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ČIURLIONIO PĖDSAKAIS LENKIJOJE
I

Kur amžinybė susisiekia su užmarštimi )
PaAjCbįb^

Žymaus kūrėjo biografija jau 
pati savaime istoriškai reikšmin 
ga, o drauge ir padeda geriau 
suprasti jo kūrybą. Tačiau išsa
mesnė M. K. Čiurlionio biogra
fija kol kas dar neparašyta, ant
ra vertus, dar trūksta ir žinių. 
Paskelbta svarbių šaltinių, pa
grindiniai dalykai, rodos, gerai 
žinomi, bet yra ir nemaža spra
gų iš ištisų jo gyvenimo laiko
tarpių. Ir daugelis tų nutrūku
sių siūlų veda į Varšuvą. Ten 
Čiurlionis baigė konservatoriją 
ir studijavo Dailės mokykloje, 
ten brendo jo charakteris ir pa
saulėžiūra, ten jis įsijungė ir į 
lietuviškąjį kultūros darbą. To
dėl šią žiemą, progai pasitaikius, 
mėnesį praleidau Lenkijoje, tą 
laiką paskirdamas Čiurlionio bio 
grafinės medžiagos ieškojimams.

Žmogus palieka įvairių savo 
gyvenimo pėdsakų — dokumen
tų, kūrinių, laiškų, fotografijų. 
Lieka spaudos atbalsių, įrašų ar
chyvų bylose, kitų žmonių atsi
liepimų jų korespondencijose, 
dienoraščiuose bei memuaruose. 
Egzistuoja taip pat ir neregimi 
įrašai gyvųjų atmintyje. Liudi
ninkai — tai, gal būt, betarpiš
kiausias informacijos šaltinis, 
deja, neamžinas. Nemaža, matyt, 
būtų galėjęs papasakoti apie 
Čiurlionio studijas Varšuvos kon 
servatorijoje, apie tuometinę mo 
kyklos aplinką jo kolega Ignas 
Prielgauskas, miręs prieš dešim
tį metų Šiauliuose. Dar daugiau, 
tikriausiai, — artimas Čiurlionio 
jaunystės bičiulis, inžinierius ir 
talentingas muzikos mėgėjas M.

pagrindinį dė- 
nukreipiau ne 
ar spausdintą 
tuos nykstan-

•) Pastaruoju metu Lietuvoje 
apie M. K. Čiurlionį parašyta ke
letą įdomių studijinių ir informaci
nių knygų ir aplamai jaučiamas ten 
gyvas susidomėjimas jo kūryba, 
dedant visas pastangas išsaugoti 
dailininko ir muziko didįjį palikimą 
ateičiai. Ir dėl to ačiū ne kokiai 
ypatingai okupanto .malonei, o ne
palaužiamai lietuvių dvasiai, pasiry 
žusiai nepalikti savo tautinio geni
jaus darbų užmaršty. Juk keliolika 
pokario metų apie Čiurlionį tėvy
nėje tegalėjo būti tik tyla. Dabarti
nis čiurlioniškasis prasiveržimas ten 
sveikintinas, juo labiau, kad ir 
laisvojo pasaulio lietuvių kultūri
niame gyvenime čiurlioniškasis po
lėkis visur gyvai jaučiamas, rašant 
jo biografinės temos romanus, įkū
nijant jo tapybines mintis poezijoj 
ir aktualinant čiurlioniškąją prob
lemą pasaulinio meno raidoje. O 
pastaruoju metu kyla jau ir ne- 
atidėliot nai pribrendęs reikalas iš
leisti čia plačią, liuksusinę mono
grafiją apie Čiurlionį anglų kalba. 
Šitokiame tad čiurlioniškosios situa 
cijos kontekste spausdiname šią V. 
Landsbergio apybraižą, pasirodžiu
sią š. m. Švyturio 6-tame nr. Red.

Taigi teko lankyti senus žmo
nes, dar stiprius arba ligų pa
laužtus, bet labai malonius ir 
įdomiai protaujančius. Įvairūs 
butai ir kambariai, dažnai labai 
savotiški, prigrūsti senienų; 
jiems aprašyti reiktų nebent 
Dickenso plunksnos. Klausinėj! 
apie Čiurlionį, jo kolegas ir besi
kalbėdamas išgirsti vėl kokią 
naują pavardę, teiraujiesi, ar 
dar tebegyvenąs tas žmogus, ar 
kas iš jo šeimos tebesąs, ir eini 
vėl toliau, naują siūlelį užčiuo
pęs. Esi girdėjęs, pavyzdžiui, 
kad B. Čarkovskis ir jo žmona 
mirė seniai prieš karą, nepalikę 
įpėdinių; o Varšuvos Dailės aka 
demijoje iš rektoriaus istoriko 
K. Pivockio netikėtai išgirsti, 
kad po pusvalandžio turįs užeiti 
Čarkovskio sūnus... Toje pačioje 
Varšuvoje pas Valeriją Markevi 
čiūtę-Dobračinską (prisiminki
me Čiurlionio laiškus iš Leipci
go “Valytei”) užsirašai dėl visa 
ko vieną krokuviškį adresą — 
ten gyvenanti Druskininkų aris
tokratų De Lacy šeimos palikuo 
nė Katažina Kruzenštern. Atvy
kęs Krokuvon, nueini pagal duo
tą adresą, o ant buto durų nema
žiau tuzino pavardžių. Ieškomo
ji yra, bet atkreipia dėmesį dar 
viena — Janinos Suchoževskos, 
“iš namų Kiersnovskos” lentelė. 
Kiersnovskiai — žinoma senuo
siuose Druskininkuose pavardė! 
Pasirodo, kad taip ir besą. J. 
Kiersnovska-Suchoževska irgi iš 
Druskininkų, be to, studijavusi 
kartu su Čiurlioniu Varšuvos 
Dailės mokykloje. Ten studija
vusi ir jos sesuo Zofija, o jau- 
nausią seserį Gražiną Kastukas 
mokęs skambinti fortepijonu. 
Druskininkuose ji su Zofija ir

Kalužinskis, miręs Varšuvoje... kad jo kantrybė ir pastangos 
praėjusį rudenį. Nepapasakojo, j nenuėjo veltui.
o jeigu ir papasakojo kam, tai 
nebuvo užrašyta. Ką jau kalbėti 
apie tuos kolegas, kurie buvo su
šaudyti antrojo pasaulinio karo 
metais, kurie pasimirė, kaip an
tai : artimiausias Čiurlionio drau 
gas kompozitorius Eugenijus 
Moravskis, dailininkas Boleslo
vas Čarkovskis ir kiti, pirmai
siais pokario metais. Ir beveik 
kiekvienuose varšuviečių namuo
se (taip pat Krokuvoj, Lodzėj), 
kur tebegyvena buvę Čiurlionio 
pažįstami ar jų šeimos, gali iš
girsti pasakojant, kiek ir kokių 
turėję Čiurlionio dovanotų pa
veikslų, gaidų rankraščių, jo ta
pytų atviručių — ligi pat tragiš
kųjų Varšuvos sukilimo dienų.

Gal būt, todėl 
mesį ieškodamas 
tiek į archyvinę 
medžiagą, kiek į
čius, dažniausiai niekur neužfik
suotus Čiurlionio gyvenimo pėd
sakus, pasilikusius jį pažinojusių 
žmonių atminty.

Lenkijoje pavyko rasti bene 
dvylika žmonių, asmeniškai pa
žinojusių Čiurlionį (jų vidutinis 
amžius šiandien — per 80 metų). 
Tiesa, ne visais adresais, ku
riuos buvau užčiuopęs, pasinau
dojau, ne visus asmenis aplan
kiau, nes ir laiko nesustabdysi. 
O jo tokiame darbe reikia turėti 
ligi valiai: kol gauni adresą, su
randi žmogų, šnekiesi pamažėle 
su visokiausiais nukrypimais, iš 
klausai daug bendrų ir žinomų 
dalykų, o konkretūs, smulkesni, 
nežinomi faktai prisimenami la
bai palaipsniui. Bet užtat kaip 
ryškiai ir netikėtai kartkartė
mis blyksteli tie prisiminimai! 
Tada džiaugiesi laimėjęs, tarsi 
chemikas, geologas ar kolekcio-1 su Kastuku. eidavę tapyti peizažų 
nierius, kuris pajuto galų gale, iš natūros. Tai buvęs originalaus

Šiame numery.
Kultūrinio kraujo cirkulia
cija.
Čiurlionio pėdsakais Lenki
joje.
Aleksandro Ružancovo 
kus.
Drama ir muzika. 
Mauriškoji Andalūzija.
Iš anglų klasikinės poezijos. 
Dvidešimt metų be Martyno 
Jankaus.
Atsakymas j Kairio atvirlaiš
ki.
Pokongresiniai apmąstymai. 
Kelionė į mėnulį mažiesiems. 
Ma ritamas apie blogio prob- 
kalui.
Kultūrinė kronika.
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M. K. Čiurlionio prie Varšuvos Dailės mokyklos. Iš kairės į dešinę 
J. Jahnova, M. K. Čiurlionis, V. šrajber ir VI. Krasovskis.

talento žmogus, kuris galėdavo 
susidomė'' ir visai netapybišku 
iš pažiūros motyvu. Kartą rude
nį nuėję Druskininkuose ant kai 
nelio, vadinamo “Pohanka”, ju
dvi pardėjusios tapyti Nemuną, 
slėnį, spalvingus miškus ir at
spindžius vandeny ir ne iš kar
to pastebėjusios, ką Čiurlionis 
beveikiąs. O jis, nusigręžęs į 
priešingą pusę, tapė kelias skur
džias, neseniai pasodintas prie 
tako belapes obelaites, — taigi, 
visai lyg nedėkingą, o antra ver 
tus, visai nebanalų vaizdą. “Jei 
ten būtų buvę ir šimtas dailinin
kų, tai visi, tikriausiai, būtų ta
pę Nemuną ir mišką anapus, o 
gal tik vienas Čiurlionis — tuos 
kelis medelius laukų fone”. Ta
čiau tuo metu Janina ir Zofija 
sušukusios iš nustebimo ir ėmu
sios peikti Čiurlionį, kam jis pa-1 traukos, knygos, aiškinamasi ne 
sirinkęs tokį neįdomų motyvą. 
O jis paprastai atsakęs: “Bet 
jūs nežinot, ką aš tapydamas 
galvoju”.

Pati J. Suchoževska buvusi re
voliucionierė, po dvejų metų stu
dijų Dailės mokykloje turėjusi 
išvykti į užsienį. Paryžiuje stu- 
dijavo biologiją ir filosofiją, o 
vėliau, po pirmojo pasaulinio ka 
ro, dėstė Krokuvos Jogailaičių 
universitete. Čia štai ant sienų 
yra jos pačios tapytų paveikslų, 
jų tarpe — ir Gražinos portre
tas, ir Druskininkų peizažai. Se
serys buvo kadaise nusifotogra
favusios su Čiurlioniu, bet nuo
trauka dabar jau pražuvusi.

Ir štai, prieš išvažiuodamas, 
užeini žmogus vakare atsisvei
kinti ir sužinai šį tą naujo: Kro
kuvoj gyvena buvusi Čiurlionio 
mokinė (kadaise Varšuvoje pri
vačiai mokė ją fortepijono) ir ji 
galėtų papasakoti dar apie kitą 
šeimą, kur Čiurlionis lankydavę- 
sis, kur turėję jo paveikslų ir 
parūpindavę jam pamokų... Ir 
‘os šeimos nariai taip pat Kro
kuvoj, štai adresas, bet trauki
nys jau švilpia, ir vargšas tyri
nėtojas bėga, kramtydamas pirš 
tus, fiksuodamas adresą, dėsty
damas laiško tekstą...

K tas Čiurlionio kolega Janas 
Bžežinskis jau dvidešimt metų 
guli lovoje, baisios ligos sura
kintas. Gyvena jis nedideliame 
Jaslo miestelyje, apie 200 kilo-

metrų už Krokuvos. Domisi gy- 
mimu ir dalyvauja jame: jau 

sirgdamas padarė įdomų projek
tą Šopeno paminklui Varšuvoje 
(vėliau tas konkursas buvo at
šauktas, nusprendus atstatyti 
prieškarinį paminklą Lazienkų 
parke); dabar tegali rašyti tik 
kaire ranka didelėmis raidėmis, 
bet yra parašęs pluoštą atsimi
nimų apie Varšuvos Dailės mo
kyklą ir atskirai apie Čiurlionį, 
kurį labai šiltai prisimena. Bže- 
žinskis paliegęs, kenčiąs, bet stip 
rios dvasios žmogus; pasikalbė
ti yra apie ką, paskui peržiūri
nėjame senus Dailės mokyklos 
kolegų sąrašus — juk viskas, ką 
pasakoja amžininkas, gali pra
versti Čiurlionio aplinkai atkur
ti arba bent užvesti ant naujų 
pėdsakų. Aptariamos senos nuo-

žinomi dalykai. Janas Bžežins- 
kis yra išsaugojęs retų, nežino
mų nuotraukų, kurių viena čia 
skelbiama. Tai studentų grupė 
prie Varšuvos Dailės mokyklos 
durų: J. Johnova, M. K. Čiurlio
nis, V. Šrajber, VI. Krasovskis.

Lodzėje gyvena Eugenijaus 
Moravskio sesuo Marija, pirmo
ji Kastanto Čiurlionio meilė. Aš
tuoniasdešimt septynerių metų 
moteris pasakoja ryškiai, pa
prastai, prisimindama daugelį 
svarbių detalių iš to beveik ne
žinomo jauno kompozitoriaus gy 
venimo laikotarpio Atsimena ir 

(Nukelta i 2 psl.)

Didysis Indijos genijus Ra- 
bindranath Tagore vieną kartą, 
rašydamas kažkokį savo kūri
nį, rankraščio krašte uždėjo 
stambų rašajo kliaksą. Iš pra
džių, kiek nusiminęs, greit jis 
ėmė apie tą stambųjį tašką ve
džioti plunksna, kurdamas nau
jas, dailias linijas, ir vieton 
tos dėmės jam pavyko sudary
ti ornamentą. Tai buvo jam 
paskatas susidomėti tapyba, ir 
šioje srityje jis yra sukūręs 
pasigėrėtinų dalykų.

Asociacijos keliu šis faktelis 
mums leidžia pagalvoti, kad 
mūsų pastangos jaunosios kar
tos kultūriniame ir visuomeni
niame brandinime dar vis. nė
ra buvusios reikiamoje aukštu
moje, dar čia vis buvo mažes
nė ar didesnė dėmė, tačiau 
bendromis pastangomis iš to 
— Jaunimo kongreso metu — 
vis dėlto pavyko sukurti dailų 
mūsų brandesnio atžalyno or
namentą.

vos laukuose. Turime Pietų 
Amerikoje, Europoje, Austra
lijoje visą eilę laikraščių Kaip 
būtų gera, kad atsirastų tiems 
laikraščiams savanorių talki
ninkų, kurie kartkartėmis pa
rašytų informacinį straipsnį 
irba nors reguliariai imtų siun
tinėti oro paštu iškarpas svar
besnių lietuviškų informacijos 
žinių. Kai vyko Jaunimo kong
resas, žinau Pietų Amerikos 
lietuvių laikraščių, kurie tie
siog maldavo skubiai siųsti 
jiems iškarpėles apie kongresą. 
Tai jiems buvo labai didelė pa
rama.

•K-

Eilėje straipsnių buvo mes
tas kritiškas žvilgsnis į kong
resą. Bet jis jau yra, kad ir la
bai miela ir garbinga, bet vis 
dėlto praeitis. Dabar mums 
tenka mesti žvilgsnį į ateitį 

— kaip išvesti kultūrines pro
jekcijas į kuo platesnes lietu
vių apgyventas periferijas.

Šioje srityje labai daug pa
sitarnaus po įvairius kontinen
tus išsiskirstę užsieniečiai 
kongreso dalyviai. Jų darbas 
dabar tik prasideda, ir mes ti
kimės, kad jie savo uždavinį 
atliks pasigėrėtinai, nes tai juk 
yra rinktinis mūsų jaunimas, 
žavėjęs mus savo iniciatyva, 
energija, susipratimu ir ryžtu. 
Jų veikimas dabar bus infor
maciniu žodžiu. Tačiau tai dar 
reikia paremti naujomis pa
stangomis ir būtent — toliau 
praktiškai gilinant, kultūrinius 
ryšius su labiausiai nutolusiais 
lietuviškojo organizmo nariais, 
su kuriais nepalaikant reikia
mos kultūrinio kraujo cirkulia
cijos, gali įvykti skaudi gang
rena.

Turime visą eilę vertingų 
jaunimo organizacijų tolimes
nėse lietuvių kolonijose, kur 
uždarbiai mažesni, kur lietu
viškoji knyga sunkiai tegalima 
įgyti. Imigrantai iš tų kraštų 
galėtų imtis iniciatyvos pereiti 
per savo draugus, surinkti jų 
jau perskaitytas knygas ir nu
siųsti knygynėliams tų miestų 
lietuvių, iš kurių yra atvažia
vę, duoti pasiskaitymų atitin
kamų organizacijų nariams. 
Mūsų ateitininkai, skautai, vy
čiai tiesiog galėtų pasiimti glo
boti po kurį užsienio savo or
ganizacijos padalinį, parinkda
mi lietuviški) knygų ir jas nu- 
siųsdami. Perskaičiusiam nau
ją veikalą ne taip jau sunku 
su juo skirtis, ypač žinant, ko
kiam didžiam tikslui jis bus 
nukreiptas.

*

Žiūrint į šį reikalą praktiš
kai, reikia kad atsirastų kuo 
daugiau entuziastų savanorių 
mūsų tremties nedalią pergy
venančios tautos kultūrinės ko

M. K. Čiurlionis

Šitokiomis bendromis pastan
gomis būtų galima retkarčiais 
užjūrio lietuviams parūpinti ir 
plokštelių. Ir tai būtų jiems 
nuostabi dovana, praturtinanti 
jų susirinkimus, lietuviška ši
lima kaitinanti širdis. Ypač to
kia talka būtų naudinga užsie
nio lietuvių turimoms radijo 
valandėlėms. Dabar ir magne
tofonas (rekorderis) nėra rete
nybė. įkalbėtą žodį nebe sunku 
perduoti, o kiek tai gaivinan
čios šilimos įneštų toli nuo 
mūsų gyvenantiems lietuviams!

