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Prof. Sennas savo šeimoj kalba lietuviškai

JUOZAS PRUNSKIS

Aplinkybės ir visa pastarų
jų dešimtmečių situacija lėmė, 
kad mūsų Vasario šešiolikto
sios šventė šiandien siejama ir 
su aukomis. Ir tai su piniginė
mis aukomis. Nesakome, kad 
tokių aukų nereikia. Jų reikė
jo, reikia ir ateityje reikės. 
Blogiau tik, kad šitokio pobū
džio aukų problema gimdo ne
reikalingą ir negatyvią įtam
pą tarp žmonių ir institucijų. 
Bet blogiausia, kad per akcen
tuojamą piniginę auką mes 
pradedame nematyti nieko ki
to ir nieko kito nevertinti.

Kultūrinio darbo ir kultūri
nių pastangų auka savo tau
tos išsilaikymui tampa dauge
lio sąmonėje menkaverčiu rei
kalu. Dar skaudžiau, kai šitą 
viešai pademonstruoja, ir tai 
Vasario šešioliktos proga, ne 
kokie šiaip sau žmogeliai, bet 
žmonės su vardais ir su pos
tais. Ir tikrą didžiųjų menka
vertiškumo kompleksą mato
me tada, kada kone ekstazėje 
lankstomas! prieš stambesnį 
ar mažesnį šio krašto admi
nistracijos pareigūną, rinkimi
niuos metuos atvykusį į Vasa
rio šešioliktos iškilmę pasakyti 
priešrinkiminės kalbos, kai tuo 
tarpu saviems kultūriniams 
prasiveržimams neparodoma 
jokio dėmesio, lyg lietuvybės 
išlaikymas ir tautos išlikimas 
pareitų ne nuo mūsų pačių 
kūrybinio po’enr'alo, bet nuo 
vienadienio (kur tau vienadie
nio — minutinio!) burmistro 
ar kongrerraano vizito.

Šitai sakydami nedarome 
išvados, kad Vasario šešiolik
tą mes galime apsieiti ir be 
pinigų ir be kitataučių draugų. 
Ne! Vienais ir kitais reikia 
džiaugtis, vienus ir kitus rei
kia telkti, kiek galima daugiau 

jų ieškoti, bet tik ne kūrybi
nio - kultūrinio sektoriaus pa
miršimo sąskaita.

Šitai vėl dar nereiškia, kad 
to ar kito kultūrinio dirvono 
vagotojas pretenduotų į tą die
ną surinktus Lietuvos laisvi
nimui pinigus ar į atsilankiu
siam senatoriui rodomą pagar
bą. Ne! Kultūrininkas tik no
rėtu, kad tokia išskirtinę dieną 
nebūtų pamirštas ir jo darbo 
rezultatas. Tik rezultatas, ku
rio nepamiršimas, kultūrinin
kui bus bent moralinis hono
raras, iog štai tautiečiai vis 
dėlto atsiminė, pamatė, įverti
no.

Kad kalbėjimas čia nebūtų 
perdaug abstraktus, iliustra
cijai tebūna vienas šiemetinis 
pavyzdys.

Čia rašantysis neabejoja, 
kad šiemet Vasario šešiolikto
je pati didžiausia lietuvių tau
tai auka buvo lituanistinės 
angliškosios enciklopedijos — 
ENCYCLOPEDIA LITUANI
CA pirmojo tomo išleidimas. 
Visai neperdėtai galime sakyti, 
kad už 20-50 metu niekas 
neatsimins nei šiemetinio mi
nėjimo rengėjų, nei į jį atsi
lankiusių pareigūnų, o tik ne
išnykstančiai stovės du didieji 
mūsų čia buvimo ir mūsų pa
stangų nelikti savo tautai sko
lingais amžini liudininkai: 36 
tomų Lietuviškoji Encik’opedi- 
ja ir 6 tomų Encyclopedia Li
tuanica. Pastarosios pirmasis 
didžiulis tomas, apimąs raides 
A—C, jos leidėjo Juozo Kapo
čiaus, redaktoriaus Simo ®užie 
dėlio ir viso susibaudėliškai 
darbštaus bendradarbiu būrio 
dėka, buvo pati didžiausioji 
auka šiemetinės Vasario 16- 
tos proga. Apie šios enciklo- 
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ologais, vyrais ir moterimis, 
laikęs daktaratą, tuojau išvykau 
į Lietuvą, kur gavau tarnybą, 
pirma Užsienio Reikalų ministe
rijoj, paskui švietimo įstaigose.

