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Kompozitorius ir 
klausytojas

Kelios mintys prieš operos "Danos" premjerą

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Rašyti apie operą “Daną” jos 
nemačiusiam, manau, yra berei
kalinga ir neįdomu, kada patys 
šios operos kūrėjai kompozito
rius Julius Gaidelis ir libretistas 
poetas Stasys Santvaras yra mū
sų tarpe. Jie vieninteliai savo gy
vu žodžiu gali mums pristatyti 
savo idėjas ir šios operos kūri
mo aplinkybes. Kada operos kū
rėjų nebėra gyvųjų tarpe, tada, 
norint daugiau susipažint su tuo 
ar kitu kūriniu, reikia raustis po 
senas knygas, kūrėjų laiškus, ar 
kitus raštus. O dabar, tiktai po 
operos “Danos” premjeros, ją 
pamatę ir išgirdę, kiekvienas ga
lėsime apie ją pasisakyti ir įver
tinti šią operą bei jos autorių 
kūrybines pastangas ir pasiseki
mus.

Premjerinėse nuotaikose
Geriau, vietoje “Danos”, prieš 

premjerinį aprašymą meskime 
žvilgsnį aplamai į kelias girdė
tas nuomones, kurios yra daž
niausiai girdimos ir diskutuoja
mos prieš naujo kūrinio pasiro
dymą. Daugiausia teko nugirsti 
tokias nuomones: Kažin, ar ten 
bus kas gero? Ar apsimokės ei
ti? Man jau geriau tegul karto
ja kokią matytą ir girdėtą kaip 
“La Traviata”. O gal bus labai 
moderni ir dar iš stovyklos gy
venimo? Kažin kodėl į bet kokį 
naują meno kūrinį vis žiūrima 
truputį skersai, su tam tikra abe
jone.

Pirmoji mintis, kuri kyla, iš
girdus tokius pasisakymus, yra 
ta: kaip iš viso galima bet kokį 
muzikos kūrinj iškritikuoti, tojo 
kūrinio dar negirdėjus?

Gi juk kiekvienas menas yra 
kuriamas ne sau, o norint juo 
pasidalinti su kitais. Todėl kiek
vienas naujas kūrinys turėtų bū
ti sutiktas ne su abejone, bet su 
išskėstomis rankomis, tikintis, 
kad jisai praturtins mūsų kultū
rinį aruodą.

Aptingusio muzikinio 
gyvenimo judintojai

Knygos “The Art of Spirit” 
autorius Rdbert Henri sako: “Me
nas, kada jis yra tikrai supras
tas, pasidaro kiekvieno žmogaus 
provincija. Kada menininkas gy
vena asmenyje, nesvarbu kokios 
rūšies meno atstovas jis bebūtų, 
tas asmuo pasidaro išradingas, 
ieškantis, drąsus savo išsisaky-

mu. Jis pasidaro įdomus kitiems 
žmonėms, nes pasaulis be jo su
stingtų, o su juo jis virsta gra
žiu”. Menininkai ir yra to su
stingusio mūsų kultūrinio gyve
nimo išjudintojai. Julius Gaide
lis su savo kantata “Kovotojai”, 
o Darius Lapinskas su savo kan
tatomis “Karalius Mindaugas”, 
“Cantata declamata” ir opero
mis : :Lokys” ir “Maras” nevien 
tik praturtino mūsų taip labai 
negausų naujos muzikos, o ypač 
operos, lobyną, bet taip pat iš
judino aptingusį muzikinį gyve
nimą. Nors šių kompozitorių 
muzika ir būtų gruboka, ne taip 
maloniai klausoma kaip atsivež
tinės liaudies dainos, ar seniau 
girdėta “La Traviata”, bet ne
galima paneigti abiejų muzikos 
ekspresyvumo, gilios minties. Ir, 
kadangi menininkai daug giliau 
pergyvena savo laiką, daug gi
liau įžvelgia į žmogaus tragiką 
ir ją dar stipriau perduoda, to
dėl dažnai atsitinka, kad kūrė
jas atsiskiria nuo savo laiko žmo
gaus, kūrėjo menas pasilieka vie
nišas, nesuprastas, neįvertintas. 
Klausytojo pasiruošimas

O kad toks naujas muzikos kū
rinys (čia tinka visiems menams) 
lieka vienišas ir nesuprastas, tai 
nėra kaltas jos kūrėjas, bet klau
sytojas, nors dažniausiai jis pats 
pirmas užpuola kūrėją, į save vi
sai nepažvelgęs. Gi tai atsitinka 
dėl to, kad, anot pianisto Arthur 
Schnabel, klausytojo “priimtu
vas” nėra dar paruoštas tai mu
zikai priimti. Naujo muzikos kū
rinio sutikimas priklausys nuo 
to, kaip klausytojas bus pasiruo
šęs jį sutikti. Kaip muzikos isto
rijoje matome, beveik kiekvienas
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Kazys Varnelis
Darbas, kuris šiemetinėje Chicagos Meno instituto

Ritminės refleksijos
bienalėje yra atžymėtas 1000 dolerių premija.
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PINIGAS IR KULTŪRA
Lietuvių fondo suvažiavimui artėjant
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Vieniem tai bus, idealistiškai 
žvelgiant, savo esmėje beveik 
nesuderinami dalykai. Kitiems 
atrodys, vienas kitą papildan
tys, vienas kito būtini. Tretieji 
čia tarp jų gal ras vien pono ir 
vergo santykius. Tik vienam 
ponas bus pinigas, o vergas 
kultūra, kitam atvirkščiai — 
ponia bus kultūra, o jos ver
gas pinigas. Mes čia jau iš 
anksto galime pasakyti, kad 
nenorime nuvertinti nei vieno, 
nei antro, juo labiau kurio nors 
sąskaiton. Žmogiškam gyveni
mui žemėje ir to gyvenimo iš
sivystymui šiandieninėje rai
doje ir pinigas ir kultūra yra 
reikalingi dalykai. Klausimų 
kyla tik tada, kai to “meilės 
trikampio” (pinigas — kultū
ra — žmogus) reikia nagrinėti 
atskirus atvejus. Tada nereitai 
viskas ir susimazgo.

KAZIO VARNELIO LAIMĖJIMAS
Chicagos Meno institutas, vie

na iš Amerikoj pirmaujančių šios 
rūšies institucijų, — muziejų, kas 
antri metai Instituto centrinėse 
patalpose rengia rinktines Chica
gos ir apylinkės (šimto mylių 
spinduliu) dailininkų parodas — 
bienales. Tikrumoj tos parodos 
vyksta kasmet, tik vienais metais 
tapybos ir skulptūros, kitais —ak
varelės, grafikos, piešinių. Tokiu 
būdu kiekviena iš jų kartojasi 
kas antri metai, todėl ir vadina
mos meno pasauly įprastu termi
nu - bienalėmis.

Kazy* Varnelis* Variacijos
Iš Chicagoa ii apylinkės dailininkų bienales Chicagos Meno institute

Reikia pasakyti, kad Chicagos 
Meno instituto bienalės Jungti
nių Amerikos Valstybių vidurio 
valstijose yra laikomos vienu iš 
ryškiausių šio regionų meno gy
venimo faktų. Darbai į šias dvi- 
metines parodas jury komisijų at
renkami, statant kandidatams la
bai kietus reikalavimus. Tad ne
nuostabu, kad iš tūkstančių dar
bų atrenkama tik šimtinė, o kar
tais dar mažiau. Patekti į tokias 
Chicagos bienales dailininkui y- 
ra išskirtinio prestižo reikalas. 
Tačiau lietuviai dailininkai ne 
vieną kartą į šias parodas jau bu
vo patekę. Tais ar kitais metais 
parodon buvo priimti Vytauto 
O. Virkau, Kęstučio Zapkaus, K. 
Žoromskio ir Viktoro Petravi
čiaus darbai. Petravičius už savo 
grafiką yra net laimėjęs vieną 
iš daugelio premijų.

Premijoms kapitalą sudeda į- 
vairios institucijos, fondai ar 
šiaip žymieji meno mecenatai. 
Ir tą kapitalą sudaro dešimtys 
tūkstančių dol. Po vieną kitą šim 
tą kiekvienos bienalės atveju pas
kiriama nemažam parodos daly
vių skaičiui. Tačiau tik kokios 
penkios būna paprastai pagrindi
nės premijos. Šiemet viena iš to
kių pagrindinių premijų paskirta 
Chicagoj gyvenančiam ir Chica- 
go City College meną dėstan
čiam lietuviui dail. Kaziui Varne
liui — jam teko Vielehr vardo 
1000 dolerių premija. Reikia pri
siminti, kad prieš porą metų į- 
vykusioje Chicagos bienalėje taip 
gi buvo išstatytas vienas K. Var
nelio darbas. Šiemetinėje, kuri a- 
tidaroma šiandien (kovo 22 d.) 
Kazio Varnelio išstatyta net trys 
darbai. Paprastai parodos rengi
mo komisijon galima pristatyti 
tik vieną darbą. Šiemet tokių bu
vo pristatyta daugiau kaip tūk
stantis. Iš jų parodon buvo at
rinkta tik 106 darbai. Tarp jų ir 
K. Varnelio tapyba, įvardinta, 

“Ritmo refleksijos”, jury komisi- I

ją sudarė Chicagos Meno insti
tuto kuratorius, Detroito Meno 
muziejaus kuratorius ir niujorkie
tis skulptorius Segal. Žymiausias 
premijas laimėjusiems dailinin
kams, parodą galutinai komplek
tuojant, buvo duota išimtinė tei
sė išstatyti parodon ir daugiau 
savo darbų. Tokiu būdu ir Kazio 
Varnelio parodoje dabar regimas 
ne tik premijuotasis darbas, bet 
dar du priediniai paveikslai. Su
prantama, šitoks mūsiškio Ka
zio Varnelio prasiveržimas į pir
maujančius plataus Amerikos re
giono dailininkus, kiekvieną me
no mėgėją lietuvį džiugina ir 
stiprina jo tautinę ambiciją.

Tenka dar priminti, kad Ka
zys Varnelis yra viduriniosios 
mūsų dailininkų kartos žmogus, 
1941 m. baigęs Kauno Taikomo
sios dailės institutą, vėliau dir-
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Kad nereikėtų pamokslinin- 
kauti užsiminsime tik pora gy
venimiškų pavyzdžių, iš kurių 
išvadas pats Skaitytojas leng
vai pasidarys. Sakysim, kad 
mums nežinomas ir turtingas 
meno mėgėjas graikas TV amž. 
prieš Kristų užsakė žymiajam 
skulptoriui Praksiteliui nukal
ti jo garsųjį Hermį už tam 
tikrą sumą tuometinės Graiki
jos pinigų. Šiandien, praėjus 
daugiau kaip dviems tūkstan
čiams metų, ko verti Prakaitė
liui užmokėti pinigai ir ko ver
tas išlikęs skulptoriaus mar
murinis Hermis. Gautos Prak- 
sitelio monetos gal dar ir turi 
šiokią tokią numizmatinę ver
tę, bet už jas šiandien net tų 
pačių senienų krautuvėje tie
siogiai nieko nenupirksi. O 
Praksitelio Hermio net labiau
siai visur pasaulyje imamais 
doleriais nei įkainuosi, nei nu
pirksi, klodamas net astrono
mines pinigo sumas. Hermis 
jokiu pinigu neįkainuojamas.

Kitas, jau istorinis ir visiems 
žinomas literatūros, menų ir 
visokiausios kūrybos rėmė
jas Mecenatas I amž. prieš 
Kristų, globodamas ano meto 
romėnų poetą Vergilijų, saky-

Kazys Varnelis
Iš bienalės Chicagos Meno institute.

Mėlynasis eksperimentas 
(Nuotraukos J. Dovydėno),

sim, moka už kiekvieną tą ar 
kitą rašytojo kūrinį brangio
mis romėniškomis monetomis, 
kad poetas, nesirūpindamas 
žmogiškojo gyvenimo būtinu
mais, galėtų atsidėti vien lite
ratūrai. Nors ir dideles pinigo 
sumas Vergilijus tada būtų 
iš Mecenato gavęs, ko vertos 
jos šiandien? Tur būt, net ir 
numizmatikos krautuvėje, jų 
vertė mažesnė ir už anas 
Praksitelio gautąsias graikiš
kąsias monetas. Tačiau nei do
lerių, nei angliškųjų svarų 
maišais neįkainuosi ir nenu
pirksi, jeigu būtų anuomet ne
parašyta, Vergilijaus “Georgi
kų”. Ką reiškia visam Vakarų 
pasauliui Vergilijaus kūryba ir 
kiek šiandien verti už tą kū
rybą poeto gautieji pinigai?

*
Dar pavyzdys iš mūsų lai

kų ir iš mūsų išeiviškosios 
buities. Vis tai šen, tai 
ten nugirstama dejonė, kad 
pastarasis mūsų čionykštis 
Kultūros kongresas pasibaigė 
su piniginiu nuostoliu, kaltę 
dėl to suverčiant naujiems mu
zikiniams pastatymams. Iš ki
tos pusės lyg ir kontra bando
ma džiaugtis, kad Šokių šven
tė išėjo su (tegu dar ir niekur 
nepanaudotu) pelnu. Į plates
nius aiškinimus nesileidžiant, 
čia tik reikėtų nustebti: ar iš 
tikrųjų mes kultūrą, kūrybą 
ir aplamai naujus jos užmojus 
ir vaisius sveriame lygiai tais 
pačiais svarsčiais kaip ir gry
nai pinigui sutelkti rengiamą 
vakarienę ar gegužinę? Argi 
mes nematome, kiek aukojama 
iš pašalės kad ir Chicagos Ly- 
ric operai, norint, jog ji mieste 
gyvuotų? Be donacijų neapsi
eina ir kasmetinė lietuviškoji 
opera. K kur tad Išskirtiniai 
reikalavimai toms mūsų kul
tūrinėms apraiškoms, norint, 
kad jos atneštų dar ir pinigų 
krūvelę?

*
Lietuvių fondas ir fondo va

dovai, atrodo, puikiai supranta 
savo paskirtį. Jie nereikalauja 
pinigų iš kultūros, bet lietu
viškai kultūrai pinigą kloja, 
lygiai kaip anas romėniškasis 
Mecenatas. Visas dėmesys ta
čiau mūsų išeiviškose sąlygo
se turėtų būti sukauptas į tai, 
kaip geriausiai ir vaisingiau
siai turimą pinigą panaudoti, 
labiausiai nepamirštant, kad 
svetimose žemėse mes tiesiog 
lenktyniaujame su laiku, kad 
reikia viską daryti ir kurti da
bar, nes rytoj, jei pinigo ir ne
truks, tai truks ir žmonių ir 
vertybių, kurių už jokį pinigą 
jau nenupirksi.

Išnaudoti esamas ir netikė
tai susidariusias sąlygas yra 
pati atsakingiausia Lietuvių 
fondo vadovų pareiga. Many
čiau. kad susirinkti tik kartą 
per metus ar pusantrų metų 
pelno skirstymo komisijai ne
užtenka. Reikia daugiau lanks
tumo ir susidariusių sąlygų iš
naudojimo.

*
Vėl konkretus pavyzdys. 

Prof. dr. Rimvydas Šilbajoris
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Prof. dr. Pi anas Skardžius- 
darbštusis mūsų kalbininkas
Jo“70 metu amžiaus sukakties proga•į?1' *'• ’ ■ ,y'; ' 1 '‘ '* ,• < Z

IGNAS SERAPINAS

Kalba — didžiausias žmogaus 
ir tautos turtas. Ja išsakomas į- 
vairus kiekvieno individo vidaus 
pasaulis. Kaip sunku žmogui gy
venti svetur, nemokančiam gy
venamojo krašto kalbos. Iš kitos 
vėl pusės — mažą garbė ir dau
geliu svetimų kalbu kalbėti, bet 
didelė gėda savosios gerai nemo
kėti. Tik per kalbą prabyla sub
tiliausi mokslo, meno ir įvai
riausi kultūros laimėjimai. Kal
ba —žmogaus ir tautos vidaus 
kultūros lygio rodiklis.

Nors kalba žmogui bei tautai 
yra jų esmės dalis, pats gyvybės 
alsavimas, tačiau kalbos tyrlnė- 
tojų-kalbininkų nepriteklių vi
sais laikais junta ir išgyvena vi
sos tautos. Ir nenuostabu, nes 
tai specialaus talento bei kruopš
taus darbo reikalaujanti, o dar 
tokia nepelninga profesija.

Ir mūsajai tautai, nors turin
čiai seną ir labai turtingą kal
bą, talentingų ir pasiruošusių 
kalbininkų trūko ir tebetrūksta. 
Darbo plotai dideli, o darbinin
kų maža. Visur jų pagalba rei
kalinga.

Patys žymiausieji mūsų kalbi- 
ninkai-lituanistai, antrą kartą 
grįžtant komunistinės Rusijos o- 
kupacijai, atsidūrė toli už Lietu
vos ribų. Jų tarpe turime ir prof. 
dr. Praną Skardžių, dabar gyve
nantį JAV, kurio 70 m. amžiaus 
sukaktį minime š.m. kovo 26 d.

Mūsų sukaktuvininkas yra vie
nas iš nedaugelio mokslininkų, 
pajėgęs atsispirti laiko veikmei. 
Turėjusieji progos prieš 40 m. 
arčiau pažinti ką tik Leipcige 
mokslus baigusį 30-ties metų jau
ną profesorių ir sutikti vėl jį čia, 
stebisi jojb visokeriopu atsparu
mu. Jis išsilaikęs toks pat jud
rus', greitas ir žvalus; su nepa
vargusią galvosena ir enciklope
dinio turtingumo atmintimi.

Nuo Subačiaus iki universiteto 
profesoriaus

Dr. Pranas Skardžius gimė 18- 
99 m. kovo 26 d. Subačiaus mies
telyje Panevėžio apskrityje. Pra
dinę mokyklą išėjo gimtajame 
Subačiuje. Iki I-jo pasaulinio 
karo spėjo baigti tik dvi Panevė
žio miesto mokyklos klases.

Užkltųięs Į-siš pasaulinis karas 
jo tolimesnį mokslą laikinai per
traukė. Pertraukos metu priva
čiai pasiruošęs, 1920 m. įstojo į 
Panevėžio gimnazijos penktąją 
klasę. 1923 m. šią gimnaziją bai
gė i? tų pačių metų rudenį įsto
jo į Lietuvos universitetą Kaune, 
kur savo studijoms pasirinko lie
tuvių kalbą, lietuvių literatūrą ir 
lyginamąją indoeuropiečių kal
botyrą. Studijų metu Kaune dau
giausia jam teko dirbti su prof. 
J. Jablonskiu: liguistam profeso
riui sekretoriauti, taisyti kitų 
studentų darbus, verst parinktus 
dalykus iš svetimų kalbų. Kaip 
gabus studentas, Pr. Skardžius 
buvo įtrauktas į terminologijos 
komisiją, o netrukus — ir į ra
šybos komisiją.