Kai kurios organizacijos jau 
pradeda šiuos uždavinius prak
tikuoti. O būtų labai naudinga 
tai išplėsti, ypač, kad dabar 
susidaro naujos galimybės — 
palaikant ryšį su pažintuoju 
šauniuoju jaunimu, dalyvavu
siu bendroje stovykloje, ben
drose kongreso sesijose. Lietu
vių bendruomenė, Liet. stud. 
sąjunga reikale net galėtų pa
dėti tuos nuoširdžius patrioti
nius kultūros ryšius sumegzti, 
nurodant, kur didesnis reika
las, koks kur adresas.

Šitokia akcija būtų naudin
ga ir ją vykdantiems asmenims 
bei sambūriams, nes kiekvie
nas konkretus veikimas yra 
teigiamas įnašas, įprasminąs 
organizacinio vieneto buvimą 
ir atnešąs daug vidinio pasi
tenkinimo atskiram, uždavinį 
įvykdžiusiam žmogui. Ir tai bū
tų vertingas kultūrinis pasitar- 
navimas tremties viesulų blaš
komai mūsų tautai. J. Pr.
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vėlesnius susitikimus, ir brolio 
Eugenijaus rūpesčius, ir savo iš
gyvenimus prie Čiurlionio mir
ties patalo. Vaikščiodavę dvie
se j Lazienkas rinkti žibuoklių, 
jis mokęs ją klausytis paukščių 
ir vėjo muzikos, žavėtis žydin
čios obels stebuklu... Tėvas ta
ręs: “Neleisiu, kad mano duktė 
skalbtų kur nors šešto aukšto pa 
lepėj”, o paskui liepęs jai ište
kėti už pasipiršusio našlio su ke
turiais vaikais. Vargšas Kastu- 
kas per jungtuves laikęs karū
ną virš jos galvos; Eugenijui 
Moravskiui guodęsis, kad gyve
nimas nebemielas, kad nieko ne
galįs veikti, bet tas sudraudęs 
vyriškai: “Jeigu ji tavęs neįver
tino, tai ir tu pamiršk!’’ Ir tie 
žodžiai padėję...

Lodzėje tebegyvena ir Petras 
Markevičius — tas pats “myli
mas Petrelis”, kuriam Čiurlionis 
yra parašęs nemaža šiltų laiškų. 
Deja, senukas visiškai kurčias, 
ligotas ir atmintis jo jau apsil
pus; viskas žuvę Varšuvoje. Tad 
lieka nebent “patikrinti” senas 
fotografijas ir parašyti didžiulė
mis raidėmis keletą klausimų, 
kur atsakoma trumpai: “taip” 
arba “ne”...

Šiame name gyvena ir Vikto
rija Hempliova, Markevičių pus
seserė. Ji prisimena Čiurlionį, 
skambinantį savo draugams, pri
simena jo mazurkas, valsą, poe
mą “Miražas”, preliudus, ku
riuos pati skambindavusi. Ji tu
rėjusi du Čiurlionio paveikslus, 
aliejum tapytus Druskininkų pei 
zažus — vienišas beržas prie Ne 
muno ir saulėleidžio nušviestos 
kupetos miško fone. Jie žuvo 
Varšuvos sukilimo liepsnose.

Ir štai mes vėl Varšuvoje. Čiur 
lionio kolegos tapytojo Michalo 
Boručinskio dirbtuvėje. Senas 
dailininkas pasakoja, kaip atro
dė Čiurlionio kambarėlis, būdin
ga tų laikų Varšuvos “kavaler- 
ka”, kaip vykdavo tapybos studi 
jos gamtoje, kaip ochranka gau
dė gatvėse studentus 1905-1906 
metų revoliucijos dienomis, na, 
ir apie Ribiniškių epopėją. Tų 
neramių metų žiemą į varšuvie
tės mecenatės J. Kerbedienės 
dvarelį Ribiniškiuose buvo atvy
kusi grupė studentų peizažo stu
dijoms; siaučiant apylinkėse 
“juodašimčiams”, netolimo mies 
telio žydai atbėgę prašyti apgy
nimo. Studentai buvę neginkluo
ti, tad žydai surinkę pinigus, ir 
M. Boručinskis su jų delegatais 
slapta važiavę į Daugpilį pirkti 
ginklų dailininkų “kariuome
nei”. O jau pačios kautynės, kaip 
žinome, vaizdingai aprašytos 
Čiurlionio laiške broliui Povilui: 
“mūsų pusėje net ir sužeistų ne
buvo, o “juodašimčių” pusėje 
buvo du sužeisti, iš kurių vienas 
vėliau pasirodė visai užmuštas”.

Įdomūs būdavo kolegų suėji
mai, kartais dalyvaujant ir pro
fesoriams, diskusijos įvairiais 
klausimais. Sykį juos stebinęs 
Čiurlionio ginčas su direktorium 
K. Stabrausku dėl lietuvių kultū
ros kėlimo. Stabrauskas tvirti
nęs, kad Lietuvon reikią skubiai 
nešti ir skiepyti esamą jau iš
ugdytą, lenkų kultūrą; o Čiurlio 
nis įrodinėjęs, kad lietuviams rei 
kia ugdyti savo tautinę kultūrą, 
pagrįstą senomis liaudies tradi
cijomis. Jaunesniems kolegoms 
lenkams (Čiurlionis buvo gero
kai vyresnis) tas ginčas atrodė 
nevertas pastangų, nes teisybė 
neabejotinai Stabrausko pusėje. 
“Dabar aišku, — susimąsto M. 
Boručinskis, — kad Čiurlionis ta 
da buvo teisus”.

O dabar pavyzdys, kaip tenka 
kartais palaipsniui restauruoti 
laiko ištrintus bičiulių pėdsakus. 
Varšuvoje Čiurlionis bičiuliavosi 
su Volmanų šeima. Bronislava 
Volmanienė mirė jau prieš ka
rą, seniai miręs ir jos sūnus, bu
vęs Čiurlionio kolega Varšuvos 
Dailės mokykloje. Tačiau, gal 
būt, pavyktų surasti Haliną Vol-

manaitę, kuriai Čiurlionis duo
davęs fortepijono pamokas, pa
skyręs trejetą preliudų ir, kai ku 
rių pažįstamų tvirtinimu, simpa
tizavęs?.. Betgi maža kas gali 
ką tikresnio pasakyti. Vienur iš
girsi, kad ji buvusi B. Čarkovs- 
kio žmona ir mirusi dar prieš 
karą, kitur — kad ištekėjusi už 
kažkokio Pietų Amerikos diplo
mato. Bžežinskis ir Boručinskis 
tvirtina, kad čarkovskio žmona 
buvusi irgi dailininkė, Mokyk
los kolegė, ne Volmanaitė. Galų 
gale išsiaiškini, kad Halina iš 
tikrųjų buvo Čarkovskio, tik ne 
Čiurlionio bičiulio Boleslovo, bet 
jo brolio žmona, kad vėliau išsi
skyrė ir ištekėjo už anglo diplo
mato. Tai vis dėlto dar labai ne
daug. Bet Lodzės konservatori
jos rektorius Kęstutis Bacevišius 
(lietuvių kompozitoriaus Vytau
to Bacevičiaus ir lenkų kompo
zitorės Gražinos Bacevičiūtės 
brolis), kuris prieš karą buvo su
sipažinęs su Volmanais, išvertęs 
ir paskelbęs Kaune keletą Čiur
lionio laiškų B. Volmanienei, ga
li dar šį tą pasakyti — du svar
bius dalykus. Halina Volmanaitė i 
ištekėjusi apie 1936 metus už I 
anglo diplomato Stoukso, išvy
kusi su juo ir apsigyvenusi Ar
gentinoj. Taigi jau galima tikė
tis greičiau surasti adatą šieno 
kupetoje. Suprantama, net ir pa
sekus pėdsaką iki galo, viskas 
gali pasirodyti veltui arba per 
vėlu; tačiau ir dėl vieno procen
to tikimybės verta stengtis. O 
jei staiga sužinome, kad kur 
nors Argentinoje arba Anglijoje 
yra Čiurlionio laiškų, gaidų, fo
tografijų, prisiminimų apie jį, 
gal ir paveikslų?.. Dešimt bergž
džių mėginimų su kaupu atlygi
na vienas atradimas.

Panašiais keliais einama ar
ba... į nieką, arba į faktą — ty-

ALEKSANDRO RUŽANCOVO NETEKUS
Suskausta lietuviui širdį, kai 

išgirstame žinią apie mūsų vy
resniosios kartos kultūrininkų 
atsiskyrimą su šiuo pasauliu, 
nesgi ne visais atvejais jiems 
tinkama pakaita atsiranda. Taip 
buvo ir š.m. liepos 23 d. vaka
rą, kai patyrėme, kad mus ap
leido didysis bibliografas Alek
sandras Ružaniec-Ružancovas.

Nelietuvis jis buvo, — kai
myninės Gudijos sūnus. Gimė 
1893 m. Viazmoje, kur ir gimna
zijos mokslus išėjo. Mokėsi 
Maskvos u-te (Istorijos-filologi
jos fakultete), Aleksiejaus karo 
mokykloje, 1914-1918 m. kovėsi 
rusų-vokiečių fronte ir buvo su
žeistas. 1919 m. įstojo į Lietu
vos kariuomenę, Gudijos egzili-į 
nės vyriausybės "paskolintas” 
Lietuvai, vadovavo gudų kuopai j 
ir kovėsi su Lietuvos priešais | 
nepriklausomybės kovų frontuo- Į 
se. Pasižymėjęs sumanumu ir į 
narsumu, buvo apdovanotas Vy
čio Kryžiumi ir kitais kariniais i 
ženklais. Ir kovoms pasibaigus, 
pasiliko Lietuvos kariuomenėje, 
buvo pakeltas majoru. Nuo 1921 j 
m. įsitraukė į bibliografinį dar
bą; vadovavo Kariuomenės bib
liotekai, kurioje sutelkė 40,000 
tomų ir ją pavyzdingai sutvar
kė. Nuo 1928 m. dirbo Lietuvos 
Bibl. Institute drauge su prof. 
Ve. Biržiška, aktyviai dalyvavo 
Bibliotekininkų dr-jos darbuose. 
Velionies rūpesčiu 1928 m. pra
dėtos leisti “Bibliografijos Ži
nios”; jų redaktorium pasiraši-; 
nėdavo Ve. Biržiška, tačiau 
praktiškąjį redagavimo darbą 
atliko Al. Ružancovas, iki 1941 
m. pateikdamas visą reikalingą 
medžiagą. Nepriklausomybės me 
tais aprašė 13,266 knygas bei 
brošiūras. 1922-1940 metai buvo 
kūrybingiausi: paruošė ir pa
skelbė keliasdešimt leidinių.'

* Jų apypilnis sąrašas mano pa
skelbtas 1963 m. “Knygų Lenty
noj”, nr. 2. ,

rinėtojo lobį. Kitokios rūšies 
faktus kaupia dokumentai archy 
vuose, bet čia jau atskiras pasa
kojimas. Lygiai kaip ir vietovės, 
su kuriomis susijęs mūsų meni
ninko gyvenimas. Tik vieną iš jų 
vis dėlto norėtųsi paminėti — tai 
Pustelniko gyvenvietė netoli 
Varšuvos, kur 1911 metais Rau
donojo Dvaro sanatorijoje mirė 
M. Konstantinas Čiurlionis.

Buvusioje sanatorijoje, kadai
se dvarelio pastate, dabar įsikū
rusi neišsivysčiusių vaikų prie
glauda — mokykla. Lenkijos lie 
tuviai rūpinasi įrengti čia pa
minklinę lentą.

Keista nuotaika apėmė šioje 
vietoje. Tyli vidudienio valanda, 
aukštai plaukia tiršti debesys, 
žemėje paskutiniai sniego lopai. 
Nedidelis senas parkas, susilie
jęs su buvusio pušyno pakraščiu. 
Šalto pavasario vėjo šiurpina
mas jis ošia tarsi kokį tolimą 
graudų prisiminimą.

Netoliese yra Markų gyven
vietė ir parapijos bažnyčia. Kle
bonijoje tebesaugomos senos gi
mimų ir mirimų registravimo 
knygos. Sklaidome didelius pa
geltusius lapus, ir štai devynias 
dešimt ketvirtasis vienuoliktųjų 
metų įrašas: “... antrą valandą 
po pietų atėjo Juzefas Gurskis ii’ 
Mečislovas Adamskis, abu tar-

BRONIUS KVIKLYS

Jo ir kitų kultūrininkų pastan
gomis buvo susirūpinta bibliote
kų steigimu. Lygiagrečiai dirbo 
Lietuvos kariuomenėje kaip ug- 
niagesybos inspektorius, talki
ninkavo redakcijoms, sudarinė-

A. Ružaniec - Ružancovas 

damas laikraščių bei žurnalų 
sistematizuotus turinius ir kt.

1940-1941 m. A. Ružancovas 
tarnavo Lietuvos mokslų akade
mijos centrinėje bibliotekoj Vil
niuje kaip bibliografinio kabine
to vedėjas. Vok. nacių okupaci
jos metu dirbo ugniagesybos sri
tyje ir tvarkė “Lietuvių Biblio
grafijos” turinio rodyklę. Karo 
metu ši reikšminga medžiaga žu
vo.

1946 m. Memmingeno lietuvių 
stovykloje (Vokietijoje) įsteigė 
Lietuvių bibliografijos tarnybą, 
kurios talkininku teko ir šio str. 
autoriui iki šiol būti. Drauge bu
vo intensyviai renkami tremti
nių leidiniai ir jų originalai tel- 

nautojai, gyvenantys Raudona
jame Dvare, ir pareiškė, kad šių 
metų vakar dieną devintą valan
dą vakaro mirė Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis, ... gimęs ne
žinia kur, gyvenąs Raudonajame 
Dvare, ... paliko našlauti žmoną 
Sofiją. Savo akimis įsitikinęs... 
šį Aktą dalyvavusiems neraštin 
giems perskaičiau...”

Tose knygose visi lygūs — ži
nomi ir nežinomi. Ir kai prisi
meni Čiurlionio pomirtinę šlovę, 
augantį pasaulyje jo kūrybos 
reikšmės suvokimą, tai sena kny 
ga Markų bažnyčioje tarsi dar 
labiau paryškina Čiurlionio nu
veiktą darbą — žmogaus laiki
numas ir tvarumas papildo vie
nas kitą, giliau išreikšdami gy
venimo prasmę.

Ir sukumpusios pušys vėl ty
liai dainuoja parke, kaip daina
vo jam paskutinįjį ankstyvą pa
vasarį, primindamos tėvynės gi
rių muziką.

— JAV sveikatos įstaiga skel 
bia, kad Amerikoje yra 50 įs
taigų, kurios padeda 400,000 
epileptikų, 600,000 vaikų, tu
rinčių klausos sutrikimų, 3 mil. 
vaikų, turinčių kalbėjimo sun
kumų ir 10 mil., turinčių regė
jimo problemų.

kiami Lietuvių bendruomenės 
archyve Berne, Šveicarijoje (dr. 
J. Geručio žinioje), o nuo 1949 
m. Pasaulio lietuvių archyve 
Chicagoje (vadovas V. Liulevi- 
čius). 1948 m. pradėtas leisti 
“Knygų Lentynos biuletenis”, 
kurio paskutinis 1(142) nr. iš
leistas JAV LB Kultūros fondo 
Chicagoje šiais metais. Iki sa
vo mirties bibliografas dar pa
ruošė visą eilę bibliografinių 
darbų, kurie buvo atspausdinti 
ar tai “Knygų Lentynoje”, ar 
įvairiuose laikraščiuose bei žur
naluose, ar paskelbti atskirais 
leidiniais. Vienas iš paskutinių
jų yra plačios apimties “Lietu
vių išeivių katalikų religinė kny
ga”, išleistas 1965 m. Romoje.

Iš savo beveik 73 metų am
žiaus velionis Aleksandras 45 
metus paskyrė lietuvių kultūrai, 
bibliografiniam darbui. Pasižy
mėjo nepaprastu uolumu, kruopš 
tumu, atidumu, teisingumu, kar
tais tiesiog preciziškumu. Dirbo 
dienomis ir naktimis, neskai
čiuodamas valandų, o išeivijoje 
(1946-1966 m.) dargi nerašyda
mas jokių sąskaitų, dažniausiai 
pats iš savo kuklios “krautuvės 
berniuko” algos (vėliau pensi
jos) raštinės bei pašto išlaidas 
apmokėdamas. Visomis išgalė
mis puoselėjo leisti “Knygų 
Lentynos” biuletenį, pats atlik
damas dalį spaudos darbų, rašy
damas adresus, siuntinėdamas jį 
viso pasaulio bibliotekoms, šian
dien galima didžiuotis, kad lie
tuvių tremtinių (išeivių) biblio
grafija per eilę metų buvo ly
giai gerai tvarkoma, kaip ir kai 
kurių nepriklausomų valstybių.

Gyveno labai kukliai savo duk
ters ir žento A. Petrulio namuo
se, Danvillės mieste. Senatvėje 
ir ligoje jį slaugė neatskiriama 
gyvenimo draugė — žmona Na
talija, duktė Veronika, žentas 
Antanas Petrulis. Laisvalai

kius paįvairindavo, žaisdamas 
su trimis anūkais ir besirūpin
damas jų lietuvių kalbos moky
mu. Nemėgo televizijos, nevaži
nėjo automobiliais ir tik kartą 
aplankė savo bičiulius Chicago
je. Tačiau mėgo bibliografijos 
bičiulius priimti ir juos maloniai 
vaišinti Petrulių - Ružancovų 
namuose Danvillėje. Vedė labai 
gausią korespondenciją, kiekvie
ną dieną parašydamas ir gauda
mas daugybę laiškų. Susirašinė
jo su mūsų kultūros darbuoto
jais, bibliografais, pasaulio bib
liotekomis ir kt.

Dirbdamas mums, neliko sve
timas ir savo gimtajai gudų 
tautai. Dar gyvendamas Lietu
voje, padėjo tremtiniams gu
dams, rašė jų spaudoje; Vokie
tijoje ir JAV-bėse dar glaudžiau 
palaikė ryšius su gudų veikė
jais ir rėmė jų kultūrinę bei po
litinę veiklą, kurį laiką vadova
vo gudų bibliografiniam darbui. 
Vienas gudų egzilinis komitetas, 
įvertindamas jo darbus bei pa
stangas laisvajai Gudijai įkurti, 
pakėlė jį gudų armijos generolu. 
Bet velionis buvo kuklus ir 
(bent mūsų tarpe) šiuo titulu 
nepasirašinėdavo.

