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Tai ne laisvalaikio darbas
Dr. Jonas Balys apie Lituanistikos instituto veiklos projektus, sutinkamas kliū
tis, apie lituanistikos situaciją okupuotoje Lietuvoje, kitataučių mokslininkų dar

bus ir savuosius užmojus.

nuo betarpiškų ir tie- 
lituanistinio mokslo 

šimtmečiais kauptų, 
ir pražydėjusių lietu-

Tarp visos eilės prasmingų 
kultūrinių institucijų, sukurtų 
laivojo pasaulio lietuvių, la
biausiai išliekančios vertės be
ne turi tos, kurios ypač rūpina
si lituanistikos mokslo palaiky
mu ir jo plėtimu. Iš kitos pusės 
žinome, kaip yra čia be galo 
sunkus, kartais veik neįmano
mas lituanisto mokslininko dar
bas toli 
stoginių 
objektų, 
augusių
viškoje žemėje. Bet kartais, gal 
būt, dar yra tragiškiau tiems 
lituanistams, kurie šiandieninė
je tėvynėje, nors būdami arti 
gaivinančių šaltinių, tačiau ri
kiuojami svetimo atėjūno, nega
li, kiek nori ir kaip nori, iš jų 
versmės semtis objektyviosios 
mokslo tiesos.

Šitokioje situacijoje kiekvie
na rimta lituanistikos mokslo 
pastanga yra ypač sveikintina 
ir palaikytina laisvajame pasau
lyje.

Neseniai pasikeitus Lituanis
tikos instituto vadovybei, yra 
įdomu ir aktualu patirti, kokie 
yra instituto užmojai dabarty
je ir kokia yra visa šios moks
lo srities kontekstinė situacija.

Kreipėmės tad į patį naująjį 
Lituanistikos instituto preziden
tą, žymųjį mūsų tautosakininką, 
visos eilės reikšmingų šios sri
ties knygų lietuvių ir svetimo
mis kalbomis autorių dr. Joną 
Balį.

— Kokį palikimą (darbų ir 
planų prasme) <>sate perėmę iš 
ankstesnės Lituanistikos insti
tuto vadovybės?

— Žymiausias buvusios vado
vybės užsimojimas buvo išleisti 
Vaclovo Biržiškos ir jo brolio 
Mykolo sukompiliuotą Alek- 
sandryną (tai veikalas apie mū
sų senuosius rašytojus), kurį 
jai ir pavyko ištesėti, nes tre
čias ir paskutinis tomas jau 
baigtas spausdinti. To leidinio 
administravimas ir visos paja
mos bei išlaidos priklauso pagal 
sutartį Kultūros fondui.

— Ką iš senųjų planų numa
tote pirmoj eilėj vykdyti, ir ku
rie nauji veiklos projektai gali 
tikėtis realizavimo?

— Kitas sumanymas, apie ku
rį buvo kalbama jau eilė metų, 
dar lieka įvykdyti, tai instituto 
metraščio išleidimas. Toks lei-

Siame numery:
• Pokalbis hu Lituanistikos in
stituto prezidentu <lr. Jonu Ba
liu.
• Realusis jaunimas ir senimo 
svajonės.
• Atsisveikinimas su aktoriumi 
Petru Kubertavičium.
• Poezija tarp vynuogių ir kak
tusų.
• Vitalijos Bogutaitės eilėraš
čiai.
• Absurdo teatro šaknys ir vir
šūnės.
• Kodėl oktetas nesijuokia?
• Manigirdo Motekaičio kon
certas.
• Religinio meno labirintuos.

dinys būtinai reikalingas, kaip 
instituto gyvastingumo pasireiš
kimas. Tokius leidinius turi ir 
kitos panašių tikslų išeivių ins
titucijos. Pavyzdžiui; estai lei
džia Yearbook of the Estonlan 
Learned Society in Amertca 
(New Yorke nuo 1951 m.); lat
vių centralinis archyvas Austra
lijoje leidžia savo Rakštų kra- 
jums (Sidnėjuje nuo 1960 m.), 
tai raštų rinkinys, paskirtas 
menui ir humanitariniams moks 
lams. Stambią seriją leidžia uk- 

Dr. Jonas Balys

rainiečiai: The Annals of the 
Ukrainian Academy of Arts and 
Sciences in the U. S. (New Yor
ke nuo 1951 m.) Mes tuo tarpu 
nieko panašaus neturime. Be to, 
reikia dar nepamiršti ir išeivių 
bibliografijos, kuria niekas ki
tas nepasirūpins. Užtat institu
tas nori perimti Knygų Lenty
nos leidimą, kuri jau nebeturi 
leidėjo ir turėtų sustoti.

Gerų projektų netrūksta. Tas 
pats Kultūros fondas, kuris fi
nansavo Aleksandryno išleidi
mą, atsiklausė instituto vado
vybės, ar būtų tikslu ir galima 
paruošti poros ar trejeto tomų 
Lietuvių kultūros istoriją, ku
rią fondas pasistengtų išleisti. 
Tai didelio masto darbas. Prie 
ankstyvesnės instituto organiza
cijos toks darbas buvo neįmano
mas atlikti. Dabar bus iš nau
jo svarstomi galimumai tokį

Lietuvos aktoriaus mirtis 
sustabdo dėmesį: ties iš
tverme ir kūrybingumo plo

tais.
Pirmą, rods, kartą tarptauti

niu mastu atžymėtas lietuvių 
aktoriaus iš gyvenimo pasitrau- 

darbą suorganizuoti. Reikia pa-I kimas; plačiausiai skaitomo 
brėžti, kad išleidimas yra antra-' “The New York Times” Mask-

Petras Kubertavičius Šarūno vaidmenyje

eilio sunkumo uždavinys. Pats 
sunkiausias dalykas yra tokį 
veikalą paruošti. Reikia suda
ryti planas, surasti autoriai, ku
rie galėtų ir sutiktų parašyti 
pasiimtas temas, paskum višką 
atitinkamai suredaguoti. Nėra 
prasmės spausdinti silpnus ar 
vidutinius darbus, visokius mė
gėjų bandymus, kaip tai daro 
kai kurie skambaus vardo lei
diniai. O gerų darbų bus gali
ma tikėtis tik tada, kai auto
riams bus galima užtikrinti pa
dorus atlyginimas. Mokslo vei
kalas tai ne romanas, kuriam 
parašyti užtenka įkvėpimo ar 
įgimto talento ir pakenčiamo 
kalbos mokėjimo, .čia reikia dar 
daug daugiau: reikia laiko ir 
pastangų medžiagai surinkti, 
jai apdoroti, kritiškai įvertinti 
ir padaryti giliai apgalvotas iš
vadas. Tai ne laisvalaikio pra
leidimo darbas.

— Kuri yra didžiausia pla
tesnės Lietuanistikos instituto 
veiklos kliūtis: mokslininkų ir 
jų lituanistinių - studijinių vei
kalų stoka, ar veikalams leisti 
lėšų trūkumas?

— Jau prigyvenome tokius 
laikus, kai sunkiausias dalykas 
yra gerų lituanistinių veikalų 
paruošimas. Ką buvome atsive
žę iš Lietuvos ar padarėme gy
vendami Vokietijoje (DP sto
vyklose dažnai trūko maisto,

Atsisveikinimas su scenos ąžuolu
Petro Kubertavičiaus pergalei

Ir

...Kodėl kiekvienas medis po 
daugybės vasarų ant že
mės griūna

miršta begaliniam džiags- 
mui jį išauginusios gam
tos.

A. Nyka - Niliūnas, 
VH-oji elegija.

Zita Sodeikienė Po išsižadėjimo
Iš Chicagoje rengiamos lietuvių religinio meno parodos

bet buvo daug laiko), tai jau 
viena ar kita forma yra pa
skelbta. Kiekvienas tikrasis 
srituto narys yra paskelbęs 
keletą studijų, jei ne knygų, 
straipsnių pavidalu, savoje
kitakalbėj spaudoje. Tad aruo-

in- 
po 
tai 
ir

ST. MERINGIS

voje reziduojąs atstovas - laik
raštininkas Amerikos skaityto
jams pranešė, jog Vilniuje mi
rė Petras Kubertavičius, nepri
klausomos Lietuvos laikotarpiu 
iškilęs aktorius, karjeros metu 
suvaidinęs daugiau kaip 5,000 
spektaklių, Šekspyro charakte
rių kūrėjas ir t. t.

Petro Kubertavičiaus vardas 
su teatru rišamas maždaug ke
turiasdešimt penkerių metų lai
kotarpyje. Buvo lietuviškos sce
nos veteranas. Ir dar reikėtų 
pabrėžti: lietuvių profesinio te
atro pradininkas - kūrėjas. Su
vaidintų spektaklių kiekiu, bei 
pirmaeilių vaidmenų skaičiumi 
niekieno dar mūsuose nepra
lenktas. Netgi tarptautiniu 
žvilgsniu vertinant, buvo feno
menas, nes kiek gi aktorių gali 
pasigirti taip prasiplėtusiu (ve
damų vaidmenų!) repertuaru ir 
panašiai (vadinamoje “reper- 
tuarinėje” sistemoje) suvaidin
tų spektaklių gausa?! .

Jei anksčiau minėtą skaitmenį 
panorėtumėm įsivaizduoti tikro
viškiau, matysime, jog Kuber
tavičius sceniniame darbe kas
dien, diena iš dienos, yra vaidi
nęs ištisus 12 metų! Kone kas 
ketvirtą savosios teatrinės kar
jeros dieną: retas pajėgumo 
efektas.

Po sunkios ir ilgos plaučių 
vėžio ligos išėjo iš neramios, 
šiurpios, krauju ir ašaromis per
sunktos būties scenos. Į anapu
sinius užkulisius pasitraukė fi-
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dai yra jau gerokai išsisėmę. 
Antra vertus, yra planų, ku
riems įvykdyti reikėtų skirti 
per porą metų jei ne visą, tai 
bent pusę laiko. Tačiau gerai,

(Nukelta į 8 psl.)

žiniai sunykęs, baltagalvis, pri- 
sikentėjęs, bet palikdamas tė
viškėje padavimą, pavyzdį bei 
šviesiausią prisiminimą.

Gimęs 1897 m. birželio 22 d. 
Mariampolės apskrities, Kros
nos valsčiaus ūkininkų šeimoje, 
kurį laiką mokėsi Veiverių mo
kytojų seminarijoje, Voronežo 
mokytojų seminarijoje, Petro
grado aukštesnioje hidrotechni
kos mokykloje.

Tik nuo 1916 metų pradžios 
ima lankyti Juozo Vaičkaus lie
tuvišką teatro studiją (kartu 
su dviem kitais hidrotechnikos 
mokyklos jaunuoliais Viktoru 
Dineika ir Jonu Dikiniu). Sce
nos kelias atrodė persunkus, no
rėjo iš jo pasitraukti, betgi, po
eto Petro Vaičiūno ir J. Vaič
kaus prikalbintas, įsijungia į 
užsimezgusį Skrajojančio teat
ro sambūrį. Pirmuosius nedrą
sius žingsnius, vaidindamas 
“Genovaitėje” Sigitą, scenoje 
žengė 1918 metais Petrograde. 
Tais pačiais metais pasiekia Vil
nių. Mieste siaučia nedatekliai, 
badas, okupacija. O varganoje 
kasdienybėje įvyksta stebuklas: 
lietuviško teatro užuomazga!

Lenkams Vilnių užgrobus, 
Juozo Vaičkaus mokiniai, dau
guma jų Kauną pėsčiomis pa
siekę, jau 1919 m. birželio mėn. 
Miesto teatro mediniame pasta
te pradeda Skrajojančio Vaič
kaus teatro antrąjį sezoną. Re
pertuare vyrauja anuometinė 
lietuvių bei skandinavų drama
turgija. Šiuo laikotarpiu stiprė
ja Petro Kubertavičiaus įgim
tas talentas.

(Nukelta j 8 psl.)

REALUSIS JAUNIMAS IR 
SENIMO SVAJONĖS

Gausiai liejame ašaras ir ra
šalą dėl savo jaunimo. Gal 
daugiausia rašalą, nes tada 
jaučiamės jau šį tą nuveikę, ir 
nereikia tokių didelių sąžinės 
graužimų. O faktas lieka fak
tu ir duria į akis kiekvieną 
dieną, kai su savo jaunimu jau 
nebesusišnekame. Kažkur ne
pataikome, kažkaip ne taip 
prakalbame į šito kitur ir ki
taip augančio žmogaus širdį. 
Nėra rezonanso, ir mums te
lieka jiems priekaištauti. Aiš
ku, jiems, ne patiems sau.

Ir taip rašo mieli vidutinio 
amžiaus amžininkai apie sen
timentus ir nostalgiją, pasi
guosdami, jog vis dėlto saviš
kiui mieliau žiūrėti kad ir la
bai nevykusio lietuviško spek
taklio, negu gabiai ir veržliai 
parengto svetimojo. Sutinkant, 
kad tokioje kalboje yra daug 
ir teisybės, nejučiomis ateina 
mintis ir apie šitos nostalgijos 
pavojų.

Gal šiandien nereikėtų mums 
taip pykti ant jaunimų ir jį 
kaltinti, jei atidžiau pasižiūrė
tume į save ir į akivaizdžią re
alybę. Nustokime ruošę vaidi
nimus, minėjimus vien iške
liaujantiems, viską atidavu- 
siems ir sentimentuose skęs- 
tantiems tiems mieliems ir gar
bingiems anų laikų veikėjams 
ir įvairių grupių vairuotojams, 
kurie jau yra tarę savo žodį, 
padarę savo darbą — ir daž
nai užsiauginę vaikus, su ku
riais nebegali susikalbėti. Su
klijuojame pobūvių programas 
tik tokiam jaunimui, kokį mes 
jį norėtume matyti, verčiame 
domėtis tuo, kuo mūsų many
mu ir išmanymu jie privalėtų 
domėtis; kaimu ir garbingų 
generolų atsiminimais, kara
liais ir kunigaikščiais bei sto
vyklų intrigų literatūra. Ne

R. Mozoliauskas Veidas

Iš Chicagoje rengiamos lietuvių religinio meno parodos

klausiame jų nuomonės, nekal
bame su jais kaip su karta, 
ateinančia stoti į mūsų vietą 
visai kitame krašte ir kitokio
se sąlygose, atsisakome žiūrė
ti į ateitį jų akimis. Kaip jau
čiasi dabarties lūžiuose jaunas 
žmogus, atitrūkęs nuo senojo 
kamieno ir nepritapęs nauja
me krašte? Ar tikrai jį domi
na tik mūsų garbinga praeitis, 
tautiniai šokiai ir rūbai? Iš
klausykime ir jų nuomonės 
apie šių dienų pasaulio kultū
rinę raidą, Ameriką ir Europą, 
džiaukimės, jei iškyla kuris, 
kaip raketa, “tarptautiniuose 
vandenyse”, skirkime daugiau 
dėmesio jų jaunai, šiandieninei 
kūrybai, jų galvosenai, bendra
darbiaukime ir duokime pro
gos parodyti jauną dailę, muzi
ką ir žodį saviškiams. Jie pa
jus pasididžiavimą, kad turi 
savo veidą ir vietą senosios 
kartos eilėse. Taip mes nenu
trauksime to plono siūlo, ku
ris juos teberiša prie savosios 
tautos kamieno, ir perduosime 
jiems nedirbtinai tą lietuvišku
mo tęstinumą, kurio svarbą 
mes, išeinantieji, taip skaus
mingai juntame.

Gi vien dejavimu nedaug pa
darysime, jeigu, kaip sena te
atro primadona, tvirtai užda
rysime duris norintiems prista
tyti savo asmenybę kitokiais 
žodžiais, kokius esame įpratę 
girdėti. Taip, neikime nei į ge
rus teatrus, nei geras parodas, 
nei neskaitykime kitų parašy
tų knygų, — ir išvažiuokime į 
kazimierines, nepalikę subren
dusių įpėdinių, nenutiesę tilto 
per tą didžiulį tarpeklį, kuris 
mus tebeskiria ir kurio var
das nesupratimas. Nostalgi
ja yra išeinančios kartos žy
mė, mums reikia jauno krauja.

R. K. V.
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Tarp vynuogių ir kaktusu
Poezijos problemos ir Julijos Švabaitės knyga*)

KAZYS BRADCNAS

ra- 
yra 
bet 
va-

irKiekvienam autentiškam 
šytojui knygos išleidimas 
ne tik džiaugsmo akimirka, 
tam tikra dalimi ir sunkioji 
landa, nes tai, kas jau sudėta
į knygą, lyg ir atitrūksta nuo 
paties rašytojo, lyg ir netenka
ma savo sielos dalies, lyg visa 
tai, kas kūrybos procese buvo 
taip motiniškai, taip gimdytojiš- 
kai sava, staiga atitrūksta ir 
atsigula, anot Aisčio, į “stiklinį 
karstą” — knygą.

Žodžiu, šitokiu atveju, jeigu 
jau žvakės ir nedegamos, tai 
vistiek džiaugsmas pinasi ir su 
paslėptu, širdies gelmėse liūde
siu ir net skausmu. Man rodos, 
kad ir čia šį vakarą akcentuoja
mos knygos pavadinimas “Vy
nuogės ir kaktusai” šia prasme 
yra neatsitiktinis: vynuogės — 
vynas, manau, ir aiškinti nerei
kia, simbolizuoja džiaugsmą, tą 
šventąjį apsvaigimą, kada ir be 
vyno sukasi galva, eilėraščiui 
pasirašius gerai. Gi kaktusas te
bus tas aštrusis spyglis, nebūti
nai jau griežtos bei reiklios kri
tikos, bet ana minėta išsiskyri
mo su savo sielos dalimi pras
me.