Prof. K. Būgos dėstomų daly
kų P. Skardžiui beteko išklausy
ti tik du semestrus, nes staigi li
ga ir greita mirtis 1924 m. nu
traukė dar jauno, gabaus ir ne
paprastai darbštaus mokslininko 
gyvybę.

Mirus K. Būgai, ligos prie ve
žiojamos kėdės prirakintas, prof. 
J. Jablonskis susirūpino jauno
sios kartos kalbotyrininkų paruo
simu. Šio profesoriaus pastango
mis ir rūpesčiu gavęs Švietimo 
ministerijos stipendiją, 1925 m. 
P. Skardžius išvyko į Leipcigą 
studijuoti lyginamosios indoeu
ropiečių kalbotyros, pagrindiniu 
dalyku pasirinkęs baltistiką o 
šalutiniais — slavistiką ir filo
sofiją'. Svarbesnieji jo profesoriai 
čia buvo: Jurgis Gerulis (G. Ge-

Prof. dlr. Pranas Skardžius

botyrinės medžiagos rinkti. Tais 
pačiais darbo įtampos metais jis 
padarė posūkį į šeimos gyveni
mą — vedė lituanistę — Mari
ją Krygerytę.

Su kiekvienu mėnesiu dr. Pr. 
Skardžiaus darbo laukas sparčiai 
plėtėsi. 1930 m. jis pradėjo reda
guoti Humanitarinių mokslų fa
kulteto kalbotyrinį laidinį “Ar- 
chivum Philologicum”, kurio li
gi 1940 m. buvo išleista 8 kny
gos. Tuo pat metu ėmėsi reda
guoti ir praktinio pobūdžio lietu
vių kalbos žurnalą “Kalbą”, ku
rio, gaila, tepasirodė tik trys są
siuviniai. 1934-1935 m. dirbo su 
valstybinio dramos teatro akto
riais, kuriuos mokė bendrinės 
tarties bei kirčiavimo dalykų. Iš 
šių darbo valandų su teatralais 
dr. P. Skardžius savo lėšomis 19- 
36 m. išleido “Bendrinės lietu
vių kalbos kirčiavimo” knygą.

Jaunasis profesorius, bedirbda
mas su studentais, pats matė gy
vą reikalą paruošti kelis pagrin
dinius istorinės lietuvių kalbos 
gramatikos, liet- kalbos istorijos 
veikalus. Jei mūsų tėvynės nebū
tų ištikusios didžiosios nelaimės 
— okupacijos bei žiaurusis ge
nocidas, turėdami galvoje dr. Pr. 
Skardžiaus didėlį darbštumą ir

rullįs), R. Traųtmannas ir ĮL 
Drieschas.

Pr. Skardžius savo studijas 
Leipcige daktaro laipsniu baigė 
1929 m. vasario mėn., parašęs 
disertaciją “Die slavischen Lehn- 
woerter im Altlitauischen”. — 
Dr. Prano Skardžiaus, naujo li
tuanisto kalbininko, Lietuvos u- 
niversitetas laukė nerimaudamas, 
nes, iš universit^o išėjus dviem 
kalbininkams (prof. J. Jablons
kiui dėl visai pašlijusios sveika
tos, o prof. A. Sennui išvykus į 
JAV), Humanitarinių mokslų 
(akultete pasidarė didelė spraga. 
Todėl jaunajam mokslininkui 
dr. P. Skardžiui pradžioje tėko 
vienąm skaityti pagrindlHidš ir 
specialinius lituanistikos kalbo- 
tyririius kursus. 1930 m. atėjės 
į universitetą dr. A. Saliui, dar
bas sunormalėjo.

Gretiminiai darbai šalia 
profesūros.

Jei kiekvieno darbo pradžia y- 
ra sunki, lybiai, nelengva ji buvo 
ir" dr. Pr. Skardžiui: šalia dau
gelio paskaitų universilė'tirįiams 
kursams, jis ąkubirio ruošti spau
dai’ savo disertaciją. Jos I-ji da
lis buvo išspausdinta 1931 m. 
“Tautos ir žodžio” VII knygoje. 
Vos aptvarkęs disertacijos reika
lus, kimba ruošti habilitacinį 
darbą — “Daukšos akcentologi
ją”. Šį darbą Humanitarinių 
mokslų fakultetas priėmė 1933 
m. ir 1935 m. įšspausdino to 
paties fakulteto raštų XVII to
me.

Šių darbų įkarščio metu dr. 
Pr. Skardžius, gavęs mokslinę 
komendiruotę,, pusmečiui išvyko 
į užsienį — Leipcigo ir Kroku
vos universitetų’ archyvus — kal-

valingumą, — jo būtų buvę su 
kaupu ištesėta. Iš visų Profeso
riaus užsirribtų paruošti dalykų 
pačiose mūsų tėvynės katastro
fos išvakarėse — 1943 m. bespė- 
jo gyvenimo Šviesą išvysti tik 
“Lietuvių kalbos žodžių daryba”, 
išleista Lietuvos Mokslų akade
mijos. Tai kapitalinis liet. kal
botyros mokslo veikalas. Gaila, 
kad jis liko okupuotoje Lietuvo
je ir čia juo pasinaudoti negali
me. Turimomis žiniomis, dr. Pr. 
Skardžius šį veikalą papildo ir 
ruošiasi išleisti vokiečių kalba, 
kad jis būtų prieinamas plates
niam kalbos mokslo pasauliui.

Daug brangių darbo valandų 
Profesorius yra paskyręs su ki
tais mūsų kalbininkais bei litu
anistais it* lietuvių kalbės refor
mos svahstynferiis. Šis darbas taip 
pat' nebaigtas užlūžo dėl tos pa
čios mūsų tėvynės katastrofos.

Jei šiuo metu galėtume su
rinkti viėrton vieton'visus dr. Pr. 
Skardžiaus nepriklausomos Lie
tuvos laikais parašytus straips
nius įvairiais kalbiniais klausi
mais, vargiai juos sutalpintume 
į vieną, nork ir storulį, tomą. O 
tų ^traiįišrilų esama: “Gimtojoj 
kalboj”, kurios redakcijos nariu 
niušų sUkąktUvirilnkas tada bū
vi);' “Archlvųm Philologicum”, 
kliri1 jik pėr;tištisą' dešimtmetį re
dagavo; “Tautdjė ir žodyje”, 
“Kalboje”,, “Švietimo darbe”, 
“Vaire”, • “Naujojoj romuvoj” ir 
kt.

l_Jž Tėvynės ribU

1944 m. aritrą kartą į Lietu
vą atplustiiril grėsmingai rusiš
kojo komunižmO bangai, su tūks
tančiais kilų tautiečių į Vakarus 
pasitraukė ir prof. P. Skardžius. 
Pirmuosius dvejus tremties me
tus jis ŠU šeima išgyveno prisi
glaudęs GOettirigene — išgarsė
jusiame vidurio Vokietijos uni- 
versitetidiame mieste ir šakota
me vokiečių' kultūros centre. Dar 
II-jo pasaUliriio karo eigoje į 
Goettingeną iš Karaliaučiaus 
buvo perkeltas Valstybinis archy
vas ir tuo būdu išgelbėtas nuo 
sunaikinimo. Siame archyve yka 
nemažas krūvis ir lituanistinėms 
studijoms medžiagos.

Gyvendamas Goettingene, dr. 
P. Skardžius buvo ne tik kruopš
tus mokslinės medžiagos rinkė
jas, bet ir čia atklydusių savų
jų benamių tautiečių reikalų rū
pintojas — lietuvių tremtinių 
bendruomenės pirmininkas.

1945 m. rudenį prancūzų oku
pacinės valdžios Vokietijoje švie
timo komisijos pirmininkas prof. 
gert. R'. Šchmttlėin, Lietuvos ne
priklausomybės laikais profeso
riavęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune, išrūpino galimybę 
Tiiebingeno universitete studi
juoti 23Č lietuvių studentų. 19- 
46-194b; m. šiame universitete 
gavo teisę veikti ir baltų kalbų 
skyrius, kuriam iš eilės vadova
vo mūsų kalbininkai — iš Greifs- 
waldo (Macklemburgo prov.) 
universiteto persikėlęs prof. dr. 
A. Šalys ir iš Goettingeno — 
prof. dr. Pr. Skardžius. Juodu tu
rėjo apie 20 lituanistiką studi
juojančių studentų. Kai kurie jų 
spėjo čia ir diplomus įsigyti.

Šalia paskaitų Tuebingeno u- 
niversitete, prof. dr. P. Skardžius, 
gyvendamas Vokietijoje, yra pa
skelbęs spaudoje visą eilę litua
nistinių Ifalbotyrinių straipsnių.

Ėe visų kitų darbų, prieš ap
leisdamas Europos krantus, dvie
jų lituanistų — St. Barzduko ir 
J.M. Laurinaičio — talkinamas, 
prof. dr. P. Skardžius spėjo pa
ruošti į platųjį pasaulį išsiskirs- 
tąntiėms tautiečiams labai nau
dingą “Lietuvių kalbos vadovą”, 
kuris daugeliui lietuvių ir iki šiol 
tebėra kalbinių žinių pagrindi 
nis Šaltinis.

Persikėlus per Atlantą

1949 m. gale persikėlęs su šei
ma per Atlantą, prof. dr. Pr. 
Skardžius apsigyvena Clevelan- 
dė. Kaip ir daugeliui naujųjų a- 
teivių, atvykusių į šį kraštą, pir
mieji keleri metai nebuvo leng
vi ir dr. P. Skardžiui: pragyve
nimų turėjo pelnytis sunkiu fi
ziniu darbu ir nuo poilsio nu
traukiamu laiku mokytis — lan
kyti Library School. Šią mokyk-

Vytautas Ignas Žvejai (medžio raiinys)
Iš dailininko parodos Philadelphijoje

lą baigęs magistro laipsniu, jis 
užsitikrino galimybę vėl prisiar
tinti prie didžiojo žmogaus su
kurto lobyno — knygų.

Vos pasiekusį pirmąjį didesnį 
šiame krašte laimėjimą, 1955 m. 
gruodžio 13 d. dr. Pr. Skardžių 
ir jo šeimą ištinka skaudi nelai
mė, dažnas Amerikos žmonių 
smauglys — automobilis nutrau
kė jojo mylimos žmonos gyvybės 
siūlą. Sekančiais (1956) metais, 
gavęs tarnybę JAV Kongreso bi
bliotekoje, Profesorius persikelia 
gyventi į Washirigtoną, kur di
džiuliame knygų "pavėsyje ir lig 
šiol darbuojasi.

Vėl iš po jo rankos gimsta 
nauji darbai

Vos tik su neįprastomis gyve
nimo sąlygomis naujajame kon
tinente kiek apsipratęs, nors lai
ko bei poilsio nepriteklių ir fe
bai jusdamas, dr. Pr. Skardžius 
su aktualiais kalbiniais straips
niais spaudoje vis dažniau ima 
reikštis. Tų straipsnių nuo 1953 
m. vienas po kito vis dažniau 
išdygsta ne tik lietuvių spau
doje (“Aiduose”, “Gimtojoj kal
boj”, “Dirvoj”, “Drauge”), bet 
ir vokiečių moksliniuose kalbi
niuose leidiniuose (“Zeitschrift 
fuer slav. Philologie”, “Fest- 
schrift fuer Max Vasmer’V “Zeit
schrift fuer Indogerni. Forschun- 
gen”, “Lingua Posnaniensis” ir 
kt.).

Ir Pedagoginis lituanistikos in
stitutas Chicagoje džiaugiasi tu
rėdamas prof. dr. Pr. Skardžių 
kaip vieną iš paslaugiausių savo 
talkininkų ir bendradarbių. Pra
šymą ištesėjęs, jis parašė labai 
naudingą veikalą — “Lietuvių 
kalbos kirčiavimą”,' kuris 1968 
m. gale gražios knygos pavidale 
pateko į studentų ir lietuvių kal
bos vertintojų rankas.

Žinodami prof. dr. Pr. Skar
džiaus darbštumą, pareigingu
mą savo tautai ir kūrybinį jo pa
jėgumą, tikime, kad jis dar ne 
vieną naudingą mokslinį veika
lą išves į gyvenimo šviesą ir už
pildys bent pačias didžiąsias mū
sų kalbotyrinės literatūros spra
gas. Esu tikras, jog prie šių lū
kesčių jungiasi visa lietuvių tau
ta ir kaip laido šiems lūkesčiams 
— didž. gerb. Jubiliatui linki pa
tvarios sveikatos.

KERTINĖ PARAŠTĖ

(Atkelta iš 1 pa’ i

parašė angliškai knygą apie 
lietuvių išeivijos literatūrą. 
Tai būtų stambus leidinys apie 
keturiolika mūsų rašytojų, 
kiekvienam iš jų skiriant ne
trumpą studiją. Oklahomos 
universiteto leidykla nori kny
gą išleisti, kaip savąjį leidinį. 
Tuo atveju knyga plačiai pa
sklinda po čionykščių universi
tetų ir šiaip bibliotekų lenty
nas bei įrašoma į reikiamas 
kartotekas. Kiek tai yra mums 
svarbu, čia aiškinti, manau, 
nereikia. Tačiau leidykla norė
tų iš kur nors gauti bent 3,000 
dolerių. Pačios knygos išleidi
mo kaštai j/ra 10,000 dolerių. 
Knygos autorius dr. R. Šilba
joris kreipėsi į Lietuvių fondą, 
prašydamas reikiamus 3,000 
dolerių tam reikalui paskirti. 
Tačiau prašymas Lietuvių fon 
dan atėjo kelias dienas po me-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 TVest 03rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dien) uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 Wist 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 \Vest fiOth Plane 
Tel.: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; t»e- 
čtadlenials uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 IVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vai. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALU KAS
AKUŠERIJA IR .MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) TeL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-1222

tūrio pelno paskirstymo. Taigi 
realizavimo ar aplamai svars
tymo jis turėtų laukti visus 
metus ir daugiau. Tuo tarpu 
Oklahomos universitetas kny
gą užplanavęs išleisti šią va
sarą. Jeigu ne, rankraštį pade
da } šalį ii eina prie sekančių 
darbų ir planų. Mums pasitai
kiusi gera proga lieka neiš
naudota. O Lietuvių fondo to
kiais atvejais lankstumas neš
tų mūsų kultūrai ir jos akade
minio lygio reprezentacijai ne
paprastai brandžių vaisių.

Tai ti'K pora minčių, kurios 
šmėkštelėjo, Lietuvių fondo 
metiniam suvažiavimui kovo 
29 d. artėjant. Pačiame suva

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šeši. dk
susitarus.

Oriso HE 4-1818 Rez. PR 6.9Š01

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71 st Street

(U -os Ir Campbell Avė kainuos) 
Va! 1 11 ryte Ir 4 * v v

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ĄSSOOIATE OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT,
1 3424 VV. 63rd St., GR 6-7044
Tikrina akis. I*ritaiko akinius Ir

“contact lenses”.
Valandos pagal susitarimą 

uždaryta trečiadieniais

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penKia^ le

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Cifrdnla’ priimam’ papui mialtarlma
Dr Ant Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą.: Plrmad. Ir 
ketv. l—4 Ir 7—-9; antrad. Ir penk-
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC VIDAUS T.tGOS
Tel. Ofiso PR 6.7800; Namu 925-7897

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarime 

Trečiadieniais uždaryta.

O4S. 735-4477. Rez. PR 8-6900.
DR. E. DECKYS

gydytoja ir Chirurge
SPECIALYBE — NERVUI IR

EMOCINES LIGOS
Crawford Medical Building

6449 So. Pulkskl Road 
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 Šo. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

Rez. Tel. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos'
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt,).

Ofiso tel. PR 8-2220
Namq — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA 1AKŠEVI6IUS
J O K S A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

OOso telef. 776-2880
Rezid. telef. PRospeet 9-6730Ofs. 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 suslta- J rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, OI

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

Vizitai pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel REliancė 5-4410
Rez. GRovehiU 8-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. 7ak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p
Ir vakarais pagal susitarimą.Ofiso ir buto tel. OLymple 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.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. penktad 10—18
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmąd. tr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099
Tel. — REIlanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA Ht MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1228

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

Tel. ofiso ir buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. ISth Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU Ht VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MECiJAL BUILDING

7158 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad.
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt Ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUSERLTA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-8150

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv.. 5—8 vai.,
antrad. tr penkt. 1—4 vai. 

Prflmlntja tik susitarus

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad., 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvirt. 6.8 v. vakaro 

šeštadieniais 11.1 vai. popiet

žiavime, be abejo, jų kils Ir 
daugiau. Linkime sėkmės, ge
riausias iš jų realizuojant.

k. ford.

Kazio Varnelio laimėjimas
(Atkelta iš 1 psl.) 

bęs Bažnytinio meno mūziėju- 
je, 1945 m. baigęs Viertos (Aus- 
trijo) Dailės akademiją. Nuo 
1949 metų gyvena Chicagoje. K. 
Varnelis vienas iš pirmųjų lietu
vių dailininkų susidomėjo ab
straktine tapyba. Pastaruoju me
tu labiau linksta į, taip vadina
mą, “op art” ir pirminių kon
strukcijų meną, sukurdamas pui
kių šios krypties pavyzdžių tiek 
tapyboje, tiek skulptūroje. kpr.



Spalvos, žmonės ir gamta
Dail. Vytauto Igno kūrinio paroda Philadelphijoje

Užrašai mėnulyje

JONAS PUZINAS

Š. m. kovo 1-9 d. Philadel
phijoje dail. Vytautas Ignas bu
vo suruošęs savo kūrinių parodą, 
kurią globojo JAV Lietuvių Ben
druomenės Philadelphijos apy
linkės valdyba. Pasinaudota Lie
tuvių banko (Liberty Federal Sa- 
vings and Loan Association, 202 
N. Broad g.) patalpomis. Tai 
jau dešimta Vyt. Igno kūrybos 
individuali paroda Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Meskime 
trumpą žvilgsnį j patį dailininką 
ir jo kūrybą.