Velionis Aleksandras buvo 
kukli, bet tauri ir įžymi asme
nybė. Vargiai jau kitas svetim
tautis yra tiek davęs lietuvių 
kultūrai, kiek šis vyras. Troško 
numirti jeigu ne gimtojoje Gu
dijoje, tai bent kaimyninėje Lie
tuvoje. Deja, šie jo norai neiš
sipildė: Aleksandrą Ružaniec - 
Ružancovą priglaudė svetima, 
kad ir svetinga, Amerikos že
melė. 1966.VII.27, liūdint lietu
vių ir gudų visuomenei, velionis 
palaidotas Danville, III. kapinė
se.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orto,>e<Ias, Protezlstas 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2853 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais lt—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

” Rez. tel. 239 - 4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Vfedical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius nagai susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tei.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 VVest <10111 Place 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rrl Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštad. 2—-4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
Nusitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5.3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos, pirmad.. antr., ketv. 2—9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. vak.

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.

Ofs. 735-4477; REZ. PR 8-0060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

IAIOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija ir moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

• Ketvirtoji vieta lietuviui 
dainininkui Čaikovskio vardo 
konkurse. Jaunas lietuvis dai
nininkas (bosas) Vaclovas Dau 
noras neseniai Maskvoje įvyku
siame tarptautiniame P. Caikovs 
kio vardo konkurse laimėjo ket
virtąją vietą ir konkurso laurea
to vardą.

Konkurse dalyvavo 58 daininin
kai (vyrai ir moterys) iš 21 
valstybės.

Vyrų tarpe pirmą ir antrą pre 
miją gavo rusai, penktąją — ru
munas. Trečiosios premijos bu
vo paskirtos dvi: viena amerikie 
čiui (S. Estes) ir viena rusui. 
Tuo būdu V. Daunoras, laimėjęs

Ofiso HE 4.1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

3844 VVest 63rd Street
kasdien nuo 1--4 p. p. ir 6 
vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-0081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 Iki 1 vai. ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuio 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 
Iki 8

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. Ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniai^ 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K ĖDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South įvestom Aveliu* 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 230-2910

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandoj: pirmad.. ketv. 5 — 8 vai., 
antrad. ir penktad. I — 4 

Priiminėja tik susitarus.

Ofiso HE 4.1818 Rez. PR <1-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. vak.

Šešt. 9 v .r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan. Chicago 28, D1 

Telef. ofiso: l'l'lliium 5-6766 
Namų: BEverly 8-3916

Prl6m. vai., antrad. — ketv. 6—8 
v. v.; šeštad. 1—8 v. p. p.. Kitom 
dienom uždaryta. 

ketvirtąją premiją, iš tikrųjų 
“prieš save” turi ne tris, o ketu
ris varžovus. Bet kiekvienu at
veju šis jo laimėjimas liudija jį 
esant tikrai aukšto lygio daini
ninką. Laimėjimas buvo labai 
džiaugsmingai sutiktas Vilniuje 
ir iš viso Lietuvoj.

Konkursiniame konkurse Dau
noras dainavo lietuviškai ariją 
iš A. Račiūno operos “Saulės 
miestas”, kitas tris arijas daina
vo rusiškai (iš Čaikovskio ir 
Rachmaninovo operų).

Moterų konkurse pirmą vie
tą laimėjo amerikietė (Jane 
Marsh). Amerikietė laimėjo ir 
vieną iš antrųjų premijų. (E.)

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7601

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Darnen Avenue 

Valandoz: 1-9 v. p. p.
Ilakyrua trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. u 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. i> 
______ Bešt. 8 v, r. iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligrkiiny

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto tr nuo 8-8 v. y. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ta 
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290 
Atostogose nuo liep. lfi iki rugp. 1

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

keičia stiklus Ir rėmus

4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p iki S y. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais 

I nuo 10 v. t. iki 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTlT 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietį 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
akių ligos ir chirurgija 

PRITATKO AKINIUS 
15542 S. Cicero. Oak Forest, IU. 

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą.______

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm, tr ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. ir nuo 7- iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 18 iki 2 v. p. p. tr 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marąuette Parku ofisas: 2<50 Wea( 

71 Street, telefonas 925-8296 
Res. te). WA 5-8099. 

Valandos: 10—12 v. Ir 7—8 y. rak. 
šešt 19—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Aj.hli.nA 
Avė.. teL OL 4-2896 

Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I ENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ) 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2662 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 3—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tei. HE 4-2123. Namu GI 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 v. v. 

Treč. ir šeštad. uždaryta. 
Atostogose iki rugpiūčio 1 d.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS’LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

2524 VVest 69th Street
Valandos: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 v. vak. 

šeštadieniaisl 1 iki 4 vai.
Pirmad., antrad. ir trečiad. uždaryta.

Tel. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak ; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4.3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.. 2 iki 4 p. p ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. parai susitarimu.
Ofiso tel 707-2141 Namu 630-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—4 
;r 6—g y v.; ketvirtad. 5—8 V. v.S 
šeštad. 10—2 v.



DRAMA IR MUZIKA
VVagneris, kaip muzikas ir 

dramaturgas

Dramos ir muzikos suderini
mo klausimas dažnai kilo mano, 
kaip dramaturgo, karjeroje*). 
Be abejo, ji yra kilusi ir kitiems 
įvairių kraštų ir toli viena nuo 
kitos nutolusių epochų auto
riams. Be abejo, jūs visi žinote, 
kiek daug šiuo klausimu yra 
prirašęs Richardas Wagneris. 
Ir, žinoma, jei yra kas, iš kurio 
gi.lima tikėtis šios problemos 
sprendimo, tai yra šis, puikaus 
temperamento žmogus, kartu 
dramaturgas ir muzikas. Būtų 
neteisinga sakyti, kad šis milži- 

-- niškas uždavinys jam visiškai 
nepasisekė. “Tanhaeuseris” te
bėra drama, didingai ir nuosta
biai sukomponuota, kur muzika 
tiksliai išryškina ir nuspalvina 
personažų polėkius. Man atrodo, 
kad šiame veikale Wagneris iš
sireiškė autentiškiausiu ir tobu
liausiu būdu. “Lohengrinas” taip 
pat būtų neblogas kūrinys, jei 
jį būtų galima rekonstruoti tar
si paveikslą ir apvalyti nuo ro
mantiško užgriozdimo, kuris jį 
mums daro tiesiog nepakenčia
mu. Kalbant apie "Tristaną”, aš 
jam prikišu monotoniškumą ir 
per didelį vienodumą (kas yra 
būdinga paskutiniams Wagnerio 
veikalams) ir draminį libreto 
menkumą. Kai ponas ir ponia 

» per pirmuosius veiksmus nuolat 
kartoja, kad — Aš tave myliu 
— Tu mane myli, tai žiūrovas 
mano, kad to užtenka. Bet kai 
jis pastebi, jog visa tai vėl 
prasideda ir trečiame veiksme, 
tai jį pagauna neviltis ir toks 
stiprus noras bėgti, kad nei 
klarneto solo negali jo nuramin
ti. Ir dabar man atrodo, kad 
užuot kalbėjęs jums apie dramą 
ir muziką, aš turėčiau kalbėti

*)Vertėjo pastaba. Si Paul Clau- 
dtl paskaita, skaityta Yale uni
versitete 1930 m., yra įdomi savo 
atsakymais į daug kam šiandien 
rūpimus klausimus.

Ji visų pirma paaiškina, kodėl 
Ciaudelio dramos, kurios yra to
kios muzikinės, neišvirto operomis.

Ji atidengia didelį žodinės ir mu
zikinės išraiškos skirtumą, bet kar
tu ir jų viena nuo kitos nepriklau
somybę.

Ji paaiškina kilmę tų modernių 
reiškinių, kuriuos šiandien sutinka
me tiek moderniame muzikos, tiek 
dramos gyvenime.

Ta pačia proga ji nustato Wag- 
nerio vaidmenį dramos ir muzikos 
problemų sprendime.

PAUL CLAUUEL

apie meilės dialogą. Tai būtų 
gera proga patenkinti ilgalaikį 
sus.krimtimą, kuris tūno, be 
abejo, tiek jūsų, tiek mano šir
dyje. Bet aš bijau, kad tai ma
nęs nenuneštų per daug į šalį. 
Vietoj to, aš čia noriu padaryti 
tik vieną pastebėjimą.

Nesiderinančios išraiškos 
priemonės

Jūs visi esate buvę liudinin
kai, į kokią sunkią būklę pa
tenka solistas, kuriam reikia 
išpildyti tautinį himną ir, ku
ris, norėdamas šiam savo nu
meriui suteikti daugiau heroiz
mo, apsišarvuoja vėliava. Koks 
nesusipratimas! Tik du dalykus 
galima daryti su vėliava: arba 
plevėsuoti ją rankoje, arba aist
ringai spausti prie širdies. Šie 
abu gestai čia galėtų visiškai 
tikti, bet kai jie yra pakartoja
mi keletą kartų, publika išgy
vena jausmo sumažėjimą. Ta 
pati situacija yra ir meilės dia

Paul Claudel savo jaunystėje, 21 metų

loge. Jaunas partneris gali du 
dalykus daryti su primadona: 
arba, laikydamas ją už rankos, 
kontempliuoti jos grožį, arba 
aistringai spausti ją prie šir
dies. Publika, matydama ta: pa
kartojant keletą kartų, išgyve
na tą patį “malonumą” kaip 
soLsto su vėliava. Reikia pri
durti, kad du solistai, atlikdami 
šią pridėtinę “gimnastiką”, turi 
daug sunkesnį ir daug rimtes
nį uždavinį, būtent: atlikti sun
kią giedojimo partiją. O tai pa
žeidžia jų plastinės išraiškos 
nuoširdumą. Ypač tai atsitinka 
Izoldai ir Tristanui, kai jie tuo 
pačiu laiku turi šitai atlikti skir
tingomis formomis.

Kas yra opera?
Bet aš grįžtu prie savo temos. 

Aš jokiu būdu nesu muzikas. 
Dėl to aš noriu prieiti prie prob
lemos ne iš tos pusės, kaip mu
ziką pavaizduoti sceninių prie
monių pagalba. Aš į operas lan-

kausi kaip galima rečiau ir šio
je srityje man trūksta patirties, 
tiek, k ek aš suprantu, klasiki
nė opera susideda iš sujungimo 
atskirų numerių, turint tikslą 
ką nors veikti. Čia yra dainos, 
chorai, duetai, baletai, uvertiū- 

, ros, trios, ir kita, kurios 
leidžia muzikui pareikšti sa
vo talentą. Iš esmės tai yra 
koncertas kostiumuose, kuriame 
orkestras daugiau ar mažiau vy
kusiu būdu savo triukšmais už
pildo perėjimus ir tarpus. Tik
tai koncerte artistai turi teisę 
pasilikti nejudėdami, kai ope
ros scenoje j;e tariasi įpareigo
ti atsidėti juokingai konvencio- 
nalinei mimikai, kuri iš esmės 
jiems yra visiškai nereikalinga. 
Jų esminis uždavinys yra išdai
nuoti kokią stiprėjančią “fa”. 
Aš čia taip pat nekalbu nei apie 
kostiumus, nei apie dekoracijas, 
nei apie inscenizavimą, kurie 
yra nuobodžiai vieningi.

Prieš keletą dienų aš buvau 
operoje, kuri vadinasi Carmen. 
Man susidarė įspūdis, kad buvo 
gana sunku įtikinti publiką, jog 
visi ispanai nešioja žalias lieme
nes, dangaus mėlynumo kelnes, 
net jeigu jas puošia graži gel
tona juosta prie šono.

Arba, jeigu jūs norite geres
nės definicijos, operą aš laiky
čiau tam tikru draminiu veiks
mu, sudarančiu tam tikrų situ
acijų, kurios duoda progos or
kestrui ir solistams padaryti ly
rinį komentarą. Nes, kaip be
suprastume solistą, jo pagrin
dinis uždavinys yra ne veikti, 
bet dainuoti ir savo dvasios 
nuotaikas išreikšti greičiau sa
vo balsu, negu keturiais kitais 
pojūčiais.

Genijaus ir įtikinimo jėga
Žinoma, nėra tokio meno, 

nors ir kažin kaip vidutiniškas 
ir menkas jis bebūtų, kuris su
gebėtų pasipriešinti genijui, ar 
tai paslaptingai jėgai, dažnai ne
vykusiai naudojamai, kuri va
dinasi įtikinimas. Štai dėl ko 
net iš menko libreto genijui ir 
įtikinimui kartais pavyksta kai 
ką padaryti. Iš tokių keistų at
vejų aš galėčiau paminėti pen
kis ar šešis. Tai yra Gluecko 
“Orfėjus”, Beethoveno “Fide
lio”, Berlioz “Trojėnai”, Wagne- 
rio “Taųnhaeuser” ir Verdi “Ri
goleto”. Aš nebeprisimenu dau
giau. Tačiau paskutiniuoju lai
ku aš turėjau vieną išgyveni
mą, kuris privertė mane susi
mąstyti. Aš buvau New Yorko 
operoje, kur buvo statoma “Don 
Giovanni”, ir po kurio laiko, pa
švęsto snauduliui, mano dide
liam nustebimui, aš pastebėjau, 
kad pradedu sekti veikalą su 
tam tikru dėmesiu. Ir, aš turiu

Iš klasikines anglų

POEZIJOS

PERCY BYSSHE SHELLY

MEILĖS FILOSOFIJA

Susiplaka su upeliu t ry kaliai,
Ir upės jungiasi su vandenynu;

Padangių vėjai siejas amžinai 
Su jausmo saldumynais;

Nelinkęs niekas viengungiauti
Kadangi dieviškąja išmintim

Poravimus mums skirta paragaut: — 
Kodėl ne man ir su tavim?

Pažvelk! Kalnai bučiuoja aukštą skliautą; 
Ir vilnys bangeles apsikabina;

O kiekviena gėlė-seselė rausti nepaliautų, 
Paniekinusi brolišką kaimyną;

Ir saulė žemę meilėje padaro šviesią,
Ir mėnuo jūrą glaudžia spinduliuose: —

Bet kiek iš bučinių anų vertės turėsiu, 
Jei tu manęs nepabučiuosi?

ELIZABETH BARRETT BR0WNING

ATPILDAS UŽ PASLAUGĄ

Saldžiausieji gyvenimai, kuriuos palydi pareiga. 
Kurių darbai ar tai didingai svarbūs ar menki, 
Tarytumei iš pluošto nenutraukiamai sukta gija. 
Kur meilė aukšton kilmėn visus pakelti paslaugi. 
Pasaulis gal netrimituos, varpais neskambins. 
Būties Knyga neaiškiais žodžiais netgi neįamžins.

Bet meilė tegu savaime gieda apie savo laimę, 
{prastu būdu, lyg darbą dirbant. Vaiko bučinys, 
Kuris palies lūpas dainuojančias, tegu tave 

pasmagins;
Neturtėlis, kurį tu sušelpei, tegu suteiks stiprybės; 
Tu pats sau patarnauki pojūčių skirtingų 
Paslaugomis, už kurias ir pats sau atsilygink. Vertė S t. Meringis

atvirai prisipažinti, kad būtų 
sunku įsivaizduoti meno rūšį ir 
muzikos pobūdį, kurie būtų la
biau priešingi mano skoniui. Ir 
ši paslaptinga jėga, kuri vadi
nasi įtikinimas, veikė mane ir 
aš tikrai gailėjausi, kai man rei
kėjo atsikelti pirm, negu mano 
išgyvenimas pasiekė savo lem
tingo momento.

VVagnerio orkestro vaidmuo
Wagneris gerai suprato dirb

tinį ir hibridišką operos pobūdi 
ir tą savotišką kančią, kuri su
sidaro auditorijai, kai jos dva
sinės galios yra padalytos ir 
kai ji nežino, ar ji yra pakvies
ta į dramą ar į koncertą. Jis 
stengėsi sustiprinti draminį mo
mentą, jame giliai panerti savo 
aktorius, kurių uždavinys tačiau 
nėra kreiptis į publiką. Visas 
fabulos papasakojimo uždavinys 
čia yra pavestas orkestro išsi

liejimams su jo ištisinėmis aist
ros ir troškimo srovėmis, per
sunktomis nostalgiškų prisimi
nimų ir susikrimtimų. Iš tikrų
jų, visą lyrinį komentarą, kurį 
senoji opera be varžymosi pa
vesdavo tenorui ar sopranui, 
VVagneris atiduoda išimtinai or
kestrui. Sakykime, kad autorius 
nori išreikšti šitokią idėją: Koks 
š andien gražus oras! Aš ma
nau, kad tai būtų gera proga 
kokiam pasivaikščiojimui. Itališ
koje operoje tenoras, ranką pa
dėjęs ant širdies, lydimas kele
to diskretiškų akordų, neturėtų 
vargo išsakyti mums smulkme
niškai savo jausmus. Wagnerisi 
priešingai, orkestro pagalba 
pieštų mums visą gamtos ap
linką, paskendusią skambioje 
svajonėje, kurioje turėtų vaid
menį ir solistas, bet jo balsas 
išsiskirtų iš orkestro tik atsi

F. Picasso įsimylėjėliai
Valstybinė galerija Washingtone

LORD BYRON

GROŽYBĖJE ATEINA

Grožybėje ateina, kaip naktis
Padangėje tylioj, žvaigždėtoj;

Ir tobulai šviesi, slaptinga prigimtis 
Akių jos išraiškoj išlieta;

Taip vaizdą švelnins lipšnusis atspindys, 
Kas prabangoj dienos dangaus gailėta.

Šešėlis menkas tik, mažiau šviesos
Pusiau susilpnintų bevardį grožį,

Kuris banguoja garbanoj juodos kasos,
Arba sušvinta švelniai veido bruožuos —

Kur mintys, kupinos saldžios tiesos 
Skaistybės indėlį tauriai atvožia.

Ir tuose skruostuose, po ta kakta
Ramu, jauku, tačiau reikšminga.