Tai vis buvo pačią autorę lie
čianti džiaugsmo ir liūdesio te
ma. Bet kuo gi mus, poezijos 
mėgėjus, jos skaitytojus ši Ju
lijos švabaitės knyga džiugina 
ir kuo liūdina?

Gal pirmiausia pažiūrėkime į 
jos poeziją šitokios situacijos 
kontekste. Žinoma, ir manyčiau, 
kad tai yra natūralu, nors kar
tais literatūros raidai ir nenau
dinga, jog mūsuose yra apsčiai 
žmonių, kuriems gera poezija 
pasibaigia su Maironiu. Kitiems 
dar su Putinu. Tretiems jau su 
Aisčiu ir Brazdžioniu. Šitokiems 
po minėtųjų jau prasideda 
keiksmažodinė “modernioji poe
zija, atseit, niekam verta, nie
kam tikus, savo teigimą argu
mentuojant nesuprantamumu. 
Tai vienas kraštutinumas. Ta
čiau yra ir antrasis. Čia visi tie, 
kuriems tik paskučiausiojo 
avangardo poetas yra tikrasis 
pinigas. Visa kita — jau pase
nę ir neverta dėmesio. Tokiems 
tik ieškojimas ir ieškojimas dar 
turi prasmės ir kiekvienas sura
dimas jau lygus praradimui. 
Pagal šitokią logiką, tur būt, ir 
visa literatūros istorija ir visi 
literatūros istorikai neturėtų 
nei vertės, nei prasmės.

Tačiau šalia šitokių tezinių 
svarstymų yra ir gyvenimiškoji 
literatūrinės raidos logika, ku
ri sako, kad kiekvienu laikotar
piu, kiekvienoje srovėje išlie
kančiu tampa tiktai geras eilė
raštis. O “išlikimo svarstis” vi
sais laikais buvo ir yra pats tik
rasis kūrinio vertės matas. Ta
čiau jau pati sąvoka “geras” 
visą aiškumą ima ir sumaišo, 
nes ji čia nėra tokios rūšies, 
kaip “du kart du yra keturi”.

Vis dėlto eilėraščio gerumo 
neapsprendžia nei klasikinė tra
dicija, nei avangardinis nauju
mas, žiūrint į jį iš trumpare
giškos laiko artumos. Visas ei
lėraščio gerumo premisas išskai
čiuoti čia užimtų per daug lai
ko. Pagaliau, šis vakaras nėra 
Bei akademinis seminaras, nei 
literatūros teorijos pamoka. Ta
čiau norėtume pabrėžti, kad, 
tur būt, viena iš svarbiausių ei
lėraščio gerumo sąlygų yra jo 
atsiliepimas laiko dvasiai. Laiko 
dvasios atitikimu liko monumen
talūs ir Maironis, ir Putinas, ir 
Aistis, ir kiti ryškieji po jų. Ta
čiau bazuojantis tik laiko dva
sios pamušalu, dar nereiškia, 
kad jau eilėraščiui garantuotas 
gerumas. Kūrėjo talento didu
mas čia taipgi yra lemiamas. 
Juk ir Maironio laikmečiu, at-

siliepdami laiko dvasiai, rašė 
daugiau poetų, bet jiems, kaip 
mažiau talentingiems, ir laiko 
dvasia žymesnio išlikimo jau ne
garantavo.

Kitais atvejais poetas gali 
net prašokti visą gyvenamojo 
laiko kontekstą, gali savo kaž
kokia pranašiška intuicija nu
jausti net ateities rėmus ir kur
ti jau ne savo laiko, bet būsimo 
laiko dvasioje. Tokie poetai daž
niausiai savam laike būna ne
suprasti, bet jie palieka kiek
vienų avangardų smaigaliais, 
besiveržią į būsimą laiką ir jį 
beformuoją.

Kokią tad etiketę galėtume 
prisegti šiandien “Vynuogių ir 
kaktusų” autorei Julijai švabai- 
tei. Ar ji klasikė, ar avangar
diste (čia reikia pastebėti, kad 
kiekvienas savo meto geras 
avangardas ilgainiui laiko per 
spektyvoje tampa klasika), ar 
ji praeities, ar dabarties laiko 
poetė.

Tačiau čia duoti matematiš
kai tikslų atsakymą būtų lygu 
poeziją įrikiuoti į tiksliųjų 
mokslų kategoriją. Kas krinta 
akin, pirmu kartu perskaičius 
“Vynuogių ir kaktusų” rinkinį, 
tai autorės amatininkiškas mokė 
jimas suorganizuoti eilėraštį. A- 
matininkiškas sakau ne kokia 
blogąja prasme, bet kaip tik ge
rąja. Sąvoką amatininkiškas pri 
sipažinsiu, čia kaip tik nuvogiau 
iš Stasio Pilkos. Man patiko jo 
išsireiškimas, rašant ar kalbant 
apie tearo spektaklius, kada 
jiems trūksta ar netrūksta, 
anot jo, amatininkiško žinojimo. 
Ir poezijos atveju aš pradedu 
įsitikinti, kad savotiško amati-

Knygos viršelis, pieštas 
M. Amrozaitienės

ninkiško žinojimo ir čia reikia, 
kad vien tik įkvėpimu ar mūza 
pasikliauti nebegalima, norint 
suorganizuoti gerą eilėraštį.

Va, šito žinojimo, atrodo, mū
sų poetei ir netrūksta. Ir ji šitai 
lyg ir demonstratyviai rodo ne 
viename, beveik kraštutinių 
nuotolių eilėrašty. Sakysim, 
pats pirmasis knygos eilėraštis 
"Aidas” visu savo susiuvimu by
loja autorės mokėjimą būti ne
meluoto jausmo bei nuoširdumo 
poete ir ilgo laikotarpio traci- 
nėje formoje, o kitur žiūrėk, 
kaip kad “Epitafiniame tripti
ke”, švabaitė jau stovi visai 
avangardinės išraiškos rėmuo
se. Vis dėlto tokių, populiariai 
sakant, moderniųjų yra žymiai 
daugiau negu kitokių.

šitokie labai įvairuojantys ei
lėraščiai rodo ne kokį poetės 
blaškymąsi, o atvirkščiai jos 
pasitikėjimą savo jėgomis pa
sakyti ir šiaip ir anaip. Klaida

♦) Pranešimas, skaitytas Šatri
jos rengtame moderniosios poezi
jos „simpoziume vasario mėn. 22 
d. Čhicagoje.

S. M. Mercedes Šv. Elzbieta
Iš Chicagoje rengiamos lietuvių religinio meno parodos

yra manyti, kad moderniam 
poetui užtenka tik kažkokio ne- 
organizuotumo. Pažiūrėkime tik, 
kaip patys geriausieji Dylan 
Thomo eilėraščiai, kuriems sun
ku būtų prikišti bet kokį ne- 
modernumą, yra taip puikiai 
amatininkiškai nudrožti, kad 
reikia tik stebėtis.

raščius daro tikrai eukaliptiškų 
kontūrų, nemeluotai išaugintus 
ir išmaitintus australiško dirvo
žemio sultimis.

Vlado Jakubėno “Menuetas” bus išpildomas 
Floridoje

orkestro dirigentu

Kompozitoriui Vladui Jakubė- 
mui viešint per Kalėdų šventes 
Floridoje, paaiškėjo, kad Mia- 
draugiškus santykius su Mia- 
mi lietuvių kolonija palaiko 
mi miesto
La Monaca. šis orkestras pa
prastai veikia saloniniu sąstatu 
•ir groja lengvesnę muziką, ta
čiau ypatingomis progomis pri- 
samdo daugiau muzikantų ir 
pavirsta į pilną simfoninį. Jo 
dirigentas buvo pareiškęs norą 
lietuvių tautinių švenčių proga 
pagroti ką nors lietuviško. Mia- 
miečiams neturint lietuviškų 
veikalų partitūrų, buvo panašio
mis progomis keletą kartų at
likta lenkų kompozitoriaus Kar- 
lovičiaus “Lietuviška Rapsodi
ja”, kuri, J. Kačinskui diriguo
jant, buvo įtraukta į užpernai 
Chicagoje Kultūros kongreso 
metu suruošto simfoninio kon
certo programą.

Per priėmimą, p. p. Jakubė- 
nams suruoštą pas p. Narūnę - 
Pakštienę ir pas jos dukterį p. 
Danutę Narutavičiūtę - Vertel- 
kienę, buvo nutarta nufotokopi- 
juoti VI. Jakubėno “Menuetą” 
iš II simfonijos ir jo partitūrą 
bei balsus, pagal dirigento no
rą, deponuoti Miami orkestro 
bibliotekoje; fotokopijavimo iš
laidas apsiėmė apmokėti Miami 
Alto skyrius. Fotokopijavimą 
atliekant J. Kreivėno privačiu

aparatu, kuris lietuviškiems rei
kalams tokius darbus atlieka 
tik už popieriaus išlaidas: 10 iki 
15 centų puslapiui — tos išlai
dos nebūtų didelės. Deja, sugrį
žus į Chicagą ir patikrinus iš 
dalies pas V. Jakubėną, iš dalies 
J. Kreivėno bibliotekoje esamą
ją orkestro balsų medžiagą, 
“Menueto” atskirų instrumentų 
balsų nepavyko surasti.

Šis neilgas grakštus kūrinys 
buvo daug kartų atliktas Lietu
voje, Vokietijoje ir Amerikoje. 
Prieš keletą metų jis buvo V. 
Marijošiui diriguojant atliktas 
Chicagoje “Margučio” suruošta-

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR 
2737 VVest

VAL.: kasdien
šeštad. nuo 10

Trečiadieniais 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.

VAIKŲ LIGOS 
71st Street 
nuo 6-8 vai. vak.
iki 12 valandos, 

uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.___________

TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

me koncerte, po to VI. Jakubė
no kai kurie simfoniniai kūri
niai buvo siųsti į Australiją, Vo
kietiją ir kitur Amerikoje. Au
toriui teko iš naujo perrašyti 
pučiamųjų ir mušamųjų balsus; 
laimei, stygininkų balsų, J. Krei
vėno anksčiau parašytų ir ro
tatorium didesniam kiekyje 
multiplikuotų pavyko surasti 
pakankamai. Šiuo metu “Me
nueto” balsai baigiami fotoko- 
pijuoti ir bus išsiųsti Floridon. 
Partitūra buvo jau anksčiau nu- 
fotokopijuota ir nusiųsta diri
gentui, kuriam ji patikusi. Da- 
dabr VI. Jakubėno kūrinys nu
matomas atlikti gegužės mėn., 
kai Floridos gubernatorius pa
skelbs pavergtųjų tautų savai
tę. a- h.

Tel. ofiso HE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta
Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAčKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad tik susitarus

Dabar gal ne vienam čia ir 
knieti paklausti, bet kurie ir 
kur yra šį vakarą čia pristato
mos knygos stiprybės taškai. 
Mano manymu, jie glūdi dvie
jose temose ir toms temoms 
duotoje išraiškoje. Viena iš tų 
pabrėžtinų temų yra akivaizdi 
knygos skyriuje “Australija, 
Australija”. Tai svetimųjų kraš
tų egzotikos tema mūsų litera
tūroje. Ji aplamai nėra nauja, 
nes kadaise prieš dešimtmečius 

I jau Liudas Gira rašė apie tro- 
Į pikines salas, kur jo laukianti 
įsivaizduotoji mylimoji. Ir šitai 
ten atsišaukė mėlynosios ro
mantikos aidu. Vėliau jau be
tarpišką kontaktą su svetimąja 
žeme aprašė savo “Saobento 
varpuos” ir “Cascatoj cristali- 
noj” Venancijus Ališas. Tačiau 
ir pas jį eilėraščių visuma dvel
kė tik estetiniu ir nostalgišku 
kvapu.

Antroji ryškioji tema jau nu
sileidžia į lietuviškąjį podirvi — 
tai mirusiam poetės tėvui skir
ti eilėraščiai. Naujumas be kita 
ko čia slypi ir tame, kad mūsų 
dainose ir mūsų individualiojfe 
lyrikoje tėvas niekada neiškil
davo į pirmąjį planą. Motinoms 
duoklė čia būdavo dešimteriopai 
didesnė. Gi švabaitės tėvui skir
ti eilėraščiai knygai duoda, ma
no manymu, patį didįjį svorį ne 
tik tos temoB išstūmimu prie
kin, bet ir jų formos ir jų visų 
poetinių įvaizdžių išbaigtu at- 
seikėjimu. Visi šio ciklo eilėraš
čiai, atrodo, kažkaip drauge ml- 
grimsta ir į tolimos praeities ir 
tradicijos klodą ir kartu visa 
savąja išraiška yra naujoviški 
pačia gerąja prasme, kuriuose 
džiaugsmas taip artimai susilie
čia su tragiką ir žemdirbiškas 
grubumas su švelniausiais jaus
mais, sudarydami vis dėlto la
bai įvairią, bet kartu kūrybiš
kai apjungtą mozaiką.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proteztstas

Aparatal-Protezal. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojom.

(Arch Supports) ir t. t. 
DRTHOPEDIJOS TEHCNIKOS IAB. 

Vai. 9-4 ir 8-8. šeštad. t-l.
2850 VV. OSrd St, Chicago 29, UI.

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Ligoniai priimami 

susitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rea. telef. U’Albrook 5-5078

Telefonas: GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadieniui, už
daryta.
Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arta 

Pirm., antr, ketvlrt. Ir penkt.
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 16-12 Ir 4-7. Treč. ir šeš- 
tad tik susitarus.

nuo
Vai.: 
vak. 
dien|

Ant Korkavado žydi gėlės, 
Į šaltą gūžtą tarp kalnų 
Sugrįžo baltas debesėlis 
Suglaust pavargusių sparnų.

Šiai svetimųjų žemių temai 
mūsuose vis trūko to gyveni
miško realumo ir to, pasaky
čiau, savotiško mistiško gilu
mo, kurių šiai temai netrūksta 
nuo Donelaičio laikų, kada tik 
mūsų poetai rašo apie lietuvišką 
žemę.

Ir štai švabaitės australiškuos 
eilėraščiuos nebėra jokios blės
tančios romantikos, nėra ir to 
poilsinio estetiško žavėjimosi 
svetimąja, tolimąja žeme, o lie
ka toks šiurpiai realus, beveik 
kasdieniškai ūkininkiškas, jos 
atveju ir tragiškas poetės san
tykis su ana milžiniška milžiniš
ko vandenyno sala.

Tai vis buvo kalba apie tokius 
dalykus, kurie mus džiugina. O 
kokia gi būtų liūdesio gija, įsi
pynusi J šiandieninį poezijos 
mėgėjų džiaugsmą, sutinkant 
šią naująją mūsų poezijos kny
gą. Pačios knygos vienas kitas 
netobulumas (kas gi yra šioje 
žemėje tobula) mūsų džiaugsmb 
tačiau neužtemdo. Mums kelia 
daugiau rūpesčio aplamai mūši) 
visuomenės nenoras pasitempti 
aukštyn, nenoras eiti su riedan
čiu pirmyn gyvenimu ir jo for
momis, bet kietas apsikasimas 
prieš dešimtmečius laimėtuosfe 
apkasuose, kas liečia senimą, ir 
perdėtas pasitikėjimas tik savb 
avangardiniu išradingumu, nu
sigręžimu nuo lietuviškos tradi
cijos, ir pasitikėjimu tik polė- 
kiniu įkvėpimu ir amatininkiško- 
rašytojo įgudimo nepaisymu, 
kas liečia jaunimą.

Res. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS 

Akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Puiaski R<1. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą,
Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Ręski.: 8941 VVest 6«th Place 
Tel.: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; ___
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

treč.

DDR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Streeet 
Kampas 63-člos ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042

______ Rez. WAlbmok 5-8048______

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 Elgln 
425 No. Liberty Street, 

Route 25, Elgln, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Plrmad., antrad., ketvirtad Ir 
penkt. nuo 1—4 p. p., 6-30-8:80
vai. vak. Šeštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestcrn Avenue 
antrad., ketv. Ir penktad. 
' “ ‘ ‘ . p. ir nuo

— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11

Plrmad., 
nuo 11 vai. Iki i vai.
6 v. ..
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Rez. tel. 239-2919.

P.

.. šeštad.

Gumos medžių pirštai mediniai 
Smėlio audrų išdrožti,
Mane tvirtai apkabino,
Kaulo žiedais surišo. (71 psl.)

Parinkti žodžiai ir vaizdai ir 
aštriais kampais lūžtančios po
etinės priemonės šio ciklo eilė-

Užsklanda (medž. raiž.)Viktoras Petravičius

Tačiau ir šitoks tragiško at
spalvio manasis tvirtinimas gal 
jau praranda geroką dalį savb 
realumo, kai vis dėlto į šio va
karo poetiškąjį pokalbį susirin
ko toks gražus, poezija besido
minčių svečių būrys. Tai tiek šib 
mano žodžio. Netrukus jis bus 
praplėstas ir paryškintas kiti} 
šio vakaro simpoziumo dalyvi^ 
ir, reikia tikėtis, poezijos takai 
ir takeliai šių laikų tolumose 
subaltuos visu savo ryškumu. 
(Kitą šeštadienį spausdinsiih 
simpoziumo dalyvio Kęstučio 
Keblio pasisakymą. Red.)