Tarptautinio masto kalbinin
kas prof. Alfredas Sennas praei
tais metais sulaukė 70 m. amžiaus. 
Šia proga jį ypatingai pagerbė 
Villanovos universitetas, suteik
damas garbės daktaro laipsnį, ta-; Ten susipažinau su lietuvaite 
čiau jo moksliniai darbai neša (Marija Vedlugaite). Vedėme. Lie 
jam patį didžiausią pagerbimą, i 
Mums jis ypač mielas, kad yra' 
taip pamėgęs lietuvių kalbą. Per
nai metais šis šveicaras lingvis
tas Fordhamo universitete dėstė 
lietuvių kalbotyros kursą.

Jau studijuodamas Friburgo u- 
niversitete, jis susipažino su lietu
viais studentais, jų tarpe ir su a. 
a. K. Pakštu, susidraugavo su J. 
Eretu.Baigęs universitetą, 1921 m. 
atvyko į Lietuvą, dirbo Eltoje, 
buvo Pavasario s-gos suaugusiems 
gimnazijos direktorius, dėstė Auš 
ros gimnazijoje, o nuo 1922 m. 
- Lietuvos universitete. Be kitų 
dalykų, jis dėstė čia ir sanskritą.

Gausūs lietuvių k. studijų raštai
Toliau jo moksliniai darbai 

nuvedė jį į Wisconsino universi
tetą, pagaliau į Pennsylvanijos 
univ., kur jis daug pastangų įdė
jo, įvedant baltų kalbų studijas, 
ir kur jis vadovavo slavų ir bal
tų studijų skyriui. Jo mokslo dar
bai tiek žymūs, kad 1960 m. bu
vo išrinktas tarptautinės slavistų 
sąjungos pirmininku. Yra para
šęs per 50 studijinių straipsnių iš 
lietuvių kalbotyros ir tos rūšies 
medžiaga aprūpinęs visą eilę en
ciklopedijų ir žodynų. Vokiečių 
kalba išleido lietuvių kalbos gra
matiką ir lietuvių kalbos vadovėlį. 
Jo kelių dešimtmečių darbas buvo 
vokiečių -lietuvių kalbos žodynas, 
baigtas kartu su prof. Saliu.

Pernai pasitraukęs pensijon, 
dabar gyvena Mansfield Center, 
Conn. Pavyko su juo susisekti ir 
daugiau iš jo patirti, kaip ir ko
dėl jis yra pamilęs lietuvių kalbą, 
kodėl lietuvių kalba yra tapusi 
jo šeimos kalbą. Į paklausimus 
prof. Sennas davė tokius atsaky
mus: 1'

— Kada Jūs pradėjote pažinti 
lietuvių kalbą?

— Tai buvo 1915 metais, man 
esant 16 metų amžiaus, kai Švei
carijoje atsirado šviecariečių, pa
bėgusių iš Vilniaus, kur jie buvo 
dirbę dirbtuvėse. Pabėgo karo 
metu, vokiečių kariuomenei pri
artėjus. Vienas iš tų pabėgėlių 
man pasakojo apie kalbas, kurios 
buvo vartojamos Vilniuje ir apy
linkėj. Jis man net davė knyge
lę apie lietuvių kalbą.

— Kodėl ja susiinteresavote ir 
ją išmokote?

— Kodėl ne? Man visos kalbos 
rūpėjo. Aš tuo laiku jau šiaip 
taip mokėjau vokiečių, prancū
zų, italų, anglų, ispanų, lotynų 
ir graikų kalbas. Vėliau prisidėjo 
visa eilė kitų, iš viso arti pus
šimčio. Ypatingo dėmesio krei
piau į lietuvių kalbą, kadangi 
lietuviams norėjau padėti įgyti 
politinę nepriklausomybę. D-rui 
Eretui tarpininkaujant, Friburgo 
universitete susipažinau su lietu
viais studentais, teologais ir nete-

Į tuvių kalba pasidarė mūsų kas
dieninė šeimos kalba.

— Kurie lietuvių kalbos daly
kai Jus labiausiai domina?