Tie šypsniai pergalės žėruoja gyvata,
Bet atskleidžia būtybę tyrą, dorovingą,

Taikingą prigimtį, kur sielos ramuma 
Širdies nekaltai meilei nėra abejinga.

tiktinai. Iš tikrųjų, VVagnerio 
drama yra ne kas kita, kaip 
milžiniška simfonija, kurioje 
tikri personažai yra tik leitmo
tyvai ir kur žmogiškieji aktoriai 
įsiterpia, paprastai labai rūpes
tingai, tik tam, kad paaiškintų, 
kur mes esame, kas čia yra, kas 
buvo ir kas bus. žmogiškosios 
lūpos čia atsiveria r užsidaro 
daug mažiau reikšmingam vaid
meniui atlikti negu sidabrinių 
fleitų ir auksinių trompetų ir 
beveik visiškai išnyksta harmo
nijos kurmių sąvartoje, kuriais 
didelis menininkas moka džiaug
tis. Čia nėra asmens. Čia yra 
tik paskendęs stabas, kuris at
lieka judesius.

Aš visiškai nenoriu pasakyti, 
kad VVagneris neturėjo draminio 
temperamento. Priešingai, jis jį 
turėjo labai gilų, ir gal būt la- 

(Nukelta į 8 psl.)

^VlĄaurisLoįi Ja Elizija

VALERIJONAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Žinovų teigimu, Sevilija yra geriausia 

vieta pamatyti tradicinius, gerokai mauriš
kus Andalūzijos flamenco šokius, kurie yra 
palydimi daina ir gitarų muzika. Būdin
ga, kad flamenco šokis, paremtas 
džiaugsmo ir liūdesio jausmais ir ugningu 
ritmu,nėra dar sušablonintas, bet kiekvieno 
šokėjo individualiai, kiekvieną kartą atku
riamas. Be to, jis įvairuoja pagal atskiras 
vietoves. Taip pat šokėjai šokio ritmą pa
gyvina trypsėjimais, rankų plekšnojimais ir 
barškučių tarškinimu.

Turint laiko, verta pamatyti Maria Lui
są parką su mandarinų medžiais, o Delicias 
parką su palmių medžiais.

Amžiai atgyja Cordoboje
Iš Sevilijos eukaliptais ir kaktusais pa

puoštais keliais 85 mylias važiuojame į Cor- 
dobą. Važiavimo greitį stabdo motociklai, 
arkliais pakinkyti vežimai, kelią trypia mu
lai, o ant jų joja liūdnų akių vyrai su pla
čiakraštėmis skrybėlėmis. Vienas kitas niū
niuoja tipišką andalūzišką dainą, gal būt, 
apie meilę, pavydą ir mirtį, o, gal būt, apie 
garbę ir teisybę. Cordoba yra gražioje ap
linkoje, netoli Sierra Morena kalnyno ir tos 
upės. Cordoba šiek tiek modcrnėja, bet dar 
pačios, per Seviliją tekančios Guadalgvivir 
yra originaliai išsilaikiusi, tik nustojusi jud

JAKAS 

rumo, labiau atrodo kaip koks Meksikos 
miestas. Cordoba kvėpuoja istorija, tradici
jomis ir legendomis, o ypač apie įvairių ka
rų ir suiručių laikotarpiuose buvusį didelį 
kraujo praliejimą. 9 ir 10 a. tai buvo isla
miškos Ispanijos kalifato sostinė ir pirmuti
nis arabų globoje Europos kultūros ir pie-

Grakštūs flamenco šokėjai

kybos centras. Čia buvo arabų globojamas 
universitetas su didžiausia Europoje biblio
teka su 6,000 įrašytų pergamento ar odos 
gabalų. Taip pat žydėjo filosofija, astrono
mija, farmacija ir botanika. Čia kūrė rašy
tojai ir poetai. Cordoba buvo lyg Europos 
šviesa.

Cordoba — baltais namukais apstatyta 
ir apelsinų medžiais apsodinta. Jos gatvės, 
kaip ir Sevilijoje, pilnos staigmenų. Bet čia 
dar daugiau gėlių balkonuose ir palangėse, 
kiemuose ir aikštėse. Mieste dar yra išliku
sių senų viduramžinių vienuolynų ir puošnių 
rezidencijų.

Žymiausia Cordobos įžymybė, kažkokiu

stebuklingu būdu per visus sąmyšius nesu
naikinta, originalioji katedra. Ji 5 a. vestgo- 
tų laikais yra buvusi bazilika, o maurams 
užėjus, šventovė buvo dvigubai padidinta 
ir jau 10 a. tapo mečete, o 13 a., vėl krikš
čionims grįžus, buvo pritaikyta katalikų baž
nyčios reikalams, paversta katedra. 16 a. 
pastatui buvo pridėta gotiška nava, o dar 
vėliau, buv. arabų šventykloje, buvo įreng
tas baroko altorius. Šie visi pakeitimai pa
darė baziliką margu architektūriniu jun
giniu.

Iš lauko pusės ši milžiniška katedra at
rodo labai skurdžiai. Žolė auga tarp akme
nų, mozaikos aptrupėjusios, sienos suskilu
sios, bet viduje esančių 19 takų puošia šim
tai marmurinių ir granito kolonų. Kolonos 
sujungtos nenutrūkstančiomis grandinėmis 
pasagos formos lankų, kurie išmarginti ryš
kiai raudonos ir baltos spalvos ruožais. Kai 
kur lubos dažyto pjaustyto medžio. Sienos

Mečetės — katedros mozaikos

buv. arabų šventykloje dekoruotos mozai
komis.

Vakare katedrą apšviečia daugybė vari
nių ir bronzinių meniškų lempų, kurias ara
bai nuliedino iš pagrobtų pačioje šiaurėje 
žymios Santiago Compostela katedros var
pų, kur ilsisi apaštalo Jokūbo palaikai. Pa
davimai sako, kad varpus iš tolimos vieto
vės turėjo atitempti maurų žinioje buvę 
krikščionys belaisviai.

Cordobos pats centras — turgavietė yra 
nešvari, dvokianti ir apstatyta lindynėmis, 
bet spalvinga.

Turizmas, kuris dabar yra svarbiausias 
Ispanijos iždo papildytojas, paskatino vieto
mis net atstatyti aplink miestą iš viduram
žių užsilikusias, bet jau apgriuvusias sienas. 
Jau atstatytos sienos aplink seną pilį ir Al- 
kazarą. Truputį lyg ir keista, kad dvidešim
tas amžius grąžina Cordobą viduramžiškoje 
išvaizdoje.
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Kolonos ir lankai



DVIDEŠIMT METŲ 
BE MARTYNO JANKAUS

Seneli, vienas mums esi iš daugio 
Tarp milžinų toks pilkas, o 

ryškus,
Kaip ąžuols drūts, piliakalny 

išaugęs
Viršum tėvynės gaudžiančių 

miškų.
Vincas Jonikas

Toli nuo tėvynės, nuo gimto
jo krašto ir mielų Bitėnų, už
merkė akis Mažosios Lietuvos 
patriarchas Martynas Jankus. 
Tai buvo 1946 m. gegužės 23 d. 
Vokietijoj, mažoj Flenshurgo lie 
tuvių pabėgėlių stovykloj.

Dar taip, rodos, neseniai tų 
pai metų balandžio 15 d. data pa 
žymėtam adrese Pabaltijo uni
versitete Hamburge lietuviai stu 
dentai garbiam Patriarchui ra
šė:

“...sužinoję, kad Jūs, Didžiai 
Gerbiamas Patriarche, esate 
kartu su mumis išplėštas iš mū
sų brangios Tėvynės Lietuvos, 
iš mielojo Rambyno sargybos 
ir gyvenate sunkias tremtinio 
dienas, sveikiname Jus visu 
lietuvišku nuoširdumu ir linkime 
dar ilgus metus būti lietuviškos 
jaunuomenės švyturiu, kuris par 
vestų mus j kraštą, kur senos, 
aukštos pušys ir ąžuolai Nemu
no pakrantėse didingą Neprikišu 
somos Lietuvos legendą seka.”

Ir ar buvo tada žinota, kada 
mūsų jauni studentai senelį 
Patriarchą sveikino, kad tik 
truputį daugiau kaip po mėne
sio jo nebebus gyvųjų tarpe?..

Tada kuklių laidotuvių metu, 
savam žodyje prie Patriarcho 
kapo, kalbėdamas apie išrautą 
ąžuolą, laikraštininkas J. Prons- 
kus klausė:

‘Tapeni tą šalį? Šalį tūks
tantmečių ąžuolų, šimtamečių 
vyrų ir moterų, šventųjų gojų, 
aukštų piliakalnių ir pavėsingų 
alkų, šalį didvyrių, kur grabe 
guli?...”

Tik* tokia, esą, šalis galėjo 
mums duoti vyrus — ąžuolus, 
kurie atlaikė siaubingas audras, 
šiaurius vėjus ir darganas iš 
vakarų ir rytų.

Išrauk, girdi, šimtametį ąžuo
lą nuo Nemuno kranto, — ar il
gai jis žaliuos audrų blaškomas

po nesvetingos Europos dyku
mas? Išrovė ir Tave, žilas Pa
triarche, Nemuno sarge, šven
tojo Rambyno vaidila, šiaurūs 
vėjai nuo Nemunėlio ir išėjai 
Tu, kaip Mozė, vesti savo iš
blaškytos tautos vaikų per sve
timus tyrus į Pažadėtąją Že
mę...

Kitas kalbėtojas prie kapo — 
J. Senkus, priminė, jog velionis 
Patriarchas savo palaikus pri
glaudžia tremtyje. Bet juk jam, 
girdi, ištrėmimas ir kentėjimas 

;už savo tautą — nėra naujiena. 
M. Jankus iš viso trečią kartą 
svetimųjų buvęs išplėšiamas iš 
Lietuvos ir nubloškiamas tolyn 
nuo Nemuno krantų, nuo didin
gojo Rambyno ir nuo gimtųjų 
Bitėnų. Esą, jau tie dažni velio
nies Patriarcho ištrėmimai, ka
linimai ir kitoki svetimųjų var-

Martynas Jankus ,

toti persekiojimai — ryškiai pa- 
brėžią, koks jis buvo didelis 
tautos vyras!

Laidotuvių metu atsisveikini
mo kalbas pasakė ir daugiau

asmenų. Kalbėjo St. Kuzmins
kas, Hamburgo Pabaltijo uni
versiteto prof. M. Biržiška, Maž. 
Lietuvos lietuvių vardu J. Su- 
nius, P. Būtėnas, Flensburgo 
liet, visuomenės vardu, Z. Pili- 
ponis buv. M. Jankaus kariuo
menės vardu, kalbėjo skautas, 
Kielio lietuvių atstovas ir — 
Lietuvos himnas, dedamas kry
žiaus ženklas. Vargonams galin
gai grojant Mocarto Avė verum, 
karstas iš lėto nusileido į po
žemius, pamažu vėl susiskleidė 
misinginis skliautas...

Ir taip senelis Aušrininkas 
amžiams išnyko iš gyvųjų lietu
vių akių, jiems tačiau neišnyk- 
damas iš sąmonės ir iš amžino 
atminimo.

Ir šiuos žodžius rašydamas, 
rašau juos ne oficialumo ar is
toriškume, bet gilaus sentimen
to amžinos atminties Patriar
chui vedinas, todėl neduodu nei 
jo biografinių žinių, tepažymė- 
damas, jog M. Jankus mirė, be-

• Svetimų kalbų dėstytojų 
konferencija Vilniuje. Maskvos 
mokslų akademija drauge su vil
niške akademija buuvo Vilniuje 
sukvietusi užsienio kalbų dėsty
tojų konferenciją, kurioje buvo 
svarstomi svetimų kalbų moky
mo metodikos klausimai. Iš lie
tuvių konferencijoj aktyviai da
lyvavo ne kalbų dėstytojas, o 
astronomas — profesorius P. Sla 
venas. Jis kalbininkams, dau
giausia susirinkusiems iš įvairių 
Rusijos kraštų, skaitė paskaitą, 
kaip matematiniu metodu iš gar
sų nustatytas lietuvių kalbos se 
numas. Kiti nagrinėjo naujus 
svetimų kalbų dėstymo metodus, 
kritikavo perdėtą to dėstymo 
sumechaninimą Vakaruose, bet' 

baigdamas 88 metus amžiaus.
Gi visą kitą, tikimės, gal ne

trukus galėsime skaityti Marty
no Jankaus monografijoj, kurią 
teko paruošti šias eilutes rašan
čiajam ir kurią leidžia dabarti
nis PLB pirm. J. J. Bachunas.

Pr. Alšėnas

pripažino eilės vaizdinių ir elekt 
roninių priemonių naudingumą, 
taip pat domėjosi hipnopedija

— kalbų (ar kitų dalykų) moky 
mu magnetofono pagalba, mie
gant.

* fį IIT T \f & KABIO (LIETUVIAI)
* *“* 1 r*■ 1 I-v. Sav. DAN LIUTIKAS 

wV»L J NAUJU PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS.
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA. •

« 2412 WEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskts, E*ec. Seey.

1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650
HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1;WED. CLOSED 

PHONE 656-6330

KREDITAS.
471 - 2446

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
CHICAGO SAVINGS AND IX»AN BENDROVE, viena tani žy
mesniųjų krašto finansinių JstalKų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojos pavyzdingai, saugiai Ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir Išmokėdama, palygi
namai, aukšti; divldend)).. Mes nesiveržtame tapti pactn <11- 
džiausia iicndrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačias geriausius patarnavimus mūšy taupymo ir sko
linimo nariams

Mes liendradarbiaujame su vietinėmis Lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtu pa
siekti geresniu gyvenimo .sąlygų Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo Ir Skolinimo 
Bendrovę, Išaugusių j virš $53,500,000.00 turto ištaigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendrovės prezidentas

AND LOAN ASSOCIATION
6245 SO. WESTERH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636 TEL GR 6 <7575

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS

• Insured Family Savings
• College Bonus Savings
• Christmas Club Savings
• Vacation Club Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Ali Types of Insurance

MOKAME

už Invcstmentų «m-taa

• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms

for your organization 
meetings. (Free Coffee)

• Cash checks and pay all 
family bills with our special

money order checks. No 
service charge to members

• U. S. Postai F*-amps
Machine Service

• Wė sėli Travelers Checks
• Save-by-mait Kits
• Notary Public Service

• Two Large Free
Parking Lots

• Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifta 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ..................... 12:00 PM.—6:00 P.M
TUESDAY ....................  9:00 A.M.—4:00P.M.
WEDNESDAY ............. Closed Al] Daj
THURSDAY ................. 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY ...................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY.................9:00 AJH. — 12:80 P.M.

MAURIŠKOJI 
ANDALŪZIJA

(Atkelta iš 3 psl.).

Žydrioji Granada

Kelionė iš Cordobos į Granadą, nors yra 
tik 125 mylios, bet, važiuojant ūkininkų nau
dojamais keliais, kuriais slenka arkliniai ve
žimai, užtrunka beveik visą dieną. Pakelėse 
dėl irigacijos stokos dideli žemių plotai dar 
nėra naudojami. Vietomis nei medžio, nei 
paukščio nematyti. Tik žemė ir dangus. Tie 
žemės plotai, kurie yra naudojami, daugiau
sia yra stambių žemvaldžių rankose. Tuo 
tarpu, kaip statistika skelbia, daug žmonių 
yra visiški bežemiai. Nors paskutiniuoju lai
ku miestuose darbininkų gyvenimas gerėja, 
bet samdiniai žemės ūkyje gauna gana skur
dų atlyginimą. Ne veltui apie savo tėvynę 
Ispaniją 19 a. rašytojas Perez Gaidos yra 
pasakęs: “Viena jos veido pusė — fiesta, o 
kita pusė __vargas”. Dar ir dabar yra An
dalūzijoje vietų, kur žmonės gyvena tiesiog 
kalvų urvuose.

Granada turi dar mažiau gyventojų kaip 
Cordoba. Taip pat daug modernesnė ir jos 
gatvės platesnės. Granada yra išaugusi ant 
dviejų kalvų, netoli sniegu padengtu Sierra 
Nevada kalnų ir žydriu dangumi ir žaliuo
jančiais slėniais. Granada buvo paskutinė 
islamo tvirtovė Andalūzijoje. Čia maurai su
gebėjo ispanams atsispirti dar 250 metų po 
to, kai jie iš Sevilijos ir Cordobos buvo jau 
išstumti. Maurams, atvykusiems iš akis de
ginančių dykumų, Granada buvo palaimin
ga oazė, kaip dausos, aprašytos jų Korane. 
Dėl to jie niekad nenorėjo su Granada skir
tis. Dar ir šiandien arabai vakarinėse mal
dose meldžiasi ir liūdi dėl skaudaus Grana- 
dos netekimo. O ispanai Granados atgavimu 
džiaugiasi. Viename bokšte 3 vai. popiet laik
rodis ilgesniais dūžiais primena, kad tą va
landą Granada išsivadavo iš islamo. Per 

šimtmečius fanatiški islamo skleidėjai ir ka
ringi arabai, pagyvenę patogiose sąlygose, 
sušvelnėjo, alsinosi vidaus kovose dėl val
džios ir jau negalėjo apsiginti nuo vieningon 
kovon pakilusių ir apsijungusių ispanų. To
kiu būdu islamas neteko savo paskutinės 
tvirtovės Granados.

Granadoje arabai paliko medžiais apau
gusioje kalvoje nesunaikintus rausvos spal
vos rūmus — tvirtovę Alahambrą, kuri čia 
aptverta aukšta mūro siena su bokštais ir 
mas:nėmis durimis. Tai svarbiausia istorinė 
įdomybė ir svarbiausias islamo paminklas 
Ispanijoje. Alahambrą išgarsino ne tik britų 
gen. Wellingtonas, persekiodamas Napoleo
no armiją Ispanijoje, bet pereitame šimtme
tyje ir amerikiečių rašytojas Washington Ir- 
ving, kuris net Alahambroje gyveno ir pa
rašė čia romantiškus savo pasakojimus. Ala- 
hambra su puikiu vaizdu į miestą, vis dėlto 
yra puikus meno ir architektūros šedevras, 
inspiravęs ne tik rašytojus, bet ir poetus ir 
menininkus.

Dalis Alahambros bokštų

Gilinantis į visas Alahambros grožio de
tales, galima sakyti, jau reikėtų specialaus 
straipsnio. Šios apybraižos rėmuose galima 
tik paminėti, kad jos rūmų kambariai išpuoš
ti išpiaustytu akmeniu, su įvairiais piešiniais 
keramiškomis plytelėmis “azulejos”, mar
murinėmis kolonomis, pasaginės formos ar
komis ir skliautais, kurie išmarginti kruopš
čiai atliktų geometrinių figūrų ar kitais or
namentais. Rūmų lubos papuoštos išpiaus
tytu medžiu. Pasirodo, kad arabų amatinin
kai buvo nepakeičiami specialistai puošti tin
ką geometrinių figūrų ornamentais. Jie tai 
atlikdavo, piaustydavo ar antspauduodami 
dar neišdžiūvusį tinką, ar iš anksto išlieję 
ornamentus, įspausdavo į šlapią tinką.