Jaunystės ir studijų metai

Dail. Vytautas Ignas yra su- 
aukštaitėjęs žemaitis. Jis gimė 
1924 m. gegužės 16 d. Zacižo 
viensėdyje, Kalnujų vals., Rasei
nių aps. Neįleido jis gilesnių šak
nų i Žemaičių žemę: jo tėvui kpt. 
Jonui Ignatavičiui, Lietuvos lais
vės kovų dalyviui, persikėlus į 
Biržus, jaunasis Vytautas augo ir 
brendo Šiaurės Lietuvos istorinia
me, kultūriniame ir ūkiniame 
centre — Biržuose. Čia rytinių 
aukštaičių būdas skirtingesnis 
nuo apskritai šaltokų ir uždarų 
žemaičių. Naujas kraštas, links
mi ir vaišingi biržiečiai, be abe
jo, padarė nemažos įtakos ir Bir
žų gimnazijos auklėtiniui Vyt. 
Ignatavičiui-Ignui. 1941 m. bai
gęs I-ją Vilniaus gimnaziją 
(anksčiau Vytauto Didžiojo gim 
nazija), Vyt. Ignas įstojo į Vil
niaus Dailės akademiją, kur dve
jus metus studijavo tapybą. Čia 
jo pagrindiniais mokytojais buvo 
J. Vienožinskis (tapyba), A. Gu
daitis ir A. Vilimas (paišyba). 
1944 m. pasitraukė į Vakarus ir

1946-1948 m. tęsė dailės studi
jas Vytauto K. Jonyno 1946 m. 
I-reiburge ir Br. suorganizuotoje 
Taikomojo meno mokykloje — 
Ecole dės Arts et Mėtiers. Šio
je mokykloje jo mokytojais bu
vę: V. Vizgirda7, A. Valeška, V. 
K. Jonynas ir V. Kasiulis. 1948 
m. baigęs studijas, Vyt. Ignas iš
ėjo į gyvenimą.

. ■

Vytautas Ignas Mergaitės pasaulis
Iš dailininko kūrinių parodos Philadelphijoje

Nedėkingos sąlygos ir 
parodų virtinė

Deja, jaunas dailininkas kūry
bos kelyje susidūrė su didėlėmis 
kliūtimis: sunkios gyvenimo są
lygos Vokietijoje ir kasdieninės 
duonos rūpesčiai Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse labai trukdė 
išsiskleisti jo kūrybos žiedams. 
Čia buvo priverstas dirbti vitra-

I žų dirbtuvėse Clevelande, Chica- 
i goję ir New Yorke. Ir tik kuklų 
nuo darbo atliekamą laisvalaikį 

i tegalėjo skirti kūrybai. Paskuti- 
j niuoju metu yra atsidėjęs vien 
kūrybos darbui.

Į Dail. Vyt. Ignas yra dalyva
vęs apžvalginėse lietuvių ir pa
vasarinėse amerikiečių dailinin
kų parodose. Tris individualias 
parodas yra suruošęs Chicagoje, 
1959, 62, 67, dvi Clevelande 1961 
65, ir po vieną Baltimorėje 
1961, New Yorke 1966, Bos-j 
tone 1967, Detroite 1968 ir 
dabar Philadelphijoje. Philadel
phijoje Vyt. Ignas buvo išstatęs 
17 aliejinės tapybos darbų, 16 
grafikos kūrinių ir 9 mišrios

ALEKSANDRAS RADŽIU S

LAIŠKAS ŽEMEI

Atsiųsk man peteliškę, 
tegu ji suplasnoja 
šaltam Copernico pavėsy.

Atsiųski man upelį 
ir gluosnį verkiantį, 
kad saulės ašmenys atvėstų.

Dar nepamiršk
į siuntinį įdėti
pavasario vėjelio, 
kad gluosnį pasiūbuotų, 
kad kraterį prakalbintų 
žaliaja želmenų kalba. 

NAKTIS
Pro kraterio dantis 
varinė žemė teka.
Ir ten ir čia naktis.
Ta pati naktis, 
prikalus prie padangių 
Paukščių Taką 
aukso vinimis,

RYTAS

Mėnulio horizonto iltys 
ir saulės ašmenys 
staiga praplovė naktį, 
staiga paliejo dieną, 
tiktai žvaigždes 
pamiršo užgesinti.

technikos (tušas ir akvarelė) 
darbus.

Spalvos, žmonės ir gamta 
Igno tapyboje

Daugumas Vyt. Igno aliejinės 
tapybos darbų yra didelės drobės. 
Dailininko kompozicijose, spal
vų gamoje ir tapysenoję mato
me aiškų individualumą, savitą 
kūrybinį braižą, būdingą tik Ig
nui. Drobėse tapybinis koloritas 
susideda iš įvairiausių subtilių 
spalvinių niuansų. Spalvinėje ga
moje vyrauja rausva, žalsva ir 
melsva spalvos. Bendra visų pa
veikslų nuotaika yra mistinė. Ta
pybos technika originali, ji iš
ryškinama įdomia faktūra. De
ja, nepakankamas salės apšvieti
mas neleido šiai Vyt. Ignui bū

dingai technikai atsiskleisti. Vyt. 
Igno tapyba artima ekspresioniz
mui. Motyvai įvairūs: primity
viomis formomis pavaizduoti 
žmonės, dažniausiai kenčia, re
tai besidžiaugią savo egzistenci
ja. Vienas drobes nuskaidrina 
raudonos saulės šviesa (pvz.: 
Mergaitės pasaulis, Šeima, Gyvy
bės medis, Gimtajame kaime). 
Paveiksluose apstu aplinkinės 
gamtos užuominų: plonalieme- 
niai medeliai, gėlės, gyvuliai, 
žvelgią į žiūrovą daugiau ar ma
žiau žmogiškais veidais (pvz. 
Triptikas, Ornamentas, Jaunas 
kovotojas). Saulutės, gėlės, me
deliai, paukščiukai labai artimi 
motyvams, sutinkamiems lietu
vių liaudies skryniose.

Lietuviškoji grafika ir 
mišrioji technika

Be tapybos, dailininkas stipriai 
reiškiasi grafikoje. Ji eiliniam pa
rodos lankytojui ir suprantames
nė. Vyt. Igno grafika yra nuo
taikinga, ekspresyvi, jt>je gausu 
lietuvių liaudies meno motyvų. 
Čia ir tematika daugiausia gry
nai lietuviška: Rūpintojėlis, Ma
donos, Šv. Jurgis, Jūratė ir Kas
tytis, pasakų ir dainų pasaulis, 
žvejai, lietuvių liaudies architek
tūra ir kt. Paveikslus paįvairina 
paukščiukų, tulpių ir augalų or
namentinės juostos, aprėmini- 
mai.

Iš mišriosios technikos darbų 
paminėtini šie paveikslai: Pasa-

fNukelta J 4 psl.)
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RIMVYDAS ŠILBAJORIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Amžinos ugnies dalis jungia centrinė ugnies 
metafora. Ta ugnis, kaip jau matėme, gali 
būti keleriopa, ir užtat įvairios jos sąvokos 
ii įsikūnijimai, taip sakant, “sluoksniai”, su
teikia visai dramai idėjinės gelmės dimensijas 
ir nusako veikėjų konfliktus. Susidaro sekan
tis vaizdas: pats amžinasis gyvybės slėpinys 
matomas mistiškuose “regesiuose” savo gry
niausioj, tobuliausiai abstrakčioj ir užtat la
biausia tiesioginėj, neperkeltinėj formoj. Kon
kretus veiksmas jau vyksta perkeltoj plotmėj. 
“Namų ugnelėj” Grožvydos liokšta Kraurys, 
kuris visas yra atsidavęs kūniškam geiduliui, 
jam reiškiančiam amžinybę, suvokiamą irgi 
ugnies pavidalu.

Ugnis, kuri liepsnoja man krūtinėj, 
to;i yra iš amžių ir be pabaigos.
Oi, kaip dega ji, kaip mane džiovina!
Betgi dabar greit mano glėbyje drebėsi, 
ir kraujas tavo atsitrenks į mano, 
kaip bangos į uolas putodamos.
Ii aš rykausiu ir pasotinsiu 
tą troškulį, kurs žudo amžinai, 
o tik žmogaus negali nužudyti.

Gražvyda jam priešpastato savo principą: 
“gyva aš Amžinos Ugnies Skaistybei”. Tarp 
ugnies-geidulio ir ugnies-skaistybės yra kitos, 
paraleliai išdėstytos ugnies apraiškos-pavida- 
lai. Pavyzdžiui, Grožvydos sąmonėj amžinybė 
apsireiškia dvejopai: saulės ugninio švento 
ritulio pavidalu ir jos liepsnai atsiliepiančia 
lygiai šventa namų ugnele. Tačiau abi šios 
ugnys yra užgesinamos, taigi, neamžinos 
(svarbu suprasti, kad todėl jos abi iš esmės 
yra ir vienodo didumo — jos neperžengia ne- 
užgesinamumo ribų!). Pati gi neužgesinamoji 
ugnis, kaipo sąvoka ir principas, išryškėja 
“Romuvoj”. Kraurys, pasinaudodamas Lietu
vos krikšto įvykiais, nori laimėti sau Graž
vydą tuo, kad užgesins Romuvos aukurą, ku
riam jinai tarnauja. Tada ji nebebus vaidi
lutė ir turės atsiduoti jo geismo liepsnai. Ta
čiau, iš sugriauto aukuro išsiveržia kita ug
nis, kurios Kraurys negali nei paliesti, nei su
vokti. Tada, kaip galutinis jo pralaimėjimas, 
skamba Grožvydos žodžiai: “Kas užgesinama, 
negali būti amžina”’. Paskutinėj daly, “Vai
dilutė”, Gražvyda neša tą antrąją ugnį girių 
glūdumom Kaip tik todėl, kad ta ugnis, bū
dama iš tiesų jau ne objektas,o idėja, vis vien 
mathmai, konkrečiai Grožydos rankose dega, 
ir pati Gražvyda, ir giria, ir gimtieji namai,

ir visa Lietuva irgi pavirsta jau nebe objek
tais, bet idėjomis, kurios irgi matomai, kon
krečiai, užima scenos erdvę. Tada ir pati ta 
erdvė jau tampa nebe fizinė, bet dvasinė- 
magiška. Taigi, turime ugnies pavidalų gra
daciją ir lygiagrečiai su jais išdėstytą tikro
vės plotmių gradaciją, ir per tuos, taip sa
kant, ‘sluoksnius” einantį konfliktą tarp geis
mo ir amžinybės.

Jūrų varpuose struktūra jau kita. Ieškoji
mas yra tas pats, būtent — amžinybės ilge
sys b’t šičia jis išsipildo aštriai priešpasta
tomų kontrastų sistemoje. Tik kontrastai — 
dvasinis ir medžiaginis pradas žmoguje — 
nesusikerta tarpusavio kovoje, bet santykiau
ja kaip, iš vienos pusės, džiaugsmas ir laisvė, 
o iš kitos — slegiantis, varžantis slogutis, to
kia bereikšmė tikrovės masė, .kuri neleidžia 
ausims išgirsti amžinuosius jūrų varpus, o a- 
kims išvysti tiesą ir amžinybę.

Pagal šitą planą, dauguma dramos vei
kėjų yra suskirstyti poromis. Vienas iš poros 
narių nujaučia ir daugiau ar mažiau ilgisi 
tiesos, bet antrasis jį visur paskui sekioja 
kaip nenusikratoma našta, slopindama jo il
gėsi. Štai, pavydžiui, du jauni vyrai, arba gal 
tiksliau vienas tik jaunas žmogus su savo an
trininku. Pirmasis vyras sako: “Žinau, tobu
lybė yra už viso, kas regima! Yra idėjų gyva
ta!” Antrasis gi atkerta: “Tobulybė yra išra- 
gavimas! Jo reik ieškoti visame! Eiki sau, kad 
nori! Aš tave seku į amžius. Aš tavo brolis 
— tavo šešėlis. Aš besotumą skelbiu. Sakysi: 
atsižadėkit, sakysiu: ragaukite, kiek tik nu- 
jėgiat.”

Veikale svarbu tai, kad pirmasis nuolatos 
trokšta nuo antrojo atsiplėšti, bet negali, nes 
jie abu kartu sudaro žmogaus prigimtį dar 
nesudvasintoj tikrovėj. Kitą tokio kontrasto 
variantą matome pasikalbėjime tarp astrono
mo (Vydūnas jį vadina “žvaigždininku”) ir 
filosofo. Astronomas tiki tik į mokslo dės
nius valdančius tolimas žvaigždes, neskirda- 
mas tam jokios dvasinės prasmės. Kaip tik 
dėl to jis yra apakėlis ryškioj dienos šviesoj, 
išreiškiančioj tiesą. “Slėpinių jėga tėra tikt 
ant dangaus”, sako astronomas. “Gaila, kad 
man juos šviesa apkloja”. Filosofas gi į tai 
atsako: “Šviesa atidengė visus dar slėpinius”. 
Tai ir vėl amžina dvejulė, visų, kas nuo že
mės į dangų žiūri, dvilypė prigimtis, iš ku
rios išsivaduoti galima tik išgirdus jūrų var
pus Jūrų varpų klausytojas Argaudas prieš
pastatomas dviem elgetom-senukam, kurie

irgi prie tos pačios jūros kranto sėdi, bet gal
voja tik apie išmaldą, apie trupinius (o Vy
dūnui mokslas, menas, grožis arba mėnulio 
užkariavimas, jeigu jie nėra rodyklės tieson, 
yra tik trupiniai, elgetų maistas). Užtat Ar
gaudo išreikšta apie tuos elgetas mintis stovi 
pačiame veikalo prasmės centre;

Negali Elgeta išgirsti Jūrų Varpų!
Balsai to nepasiekia, kurs trupinėlių renka. 
Reik klausančios sielos!

Tokiais ir panašiais kontrastais nusėtas 
visas veikalas. Yra ten moteiys, kurios ma
no, kad laisvė tai tik lytiniai malonumai, kai 
tuo tarpu žmonos ir motinos pareigos joms 
atrado, kaip sunki ir nemėgiama naštą. Yra 
poetas, jau beveik išgirdęs jūrų varpus savo 
įkvėpime, bet jis leidžia savo garbintojams jį 
nusinešti su savim į laureato sostą, į asme
nišką didybę, taigi į beprasmybės dumblą. 
Paskutinis ir labiausiai alegoriškas tokio kan
kinančio prisirišimo prie klaidų, aistrų ir be
prasmiškumo masės asmuo yra, žinoma, Vide, 
ne tuo, kad pati klysta, bet tuo, kad ji yra tų 
visų klaidų auka. Jinai norėtų eit ir skelbti 
žmonėms Argaudo tiesą, bet latrų gašlumas 
ją prit vadinamosios “tikrovės” pririšo, kaip 
prie sunkaus akmens. Ta latrų prievarta ne
leidžia tada niekam daugiau Vidės suprasti, 
nors ji ir yra Argaudo žodžių ii jūrų varpų 
gyvasis aidas. Vienu veikalo momentu bėg
liai ją pastebėję sako: “Vaitoja nusikaltusi. 
Augina nuodėmę”, lyg tai pati Vide būtų tų 
aistrų norėjusi ir dabar stovėtų prie gėdos 
stulpo. Iš tiesų gi apie Vidę reikia kalbėti, 
kaip Amžinoj ugny apie Gražvydą buvo pa
sakyta, kad jinai “šventais jausmais nėščia”. 
Tam tikra prasme, nekaltos Vidės vergovė 
geiduliams yra pats tragiškiausias dramos mo
mentas, bet tų pačių geidulių įvairūs aspektai (Nukelta į 4 psl.)

Kai kurių Vydūno dramos veikalų viršeliai

yra ir tie visi daugialypiai žmonių prisiriši
mai prie aklų faktų, prie asmeniškos garbės, 
prie valgio, gėralo, prie neapykantos ir ją ke
liančių aistrų.

Grynai struktūriniu atžvilgiu, šis Vydūno 
veikalas yra tur būt, visų aiškiausias ir pa
prasčiausias (nor, tiesa, Mykolaitis-Putinas sa
vo laiku skundėsi, kad tai nepaskaitomas ir 
nesuprantamas minčių ir simbolių rezginys). 
Veika*o kiaurai permatoma logika ir struktū
ra, gal būt, išeina iš to, kad visi jo charak
teriai yra grynai reprezentaciniai, taip sakant, 
žmonęs-ręiškiniai, o ne, mūsų akimis žiūrint, 
tikri, konkretūs žmonės, kurių aistrų ir per- 
gyvenimų paini daugybė aptemdytų abstrak
čią tiesos ieškojimo schemą-struktūrą, kurią 
Vydūnas piešia savo dramose.

Prabočių šešėlių struktūra yra žymiai 
daugiau komplikuota. Veikalas susideda iš 
mistinės įžangos, kurią seka trys atskiros, bet 
tarpusavy veikėjais ir turiniu sujungtos da
lys: “Vėtra”, “Ne sau žmonės” ir “Šventa ug
nis”. Kiekviena dalis yra atskira laiko ir tik
rovės plotmė, pasiliekanti tačiau bendruose 
specifinio Vydūno scenos pasaulio rėmuose, 
kuriuose realybė yra didžiojo slėpinio apsi
reiškimas daiktuose, žmonėse, sąvokose ir 
veiksme. “Vėtroje” susitinkam, Mantvydą, se
novės lietuvių didžiūną, jau priėmusį krikš
tą ir parsidavusį vokiečiam. Jis nenori vokie
čių blogumu tikėti, bet kryžiuočiai sudegina 
jo paties namus. Tada jis šoka priešams ker
šyti ir, juos išžudęs, pats garbingai žūva.

“Vėtros” ryšį su kitomis trilogijos dali
mis sudaro Mantvydo susitikimai su šmėklo
mis. Jos yra pačių Lietuvos girių, ūžiančių 
kerštingam skriaudos sielvarte, įsikūnijimas.

Šmėklos kaltina Mantvydą, kad jis, nu-

jęs pas kryžiuočius, tapo jau ne žmogum, 
o šešėliu:

Tu medis be šaknų! Tu, persiskyręs 
su bočių tėvyne — esi negyvas — 
pasilikai šešėliu jų — šešėliu — 
šešėliu.

Gyvo žmogaus ir vaikščiojančio lavono- 
šešėlio kontrastas kartojasi per visas trilogi
jos dalis, tuo sudarydamas jų metaforinį ir 
strukūrinį centrą — pagrindinę veikalo ar
chitektūros ašį.

Antroji dalis, “Ne sau žmonės”, perkelia 
žiūrovą iš žilos senovės į baudžiavos laikus, 
kur lietuviai žmonės jau yra tik likę menki 
anų buvusių karžygių šešėliai. Jiems žmogiš
ką gyvybę atėmė ne pati svetimųjų priespau
da, bet jai pasidavimas — jie tapo jau ne 
sau žmonėmis, žmonėmis kitiems — paver
gėjams. Senutė Mirkuvienė guli dejuodama 
mirties patale, šaukdama savo vaikus kentė
ti be skundo, be priekaišto. Kada dvarinin
kas vokietis nori sau jos sūnaus Mykolo nu
mylėtąją pasiglemžti, Mirkuvienė tik tiek su
geba jauniesiems žmonėms pasakyti: “Kentė- 
kita ir judu! Pasižadėkit viską kęsti, ką dar 
uždės mums Viešpats mūsų Dievas, kaip ku
nigėlis sakydavo”.