Reikėtų gyventi ištisą šimtme
tį, kad pažintumei pasaulį, b 
paskiau reikėtų gyventi dar antrą 
šimtmetį, kad išmoktumei pasi
naudoti tuo patyrimu.

—Dufresny

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINEs LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubUc 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir renius
4455 S. California Avė., YA7-7381

Kabinetas uždarytas iki kovo mėnesio.

Res. tel. PR 9-6730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wesl 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880: 30 N. Michi
gan avė. Sulte 808. tel. OE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
6449 S. Puiaski Rd., Tel. LU 9-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

TEL 687-2020
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4U10 
Rez. tel. GRovehill 6-0(11-7

Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Offlso telef. OLiffslde 4-2896
Rezid. telef. .VVAlbrook 5-3099

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniai nuo 1 
v. iki 5 v. v.

Tel. ofiso HE 4-5849, rea HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt 1-5, treč. Ir šešt tik 
susitarus.

rel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 3-9
vai., ponkt 10 v. r. iki 9 v. v., 
leštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

rel. ofiso 785-4477; Rea PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So: l’pllaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Ptrm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.: plrmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
PrltminBJa ligonius tik susitartu.

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šešt. uždaryta

P..

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybč — vidaus ligos 

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

Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Telefonas — GRovehlll 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Spedalybš: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 ▼. T. 
Šeštadienius 1 iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN>EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTEtlŲ LIGO8

6132 So. Kedzle Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susltartmą Jei ne
atsiliepta ekambtntt MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir motery Ilgos 

2454 VVest 71rt Street
(7106 ir Campbell Avė. kampai) 

Vai.: kasdien 1—3 Ir 8—8 vai. vak. 
šešt. 1—4 p. p.

TraMadlealali atdaryta.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: Pnllman 5-6766 
Narių : Beverly 8.3946 
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ŽMOGUS KARUSELIŲ MIESTO VEIDRODŽIUOS
Kai Nietzsches Zaratustra nu

sileido nuo savo kalnų mokyti 
žmonijos, miške jis sutiko atsi
skyrėlį. Tas senis kvietė pasi
likti Zaratustrą laukinėje gam
toje, užuot ėjus į miestą. Kai 
Zaratustra paklausė, kuo atsi
skyrėlis užsiima šitame atsisky
rime, anas atsakė: “Aš kuriu 
dainas ir jas dainuoju. Ir kai 
jas sukuriu — juokiuosi, ver
kiu ir garbinu Dievą. Zaratust
ra atmetė atsiskyrėlio pasiūly
mą ir tęsė savo kelionę. Ir kai 
jau buvo vienas, jis klausė sa
vo širdies. Ar gali būti?! Tas 
senas šventasis miškuose dar 
negirdėjo, kad Dievas yra mi
ręs. Taip pradeda Martin Ess- 
lin baigminį absurdo teatro 
charakterio susumavimą to pa
ties vardo knygoje. Zaratustra 
pasirodė (knygos pavidalu) 
1883 metais.

Be centrinės ašies

Ir nuo Nietzsches dienų, žmo
nių skaičius, kuriems Dievas 
yra miręs, labai padaugėjo. 
Žmonija pergyveno skaudžias 
pamokas ir pamatė, kad pra
ėjusių šimtmečių lozungai jau 
nebegalioja. Jie buvo bandyti 
— rasti nepakankamais ir todėl 
nuvertinti. Religinio tikėjimo 
sumenkėjimas iki Antrojo pa
saulinio karo buvo maskuoja
mas progresu, nacionalizmu ir 
kitom vulgariom totalitarinėm 
apgavystėm. Zaratustros balsas, 
kaip niekada, atsišaukė žmo
gaus širdyje, ir žmogus pradė
jo ieškoti kelių ir būdų, kuriais 
vadovaudamasis, nenusižeminęs, 
iškėlęs galvą galėtų atsistoti 
prieš visatą, netekusią savo 
centrinės ašies ir gyvenimo tiks
lo. O tas pasaulis, praradęs vi
suotinius, viską neišskiriamai 
jungiančius principus, tapo su
jauktas, beprasmiškas absur
das.

Tokia gal ir yra pagrindinė 
absurdo teatro mintijimo spal
va. 1942 metais Albert Camus 
klausė, kodėl, jei gyvenimas 
prarado savo prasmę, žmogus 
negali ieškoti išsigelbėjimo nu
sižudyme? Juk pasaulyje, stai
ga praradusiams iliuzijas ir 
šviesą, žmogus pasijuto sveti
mas, nepagydomas tremtinys. 
Dingo išmėtyti prarastos tėviš
kės prisiminimai. Liko tik ne
tikėjimas pažadėtąja žeme. Ši
tas išsiskyrimas galutinai išryš
kina ir savotiškai įprasmina vi
suotinio absurdo jausmą.

Absurdas pagal mūsų enciklo
pediją yra tai “kas prieš sveiką 
protą ir logikos taisykles, savy
je prieštaringa ir klaidinga.” 
Muzikoje reiškia visa, kas ne
harmoninga. Tačiau, kalbant 
apie absurdo teatrą, tai nėra 
visai teisinga. Straipsnyje apie 
Kafką Ionesco aiškina, kad ab
surdas yra tai, kas išlaisvina 
nuo tikslo, tai, kas išskirta 
nuo religinių, metafizinių ir 
transcendentinių šaknų. Žmo
gus yra prarastas, žuvęs, visi 
jo veiksmai pasidarė neprotin
gi, nereikalingi, absurdiški.

Metafiziškos baimės ir kan
čios slogutis, liečiąs žmogaus 
situaciją visatoj, sutinkamas 
beveik visų absurdo teatro dra
maturgų veikaluose, Beckett, 
Adamov, Ionesco, Genet ir kt.

šaknys ir sąlyčiai praeityje
Šis avangardinis judėjimas 

esmėje nėra dar negirdėta ir ne
pažinta naujovė. Tai greičiau 
savotiškas grįžimas į senas ir 
archaiškas Vakarų Europos 
teatro tradicijas. Tik jo naujovė 
slypi labai keistoje ir neįpras
toje teatrinių elementų kombi
nacijoj, jų transformavime ir 
grynai asmeniškai suprastuose 
jų variantuose. Pavyzdžiu būtų 
tragedijos ir komedijos pradų 
suliejimas vienon tėkmėn arba 
vėl — bene geriausios Ionesco 
dramos “The Chairs” poetinė jė
ga glūdi ne žodžiuose, bet toj 
keistoj situacijoj, kai jie kal
bami vis didėjančiam skaičiui 
tuščių kėdžių. Taip pat ir Genet 
veidrodžių salės koncepcija, pa
gal kurią pasaulis yra kaip sce
na, o gyvenimas kaip sapnas, tu

Absurdo teatro šaknų ir viršūnių bruožai

KAZYS VESELKA

ri tolimą asociaciją Calderono mas į jas, nesąmoningai kva
toja.

Grynojo teatro tradicija
dramose, kur taip pat gyvenimas 
lyginamas su svajone, sapnu, 
o pasaulis pristatomas taip pat 
kaip scena, kurioje kiekvienas 
personažas vaidina jam Kūrėjo 
paskirtą rolę. Skirtumas tik 
toks, kad į tai žvelgiama iš vi
sai skirtingų perspektyvinių 
taškų.

Absurdo teatras turi ryšių ir 
su pokarine egzistencialistų li- 
teartūra, kuri skiriasi nuo jo tik 
tuo, kad rutulioja labai aiškią 
tezę ir pristato savo irraciona- 
lios žmogiškos situacijos supra
timą, neva tai logiškai pagrįs
tose išvadose ir sprendimuose.

Tuo tarpu absurdo dramatur
gas bando išreikšti prasmę be
prasmiškoj žmogaus situacijoj, 
sąmoninga ir logiška pastanga 
bando atskleisti savo tiesą. Jis 
kaltinamas už nuolatinį ginčą 
ir kalbą apie absurdišką žmo
gaus egzistenciją, kai tuo tarpu 
esmėje jis tik pristato ją konk
rečiuose scenos paveiksluose. 
Čia ir yra pagrindinis skirtumas 
tarp poeto ir filosofo, tarp teo
rijos ir patyrimo.

Absurdo teatras daug bend
ro turi ir su surrealistų tapyba 
bei literatūra, kuriai nepavyko 
sukurti grynai surrealistinio 
teatro. Sakoma, kad ji buvo 
pralenkusi savo laiką, kai tuo 
tarpu absurdo teatrą laikas jau 
pasivijo ir šis teatras žengia 
drauge su gyvenimu ir jo at
mosfera, su žmogumi ir jo gal-

Grahm Crowden daktaro rolėje ir Alec Guinness karaliaus Berenger I vaidmenyje Britų karališka
jame teatre Ionesco “Exit the King” pastatyme.

sąvokos, — kiek pakeitimas jo 
vaidmens, nuvertinant jo reikš
mę, pastačius jį antrame pla
ne. Įprastinė kalba, anot absur- 
distų, neišreiškia visų dabarti- 
tinės egzistencijos niuansų. Ap
robuotos, bet. pasenusios ir sa
vo laiką atgyvenusios žodžių 
sąvokos surakina mintį ir para- 
ližuoja jos formulavimą.

Edward Albie “The American 
Dream” yra puikus pavyzdys 
meistriškos parodijos, kur saki
niai yra tarsi iliustracijos, skel
biančios dingimą bet kokios 
įprastinės žodžių prasmės. La
bai dažnai absurdo teatro veiks
mas scenoje yra priešingas ak
torių tariamiems žodžiams.

Dar blogiau, sako absurdo te
atras, yra su poezija ir jos irra- 
cionaliais vaidiniais! Poezija 
juk slypi kažkur už ar tarp ei
lučių, egzistuojanti be teksto ir 
firmos.

Ir tai, ko neįmanoma išreikš
ti žodžiais, absurdo teatras ban
do pasakyti aukščiau minėta 
teatrine kalba, šita, taip vadi
nama, antiliteratūrinė tendenci-

ti. Jis kratosi visų ideologijų, 
paslėptų intencijų, projektų ir 
užmanymų. Jis skelbia, kad 
teatras turi būti teatras, kaip 
filosofija yra filosofija, o mu
zika yra muzika. Girdi, teatrui 
reikia suteikti autonomiją ir 
atpalaiduoti nuo visko, kas yra 
ne jo. Absurdo teatras nešasi 
kažkokį primityvumą ir padri
kumą. Tai teatras paskirų spal
vų, vaizdų, balsų ir judesių, ap
dažytų medžio gabalų — deko
racijų, dažnai neišbaigtų, išmė
tytų ir pagaliau žodžių, kurių 
kartais lyg per maža, kartais 
per daug, žodžių, nieko nesa
kančių bent įprastine jų pras
me.

Vaidinimų konstrukcija — 
kaip filosofinis silogizmas, kur 
paskutinės scenos yra lyg lo
giška išvada pirmųjų, pateiktų 
kaip premisų. Beveik visos jos, 
geometriškai tariant, skrituli
nės. Paskutinė scena Genet “The 
Blacks” yra identiška pradi
nei: negrai aktoriai rengiasi at
likti savo naktinį ritualą — pa- 
šaipingą baltos moters nužudy-

vosena ir, gal būt, kaip tik čio
nai ir glūdi jo pasisekimas.

Absurdo teatras (kurio tra
dicija labai plati: jį veikė ne tik 
antikinis ar viduramžių teatras, 
bet ir veik visa modernioji ta
pyba, poezija, muzika ir psicho
logija) savo veidą suformavo 
Prancūzijos žemėje ir fenome
nalia jėga, labai trumpu laiku 
pasiekė viso pasaulio teatrus. 
Paryžius —• tas menininkų ir 
individualistų miestas! Ten ka
vinių, mažų viešbutėlių, teatrų 
ir galerijų pasaulyje galima gy
venti, dirbti ir šauniai galvoti. 
Ten ir absurdo teatro drama
turgai: airis Beckett, rusas, ar
mėniškos kilmės Adamov, ru
munas Ionesco ne tik rado pa
lankią atmosferą plunksnai, bet 
ir galimybę savo dramas pama
tyti viešumoje.

O tos dramos pilnos keistos, 
tik sapnuose regimos šviesos, 
chaoso ir košmaro. Jose sklei
džiasi žmogaus paveikslas, ku
rį matome karuselių miesto veid
rodyje — iškraipyti veidai ir 
figūros, o kiekvienas, žvelgda-

Tikroji teatro kalba yra be
žodę — kalba iš šviesų pavi
dalų, judesių ir gestų. Tai pa
brėždamas, absurdo teatras pa
rodo savotišką grįžimą į anks
tyvąjį, bežodį, grynąjį teatrą, 
kurio esminė žymė ir buvo nu
sigręžimas nuo žodžio, nuo kal
bos, kaip instrumento sceninei 
išraiškai.

Matadorų įžengimas arenon, 
olimpinių žaidynių atidarymai, 
karalių įvažiavimas į miestus, 
religinės procesijos — tie gry
nai abstraktūs teatriniai efek
tai — metafizinę įvykių simbo
liką išreiškia tobuliau negu kal
ba.

Ir absurdo teatre randame 
daugybę abstrakčių sceninių 
efektų, primenančių cirko ar 
revue pastatymus, akrobatų, 
žonglierių ar mimų pasirody
mus. Klounada, kvailiojimas, pa
mišimas, žodinė nesąmonė, sap
nų, svajonių ir fantazijos rea
lybė čia turi ir alegorinį kom
ponentą.

Genet naudojimas ritualo ir 
grynai stilizuotos akcijos, Tar- 
dieu bandymas sukurti teatrą 
vien iš judesių ir garsų, baletas 
ir mimų akcija Becket ir Iones- 
co dramose liudija grynojo teat
ro tradiciją.

Ir tai ne tiek nuslopinimas 
ar panaikinimas žodžio, kaip 
simbolio tam tikro daikto ar 

ja, tam tikra prasme primena 
abstrakčią tapybą, kuri irgi, tik 
skirtingoje plotmėje atmetė “li
teratūrinius elementus” paveiks
luose.

Pagaliau nuostabieji mimų 
vaidinimai nuo Bizantijos, per 
viduramžius, commedia dėl arte 
atsekė iki Šekspyro klounų. Ar
lekinas, Columbina, Pierot — 
tie visi grotestiški charakteriai, 
kaip ir absurdo teatre, neturė
jo griežtai apibrėžtų tragedijos 
ar komedijos taisyklių. Jų gry
nas teatrališkumas turėjo nepa
prastai veikiamą jėgą, nors jų 
absurdiška laikysena išplaukia 
tik iš nesugebėjimo suprasti ir 
iš!aikyti paprasčiausią logišką 
santykiavimą. Mimų . vaidini
muose kasdieniški, rimti ir žiau
rūs įvykiai yra nuostabiai api
pinti burleska ir humoru, o nuo
gas realizmas atmiešiamas fan
tastiškais ir magiškais vaizdais.

Ta senovės mimų tradicija 
pasiekė dvidešimtojo amžiaus 
vodevilius ir nebylų filmą su 
iškiliais komedijantais Keystone 
Cops, Charlie Chaplin ir Buster 
Keaton. O nebylus filmas savo 
groteską ir gilia bežodžia veiks
mo poetine jėga paliko pėdsa
kus ir absurdo teatre.

Balsinis filmas, praradęs tem
pą ir fantaziją, ką taip gabiai 
naudojo nebylūs komedijantai, 
vis dėlto savaip įtakojo absurdo 
teatrą. Laurel ir Hardy, kaip ir 
Mane Bros. savo reakcijų žai- 
biškumu ir muzikinio klouno ta
lentu, tuo “laukiniu dialogo sur- 
realizmu”, kaip Ionesco sako: 
“Yra tiltas tarp commedia dėl 
arte ir vodevilio, iš vienos pu
sės, ir absurdo teatro, iš kitos 
pusės”.

Ne pagal įprastus kriterijus
Absurdo teatras neturi sąmo

ningos intencijos ko nors moky-

Algirdas Kuraųskas Piešinys tušu

ŽUVIS IR DUONA BUVO PADALINTOS
Vitalija Bogutaitė

PELENŲ DIENA

Atleisk, kad iš tavęs atimu duoną.
Tavo balti dantys, 
saulės išdžiovinti, 
daugiau nebevalgys, o aš lieku 
įskilusiam saulės lanke..
Ji kaitina ir džiovina rankas ir 
burną, ir nežinau, kaip ilgai 
reiks dar laukti nakties.

Ateik,
Įtempęs raumenis, rankas pakelk
į saulę.
Paėmęs ugnį, grįžk pas mus atgal, 
kad suliepsnotumėm šviesiom spalvom 
prieš aušrą,
kad išsiveržtą džiaugsmas
iš tamsių akių.

Aš aplankiau seniai numirusius drangus.
Jie guli ten, akis užmerkę, 
lyg jiems jau nesvarbu, 
kad reikia per naktis budėti, 
save ir savo kūną pamaitinti —

Ten taip ramu.
Sustingę, savųjų užmiršti, jie ilsis.
Ir aš, žiūrėdama į juos, galvoju, 
koks keistas ir be gailesčio yra šis mūs gyveni

mas.
(Didžiuliais vartais atskiriame tuos, 
kurie mums jau nereikalingi.)