Arabų vandens ir augmenijos kultą pri
mena Alahambros vidų puošią palmių, kipa
risų ir kt. medžiai, o taip pat baseinai, tven
kiniai ir fontanai, šalia rūmų yra didingas 

Liūtų fontanas

parkas, kuriame maurų karaliai ilsėjosi ir 
džiaugėsi gyvenimu prie kiparisų alėjų, gė
lynų ir fontanų. 18 a. jau ispanai čia priso
dino guobų ir kitų medžių.

Sacromonte kalvoje, švariuose ir išbaltin
tuose urvuose ir net su elektros šviesa, či
gonų “karaliaus’’ valdomi, šeimomis pasi
skirstę, gyvena juodaplaukiai, karštakraujai, 
žėrinčiomis akimis čigonai. Čia jie dar tęsia 
savitą gyvenimą. Turistams jie šoka zamb- 
rą, flamenco, "pardavinėja suvenyrus ar iš 
kortų ir rankų spėlioja ateitį. Čigonės, kaip 
ir Andalūzijos moterys, dėvi ryškių spalvų 
plačias sukneles, apsiūtas klostėmis. Grana
dos policija dėl įvairių čigonų vagysčių turi 
daug rūpesčių, bet dėl to, kad turistai jais 
domisi, tai jų iš tų urvų neištremia.

Gotiškoje katedroje specialiai pastatyto
je koplyčioje ilsisi Ispanijos suvienytojų ir 
išlaisvintojų iš maurų jungo, katalikiškųjų

karalių Izabelės ir Ferdinando kūnai, kurių 
antkapiai yra išpjaustyto marmuro. Jie ne
pasitenkino savo siaura karalyste, bet, Ko
lumbo pagalba, buvo ištiesę savo valdančią 
ranką ir kitam krantui, kitam pasauliui.

Pabaiga

Čigonės šoka zambrų.



NUOMONĖS IR PASTABOS

Gaila, kad š. m. liepos 3 d. 
bendruomenės vakare užvestos 
kalbos apie kultūros ar politikos 
primatą iššaukė beveik ištisą 
puslapį gal net skaitytoją var
ginančios polemikos. Bet, kadan
gi atviro laiško autorius iškrei
pė mano pasisakymus, noriu kai 
ką pats paryškinti. Visų pirma 
diskusinis terminas — kultūra 
yra žmogiškoji kūryba, supras
ta vidinio nusiteikimo, paties 
veiksmo ir viršinių išdavų bei jų 
organizacijos prasme. Stasio 
Santvaro žodžiais: “Etnologiniu 
požiūriu kultūra aprėpia visas 
žmogaus buvimo tradicines ap
raiškas: atskirų tautų medžiagi
nį, socialinį ir dvasinį gyveni
mą... Ji apima atskiros tautos 
technologiją ir ekonomiją, religi
ją, sociologiją, mitologiją, istori 
ją, meną (dvasinę kultūrą). Va
dinasi, kultūros studija privalo 
apimti visas tautos gyvenimo ap 
raiškas”. Anglų kultūrininkas 
Matthevv Arnold dar trumpiau ir 
glausčiau aptarė kultūrą, kaip: 
“Viską, ką žmogus sukuria bei 
dvasiniai ar medžiaginiai ugdo.” 
Tatai, kai kalbu apie kultūrą, 
vadovaujuosi tomis sąvokomis.

Turint šitai omeny, konstata
vau ir vėl konstatuoju, jog, iš 
tikrųjų, politika neprieštarauja 
kultūrai, nes jinai yra vienas as
pektas pačios kultūros. Kitaip 
sakant, kas paneigia politikos 
svarbumą, tas paneigia ir kultū
rą. Bet ne tame dalykas. Kultū
ros primato piršimas implikuo
ja, jog lietuviškos kultūros iš
laikymas reikalauja, kad politi
ka (lietuvių prasme — laisvės 
kova) atidėtina, kad nėra vilties 
ar galimybių tęsti laisvinimo po
litikos, tad reikia ieškoti modus 
vivendi su okupantu ir tuo bū
du išgelbėti lietuvių kultūrą nuo 
visiško surusinimo. Kultūros 
primato argumentas yra pagrįs
tas klaidinga prielaida, būtent: 
politika (t. y., Lietuvos laisvini
mo akcija) provokuoja sovieti
zacijos ir rusifikacijos paspar
tinimą. Iš tikrųjų, nežiūrint mū
sų laikysenos, sovietai nuo 1940 
m. sąmoningai vykdo Lietuvos 
rusinimą ir lietuvių tautos sulie
jimą su rusų tauta. “Tautinė 
forma — socialistinis turinys” 
iš esmės reiškia: toleruoti pavir 
šutines tautybės išraiškas tol, 
kol tautybė išnyks didžiarusių 
masėje. Sovietų totalistinė san-

tvarka verčia kultūrą nusilenkti 
režimui. Bet kokia amelioracija 
priklauso nuo režimo malonės. 
Tokioje padėty mes galėsim iš
gelbėti tautos savitumą, tik pa
brėždami politiką. Laisva valsty 
bė sudaro sąlygas kultūros kles
tėjimui, o laisvos valstybės atsta 
tymas yra mūsų politikos tiks
las. Kitaip sakant, be politikos 
mūsų kultūra pagaliau išnyks.

Trumpai tariant, lietuvių kul
tūra yra mūsų brangiausias tur
tas, kuris turėtų būti ne tik iš
laikomas, bet ir ugdomas. Bet 
kaip išsaugoti šitą lobyną? Poli
tika yra tas skydas, kuris išsau
gos šį mūsų lobyną. Istorija įro
do, kad dažnai tautos be savo
sios valstybės būna kitų išnaudo I 
jamos ir nutautinamos. Esa
moje padėty lietuvių kultūros 
tolimesnis išlaikymas tiek kraš
te, tiek išeivijoje tampriai sais- 
tosi su lietuvių suverenine vals
tybe.

Taip, mielas Kairy, mūsų kul
tūra neišsilaikys, jei neužtikrin- 
sim jai palankių aplinkybių. Kai 
kalbama apie politiką, mūsų vei
kėjai turi omeny sąlygų ir palan
kių aplinkybių užtikrinimą kultu 
ros žydėjimui. Kitaip sakant, po 
litika yra kultūros sargas.

Tokie ir buvo mano teigimai, 
besikalbant aname Dainų šven
tės pokylyje. Jei pats nenorit 
pripažinti, kad politika įeina į 
kultūrą, tai nieko negaliu dary
ti. Anot sociologo Max Weber, 
neįmanoma perkalbėti kovojan
čius stačiatikius. Pas Jus kultū
ra yra dorybės sinonimas, o po
litika juodžiausioji nuodėmė. 
Kas suvokia politikos definiciją, 
nekelia tokių dilemų: politika ar 
kultūra.

Į kitus Jūsų argumentus man 
nė nereikia atsakyti, nes nebu
vau Jaunimo kongreso vadovy
bės tarpe, niekas neatsiklausė 
mano nuomonės dėl kongreso 
programos. Be to, buvau tik vie
no simpoziumo referentas, net 
ne moderatorius; užtat neatsa
kau už kitų simpoziumo dalyvių 
teigimus. Jei prisimenat, nesuti
kau su visais kitų dalyvių teigi
mais. Jei nepatiko kongreso ei
ga, tai kreipkitės j rengėjus. Jei 
neklystu, jų tarpe buvo A. Za- 
parackas, Vyt. Kamantas, J. Gai- 
liušytė ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdyba.

Algirdas Budreckis

•39 Aš tikiu Dievą, paklusdamas 
sveiko proto reikalavimams. Tikė
jimą paremia taip daug aiškių ar
mėnių, kad reikia stebėtis, kaip 
kas nors galėtų abejoti Dievo bu
vimu. Būtų net gera, kad medi
ciniškos profesijos nariai, gydyda
mi pacientus, dažniau prismintų 
Dievo buvimą, kaip kitų profesi
jų žmonės. Dievo Apvaizdos apsi- 
reišk'.mą gydytojai stebi tais daž
nais atvejais, kai beviltiškai sergą 
paiientai pasveiksta, atrodo priešin

gai visiems gamtos įstatymams. 
Kai tokie dalykai atsitinka, gydy
tojas, parodęs Bavo stropiausias 
pastangas, turi jausti, kad Dieviš
koji jėga atėjo į pagalbą. Tikrai, 
mums gydytojams, kartkartėmis 
yra primenama, kad kažkokia ga
lingesnė jėga, kaip mūsų panau
dojamas gydymas ar mūsų atlie
kamos operacijos, turi įtakos į pa
ciento likimą.

— Dr. James H. Hutton

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoaerijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas Ir 
amnlkfls pataisymai.

Plaukia sau laivelis... Nuotrauka Vytauto Maželio
BODY AND FENDER WORK

kių priemonės, jeigu jos eina 
tiems tikslams talkon. Mums tu
ri būti brangus kiekvienas lietu
vis, o ypatingai tas, kuris bet 
kuriuo būdu ar priemone prisi
deda prie lietuvybės išlaikymo 
ir dirba Lietuvai ir jos nepriklau 
somybės atstatymui.

Pasakymas, kad “Menininkas 
yra didžiausias kiekvienos tau
tos, taigi ir Lietuvos, vadas. Es
mė. Išlikimo pagrindas. Nepra
einamybė. Menininko nereikia 
skirti, rinkti ar patepti. Jis 
gimsta vadu — pats Dievas jį 
prieš laiką paliečia dievybės pa
slaptimi — kūrybos galia” yra 
labai siauras ir Vienašališkas. 
Nedaug teturėjom tokių vadų 
kaip Maironis. Visi juos ger- 
biam. Bet mene pasitaiko ir šar- 
latanizmo. Taipgi netrūksta me
nininkų, pasukusių ar sukančių 
komunistinės vergijos kryptimi. 
Be to, menas yra, ir, sakytume, 
dar daugiau bandomas paversti 
tarptautiniu, nieko bendro netu
rinčiu su mūsų anais dviem pa
grindiniais tikslais ir uždavi
niais.

Kultūra yra neatskiriama gy
venimo būtinybė. Žmogui čia rei
kalingas vanduo, oras, maistas. 
Vien tik vienu kuriuo iš jų ne
galima pasitenkinti. Lygiai taip 
yra ir kitur. Kaip reikalingas 
kultūrininkas, taip pat reikalin-

gas artojas, darbininkas, karys, 
politikas, visuomenininkas. Mum 
buvo reikalingas Maironis. Bet 
lygiai mum buvo reikalingas Ei
mutis, Lukšys, Juozapavičius.

Kai kurios A. Kairio mintys 
laiške Budreckiui yra tikrai ge
ros. Žinoma, kad galėjom apdo
vanoti jaunimą knygomis, kad 
jaunimas galėjo aplankyti kai 
kuriuos nusipelnusius meno ve
teranus. Ir jeigu tos mintys bū
tų per spaudą ar kuriuo kitu ke
liu pateiktos kongreso rengė
jams iš anksto, gal jos būtų ra
dusios ir visai puikų atgarsį. 
.Jaunimas turėtų pažinti visų lie
tuviško gyvenimo sričių šulus. 
Galėjo būti pristatomi ne tik žy
mūs veikėjai, kultūrininkai, bet 
ir eiliniai savanoriai - kūrėjai, 
1941 metų sukilimo astovai, lie
tuviai kariai, kurie šiandien ko
voja Vietname ir gina žmonių

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

laisvę, o tuo pačiu ir mūsų. Ta
čiau šaukštas po pietų neberei
kalingas. Taigi ir sakymas, ką 
reikėjo daryti, turi taikinį atei
tyje. Tikėkime, kad jaunimas su
ruoš gal ir kultūros kongresą, 
kuriame pagvildens vien tik A. 
Kairio siūlomas sritis.

PAINTING, MECHANICAL REPAIR
2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629

Savininkas — MIKAS ČESAS

current dividend 
4U% IMVIDENDV MOKAMA 
Už 1 metų investavimo bonus

on investment bonus
i PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 

„ . metų invi-stavlmo bonus mokama dividendų kam pusmeti ir
dar išmokame po K % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. ir šeštad. » v. r. iki 4:80 v. p. p.
Trečlad. uždaryta; Ketvlrtad. S v. r. Iki 8 v. v.

Šis pasisakymas nėra kongre
so rengėjų ar dr. Alg. Budrec- 
kio gynimas, ar atsakymas į A. 
Kairio atvirą laišką, o tik, pasi
skaičius kongreso aprašymus, 
pokongresiniai apmąstymai.

Paulius Žitkus

vev?-k- tzi-ovo*

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

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

JADVYGA Ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Visų rūsių

taupmenoms

4 kartus

metuose

e

TURTAS $103,000,000-00
REZERVAI $9,800,00000

Bendrovė ii seno vedama tėvo ir sūnaus

INSURfD

Paskolos namams įsigyti ar taisyti

Kultūriniame “Drauge” nr. 
165 (28) liepos 16 d. “Nuomo
nės ir pastabos” skyriuje tilpo 
Anatolijaus Kairio atviras laiš
kas dr. Alg. Budreckiui. Tame 
laiške jis rašo: “Pagrindinis ma
no priekaištas Jums ir Jūsų drau 
gams, kongreso rengėjams, yra 
tas, kad Jūs visą kongresą, tai
gi ir visą jame dalyvavusį jau
nimą nuvedėte politiniais, ne kul 
tūriniais laukais”.

Gaila, esu tokiame amžiuje, 
kad nebeturiu net noro preten
duoti į jaunuolius. Kaip toks, 
kongrese nedalyvavau. Tačiau iš 
visų spaudos pasisakymų susida 
riau vaizdą, kad kongresas, jeigu 
ir nebuvo pasiekęs tobulybės 
(jos pasiekti ir negalima), pra
ėjo gražioje lietuviškoje dvasio
je. Šiuo tautos išblaškymo metu 
tai mums labai svarbu. Gyvena
me pasklidę po pasaulį, tarp įvai 
rių tautų, kur kiekviename žings 
nyje jaunimui gresia vilionės ir 

, pavojai nutausti. Kaip antibioti
kas tam pavojui yra bendravi
mas savųjų tarpe Gi į šį kongre 
są buvo suvažiavęs visas išeivi
jos lietuviško jaunimo “pasau
lis”. Gr žusieji iš kongreso pa
sakos ir dalinsis įspūdžiais su ki
tais, ir tas lietuviškas “antibio
tikas” bus platinamas toliau.

Kokiais gi laukais nuėjo šis 
jaunimo kongresas ? lietuviš
kais! Puiki Pasaulio lietuviško 
jaunimo stovykla, puikus jos li-

teratūros vakaras, įvairus sim
poziumai, “Lokys”, šalia Dainų 
šventė, kurioje taip įspūdingai 
pasirodė mokyklinis jaunimas, 
naujos pažintys, ryšiai. Ar gali
ma dar ką nors geresnio suma
nyti ir suorganizuoti? Sakėme, 
kad tobulybė nepasiekiama, o 
gėrio, kitaip sakant, gerumo, pa
žangos ir tos pačios tobulybės 
ieškojimui nėra ribų. Taigi nie
ko negalima atlikti visai tobu
lai, kaip ir šis kongresas gal ne
buvo visai tobulas. Tačiau jis 
buvo reikalingas, laiku ir geras.

Šių dienų mūsų čia buvojimo 
yra du pagrindiniai tikslai: lie
tuvybės išlaikymas ir visos pa
stangos Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti. Atrodo, kad 
kongresas tuo keliu ir ėjo.

Laiško autorius nusiskundžia 
ir kongreso atidaromąja — dr 
H. Nagio ir uždaromąja — dr. 
A. Sužiedėlio paskaitomis, kad 
jos abi turėjusios politini - vi
suomeninį rūbą ir toną. Kongre
so rengėjai šaukė jaunimo ■ 
kongresą, o ne kultūros kongre
są. Rengėjai tuo keliu ir ėjo, 
tačiau nepamiršdami ir kultu- ( 
ros reikalų. Mūsų tremties gy
venime, kaip jau minėjom, pa
grindiniai uždaviniai — lietuvy- i 
b "s išlaikymas ir pastangos Lie- 
'uvos nepriklausomybei atstaty į 
ti Turint tuos du pagrindinius 
tikslus, naudotinos visos — kul
tūrinės, politinės, visuomeninės, 
organizacinės, sporto ir net šo-

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendą nuo pradžios mėnesio.

JUSTIN MACKIEWICH
Direktorių Tarybos Pirmininkas

VALANDOS:

P.rtnadieniaiB 9 iki 8 v. vak 
Intradieniais 9 iki 4 v. vak 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. v, t 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak 
šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

JUSTIN MACKIEWICH, Jį.
Prezidentą*

Standard Federal
SAVINGS <£ LOAN ASSOCIATION 

OFCHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — VIrginia 7 - 1141

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

y Mt^FNtiFN(?FIF

Telef. — CA 5-7252

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8 <5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta liepos ir rugpiūčio mėn.

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

Ftffr $4.98

ROSA BEI,LA IMPORTED 
PORTUGAL ROSE WINE

MARASKA IMPORTED PEAR 
LIQUEUR

0’KEEFE IMPORTED CANADIAN
Beer or Ale 24-12 oz. Throvv away bottles $4.98

LMPERIAL NAPOLEON BRAND
OF IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $r^J8

BARON VON KLUEG V.S.OP. GERMAN
BRANDY Fifth $3.89

BUTON IMPORTED Dry or Sweet
VERMOUTH 30 oz. Bottte $“|.00

ASBACH URALT VJS.O.P. IMPORTED
BRANDY ________ Fifth $g,29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4.89

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHOlfES WA 5-8202
JULY — LIEPO9 28, 29, 30 D. D.

MOSCOWVTTE GENUINE RUSSIAN
IMPORTED VODKA Fifth J 9

CANADA DRY DISTLLLED LONDON DRY
GIN 90 PROOF y, Gallon $g,69

Fifth ,98c



(2iūr. Kultūrinę kroniką)

KELIONE | MENULI MAŽIESIEMS
Antroji Danutes Bindokienės knyga vaikams

Danutė Bindokienė, BALTOSIOS 
PELYTES KELIONE Į MENULJ. Lie
tuviškos knygos klubo leidinys 1966 
m. Viršelis ir iliustracijos Elenos Bra- 
zytės. Knjlga 9 x 6% inč. formato, 
60 psl, kaina $1.50, gaunama “Drau
ge".