Mykolą iš tokios šešėliškos vergo būse
nos išgelbsti paslaptinga, pusiau simboliška 
Vysuomio figūra, maždaug atitinkanti “Vėt
ros” dalies šmėkloms. Iš tiesų tai ir Vysuo- 
mis ir Mirkuvienė yra simboliški žmonės, kaip 
amžinos lietuvių reinkarnacijos. Tarp jų skir
tumas toks, kad Mirkuvienė, kaip ji pati su
pranta, yra jau daug kartų miręs ir vis silp-
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nesn’u atgimęs sentėvių šešėlis. Jos pačios žo
džiais: “Sakydavo senieji, kad tėvų tėvai vi
si iš naujo užgem, kaip vaikų vaikai, bet pa
stoja vis silpnesniais, kad jų gimdytojai ap
leidžia savo tėvų būdusl Galų gale žmonės 
tiktai sentėvių šešėliais telieka!” Tuo tarpu 
Vysuomis nemiršta per amžius ir vis ragina 
lietuvius iš šešėlių vėl tapti žmonėmis. Jo 
padrąsintas Mykolas, kaip kadaise Mantvy- 
das, irgi imasi kirvio prieš prispaudėją, tuo 
kartodamas senovės didvyrių žygį naujam lai
ko cikle.

Trečioji dalis, “Šventa ugnis”, jau nusto
ja kokios nors apibrėžtos laiko ir vietos di
mensijos. Vieta ten jau grynai dvasinis Lie
tuvos vaizdas, kaip Vydūnas sako “Praeitis. 
Dabartis. Ateitis.” Ten vėl sutinkame naują 
Mantvydo ir Mykolo įsikūnijimą, šį kartą 
Tautvydos vardu, o Tautvyda mistiškoj tri
logijos įžangoj buvo amžinasis lietuvis — tie
sos kškotojas (savotiškai pirmenantis patį 
Vydūną), kuris troško susijungti su Daiva- 
Genijum, moters pavidalo tiesos dvasia. Da
bar. “Šventojoj ugny”, Tautvyda praeina ū- 
kanotoj simboliškoj scenoj per daugybę klyst
keliu, ieškodamas, ilgėdamasis savo mergaitės 
-tiesos. Šmėklų funkciją čia atlieka paslaptin
ga milžino Duobkasio figūra, savo ruožtu pri
menanti “Ne sau žmonių” Vysuomį. Duob
kasys rausiasi po protėvių kapus, iškeldamas 
jų kaulus, kad parodytų juos dabarties žmo
nėms. Be to, jis valdo tirštas miglas — Taut- 
.vydo Klaidingų ieškojimų simbolį. Duobka
sio uždavinys yra įvelti Tautydą į dvasios 
sutemas ir idėjų neišrišamus rezginius, kada 
tik jisai bet kokias laikinas iliuzijas per klai
dą laikys savo ieškomo idealo pavidalu. Už
tat Duobkasys yra paradoksiška figūra — 
kartu ir žadintojas ir laidotojas. Jis vėl kar
toja jau Mirkuvienės išreikštą mintį, kad da
barties lietuviai tapo tik prabočių šešėliais 
ir turi, norėdami kurti ateitį, grįžti į savo tė
vų ir protėvių žmogiškas dimensijas. Vienu 
momentu būrys merginų Duobkasiui prikiša, 
kad jis “lietuvis, o nesidrovi taip mėtyti se
nųjų kaulus”. Duobkasys į tai atsako:

Tai, mat, kaip viskas turi savo naudą. 
Šiandien lietuviai jau beveik be kaulų.
Kad puspuvius šiuos pasiims, 
tai bus dar gal šiek tiek ben vyrais!
Pozityviau tą mintį išreiškia pati Taut

vydos ieškoma Daiva, prisidengusi prastos 
mergaitės pavidalu, kada jinai sako:

Tau reik žinojimą įgyti,
jog vis tėvynė kuo daugiau gyva,
kad pats žmogus daugiau žmogum yra.
Todėl pirmiau reik šitą tikslą vyti!

“Šventos ugnies” veiksmas kaip tik ir pa
rodo palaipsnišką Tautvydos supratimą, kad 
negalime tėvynės ir tiesos idealo ieškoti kur 
nors kitur, kaip tik savo paties širdy, taigi, 
savo paties tapime vis daugiau žmogum, dau
giau sau žmogum. Tautvydos klaidžiojimai 
yra kartu ir Lietuvos atgimimo istorija, ve
danti per daugybę klystkelių. Mūsų herojus 
būna paviliotas aušrininkų-romantikų, kurie 
vieton vydūniško mistinio atgimimo garbina 
tik savo privačią Lietuvą, kaip Vydūnas sako, 
“Širdy vaizdelį susitvėrę”. Po jų seka varpi
ninkai — pozityvistai ir socialistai, proto te
orijų sekėjai, kurie garbina tik “jėgą ir me
džiagą” ir sugundo Tautvydą pastatyti tai 
medžiagai ir jėgai obeliską — - paminklą. Iš
sivadavimas iš klaidų rūko ateina tik tada, 
kai Tautvydo sąmonė, ilgesio vedama, tiek 
prašvinta, kad jis įstengia pats tą paminklą 
ir nugriauti.

'T’aigi matome šioj trilogijoj komplikuo
tą ir subtilų (kartais, tiesą pasakius, ir be 
reikalo suraizgytą) šviesos ir šešėlių, prabo
čių ir vaikų, kovos ir vergijos, ieškojimo ir 
klaidų žaismą, jų priešingybes, jų tarpusavį, 

* prasmėn vedantį santykiavimą. Žmogus-lie- 
tuvis nors per amžius menkėja savo prisikė
limuose, gali vis dėlto, išgirdęs savo širdies 
balsą, rasti jėgų ir vėl tapti ne šešėliu, o bū
tybe — sau žmogum.

Būti sau žmogum, reikia visų pirma save 
pažinti. Tas, jau senovės graikų skelbtas, vi
sos žmogiškos išminties pagrindas vaidinime 
Pasaulio gaisras priešpastatomas moderniš
ko pasaulio troškimui pažinti ir apvaldyti tik 
aplinfą, tikėti tik į materiją. Visa struktūri
nė dramos įtampa yra tarp šių dviejų prie
šingų polių. Veikalas ir vėl prasideda su ab
strakčia vizija, “regėsiu”, kuriame nusakoma 
tų dviejų principų kova. Scenon ateina moks
lininkas, apsuptas jį garbinančių studentų, ir 
skelbia visiems savo tiesą: nihil in intellectu, 
quod non ante in sensu — nieko nėra prote, 
ko prieš tai pojūčiuose nebuvo. Prieš jį stoja 
vienas tik šviesaus veido moksleivis, išėjęs iš 
graikų šventovės, ant kurios durų parašyta 
gnothi seauton — pažink save. Vydūnui šis 
posakis gal ne tiek reiškia protinę žmogaus 
autoanalizę, taip reikšmingą dvidešimtame 
amžiuje, kiek mistinį žvelgimą vidun, širdin, 
ieškant to giliausio šaltinio, iš kurio teka am
žinas tiesos pasiilgimas. Tačiau kiekvienu at
veju, savęs pažinimas yra tikrieji vartai tie- 
son. Be jo pasaulis, koks jis turtingas ir mar
gas bebūtų, neišreikš didžiojo slėpinio ir to

dėl bus tik į pražūtį vedanti iliuzija. Pražū
tis gi ateina dėl to, kad aplinką, tik kaipo 
daiktą, betirdami žmonės, sukuria sau galin
gas mašinas, po mašinų — ginklus, ir tada 
šoka vieni kitų žudyti, taip sakant, “apvaldy
ti”, būti viešpačiais. Įžanginiame Vydūno re- 
gesy ginklų žvangėjimas auga vis garsyn, kai 
tuo tarpu paties to mokslininko dėsnis savo 
pražūtingą esmę atidengia savo palaipsnišku 
menkėjimu. Iš pradžių girdim: nihil in inte
llectu, quod non ante in sensu, paskui, 
kai per sceną pradeda žygiuoti su perga
lės giesmėm kareiviai, jau iš dėsnio lieka tik 
nihil in intellectu, o kai galų gale sugriau
džia patrankos, sužinom ir visą, materialis
tiško mokslo atsiekiamą, teisybę: nihil.

Tada seka antroji Pasaulio gaisro dalis, 
jau sukonkretinta laike ir vietoj. Lietuva, Vo
kietijos pasienis, pirmasis pasaulinis karas. 
Lietuvių dvarininkų šeima, vokiečiams užei
nant, 'raukiasi į krašto gilumą, lieka tik vie
na jų duktė — Magė — kaip vaidilutė (ta 
prasme ir Magė — burtininkė) saugoti, kaip 
Romuvą, gimtuosius namus.

Atėję vokiečiai, su asvo galybės troškimu 
ir su aukštai išvystyta technika kaip tik ir 
atstovauja šaltojo mokslo, aplinkos pažinimo 
ir apvaldymo, o taip pat ir karo principą. 
Prieš juos atsistoja Magė, sau žmogus, išreiš
kianti ne tik amžinąją Lietuvą, bet ir pačios 
vokiečių tautos “antrąją pusę” — filosofinį 
idealizmą, nes ji pati Vokietijoj buvo studi
javusi ir gėrėjusis kūrybinio vokiečių tautos 
gen’jaus atsiekimais. Taigi, konfliktas iš tie
sų nėra tarp vokiečių ir lietuvių, bet tarp 
dviejų priešingų pasaulio esmės sampratų.

Veiksmo eigoje yra be galo daug iškilių 
pasisakymų, aukštu tonu vedamų diskusijų. 
Iš to didelio kalbėjimo — apie gimtojo na
mo ir kaime likusių mergaičių nekaltybės iš
saugojimą, apie Magės skaistybę ir vokiečių 
majoro troškimą ją sau laimėti kaip žmoną, 
apie vokiečių tautos garbę ir karo veiksmų 
neišvengiamybes, galų gale išsivysto ir intri
ga. Gašlus vokiečių karininkas Unšlitas ap
šmeižia Magę, kad jos saugojamos mergaitės, 
o ir jinai pati, nesančios iš tikrųjų skaisčios 
ir nekaltos. Tada majoras pradeda galvoti, 
kad ir visas jos kilnumas melagingas, kad, 
gal būt, ji net slaptas vokiečių priešas, no
rint' išsaugoti nesudegusius namus tik todėl, 
kad jie tarnautų rusams kaip galimas orien
tacijos taškas. Užtat jis pasiryžta vis dėlto 
tuos namus sudeginti. Tada ir Magė nueina 
su jais sudegti (kaip kadaise vaidilutės Ro
muvoj), tuo būdu pačių tų savo namų gais
ro liepsna ryškiai nušviesdama savo kilnu
mą ir galutinę savo principo pergalę — su
siliejimą su šventąja ugnim, iškilusia iš pa
saulio gaisro versmių, kaip iš nugriauto al
toriaus.

Ta pergalė regimai apsireiškia paskutinėj 
Pasaulio gaisro daly, kur susitaiko visų kraš
tų kareiviai ir kur šviesiaveidis moksleivis iš
sako naujosios žmonijos eros tikėjimą:

Ko karui reikia, visa aš metu!
Be ginklų žengsiu į gyvenimą, 
pasitikėdams savo dvasios galiomis!
Nūnai žmonijoje jos viešpatausi 
Jas reik augint ir kurti ateitį:

Paskutiniu dramos momentu danguj ap
sireiškia Magės veidas didžiojo gyvybės slė
pinio apoteozėje.

Aplamai paėmus, Vydūno kūrybos archi
tektūra atrodo labai subtili, komplikuota, bet 
kartu Ir paprasta. Yra tik vienas didis verži
masis j tiesą, o visa kita — visa jo daugia
lypė, margaspalvė simbolių ir apraiškų tikro
vė — yra pajungta tam vienam ieškojimui. 
Suprasti užtat reikia pirmoj eilėj ne įvairių 
tos tikrovės reiškinių subtilų tarpusavį santy
kiavimą, o tik patį tą pagrindinį tiesos ilge
sį. Vydūnas laukia iš mūsų, kad išgirstume 
amžinybės balsą savo širdyje, o tada jau vi
sos jo simbolių sistemos pasidarys mūsų akims 
visiškai paprastos, beveik savaime aiškios, 
permatomos savo neišvengiamybėj.

Koks bebūtų įvairus dramatinio veiksmo 
apipavidalinimas, pagrindinis Vydūno dina
mikos šaltinis visuomet pasilieka giliai žmo
guje užslėptas nenumalšinamas amžinybės— 
amžinos gyvybės srovės — ilgesys. Čia, gal 
būt gaŲma būtų priminti Goethės Faustą 
ir jame išreikštą žmogaus galutinio išgany
mo principą: “wer immer strebend sich be- 
mueht, aen konnen wir erloesen” — kas nuo
latos ilgėdamasis ieško, tą galime išganyti. 
Tačiau Goethe tai suprato kaip aktyvų veiks
mą, į žmogaus aplinką, kaip veržimąsi į ži
nojimą; ieškojimą, kūrybą, kai tuo tarpu Vy
dūnas daugiau nukreipia žvilgsnį vidun, pra
šo mus nurimti dvasioje, įsiklausyti į vidujinį 
žmogaus balsą, sekti ten, kur veda ne protas, 
ne aistros, bet širdis —toji maža liepsnelė, 
tartum žvakutė uždegta prie amžinai žėruo
jančio didžiojo slėpinio ugnies ir trokštanti 
per amžius jon sugrįžti.

(Pabaiga)

Talento ir atkaklaus darbo 
brandžioj! sandermė
Įspūdžiai iš dail. Jono Kelečiaus parodos Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoj

KAZYS BRADCNAS

Jau anksčiau mums žinomo ak
toriaus, o vėliau ir dailininko 
Jono Kelečiaus pirmoji individu
ali tapybos paroda Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, įvyko prieš 
trejus metus. Tada pirmasis jo 
viešas žingsnis dailėje žiūrovų ir 
spaudos buvo šiltai sutiktas, bet 
vis dar su truputį nuslėpta abe
jone: ar tikrai visu rimtumu Ke- 
lečius mesis į tapybą, o gal čia y- 
ra tik šiaip sau žmogaus gyveni
mą paįvairinantis ir vienkartinis 
nuotykis? Tačiau šiandien, ma
tydami tai, ką Kelečius parodo 
po trejų metų įtempto darbo, var
gu ar kas abejojame, jog mūsų 
čionykštį meno gyvenimą pratur
tina savitas, didelį talentą turįs ir 
jį dar kietu darbu papildąs, į 
spalvas, liniją ir kompoziciją pa
čia geriausia prasme įsimylėjęs 
dailininkas.

Santykis tarp pirmosios ir antro
sios

Kiek prisimename, jau ir pir
mojoje savo parodoje Kelečius bu
vo Kelečiumi, dirbo į nieką kitą 
neįsižiūrėjęs, o vien klausydamas 
savo vidinio balso. Tačiau paveik 
šiai tada žiūrovui atrodė truputį 
kiek šaltoki. Gal jiems kiek ir 
trūko spalvingumo? Gal jie buvo 
žiūrovui kiek atokūs ir dėl savo 
kiek perdėtai statybinės kompozi
cijos? Juose dar kažkaip nesigirdė 
jo to paties tikrojo Kelečiaus šir
dies plakimo. Visa tai kone tobu
lai išsilygina šioje parodoje.
Pirmos parodos darbuos dar akin 

per daug rėžėsi tegu ir sava, bet 
daugumoj kiek pabostanti prie
miestinių kampelių urbanistika, 
besikartojanti pilkųjų tonų bega
lybėje. Šioje gi parodoje, atrodo, 
visa ką geriausiojo iš ankstesnio
sios Jonas Kelečius sumuojančiai 
sukaupė viename paveiksle “In
dustrija”. Šį paveikslą tad ir galė
tume laikyti paminklu ankstes
niajam Kelečiui.

Tačiau šiandieninis Kelečius 
jokiu būdu nėra nutraukęs ryšių 
su ankstesniuoju. Jis neišsižadėjo 
savęs, kaip dažnai mūsuose savęs 
išsižadama, vejantis pačias pas
kutiniąsias madas. Visa Jono Ke
lečiaus darbų potekstė yra ta pa
ti, vis tiek ar jis tapytų portretą, 
peisažą ar net spalvinį abstraktą. 
Jis eina ir toliau savu keliu, ne
peršokdamas į svetimąjį, o tik sa
vąjį gilindamas ir apsodindamas 
jį įvairiais medžiais, kurių šak
nys vis dėlto rausiasi jo paties 
širdyje.

Spalva, piešinys, kompozicija

Šioje parodoje pirmiausia į akis 
krenta paįvairėjęs ir paintensyvė- 
jęs Jono Kelečiaus spalvingumas. 
Reikia tik pasekti kaip jis meis
triškai operuoja grynosios spal
vos sodrumu, kaip jis žaidžia jos 
prigesintais tonais, vienur klasiš
ka jos ramybe, kitur vėl audrin
gu jos sūkuriu. Abstraktuose mus 
patraukia puikiai balansuota 
spalvine kompozicija, peisažuose 
spalvos parinkimas tiksliai atlie
pia norimą išgauti nuotaiką, 
portretuose vėl gilina arba net 
tragiškai kontrastuoja norimą 
pabrėžti charakterį.

Tačiau niekur Jonas Kelečius 
neužsitaško savęs spalvomis. Atsi
tiktinumui jų paliejime skiria
ma mažiausiai vietos, o grakščiai 
piešinio linijai neatimama rolė 
net sodriame aliejinės tapybos 
paveiksle. Į kompozicines paveik
slo paslaptis Kelečiaus taipgi ran
ka lengvai nenumoja, o atkakliai 
jų ieško ir jas atidengia portrete, 
peisaže ir abstrakto drobėje.