Ateik,
Pažvelk j jų akis.
Priklaupk.
Aš pelenais apibarstysiu tavo galvą, 
kad neužmirštum niekados, 
koks lengvas pelenų kritimas ir 
koks sunkus yra šis žeimės šauksmas: grįžti. 
Jie mums visi vienodi: šalti, sustingę.
Balta lininė drobė dengia juos nuo vėjo. 
Girdi, kaip jie dainuoja —

Mano žingsnių bildėjimas 
susigeria sienų plytose.
Rankos kyla j saulę ir einu 
pasiimti aušros,
nes tik norėjau pažinti žemės juodumą.
Žemė juoda.
Mano rankos įkibę rauna velėną.

mą. Čia norisi priminti absurdo 
teatrui labai charakteringą 
naudojimą mito ir ceremonijos, 
kuris yra lyg savotiškas atgai
vinimas Keystone Cops stilizuo
tos komedijos, kur iliuzijų ir 
svajonių gelmėj, ignoruojant re
alybės išorę, buvo ieškoma me
tafizinės tiesos.

Absurdo teatro drama visuo
met atrodo kaip įžūli ir nacha- 
liška apgavystė, jei yra verti
nama pagal mūsų teorijos stan
dartus ir kriterijus. Čia nėra 
konstruktyvios, nuosekliai vys
tomos fabulos ir planingo už
manymo. Nėra ir įvykių prie- 
žastingai tarp savęs susietų. 
Pasigendame pabrėžtos pra
džios, kaip ir iškelto finalinio 
sprendimo. Drama čia vystoma 
tam tikrų, tipingų situacijų, ku
rios viena kitą atkartoja. Be
ckett “Waiting for Godot”, vie
na stipriausių absurdo teatro 
dramų, pagal įprastus kriteri
jus, būtų visai be intrigos. Dra
ma, kurioje nieko neįvyksta. 
Intrigą čia pakeičia laukimas 
misteriškojo Mr. Godot, lauki
mas, iš anksto žinant, kad jis 
neatvyks. Jei pagal mokyklinę 
literatūros teoriją pavyzdinga 
drama, tarsi veidrodyje, parodo 
tam tikros epochos gyvenimą 
su papročiais, manieromis ir 
galvosena, čia dažnai tėra tik 

sapnų reflekcija ir klejojimas.
Ir kadangi, kiekvienas šio te

atro dramaturgas prisistato, 
kaip labai skirtingas, vienišas 
ir uždarytas savo asmeniškam 
pasauly su nepakartojamu san
tykiu, žvilgsniu į aplinką, idėjas 
ir jų išsakymo formą, tai šios 
dramos vertinimas pasidaro la
bai komplikuotas, kad ir jos pa
čios kriterijais.

Personažai ir auditorija
Personažai čia, lyg mechaniš

kos lėlės. Jie žiūri į auditoriją,

Krinta lengvas lietus.
Sudrėkusi žemė garuoja — 
ir negaliu pasiekti nei žemės, 
nei jos juodumo.

ŽUVIS IR DUONA

Dar man negimus, 
žuvis ir duona buvo padalintos, 
todėl aš taip suaugau su žeme, 
todėl dabar sunku nuo jos atskilti.

Kada įbrisiu j šaltą, sraunią upę, 
nuplauk mano kūną, 
kad sugrįžčiau palaiminta, 
nes keturiasdešimt dienų ir naktų 
Tu mus buvai apleidęs.

Aš Tau neatnešiau vandens, 
kai lūpos degė dykumų kaitroj, 
nepridengiau akių, 
kai saulė kepino Tave ir smėlį. 
Keturiasdešimt dienų ir naktų 
aš išdaviau Tave.

Dar man negimus, 
žuvis ir duona buvo padalintos, 
todėl atleisk, kad sėdžiu ir skaičiuoju 
saulės patekėjimus ir nusileidimus, 
nes tikiu, 
kad tik ji viena, 
pakibusi plačiam horizonte, 
renka stebuklo trupinius.

VAKARO TYLA

Viskas nutilo.
Tik dantračių tarškėjimas, 
sukant šaltą ir didelę žemę, 
griauna vakaro tylą, 
nes plieniniam danguj 
įsakyta tarnams sukti ir sukti 
šią šaltą ir didelę žemę.
Sukti dieną ir naktį, 
kad nebūtų žemėje tylos, 
kad dantračių tarškėjimas 
griautų tylą, kad neužmigtulmėm, 
nebaigę darbo.
Viskas sukasi, ir dantračių tarškėjimas, 
sukant šią šaltą ir didelę žemę, 
griauna vakaro tylą.

tarsi ji būtų aptingusi, apatiš
ka, snūduriuojanti. Kandžia pa
tyčia ir gąsdinančiais efektais 
nuolatos aktoriai griauna žiū
rovuose ramybės ir savimi pasi
tenkinimo iliuziją, pakartotinai 
primindami, kad jie žiūri vaidi
nimo — vis bando prikelti juos 
tragiškam gyvenimo farsui. Sa
vo charakteriams absurdo teat
ro dramaturgas neturi jokios 
meilės, tik šaltą pašaipią tole
ranciją. Su šiais herojais neįma
noma identifikuotis, nes jų el-

Nukelta į 4 psl.

Janina Monkute 
Marks

“Belzebubo išdaigos”

Iš Chicagoje rengia
mos lietuvių religi
nio meno parodos.
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O KO JŪS LIŪDIT?
Clevelandienčių koncerto proga

JUOZAS STROLIA

Iš visų meno kultūrų bene 
muzika bus labiausiai persunku
si mūsų gyvenimą. Ir labai sun
ku surasti žmogų, kuris visai 
jos nemėgtų, tačiau, gyvendami 
civilizuoto krašto mieste, kar
tais pajuntame, jog tos muzi
kos būna net per daug, ir tuo
met ji mums pradeda įkyrėti. 
Pvz., mums nepatinkamos po
ezijos ar šiaip knygos mes ga
lime ir neskaityti, bet nuo mu
zikos dažnai mes niekur nebe
galime pabėgti. Ją girdime na
muose, darbovietėje, gatvėje, 
bažnyčioje, iš atviroje palangė
je palikto automobilio, per ra
diją, televizijoje ir kitur. Daž
nai klasikinės, džazo, komerci
nės ir kitokios muzikos garsai 
visi vienu kartu atakuoja žmogų 
iš visų pusių ir ruošia jį kandi
datu į smegenų sutrikėlių ligo
nines.

I
Tarp būgno ir smuiko

Kaip kitos meno rūšys, taip 
ir muzika meno estetikos žino
vų yra skirstoma j daugelį žan
rų, rūšių ir paskirčių. Pvz., baž
nyčioje mes negirdime šokių 
muzikos ir atvirkščiai, šokių sa
lėje niekas negieda iškilmingų 
Palestrinos mišių. Visos muzi
kos rūšys betgi susideda tik iš 
nedaugelio elementų; 1) ritmo, 
2) melodijos ir 3) sąskambio 
(ne visada). Ir juo kuri tauta 
arba grupė yra primityvesnė, 
jaunesnė, tuo daugiau ji mėgs
ta muziką, kurioje vyrauja pir
minis e'ementas — ritmas, ne
atskiriamai susijęs su pačia 
žmogaus prigimtimi (ritmiškai 
alsuojame, ritmiškai pulsas pla
ka, ritmiškai vaikščiojame). 
Ritmo atžvilgiu ir kultūringas 
europietis negalėtų susilyginti 
su Afrikos puslaukiniu juodu
ku, viena ranka mušančiu į būg
ną keturis lygius kartus ir tuo 
pat laiku kita ranka — septy
nis.

Dvasinės kultūros šlifuoja
mas subrendęs žmogus pamažu 
nutolsta nuo to ir mėgsta mu
ziką, kurioje daugiau svajingu
mo, plaukiančio melodingumo, 
daugiau ritminio ir harmoninio 
spalvingumo, daugiau filosofi
jos. Čia ir matome, kad visa 
kultūringos žmonijos muzika 
yra suskirstyta į atitinkamą 
gradaciją, kurios viename gale 
stovi koncertinė simfoninė, o 
kitame gale — šokių ir maršų 
muzika, kuri klausytojui netei
kia dvasinio pakilimo, nei reli
ginės ekstazės, bet verčia jį ins
tinktyviai judinti kojas, nes šios 
rūšies muzika ir yra skirta ne 
kam kitam, o tik žmogaus sen
soriniams - motoriniams cent
rams išjudinti. Šis nerašytas 
konvencinis estetikos įstatymas 
veikia tiek kituose žemynuose, 
tiek ir čia.

Reikėtų vis delta .įausti 
skirtumą

Su tokiais apmąstymais mes 
įžengiame į Santaros - Šviesos 
rengtąjį koncertą, kurio pro
gramą praėjusį šešetadienį, va
sario 22 d., Jaunimo centre, Chi
cagoje, išpildė Clevelando vyrų 
oktetas.

Spausdinta programa mums 
byloja, kad mes paklydome. Bu
vo skelbta koncertas, o čia di
džiausia dalimi kabaretinė ir šo
kių muzika. Tiesa, pirmieji nu
meriai tiktų į gerų lietuviškų 
dainų vakaro programą. Toli
mesnių šokių muzikos numerių 
pavadinimas koncertu skamba 
nuvertinančiai klasikinę koncer
tų paskirtį. Šokių muzikos di
džiuosiuose meno centruose ne
vadina koncertu. Kartais darosi 
džiugu, kad mes, lietuviai, gy
vename savitą nuo kitų tautų 
uždarą gyvenimą. Antraip, tu
rėtume progų rausti prieš kita
taučius meno kultūros įprasti
niuos reikaluos. Čia menasi vie

nas epizodas iš Lietuvos nepri
klausomybės laikų, kada vienas 
mūsų žmogus, valdžios pasiųs
tas į kaimyninę valstybę atsto
vu, stoty buvo sutiktas su karo 
orkestro grojamu eiliniu mar
šu. Viešoje savo kalboje jis dė
kojęs kaimynams už iškilmingą 
jo sutikimą, jo paties žodžiais 
betariant “grojant mano garbei 
gražiausias simfonijas’’. Keletas 
vietoje gimusių lietuvių, daly
vavusių tame priėmime, turėję 
raudonuoti dėl savo tautiečio, 
išgirdę jo adresu paleistą pa
stabą :

— Žiūrėkite, kokios “kultū
ros” žmogų Lietuva mums at
siuntė savo atstovu. Jis nesuge
ba atskirti net simfonijos nuo 
kariško maršo!

Amerikietiškos spaudos mu
zikos kritikas, išgirdęs panašų 
parengimą vadinant koncertu, 
kelių žodžių sakiniu suniekintų 
ne tik koncerto rengėjus, bet 
dar daugiau pačią publiką.

Sveikintinas reiškinys ir 
dvigubas kvartetas

Tačiau lai malonus skaityto
jas čia neišskaito tvirtinimo, 
kad mums, lietuviams, visai ne
reikia, taip vadinamos, mažo
sios scenos muzikos. Reikia, ir 
dar kaip reikia, nes juk ir mes 
turime savo teenagerių, o kar
tais ir patys norėtume sugrįžti 
į šį amžių ir jo nuotaikas, tad 
kiekvienas ir šios muzikos reiš
kinys yra sveikintinas. Tiktai 
terminologijos netikslumai ver
čia mus sustoti. Pažvelgus į šio 
vakaro parengimą, iš kito taško 
— kaip į mišrainę, kaip į kaba
retinės ir šokių muzikos vaka
rą — vaizdas iškyla kitoks, rei
kalaująs ir kitokių išvadų.

Clevelando dainininkų sąsta
tas sukomplektuotas jau nuo 
1959 metų spalio mėn. 5 dienos. 
Jo vadovas — elektronikos in
žinierius Rytas Babickas, turįs 
mažosios scenos muzikos žan
ro pamėgimą ir susidaręs savo 
skonį. Dainininkai — daug čiur- 
lioniečių — visi užimti pragy
venimo ir kitais darbais. Daini
ninkų sąstato pavadinimas ok
tetu yra klaidingas, nes išves
tas iš faktiško narių skaičiaus, 
bet ne iš išpildomų kūrinių par
tijų sudėties. Gi programoje tė
ra tik homofoninės muzikos kū
riniai, parašyti daugiausia kvar
tetui. Taigi, sąstatas, iš tikrų
jų, yra tik dvigubas kvartetas.

Lietuviškoji pradžia

Pirmosios penkios lietuviškos 
dainos ir bisui padainuotas Ra
čiūno "Karas” nuskambėjo be 
pretenzijų, bet artimai lietuviš
kai. Ypač darniai ir subtiliai 
skambėjo Dvariono “Žvaigždu
tė”. Gaila, kad šioms lietuviš
koms dainoms (prijungiant ir 
Dvariono "Užstalės dainą”) ne
buvo suteikta garbės apvaini
kuoti programos užbaigai, o įdė
tos jos, nelyginant, tramp- 
lyno lenta, įsibėgėti į to’imesnę 
jau nebe'ietuvišką operetinę ir 
kabaretinę muziką.

Atsižvelgiant į dainininkų bal
so jėgų neproporcingumą, ir ki
tos dainos skambėjo be prie
kaištų, išskyrus L. Andriulio 
“Mintimis takelį pas tave nu
myniau”. Jai trūko harmoninio 
ir dinaminio ansamblio, o kar
tais ritminiai ginčijosi su akom
panimentu.

'Balsinės problemos
Po pertraukos ėjo daugiau

sia operetinės ir šokių muzikos 
numeriai, kai kur paeiliui su tri
jų laipsnių minorinės harmoni
jos vienodumu su užbaigoje sun
kiai atpažįstama vokiečių kom
pozitoriaus Kurt Weill’io “Drei - 
Groschen” operos sulietuvintu 
gabalu, kuris, matyt, palaikytas 
stipriausiu, nebepateisino dėtų 
vilčių, nes kai kurie ankstybes-

Vytautas Kasiulis Kvartetas (Hermando kolekcija

ni ir du biso numeriai skambė
jo įtikinamiau.

Gaila, kad ansamblis neturi 
kraštinius balsus atitinkančių 
vidurinių balsų. Jie neblogi, bet 
duslesni už pirmuosius tenorus 
ir II bosus. Pianissimo vietos 
darniai skamba, o kur reikia jė
gos, ten ryškėja balsų nelygu
mas ir pasigirsta nebe sąskam
bis, bet skirtingi pavieniai bal
sai. Dainininkai turi gerą lietu
višką tarseną, ko galėtų pavy
dėti net ir kai kurie mūsų so
listai. Ansamblines vietas visi 
atlieka šaltai ir darniau, o kam 
tenka atlikti solisto rolę, tai jau
dinasi ir nenustatyti balsai de
tonuoja.

Reikia pataisos ir veiduos
Ir dar pro vieną dalyką ne

galima praeiti tylomis ir, J. 
Bendoriaus dainos žodžiais be
tariant, paklausti: O ko jūs, vy
rai, dainuodami liūdit? Mes juk 
gyvename šaly, kur šypsosi par
davėjas, šypsosi apgaunamas 
pirkėjas, kur šypsosi būrys se
selių, apsėdusių poetą M. Vait
kų, ir kur karste paguldytam 
mirusiam Melchijorui Putelei^ 
fotografas sako: ‘“Smile!”’

Estradoje lengvosios muzikos 
meno darbą dirbančiam ansamb
liui šypsena dar daugiau būti
na. šitos dorybės vienas Algir
das Gylys nepajėgs išlaikyti. 
Reikia, kad visas sąstatas tap
tų kuriuo nors besišypsančio 
mėnulio ansambliu. Elvis Pres- 
ley ir liverpuliečiai “Beatles” 
juk savo milijonus uždirba ne 
dypukiškai nusiminusiais vei
dais...

Nežiūrint į smulkmenas, cle- 
velandiečių ansamblio atvyki
mas į Chicagą buvo sveikintinas 
žygis, įnešęs įvairumo į mūsų 
kolonijos gyvenimą. Publika 
svečiams ir jų vadovui nepagai
lėjo katučių ir juos sutiko ir iš
leido šiltai. Nemažiau šiltas žo
dis priklauso ir Santaros - Švie
sos organizacijai.

Su savąja publika
Su ansambliu atsiskyrę, mes 

dar paliekame su savąja pub
lika. Pasibaigus. minėtam pra
moginės muzikos vakarui, kaip 
paprastai, buvo nuomonių “už” 
ir "prieš”. O buvo ir tokių mū
sų dailiosios lyties atstovių, ku
rios reiškė kategorišką nuomo
nę, kad šis koncertas įrodęs, 
jog tiek Dainavos ansamblis, 
tiek ir operos choras galėtų už
sidaryti, nes kitur, štai, kokio 
aukšto lietuviško meno esama, 
kad net visi 7—800 bilietų bu
vę išparduoti. Žodžiu — didžiau
sias pasisekimas!

Žinoma, argi galima tam 
prieštarauti, atsimenant, kad ir 
Lietuvoje buvo publikos, kuri 
svarstydavo tokius “aukštus” 
kultūrinius klausimus; ar Kip
ras Petrauskas, ar Dolskis ge
riau dainuoja? Ar dentistas dr. 
X, ar dr. Avižonis yra geresnis 
gydytojas? O dėl kategoriškų 
kultūros klausimais sprendimų 
ir jų priežasčių norėtųsi prisi
minti dar vieną mažą pavyzdėlį 

iš nesenos mūsų kultūros isto
rijos.