Mūsų mokykliniam jaunimui 
Danutė Brazytė-Bindokienė pa
teikia jau antrą knygelę, ir ma
loniausia, kad abi knygelės yra 
iš miesto tematikos, kad abie
jose yra liečiama vaiką supąs 
miesto pasaulis. Pirmoji knygu
tė “Keturkojis ugniagesys” 
vaizduoja paklydusio šuniuko 
gyvenimą mieste, gi tik šiomis 
dienomis Lietuviškos Knygos 
klubo išleistas leidinėlis “Balto
sios Pelytės kelionė į mėnulį” 
vaizduoja pelę, pasiekusią mė
nulį. Šiandien raketų, nuotykių 
ir skubos amžius, todėl, norint 
lietuviukus priversti lietuviškai 
skaityti, reikia, kad juos knyga 
domintų, nes vien patriotiniais 
sumetimais vaiką priversti skai
tyt lietuviškai nėra lengva. Tai
gi, autorės užmojis labai geras, 
tačiau įdomu, kiek jai pavyko 
jis įvykdyti ir kiek jis yra vai
kiškos literatūros prasme ver
tingas.

Nuotykio paprastumas

Pelytė, pabėgusi iš berniuko 
narvelio, pergyveno eilę nuoty
kių. Visi tie nuotykiai yra pa
prasti, atrodo savaime išplaukiu 
iš kasdienybės, tačiau jie vaikui 
bus įdomūs, nes turi tam tikrą 
dalį ir paslaptingumo. Čia san- 
dėlys, žiurkės, pelės, sargas, ra
ketų paleidimo stotis, kelionė į 
ją ir pagaliau kelionė į mėnulį 
ir iš jo. Vaikui visa bus pažįsta
ma, suprantama ir nuolat girdė
ta skaudoj ir televizijoj, tačiau 
savotiškai smalsu, kaip gi pelei 
pasiseks patekti į mėnulį. Nors 
pati kelionė prasideda vėlai, ta
čiau jau pats knygos pavadini
mas leidžia spėti, kad pelytė ke
liaus ir tai sukelia susidomėji
mą. .Autorė pradeda tą kelionę 
iš gana toli, stengiasi įvairio
mis priemonėmis, gyvu sakiniu 
ir humoru tą gana ilgoką kelio
nei pasirengimą padaryti įdo
miu. Reikia pasakyti, kad auto
rei tai gana neblogai vyksta, nes 
su pelyte Cyple susitinką as
menys yra daugiau ar mažiau 
charakteringi savo sumany
mais, ketinimais, pykčiu ar ge
rumu. Pelytės tyko įvairūs pa
vojai. Bet tie pavojai žemėje 
yra lyg ir didesni negu pačios 
kelionės metu, tai gali vaikams 
ir sukelti tam tikro nusivylimo. 
Tenka pasakyti, kad autorė mo
kamai vartoja žodį, jis su hu
moro atspalviu, tie gyvuliai ir 
žmonės kalbasi natūraliai, rea
listiškai, tačiau, kai- autorė ban

do ką nors nuo savęs, jos saki
niai kartais yra per daug, sa
kytume, apsunkinti. Šalia tokių 
sakinių, charakterizuojančių pe
lės baltumą: “Tikriausia ji ne
sveika, tokia perbalus”, yra ir 
tokių “Vagono sienų plyšiai du 
kartu pajuodo naktimi”. Jei pir
mąjį vaikas priims tikrai vai
kiškai, tai antrasis bus jau re
busas net ir mamai, turinčiai 
paaiškinti, kad praėjo dvi nak
tys. Tokių atvejų galėtume ir 
daugiau pacituoti. Tačiau, be 
abejo, humoristiniai realistinis 
sakinys atsveria.

Ar bus įdomu?

Pati knygutė yra 60 puslapių, 
visas apsakymas suskirstytas į 
vienuolika atskirais pavadini
mais skyrelių, taigi ne per dide

lė, o tai reiškia, kad ir ištęsimui 
maža galimybių.

Be abejo, svarbiausias klausi
mas: ar mažajam skaitytojui 
bus įdomu? Kadangi šiuo atve
ju pats didžiausias recenzentas 
yra vaikas, todėl svarbiausia ar 
jis knygelę priima ar atmeta. 
Tiek “Keturkojį ugniagesį”, 
tiek Cyplės kelionę teko per
skaityti šešiamečiui, ir tenka 
pasakyti, kad ugniagesys dau
giau sukėlė susidomėjimo. Be 
abejo, vertinimas gali keistis su 
amžiumi, tačiau manytume, kad 
“Keturkojyje ugniagesyje” nuo
tykiai yra įdomesni ir didesni 
savo netikėtumu.

“Baltosios pelytės kelionę į 
mėnulį” skaitys mielai visi, ku
rie ką nors aplamai skaito, vien 
dėl to, kad čia atskleidžiami 
naujumai šiaip jau pažįstamoj 
aplinkoj. Autorė moka suregzti 
nuotykį ir sakinį, jis gyvas ir 
spalvingas, literatūriškas ir pa
prastas, o tai yra ne tik pagau
ną, bet ir literatūriškai vertin
gi privalumai. Taigi bereikia tik, 
kad knygutę mūsų mažiesiems 
tėvai nupirktų.

Tektų žodis tarti ir dėl ilius
tracijų. Viršelį piešė ir iliustra
vo Elena Brazytė. Jeigu iliustra
cijos, kaip pvz. 27 ar 49 psl. yra 

i įmanomos, tai dėl viršelio tek-

5000 VALANDŲ TAUTINIAM
REIKALUI

Pasaulio lietuvių archyvas 
Chicagoje neturi apmokamų dar 
bininkų. Tenka nuolat šauktis 
lietuviškos talkos. Vienas il
giausiai dirbusių talkininkų bu
vo Kazimieras Jasėnas. Jis dirbo 
archyve kelerius metus, su di
džiausiu atsidėjimu registruoda
mas istorinę medžiagą. Būtų tal
kinęs ir ilgiau, bet žmonos svei
kata reikalavo keisti klimatą, to 
dėl turėjo išvykti į Floridą, šio 
laikraščio bendradarbis su iš
vykstančiu padarė pokalbį, kurį 
čia žemiau pateikiame.

— Pone Jasėnai, tikrai nuošir 
džiai tedirbote Pasaulio lietuvių 
archyve keletą metų. Įdomu, 
koks motyvas privertė Jus ateiti 
Šiai įstaigai talkon?

— Pasaulio lietuvių archyvui 
pradėjau talkinti 1961 m. gruo
džio mėn. pradžioje. Gi ten at
eiti mane paskatino spaudoje til 
pusios žinutės, pakartotinai pri
menančios, kad archyve laukia
mi talkininkai. Nors “smalsu
mas” mane ir anksčiau ragino į 
archyvą nueiti, bet vis nesuras
davau galimybės, nes reikėjo sa
vo jėgas ir laiką skirti darbovie
tėms. Ir tik išėjęs į pensiją, tą 
savo “smalsumą” tegalėjau pa
tenkinti kelerių metų talka.

— Gal galėtumėte pasakyti, 
nors apytikriai, kiek valandų pa 
skyrėte tautos reikalams šioje 
įstaigoje ?

— Kiek valandų archyve teko 
padirbėti, tiksliai pasakyti nega
liu, nes užrašų nevedžiau. Ta
čiau, imant dėmesin mano atei- 
dinėjimą archyvan daugiau kaip 
penkerių metų laikotarpiu ir ja
me praleistų dienų bei valandų 
vidurkį, galėtų to talkininkavi
mo susidaryti daugiau kaip 5000 
valandų.

— Prieš Jūsų atėjimą, dirbti 
archyvas smarkiai buvo atsili
kęs su gautosios medžiagos in
ventorizavimu. Dabar visa me
džiaga iki šių metų balandžio 
5 d. jau inventorizuota. Kelių 
metų teko inventorizuoti ir ko
kie skaičiai?

— Teko registruoti daugiau 
kaip vienuolikos metų, prade
dant 1955 metais. Į registraci
jos knygą įtrauktieji skaičiai 
rodo, kad buvo 104,773 lapai, 
6560 knygų bei brošiūrų, 41,283 
žurnalai bei laikraščiai ir 1811 
įvairių kitų dalykų. Praktiškai 
per mano “koštuvą” praėjo kur 
kas didesni skaičiai, nei čia iš
vardyti. Reikėjo ir tuos perkil- 
noti ir į juos gilintis, kurie ne
galėjo būti registruojami.

— Per tą laiką perkilnojote 
šimtus tūkstančių įvairiausių da 
lykų. Ar manote tas darbas bu
vo prasmingas ir praleistos va
landos buvo naudingos?

— Dėl archyve praleistų va
landų naudingumo bei atlikto 
darbo prasmingumo, mano ma
nymu, tenka pasisakyti teigia
mai. Tačiau tuo klausimu geriau 
galėtų atsakyti archyvo admi
nistracija, kuri žino, kiek ten 
rinkinius panaudojo studentai 
mokslo laipsniams gauti ir su 
kokiu dėkingumu rinko medžia
gą ir kiti Lietuvių Enciklopedi
jai ar kitokiems straipsniams 
bei paskaitoms.

— Teko nuolatos rūšiuoti 
įvairiausią spaudą, skaičiuoti 
bylų lapus ir pan. Ar tas dar
bas nebuvo įkyrus ir nuobodus?

— Darbas archyve man nebu
vo nei įkyrus, nei per daug var
ginantis. Mat, teko darbuotis,

tų pasakyti, kad jis atliktas 
daugiau vien techniškai, tai pri
mena dailininkų daromus pie
šinius, dar tebevykdomiems lėk
tuvų ar raketų projektams. Vir
šelyje norėtume daugiau daili- 
ninkiško, t. y. kūrybiškesnio 
sprendimo, to paties pageidau
tume ir iš dar poros iliustraci
jų-

Pačios knygutės šriftas dides
nis, kaip jau vaikų literatūroj 
įprasta. Kiekvienu atveju tai 
vaikams tikrai maloni dovana, j 
mums nuolat besiskundžian- 
tiems vaikų skaitinių trūkumu.

L. Augštys

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, III., tel. 
436 - 0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 
124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

Vilių pirkimo, nuomavimo taip pat ir dėl visų kitų reikalų 
Ispanijoje, prašome kreiptis į mūsų atstovą ten: Palanga Proper- 
ties, Ltd., 24 Calle Monasterio de Poblet, Comarruga, Prov. de 
Tarragona, Espana.

niekam iš šalies nekliudant. Tie
sa, kartais sutikdavau šiokių to
kių neaiškumų, bet direktoriaus 
nurodymais tuos neaiškumus bu 
vo galima lengvai “sulikviduo- 
ti”. Tenka prisipažinti, kad be
ruošiant reg.stracijai kai kurių 
organizacijų veiklos dokumen
tus, rasdavau juos nė kiek neap
tvarkytus: pavieniai lapai buvo 
tiesiog sumesti į dėžes kaip pa

Kaziinieras Jasėnas

ČIA GAUSITE LIETUVIŠKUS VALGIUS PRITAIKYTUS 
JŪSŲ SKONIUI!

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro, sekmadieniais 
uždaryta. J. ir K. Baltrumoniai, sav.

MARŲUETTE PARKE 
6812 So. Western, PR 8*3493

T

Tik per 10 dienų...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kai* 
ną siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dieną.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų arti
miesiems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 

šią retai pasitaikančią progą ir pasinaudokite šiuo mūsų specia
liu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnone kostiumui arba 

vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei 
medžiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta ska
relė, 2 poros geriausių nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02).

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 te- 
relyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus Itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

$65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja tik 

$120.00.
Tebesiuneiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo 

turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10*4 jardo angį. viln. medž. trims 
kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. trims paltams viln. angį, me
džiagos už 60 dol.; N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono gra
žiausių raštų 4 suknelėms už 45 dol.; ir M -13 vertingas augšto 
kaloriteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų 
dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų 
pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, 
plius faktinos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius galite 
mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymėdami mūsų tranzi
tinio sandėlio ženklą: B. O. 11690/64.

kliuvo. Tokiais atvejais tekdavo 
daug laiko sugaišti, kol juos su
tvarkydavau registracijai. To
kiais atsitikimais galvodavau, 
nejaugi asmenys, prisiųsdami ar 
chyvui globoti dokumentus, gal
voja, kad dokumentų tvarkymas 
priklauso archyvui, o ne jiems 
patiems. O gal dar keisčiau jie 
mano, tardamiesi, jog, prisiųsda
mi archyvui globoti dokumentus, 
daro įstaigai kokią privilegiją?

— Tamstai išvykus į Floridą, 
vakuoja istorinės medžiagos in
ventorizacijos vedėjo vieta. Be 
to, dar nėra archyvinio, muzie
jinio bei informacijos skyrių ve
dėjų. Kaip Tamstai atrodo, ku
rios padėties asmenys šias parei 
gos galėtų apsiimti?

— Pagaliau, kaip išvykusiam 
iš Chicagos ir tuo pačiu pasitrau 
kušiam iš archyvo bendradarbių, 
tebūna man leista nuoširdžiai pa
linkėti archyvo steigėjui V. Liu- 
levičiui ir jo bendradarbiams pa
tvarios sveikatos, kad nepails- 
dami galėtų archyvo labui dar
buotis taip, kaip per visus pas
taruosius 20 metų! Kadangi ar
chyvo turtas vis didėja, tai ir 
jo sutvarkymui reikalinga dau
giau rankų. Tikiu, kad yra ge
ros valios ir gerų norų tautie
čių, kurie tautos vertybes bran
gina, tad jie, manau, suras pro
gos ateiti archyvan talkon. Ypač 
pensininkai galėtų čia patalkin
ti, nes, kaip mano patirtis įrodė, 
pasidarbuoti čia verta. Mat, kai 
aš pradėjau Pasaulio lietuvių ar 

chyve dirbti, turėjau gana sušlu 
bavusią sveikatą. Gi ramiai ar
chyve darbuodamasis, pajutau, 
kad ji pradėjo taisytis. Dėl to da 
bar mažiau teturiu reikalų su 
gydytojais bei ligoninėmis. Tos 
tad naudingos patirties nuošir
džiai linkiu ir kitiems įsigyti, — 
baigė pasakojimus apie savo 
veiklą archyve K. Jasėnas.

MES MOKAME

4 72
Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

ANT VISU
SĄSKAITŲ

August Saldukas, 

Prezidentas

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5 - 4787

DIABETINIS MAISTAS IK GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojo!
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Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street

$1.65 & $2.25

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

(63rd & Artesian)

ir

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS.
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 * 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad.

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

PIETOS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiinitiiiuiiiiiiiiiiiiiiin.-
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Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. Ir Šeštadieniai* nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v.t po platu

? ...........................................................................

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’B", “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III.. HA 7-3737
Atdara kasdien Ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

PLA vadovybė K. Jasėnui yra 
labai dėkinga už 5000 valandų 
talką. Reikia tikėtis, kad ir kiti 
pensininkai ateis archyvui į lie
tuvišką talką. Ypač viliojanti K. 
Jasėno patirtis, kad naudingas 
ir ramus darbas net sveikatą pa
taiso.

V. L.

REMBLAKE* ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

Its

=



Liudas Vilimas Partizano mirtis
"Čia dviejose noutraukose regimų L. Vilimo ir A. Savicko paveikslų 

komentarą žiūrėkite Kultūrinėje kronikoje, informacijoje apie premijų 
paskirstymą Lietuvoje. A. Savickas Reųuiem fašizmo aukoms

pačiame centre universiteto, ku- įrengti aikštelė — turistams pa- serija. Tam tikrais atvejais tie
ris kaip tik dabar skiriamas auk sjžvalgyti į miestą iš apie 70 
lėti ateisciškiems "komunizmo metrų (apie 230 pėdų) aukščio, 
statytojams” ir kuris net pava
dintas komunistų veikėjo (V.
Kapsuko) vardu...

Negražu buvo leisti tam archi 
tektūros paminklui nykti, bet 
keblu buvo ir gauti iš Maskvos 
leidimą bei lėšų jam palaikyti, 
kai Maskva jau ir taip ne kartą 
perkūnais trankėsi už “keistas

(E.)
• Lietuvoje pradedama leisti 

Lituanistinė Biblioteka”. Lie
pos 16 d. "Literatūra ir Menas” 
paskelbė, kad Vagos leidykla 
Vilniuje (Valstybinė grožinės li
teratūros leidykla) pradės leisti 
Lituanistinę Biblioteką. Tai tu
ri būti daugiausia senųjų raštų

raitai būsią spausdinami dviem 
tekstais: opiginaline rašyba arba 
kalba, ir dabartine rašyba arba 
išversti dabartine rašomąja lie
tuvių kalba. Ateinančiais metais 
žada išleisti Jono Goštauto “Po
nas Teisėjaitis arba pasakojimas 
apie Lietuvą ir Žemaitiją” (Pa
rašyta lenkų kalba, 19 amžiuje). 
Toliau — S. Stanevičiaus “Raš
tų” dalis. (E.)

Vėl amerikiečių dėmesys lietuvių literatūrai

tampresnį ryšį regime tarp da
bar ten premijuoto A. Savicko 
paveikslo ir tarp 1964 metų re
zistencinės temos parodoje, Chi 
cagoje, premijuoto L. Vilimo
darbo. Užtenka tik pažvelgti į 
šių dviejų paveikslų kompozici-

tendencijas” Lietuvoj — “atsta
tinėti religinių prietarų ir seno
vės feodalų lizdus”! (Pastarasis 
barnis buvo už Trakų pilį’.

Bet dabar šv. Jono bažnyčia 
jau restauruojama. Tik ji bus ne
be bažnyčia, o “Mokslinės min-1 
ties muziejus”... O varpinės pa
grinde įrengiama kavinė (40 vie 
tų, 16 amžiaus stiliaus vidaus 
įrengimas, koridoriumi sujung
tas su jau veikiančia universiteto 
kavine).