— Mane visi lietuvių kalbos 
dalykai domina: gramatika (su 
morfologija ir sintakse), stilisti
ka, žodynas, etimologija,' tautosa
ka. Mažiausiai gal -fonetika, ka
dangi gerai žinau, kad garsų 
moksle nelietuviškos ausies žmo
gui slypi daug spąstų. Norėda
mas išvengti klaidų, vengiu tos 
pavojingos srities. Man rūpi ir 
dabartinė kalba, ir senųjų raštų 
kalba, kaip galima matyti iš ma
no lietuvių kalbos gramatikos 
(Handbuch der litauischen Spra- 
che), kurios dvi dalys pasirodė 
Heidelberge 1957 m. ir 1966 m. 
Rašomoji kalba man rūpi dau
giau negu tarmės, kadangi rašo
moji kalba yra kultūros padaras 
ir man rūpi pristatyti lietuvių 
tautą kaip kultūringą galybę. 
Tikram kalbininkui turi ir litera
tūra (proza ir eilėraščiai) rūpė
ti. Poetai ir šiaip rašytojai, būda
mi gražiausios ir tobuliausios kal
bos kūrėjai, turi būti kalbotyros 
įkvėpėjai.

— Kiek lietuvių kalba naudin
ga lingvistinėms studijoms?

— Kiekvienos kalbos žinoji
mas yra naudingas lingvistinėms

gas. 
tarp

* •'

Prof. Alfredas Sennas su žmona Marija

Šių metų Vasario šešioliktąją švenčiant, lietuvių išeivijos didžiausioji dovana savai tautai ir visam kultūringam 
pasauliui yra lituanistinės enciklopedijos anglų kalba “Encyclopedia Lituanica” pirmojo tomo išleidimas. Nuo
traukoje matome keturių spalvų enciklopedijos viršelio aplanką, pieštą dail. Telesforo Valiaus.
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studijoms; taigi ir lietuvių kalbos. j 
Giminingų kalbų, ypač slavų ir 
germanų (įimant anglų ir vokie
čių kalbas), studijoms lietuvių 
kalbos žinojimas be galo naudin- 

Stebėtinas panašumas yra 
lietuvių kalbos moteriškos

žodžio giba “dova- 
pusės. Gotų kalbos 

giba# štai kaip link- 
vienaskaitos kilmi-

giminės linksniuotės daiktavar 
džio ranka (ir panašių žodžių 
kaip duona, koja, liepa ir t.t.) iš 
vienos pusės ir senovės germanų 
(vadinamųjų gotų iš ketvirtojo 
šimtmečio) 
na” iš kitos 
daiktavardis 
sniuojamas:
ninkas gibos, naudininkas gibai, 
galininkas giba; daugiskaitos 
vardininkas gibos, kilmininkas 
gibo, naudininkas gibom, gali
ninkas gibos. Gotų kalbos vyriš
kos giminės daiktavardis sūnūs 
panašiai linksniuojamas kaip tos , ra didelis, ar mažas, 
pačios reikšmės lietuvių žodis sū
nus, būtent: vienaskaitos kilmi
ninkas sūnaus, naudininkas sū
nau ir sunu, galininkas sunu; 
šauksmininkas sunu. daugiskai
tos vardininkas sunjus, kilminin
kas sunivve, naudininkas sunum, 
galininkas sununs.

Šitokie siurprizai 
viams studentams 
studijas malonias ir 
bei stebina kitataučius, gal ir ra
gina juos geriau susipažinti su 
lietuvių kalba.

— Kokį susidomėjimą lietuvių 
ka'ba Jums teko pastebėti tarp 
kitų tautų lingvistų?

'— Per paskutinius šimtą metų 
lietuvių kalba domėjos visų pirma 
vokiečiai lingvistai ir jų mokiniai 
iš Prancūzijos, Šveicarijos, Olan
dijos, Austrijos, Rusijos, Lenkijos, 
Skandinavijos, Italijos ir Ameri
kos. Mane paveikė pirma šveica- 

I ras Max Niedermann ir prancū- 
| zas Antoine Meillet. Atrodo, kad 
j ta tradicija Vokietijoj ir dabar 
tebesilaiko. Yra ir dabar pavienių 

| lituanistų Lenkijoj, Cekoslovaki- 
joj, Jugoslavijoj, Italijoj, Austri-

daro lietu- 
lingvistines 
patrauklias 

I

joj, Šveicarijoj, Prancūzijoj, Bel
gijoj, Olandijoj, Danijoj, Norve
gijoj, Švedijoj, Suomijoj ir Angli
joj-

---- Ar yra ir koksai susidortiėji- 
mas lietuvių kalba JAV ir kitų 
kraštų aukštosiose mokslo įstaigo
se?