Rygoje, Katalikų iela 20, gy
venęs lietuvis artistas, biznie
rius, poetas ir t. t. 1912—1913 
m. buvo sukūręs tokios “poezi
jos”, skirtos deklamuoti mer
gaitėms :
Suteik man vyrą, Tėve brangus, 
Vyras brangesnis už tris dan

gus.
Padėk, Dievuli, man ištekėti, 
Už tai mokėsiu Tave mylėt. 
Jei neatminsi, tai--“nenorėk,— 
Be mano maldų danguj tupėk.

Šios poezijos savo kalendo
riuose per metus jis parduoda- 
vęs po šimtą tūkstančių eg
zempliorių ir uždirbdavęs nema
žai pinigų. Žodžiu — pasiseki
mas nepaprastas. Tuo pat laiku 
kitas lietuvis Kaune kūrė taip 
pat poeziją ir išleido ją, knygą 
pavadindamas “Pavasario bal
sais”. Kiek girdėti, tais laikais 
leidėjas parduodavęs šio leidinio 
vos du - tris šimtus iš viso. Pir
masis buvo Liudas Jakavičius, 
tėvas šio JakaVičiaus, kurio 
"Paskutinis tango” buvo šį šeš- 
taidenį išpildytas, o antrasis bu-, 
vo Maironis.

Ar šioje vietoje kas nors dar 
pageidautų tolimesnių komenta
rų ir aiškinimų apie kultūros 
reiškinių vertinimų bumerangą?
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ABSURDO 
TEATRAS

(Atkelta iš 3 psl.). 
gesio motyvai dažniausiai nesu
vokiami. Jų veiksmą tegalima 
sekti iš šalies, objektyviai, kri
tiškai, neveikiami aktoriaus iš
gyvenimo ir jo dvasinio pasau
lio. Nes absurdo teatro drama
turgo tikslas ir yra išreikšti 
grynai asmenišką, intuityviai 
atskleistą tiesą apie žmogaus 
situaciją ir jos ribotumą.

Ionesco “Bald Soprano” ko
miškumas išp'aukia iš nepapras
tumo ekspresijos. O kas keis
čiausia: bazė tam nepaprastu
mui yra bespalvės, visiems žino
mos ir įkyrėjusios vietovės, pro- 
zaiška kasdieninio gyvenimo ru
tina. Pajusti gerai žinomos vie
tovės ir situacijos absurdą, o 
kalboje mums įprastų sąvokų 
netiesą absurdo teatro drama
turgas suranda naują perspek
tyvinį tašką, iš kurio žiūrint, 
viskas kinta ir atrodo, kad ba
nalumas yra didžiausia sensaci
ja ir įvykis, kad surrealizmas 
stovi šalia, pasiekiamas ranka 

mūsų kasdieniniuos pasikalbėji
muos.

Pažymėtini trys
Pagal Esslin yra trys pažy

mėtini dramos veikalai, laikyti
ni istoriniais laiptais absurdo 
teatro susiformavimui.

Pirmasis “Ubu Roi” pirmą 
kartą vaidintas 1896 metais, ku
rio autorius Alfred Jary 23 me
tų buržuazijos ir jos gyvenimo 
kandžiotojas. Ubu yra kriaušės 
formos valkata, vaidinuoklis 
“monster” — iškraipymas ir ka
rikatūra buržuazijos vertybių: 
taupumo, šeimyninio gyvenimo, 
patriotizmo. Iš Ubu Roi absur- 
distai pasiėmė vieną pagrindi
nių savybių: gąsdink, sukrėsk 
buržuaziją ir trenk durim įkū
rimui.

1923 metais Bertold Brecht 
“In the Jungle of the Cities” 
absurdo teatrui atnešė pagrin
dinę temą. Du vyrai Shlink ir 
Garga pradeda intensyvias (be 
jokių priežasčių ir motyvų) var
žybas, kurių definiciją vienas jų 
bando štai kaip susumuoti: “Jei 
tu priverstum laivą pilną su 
kaupu lavonų, vis tiek vienuma 
viduje būtų tokia didelė, kad 
jie pavirstų į ledą... tokia dide
lė yra mūsų izoliacija, kad net 
konfliktas yra neįmanomas.”

Nors Brecht paliko vėliau ab
surdo teatrą, pasirinkdamas ir 
kultivuodamas socialinį protes
tą, jo izoliacinė tema pasiliko 
gyva ir nauji dramaturgai su
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teikė jai įvairiausių spalvų ir 
variacijų, visur pabrėždami 
žmogaus neįstengimą bendrauti 
ir komunikuotis su savo bevil
tiškos ir tragikomiškos kelionės 
draugu.

1952 metais Samuel Beckett 
“VVaiting for Godot” iškėlė me
tafizinį absurdo teatro ieškoji
mą, Dievo nebuvimą, jo trūku
mą ir tuštumą Dievo palikto, 
vienišo žmogaus. Beckett dra
mose yra daug egzistencinės 
baimės. Nuobodumas ir bepras
mybė pas jį virsta kančia. Jo 
kūryba savyje kaupia elegiją 
ir apokaliptinę gaidą: pasaulis 
krenta, tuštėja, kažinkas daro
si, kažinkas turi įvykti. Pagal 
Beckett: žmogaus gyvenimas 
yra tragiškas farsas. Jo medi
tacija skamba didele nykuma, 
nes mirtis kiekvieną mūsų gy
venimo apraišką ir veiksmą pa
daro beprasmiu.

Bet jeigu “Dievas yra miręs”, 
kaip Nietzsche kadaise paskelbė, 
absurdo teatras tai priėmęs su
vokė, kad ir pati Visata yra 
nesąmonė. Čia ir iškyla tragiš
ka absurdo pusė ir jos spal
va. Ir, gal būt, todėl ši drama
turgija yra tokia nepermaldau
jama ir nepaguodžiama.

Šio amžiaus liga
Kai daugelis daktarų prira

šo šitam laikotarpiui nusikalti
mą, baimę ir dvasinį bankrotą, 
absurdo teatras daugiau ar ma
žiau atstovauja ligą, o ne gydy
mą. ,



Pianisto Manigirdo Motekaičio 
koncertas

ANTANAS NAKAS

Š. m. vasario mėn. 23 d. Jau
nimo Centro salėje, Chicagoje, 
įvyko pianisto Manigirdo Mote
kaičio fortepijono rečitalis. Ma
lonu ir džiugu, kad iš mūsų ne
gausaus jaunųjų muzikų prie
auglio iškyla rimti, darbštūs ir 
talentingi jaunuoliai, nepabūgs- 
tą stoti į rungtynes su gausiu 
Amerikos priaugančios kartos 
menininkų jaunimu, užaugintu 
savojoje žemėje ir turinčiu dau
giau pažinčių, materialinių iš
teklių bei kitokių galimybių pra
skinti sau kelią.

Mūsų pianistą brandino ir au
gino taipgi Amerikos žemė ir 
menininkų šeima, ypač jo moti
na, kuri yra jo darbų inspirato- 

rė ir šviesus jo gyvenimo kel
rodis.

Ištikimybė talentui ir darbui
Besirenkant profesiją, jauną

jį pianistą nepaviliojo daugiau 
pelningos inžinieriaus, gydytojo, 
chemiko profesijos, kurios, gal 
būt, atneštų jam daugiau ma
terialinės naudos kaip pianisto 
karjera, tačiau jis pasirinko me
nininko kelią, kuriame sutiks 
daug kliūčių, nusivylimų, bet ir 
pinigais nesveriamo džiaugsmo. 
Daugelis jaunuolių čia pasiren
ka pelningesnes profesijas, ku
rias vidutinių gabumų žmogus 
lengviau gali pasiekti, bet ne 
kiekvienas, pagal gamtos griež

tą atranką, gali tapti meninin
ku. Ir štai šiandien, klausantis 
koncerto, kyla pasididžiavimo 
jausmas, kad mūsų tarpe auga 
ir bręsta dar vienas neeilinis ta
lentas.

Sunku dar pasakyti, kiek kon- 
certantas bus ištvermingas pa
sirinktoje karjeroje, tačiau aiš
ku, kad po baigimo studijų De 
Paul universitete, dabar tik pra
sideda tikrasis pianisto brendi
mas, tikrasis darbas ir ieškoji
mas grožio, kuris giliai glūdi 
kiekvieno tikro menininko as
menybėje.

Šiandien gal dar ne taip svar
bu, ar vienas bei kitas dalykas 
buvo blogiau ar geriau paskam
bintas, ar kas daro priekaištus, 
ar giria, bet svarbu nenuilsta
mai tęsti savo darbą ir be ato
dairos siekti tobulumo. Tačiau 
ir dabar jau matyti, kad visos 
jo ir šeimos pastangos nukreip
ti gyvenimą meno linkme nenu
ėjo veltui. Menas ir bręstantie- 
ji talentai mums reikalingi kaip 

duona ir druska. Jie bus dar 
reikalingesni išlaisvintoje tėvy
nėje. Norisi tikėti, kad M. Mo
tekaitis bus vienas iš tų jaunuo
lių, kurie, atėjus sugrįžimo į tė
vynę valandai, bus iš pirmųjų, 
išgirstančių viliojantį balsą 
dirbti ir gyventi ten, kur bren
do ir augo jo tėvai.

Koncerto detalės ir pianisto 
polinkiai

Pirmam savarankiškam kon
certui programa buvo pasirink
ta įvairi ir įdomi, gal net per
daug kaleidoskopišką, kurioje 
ne visos formos ir šviesos žėrė
jo reikiamu intensyvumu ir 
spalva.

Nuo Bacho iki Čiurlionio — 
didelis tarpas. Girdėjome Cho- 
piną, Brahmsą, Lisztą, Skriabi
ną ir Cerepniną. Pradedančiam 
pianistui sunku susivokti, ku
riame muzikos stiliuje jis gali 
labiausiai pasireikšti. Pradžioje 
atrodo, kad visi stiliai prieinami 
ir visur jis gali būti geras mu

zikas, tačiau gyvenimo patirtis 
parodo ką kitą. Vienas pianis
tas gali būti labai geras inter
pretatorius ankstyvesnio klasi
kinio stiliaus, kitas romantinio, 
impresionistinio, o dar kitas tik 
geras šio laikotarpio modernio
sios muzikos interpretatorius. 
Mūsų koncertantą norėtųsi pri
skirti prie gero pastarosios mu
zikos krypties interpretatorių. 
Chopinas, Debussy, Schumanas 
jam blogiau sekasi. Ateityje no
rėčiau savo nuomonę pakeisti.

Pianistas turi toli pažengusią 
smulkią pirštų techniką, gerą 
ritmą ir labai užtikrintą akor- 
dinį užgavimą. Oktavinė techni
ka dar nepakankamai išvystyta, 
kurioje reikalingas dar didesnis 
preciziškumas, greitis, skambi
nant iš rankos riešo (wrist), o 
ne iš visos alkūnės.

Pedalo vartojimas reikalingas 
didesnės kontrolės. Kiekvienam 
pianistui fortepijono pedalas yra 
priešas numeris pirmas, bet, tin- 
mamoje vietoje jį pavartojus, 

pedalas tampa dideliu draugu. 
Netinkamoje vietoje pedalo var
tojimas sukelia daugybės ober- 
tonų ūžesį, kuris nustelbia gar
sų preciziškumą bei ryškumą ir 
deformuoja jų grožį, taip lyg į 
gražų reginį žiūrėtume pro mig
lą ir lauktumėm, kol jį nuskaid
rins saulės spindulys. Panašiai 
pianistui atsitiko, beskambinant 
Chopino baladę ir kitus daly
kus, kur akordiniai greiti pasa
žai paskendo obertonų rūkuose.

Pianistas labai gerai atliko 
veikalus, kuriuose reikalinga bu
vo pavartoti bravūrą ir smulkią 
techniką, bet ten, kur reikalin
ga buvo didesnė kantilena ir 
jausmas, norėjosi gilesnės ir 
subtilesnės išraiškos, Čiurlionio 
ir Skriabino veikalai praskam
bėjo gerai, tačiau Skriabino 
etiude reikėjo dar didesnio pate
tiškumo ir dramatiškumo.

Pianistas turi didelį polinkį 
į modernizmą. Jaučiasi, kad ši 
sritis jam yra įdomi ir artima. 

Jis gali būti geras Čiurlionio, 
Skriabino, Prokofijevo, Stra- 
vinskio ir kitų moderniųjų kom
pozitorių interpretatorius. Tuo 
tarpu šia linkme ir reikėtų nu
kreipti savo dėmesį, o vėliau ga
lima pasižvalgyti ir į praeitį.

Jam taip gerai pavyko bisui 
paskambinti Cerepnino “Baga- 
telę” (Menkniekutį), kad vien 
dėl jos vertėjo nueiti į šį kon
certą.

SMUIKAS IR ARBATA

Lenkų smuikininką Veniavskį 
turtingas aristokratas pakvietė 
arbatėlei. Turėdamas galvoje, kad 
smuikininkas arbatėlės metu ga
lės svečiams pagroti, jis dar, lyg 
be kita ko, užsiminė:

— Gal kartu pasiimsite ir savo 
smuiką ?

— Savo smuiko vardu dėkoju 
jums už pakvietimą, — atsakė 
smuikininkas, — tačiau jis nege
ria arbatos.

J

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-fi metai. Nuo 1924 mėty Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos. 

Per 40 savo veiklos mėty ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupytojams. Šios bendrovės vadovybė 
ir šiandien tęsia tą pačią atsargią bet protingą santaupų administravimo politiką■

nau- 
pasi-

išmokėjimais. Susido- 
kviečiame atvykti | 
Lietuvių sostinės cen-

Įstaiga, namus 
ar statantiems 
pilnai pasiruošu-

mėjusius
Amerikos
trą — Marųuette Parko apylin
kę į CHICAGO SAVINGS & 
LOAN BENDROVĘ ir susitar
ti dėl paskolos.

BENDROVE, 48 milijonų dole
rių finansinė 
perkantiems 
žmonėms yra
si duoti morgičių priehiamiau- 

šiomis sąlygomis, lengvais mė
nesiniais

CHICAGO SAVINGS & LOAN

HANDY HOURS

*

ILLINOIS6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, GRovehill 6-7575

INSURtU

Monday .. 
Tuesday .. 
Wednesday 
Thursday 
Friday ... 
Saturday .

12:00 P.M.-8:00 P.M. 
. 9:00 A.M.-4:00 P.M.

Closed All Day
9:00 A.M.-8:00 P.M.
9:00 A.M.-8:00 P.M.

9:00 A.M.-12:00 P.M.

Anticipatcil Divhlend 
on Invcstment 

Accounts

V

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kainos vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą metų 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
laikinas. Žinovai tvirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą metų. Chicagos Savings bendrovė gali padėti Jums 
Įsigyti naują, gerą ir puikų namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našų namą galite užsakyti pagal savo planus ir nurody
mus.

Paveiksle matome taupytojus darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina Įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaikų mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai 
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais 
naudoti ir jūs.

Chicago Savings bendrovės kasdieninis vaizdas darbo metu

OTO5MIIM
PARKING

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

• VtMiten Ovk

• Colltg* Bonu* Šovinę*
• Homo Mortgag* loan*
• Homo Improvomonf Loan*
• Chrlitmo* Club
• Iniurod Family Šovinę*
• Notary Bubile Sorvko
• Ali typai of Imuranco
• Froo community room* for your organfiaMo* 

mootlng*
• Ca»h chocki ond pay all family bllli with our 

tpocial mono y ordor chockt. No lorvtao thargg 
to mombor*

• U. S. Poitol Stamp Mochino Sorvic*,
• Soli ond rodoom U. S. Bond* *
• Two largo froo parking lot*
• Drlvo-ln Window
• Savo-by-Mail Kit*
• Travelori Chockt
• Safo Dopoiit Bok**



DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. vasario mėn. 29 d.

RELIGINIO MENO 
LABIRINTUOSE

MIK. IVANAUSKAS

Meno istorija įsakmiai rodo, 
kad religinis menas, kaip ir vi
si kiti menai, reiškėsi ir vystėsi 
atradimų ir gyvenimo impulso 
tėkmėje. Pirmaisiais krikščio
nybės kūrimosi ir tvarkymosi 
metais religinis menas priklau
sė tikinčiųjų bendruomenei. Lai
kui bėgant, tobulinantis bažny
tinei valdymosi sistemai, religi
nis menas palaipsniui vystėsi ir 
išsiskyrė į grynai bažnytinį ir 
civilinį religinį meną.

Bažnytinis menas yra prižiū
rimas pačios Bažnyčios pagal 
jos mokslą, o civilinis religinis 
menas yra individualiai laisvas, 
bet neprieštaraująs išpažįsta
mai tikybai.

BAŽNYTINIS VAIZDINIS 
MENAS pagal jo paskirtį gali 
būti skirstomas įvairiai.

