščius 
spausdina; su meile skaitau... 
jautrų eilėraštį; pasirodo su eile 
stiprių eilėraščių: jis yra vie
nas originaliausių poetų; nie
kad neparašo nuobodaus, tra
faretiško sakinio: jau ne karta 
mane sužavėjo; stipriai pavei
kia; gerai skamba: melodin
gas: įspūdingas; neblogai iš-

.versti"; ir t. t Pr. Visvydai 
i "Poezijos pavasario" recenzija, 
"Aidai" Nr. 1, 1976 sausio mėn. 

"Kalbant aplamai, mūsų lite-1S 
ratūros laukus užgožė poetai; Ii 
apie prozininkus ir dramatur
gus beveik nieko nebegirdėti. 
Pasitaręs su vienminčiais, aš 
ketinu šaukti prozininkų seimą 
ir steigti reorganizacinę Rašy
tojų draugiją. Juk mums nebėra 
gyvenimo. Poetai nugirdo ste
buklingais vynais jury komisi
jos narius, - laimi premijas, o 
mus, prozininkus, palieka už 
durų". 

V. Alantas 
"L. Dienos",, 1975 m. gruodis 

nenorėjai manęs klausyti. 
JIS. Aš nenorėjau tavęs klau

syti todėl, kad tu pasiūlei vai
ruoti beždžionę ant pasaitėlio, o 
ne mašiną. 

JI. Aš siūliau geriau vedžioti 
beždžionę ant pavadėlio, negu 
vairuoti mašiną, nes tu lėkei 
kaip beprotis. 

ir 

sugalvojo. 
— Gerai gyventi galima 

skolintais pinigais. 
— Nelaimė ir svečiai dažniau

siai apsilanko nelauktai. 

Jaunimo Centro vežimą, čika-
giškių prikrautą primurdytą 

JIS. Aš lėkiau kaip beprotis:
 m e n inių, kultūrinių ir kitokiau-

todėl, kad norėjau atsiplėšti s j ų gabalų, kun. Kezys traukia 

Policininkas, pasivijęs greit 
važiuojantį pensininką, klausia: 

— Kodėl tu nesustojai, išgir
dęs mano švilpimą? 

nuo "Fiato", kurį tu iškoliojai 
kai mes jį lenkėm. 

JI. Aš iškoliojau *Fiatą" to
dėl, kad. kai mes jį lenkėm, jis 
pažiūrėjo į mane ir pabaksnojo 
sau pirštu į kaktą. 

JIS. Jis pabaksnojo pirštu j 
kaktą todėl, kad tu iškišai pro 
langą dešinę ranką, tarytum 
mums būtų reikėję pasukti į 
dešinę. 

JI. Aš iškišau ranką tam, kad 

tempia vienų pridėtomis ranko
mis stumiamą, kitų op, op ragi
namą vis pirmyn, vis aukštyn į 

— Atsiprašau, aš esu truputį parodyčiau tau medį, į kurį mes 

GERAI PASISEKĖ 

Rožė Mainelytė-Jasinskienė 
praneša, kad ji su vyru laimin
gai grįžo iš povestuvinės kelio- kažkieno prierašas 
nės. 

"Darbininkas", vasario 

kurčias. 
Paduodamas jam tikėtą, poli

cininkas sako: 
— Še, receptas nuo kurtumo. 

AMERIKA BIAURI 

Universiteto kieme reporteris Į 
Pa s akojo, jog matęs tokį užra-i 
šą ant sienos: "Amerika biau-
r i ! " O tuojau po to žemiau dar! 

Nusikirpk | 

trenksimės, jeigu tu taip idiotiš
kai važiuosi. 

JIS. Bet mes trenkėmės visai Į spausdino Vilniaus "Šluota' 

Dievo garbės ir tėvynės Lietuvos 
kalną. Visi padėkime, kas kaip 
galime, kad tas vežimas nenu
riedėtų pakalnėn... 

P. Kleinotas, S.J. 

į kitą medį. 
JI. N a žinoma! Tu padarysi 

kažin ką, kad tik galėtum man 
įgelti. 

Taip kalbėjosi jų sielos, skris
damos į dangų, ir tą pokalbį iš-

20 
plaukus, ta i galėsi geriau ma-

d- tyt i !" 

IŠ PRAEITIES, 
LINKSMOS BUITIES 

Iš dr. S. Aliūno prakalbos Jurašu 
sutiktuvėse Chicagoje. 