Bokšto viršūnėj numatoma 
iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiililiimiiiiiiiiii

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PETKUS
IEVAS iR

MARŲUETTE FUNERAL H0MI
TRYS MODERNIOS

2533 VVest 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

KUPLIOMh
Tel. GR 6*2345 * 6
Tel. TO 3*2108-09

“Press - Telegram” dienraš
tis, einąs Long Beach, Calif., lie
pos 4 d. laidoje prie daugelio 
amerikietiškas knygas vertinan- 
šių recenzijų išspausdino ir 
straipsnį “Some Fine Literature 
from Small Countries”. Laikraš 
tis pasisako, kad ir mažos tau
tos gali pademonstruoti kultūri
nį brandumą. Laikraštis ten pat 
duoda keturių tautų (lietuvių, 
latvių, jugoslavų ir Cipro salos) 
literatūros pavyzdžių vertini
mus. Ypač iškelia Manyland 
Books leidyklos svarbų darbą, 
tiesiant tiltą tarp lietuvių kul
tūros ir Amerikos, pažymėda
mas, kad tą darbą leidykla atlie
ka puikiais vertimų pavyzdžiais. 
Dienraštis čia pat aptaria Zo- 
barsko redaguotą keturių auto
rių (Baronas, Katiliškis, Lands
bergis, šeinius) knygą “Lithua
nian Quartet”, išryškindamas 
Landsbergio novelę “Words, 
Beautiful Words”. .Nepraeina ir 
pro Byk. Vaitkaus romaną “De- 
luge”, Šeiniaus “The Rejuvena- 
tion of Siegfried Immerselbe”, 
Vaičiulaičio “Noon at a Country 
Inn” ir lietuvių beletristikos an
tologiją “Selected Lithuanian 

"Short Stories”.
Igno šeiniaus knygą “The Re- 

juvenation of Siegfried Immer- 
selbe” gražiai parecenzavo ir 
“The Kansas City Star” laikraš 
tis, taipgi iškeldamas Manyland 
Books leidyklos darbą.

“The Kansas City Star” dien
raštis be kita ko rašo, kad "Ma
nyland Books, a house which as 
its name implies, tried to bring 
us some of the best of writing 
from other countries”. žodžiu, 
laikraštis akcentuoja leidyklos 
svarbą, o panašių amerikiečių

pasisakymų yra jau daug. Many 
land Books knygos, daugiausia 
miestų ir kolegijų bibliotekose, 
liudija šiame krašte mūsų kultū
rą. Gaila, kad leidykla nesidomi 
jokie mūsų fondai ir jokie veiks 
niai; viskas lig šiol daroma pri
vačia tik rašytojų, leidėjo ir ne
gausių paskirų asmenų auka.

• Premijos ir epigonai oku
puotoje Lietuvoje. Taip vadina
mos, respublikinės literatūros ir 
meno premijos 1966 metais ten 
paskirstytos šitaip: A. Balta
kiui už eilėraščių rinkinį “Pože
minės upės”; A. Makūnaitei už 
graviūras “Eglė, žalčių kara
lienė” ir “Rugio daina” ir už 
iliustracijas Just. Marcinkevi
čiaus eilėraščiui “Baladė apie 
Ievą”; J. Mikėnui už skulptū
rą “Pirmosios kregždės”, skulp. 
tūrinę kompoziciją “Taika” ir | 
už “Jaunosios pianistės portre-1 
tą”; M. Sluckiui už novelių rink 
tinę “Žingsniai” ir A. Savickui 
už figūrinius — tematinius pa
veikslus “Reųuiem fašizmo au
koms” ir kt.

Šia proga negalima praeiti 
čia tylomis pro savotiškai įdo
mų reiškinį: laisvojo pasaulio 
lietuvių kūrėjų įtaką pasilikų- 
siems, bręstantiems ir kurian
tiems Lietuvoje. Jau anksčiau 
keliais atvejais čionykštėje mū
sų spaudoje buvo užsiminta 
apie naujosios ir laisvosios mū 
sų poezijos atošvaistes okupuo
tos Lietuvos poezijoje. Pati ge
roji šiuolaikinė Lietuvos grafi
ka yra neabejotinoje V. Petra
vičiaus, P. Augiaus ir kitų žy
miųjų mūsų grafikų atkastoje 
liaudies krypties įtakoje. O dar

nį sprendimą, kad akivaizdžiai 
matytume labai artimą jų gimi
nystę: vieno ir kito pagrinde 
horizontalinė figūra, tokia pat 
palinkusi ar klūpanti figūra 
kiekvieno paveikslo dešinėje pu
sėje, kairėje pusėje Savicko

Maritainas apie
Vienas iš kūrybingiausių da

barties filosofų — prof. Jacqu.es 
Maritain’as davė vėl naują kny
gą: “God and the Permission o f 
E vii” (vertė Joseph W. Evans, 
išleido Bruce Publishing Co., 
Mihvaukee, 121 pusi., $3 75).

Veikalas atsirado iš trijų se
minarų, kuriuos profesorius pra
vedė Tuluzoje ir kur jo dėsto
moji medžiaga buvo įrašyta į 
juostelę. Veikalas parašytas su 
filosofo preciziškumu ir eiliniam 
skaitytojui galės atrodyti abs
traktus ir sunkokas, tačiau ja
me svarstoma aktuali blogio 
problema, kurios nesuvokimas 
yra ne vieno ateistinio sąjūdžio 
pagrinde ir kuri neramina net ir 
ne vieno krikščionio sąžinę.

Filosofine mintimi perskros- 
damas Dievo ir žmogaus prigim
ties sąvoką, Maritainas pabrė
žia, kad Dievas nėra blogio prie
žastis. Blogio šaknis — žmogaus 
laisvos valios piktnaudojimas. 
Tai jau korane buvo išryškinta: 
“Viskas, kas gero, išplaukia iš 
Dievo; viskas, kas bloga — iš

blogio problema
jūsų”. (Sura IV, eil. 79). Tai 
išplaukia iš trapios žmogaus pri
gimties. Dievas taip brangina 
žmogaus laisvę, kad nenori žmo
gaus prievartauti, atimdamas 
jam proto ir valios apsisprendi
mų savarankiškumą. Dievas ne- 
sukliudo žmogui laisvai veikti, 
bet Jis nėra žmogaus blogų dar
bų priežastimi.

Pagaliau prof. Maritainas pri

Giuseppe Macri Seselės prie
Nukryžiuotojo

moteris su vaiku atitinka Vili
mo moterį su žibintu, žodžiu, 
ano 1964 metų Vilimo paveiks
lo kompozicinės ašys yra pakar 
totos 1966 metų Savicko tapy
boje.

Žinoma, reikia tik džiaugtis, 
kad už geležinės uždangos 
venantieji mūsų rašytojai 
menininkai net okupacinėse 
lygose randa progų ir būdų 
žinoti, kas dedasi laisvojo
šaulio lietuvių literatūros ir 
meno raidoje. Suprantamos ir 
jų pastangos kurti tuo pačiu, 
laisvojo žmogaus braižu. Bet jau 
negerai, kai šitai daroma net in
dividualybės praradimo sąskai
ta. Tada jau miršta kūrėjas, o at 
siranda epigonas. Tačiau skaity
tojų ir žiūrovų masė, plačiau ir 
detaliau su laisvojo pasaulio lie 
tuvių kūryba neturinti progų 
susipažinti, ten ir tokį epigoną 
ne kartą priima kaip naujo žo
džio sakytoją. Panaši situacija 
dažnai pasitaiko te^tykštėje nau 
jausioje poezijoje, kai skaityto
jui prisistatoma su paujienomis, 
kurios laisvojo pasaulio lietuvių 
poezijoje nėra naujienos nuo 
pat pirmųjų pokario metų. Argi 
ne panašiai šį kartą atsitiko 
ir su A. Savicko premijuotuo
ju paveikslu.

PERKRAUSTAU 
baldus arti ir toli. 

ALBINAS BENIULIS, 
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083 
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIII

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, lllinois 60629

Tel. PR 6-8998

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

• Šv. Jono bažnyčia Vilniuje 
restauruojama ir paverčiama 
muziejumi. Šv. Jono bažnyčia 
Vilniuje, dvidešimt metų laiky
ta nepageidaujamo pamestinuko 
padėty, pagaliau restauruojama 
ir pritaikoma naujai paskirčiai.

Nepatogi dabartinei valdžiai ši 
bažnyčia todėl, kad ji, iš vienos 
pusės, “didingas 16-jo amžiaus 
architektūros paminklas, suda
rąs viso senojo universiteto an
samblio kompozicinį centrą”, o 
iš kitos — su giliomis tradici
jomis susijusi religinė šventovė,

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

M

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

mena ir šv. Augustino įžvalgų 
žodį, kad Dievas yra tiek geras 
ir galingas, kad įvyksta tai (ką 
mes lietuvišku priežodžiu nusa
kome) — jog “nėra to blogo, 
kas neišeitų į gera”. Dievas nėra 
nuodėmės priežastis; priešingai, 
Jis atsiuntė savo Sūnų, kad nuo
dėmės pikti padariniai būtų nu
galėti.

Paskutiniame skyriuje mūsų 
filosofas svarsto amžinybės ir 
predestinacijos problemas. Išryš 
kiną mintį, kad Dievas nori visų 
žmonių išganymo, tačiau yra to
kių, kurie “labiau linkę pasirink
ti pragarą, nors patys jį ir kei
kia”. Primindamas, kad Dievy
bė, iš anksto pramatydama žmo
gaus veiksmus, iš anksto žino jo 
likimą amžinybėje, tačiau “su
kurtasis laisvas žmogus Nesu
kurtosios Laisvės paliekamas 
laisvu veikėju”.

Knygą skaitant, miela paste
bėti ir paties filosofo Maritaino 
nuolankumas. Vesdamas diskusi 

i jas su kitu mąstytoju, jis turi 
drąsos reikale atiduoti pirmeny
bę kito sprendimui, įstengdamas 
pasakyti “mea culpa” (pusi. 55). 

J. Pr.

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS UTWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų iaMotnvių 

ir kitų papuošimų 
2448 West 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R, N E L S 0 K , 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcresf 3-633S 

Vienas blokas nuo kapinių

PLANINGAS TAUPYMAS 
mokagetuM dividendui

"B 1 1 1 PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

Dabartinis dividendas 

ilmokamas du kart 

per metus.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

mes apmokame 
persiuntimo išlaidas.

UTUAL
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STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

ANTANAS M. PRILUPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
33S4 S HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3819 8. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138 — 1139

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-2228

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8872

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Aaocladjoe Nartai

Skaitykite ir platinki^ dienr Dranfa

Jacqu.es


DRAMA IR MUZIKA
(Atkelta iš 3 psl.)

bai tvirtą, bet visa situacija ja
me sukeldavo tokius garsinius 
polėkius, kurie visa kita pa
skandindavo. Ir jei jie nuslūg
davo, tai tik tam, kad vėl teik
tųsi tolimesnėms naujoms ban
goms.

Viską suėmus, manau, kad 
nebus labai bloga aptartis Wag- 
nerio dramą laikyti greičiau 
simfonija su programa, ir ne 
tiek veiksmu, kiek garsiniu 
veiksmo prisiminimu.

Gyvojo žodžio ir muzikos 
skirtumas

Aš jau pakankamai kalbėjau 
apie tai, kaip muzikai naudoja 
dramą savo menui įgyvendinti. 
Mano tikras uždavinys yra pa
žvelgti j tai, kaip dramaturgai 
gali pasinaudoti muzika.

Nuo vieno dalyko mes turime 
išsyk atsisakyti. Tai yra nuo 
muzikinės įtarpos veiksme, kaip 
kokio “hors - d’oevre”, arba at
skiro numerio, kurį koks per- 
sanažas apsiima išpildyti, arba 
dainą padainuodamas ar instru
mentu pagrodamas vienu ar ki
tu tikslu. Nieko nėra labiau pa
vojingo. Niekados negalima pa
vesti savo vaidmens muzikui, 
kuris paprastai nesupranta kū
rinio ir neturi kito tikslo, kaip 
įjungti į jį padalą. Visas veiks
mas tada sustoja, aš norėčiau 
sakyti, pakimba ore, iki ponai 
atlikėjai užbaigia savo gar- 
syną. Dar daugiau, tarp gryno
jo žodžio atmosferos ir muzikos 
yra beveik skaudus skirtumas. 
Ir pereinant iš vieno į kitą, yra 
sunaikinamas tas žodžio žave
sys, kaip jūs angliškai sakote 
“spell” (užbūrimas), kurio ap
vaisinimui klausytojuose varg
šas poetas dėjo tiek daug pa
stangų.

Bet kodėl tada, ne tik grai
kų teatras, bet ir visi primity
vių žmonių teatrai iki praėju
sio šimtmečio pabaigos melo
dramų naudojasi muzika?

Pirmoji mintis atsakyti į šį 
klausimą man atėjo vieno “Ap
reiškimas Marijai” pastatymo 
proga, kurį aš buvau pavedęs 
“Comedie dės Champs Elisees” 
teatrui, talkininkaujant ponui 
Gemier. Siame veikale yra vie
na scena, kurioje tėvas, prieš 
išvykdamas ilgon kelionėn, pas
kutinį kartą laužia duoną su sa
vo šeima ir tarnais, susirinku
siais prie stalo. Tai yra viena 
iš tų scenų, kurios yra labai pa
prastos popieriuje, tačiau sce
noje sunkiai išvengia pavojaus 
pasidaryti juokingomis. Ir iš 
tikrųjų, ankstesniuose pastaty
muose, stebėdamas šį jaudinan
tį vaizdą, aš visuomet jausda
vau savo gerklėje tam tikrą 
springimą. Gemier, turėdamas 
milžinišką teatrinę patirtį, ne
svyruodamas nei minutės su
šuko: "Reikia muzikos!” Buvo 
įvesta varpų muzika, ir scena 
praėjo su triumfu. Varpų skam
besys sudarė jai atmosferą, rė
mus, rimtį ir distanciją, ko pats 
vienas plikaB žodis negalėjo su
teikti.

Dramaturgo muzika
Aš manau, kad jūsų patirtis 

kine galės suteikti daug panašių 
pavyzdžių. Visos pantomininės 
arba nebylios scenos yra visiš
kai neįmanomos be muzikos.

Šį atsiminimą aš paėmiau su 
savim į Japoniją, kur, kaip ži
note, aš daugelį metų ėjau dip
lomatines pareigas. Ten aš bu
vau uolus jų nuostabaus tauti
nio teatro "Kabouki’’ lankyto
jas, kuris, deja, dabar jau ne
beegzistuoja, kaip daugelis gerų 
dalykų, pažeistas mūsų grubios, 
materialistinės civil zacijos. Il
gos vlandos, kurias praleisdavau 
imperator škame teatre, sus jau
dinęs sekdamas herojines epo
pėjas iš "Genrokou” laikų, bu
vo man tikra profes nė drama
turgijos mokykla. Deja, ji atė
jo jau kiek per vėlai, kada aš 
jau buvau atBisakęs savo drama-

turgiškos karjeros. O iš kitos 
pusės, modernioji scena buvo 
pasidariusi ginčų apie meilės 
psichologiją grobiu ir mindž.o- 
jama sunkios herojaus ar pus
dievio kojos. Ten aš supratau, 
kas yra draminė muzika, t. y. 
muzika, naudojama ne muziko, 
bet dramaturgo, kurios tikslas 
yra ne piešti garsinį paveikslą, 
bet duoti sukrėtimą ir trauką 
mūsų jausmams grynai ritminė
mis ar varpinėmis priemonėmis, 
labiau tiesioginiai mus veikian
čiomis ir brutalesnėmis, ne
gu žodis. Pavyzdžiui, mes esa
me arti dramos atomazgos. At
mosfera yra pritvinkusi audros. 
Kas nors išėjo. Kažkas turi 
įvykti. Šitokiose aplinkybėse 
Europoje būtų panaudotas vi
sas orkestras. Japonijoje tai at
liktų paprastas vienas geltonas 
žmogelis, nutūpęs ant estrados 
su mažiuliu puodeliu arbatos ir 
milžinišku būgnu, kurį jis turi 
mušti. Aš jį vadinu perkūnu. 
Tas vienintelis duslus garsas, 
pakartotas pradžioje su ilgais 
intervalais, ir paskui vis stip
rėjąs ir dažnėjąs, iki to momen
to, kada baisioji ir laukiamoji 
hsnui qX§ę|d buį0(b uąsrenlu 
nervų. Visiškai nereikia nei or
kestro, nei partitūrų, kad mes 
patektume į reikiamą nuotaiką. 
Taip pat, kai pyktis auga ir kai 
du žmogiški gaidžiai yra pasi
rengę kibti vienas į kitą, ir, jei
gu turi įsiterpti koks lemtingas 
įvykis, trijų ar keturių garsių 
ir sausų plaktuko smūgių į sce
nos lubų lentą užtenka sukurti 
tylai, žodžiui ar autoritetiniam 
pasireiškimui. Taip kaip moky
tojas klasėje, kuris su liniuote 
į pultą sukuria klausymo nuo
taiką. Arba, jei norite kito pa
vyzdžio, “Tristanoje ir Izoldo
je”, kai du įsimylėjėliai, dingus 
fatališkam gėrimui, atkreipia 
vienas į kitą savo išsiilgusias 
akis ir savo sielose staiga pa
junta galingą aistrą, kuri užė
mė ką tik buvusios neapykan
tos vietą, smuiko tremolis, pa
našus į sielos virpėjimą, yra tai, 
ko reikia dramaturgui. Visas 
tolimesnis orkestro komentaras 
jam yra nereikalingas. Triukš
mas, ritmas, cimbolo ar varpo 
garsas nesudaro gyvam žodžiui 
tokio neperžengiamo griovio, 
kaip muzika, kuri priklauso skir 
tingai sferai. Iš kitos pusės, mo
derniško orkestro laikysena, ku
rio kelias yra tiksliai nužymė
tas juodais taškeliais ir atitver
tas takto brūkšniais, griežtose 
gaidų linijose, neturi reikiamo 
gyvumo ir lankstumo. Japonų 
teatre ir muzikas yra aktorius. 
Jis seka dramą savo akimis ir 
norimam momente ją laisvai iš
ryškina instrumentu, pvz. gita
ra, lyra, ar, jei norite, jam į 
rankas įduotu plaktuku. Arba 
paprasčiausiai savo balsu. Tai 
yra puikus japoniško teatro ele
mentas, apie kurį aš pamiršau 

Scena iš Paul Claudel’io dramos “Apreiškimas Marijai”, 1348 metų 
pastatymo.

jums kalbėti. Šalia artikuliuoto 
balso yra neartikuliuotas bal
sas. Tai yra visokie kriokimai, 
šauksmai, abejonės, nuostabos 
.r visi kit žmogaus išgyvenimai, 
pareikšti paprasčiausiomis into
nacijomis. Kai mes esame dra
mos pagauti, mes pripažįstame 
tą anonimą, kuris sušunka mū
sų vietoje ir kuris yra įsiparei
gojęs pareikšti mūsų jausmus 
ne tokiais konvencionaliais bū
da^, kaip rankų plojimas ar 
švilpimas.