Bažnyčios architektūra — tai 
bažnyčių, koplyčių, seminarijų, 
vienuolynų ir kapinių statybos 
menas, turįs tikslą išsiskirsti iš 
aplinkos pastato paskirtimi ir 
padedamomis išraiškomis: mo
numentalumu ir didingumu, for
mų darnumu ir religiniu deko- 
ratyviškumu, naujoviškumu, ori 
ginalumu ir impozantiškumu. 
Istorinė klasikinė architektūra, 
savo metu pasiekusi aukščiausią 
tobulumo laipsnį, yra liudytoja 
religinio meno potencijos. Nū
dienė bažnyčių architektūra di
džia dalimi yra tik sunkūs ban
dymai atsipalaiduoti nuo am
žiais kurtų religinių meno tra
dicijų, kurios turėtų būti išei
ties tašku moderniosios bažny
tinės architektūros vystymuisi. 
Moderniosios konstrukcijos ir 
statybos mokslas bei techninės 
priemonės duoda visas galimy
bes architektui įgyvendinti ge- 
niališkiausias idėjas ir tuo kū
rybos vertingumu priartėti ir 
pralenkti gotiką bei kitus kla
sikinius stilius. Tuo tarpu civi
linė modernioji architektūra di
deliais šuoliais pasivijo vertin
giausius istorinius architektū
ros pavyzdžius ir meno istori
joje ji yra tai, ką vadiname sti
liumi.

Liturginis menas apima litur
ginius daiktus, indus ir audinius. 
Šio meno amplitudė svyruoja 
tarp grynojo meno — dailės ir 
pritaikomojo rankų darbo ar 
industrinio meno. Prie daiktinių 
objektų priskiriami altoriai, 
krikštyklos, sakyklos, klau
syklos, vargonai, sostai, suolai, 
nešiojamieji altorėliai, kryžiaus 
keliai, šventųjų statulos ir pa
veikslai. Liturginiai indai ir 
priemonės yra: taurė, patena, 
komuninė, monstrancija, relik- 
vijorius, smilkytuvas, vandeni
nė, ąsotėlis vynui ir vandeniui, 
mišiolas, vėliavos, varpeliai, var
pai, žibintuvai, žvakynai, žva
kidės, sietynai ir kt. Audiniai 
yra liturginiai rūbai, altoriams 
uždengti uždangalai, altorių, 
pakopų ir kt. kilimai ir užuolai
dos, baldakimas.

Dekoratyvinis bažnytinis me
nas rūpinasi religinės architek
tūros ir liturginių objektų puoš
menomis ir stilizacija. Simboliš
kais ornamentais išryškinama 
jų religinė paskirtis.

Vitražas, mozaika, tapyba ir 
skulptūra bažnytiniame mene 
tarnauja tikintiesiems Kristaus, 
Švč. Mergelės ir šventųjų gar
binimui, Senojo ir Naujojo Tes
tamento atskiriems įvykiams 
pavaizduoti ir Bažnyčios isto
rijai atpasakoti, šis, Bažnyčios 
prieglobstyje sukurtasis ,menas 
meno istorijoje užima pirmąsias 
vietas pagal jo kūrybos vertę. I

CIVILINIS RELIGINIS ME- 
NAS savo esme niekuo nesiski
ria nuo bažnytinio religinio me
no. Skirtumas tik toks, kad pa
sauliečių religinis menas yra 
privataus pobūdžio. Ši meno rū
šis tarpsta greta kitų menų, ir 
ja domimasi tiek, kiek ir kitais 
menais.

Pasaulinis arba civilinis reli
ginis menas, turėdamas didelę 
laisvę, gali pasirinkti turtingiau
sią formą, įmantriausią techni
ką, aistringiausią meno kryptį 
bei stilių. Visos meno srovės 
vienodai priimtinos, jei jos ve-

Alg. Trinkūnas Kryžiaus kelias
Iš Chicagoje . rengiamos lietuvių 
religinio meno parodos

da prie aukščiausio gėrio pažini
mo, jo skleidimo ir jo įgyvendi
nimo. Klasika ir impresionizmas 
daugiau tiko ir tinka istorinėms 
scenoms, o ekspresionizmas ir 
abstraktinis menas Religinei es
mei ir jos filosofijai išsakyti.

Dar niekada vaizdingasis re
liginis menas neturėjo tiek ga
limybių įkūnyti savo idėjų to
bulai, kiek dabar. Didžiausia 
kliūtis pasisekimui, kaip ir ki
tose kūrybos šakose, yra, be 
abejonės, kūrėjo nepakankamas 
išsimokslinimas, neganėtinas pa
siruošimas atlikti darbą ir vadi
namoji moderniosios civilizuoto
sios masės kultūra.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMfcNIENfi

Perversmas JAV-ėse

Spaudos atstovams bei kvies
tiniams svečiams buvo pade
monstruotas Paramount išleis
tas filmas “Seven Days in May ' 
Chicagos miesto centro kino 
teatre “Esquire”. Per didelį lie
tuvių draugą Sig Sakovvicz, ra
dijo stotyse WGN ir WTAQ 
pranešėją bei turintį ryšių su 
filmų industrija, pakvietimus 
gavo ir mūsų konsulatas Chica
goje su “Draugu”.

Nespalvotas, tačiau baugiai 
įspūdingas filmas, pastatytas 
pagal to paties vardo geriausiai 
perkamą romaną dviejų Wa- 
shingtono korespondentų Flet- 
cher Knebel ir Charles W. Bai- 
ley II. Greitu laiku filmas bus 
rodomas ekrane visame krašte. 
Ir tai bus ne tik svarbus įvykis 
teatre, bet ir politikoje. Politi
nis įvykis todėl, kad pasakoja
ma apie sąmokslą, kuris beveik 
privedė prie JAV prezidento pa
grobimo ir karinės valdžios įkū
rimo. Paramount pastatė filmą 
su tokiu realizmu bei gūdžia jė
ga, kad jis pasirodo lyg doku
mentas. Ir, nors tai yra tik mi
nimų korespondentų fantazija, 
tačiau filmas yra taip jaudinąs 
bei įtikimas, kad ne vienam su
sidarys įspūdis, jog stebi isto
rinius įvykius, o ne fantaziją 
ekrane. Taipgi abu korespon
dentai savo straipsny “Look” 
žurnale ginčijosi, kaa “tai ga
lėtų atsitikti, nors ir ne greitai, 
bet kada nors ateityje”. Šioji 
stipri bei gąsdinanti drama apie 
politines intrigas Washingtone, 
D. C., palieka žiūrovus beža
džiais.

1970 m. gegužės mėn. keturių 
žvaigždžių aviacijos generolas 
James Scott (burt Lancaster), 
nusivylęs prezidento Jordan Ly- 
man (Fredric March) nutarimu 
pasirašyti nusiginklavimo pak
tą su priešu, planuoja nuversti 
valdžią ir pats užimti preziden
tūrą. Jo padėjėjas pulk. Jiggs 
Casey (Kirk Douglas) netyčia 
sužino apie planą ir įspėja Bal
tuosius Rūmus. Nuo tada pra
sideda lenktynės su laiku, kad 
priverstų sąmokslininkus prisi
pažinti. Tai yra lenktynės, ku
rios pasibaigs vienu ar kitu bū
du septintąją dieną.

Veteranai Lancaster, Doug
las March ir Edmond O’Brien 
(vaidinąs nusigėrusį senatorių 
Raymond Clark iš pietų) pasi
rodo tokioje vaidybos aukštu
moje, kad pralenkia patys sa
ve. Jų tarpe Ava Gardner, vai
dinanti gen. Scott buv. meilu
žę Eleonorą, visiškai pranyksta. 
Niekados nebuvusi perdaug ge
ra aktore, o dabar netvarkingo 
bei truikšmingo gyvenimo pėd
sakai palieka žymes ir jos iš
vaizdoje.

Filme yra situacijų ir dialo
gų, kurie paskutiniųjų kelių mė
nesių akyvaizdoje palieka žiūro
vą nustebusį ir priblokštą. Mi
nimi ir žymūs dar gyvi asme
nys. Taipgi vienu posakiu prez. 
Lyman įtraukia į išdavikų są
rašą ir asmenis, kaip šen. Jo-

seph McCarthy (miręs) ir gen. 
E. A. Walker.

Patartina filmą priskirti prie 
pamatytinų (ir geriau nuo pat 
pradžios). Suaugusiems ir jau
nuoliams.

KILNOJAMAS RESTORANAS

Kentucky valstybėje viena fir
ma suplanavo kilnojamus restora
nus, kuriuos galima perkelti į ki
tą vietą pasikeitus didžiojo judė
jimo keliams.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

GALAKTIKŲ SPIEČIUS
ALEKSANDRAS RADŽIUS, Baltimore, Md.

Atrodo, kad dangaus kūnai 
erdvėje yra linkę grupuotis į 
atskirus būrius, spiečius. Yra 
žinoma nemaža žvaigždžių spie
čių Paukščių Take. Kai kurios 
iš jų, kaip Sietyną, Hiades, ma
tome nuoga akim. Paprasti bi
nokliai ar mažas teleskopas at
skleidžia ištisą eilę įvairiausių 
žvaigždžių spiečių. Kai kurie iš 
jų (pvz. M13 Herkulo žvaigždy
ne) taip tirštai prisagstyti 
žvaigždžių, kad net neįmanoma 
jų pavienių išskirti. Pagaliau ir 
galaktikos, kaip pvz. mūsų 
Paukščių Takas, yra ne kas ki
ta, kaip milžiniški žvaigždžių 
spiečiai.

Bet astronomai randa, kad ir 
pačios galaktikos sudaro atski
rus susigrupavimus, t. y. galak
tikų spiečius. Paukščių Takas 
priklausąs vienam tokiam spie
čiui, kurį sudaro 17 galaktikų.

Be Paukščių Tako spiečiui dar 
priklauso garsusis Andromedos 
miglynas, Didieji ir Mažieji Ma
gelano debesys ir kt. Spiečiaus 
diametras yra 3 milijonai švies
mečių.

Patys didžiausi grupės nariai 
yra Andromedos miglynas ir 
Paukščių Takas. Pirmasis yra 
130 ir antrasis 100 tūkstančių 
šviesmečių skersmens. Yra taip 
pat ir mažų galaktikų. Pvz. vie
na ga’aktika Mažųjų Grigo Ra
tų žvaigždyne yra vos 3 tūks
tančių šviesmečių skersmens. 
Tai tikras nykštukas, lyginant 
su Paukščių Taku.

Pats artimiausias grupės na
rys yra Didieji Magelano Debe
sys, matomi nuoga akim pietų 
pusrutulyje. Jie atitolę nuo mū
sų “tik” 160 tūkstančių švies
mečių, kai tuo tarpu, toks And
romedos miglynas yra už 2.2 
milijonų šviesmečių.

SIUNTINIAI 
Į 

LIETUVĄ
Dabar laikas siųsti

savo artimiesiems dovanas
VELYKOMS

ir tik per
CENTRAL PARCEL 

SERVICE, Ine.
Centrinė įstaiga:

220 South Statė Street
Telefctaas VVA 2-9854,

skyrius Marąuette Parke
2618 West 63rd Street

Telefonas WA 5-2466
Dabar galite užsakyti per mūsų įstaigą automobilius, mo
tociklus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus vietinės ga
mybos fabrikatus. Pas mus taipogi rasite gausų, tinka
mų siuntimui, prekių ir maisto siun

tinių pasirinkimą.
Užeikite, apžiūrėkite ir įsitikinkite 

patys.

Jau 17 metų 
pristatome siuntinius 

į Lietuvą 
VISADA LAIKUI

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JCSŲ FIGŪRA, IŠMIRKĄS, 

PASIRINKTA MEDŽIAGA IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALUS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas ' geriausiose Amerikoje 
"SIMPSON" Companljos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI ■IT1II i

n
)N CIOTHES 

r i ■ M:

JONAS H. AKSYS
6645 S. VV’INCHESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

iimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir da
lys. Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. Ha. PR 6-1063 
lllllllllllllllllllllllllIlllllilllUllllllimilllll

Tel. GRovehill 6-7875
ALF. STANčIAUSKAS — 
HEATING and COOLING 

šildymų ir šaldymų įrengimas) 
7304 So. Rockweil Street 

CHICAGO 29, ILL.

0000000000000000000-0000000

BODY SHOP
F RA N K DAUKŠA

Turiu prityrusių mechanikų. Da
žau, išlyginu ir atlieku automobi
lių motorų pataisymą. Greitai ir 
sąžiningai. Garažas randasi buv. 
automobilių plovykloje Brighton 
Parke —
4714 So. Talman Avė.

Sekančios durys už Sinclair 
gazolino stoties 
Tel. 376-2134

CXKHXK)0OO00CKKK>00(700O<>O<X><)

Lietuvių Apd raudos Agentūra
įsteigta 1924 m.

K. J. MACKE
INSURANCE CO.

2549 W. 71st St. PR. 6-3140
Apdraudžia namus, baldus, prekes, 

tavernas, automobilius Ir kitus įvai
rius vertingus daiktus; asmenišką 
atsakomybę ir gyvybę, tvirtuose ap- 
draudos jstatguose.

Kviečiame pasinaudoti mūsų ilgų 
metų patyrimu apdraudos reikaluose.

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITVVINAS, Prez.

3039 S. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštlnč atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto lkl 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 iki...

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, lllinois

Tel. PR 6-8998

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru- 
siy šukuotojų Vlado Andrijausko 
priežiūroje,

Artistic Beauty Saloti 
2711 West 7lst Street 
Telef. HEmlock 6-1098

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. 9 iki 6 v. vak., kitu laiku susitarus.

VANDER WAGEN/<\
S/nclair\\ 
Į HEATING // 

_%OIL jZ 
SINCLAIR ALYVA | [ SuperFhme Į

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

ANGLYS

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BAP.TKUS, Savininkai
— 

S/—' ‘ ■" ..................... .
UNIVERSAL SHOE STORE

(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 
(Virš 40 metų Bridgeporte) 

Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street
Chicago, lllinois

%

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

& ......... . . " . ......
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

I AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BOND1NG COMPANY

AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 

FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 

1NDUSTR1AL INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NAT1ONAL FIRE INSURANCE CO. 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 

VVESTERN FIRE INSURANCE CO. 
VVESTERN CA8UALTY * SURETY CO.

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriter$

O’MAUEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
................- * ---------

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIU IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara plrmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 lkl 4:30 po pietų

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS. 
Stabdžių įdėjimas ir sutvarkymas.

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER WORK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas Ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiaiB įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuota ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
Ž423 Wesl 591h Street Chleatro 59. Ulinei, P

GRovphlll (L777w



• Lietuvių religinio meno pa- platų šio filmo aprašą su ypač 
rodą C'hieagoje bus iškilmingai palankiomis išvadomis, 
atidaryta š. m. kovo 7 d. 7 v. v. 
Šv. Kiyžiaus parapijos salėje — 
meno galerijoj, 4557 So. Wood 
Street. Joje dalyvauja 28 lietu
viai dailininkai (24 iš Chicagos, 
2 iš C evealndo, 1 iš Baltimo- 
rės ir 1 iš Kanados). Bus išsta
tyta 141 tapybos, skulptūros ir 
grafikos darbai. Jau spausdina
mas tos parodos katalogas, ku
riame telpa visų parodoje daly
vaujančių dailininkų nuotrau
kos ir po vieną kūrinio repro
dukciją. Katalogas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Paroda užims 
dvi erdves sales po 450 kv. jar
dų ploto. Parodos metu bus ga
lima įsigyti įvairių knygų apie 
meną. Parodą rengia ALRK 
Federacija.

• Lietuvio dailininko supro
jektuotas kryžius ant Vatikano 
paviljono Pasaulinėje parodoje 
New Yorke. Parodos paruošty- 
je šio krašto spauda, tiek ka
talikų, tiek nekatalikų, infor
muoja, kad didžiulis trijų di
mensijų, 42 pėdų aukščio ir 4,- 
000 svarų sunkumo kryžius, už
keltas ant Vatikano paviljono, 
yra suprojektuotas lietuvio Vy
tauto Kazio Jonyno.

• Reikšmingas amerikiečių 
dėmesys Adolfo Valeškos religi
nio meno studijai ir lietuvių me
nininkų darbams. Plataus gar
so šiame krašte įgijusioj šv. 
Marijos kolegijoj, Notre Dame, 
Indianoj, vykstant ten religinės 
dramos festivąliui, kolegijos pa
talpose buvo visą vasario mėn. 
atidaryta taipgi religinio meno 
paroda, kurion pakviesta daly
vauti ir Chicagoje veikianti 
Adolfo Valeškos religinio meno 
studija. Dramos festivalį ir re
liginio meno parodą lankantis 
akademinis jaunimas ir šiaip 
inte ektualinio klodo visuomenė 
gyvai domėjosi Valeškos išsta
tytais darbais, spauda juos ge
rai įvertino ir pati kolegijos va
dovybė parodė lietuviams dide
lio palankumo. Parodoje išsta
tyta: Juozo Bakię — keramikin- 
nė skulptūra; Jurgio Daugvilos
— kilimai; Bronės Jameikienės
— skaldyto stiklo vitražai, kili
mas; Ados Korsakaitės - Sut
kuvienės — mozaika, keramika, 
vitražas, piešinys; Adolfo Valeš
kos — skaldyto stiklo vitražai, 
mozaika.

• Adolfo Meko filmas “Ale
liuja, kalnai!”, šiuo metu rodo
mas Surf teatre, Chicagoje, su
silaukia ir čia reikšmingo dė
mesio. Apie filmą ir šio didmies
čio amerikiečių spauda nepraei
na tylomis. Tarp kita ko vasa
rio 26-tos dienos "Chicago Dai- 
ly News” filmo recenzentas Ri- 
chard Christiansen šiame dien
raštyje davė, palyginti, gana

Greta 
buvo talpinta ir Adolfo Meko 
nuotrauka.