— Taip, yra. Vis atsiranda 
studentų grupelės, norinčios lie
tuvių kalbos kurso. Amerikoj tai 
kiek sunkiau negu pvz. Vokieti
joj ir Šveicarijoj. Europoje nesvar
bu, ar skaičius suinteresuotųjų y- 

Amerikoj 
skaičius turi būti pakankamai di
delis, kad universiteto adminis
tracija neuždarytų kurso. Tačiau 
ir Amerikoj yra keletas universi
tetų, kurie leidžia organizuoti net 
labai mažas grupes, pvz. Univer
sity of Pennsylvania (Phila- 
delphijoj), Pennsylvania Statė 
University (University Park), 
Ohio Statė Universitety (Colum- 
bus, Ohio), University of Chica
go ir gal dar kitur. Tačiau Ame
rikoj nėra nuolatinių lietuvių kal
bos katedrų.Lietuvių kalba dėsto
ma, kada yra profesorius, mokąs 
ir lietuviškai — be kito dalyko, 
kuris jam turi būti pagrindinis, 
daugiausia slavistikos departmen- 
te ar skyriuje. Jeigu toks dėstyto
jas persikelia kitur, padėtis gali 
pasikeisti. Taip aš įvedžiau lietu
vių kalbos kursą Wisconsiųo u- 
niversitete 1931 m., bet kai ap
leidau Madisoną 1938 m., lie
tuvių kalbos dėstymas ten pasi
baigė. Mane keletą kartų pakvie
tė dėstyti lietuvių kalbą vasaros 
kursuose: 1930 m. ir 1931 m. 
New York City College, 1942 m. 
University of North Carolina,

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Medžiotojas Orionas
A. RADŽIUS

Po kojom sniegas girgžda. Mė
lynoj tamsoj nyksta žiemos bal
tumas. Viršum trobelės silueto 
spindi Oriono žvaigždės, tartum 
kosminės Kalėdų žvakutės. Tai 
lietuviškieji šienpioviai, minimi 
Maironio “Jaunosios Lietuvos” 
poemoje (“Ir kas do naktis! De
ga žvaigždės aukštai...”)

Spindi Oriono žvaigždės ir ty
liai šnabžda astronomui apie 
giliosios erdvės paslaptis. O mus 
jos nuveda į tolimą istorijos ry
to pasaulį, į legendų karalystę, 
kur gyvenęs milžinas medžioto
jas Orionas, aukščiausias ir gra
žiausias iš visų vyrų senojoj He- 
lladoj. Jis įsivaizdavo esąs tobu
liausias tvarinys žemėje. Dievam 
nepatiko Oriono išdidumas. Jie 
siuntė skorpioną, kad nubaustų 
milžiną gražuolį. Orionas mirė, 
skorpiono įgeltas. Iš gailesčio Di
ana įkėlė jį į dangaus skliautą, 
į priešingą pusę nuo skorpiono, 
kad jis daugiau nebegalėtų Orio
nui pakenkti. Ir kai Skorpiono 
žvaigždynas teka, tai Orionas lei
džiasi, tartytum bėgdamas nuo 
savo priešo.

Kita legenda sako, kad Orio
nas pamilęs karaliaus Enopiono 
dukterį Meropę. Bet tėvas neno
rėjęs leisti dukters už medžiotojo 
ir dėl to apakinęs Orioną. Jis ak
las klajojęs po visą žemę, kol kal
vis Vulkanas jo pasigailėjęs ir 
grąžinęs jam regėjimą. Orionas 
tada sutikęs medžioklės deivę Di
aną. Susirūpinęs Apolonas, Dia
nos brolis, kad jo sesuo nesulau
žytų savo įžadų niekada netekė
ti. Bet kaip sustabdyti prasidėju
sį romansą? Vienintelė išeitis— 
klasta. Apolonas sugalvojęs pa
prašyti Dianos, kad ji pademon
struotų savo šaudymo lanku me
ną, pataikant į mažą juodą ob
jektą, esantį toli jūroje. Diana

Šveicarų lingvistas 
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1949 m. ir 1951 m. Kalifornijos 
universitetas (Berkeley). Tuose 
vasariniuose kursuose mano stu
dentais būdavo visada įvairių u- 
niversitetų profesoriai, gavę sa
vo mokslinį auklėjimą ir laipsnius 
įstaigose, kuriose lietuvių kalba 
nebuvo dėstoma. Lietuvių kalbos 
interesams Amerikos universite
tuose kenkia labai tokie lietuviai 
“patriotai”, kurie nori kontro
liuoti lietuvių kalbos dėstymą, 
neprisidėdami finansiškai prie jo mokėti lietuvių kalbą. Kad mokė- 
išlaikymo. I

— Kokį įspūdį Jums paliko pa
žintis su prof. J. Jablonskiu, K. 
Būga?