Jurašai brangūs, sveik' pralindę 
Pro politruko šaunų botagą. 
Ir mane šiandie ima pagunda 
Kiek pakalbėti apie Chicagą. 
Kadais Blekaitis statė Odetso 
Šaunią raketą i pat mėnulį. 
Dabar artistai jau ne raketoj, 
O ant sofutės patog ai guli. 
Statėm* Škėmą. Binkį. O'Neillą, 
Stiklo žvėryną, ir Atžalyną. 
Tik nepastatėm. net pykt s kyla, 
Kaip viens ant kito nuospaudos 

mina. 
Bet vis žadėjom ir vis judėjom. 
Rengėm ne vieną mes festivalį. 
Ir iš to v'so mums paaiškč;o. 
Kad nei gyventi, nei mirt negalim. 
Tiktai Kelečius kartą sušukęs: 
— Mūsų teatras nepssiduoda — 
Jscenizavo jis Krėves Kukį 
Ir Vaičiulaičio narsųjį uodą. 

Visada elkis kaip antis- Susiūtos mūšiuos prarastos sagos. 
I laikykis ramus ir glotnus pavir- J ? in8° Intymu tų overtaimas. 
U. . . , . *T.. Ir bepaliko iš mus Chicagos 
įiiuje, bet irkluok kaip pašėlęs j ^ ^ ^ aakBIlt Antrasis 
j apačioje. ^ Garth Uenrichtsį Kaimas. 

I 
Žinai, Chicagoje jau įvyko 

penki spaudos baliai. Vienais 
metais buvo susirinkę net 800 
žmonių Visi šoko susikimšę, 
kaip silkes bačkoje, ir kai kurie 
net nežinojo, kas su kuo šoka"... 

Vytautas Kąsnis 
Lietuvoj karvė, kainuojanti apie l.OOo rublių, kaip ją vaizduoja "Tiesa", 
šoka iš privatininkų j kolchozą ir atgal. 

Spygfininkai guodžiasi 
KIAUŠINIO ISTORIJA SOVIETŲ SĄJUNGOJ 

Šeimininkė parduotuvėje pir-Į Tiekėjas teisinasi: 
A. Š. rašo: Paskutiniame | ko kiaušinį. Namie paaiškėjo, j — N e aš kaltas. Į sandėlj at-

Spyglių Dyglių numeryje klau- kad jis supuvęs. 
sėte, iš kokios kalbos B. Buivy- į Ji nuėjo į parduotuvę ir pa- j ūkyje pakrauna. Bet aš galiu 

vežu tai, ką man tarybiniame 

daitė vertė Jūratės ir Kastyčio! sakė apie tai pardavėjai. 
operos tekstą. Atsakymas labai j Pardavėja teisinasi: 

— Ne aš kalta. Parduodu, ką 
man atveža. Bet aš galiu pasa-

paprastas: "Iš žemaičių" 
— K. Ardiama: 

Malonu gyventi. į pensiją išėjus, 
j Los Angeles gyventi atsikėlus. 
Pacifiko bangos senyvą kūną 

numazgoja. 
Hollyvoodo žvaigždės, eidamos pro 

sadf ranka pamoja 
Rūta Kilmonytė pakvietė i vestuves. 
Gal Dorrald Reagan šokti išves?.. 
Tik pora dalyku čia man nepatinka: 
smog'as akis graužia, sunku alsuoti. 
kai sudreba žemė — pradedu 

"kukuoti", 
o ka< painšašs greitkeliais važiuoju, 
"Apsaugok Aukščiausias" dainuoju. 

;kyti šoferiui. 
Ir pasakė. 
Šoferis teisinasi: 
— Ne aš kaltas. Atvežu tai, 

ką man išduoda. Bet aš galiu 
pasakyti sandėlininkui. 

Ir pasakė. 
Sandėlininkas teisinasi: 
Ne aš kaltas. Išduodu tai, ką 

man atveža. Bet galiu pasakyti 
tiekėjui. 

Ir pasakė. 

pasakyti tarybinio ūkio direk
toriui. 

Ir pasakė. 
Direktorius teisinasi: 
— Ne aš kaltas. Parduodu 

tai, ką paukščių ferma išaugina. 
Bet aš galiu pasakyti fermos 
vedėjai. 

Ir pasakė. 
Fermos vedėja teisinasi: 

— Ne aš kalta. Pateikiu tik 
tai. ką višta sudeda. Bet aš ga
liu jai pasakyti. 

Ir pasakė. 
Tačiau vista nesiteisino: tylė

dama ji prisiėmė kaltę sau. 