• Lietuvoje mirė aktorė <J. 
į Bškinaitė - Sutkienė. Vasario 
| mėn. 8 d., jau kuris laikas šir
dimi negalavusi, mirė atmintina 
Kauno valstybinio dramos teat-

‘ ro aktorė Oškinaitė - Sutkienė.
Ji teatrinį darbą buvo dirbusi 
daugiau kaip trisdešimt metų, 
šimtus kartų vaidinusi įvairius 
vaidemenis. Palaidota vasario 
mėn 11 d. naujuose Kauno ka
puose Petrašiūnuose.

• Solistė dainininkė Pruden- 
cija Bičkienė š, m. sausio mėn. 
25 d. drauge su bosu Michael 
Bonodni dalyvavo Illinois Opera 
Guild suruoštame koncerte, Chi
cago Art Club salėje. Abu dai
nininkai atliko plačią ir įvairią 
programą iš operų arijų, duetų 
ir dainų; Pr. Bičkienė į progra
mą įtraukė ir lietuvių kompozi- 
torij veikalų. Š. m. vasario 16 
d. P. Bičkienė buvo pakviesta 
atlikti koncertinę programą per 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą New Yopke, Welster 
Hali salėje; jai akompanavo ir 
solo skambino jauna pianistė 
Aldona Kepalaitė. Balandžio 6 
d. Pr. Bičkienė yra pakviesta, 
kaip solistė Rockfordo, III., sim
fonijos orkestro koncerte, kur 
at iks, orkestrui palydint, kele
tą operinių arijų.

Dr. II. Garrigou • Lagrange, O. P.

iahfr -z 1
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• Mirė garsus teologas dr. R. 
Carrigou - lagrange. Sausio 15 
dieną Romoje mirė vienas iš 
garsiausių šių laikų profesorių 
teologų — prancūzų domininko
nas dr. Reginaldas Carrigou - 
Lagrange, gimęs 1877 metais 
Prancūzijoje. Jis buvo didelis 
šv. Tomo Akviniečio teologijos 
žinovas — aiškintojas, jau nuo 
1919 metų dirbdamas Romos 
Angelicumo universitete kaip 
profesorius, kur dažnai susitik
davo ir su lietuviais studentais 
ir daugeliui jų vadovavo, įsigy-

Viktoras Petravičius Medžio raižinys

Pavasaris (skaldyto Btiklo vitražas)Adolfas Valeška

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. vasario mėn. 29 d. T

jant teologijos daktaro laipsnį. 
Profesorius Carrigou - Lagran- 
ge parašė labai daug teologinių 
ir filosofinių veikalų, kurių žy
miausias yra septynių tomų vei
kalas “Cursus Theologiae Dog- 
maticae”, kuris taip gerai pa
žįstamas ir beveik visiems ku
nigams Lietuvoje. Profesoriaus 
Carrigou - Lagrange laidotuvės 
įvyko sausio 18 dieną, dalyvau
jant gausybei jo buvusių moki
nių ir gerbėjų.

• Lietuvių literatūra Lenki
joje. Pasikalbėjimas su lietuvių 
literatūros vertėjais Z. ir A. Sto- 
berskiais (plg. “Tiesą”, nr. 36, 
vasario 12) rodo, kad ligi 1963 
m. Lenkijoje buvo išleisti šie 
lietuvių literatūros kūriniai: 
“Lietuvių novelės”, du P. Cvir
kos apsakymų tomai, J. Biliūno 
"Liūdna pasaka”, A. Vienuolio 
“Inteligentų palata”, V. Myko
laičio - Putino “Altorių šešėly” 
antroji laida (pirmoji buvo iš
leista dar prieš karą), S. Nėries 
rinktiniai raštai ir A. Bieliausko 
romanas “Rožės žydi rauodnai”.

Iš dramos kūrinių paminėta 
J. Baltušio pjesė “Gieda gaide
liai” (ji statyta daugelyje len
kų teatrų) ir J. Grušo "Vedy
bų sukaktis”. Į lenkų kalbą bu
vo išverstos dar kelios dramos 
ir pjesės.

Šiuo metu Lenkijoje numato
ma išleisti E. Mieželaičio “Žmo
gų”, J. Ragausko “Ite, missa 
ėst” ir V. Mykolaičio - Putino 
“Sukilėlius”. Z. Stoberskis dar 
pažymėjo, kad. lietuvių kalbą 
jis gerai išmokęs 1939—1944 
m., dabar jis redaguojąs Lenki
jos lietuviams skiriamą "Auš
ros” žurnalą. Drauge su žmona 
jis ruošiasi išversti V. Rimke
vičiaus pjesę “Ratas”, V. Siri
jos Giros romaną “štai ir vis
kas” ir pastaruosius J. Baltu
šio apsakymus. Pagal Stobers- 
kį “lietuvių - lenkų draugystė 
esanti nuo amžių..."

• Kaip Lietuvoje vertinama 
Putino kūryba. Pernai Lietuvo
je išleidus Putino - Mykolaičio 
poezijos naują knygą "Būties 
valanda”, ją vertindamas V. Ga
linis pripažino, kad “kaip ir 
anksčiau, poeto lyrikos centre 
— jo paties asmenybė”, per ku
rią atsispindi išorinio pasaulio 
reiškiniai. Pagrindinės temos, 
tai žmogaus būties drama ir 
meilė. Pasak vertintojo, visur 
stebina meninės išariškos tobu
lumas ir išbaigtumas. Esą Pu
tino kūryba jau žymiai skiriasi 
nuo buvusios simbolikos. Puti
nas visada pirmiausia rūpinasi 
“ nauju turiniu”, o formą jam 
tik priemonė tiksliau ir ištaigiau 
išreikšti mintį”. Vertintojas ap
gailestavo, kad Putino kūryba 
ligšiol nebuvusi išversta į kitų 
Sovietijos tautų kalbas.

• Knyga mergaitėms. Kun. 
St. Ylos parašyta, mergaičių 
problemas nagrinėjanti, knyga 
MODERNI MERGAITE spaus
dinama Nek. Pr. M. seserų 
spaustuvėje Putname, Conn. 
Veikalas aktualus moksleivių ir 
studenčių amžiaus mergaitėms 
ir jų tėvams.

Dėl V. K. Jonyno patikslinimo
Š. m- vasario 8 d. Draugo prie

do 6 psl. tilpo V. K. Jonyno pa
sirašytas "Patikslinantis laiškas”, 

i kuriame V. K. Jonynas akcentuoja 
dail. V. K. Jonyno dalyvavimą 
Pen. AC. parodoje. Rašantysis 
pasičiupęs sakinį iš š. m. sausio 
25 d. Draugo kultūrinio priedo: 
"su šiuo laimėjimu dail. K. Žo- 
romskis yra pirmasis lietuvių ta
pytojas, patekęs į šio vardo paro
dą per visą 159 Pennsylvania Acą- 
demy parodų istoriją”, perša dail. 
V. K. Jonyną kaip “pirmą" daly
vavusį. Tik tas piršlys, čia pat, 
padaro dvi pagrindines klaidas, 
pats tą savo “tikslumą” pavers
damas niekais. Pirma. Jis nepaisp, 
kad apie mane (Draugo informa
cijoje) parašyta “pirmasis lietu
vių tapytojas. (Mano pabraukta.) 
Antra. Jo duotas "eksponato nr. 
610” rodo, kad dail. V. K. Jony
nas “American Painting and 
Sculpture Exhibition” tikrai neda
lyvavo... Tad kur čia tąs pirmu
mas?

Drauge sausio 25 d. kaip tik ir 
buvo parašyta, kad dail. K. Zo- 
romskis dalyvauja kaip pirmasis 
lietuvių tapytojas... Taigi ne gra
fikas, ne skulptoriuB, ne dekora
torius.

Dailininkų gali būti daug, bet 
vienas tapytojas, vienas skulpto
rius, vienas graifikas, vienas ak- 
varelistas ir t. t. Dail. K. Žorom.7 
kis yra tapytojas, ir jis tuo var
du Drauge teisingai buvo pami
nėtas.

The Pennsylvania Academy of 
the Fine Arts tą terminologiją, 
atrodo, gerai žino, ir (tam tiks
lui, kas antri metai) dvi skirtin
gas ir atskiras parodas ruošia.

Viena būna “American Painting 
and Sculpture Exhibition”, o kita 
— “Printing and Water Color”. 
Čia V. K. J. "tikslumas”, kad 
dail. V. K. J. dalyvavo “prieš” 
manę, antru kartu praranda tą 
siūlomą “tikslumą”, nes jo pa
duotas "eksponato nr. 610” tik 
išdavikiškai kalba prieš jį patį, 
sakydamas, kad dail. V. K. J. tik
rai “American Painting and 
Sculpture” parodoje dalyvauti ne
galėjo. Ką tas skaičius “610” kal
ba? Tas sakičius “610” aiškiai pa
sako apie anos parodos ekspona-

lltllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllll'
10%, 20%, 30% piginu mokfsitc |
Už apdraudę nuo ugnies tr auto- I 
mobllio pas į

FRANK ZAPOLIS
8208 k West #5 Street, 

Chicago 42, Illinoi- 
Tel. GA 4-8054 ir GIl 0.433# 
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VALYMAS
KILIMAI, ATMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

tų išmierų mažumą... Ergo, tęp 
galėjo būti tik “Printing anjJ Wa- 
ter Cęlor” paroda... Ta.tjgi visaUki
to Žanro ir kitos apimties. The 
Pennsylvania Academy of the Fi
ne Arts “American Painting and 
Sculpture” parodose (šiandie) 
sunkiai talpina 300 eksponatų. 
(159-toje tik 285.) Tų eksponatų 
didumas daugiau neleidžia. Qi d‘l 
to, kas yra “American Painting 
and Sculpture Exhibition”, — ga
na aiškiai nusako ta pati akade
mija savo instrukcijoje dailinin
kams.

"This exhibition will be confir 
ned to original works, by living

"S
H
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Arųerįcąn artists, ip Oil, Qil tem
pera or encaustic painting (not 
water coldr) and sculpture, not 
before publicly exhibited in Phi- 
ladelphia”. (Prospectus, psl. 2, 
instruction, eilutė pirma, sakinys 
pirmas.)

Net akvarelė iš šių parodų iši
mama (not water color). Taigi, 
nori ar nenori V. K. Jonynas, aš 
ir toliau pasilieku pirmasis lietu
vių tapytojas, patekęs j šio var
do parodą... kaip teisingai yra ra
šęs Draugas.

Dail. K. Žoromskis
New Yorkas, 
Vasario 17. 64.

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

f

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ATi~Jk TRYS moderniškos koplyčios
dSA4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

mBHB Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 '

Petkus #
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS modernios koplyčios

2533 VVest 71st St. Telef. GRovehill 6*2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero, TOvvnhail 3-2108*09

AlKšTft AUTOMOBILIAMS STATYTI

1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-1008

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpnbiic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-3401

-------- -----------------------
Mieli Tautiečiai!

Dabar pats laikas pasirūpinti Velykiniais siun
tiniais giminėms ir artimiesiems Lietuvoje!

BALTIC STORES, Ltd
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., Great Britain 
seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė turinti nuosavų 
krautuvių tinklą ir veikianti Londone nuo 1938 metų, pasirem
dama savo ilgamete praktika sudarė specialius šventinius reika
lingiausių ir tinkamiausių Lietuvoje prekių siuntinius.

Nepraleiskite progos jais pasinaudoti, nes jie yra ypatingai 
vertingi ir mes juos Jums pateikiame itin žemomis urminėmis 
kainomis!

VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1.
6 svarai miltų; 2 sv. sviesto; 2 sv. Kiaul. taukų; % sv. arbatos; 
i/2 sv. kakavos; 1 sv. saldainių; 2 sv. ryžių; 1 dėž. Neskafe; 
1 sv. razinkų; ^4 sv. pipirų ir lauro lapų; 2 bv. lašinių ir 1 sv. 
cukraus.

JURGIS h RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139vflSflJT|s _ BUTKUS

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COminodore 4-2228

Kaina TIK 30 dolerių

VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2.
3 y. puikios vilnonės medžiagos paltui; 3y2 y- grynos vilnos ang
liškos medžiagos kostiumui; 4 y. puošnaus nilono suknelei; 3 
šilkinės patrauklios skarelės; 2 poros niloninių kojinių: 1 vyr. 
arba moteriškas grynos vilnos nertinis; 1 išeiginiai marškiniai;
1 sv. saldainių ir 1 pora vilnonių vyr. kojinių.

Kaina TIK 90 dolerių
Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į jas 

jau įskaičiuoti muito, pasiuntimo, licencijos ir visi kiti mokesčiai.
Mūsų maistas yra šviežias, aukštos kokybės, tinkamai supa

kuotas ir pasiekia gavėjus greičiausiai, nes viską siunčiame tiesiai 
iš savo tranzitinių sandėlių Londono uoste.

Visus siuntinius apdraudžiame ir registruojame oficialiose 
Didžiosios Britanijos įstaigose ir pilnai atsakome už jų prista
tymą.

Be nurodytų Velykinių siuntinių siunčiame į Lietuvą ir vi
sa kita kas leidžiama. Reikalaukite mūsų katalogų, kuriuos pa
siųsime Jums su malonumu, skubiai ir nemokamai.

%

Mūsų atstovas JAV: L. VENCKUS, 7042 So. 
Talman Avė., Chicago, Iii. 60629. Tel. 436*0494.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA

2443 VVEST 63rd STREET
Telef. PR 8-0838 PR 8-0834

Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. I! E L S 0 N 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių



Atsisveikinimas su scenos ąžuolu
(Atkelta iš 1 psl.)

Jisai — Dramos Vaidyklos 
Meno kūrėjų draugijos organi
zuotos, kontraktuotas aktorius 
(—vaidyla) ir pirmojo mūsų 
profesinio teatro atidarymo da
lyvis, netrukus iškilęs ten į pir
maujančią padėtį.

Iki 1952 metų sezono pra
džios be perstojo dirbo suvalsty
bintame Kauno Dramos teatre, 
o jį likvidavus — Jaunojo žiū
rovo teatre, kol (Metropolitano 
kino pastatą pagrindinai atre
montavus) nebuvo įkurtas nau
jas Kauno valstybinis dramos 
teatras, trupę sudarius iš Mask
voje bei Leningrade sceninius 
mokslus baigusio jaunimo ir ją 
sustiprinus keliais vyresnio am
žiaus menininkais.

Petro Kubertavičiaus sceni
nė asmenybė, kūrybinis dia
pazonas, atsidavimas teat

rui.
Buvo vidutinio neperaukšto 

ūgio, nestambus, taisyklingų 
veido bruožų, kiek įdubusių 
akių. Balsas išsskirtinai stiprus, 
šiurkštokas, išraiškingas, bet 
nemelodingas. Žmoguje tesijau- 
tė juodžemio kvapas, rudenų 
šlaplriba, džiūstančios dobilie
nos medumi dvelkiąs aromatas, 
šaltos žiemos speigas. Tik jame 
buvo užslėpta ir vasaros šiluma, 
viesulo siautėjimai, karvelių po 
stogu burkavimas.

Petras Kubertavičius, kaip 
veik visi didelės dramatinės įtal
pos aktoriai, gyvenime rodėsi 
pavargęs, savyje užsidaręs, apa
tiškas. (Vėliau pasidarė lyg ir 
tėviškas). Gebėjo realybėje bū
ti stačiokas, despotas, grubus, 
saldžiai pataikūniškas: kiek gi 
tironų, šunuodegautojų, kiršin
tojų, klastininkų, akižarų sceno
je buvo pavaizdavęs — galgi tai 
skambėjo teatriniu aidu, gal kal
bėjo dažnas pervargimas, vidi
niai sukrėtimai?

Pirmu įspūdžiu — būties cha
rakterių vaidintojas, Petras Ku
bertavičius stebino neįtikėtinu 
diapazonu: bet kurį personažą. 
Kadaise juokauta: Kubertas 
(taip vadino akyse ir už akių) 
nevaidina tik nėščių moterų 
ir mažamečių. Viską pagrobia, 
suvirškina ir paskui su dideliu 
pasismaguriavimu apsilaižo. Ne
piktas juokas — faktas.

P. Kubertavičius, visų pirma, 
išliks kaip Petro Vaičiūno ir 
Vinco Krėvės charakterų inter
pretatorius, davyvavęs tų dra
maturgų kiekvieno veikalo prem 
jeroje. Jokia paslaptis, kad P. 
Vaičiūnas daug vaidmenų yra 
sukūręs specialiai Kubertavičiui. 
O Krėvei, po Kastanto Glinskio, 
buvo mėgiamiausias Kauno sce
nos aktorius.

Rimtesnė studija išanalizuos 
šį stebuklingąjį Petro Kuberta- 
vičiaus kūrybinį diapazoną. Jis 
buvo būties tipų impersonuoto- 
jas, herojinis aktorius, bet ir ki
tų amplua nugalėtojas: nuo 
prastuolio, meilužio (yra ir toks 
sceninio amato susiaurinimas), 
rezonieriaus, “piktadario” (bū
na ir tokio likimo aktoriai) net 
iki “komiko". Ir dar, ir dar: 
plėškit, kiek patinka.