Minties potekstė
Įdomu dar ir tai, kad Jonas Ke

lečius nepasitenkina vien tik ge
ru užmojo išrišimu spalvos, pie
šinio ir kompozicijos rėmuose. 
Tapybos darbuose visur jaučia
mas vidujinio dailininko pasaulio 
išsakymas, visur paveikslui į-

kvepiama minties ir tam tikros fi
losofinės potekstės gyvybė, kuri 
Kelečiaus atveju nėra fejerver- 
kiškai optimistiška, o daugiau 
kiek melancholiškai, rudeniškai 
susimąsčiusi, su vienu kitu skaus- 

įmo, net mistikos bruožu.

| Keletas eskizinių komentarų — 
Prieš akis ten moters portre

tas, įvardintas “Carmelita”. Ryš
kiai raudonos spalvos dėmė pri
mena temperamentingą, ispaniš
kąjį charakterį. Bet žemyn nu
leistų, beviltiškų rankų pozici
ja, didelių akių gelmė, dominuo
janti kiek išvargusį veidą, ir toli 
gražu pilnybe nepsrogstantis tor
so primena kažkokį sunkiai pake
liamą žmogaus praradimą: gal 
trumpos jaunystės, gal sudužusios 
meilės, gal šiaip neįsikūnijusių 
svajonių išblėsimą? O štai vėl 
peisažas “Pirmoji šalna”. Kiek 
čia tos rudeniškos nykumos, ka
da spalvos, tik praradę vešlų va
saros žalumą, bet dar neužsiliep
snoję rudenio ugnimi, driekiasi 
beprasmiškai sumišusioje statiko
je, kada ir saulė, lyg mirties šal
čio paliestas kamuolys, ledėja vir
šum vėstančios žemės. Ten vėl 
šimtmečiais įprastinės pozos ak
to kompozicija “Pajūryje”. Kiek 
čia ramybės ir giedros būtų pa- 
pylęs klasikinio periodo tapytojas, 
kiek apvalių formų ir amūriukų 
būtų išraitęs šilkinio minkštu
mo barokinis tapytojas. Tačiau 
Kelečius čia yra savo amžiaus

I augintinis. Jo metaliniai kampuo
ta moters figūra guli ne prieš 
saulę ir purslais nutaškytą jūrą, 

, bet prieš sunkią, tamsią ir mįs
lingą dabarties nežinomybę, 
Mistika ir tiesiog kažkokia slapta 
naktine apeiga ir prislopintų 
būgnų dundėjimu atsišaukia ir 
“Mano sodai”. Tačiau Kelečiui

Jonas Kelečius
Iš parodos Čiurlionio

Stovinti mergaitė
galerijoje, Chicagoje

netrūksta tai šen, tai ten ir, pa
sakytume, to rafaeliško skaidru
mo, nusileidžiančio drobėn lyg 
ne iš šios žemės. Toks yra por
tretas “Sėdinti mergaitė”, kur 
plaukams ir rūbui panaudojant 
sodrią baltą spalvą, veidą priden
giant žalsvos šešėliu, išgauna
mas skaidriai serafiškas, žemės 
dar nelytėjęs moteriškumas.

Čia tik kelių darbų lyg ir min
tinio komentaro užuominos. Pa
rodos lankytojas tokių poteksčių 
apsčiai gali skaityti prie ne vieno 
Jono Kelečiaus darbo, džiugin
damas ne vien savo akį, bet ir gi
lesnės prasmės ieškančią dvasią.

&
Po dvejų liesųjų metų 

Tenka tad nuoširdžiai pasi
džiaugti, kad po dvejų, gerokai 
liesų Čiurlionio galerijos metų jo
je vėl pamatėme dailininką, ku-i 
riam tapyba nėra vien tuščio I 
laisvalaikio užpildymas ar nerū

pestingas žaidimas, o rimtas, sun
kus, darbu ir talentu laimimas 
žmoniškojo Aš įprasminimas.

Paroda uždaroma rytoj (kovo 
23 d.). Šeštadienį ir sekmadienį 
atdara nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. Parodą surengė Filisterių 
skautų sąjunga.

Spalvas, žmonės, gamta
'Atkelta iš 3 pusi.)

ka, Klouno pasaulis, Karalienė. 
Šios technikos darbai turi nuo
taikingą dekoratyvinį aspektą. 
Linijos laisvos ir spontaniškos.

Apskritai, Vyt Ig. kūryboje (ta 
pyba, grafika ir mišriosios tech
nikos darbai) sudaro vientisą, ig- 
nišką pasaulį, kuriame atsispin
di lietuvių liaudies dvasia. Fila- 
delfijiečiai dėkingi dail. Vyt. Ig
nui už įdomią parodą, dauge
liui praskaidrinusią pilkųjų die
nų nuotaikas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi i
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781
METALO IR 
STIKLO: ~

Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- - 
os. Turekliai
HiĮiiiiiiiiniiHiiiHiiHiiiuinmmmmn,,,

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marguette Pk., 6211 So. Western, 
J. LIEPOMS

PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kilom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite J CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MĖNESINE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

4y‘//SAFETY0F'^? 
z<Sy YOUR SAVINGS \«gi

SAFETY DEPOSIT BOXES on $8,000.00 
Certificates

on Pass Book 
Accounts

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN Pakel, President

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7

INSURED

MėNESiNėS
SANTAUPOS

20.00! 504.2611,058.16(1,666.59! 2.334.91 3.069.021
30.00! 756.39(1,587.2512,499.89 3.502.37 4,603.53!
40.00 1,008.53:2,116.3313,333.18 4,669.82 6,138.04:
50.00 l,260.66!2,645.41|4,166.48 5,837.28 7.672.55!
60.00 1,512.79(3,174.4914,999.78 7,004.731 9,207.06'
70.00 1,764.92(3,703.58 5,833.07 8,172.19( 10,741.57 i
80.00'2,017.05!4,232.66!6,666.37 9,339.65112,276.08
90.00 2,269.1814,761.74(7.499.661 10,507.10! 13.810.59!

100.00 2,521.32(5,290.82 8,332.96 11,674.56 15,345 09



Kompozitorius ir 
klausytojas

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 22 d. 5

(Atkelta iŠ 1 d&j.) ,

savo klausytojus. Pvz. Johann * 
Sebastian Bach (1685-1750) sa-l 
vo laiku nebuvo pripažintas 
kompozitoriumi, o tiktai vargo
nininku, nors visą savo gyveni
mą vargonais grojo tiktai savo 
muzikos kūrinius. O šiandien jis 
yra vienas iš muzikos milžinų, 
nors ir tada jo kūriniai buvo ly
giai tokie pat šedevrai kaip ir 
šiandien.

Meno dalykai, idėjos, charak
teriai mums atrodo gražūs tiktai 
tada, kada jie mums tampa ver
tybėmis. Pasitenkinimas ir gro
žis nėra tų daiktų kokybė, bet 
jie yra mūsų asmeniškas jų pa
jautimas. Stebėdami bet kokį 
meno kūrinį, nors gal mes ir ne
žinome jo kūrėjo specifinio tiks
lo, tačiau mes nujaučiame ir at
randame jo grožį ir vertę kiek
vienas individualiai, kiekvienas 
pagal savo pajėgas. Visi meno kū
riniai turi savo dvasinį “messa- 
ge”, o jį suprasti ir įvertinti rei
kalingas tam tikras savęs paruo
šimas. Pilnutiniam muzikos ir 
meno kūrinių įvertinimui geriau
sias kelias yra susipažinimas su 
tų autorių kūrimo proceso ap
linkybėmis, kas juos paskatino tą 
kūrinį sukurti, kokie buvo jų mo
tyvai, priežastys. Susipažinus su 
tomis kūrinio proceso aplinkybė
mis, reikia susipažinti su tais kū
riniais, išplaukusiais iš kūrybin
gųjų autoriaus išgyvenimų. Kaip 
pianistas Schnabel pastebi, tik
tai nuolat ir ilgai klausydami 
muzikos kūrinius ir tai įvairios 
muzikos, įvairios amžiumi ir for
ma (opera, simfonija, kantata, 
oratorija, sonata, kamerine), ne
pasitenkinę vien tik vienos for
mos ar vieno periodo kompozi
toriais, mes galėsime pilnai įver
tinti visų laikų muziką.
Muzikos klausymas 
vidujine ausimi

Muzikos menas mums nepa- 
_ sisako tiesiogiai, bet mes jo reikš

mę pasisaviname netiesiogiai iš 
kūrėjo vaizduotės, kuris savo iš
gyvenimus įkūnija instrumentų 
garsuose. Tikroji muzikos vertė 
neslypi tame, ką mes girdime iš
orine ausimi, bet tame, kaip mes 
reaguojame į tai, ką mes jaučia
me vidujine ausimi. Šie reagavi
mai ir pojūčiai yra ne kas kita 
kaip tiktai mūsų pačių pergyve
nimas, savotiškas sielos pakili
mas. Šis sielos pakilimas įvyksta, 
tiktai išskaitant muzikos kūrinio 
gilias mintis. Ilgas muzikos kūri
nių klausymas ir muzikos istori
nės tėkmės pažinimas mums pa
lengvina medžiaginiuose daik
tuose — muzikos instrumentų 
garsuose atpažinti ir atskirti dva
sines vertybes, suvokti muzikos 
kūrinio tikrąjį “message”. Išla
vinę savo vidinę ausį, mes išgy
vensime, išjausime ir atkursime 
tą patį dvasios pakilimą, kuriuo 
gyveno kompozitorius, kurda
mas savo veikalą.

Ar Gaidelis ir Lapinskas 
yra tik “trankymasis”?

Pažinimas yra tas vienintelis 
kelias, kuris gali mus atvesti prie 
tikrojo meno įvertinimo. Nepaži
nę renesanso tapybos, graikų 
skulptūros, neįvertinsime ir mo
derniosios. Lygiai nepažinę ba
roko, klasikinio ir romantiškojo 
periodų muzikos, neįvertinsime 
ir šiandieninės. Kada mes būsi
me pasiruošę priimti bet kokios 
rūšies muziką, tada mes įvertin
sime ir suprasime kiekvieno kom
pozitoriaus dvasinį “message”. 
Kada mums Bacho fugos nebe
bus visos vienodos, Haydeno sim
fonijas galėsime klausyti bet ka
da, Mozarto muzika mus atpa
laiduos nuo kasdieninių rūpes
čių, Beethovenas mus nuneš 
prie dangaus vartų, išėję iš Ver
di operos niūniuosime jo gražias 
melodijas, kada yisiškai paskęsi
me Wagnerio muzikinių dramų 
bangose ir kada nuolatos gėrė- 
simės Stravinskio baletais, tada ir 
Gaidelio ir Lapinsko muzika ne
bebus mums tik “trankymasis”. i

Tiktai tada, kada visą muziką 
pažinsime laiko perspektyvoje, 
mums kiekvieno kompozitoriaus 
muzika bus savaip įdomi, kiek
viena turės savo pilną vertę. 
Rinkimasis ir vertė

Gal būt, dabar mums vienas 
kompozitorius atrodys pranašes
nis už kitą. Ir tai visai natūra
lu. Menininkui kūryba yra išsi
reiškimas, o klausytojui kūrybos 
priėmimas. Ir juo kūrėjas stip
riau ir drąsiau mums perduoda 
savo išgyvenimus, tuo jis yra gi
lesnis ir vertingesnis. Dabar mes 
pradėsime rinktis tuos kūrinius, 
kuriuose pasirinktosios temos iš 
gyvenimas labiausiai atitiks mū- 
sajam išgyvenimui. Gal būt, 
Santvaro-Gaidelio operoje “Da
na”, stovyklinio gyvenimo laiko
tarpio perdavimas neatitiks mū
sų to laikotarpio išgyvenimui. 
Vienam, gal būt, kūrėjas perduos 
tą laiką per silpnai, kitam per 
stipriai, o trečiam, gal būt, bus 
nei pridėk, nei atimk. Bet tai ne
reiškia, kad kūrinys dėl to jau 
būtų bevertis. Lygiai kaip nieko 
nereiškia mūsų įsimylėjimas į 
šių dienų kompozitorius senųjų 
klasikų vertei. Jie yra amžinai į- 
sitvirtinę savo laikų vietose, nie
kas jų nepakeis, net ir nenori pa
keisti.
Kai Mozartas labiau 
perkamas už Beatles

Muzikos kūriniui, lygiai kaip 
ir visiems kitiems menams, mum 
reikia būti atviriems, nenusista- 
tant iš anksto už ar prieš. Reikia 
leisti pačiam kūriniui save lais
vai išsisakyti. Vienas geras ir ne-

Jonas Kelečius
Iš parodos Čiurlionio gailerijoje, Chicagoje

įsiveržimas

senas pavyzdys rodo, kaip svar
bu yra leisti kūriniui išsisakyti 
pačiam, reikia duoti progos tam 
kūriniui sueiti į kontaktą su klau
sytoju. Šitaip atsitiko su'Mozar
to “Piano Concerto in C, Nr. 
21”. Nors šiam piano koncertui 
suėjo jau beveik 200 metų nuo 
jo “gimimo dienos”, tačiau tik 
dabar jis tapo pačia populiariau
sia muzika, kurios plokštelė 
šiandien yra labiausiai išperka
ma, pralenkusi net Beatles. Kur 
viso šito pasisekimo priežastis? 
O visai paprasta. Šis Mozarto pia
no koncertas sudarė visą, labai 
išreklamuotos filmos “Elvira Ma- 
digan” muziką. Šios filmos mu
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Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $‘2,000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH, CHRYSLER, IMPERIAL

Ūkę tik 80 automobilių.

Velykinės Kortelės
RUSTCRAFT IR NORCROSS gamybos 

Kiekvienai giminei ir draugams 
DENNISON’S VELYKŲ PAPUOŠIMAI IR 

DOVANŲ ĮPAKAVIMAI 
VELYKINES KORTELES SVETIMOMIS 

KALBOMIS
DIRMAVONfiS ir KOMUNIJOS KORTELES

IAMA STATIONERS
“THE SHOP U-NEED” “THE SHOP U-NEEK”

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rast. Reikmenys ir Dennison Prekės

LUIZ AUTO REPAIR
TELEF. — 436-3699

KAROSERUOS, SPARNŲ (FENDER) 
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

Atliekami tiksliai ir nebrangiai.

6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

Sakoma, kad prancūzai yra linkę laikas nuo 
laiko ką nors perdėti. .Nors tai nėra taip 
blogai. ’’
Tikrumoje, mes pilnai tam pritariame ir dė
sime didžiausias pastangas “apkrauti” jus 
savo patarnavimais. Mes turiipe taip daryti, 
nes gyvename pasauly pilname konkurėnci-
jns.1-’’ . j ’ į
Pavyzdžiui, mes žinome, kad kaip taupymo 
tr Skolinimo bendrovė esame geriausia vieta 
jūsų Investavimams ir taupomiems doie-

Pirma: jūsų santaupos yra saugios jau vien 
todėl, kad jos investuotos jūsų nuosavuose 
namuose. Ir jei norite būti autoritetas Juo

[liint • s
jlltllOny 1447 South 49th Court • Cicero, Illinois 60650, 656*6330
šavings %

member federai. SAVINOS aso 1.OAN issrKAVCF.ciikp vvasiungtov 4> < Įoseph F. Gribauskas. Exe<. Sec’v 
•y'V »»•' * • H ' ■ ■ •

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo artimuosius, tai mūsų skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE. INC. —
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.

• Amerikietis kritikas apie J.
Gliaudos romaną “Ikaro sonatą”. 
“Sunday Advocate” Baton Rou- 
ge, La. (68.VIII.18) Hardee 
Moseley, vertindamas Jurgio 
Gliaudos “Ikaro sonatą”, anglų 
kalboj, rašo, kad romano išdėsty
mas trijose dimensijose yra ne
įprastas eiliniam skaitytojui. Ta
čiau tai yra nepaprasta veikalo 
struktūra, atremta į paralelizmą.

Romano veikėjų meilės nuoty
kiai, skausmai ir džiugesiai pa
vaizduoti abstraktiniu piešimo 
metodu, artimu paties M. K. 
Čiurlionio kūriniams. Tas abs- 
traktizmas savo tūriu siejasi su 
didžiuoju Šekspyro tragedijų tū
riu, kur veikalo veikėjai žūsta, 
išeina iš proto, žudosi. Vis dėlto 
abstraktiškumas neįžengia į tam
prų veikėjų tragedijinį pareina-

mumą veikėjų savitarpiniame 
ryšyje.

Veikalas yra metafora, atrem
ta į graikų Dedalo ir Ikaro mi
tą. Čia veikalo kūrybinė filosofi
ja glūdi skrydžio koncepdijoje ir 
to personifikacijoje veikėjų pa
reiškimais bei gyvenimais.

Anot autoriaus, menininkas te
gyvena tik tiek, kol tęsiasi jo 
skrydis. Savo kūryboje meninin
kas sudega kūrybos kaitroje.

Savo vertinime Hardee Mose
ley naudoja daug romano cita
tų savo tvirtinimų iliustracijoms.

Ypatingu dėmesiu kritikas pa
brėžia “Ikaro sonatos” rašymo 
stilių: “Gliaudą geba savo kūri
nyje parodyti kone biblinio sti
liaus paprastumą ir jausmingu
mą. Jo žodžiai švelnūs, svaiginą, 
nelaukti ir gaivingi, tartum vil
nys, glostančios kranto smėlį...”

zikos plokšteles perka jau nebe 
tik klasikinės muzikos mėgėjai, 
bet ir jaunieji kinų lankytojai, 
kurie anksčiau, tur būt, nebuvo 
net girdėję apie Mozartą ar jo 
muziką.

Galingesnė už patį kūrėją

Kiekvienas iš mūsų vienu ar 
kitu laiku esame kūrėju, jei ne 
darbais, tai bent savų troškimais. 
Iš kiekvienos dienos išgyventų 
nepasisekimų, liūdesių, skausmo 
ir džiaugsmo, mes susikuriame 
savo troškimų pasaulį, pasaulį 
tokį, kokį mes norėtume, kad jis 
būtų. .Šiuos mūsų idealus, troš- 

i kimus bei norus ir galime atras

%
DIETIŠKI PRODUKTAI 

ORGANIŠKI VITAMINAI

PASS’ HEALTH FOODS
Telef. — 778-9131 3248 West 55th Street

CHICAGO, ILLINOIS 60632

ti tikrų kūrėjų meno darbuose: 
muzikoje, dailėje, knygoje, teat
re.

Šias mintis norisi užbaigti di
džiojo kompozitoriaus Ludwig 
van Beethoveno žodžiais: “Mu
zika yra tarpininkė tarp dvasi
nio ir fizinio gyvenimo. Nors 
dvasia nėra valdovė to, kas yra 
sukuriama muzika, tačiau ji y- 
ra palaiminta toje kūryboje, ku
ri, kaip kiekvienas menas, yra 
galingesnė už patį kūrėją”.

Remkite “Draugę”.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS

X' ' 
S -

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL 

4030 ARCHER flVENUE — TEL VI 7-1515

reikalu — taupymo ir paskolų bendrovės fi
nansuoja daugiau amerikoniškų namų, negu 
visos kitos finansinės įstaigos, sudėjus jas 
kartu.