Muzika tęstinumo Išreiškėja

Muzika klas'kinėje Japonijos 
r Kinijos dramoje turi dar kitą 

vaidmenį, būtent išreikšti tęsti
numo dvasią. Ji yra pasakojimo 
tėkmė, panašiai, kaip upės tėk
mė. Ji yra slaptas skaitymo - 
kalbėj mo revanšas veiksmui ir 
tęstinumo revanšas kintamybei. 
Jos pareiga yra duoti slenkan
čio laiko išgyvenimą, sukurti 
aplinką ir atmosferą, nes gyve
nime mes ne vien kalbame ir 
veikiame, bet ir klausome. Mes 
esame apgaubti kažko neaiš
kaus, kitoniško ir kintančio, į 
kurį mes turime kreipti dėmes- 
sio. Šitaip suprastos muzikos už
davinys yra ne paremti ir iš
ryškinti žodžius, bet dažnai eiti 
pirm jų, juos provokuoti, nuo
taika iškviesti išsireiškimą, nu
žymėti frazę, mums patiems pa
liekant rūpestį ją išgauti. Ji ei
na panašiu keliu, kaip mes. Ji 
neturi savo pačios uždavinio, 
taip kaip mes, kai šifruojame 
savo paties partitūrą, kada mū
sų ausis yra užsiėmusi prisimi
nimais, pramatymais ir patari
mais. Kai reikia, ji, anapus dra
mos, kuria savotišką garsinį au
deklą, kurio spalvos linksmina 
bei guodžia žiūrovą ir savo at
garsiais nuplauna aprašymo ir 
paaiškinimo sausrą. Ji ausiai 
yra tas pat, kas galinis scenos 
audeklas akiai. Ir taip krintan
čio vandens čiurlenimas ar 
paukščių čiulbėjimas mielai įsi
maišo į pokalbį ir svajonei su
teikia kasdieninės prozos bruo
žų.

Mei Lan Fan

Kadangi pokalbio vingiai ma
ne nuvedė kalbėti jums apie Ki
niją, aš noriu jums priminti vie
ną didelį aktorių, kuris šiuo me
tu gastroliuoja New Yorke ir 
su kuriuo aš turėjau malonumo 
prieš kelias dienas susitikti. Aš 
čia kalbu apie garsųjį Mei Lan 
Fan. Mei Lan Fan nevaidina ki
tokio vaidmens, kaip tik moterų 
ir mergaičių. Bet jis jas pristato 
tokia giedria nuotaika, kad jis 
tarsi koks transcendentinis veid
rodis, prašalina nuo jų, jei aš 
taip galiu išsireikšti, ne tik sek
sualines sugestijas, bet ir jų lai- 
kiniškumą. Tai yra ne žmogus, 
ne moteris, bet fėja. Jų jaus
mus ir nuotaikas jis ne tiek iš
reiškia, kiek persunkia savimi 
gražia laikysenų slinktimi, ku-

Paul Glaudei senatvėje, 87 metų, keletą savaičių prieš savo mirti

rios yra panertos muzikoje. Mu
zika, ilgais smuiko garsais, per
kertamais būgnelio, paima šį 
elegantišką kūną nuo pat ner
vingo kojų judesio iki labai de
talių rankų judesių, iki pirštų 
judesių, su jų smailiais nagais 
ir vadovauja visai šiai mimikos 
frazei. Kojos duoda impulsą, 
rankos nubrėžia generalinę lini
ją, kurioje smailūs sukiniai pie
šia savo įsišokimus. Pati šios 
žavios būtybės daina, panaši į 
lekianč'o vabzdžio dūzgimą, čia 
yra tik tam, kad labai intymiai 
jungtųsi su melodingu asmens 
pakvietimu ir siela, beveikian
čia savo kūnu; Tai yra užburian
tis spektaklis, į kurį jus kvies
damas, aš negaliu perdėti.

Pasiūlymas “Kolumbą” 
padaryti opera

Teorijos rašytojai yra tik pa
stoliai, dažnai laikini, kuriais jis 
naudojasi savo kūrybai. Man 
atrodo, kad bus geriau, kad aš, 
vietoj pasilikdamas svajonės ir 
doktrinos srityje, pavaizduočiau 
veikalą, kurio pastatymui kaip 
tik pasitarnavo čia suminėtos 
idėjos.

Čia eina kalba apie pasiūly
mą, kuris man buvo pateiktas 
ir kurio autorius, po didelio en
tuziazmo, atsisakė jį išpildyti. 
Pagaliau šis reikalas išėjo į ge
rą, nes mano drama apie Kris
tupą Kolumbą, Maxo Reinhard- 
to palikta, netrukus bus pasta
tyta valstybinėje Berlyno ope
roje su Dariaus Milhaud muzi
ka. Ši drama, kurios pirmoji lai
da su Jean Charlot. piešiniais ne 
trukus pasirodys Yale Universi- 
ty Press leidykloje...

Reikalavimų sąrašas, kuris su 
minėtu pasmlymu buvo nemato
mų jėgų padėtas ant mano sta
lo, kurių valingu ir veiksmingu 
tarpininku buvo ponas Max 
Reinhardt, turėjo įdomių gali
mybių. Čia ėjo reikalas apie is
torinę dramą, o aš niekada ne
rašiau k tokių veikalų, kaip gry
nos va:zduotės. Buvo atkreiptas 
dėmesys į tai, kad muzika, ir 
būtent chorai, turi jame vaidin
ti svarbų vaidmenį. Dėlto aš tu
rįs su savo drama prisitaikinti 
bendradarbiui, kuriuo, manoma, 
turėjo būti mano Darius Mil
haud, su kuriuo mane rišo ilga
metė idėjų ir nuotaikų draugys
tė. Mano uždavinys dėlto turįs 
būti peržiūrėti “Kristupą Ko
lumbą”, perversti jo istorijos ir 
jo legendos lapus, atgaivinti vie
na po kitos esmines scenas, iš
girsti tuos klausimus, priekaiš
tus ir komentarus, kuriuos mu
nkąs kolektyvinio orkestro ir 
chorų pagalba man patieks pub
likos vardu, kuris atstovaus vi
sas tautas ir visas generacijas, 
kuros yra susirinkusios apie šį 
d’delį žmogų ir didelį įvykį.

Amerikos atradėjo vaidmuo, 
jo gyvenimas ir likimas to žmo

gaus, kuris atrado naują pasau
lį ir suvienijo žemę, vyksta to
kioje scenoje, kuri nėra nebyli. 
Ją pripildo žmonių nuotaikos 
bei reakcijos. Publika seka dra
mos peripetijas savo įspūdžiais, 
kurie e'na nuo murmėjimo iki 
ovacijų, nuo paklausimo iki pa
sipriešinimo. Čia veikia ta jėga, 
kuri vadinasi viešoji opinija ir 
kurios yra reiškėjas spauda. Tai 
yra opinija praeities, kuri susi
tuokia su šių laikų opinija, su 
ja kovoja, ar ją paremia.

Muzika dramoje, apie kurią 
čia kalbama, turi vaidinti visiš
kai kitokį vaidmenį, negu tą, 
kurį ji ligi šiol vaidino prieš bū
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žodžiu, baigiant daina, įvairiose 
dvasinio klimato juostose yra 
jungiami subtiliais ryšiais ir 
muzika reiškiasi visur, kur tik 
kas vyksta laike, arba įjungda
ma į tai ritmą, arba iŠ lėto tai 
nudažydama įvairiomis balso 
spalvomis ir perkeldama paga
vau viską orkestro ii' dainos 
pilnumom Jo buvo klaida, kad 
jis nesukūrė lapsnių tarp tikro
vės ir lyrinio polėkio. Tokiu bū
du jis nuskurdino savo balsų 
paletę ir sutrumpino savo kili
mo eigą. Pas jį mes neįžengiame 
žingsnis po žingsnio į užkariau
tą ir laimėtą pasaulį, bet, iš
puošti užburiačių balsų spalvų 
ir puč;amųjų garsų, patenkame 
savotiškon narkotiškon atmos
ferom kur viskas vyksta kaip 
pasakoje.

Milhaud ir aš, mudu, priešin
gai, norėjome parodyti, ka;p sie
la žingsnis po žingsnio pasiekia 
muziką; kaip iš ritmo išsivysto 
muzikinė frazė, kaip liepsna pa
kyla iš ugnies, kaip žodžiai išsi
vysto į melodiją, kaip realybė, 
nors pati grubioji, virsta poezi
ja; kaip visos skambios išraiš
kos priemonės, pradedant kal
ba ir baigiant dialogu bei ginču, 
palaikomos paprastos ritmikos 
priemonės, pasiekia turtingiau
sių vokalinių, ’yrinių ir orkest
rinių pilnumų, susiliedamos į 
vieną srovę, kartu skirtingą, bet 
ir nesutrūkusią. Mes norėjome 
parodyti muziką ne jos išsipil
dymo būklėje, ne jos užburtame 
natų partitūros stovyje, bet jos 
gimimo momente, kai ji ištrykš
ta ir išsilaisvina iš aistringo ir 
gilaus jausmo.

Choras dramoje ir mišiose
Matyti, kaip Kristupas Ko

lumbas miršta Valladolido užei
goje, kur jis buvo atvestas pra
šyti iš karaliaus priemonių grįž
ti. Ir šiame momente, kai visa 
jo praeitis, būdama arti pabai
gos, yra pasirengusi sulaukti sa
vo išsipildymo, štai dramos he
rojus kažkaip susidvilinkuoja ir
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Ciaudel’io sveikiniuSls bei linkėjimas lietiniams sunkiais pokarioPaul
metais: “Siunčiu savo sveikinimą lietuviams, sovietiško beatiaŪškumo 
aukoms, ragindamas juos turėti vilties. Dievas yra galingiausias”.

dama pastatyta scenoje. Ji čia 
nėra tik paprastas atgarsis; ji 
nėra tik dainos akompanimen
tas; ji yra tikras veikėjas; ji 
yra kolektyvinis asmuo įvairių, 
bet sujungtų balsų, kurio užda
vinys yra pasakyti, kas liko ne
pasakyta, ir iš lėto nuolat ky
lančia entuziazmo banga išlais
vinti baigiamąjį himną.

Kaip gema muzika?

Paskalis yra pasakęs gana 
teisingą žodį: “Nuolat nė iškal
ba vargina”. Mane ima pagun
da sakyti: Nuolatinė muzika 
zargina. — Nuolatinė poezija 
vargina. Siela nėra v są laiką 
.ame pačiame įtampos lygyje. 
Ir aš č a kalbu ne tik apie ž ūro- 
vus, bet ir apie scenos aktorius. 
Ji turi kartas nuo karto pasiekti 
žemę, kad rastų atramos nau
jam šuoliui. Autorius, o kartu 
su juo ir aktorius, turi naudos, 
pasekdami Prancūz’jos vyno ra
gautojų pavyzdžiu, kure laikas 
nuo laiko pač:ulpia citrinos, kad. 
išvalę burną, galėtų gardžiuot s 
nauju, nektaro gurkšniu.

Š ta p suprasta drama nėra 
monotoniškas skrid mas neper
traukiamu orkestro ar dekla- 
mac'jos murkimu. Ji yra e lė 
polėkių ir atoslūgių. Aš jums 
kr tik kalbėjau ap!e R’chardą 
Wagnerį. Š o didelio žmogaus 
garbė yra tai, kad jis suprato, 
jog visa, kas skamba, pradedant

prisistato mums, kaip savo epo
chos žiūrovas ir kaip jos teisė
jas. Čia yra horizonto linija į 
vakarus. Čia balandis, Šv. Dva
sios simbolis, kuris perskrenda 
jūras ir atneša į vieno Genujos 
vaiko svajotojo rankas savo 
jaudinančią žinią. Čia yra jūri
ninkas Azorų salose, pasaulio 
pakraštyje, gaunąs nutukusius 
kultūringus įgaliojimus iš ana
pus jūros ir anapus kapo. Čia 
genijus, suimtas savo kūrinių, 
dvariškių, pedantų, pavyduolių 
r pataikūnų. O pagaliau č.a ir 

Kančios valanda. Tai yra ma
žųjų dvasiij kritika ir pasiprie
šinimas. Globo atradėjas yra vi
rėjo pririštas prie jo laivo stie
bo ir nusiaubtas žmonių neapy
kantos ir žemės elementų pyk- 
č’o. Čia yra neišmatuojamas vi
sos žemės nedėkingumas, išski
riant vieną moterį. Jau artinar 
si mirt’s, bet balandis, kaip 
Tvano dienose, atskrenda padė
ti į visumos valdytojo rankas 
šakelę, nuskintą nuo š o naujai 
škilus’o pasaulio.

Visa tai vyksta ne tuštumoje. 
Kiekvienas garsas, kiekvienas 
žodis, kiekvienas veiksmas, kiek 
vienas įvykis sužadina aidą ir 
atgarsį. Jis iššaukia ir ugdo to
kio pobūdž;o kolektyvinį ir be
vardį ošimą, tarsi generacijų 
bangas, einančias viena po ki
tos, kurios jį stebi ir jo klau
sosi.

Tai aš vadinau choru. Tai nė
ra antil inės dramos choras, ta 
komentatorių ir palankių pata- 
įėjų grupė, kurią nesunku yra 
rasti kikevienam energinges- 
niam pionieriui Viduržemio jū
ros krantinėse. Greičiau tai yra 
tas pat choras, kurį krikščiony-" 
bė po savo pergalės pakvietė į 
savo šventoves, kad jis tarpi- 
n nkautų tarp kunigo ir žmonių, 
tarp aukotojo ir aukojimo. Tarp 
nebylios minios ir tarp dramos, 
kuri vyksta scenoje ir, jei taip 
galiu išsireikšti, ant altoriaus, 
reikia oficialiai įstatyto vertė
jo - tarpininko.

Nauja dekoracijų samprata

Pagaliau "Kristupas Kolum
bas”, toks, koks jis bus pasta
tytas Berlyne, ir, gal būt, kada 
nors Amerikoje, galėtų jus do
minti savo nauju bandymu. Jis 
yra kilęs iš mūsų akių ir ausų^ 
noro, nesitenkinti nei nejudriu 
scenovaizdžiu, nei galutinai pa
ruoštu spektakliu, bet leisti iš 
mūsų pačių kilti tiek mūsų mu
zikai, tiek mūsų reginiui ir jį 
piešti nuolat besikeičiančiomis 
bangomis ant magiškosios skry
nios sienų, kurioje mes esame 
vienam momentui uždaryti. Ko
dėl muzikinei dramai, kurios už
davinys yra perkelti vienon me- 
lodinėn linijon, slenkant laikui, 
'skirtigus įvykius, tenkintis ne
judriu scenovaizdžiu? Kodėl ne
leisti tiems vaizdams, kuriuos 
sužadina poezija ir garsas, ga
ruoti iš mūsų kaip dūmams ir 
momentui nusėsti ant ekrano, 
kad jie po truputį iš čia išnyktų 
ir užleistų vietą kitoms svajo- 
nėms? Kodėl, vienu žodžiu, ne
pasinaudoti filmu? Iš tikrųjų, 
visi yra pastebėję, kad pastovi 
dekoracija, pvz. nejudanti žvaigž 
dė fone, pirmajam pažinimui 
praėjus, vargina ir atstumia 
žvilgsnį ar, greičiau poetinę iliu
ziją nuodina žemesnio elemento 
prisimaišymu, negu ją ugdo. Ko
dėl į dekoraciją nežiūrėti kaip 
į paprastus rėmus, kaip į pir
mąjį konvencinį planą, už kurio 
yra atviras kelias svajonei, pri
siminimams ir fantazijai? Tai
gi, kodėl muzikos, veiksmo ir po
ezijos junginys turi traukti žiū
rovo sielą atsakyti dirbtiniam 
dangui, tokiam rėkiančiam ir 
įkyriam, kaip kavinės siena? 
Kodėl nepanaudoti ekrano, tar
si magiško veidrodžio, kuriame 
įvairiausios rūšies šešėliai ir dau 
giau ar mažiau sumišusios su
gestijos ar piešiniai, iškyla, ju- ' 
da, maišosi ar atsiskiria? Ko
dėl neatidaryti to pilno sunke
nybių pasaulio duris, kuriame 
iš jausmo gema mintis ir kuria
me ateities pamėklė maišosi su 
praeities šmėkla? Kodėl nepa
naudoti išreiškimui švelniausių 
jausmo, atminties ir minties 
niuansų be galo švelnaus šešė
lių santykiavimo? Judesiai, ver
tybės, formų ir apraiškų puokš
tės, kurios nuolat išsiskaido ir 
vėl atsinaujina, visa tai yra ir 
muzika. Man atrodo, kad šie du 
menai yra natūraliai pašaukti 
sudaryti sąjungą, kuriai Ame
rika, labiau negu kuris kitas 
kraštas, gali padėti surasti ge
riausią formulę.
Vertė kun. V. Bagdonavičius, MIC

• Zalakevičiaus filmas vis dar 
vežiojamas po festivalius. Jau 
triskart apdovanotąjį V. Žalake- 
vičiaus filmą “Niekas nenorėjo 
mirti” Maskvos kinematografi
ninkai nusivežė į tarptautinį fil
mų festivalį čekoslovakijon. Ty
lomis praleistas Pietų Amerikos 
festivalyje, iškeltas į aukštybes 
Maskvoj, Vilniuj ir Kijeve, da
bar į visokeriopai artimesnę Če
koslovakiją išvežtas, atrodo, di
desnių vilčių lydimas. Į sovietinę 
kinomatografininkų delegaciją 
įtrauktas ir filmo režisierius bei 
scenarijaus autorius V. Žalake- 
vičius su pagrindiniais aktoriais 
D. Banioniu ir D. Baukaite.

Festivalis vyksta Karlove Va
ry kurorte. Laukiamoji premija 
— krištolinis gaublys. Ten vie
ną premiją (ne aukščiausią) yra 
anksčiau laimėjęs vilniškis fil
mas “Gyvieji didvyriai”, irgi po 
litinio pobūdžio filmas.
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