Petras Kubertavičius vaidino 
visus Kauno scenoje rodytus 
Lietuvos valdovus: karalių Min
daugą ir Vytautą, didįjį kuni
gaikštį Kęstutį, jauną Vytautą, 
legendarinius Šarūną bei istori
nį Skirgailą. Jo karjeros trium
fas — giminingas dzūkas Šarū
nas. (Kęstutyje vaizdo tauru
mu pralenkdavo (kaip ir Putino 
Krušnos vaidmenyje) Kastan- 
tantas Glinskis, tik Kubertas 
laimėdavo temperamentu.)

Šekspyro herojų interpretato
riams — nusistovėjusia kultū
ringame pasauly tradicija — 
reiškiama išskirtina pagarba. 
Anglai, nuo Sir Henry Irving 
laikų, netgi įgavo įprotį savus 
didžiuosius šekspyrinius akto
rius papuošti didikų titulais, su
teikiant ir atitinkamas privile
gijas. Lietuviai aktoriai, vaidinę 
Šekspyro didingus charakterius, 

aišku, jokių ypatingų laurų ne
susilaukė. Dokumentacija vie
nok reikalauja priminti, jog P. 
Kubertavičius yra buvęs pats 
pirmasis Karaliaus Lyro, Mak
beto, Laerto (Hamletas), Orsi- 
no (Dvyliktoji naktis) ir klas
tingojo Jago (Otelio) mūsiškėje 
scenoje interpretatorius. Įveikė 
jis tuos vaidmenis “senuoju sti
liumi”, liepsningai ir nuošir
džiai, tik, žinoma, nenujausda
mas anglų patirties, jų atsieki- 
mų ir šviesiųjų laimėjimų.

Niekad nuo bet kokio vaid
mens nebuvo atsisakęs! Vaidi
no su visais Kauno dramos te
atro režisieriais: etatiniais, sve
čiais, debiutantais ar praktikam 
tais. Darbštumu, jėgos iki pas
kutiniųjų aukojimu, kantrumu, 
kolegų darbo respektavimu lie
ka spindintis pavyzdys!

Disciplinos gerbimu pralenk
davo mokomos kuopos etatinį 
viršilą. Ši smulkmena jokiu bū
du nepretenduoja mesti velio

Petras Kubertavičius

niui šešėlio. Neužmirškim, jog 
teatre neretai dirbama po pen
kiolika valandų per parą, nese
kant laikrodžio rodyklių. Ir P. 
Kubertavičius yra laimėjęs vi
sus pareigingumo bei ištvermės 
rekordus! Tenka įsivaizduoti, 
kiek veikalų tekstų per gyveni-

Petras Kubertavičius Skirgailos 
vaidmenyje

mą buvo išmokęs, pasisavinęs ir 
perkūnijęs?.. Arba: kiek šalia 
scenos emociniai buvo sukrečia
mas? Ir kiek scenoje, žiūrovų 
pasitenkinimui, per tuos 5,000 
spektaklių nervinės energijos 
išeikvojęs? Kiek naktų nepail
sėjęs, 250( vaidmenų sukurda
mas ?..

Nebuvo, regis, jokios sistemos 
ar išganingo metodo aklas se- 
kėjęs. Pasikliaudavo intuicija, 
talentu, sunkiu darbu.

Dar 1919 ar 1920 metais Tu
mas - Vaižgantas laikraštinėje 
recenzijoje uždėjo Petrui Ku
bertavičiui genijaus aureolę. Tai 
jaunam aktoriui liko tartum 
testamentas, lyg kelrodis, nely
ginant direktyvas. Ir jis tikėjo

laikraštyje užantspauduotu ge
nijum ir per visą gyvenimą 
stengėsi jį iškelti.

Keliuose ir klystkeliuose, 
ateitimi susirūpinimas, nau
ji darba ir bandymų aki

račiai.
Nebus, tur būt, klystama, tei

giant, jog patys artimieji ak
toriui P. Kubertavičiui žmonės 
menininkų pasaulyje yra buvę 
Juozas Vaičkus, Petras Vaičiū
nas, J. Tumas - Vaižgantas bei 
Vincas Krėvė. Ypatingus senti
mentus rodė profesoriui Augus
tinui Voldemarui, davusiam pro
gą pamatyti Berlyną ir Pary
žių. Iš kolegų mėgdavo Alek
sandrą Kupstą. Ieškodavo kon
takto su studentija. Valdžios 
žmonių gerbimu nuo Kipro Pet
rausko neatsilikdavo. Nors bu
vo pats sau žmogus. Principin
gas, kiek egocentriškas, tačiau 
neatsisakydavęs teatrui pasiau
koti ar bandyti savomis pastan

gomis Kauno dramos teatrą iš
laikyti. Vokiečių okupacijos me
tu kurį laiką yra buvęs meno 
vadovas.

Nuo 1937 metų, pavaduoda
mas į Šiaulius perkeltą Vladą 
Sipavičių, kurį laiką dirbo pe
dagoginį darbą Pirmoje Kauno 
dramos studijoje ( abiturientai 
Alfas Brinką, Ignas Gatautis, 
Vytautas Valiukas, Kazys Vasi
liauskas ir kt.). Nuo 1941 iki 
1947 metų vedė klasę Valst. te
atro dramos studijoje. Pasirodė 
sėkmingas pedagogas.

Pervargęs, gal kai kada grieb
davosi alkoholio, bet niekuomet 
neužmiršdavo pareigos. Prisime
na rusų poeto Kanstantino Bal- 
monto viešnagės Lietuvoje įspū
džių eilėraščio eilutė “Su Kuber- 
tavičium išgėriau svaiginančio”. 
Jiedu anąsyk tų stipriųjų gėri
mų, rods, nemenkai paragavo. 
Ir susidraugavo.

Ekstradiniais pasirodymais 
nesižavėjo ir jų bijojo. Sykį pri
verstas Kauno scenoje interpre
tuoti kažkokį eilėraštį, devyniais 
prakaitais apsipylė ir it epušė 
drebėjo. Be vaidmens, grimo, 
peruko ir kostiumo joks meni
nis podiume darbas netraukė ir 
net baidė.

Greta aktoriaus triūso, Kau
no valst. (Didžiajame) ir Jauno 
žiūrovo teatruose yra režisavęs 
ei’ę veikalų, šiame darbe pasi
rodė preciziškas, lyriniai šiltas, 
techniškai brandus bei iškeliąs 
aktorius ir sudarąs darnią spek
taklio visumą.

Savo laiku apdovanotas Ge
dimino ir Vytauto ordenais. 
1945 metais gavo Nusipelniusio, 
o 1958 metais Liaudies artisto 
titulus. t

Didelis meistriškumas, stip
rus temperamentas, palankūs 
duomenys, galingas, kiek staka- 
tinio pobūdžio žodžio išraiškos

Adomas Galdikas Audra senkapiuos

Tai ne laisvalaikio darbas
(Atkelta iš 1 psl.) 

jei tokių planų dar yra, nors 
jiems įvykdyti nėra są'ygų.

Gal jaučiate, kokie rank
raščiai guli mūsų lituanistų 
stalčiuose? Kurie iš jų būtų vi
sokeriopa prasme patys vertin
giausi, leistini paties Instituto 
ir siūlytini kitoms institucijoms 
tai padaryti?

— Instituto bylose radau to
kių darbų sąrašą. Dalis jų yra 
jau išleisti, tiesa, ne instituto 
dėka. Suminėsiu iš to sąrašo 
dar keletą temų, kurias yra nu
matę vyresniosiois kartos litu
anistai: “Lietuvių kalbos žodžių 
geografija” (A. Salys); “Vil
niaus pilys” (J. Puzinas); 
“Priešistoriniai Lietuvos papuo
šalai” (M. Gimbutienė); “Lie
tuvių kalbos vartojimas vieša? 
jame Didž. Lietuvos Kunigaikš
tijos gyvenime iki XVIII am
žiaus pradzįos” (Z. Ivinskis); 
“Lietuvos civilizacijos istorija 
iki XVI a.” (J. Matusas); “Pa
vardės Lietuvos studentų XV— 
XVIII a. studijavusių Vakarų 
Europoje’’ (P. Jonikas); “Ru
sijos ekspansija į Baltijos jū
rą” (V. Trumpa) ir kt. Turi
me jau ir lituanistų prieauglį, 
kurie irgi turi užsibrėžę kartais 
gana įdomius klausimus panag
rinėti. Tačiau didelė dalis ne
priklausomoj Lietuvoj išauginto 
intelektualinio kapitalo jau yra 
niekais nuėję, užduso fabrikų 
dulkėse.

aparatas jungėsi su retu talen
tu, didžia teatrui meile ir viss- 
ku sceniniam pašaukimui atsi
davimu. šioje laimingoje darno
je Dainavos kraštas lietuvių 
scenai dovanojo “aržuolą” Pet
rą Kubertavičių. Jo vaidmenims 
aptarti reikia daugiau vietos. 
Ir gyvam žmogui apibūdinti no
rėtųsi daugiau erdvės. Tokios 
erdvės, kurios yra nusipelnęs 
retas lietuvių scenos meninin
kas Petras Kubertavičius.

Daugeliu atvejų lygaus akto
riaus mūsiškis teatras neturė
jo. Ir šiandien neturi. Vargu ar 
ir turės.

— Kas plačioje lituanistinio 
mokslo srityje pastaraisiais 
metais yra atsiekta pavergtoje 
Lietuvoje? Kaip vertinate te
nykštį įvairių lituanistų prie
auglį?

— Lietuvoje palyginti neblo
gai dirba geografai, kalbininkai, 
archeologai ir etnografai, nag
rinėju medžiaginę kultūrą: se
nus pastatus, audinius, amatus, 
įrankius, liaudies meną. Vidu
tiniškai pasireiškia tautosaki
ninkai: pasitaiko ir geresnių 
darbų, bet yra ir menkaverčių, 
sukirptų pagal partijos diktuo
jamą liniją. Dar blogiau yra su 
literatūros istorija. Visiškai blo
gai yra su istorija, kuri negai
lestingai falsifikuojama. Nauji 
“tarybiniai istorikai”, kaip J. 
Žiugžda ir J. Jurginis, atrodo, 
persistengia bežalodami mūsų 
istoriją ir bepataikaudami ru
sams. Tikras sovietinis istorikas 
V. T. Pašuto nekartą pasirodė 
daug objektyvesnis ir teisinges
nis, benagrinėdamas mūsų seną
ją istoriją, negu lietuviški “ja- 
ničarai”. Atrodo, kad iš viso 
dabar stengiamasi sustabdyti 
visus darbus ,kurie liečia mūsų 
tautos praeitį, nes juose norom 
nenorom tenka ir tiesos pasaky
ti. Respublikinės mokslų akade
mijos paverstos maksviškės vi
sasąjunginės akademijos skyre
liais ir joms labai maža palikta 
savarankiškumo. Tad artimoje 
ateityje lituanistinės studijos 
pavergtoje Lietuvoje turės labai 
nukentėti. Užtat Vakaruose 
esančios laisvos mokslo įstaigos 
kaip tik turėtų savo veiklą iš
vystyti. Žinoma, mums bus sun
kios varžytinės su valstybinio 
masto įstaigomis ir jų sąma
tomis.

— Kurie lituanistinio mokslo 
pasiekimai būtų pabrėžtinai 
reikšmingi nūdieninių kitataučių 
mokslininkų darbuose?

— Lituanistiniai veikalai daž
nai cituojami atitinkamoje 
mokslinėje literatūroje. Net ir 
tarybinėje literatūroje nebepri- 
vengiama cituoti nepriklauso
mos Lietuvos laikais išleistų 
veikalų. Išeivių darbai, žinoma, 
stengiamasi nutylėti. Pavyz
džiui, mano veikalus, išleistus 
Kaune 1936, 1941 ir 1945 me
tais, cituoja tik pagal antraš
tes, visados nepaminėdami au
toriaus.

Kitataučiai lituanistai dau
giausia pasireiškia kalbotyros 
ir istorijos srityse. Lenkas Jan 
S. Otrębskis rašo mokslinę ke
lių tomų lietuvių kalbos grama
tiką. Vokietijoje baigiamas 
spausdinti E. Fraenkelio etimo
loginis lietuvių kalbos žodynas. 
Mūsų rašomosios kalbos lietu
viškai - vokiškas žodynas irgi 
leidžiamas Vokietijoje, jau už
baigė raidę “t”, tad artinasi prie 
galo. Tą žodyną jau eilė metų 
sudarinėja du mūsų Instituto 
nariai: A. Salys ir A. Sennas. 

Iš istorikų paminėtini JAV uni
versitetuose dirbą Oswaldas P. 
Backus ir Alfredas E. Sennas 
jaunesnysis. Iš vokiečių istori
kų paminėtini Manfredas Hell- 
mannas (jis rūpinasi ir lietu
viška bibliografija) ir Kurtas
H. Forstreuteris. Lenkų istori
kai irgi domisi Lietuvos praei
timi (Henrikas Paškievičius, 
Kučynskis ir kt.). Lietuviškus 
vietovardžius nagrinėja sovietų 
kalbininkas Toporovas.

— Kaip ga’vojate spręsti lė
šų telkimo klausimą ir kas šia 
problema turėtų jausti pareigą 
rūpintis?

— Lėšų telkimu pirmiausia 
turėtų rūpintis Iždo taryba. Da
bar turime naują Iždo tarybą, 
kurią sudaro energingi žmonės. 
Reikia tikėtis, kad ji bus veik
lesnė, negu buvusios, kurios nie
ko nepadarė. Tačiau ir visi kiti 
instituto nariai turėtų pasirū
pinti lėšų telkimu. Yra ruošia-

V. Vaitiekūnas Mano kelias
Iš Chicagoje rengiamos lietuvių 
religinio meno parodos

Sandra Cipkienė Jūros peizažas (Nuotr. V. Maželio)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

t

ma brošiūrėlė lieutvių ir anglų 
kalbomis, vaizdžiai nusakanti 
instituto tikslus ir uždavinius, 
kuri turėtų padėti lėšų telkime. 
Iki šiol per vienuolika metų ito- 
stitutas teturėjo pajamų vos 
per pustrečio tūkstančio dole
rių (jų tarpe visa tūkstantinė 
buvo auka vieno asmens, skirta 
specialiam reikalui). Aišku, su 
tokiomis pajamomis žymių dar
bų nenuveiksi. Iš viso grynojo 
mokslo reikalai mūsų tarpe nė
ra populiarūs. Visi mušasi į po
litiką. Institutas iki šiol susilau
kė vos vieną mecenatą - funda
torių .paaukojusį 1,000 dol., 
dr. Juozas Dauparas. Vieninšif- 
lė institucija, kuri realiai parė
mė instituto darbus, buvo Kul
tūros fondas. Tikimės, kad ne
tolimoje ateityje padėtis page
rės.

9
— Ar numatomos permainos 

instituto organizacijoje?

— Taip. Šiuo metu atliekama 
eilė reorganizacinių darbų. Ruo
šiamas esminis statuto pakeiti
mas. Naują statuto projektą 
ruošia speciali komisija. Bus 
įsteigti gal net du nauji sky
riai. Bus padidintas tikrųjų ar
ba akademinių narių skaičius, 
kurių bėra likę tik 24. Per pas
kutinį dešimtmetį ir gyvųjų 
tarpo išsiskyrė 7 nariai. Pava
sarį bus sušauktas VVashingto- 
ne visuotinis instituto narių su
važiavimas, kuriame bus skaito
mi moksliniai referatai, priim
tas naujas statutas, išrinkti ati
tinkami organai ir komisijos. 
Iki šiol tokio suvažiavimo dar 
nėra buvę per visą Instituto gy
vavimo laiką. Dabar vyksta gy
vas nuomonėmis pasikeitimas 
su skyrių vedėjais ir nariais.

— Įdomu būtų patirti, ką pats 
Daktaras dabar rašote iš savo
sios tautosakinės srities ir ko 
galima artimiausioje ateityje ti
kėtis atskiro leidinio pavidale?

— Per tą penkiolika metų 
čia Amerikoje esu išleidęs de
šimtį didesnių ir mažesnių kny
gelių (tarp kitko nei viena jų 
nėra Instituto leidinys)^ Prieš 
kokius metus giminingo Peda
goginio lituanistikos instituto 
vadovybės buvau įprašytas pa
rašyti tautosakinę studiją Lie
tuvių liaudies pasaulėjauta. 
Šiaip taip pribėgomis ją ir su
lipdžiau. Tai pusiau studijinis 
ir pusiau vadovėlinis darbas. 
Gal po kokių metų jis ir bus at
spausdintas. Gerai, kad man 
pačiam nereikės rūpintis šio 
darbo išleidimu... (k. b.)

—o—

PYKTIS IK BAIME

Pyktis turi daug formų ir daug 
priežasčių, bet, kaip parodė Ho- 
race Fletchens, jo šaknys yra 
baimėje. Mes piktinamės todėl, 
kad ko nors bijome: kad kas nors 
nepakenktų mūsų kūnui arba mū
sų turtui, kad neprarastume ko 
nors gera, kuo ligi šiol naudoja
mės, kad kas nepakenktų mŪBų 
garbei, arba kad neprarastume 
draugo — ir kad visa tai neatsi
tiktų dėl kieno nors kito žodžių 
arba darbų. Kas pasitiki savisni, 
kas yra be baimės ir ramus, tas 
nejpyksta net jei jam ir tenka su
sidurti su tokiais blogumais, dėl 
kurių kitas “praranda savo gal
vą" dvylika kartų per dieną!

O. Swett Marden
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