Todėl, kas sugalvojo frazę "50.000 prancūzų 
negali klysti", turėjo žinoti, apie ką kalba. 
THE ACCESSIBLES... tai mes.,., kurie turi
me 15.000 klientų. . Tai reiškia, kad ten 
kažkur, kažkas yra mums palankus!
Kviečiame, jus atsilankyti ir. atidaryti są
skaitą —7 5'i'? Single Payment Certificate, 
minimūmas $7,1500.00; 5'' Three Year Bdnus 
Plan sąskaitą, minimumas $1,000.00; arba

Investment Paaabook Šavings sąskai
tą, minimumas $100.00,

Manome; kad būsite patenkinti tai padarę!

VELYKINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Stote SL, Tel. WA 2-9354 

arba
2618 West 63rd SL, Tel. WA 5-2466

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių ir mūsų 
patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.
Per mus galite užsakyti, anksčiau Mes mielai priimame ir išsiunčiame 
skelbtus sovietų maisto produktus siuntinius, sudarytus iš siuntėjų nuo- 
bei pramonės gaminius, išskyrus au- savų daiktų bei produktų, 
tomobilius.

Jau ir vėl galima užsakyti šaldytuvus
Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. Garantuotą siuntinių pri
statymą atlekame jau virš 22 metų.



Nauji leidiniai
ten*

• LITUANUS, Vol. 14, No. 2. 
Lithuanian Quarterly. Metinė 
prenumerata $5.00. Adresas: Li 
tuanus, P. O. Box 9318, Chica
go, UI. 60690.

Jeigu pora pastarųjų Litua- 
nus numerių buvo Skirta dau
giau lietuvių literatūrai, tai šis 
naujasis žurnalo sąsiuvinis lie
čia daugiau politines temas. 
Leono Sabaliūno straipsnis, 
įvardintas “Baltie Perspectives: 
The Disillusionment with The 
West an<i The Choices Ahead” 
ir Juliaus Šmulkščio raštas 
“The Ineorporation of The Bal
ti,c States by The Soviet Union”. 
Taipgi paskelbta visa eilė dau
giau dokumentinių raštų, kaip 
“Roosevelt and Stalin on The 
Baltie States” ir daug faktų, lie
čiančių Estijos ir Sovietų Sąjun
gos santykius.

Šis daugumoj mūsų jaunųjų 
akademikų pastangomis ir 
plunksnos talka leidžiamas žur
nalas šiuo metu vykdo prenu
meratorių telkimo vajų. Kiek
vienas gyvasis lietuvis neturėtų 
būti kurčias Lituanus balsui.

• Kotryna Grigaitytė, TRA
PUS VAKARAS. Lyrika. Ap
lanką piešė Raimundas Graudis. 
Išspausdino Immaculata Press, 
Putnam, Conn. 1968. Rinkinys 
108 psl.. kaina $3.00, gaunamas 
ir “Drauge”.

Tai penktoji Kotrynos Grigai- 
tytės poezijos knyga. Žaismin
gai jausmingais posmais Grigai- 
tvtė yra išsikovojusi mūsų poe
zijoje sau g'ama atskirą vietą. 
Jos ankstesnės poezijos ne vie
nas eilėraštis yra atkreipęs mū
sų kompozitorių dėmesį, paver
čiant juos solistų mėgiamomis 
dainomis.

Naujuoju rinkiniu poetė ban
do eiti truputį nauju keliu, daug 
kur atsisakydama nerūpestingo 
žaismingumo susimąstymo są
skaitom Nyksta ir įprastiniai 
ankstesnieji ketureiliai ir apla
mai klasikinio eiliavimo forma, 
eksperimentuojant filosofine po
tekste ir laisvo eiliavimo kom
pozicijomis. Ar poetė šitais ban
dymais laimi naujų kreditų, rei
kėtų gerokai paabejoti. Apla
mai, nėra lengvai atsakomas 
klausimas: ar verta menininkui 
prisiverstinai stengtis būti dia
metraliai kitokiu, negu būta ko
ne visą gyvenimą? Atsakymo 
ieškant, gal neblogas yra ir Pi- 
easso pavyzdys; jis visą savo 
gyvenimą buvo ir dabar yra me
ro avangardo priešakyje, tačiau 
abstraktistu būti niekad neban
dė.

• THE MARIAN, March 
1969. Tėvų marijonų leidžiamas 
mėnesinis iliustruotas religinės 
kultūros žurnalas. Vedamajame 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
svarsto vedusių kunigų proble
mą. Amerikietė laikraštininke 
E. Peisson atskirame straipsny
je išryškina uždarų rekolekcijų 
dvasinę teraneutiką. D. S. Bry- 
an iškelia vidinius pavojus ame
rikietiškai civilizacijai. Airių ar
mijos karininkas Jungt. Tautų 
tarnyboje P. D. O’Donnell, il
giau ėjęs pareigas Izraelyje, ra
šo anie Didžiąją savaitę ir šven
tas vietas Jeruzalėje. Argenti
noje gyvenąs marijonų misio-
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STUVIMO Mašinos

nierius kun. Ant. švedas svarsto 
žemės reformos reikalą Pietų 
Amerikoje. Laikraštininkas A. 
B. Haines pasakoja apie Užga
vėnių ir gavėnios papročius.

Jau nemažai laiko praėjo, kai | jos, kurios organu GK yra, cent- 
mūsų bendrinei kalbai skirtasis j ras, ten ir leidėjas — Kultūros 
Lietuvių kalbos draugijos orga-! fondas. Pastarojo vaidmuo reiš- 

Duodama eilės naujausių filmų nas “Gimtoji kalba", atžymėjęs kiasi tuo, kad iŠ jo gaunama pi- 
apžvalgą. Dr. M. J. O’Connell savo dešimtmečio sukaktį, pasis- į niginė parama, išlyginanti pre- 
aptaria narkotikų pavojus. Bu- kelbė nebelankysiąs savo prenu-1 numeratų ir aukų nepriteklius, 
vęs Vietnamo karys A. Ham- meratorių ir skaitytojų. Laikraš-! Šiuos žodžius rašančiam ateina 
burg pasakoja šiurpius nuoty- sustabdė patys jo redaktoriai, mintis: jei už metų ar kitų Chi- 
kius, atakuojant raudoniesiems, 'paskelbdami GK 1-2 (39-40) jcagos Lietuvių jaunimo centras 
R. J. Fornwalt atskleidžia, kaip sausio-birželio 1968 m. n-ryje, l praplės savo pastatų talpumą 
mes g'alėtume įnešti daugiau kad ... tokia, kokia buvo, GK) (pavirs Lietuvių kultūros cent-
šviesos į kitų gyvenimą. L. Bell daugiau nepasirodys”. Buvusieji 
duoda patarimų šeimininkėms, o redaktoriai pasisakė bendradar-
socialinio draudimo tarnautoja 
Ch. Jakubowski aiškina apie 
kreditus, reikalingus išsitamau-

bių stoka sudarius didžiausią 
laikraščio vargo dalį. Siūlydami,

ru?), juose plėsis ne vien jau 
esančios institucijos, bet glausis 
viena-kita ir naujų. Kukliam GK 
reikalui nedaug patalpų erdvės

* ELNA
* BEKNINA
* NECCHI
• VIRINO
♦ PFAFF
♦ SINGEIt

šveicariškos, vokiškos, itališkos, 
japoniškos ir kitų firmų.

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomia kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. * B. DISTRIBUTING CO. 
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, III. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Diktato 
uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiii

ti pensiją. Šalia šių straipsnių ne visuomenei, o jaunuomenei 
yra redaktoriaus J. Prunskio 
paruošta naujųjų knygų apžval
ga ir žinios iš katalikų pasaulio.
Iliustracijoms panaudota J. Ba- 
kio, V. Petravičiaus, lietuvių 
tautodailės kūrinių reprodukci- 
ios bei V. Maželio, R. Kisieliaus 
’r kitos nuotraukos.

kad “GK turėtų būti leidžiama tereikėtų. Beliktų rūpintis redak-
cinio kolektyvo ir leidimo klau- 

buv. redaktoriai pareiškė nuo-!simais. 
monę, kad GK “turėtų pasiimti) 
globon čikagiškiai — Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas su

Sprendžiant pastaruosius klau
simus, tektų atsižvelgti į galimą
centralizuota lygiagrečių uždavi
nių vykdymą. Kultūros fondas

t „ gali ir toliau likti GK leidėju,
Draugo š.m. Nr. 21 kultu- tačiau jis galj bQti tjk GK leidi. 

rimo priedo Kertinėje Paraštėje mo rėmėju-finansuotoju. Svar-

Aukštesniąja Lituanistikos mo 
kykla”.

MOVI NG
Perkrausto baldus iš arti ii toli

A. BENIULIS
Chicago, Ui. 60629. Tel. RE 7-7083

WAGNER & SONS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufachirers

Kompozitorius ir pianistas Vytautas 
Bacevičius, kurio kūrinių plokštelė, 
paties kompozitoriaus įgrota, išleista 
iiomis dienomis.

• Nauja Vptauto Bacevičiaus
kūrybos plokštelė, išleista Delta 
Recording Corp., šiomis dieno

tilpo J. Pr. straipsnis “Mirtis de
šimtmetyje”. Jo autorius abejoja, 
ar šios mokyklos pajėgtų vežti

blausias uždavinys būtų sudary
ti GK redakcinį kolektyvą. Pa
kvietus visus ligišiolinius GK re-

mis jau atiduota j muzikos mė-1 pasirašiusiam siūlyti vieną iš ga- 
gėjų rankas. Plokštelė ilgo gro-' limų išeičių. Gimtajai Kalbai rei- 
jimo, kurioje pats kompozitorius kia redakcinio kolektyvo, dides-

naują joms vežimą, nes jų "va- dakcinės talkos kaltininkus, pri 
dovaujantieji žmonės jau ir taip sįjunRus Ped. lit. instituto lietu 
perkrauti darbu, kai kurie patys
vaikšto kaip ‘smūtkeliai’ ”. To
liau autorius klausia: “Jei mūsų 
kalbos tūzai nusiskundė bendra
darbių trūkumu, iš kur jų turės 
šios mokyklos?” Ten pat J. Pr. 
pasisako už ligišiolinj GK lygį, 
nepritardamas jo degradavimui 
į studentišką ar gimnazistišką ly
gį. Ieškodamas išeities, J.Pr. siū
lo, kad Lietuvių kalbos dr-ja, ku
rios organu GK yra, ir Kultūros 
fondas tartų savo žodį ir surastų 
išeitį. Kaip paskutinę galimą iš
eitį, jei kitos nebūtų surasta, J.
Pr. siūlo kalbininkams regulia
riai naudotis “Draugo” kultūri
nio priedo skiltimis.

Kaip matyti, išeities dar nesu
rasta, siūlymų gali rastis ir dau
giau. Tebūnie leista ir žemiau

vfų kalbos lektoriams Ir kt. Chi
cagoje ir apylinkėse gyvenan
tiems lituanistams, būtų galima 
sutarti vyriausiąjį redaktorių ir 
redakcinio kolektyvo narius. PLI 
lektoriams dalyvaujant tame ko

lektyve, Gimtojoje Kalboje rastų 
vietos ir tokia medžiaga, kuri pa
tarnautų PLI studentams ir auk
štesniųjų lit-nių mokyklų moki-

. ... i. .v. i. • Typ©writers — Adding Machines —niams. I UO VIS dėlto llgisiolims Cheekwrtters.
GK pobūdis nebūtų pakeistas,| n"°^jO7 PardNAunoros'isO
tik papildytas Virš 50 m. patikimas patarnavimas

Kadangi Pedagoginis lituanis- 5610 s. Pulaski R(U TeJ. 2S1.4111
tikos institutas jau yra tapęs lei- -----------------------------------------
dykla siauresne prasme (savo rei
kalams, bet ir platesnei visuome
nei), gal jis galėtų perimti tech-1 
ninį leidyklos uždavinį, Kultu- DULKIŲ 
ros fondui tik paremiant lėšomis SIURBLIŲ 
leidimo darbus? Tada po tuo pa-1 TAISYMAS, 
čiu stogu atsidurtų GK redakci-i 
ja ir administracija, kurios dar- Valome 
bui patalkininkautų ir ten nuo- jč*enamji 
lat bcsispiečiąs jaunimas.

Padėtis neturi būti palikta be Suderiname, 
išeities, kurios ieškoti yra visų li- Pakeičiame 
tuanistų ir, aplamai, kultūrinin- (hoses) — 
kų pareiga. ŽarMS.

V. Čižiūnas
------------------ ; Parduodame ir taisome visų gamy-

— n „ , , . _ -.... . ' bų dulkių siurblius ir turime dalis,• Prof.dr. Jurgis Brėdikis vis mUaišeliusU ir visu8 prijungimus (da: 
labiau garsėja okup. Lietuvoje n8) visų gamybų siurbliams — 
kaip geras širdies ligų specialis- Electrokuc, Hoover, Eureka, Kirby 
tas. Neseniai buvo užpatentuo- *r Royal bei kitų.
tas jo išrastas instrumentas šir
dies ritmui retinti.

B. & B. DISTRIBUTING CO. 
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, III. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

Platinkite “Draugę”.

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Vlrginia 7-7258-59

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkuami Čia 
įvairių filmų fęto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

atlieka fortepionu visą eilę savo 
išskirtinių veikalų: Sixieme Mot, 
Capriccio, Meditation, Deux Gro 
tesųues, Vision, Trois Pensees 
Musicales, Etude ir Poeme Cos- 
mique. Plokštelės kaina 5.00 dol. 
Galima ją įsigyti, parašant ir če
kį pasiunčiant pačiam kompozi
toriui: V. Bacevičius, Apt. 3 D, 
150-03 88 Avė., Jamaica, N.Y. 
11432.

Vytautas Bacevičius yra ne 
vien tik virtuozas pianistas, bet 
ir vienas iš ryškiųjų lietuvių 
kompozitorių, atnešęs lietuvių 
muzikos raidon labai didelę mo
derniosios muzikos duoklę, atsto
vavęs Lietuvą visoje eilėje tarp
tautinių muzikos festivalių, pa
rašęs apsčiai simfoninių kūrinių, 
fortepionui ir styginiam kvarte
tui.

Vytautas Bacevičius jau yra 
plačiai žinomas ir aplamai Ame
rikos muzikiniame gyvenime. 
Muzikos leidinių bendrovė Mer- 
eury pernai yra išleidusi dvyli
ka jo kūrinių, kurių lig šiol jau 
parduota šimtai. O Vytauto Ba
cevičiaus kūrinio vargonam Ray- 
ons Cosmiques (avangarde) 
greitu laiku buvo parduota net 
727 egzemplioriai. Tolimesnius 
Vytauto Bacevičiaus kūrinius

nės bendradarbių talkos, kuklios 
pastogės redakcijai ir administra
cijai didesniame lietuvių centre. 
Tokiu centru yra ir visada bus 
Chicaga. Ten yra L.K. Draugi-

leis ir platins Theodore Presser 
Co. Philadelphijoj.

Gi čia minima išleistoji plokš
telė dabar sudarys progą lengvai 
susipažinti su Vytauto Bacevi
čiaus kūryba kiekvienam muzi
kos mėgėjui.

'“r

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet. rašytojai, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti j kolegijas.
Mokiniai gyveną benu.abuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ,
KOL JI YRA. JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE, 

informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

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

LIETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURECO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEefey 3-4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki *:30 vai po pietų.

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

GUARANTEE 
No-Llmit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

RŲLL EIFETIME GUARAN. 
TEE agatnst defeots In work- 
manship and materials and 
all normai road hazard in- 
juries encountered in every- 
llfeday possen«er car ūse for 
the lite of the orlsrinal tread 
deslgn In acoordance with 
terma of our printed gua- 
rantee certifloate. Price of 
repljucement pro-rated on 
origdnal tread depth wear 
and boaed on Flrestone ad- 
justment price for replac- 
ement tire at ttme of adfust- 
ment. Flrestone adjustment 
prlces are intended to. būt 
may not, represent approx- 
imate eurrent average sei
lins prlces and are subject 
to change wlthout notlce.

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 

Telef. — GRovehilI 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.— 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.

Sekm. uždaryta Kitu laiku pagal susitarimą.

Savininkas MIKAS ČESAS

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

5% Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

(*&,0<K).00 ar dauglaii, (dedant po 
*500.00)

5 «% Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

($10,000.00 ar daugiau, Įdedant po 
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD„ CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

PETRAS KAZANAUSKAS, President

CRANESAVINGS
and loan association

B. B. PIETKIEM’ICZ, Frez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

l3/” Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

VALANDOS; PIRMAD ir KETVIRTAD........... 9 v r dd 9 v v
antrad. ir PENKTAD............... 9 v. r. Iki B v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trefilšd. uždaryta

Mes mokame
ant visų taupymo 

certifikatų4 per annutr

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS

Midland SAVTngs~I

.eia

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
KRANK ZOGAS 
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Kultūrinė kronika
• Rašytojui Petrui Taniliui 

(Juozui Petreliui) 70 metų su
kako kovo mėn. 19 dieną. Šis vy
resniosios kartos mūsų rašytojas 
gimęs 1899 m. Utenos valsč. ir 
apskV. Nepriklausomoje Lietu
voje labai aktyviai reiškėsi ne 
tik literaturfniatne gyvenime, bet 
ik žurnalistikoje: redagavo laik-

,s?RšČiųl: “Dieną”, “Dienos Nau
jienas''1, leido ‘Lietuvos Naujie
nas” ir humoro laikraštį “Kul- 
titvę”. I

Literatūrinėje veikloje buvo 
vienas iš pagrindinių keturvėji
ninkų sambūrio narių. Redaga
vo ir' keturvėjininkų tribūninį 
žurnalą “Keturi Vėjai”. Kaip ži
nome, “Keturi Vėjai” ir keturvė- 
jipinkai, kurių pirmose eilėse ak
tyviai reiškėsi ir Kazys Binkis, 
žyrniai prisidėjo prie 1920-1927 
rfieįų literatūrinio gyvenimo iš
judinimo, įtakojo rašytojus ieš- j 
Idriti liauju išraiškos formų tiek 
fidėzijoje, tiek prozoje, aplamai 
— rbūsų literatūrą sumoderni-1 
rib. Visų tų pastangų nebloga, 
iliustracija yra ir 1927 metais Ta-1 
rulio Išleistas apysakų rinkinys 

'‘"Mėlynos kelnės".
Pasitraukus nuo rusų-bolševi- 

kų invazijos, rašytojas 1948 me
tais Vokietijoje išleido antrąją 
šaVo ‘kn^gą, novelių rinkinį “Žir 
geliai padebesiais”, kurioje jau 
mažiau eksperimentinio sprogi
nėjimo, bdt daugiau rašytojiško 
Brandumo ir psichologinės gilu
mos.

Stambiausias jo veikalas vis 
dėltd yra romanas “Vilniaus rū
bas”, išleistas Nidos 1965 me
tais. Romanas plačios apimties, 
P90 psl. knyga, kurioje rašytojas 
žengia dar giliau į psichologinių 
detalių “anatomiją”.

Pokario metais iš Vokietijos 
persikėlęs į JAV, rašytojas apsis
tojo Brooklyne, kur ir dabar te
begyvena.

•' Rašytojo Algirdo Landsber
gio paskaitos Amerikos aukšto
siose mokyklose. Kovo 6-7 d. ra- 

t ,ytojas-dfamaturgas skaitė eilę 
paskaitų ir pravedė eilę semina
rų apie šių dienų dramą ir teat
rą Št. Paul — Minneapolis, Mi
nnesota, kolegijose. Jo paskaitų 
pagrindinės temos sukosi apie te
atrą: “Modernus teatras, Kelios 
akystjatos” ir “Drama bei teatras 
Rytų Europoje”. Paskaitų klau
sėsi Macąlester, St. Thomas, ir 
St. Catherine kolegijų studentai 
ir dėstytojai. Vieną paskaitų 

^transliavo University of Minne
sota radijas.

• Santariečių knygų leidyklos 
sukaktuvinis balansas. 1959 m. 
pasirodė pirmoji leidyklos knyga 
—- K. Ostrausko “Kanarėlė”. 
Nuo to laiko iki dabar išleista 
17 knygų: astuonios poezijos, 
penkios dramos ir keturios pro
gos knygos. Viso 2250 puslapių 
už 14,000 dol. Populiariausios 
knygos buvo Antano Gustaičio 
aIr .atskrido juodas varnas”, ku
rios išleista dvi laidos. Bematant 
išparduota ir Šekspyro ‘Hamle-

A*taV\ Premijas gavo keturios kny
gos: Algirdo Landsbergio “Pen
ki stulpai turgaus aikštėje”,, Al- 
ęimanto Mackaus “Neornamen
tuotos kalbos generacija ir augin
tiniai”, Kosto Ostrausko “Žalio
joj lankelėj” ir Antano Gustai
čio “Ir atskrido juodas varnas”.

Pernai išleista Vytauto Kavo
lio “Nužemintųjų generacija”, 
Antano Gustaičio “Ir atskrido 
juodas varnas” antra laida ir bū
ta mecenatu Pedagoginio litua-

-nistikos instituto išleistam “So
cialistiniam realizmui”.

Pradedant antrą dešimtmetį, 
leįdykl.a pavadinta Algimanto

Mackaus knygų leidimo fondas. 
Taip pat,’ užsibaigus Škėmos fon
do lėšom, Antano Škėmos raš
tų leidimas pereina AMKL fon
do žinion.

Šiais metais bus išleista Škė
mos raštų antrasis tomas ir 

^Henriko Nagio eilėraščių rinki
nys “Broliai balti aitvarai”. To
liau numatoma išleisti Rimo Vė
žio poezijos knygą, kurią apipa
vidalinti ir iliustruoti sutiko dail.
Algirdas Kurauskas.

Taip pat ĄMKL fondas apsi
ėmė išleist,! J- Deveikės Navakie- 
nes verstą 1529 metų Lietuvos

Statutą. Vertimą spaudai paren
gė ir įžangą parašė dr. A. Plia
teris. Kalbą taisė dr. P. Jonikas.

leninė priežiūra dail. Ž. Mik
šio. Leidimui talkininkauja Vy
tautas Saulius.

• Amerikiečių literatūros p re
nlijOs ir jų atgarsiai. 1968 m. 
National Book premijos paskir
tos j tu kovo 11 d. Už poeziją 
gavo poetas John Berryman, už 
istoriją W.D. Jordan, vertimus— 
V/. iyėąVer, už italo Calvino ver
timą, ir pirmą kartą nuo premi
jos ištėigimo, tai yra per 20 me
tui už vaikų literatūrą paskirta 
premija Meindert De Jong. Iš 
politikos srities pręmiją gavo be
letristas Norman Mailer. Už ro
maną ‘Steps” gavo premiją len
kas autorius Jerzy Košinski, nuo 
1957 m. gyvenąs Amerikoje. Vi
siems įteikta po 1000 dol. Pra
ėjusį šešt., premijas vertinda
mas, Chicago “Daily News” prie 
do “Panorama’ literatūros red. 
Van Allėn Bradley paskelbė 
straipsnį, kad šiemetinis romano 
premijos paskyrimas yra nuos- 
mūkiš. Jis teigia, kad knyga, ku
rią jis pakartotinai perskaitęs, y- 
ra pilnit pornografijos ir iš viso 
protą bukinančiu atveju. V. A. 
Bradley pasidžiaugia Norman 
Mailer įteikimo šventėje pasaky-

Rasytojas Petras Tarutis; kovo 19 d. 
jam sukako 70 metų.

Eilėroš'šs, dfe ir DRAUGAS, šeštadienis, 1969 iii. kovo mėn. 22 d. 1

dvaro koplyčios rūsiuose. II pa
saulinio karo metu koplyčia su
degė, jos pamatai ir rūsiai buvo 
suardyti. Tokiu būdu pražuvo 
bet kokios šio didelio dailininko 
liekanos.

Dūkšto bažnyčioje yra išlikęs 
jo skardoje pieštas nedidelis pa
veikslas — Šv. Jono Krikštytojo 
galva,, b.kv.

• “Mindaugas”, poeto Justi
no Marcinkevičiaus parašyta 
dviejų dalių drama - poema okup. 
Lietuvoje susilaukė didelio pasi

ja “kalba? mčUu“taiį' įa^šrriš- ^imo. Pirmą kartą ją pastatė
kia pageidavimą, kad autorius yilnia“s d“ tevatras’ Antra 
savo prozoj mažiau vartotų ne- karta P’ Ga'cz!° režisūroje poe- 
švankių žodžių. Recenzentas ma Pasrtat^ Klaipėdos dramos te- 
iškelia keletą kitų knygų, ku- atfas- Vaidino: aktoriai: V. Pauk- 
rios buvo labiau vertos premijos, (Mindaugą), V. Karte eris, 
negu Kosinskio absurdai. Tai V- A1?VS’ Andr.ukonts B. 
William H. Gass “In the Heart Barauskas, Pauliūkaitts, M.Čer- 
of the Heart of the Country”, jS?5
John Barth “Lošt in the Fun-
house”, Joyce Carol Oates “Ex- 
pensive People”, Frederick Ex- 
ley’s “A Fan’s Notės"

dail. A. Tarabilsa, kompozito
rius — A. Makačirias.

• Rygos lietuviai (Latvijoje) 
paskutiniu metu stiprina savo

• Sunaikintas Jono Rustemo, veiklą. Meninės veiklos mėgėjai, 
kapas. Prof. Jonas Rustemas, gi-j gavę valdžios leidimą, susibūrė
męs 1761 m. Istambulo priemies
tyje, kilimo graikas, laikomas be
ne žymiausiu mūsų XVIII-XIX a. 
dailininku. 1798 m. priimtas dės
tytoju į Vilniaus universitetą,

į “Rūtos” kolektyvą, įsteigė tau
tinių šokių grupę, sudarė chorą, 
mokosi lietuviškų daint) ir šo
kių.

• Vilniaus universitetas ba-
1807-1832 m. vadovavo Vilniaus landžio 1 d. švenčia 390 metų 
universiteto tapybos ir piešimo jo įsteigimo sukaktį, tačiau ofi- 
katedrai. Tokiu būdu jis išauk- eialiai iškeliamas ne jo įkūrimo, 

bet tariamo “atkūrimo” faktas, 
pabrėžiant, kad 1919 m. Kapsu
kas pasirašęs jo “atkūrimo” ak
tą, nors kaip žinome, apie bet ko
kią jo “atkurto” universiteto 
veiklą niekas nieko negirdėjo. 
Stengiamasi nutylėti faktus apie 

/ Stepono Batoro u-to veiklą, o 
1 taip pat apie jo atkūrimą Lietu- 
I vai atgavus Vilniaus krašto da- 
Į lį. -Šiuo metu universitete moko

si apie 14,000 studentų, kurių 
gal pusė neakivaizdininkai. U- 
niversitete dirba 1931 tarnauto
jas, iš kurių įvairių dalykų dės
tytojų yra 763, bet iš šio skai
čiaus tik 54 yra mokslų dakta
rai ir profesoriai. Universitete y- 
ra 83 katedros ir keliasdešimts 
laboratorijų.

• Lietuvos ir Gudijos totorių
raštija pastaruoju metu atidžiau 
tiriama. Kaip žinoma, Lietuvos 
totoriai savo knygas rašė ano me
to D. Liet. kunigaikštijos vals
tybine kalba arba lenkiškai, ta
čiau vartojo savuosius arabiškus 

niaus universitetą?ga?o““p?nsiją‘ Omenis. Iš esamų tekstų suži
bėt nuo tapybos neatsisakė. Jo "oma dauS dalyk9 aPie
kūrybinis palikimas - nemaža Lietuvos totorių papročius, reli- 
gerų portretų, kurių dalis išliko S'T aPeiSas- Pr,of- A- A*tona-

Los Amgėles scenos meninin
kai kovo 15 d. pasirodė manta- 
žiniu būdu sukirptame koncer
te. Pirmoje dalyje scena tapo 
suskirstyta į penkias gotiško 
trikampio properšas. Centre — 
pianistė R. Apeikytė. Šaluti
niuose trikampiuose — dekla
muoto jai: aktorius J. Kaributas 
ir aktorė N. Apeikienė. Vidury
je — solistai: sopranas S. Pau- 
tienienė ir tenoras A. Pavasa
ris. Prakilni kombinacija! Ta
čiau veidų per baltas baltumas, 
vėsi laikysena ir orūs drabužiai 
dvelkė slegiančia rimtimi. Atro
dė lyg apšviestas bazilikos fa
sadas.

Jie pasikeisdami dainavo, 
grojo ir deklamavo, pritardami 
Tėvynės ilgesio temai. To ilge
sio buvo apsčiai. Statiškas ry
mojimas gotiškoje properšoje il
gesį dar labiau pagilino. Bet čia 
piršosi ir klausimas: ar scena 
yra skirta sustingusiam stovė
jimui? Deklamuoti iš atokaus 
kamno yra nelengva, kai yra 
tuščias visas scenos priekis.

Kai kurie montažo kūrinėliai 
nesiekė net vidutinio lygio. Jie 
taikė į graudulio versmes. Vis 
dėlto panelės Apeikptės įspū
dingas Gruodžio ir Budriūno so
natų skambinimas nusvėrė visą 
pynę teigiamon pusėn.

Antrąją koncerto dalį pradė- 
'jo iš giedro dangaus nukritusi 
filmų žvaigždė Rūta Lee. Ji pa
sakė vieną sakinį. Bet visiems 
pat’ko jos efemeriškas pasiro
dymas, juo labiau, kad ji dėvė
to peteliškės grožio ir dydžio 
minisuknelę.

Solistė Florence Korsakaitė, 
matyti, slogos kamuojama, ne
noriai dainavo, net ir atsisakė 
atlikti programoj numatytą El
zės sapną iš Wagnerio “Lohen- 
grino”. Klausytojams strigo 
įvairiakalbis antrosios dalie po
būdis. Italų, anglų, vokiečių, 
prancūzų, ispanų ir lietuvių kal
bos ėmė rungtyniauti tarpusa
vyje. Tikras Babelis! šiaip ar 
taip lietuviai plačiai apglėbia 
pasaulinį damaviriib meną. O 
man, atžagareiviui, kažkodėl no 
rėjosi, kad solistas A. Pavasa
ris “Traviatos” ir “Carmen” po
puliarias arijas užtrauktų gra- 
NR’'imiiiigMraaMWBSBnHBesHM

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

žia, suprantama kalba. Itališko 
dainavimo galima pasiklausyti 
iš tūkstančio margaspalvių 
plokštelių. Širdžiai stinga savų, 
giliai smingančių frazių, tegul 
ir operetinių.

Todėl antrosios dalies laimė
jimai, nežiūrint bis-bravo ploji
mų tenorui, priklausė lietuviš
kai deklamuojantiems akto- 
riame ir p-lei Apeikytėi už įspū
dingo Schuiberto ir Schopeno 
skambinimą. Čia ir Putino ba-

ladė “Vergas”, puikiai dekla
muojama N. Apeikienės, atidavė 

■ savo estetinę duoklę.
O žmonių salėje — kaip ka

rui pasibaigus Karaliaučiuje. 
Kur-ne-kur! Kodėl? Gal tas 
montažo nedėkingas pavadini
mas “Tėvynės ilgesys" išgąsdi
no? Ilgėtis šiais laikais yra ne

madoje. O gal bilietų kainų per 
ankstyvas paskelbimas ? Kon
certo tikslas juk buvo kilnus — 
paremti lietuvių radijo pusva
landį ir Vasario 16 gimnaziją. 
“Tai gražus vakaras”, pasakė 
išeidamas kun. dr. A. Olšaus
kas. Ir aš su juo sutinku.

Pr. Visvydas

<0% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago. lUlnols 

Tel. GA 4.8034 Ir GR 0-4330
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
Ųlllllllįllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllll

ZEIEMVAMS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

PccrJUng Facih’tiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

J. Rustemas (1761 —1835) 
Autoportretas

Įėjo didelį būrį dailininkų, kurie, 
plačiai garsėję XIX amžiuje, ži
nomi dar ir dabar. Pažymėtina, 
kad jis pirmasis į piešimo pamo
kas įvedė gyvą modelį. Atsisakęs 
ligi šiol vyravusio klasicizmo, 
Lietuvos tapybą pakreipė roman
tizmo keliu. Uždarius rusams Vii

ligi mūsų laikų: Prof. J. Sniadec
kio, Kotrynos Fiorentini, Neži
nomos ponios su dukterimi, J. 
Pielkevičiaus ir kt. Iš viso sure
gistruoti 24 aliejiniais dažais pieš
ti portretai. Žinia, jų buvo ir dau
giau. Dauguma jų šiuo metu y- 
ra Varšuvos, Krokuvos ir Vilniaus 
meno muziejuose.

1835 m. dailininką pas save 
vasaroti pakvietė jo geras bičiu
lis Pizani, Dūkšto dvaro savinin
kas. Nežiūrėdamas pašlijusios 
sveikatos, Rustemas labai norėjo 
atostogas praleisti atokiau nuo 
miesto. Nors gydytojai nepatarė 
keliauti, Rustemas vis dėlto išvy
ko ir gegužės pabaigoje pasiekė 
Dūkštą. Birželio 9 d. jis rimtai 
susirgo trečią kartą pasikartoju
sia liga. Iš Vydžių skubiai iškvies
tas gydytojas nebegalėjo jam pa
dėti, ir dailininkas, po sunkių 12 
dienų kančių, birželio 12 d. pa
simirė. Buvo palaidotas Dūkšto

vičius buvo surinkęs net 23 toto
rių rankraštines knygas bei laiš
kus. Neseniai jis paskelbė vaika- 
kus. Neseniai jis paskelbė veika- 
ortografinę sistemą.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgi; metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi- 
mokčjimo są
lygos.

oun/tntepaOaĄ

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzle Avė., PR 8-2233

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

LEO'S SINCLAIR SERVICE
v LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos.
Turie-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9583

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

RICHMOND AUTO
SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd Street 
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas,

Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas — Juozas (Joe) Ju raiti s

Heating Contractor
f rengiu naujus Ir perstatai! se. 
niis visu rflštų namo apšildymo 
pečius Ir alr oondltiontng ) 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 
4444 S. AVestern, Chicago 0,111.

Telefonas VI 7.3441.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St., Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607
P. Rudėnaa K. šimulis

A. ABALL ROOFING CO,
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūra "tuok 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Visai 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
miUIIIIIIIIIIII!IUII[l!IIIUIIII!lllllllllll]hll!tl'|l;i|ll!III||ĮĮ|;iJH|||li|||||||||||||||||||||||||||l|llinB|||B!,

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 84th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEI.E VIZIJOS APARATAI

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

E U D E I K IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 01 South Hermitage Avenue

^lefnnas — YArds 7-1741-2

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 West 63rd St., Chicago, III.

I ' ’
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 * 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWIC2 IR S0N0S~
C424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1215
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD„ OAKLA4VN, ILL. TeL 636-2820

Perskaitė Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St.. Chicago, UI., 60620 
Tel. 925 - 5988

Moterie, šypsokis ir gyvenk

olerų

mas

Dr. Kalvaitytės-Karvelienės 
antrasis atsiminimu tomas

PRANYS ALSĖNAS
Į

Be abejonės, perskaičiusi raši
nio antraštę, ne viena moteris 
pagalvos ir pasakys: “Patarimas 
geras, bet sunkiai įgyvendina
mas.” Mat, nūdienos irzliam pa
saulyje nelengvas tai dalykas— 
šypsotis, nors, iš tikrųjų, besišyp
sant daugiau šansų geresniam ir 
ilgesniam gyvenimui.

Šypsotis, ypač reikėtų kiekvie
nai moteriai, nes moters šypsnis 
veide, tai lyg saulės spindulys 
lange. Jis praskraidrina visą ap
linką, visą namų ir šeimos nuo
taiką. Jei vyras yra “rimtas” ir 
nesišypso, tai jam visa tai “dau
giau prie veido ’, nes jis, atrodo, 
lyg tam ir sutvertas.

Legenda apie moters sutvėrimą

O kaip moteris? Grįžkime prie 
/ jos! Juk ir truputį juokingai 

skambanti legenda apie moters 
sutvėrimą pasakoja: esą, kai Die
vas sutvėrė vyrą, pastebėjęs, kad 
trūksta medžiagos moters sutveri 
mui. Tada Aukščiausias paėmęs 
mėnulio apskritimą (to paties,, a- 
pie kurį dabar amerikiečiai ap
skrido), žalčio banguotumą, ro
žės stiebelio lankstumą, miglos 
spindesį, kiškio bailumą, povo 
tuštumą, aušrinės švelnumą, tul
žies kartumą, medaus saldumą, 
ugnies karštumą, sniego šaltumą, 
šarkos plepumą, karvelio burka
vimą ir iš viso to sutvėręs sinte-
zinį padarą — moterį.

Viešpats atidavė ją vyrui. Po 
penkių dienų tas, sugrįžęs pas 
Dievą, nusiskundė:

— Viešpatie, tvarinys, kurį 
man davei, nuodija mano gyve
nimą. Plepa ištisą dieną, puola 
nusiminiman dėl mažiausio 
menkniekio ir nuolatos serga. 
Pasiimk ją atgal:

Dievas sutikęs, atsiėmė moterį 
atgal.

Po penkių dienų vyras, vėl 
grįžęs pas Dievą, nusiminęs tarė:

— Viešpatie, grąžinęs Tau tva 
rinį, jaučiuosi vienišas. Prisi
menu, kaip ji žiūrėdavo į mane 
meiliomis akimis, kaip glaudėsi. 
Prašau, grąžink man ją atgal.

Dievas didžiadvasiškai supra
tęs reikalą ir moterį grąžinęs vy
rui atgal.

Tačiau šį kartą vyras grįžęs su 
skundu jau po trejetos dienų:

— Viešpatie, jau man užtenka 
jos. Šis tvarinys teikia daugiau 
vargų ir rūpesčių, negu jis pats 
vertas.

— Pasišalink ir tvarkykis, kaip 
sugebėsi! — atsakęs jam Dievas.

— Bet aš negaliu su ja taip 
toliau betverti...

— O sakei taip pat. xad nega
li be jos gyventi...

— Vargas man — suaimana
vęs pasišalindamas vyras. — Ne
galiu gyventi su ja, bet ir be jos 
negaliu...

Skirtumas tarp juoko ir 
šypsenos

Kinietiška patarlė sako, jog šyp 
sena nieko nekainuoja, bet nu
pirkti su ja galima labai daug. 
Tai didelė ir labai įžvalgi tiesa.

Daug spaudoje rašoma bei pai 
Stoma, kad šypsena yra didelė 
Dievo dovana, kadaise suteikta 
žmonijai. Šypsena tai esąs žmo
gaus sielos atspindys, kuris ap- 
reiškiąs tai, kas žmoguas sieloje 
dedasi. Be to, šypsena nuteikianti 
gerai ir tuos, kurie tik yra jos 
aplinkoje.

Esą, reikia atskirti paprastą 
juoką nuo šypsenos, nes juoktis 
moka daug kas, bet šypsotis ne 
visi įstengia, Dažnai juokiamasi

iš kitų nesklandumų, o šypsoma- 
si ir tada, kai žmogus jaučia sa
vyje laimės ir džiaugsmo spindu 
lėlį.

Juokas galį virsti panieką, o 
šypsena reiškia savęs ir kito pra
turtinimą. Todėl dažnai girdime 
žmones juokiantis, bet mažai ma 
tome šypsantis.

Ilgametis Varėnos valst. džio
vininkų sanatorijos vedėjas dr. 
Albinas Grigaitis, praeitų metų 
lapkričio 5 d. miręs Chieagoje 
buvo pasakęs apie juoką šitaip:

“Juokiasi tik žmogus. Juokas ir 
šypsena yra žmogaus kultūringu 
mo požymiai”.

Save apvaldant, išmokstama 
šypsojimosi meno

Teisingas yra pasakymas: “Sa
kyk, iš ko tu juokiesi, aš pasaky
siu, kas tu esi.” Kuo žmogus 
aukštesnės kultūros, tuo’jo juo
kas ir šypsena gilesni, prasmin
gesni, švelnesni.

Kūdikis juokiasi ir šypsosi, nes 
jis pilnas gyvybės ir džiaugsmo. 
Ypač juokas turi daug niuansų: 
jis gali būti piktas, malonus, kar 
tus, nedrąsus, sarkastiškas, triumj 
fuojantis, arogantiškas ir t. t. Vi
so to negalima pritaikinti žmo
gaus šypsenai.

Galima juoktis iki ašarų. Iš 
džiaugsmo galima juoktis ir verk 
ti. Pas žmogų esąs labai artimas 
ryšys tarp juoko ir ašarų. Juo
kas ir ašaros esanti labai didelė 
gamtos dovana žmogui. Juokas 
bei šypsnis seką žmones nuo kū
dikystės lopšio iki karsto lentos. 
Ir juo daugiau juokiamasi bei 
šypsomasi, juo geriau. Juokas bei 
šypsena žmogų nuramina, pa
lengvina jo vargą. Juokas ir šyp
sena esą tikri džiaugsmo drau
gai. Geroje nuotaikoje žmogus 
spartesnis net ir darbe, laimin
gesnis šeimoje ir aplamai visoj 
gyvenamoj aplinkoj.

Žinoma, tikra tiesa: lengva y-
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Skani ,sriuba Senelių namuose, Thompson©, Conn Nuotr. V Maželio

Leimingos astronautą žmonos, jų vyrams sėkmingai sugrįžus žemėn 
Apšilo 9. Iš kairfs j dešinę ponia Clare Sc.hweickart, p. Pat McDivitt

po 10 dienų keltinės erdvėms su 
ir p. Lurton Scott.

Atsilankymas pas hipius
JUOZAS PRUNSKIS

Daugumoje JAV miestų gali- Šiurpūs pavojai 
me matyti plaukais apžėlusius, 
barzdotus, aptrintais drabužiais, 
karoliais pasipuošusius hipius, j 
“gėlių jaunuolius”. Prof. L. Yab-Į 
lonsky skelbia, kad jų šiame 
krašte esą apie pusė milijono...

Būdami objektyvūs, turime pri 
pažinti, kad jų sąjūdis išryškino1 
bent keturis gerus dalykus: 1. Pa 
rodė, kad medžiaginė gerovė, 
materialinis perteklius jaunų šie 
lų nepatenkina; jie ieško kai ko 
daugiau. 2. Hipiai yra gana jud
rūs sąjungininkai protestams 
prieš socialinę, rasinę nelygybę. 
3, Jie stengiasi išryškinti taikos 
siekimus ir paremti tos rūšies są
jūdžius. 4. Pagaliau, ypač tas 
“gėlių jaunimas”, bando plėsti 
mintį, kad būtų daugiau meilės 
žmonių tarpe, ir net kartais atė
jusią juos su.ontroliuoti policiją 
sutinka su gėlių puokšte ir sa
ko, kad juos myli...

Tai ir viskas, ką apie juos ge
ro galima pasakyti.

ra šypsotis, kai sieloje viešpatau
ja džiaugsmas, kai visa aplinka 
kviečia džiaugtis, betgi esama 
momentų, kai reikia verkti, kai 
kiti paniurusiais veidais žvelgia į 
tave.

Taigi, išmokti šypsotis tokiais 
kritiškais atvejais yra tikras me
nas. Jis išmokstamas, tik labai 
save apvaldant. Tuomet šypsnis 
tampa magija, kuri užburia ir 
kitus.

Bet pavojų, su jų sąjūdžiu su
rištų, yra labai daug. Laikrašti
ninkas Nicholas von Hoffman, 
daug laiko su jais praleidęs San 
Francisco dalyje Haight-Ashbu- 
ry, rado, kad jų tarpe gausu to
kių, kuriuos tėvai auklėjo pagal 
Freudo įtaigojimus. Hipiai varto
ja labai gaug narkotikų ir jų gy
dymui įsteigtos klinikos vedėjas 
dr. Smith informuoja, kad tik vie 
ną liepos mėnesį (1967 m.) to
je klinikoje pagalbos ieškojo apie 
2,000 hipių. 1967 m. lapkr. 2 d. 
Denverio mieste hipių apgyven
dintuose namuose* buvo atrastas 
lavonėlis dvejų metukų berniu
ko, kurio širdis buvo išpiauta ir 
ton vieton įstatytas Coca Cola 
butelis. Laikraštininkas Hoff
man tarp hipių atrado vieną, ku 
ris buvo nušovęs savo tėvą ir sė
dėjęs kalėjime. Visa eilė jų bu
vo atėjusių iš kalėjimų, iš psi
chiatrinių ligpninių. Kadangi jie 
narkotikus sau leidžia po oda rei
kiamai nestąrilizuodami adatos, 
daugelis užsikrečia hepatito liga. 
1967 m. liepos 27 d. San Fran
cisco mieste mirė 17 m. bernai
tis, užsikrėtęs hepatitu, kai grupė 
hipiškai besilinksminančių nau
dojo tą pačią adatą įsileidžiant 
metedrino.

Seksualinė moralė hipių kolo
nijose visiškai palaida. Už tat 
daugelis jų kankinami venerinių 
ligų, o kai kurios merginos, pa- 
sijutusios belaukiančios kūdikio, 
yra pakartotinai mėginusios nu
sižudyti.

Sociologjos profesoriaus studija

Vieną iš rimčiausių hipių stu
dijų šiame krašte yra atlikęs so
ciologijos prof. Lewis Yablonsky. 
Jis apvažinėjo hipių kolonijas net 
nuo Pacifiko iki Atlanto pakran
čių ir su talkininkais apklausi
nėje net apie 700 to sąjūdžio na
rių. Surinktus duomenis profeso
rius Yablonsky surašė į knygą 
“The Hippy Trip” (išleido Pe
gasus, New Yorke, 1968 m. 368 
psl., $6.95), Knyga parašyta su 
mokslininko kruopštumu ir ob
jektyvumu. Besistengdamas per
teikti pasikalbėjimus su hipiais, 
autorius, deja, nevengė įtraukti 
net ir visus jų kalbos nešvanku
mus, kokių kultūringų žmonių 
tarpe nevartojama.

Narkotikų vergai

Prof. Yablonsky visur tarp hi
pių atrado narkotikų vergus. A- 
pie 70 proc. hipių yra kilę iš vi
dutinių ir aukštesnės klasės šei
mų. Prof. Yablonskiui daug pa
dėjo vienas hipis, kuris per pu
sę metų buvo jo kelvedis. Hipių 
kolonijose rado grubų nesirūpini 
mą vaikais. Kūdikiai reikiamai 
nemaitinami, net aštuonerių me
tų vaikai jau įtraukiami į seksu
alinius veiksmus. Atrado vietų, 
kur jau penkerių metų vaikas hi
pių įpratintas rūkyti marihua
ną. Kai kurie hipiai jau buvo da
lyvavę ginkluotuose apiplėšimuo 
se, kiti atrodė hipių eilėse tik 
pridengia savo psichinę nesvei
katą. Viename hipių apartamen-

Ateistės kova prieš maldą

Madalyn Murray O‘ Hair, A- 
merikos labiausiai žinoma ateis
te, plečia savo kovą prieš maldą, 
t.y. religiją, net į erdves.

Kai ji išgirdo, kad Apollo 8 į- 
gula perdavė radijo bangomis 
maldas ir ištraukas iš Šv. Rašto, 
jiems skrendant apie mėnulį, O‘ 
Hair pranešė, kad ji pradės kovą 
laiškais prieš meldimasi erdvės 
skridimuose.

Mrs. O' Hair, kuri pati save a- 
pibūdina “labiausiai nekenčia
ma moterimi visame pasaulyje”

V. K. Jonynas Detalė iš skulptūros Kennebunkporte

te 1967 m. spalio mėn. buvo ras
ta keturis kartus išprievartauta 
ir plyta užmušta 18 m. mergi
na, Linda Fitzpatrick. Vienoje 
vietoje prof. Yablonsky atrado, 
kad hipė motina trejų metų savo 
sūnų jau įpratinusi į narkotikus 
ir marihuaną.

Savęs sunaikinimo keliu
Hipių kolonijoje mergina ver

čiama gyventi palaidą gyvenimą. 
Daug kur hipių tarpe viešpatau
ja anarchija, girtavimas, biauri 
nešvara. Apie pusė sutiktų prof. 
Yablonskio hipių perėję per teis
mus. Prof. Yablonsky apgailes
tauja, kad daugelis hipių, naudo
dami LSD, eina savęs susinaiki
nimo keliu. Kai kurie net haliu
cinacijų jau kankinami, suserga 
psichinėmis ligomis, kiti net ban
do nusižudyti. Dauguma prof. 
Yablonskio sutiktų hipių buvo 
narkotikų poveikyje. “Tikrasis hi 
pis yra visiškas anarchistas”, — 

j sako prof, labionsKy. O į jų ei

DR. Z. DANILEVIČIUS

Dr. P. Kalvaitytė - Karvelienė, 
GYVENIMO VINGIAIS. Atsimini
mai, II dalis. Atsiminimai išleisti au
torės vyro Stepono Karvelio lėšo
mis 1968 metais. Spausdinta Nidos 
spaustuvėje. Londone. Knyga 208 
psl., kaina $2.50, gaunama "Draiige”.

Vienas iš recenzentų, pradeda 
mas pirmojo Dr. Kalvaitytės — 
Karvelienės atsiminimų tomo re
cenziją, pavadino autorę viena iš 
didžiųjų Lietuvos rentgenologių 
ir visuomenininkių. Pradėdamas 
antrojo “Gyvenimo vingiais” to
mo recenziją, norėčiau pridėti, 
kad autorė taip pat buvo viena 
iš nuoširdžiausių, kukliausių, ne- 
paperkamiausių ir ištikimiausių 
patriočių — lietuvių; tokios ki
tos mūsuose sunku būtų ir be
rasti.

Antrasis dr. Kalvaitytės — Kar
velienės atsiminimų tomas yra 
taipgi labai vertingas savo isto
rine medžiaga, liečiančia Lietu
vos nepriklausomo laikotarpio 
gyvenimą ir skaudžius Lietuvos 
okupacijų epizodus. Antrojo, kaip 
ir pirmojo, tomo ypatinga savy
bė yra ta, kad šie atsiminimai

už kovą prieš maldą Amerikos 
valstybėse mokyklose ir laimėji
mą— išvijimą maldos iš mokyk
lų.

les ateina ir tokių, kaip ana prof. 
Yablonskio sutikta 18 metų mer
gaitė, kurios tėvai per metus už
dirba $23.000 ir kuri jau 103 kar
tus save svaiginosi LSD narkoti
kais...

Mūsiškiai nenorės tapti 
moderniais valkatomis

Hipių sąjūdis neorganizuotas. 
Savo veikimu jis plačių jaunimo 
masių neapims, bet kiek į tą są
jūdį gali įtraukti mada, kurią 
garsina televizija ir laikraščiai— 
vienas Dievas težino. Galime gi 
džiaugtis, kad mūsų studentija 
interesuojasi ateitininkijos, skau
tuos, neolituanų, samariečių ir 
Liet. stud. sąjungos idealais ir sa
vanoriškai nenorės tapti moder
niaisiais valkatomis. Jeigu ką tas 
sriautas jau būtų pradėjęs trauk
ti, patartina pasiskaityti specia
liai į klystkelius patenkančiam 
jaunimui parašytą dr. Arthur 
Cain knygą “Young People and 
Grime”.

rašyti, nei žiūrint į įvykius “iš 
viršaus, kaip didieji žmonės daž
nai daro, nei “iš apačios”, kaip 
rašo tie, kurie tikrai širdies gy- 
veniman nebuvo idėję. Karvelio 
nės atsiminimai rašyti paprasto* 
ir nuoširdaus įvykių atpasakoji
mo forma, sąžiningai registruo
jant faktus, be asmeniškųjų ko
mentarų ar savito nuspalvinimo. 
Tai yra nepaprastai reta auto
rės savybė, vertinama ypač isto
rikų ir istoriją liečiančių rašyto
jų.

Kadangi dr. Kalvaitytės—Kar
velienės gyvenimas buvo turtin
gas pergyvenimais ir tiesiogiu da
lyvavimu Lietuvai svarbių fak
tų raidoje bei įvykiuose, kadan
gi daktarė susidurdavo ir su svar
biomis valstybės bei visuomeni
nės veiklos institucijomis, su pa
čiais valstybininkais ir kitokiais 
veikėjais, tad ir liečiami, užre
gistruotieji faktai yra ir istorine 
prasme vertingi, brangūs.

Kukli, lygaus stiliaus, lengvai 
skaitoma knygelė bus miela kiek
vienam jau pagyvenusiam, kurs 
praeitį norės atsiminti, bet ir jau
nam, kuriam bus įdomu sužino
ti, kaip jo tėvų kartos gyventa. 
Neras ten skaitytojas nei pagyrų, 
nei pagiežos, o tik doros lietu
vės, mokslininkės ir visuomeni- 
ninkės tiesų bandymą eiti neiš
vengiamai vingiuotu gyvenimo 
keliu. Knyga rekomenduotina 
kiekvienam, o ypačiai mokyklų 
knygynams, kaip vertingas įna
šas į mūsų istorijos lobyną.

Daugiau kūdikių!

Toks šūkis paleistas iš Krem
liaus. Sovietų moterys turi turė
ti daugiau vaikų! Rusijai reikia 
daugiau kūdikių!

Jei sovietų moterys ir toliau tu
rės tokį žemą gimimų skaičių, yra 
galimybė, kad 200 m. laikotarpy 
rusų tauta priartės prie sūnyki-’ 
mo.

Sovietų gyventojų skaičius da
bar yra 237 milijonai, palyginus 
su JAV-ių 202 milijonais.

1967 m. rusų gimimų skaičius 
buvo 9,8 kūdikių 1000 asm. 1967 
m. amerikiečių gimimų skaičius, 
net pačiu žemiausiu laikotarpiu, 
buvo 17,0 kūdikių 1000 asm.

Kodėl rusų moterys atsisako 
turėti daugiau kaip 1 ar 2 vaikų? 
Kodėl tas isteriškas šauksmas iš 
Kremliaus?

Yra kelios priežastys: 1) dau
guma ištekėjusių moterų Sovie
tų Sąjungoje dirba ir neturi lai
ko auginti vaikų, 2) nėra pakan
kamai butų ar namų padoriam 
gyvenimui Sovietų Rusijoje; 3) 
nors poros dirba ilgai ir sunkiai, 
jie neuždirba pakankamai, kad 
galėtų išlaikytų didelę šeimą, 4) 
gyvenimas Rusijoje yra vienodai 
nuobodus, apatiškas ir prislėg- M 
tas; 5) nėra pakankamai valsty
binių vaikų darželių vaikams pri
žiūrėti.

Rusų demografai pasiūlė, kad 
sovietų moterims būtų duotas 
apmokėtos 5 m. atostogos, kol 
augina vaikus. Kiti specialistai 
pasiūlo, kad moterims būtų mo
kama minimali alga 60 rublių 
(apie $60) į mėnesį, kad jau
nos poros būtų valdžios siunčia
mos ir medaus mėnesiams, ir 
būtų apdovanojamos daugiavai-•,; 
kės šeimos.

Šitaip bumerangas sugrįžta į 
ten, iš kur jis paleistas. Raudo
nieji satrapai susirūpinę savo pa
čių sukurto gyvenimo vaisiais.

Daugiau Atjautimo
Dauguma autoritetų mano, 

kad žmonėms nelaimėje reikia 
pareikšti ne užuojautą, bet tikrą 
jų atjautimą. Formali užuojauta '•< 
gali susilpninti užjaučiamojo 
charakterį. Ką žmogus tad turė
tų daryti? O turėtų pasistengti 
įsivaizduoti save kenčiančiojo pa
dėtyje ir iš ten stebėti, kaip da
lykai atrodo ir kaip pats tokioj 
situacijoj jaustųsi, būdamas jo 
vietoje.
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