— Kazį Būgą ir Joną Jablons
kį aš labai gerai pažinojau. Jie 
faktinai buvo mano mokytojai. 
Jų mokslą priėmiau ir platinau, 
ką galima matyti mano mokslo 
raštuose. 1924 metais mudu su 
Būga susitarėm sudaryti lietuvių 
ir vokiečių kalbų žodyną. Tam 
tikslui Būga man perleido didžiau
sią krūvą žodyninės medžiagos, 
tiesa neapdirbtos, bet su kirčiais. 
Deja,Būga mirė staiga tais pa
čiais metais, ir man teko persi
tvarkyti. Parašiau didelį, penkių 
tomų žodyną, kuriam suda
lyti man daugiausiai padėjo ma
no draugas Antanas Salys, kurį 
Pensilvanijos universitetas pasi
kvietė profesorium. Tokiu būdu 
Pensilvanijos universitetas labai 
pasitarnavo lietuvių interesams, 
pasidarė tikru mecenatu. Tas u- 
niversitetas davė man ir žymios 
finansinės paramos (apie septy
nis tūkstančius dolerių per visą 
eilę metų) asistentams samdyti, 
medžiagai rinkti iš lietuvių lite
ratūros. Tokios pat sumos (tam 
pačiam tikslui) susilaukiau taip 
pat iš Rockefellerio fundacijos, 1

lengvai pataikiusi, bet taikinys 
pasirodė besąs Oriono galva... 
Liūdinti Diana įkėlusi žuvusį O- 
rioną į dangaus skliautą drauge 
su jo medžioklės šunimis.

Oriono žvaigždynas vakarais 
patogiai matomas nuo gruodžio 
pradžios iki balandžio vidurio. Ir 
kai pavasariop Skorpiono žvaig
ždynas pradeda slankioti palei 
horizontą, tartum ieškodamas 
aukos, Oriono jau nebepamatyti.

Savo ryškiomis žvaigždėmis ir 
dideliu plotu Orionas dominuo
ja žiemos padangę. Todėl suras
ti jis nėra sunku. Visų pirma krin
ta į akis trys gana ryškios žvaigž
dės, gražiai išsirikiavusios vienon 
linijon, einančion įskypai iš apa
čios į viršų. Tai Oriono diržas. 
Žemiau esanti žvaigždė, pažymė
ta graikiškąja zeta, vadinasi Al- 
nitak, vidurinioji, epsilon, — 
Alnilan ir viršutinioji, delta, — 
Mintaka. Truputį į šiaurę nuo' 
pastarosios praeina dangaus pu
siaujas. Nuo diržo eina žemyn 
Oriono kardas, kurį sudaro gana 
silpnos žvaigždelės sigma, teta 
ir jota.

Oriono diržas ir kardas yra ap
supti didžiulio lygiagretainio, su
daryto iš Betelgeuse, Bellatrix, Ri- 
gel ir Saiph. Apatiniosios lygia
gretainio žvaigždės Rigel ir Saiph 
ženklina Oriono kojas, o vijšu- 
tiniosios — Betelgeuse ir Bella- 
trix — pečius. Viršum jų yra 
trys nedidelės žvaigždelės, suda
rančios mažą trikampį. Šviesiau
sioji žymima raide lambda. Tai 
medžiotojo galva. Kairėje, į vir
šų nuo Betelgeuse lanku drie
kiasi ištisa eilė labai neryškių 
žvaigždelių: miu, niu, xi, chi. 
Jos vaizduoja aukštyn iškeltą 
medžiotojo dalbą. Dešinėje rasi
me kitą neryškių žvaigždžių lan
ką, kurio centras yra Bellatrix.

— Ką manote apie dabartines 
liietuvių k. studijas pačioj Lietu
voj?

Dabartinės lietuvių kalbos stu
dijos Lietuvoje man daro labai 
gero įspūdžio, ypač flarbai dialek
tologijos srityje. Lietuviai ir ten 
gerai dirba.

— Koks Jūsų patarimas JAV 
augančiam lietuvių jaunimui?

— Jeigu jiems rūpi palaikyti 
ryšius su savo praeitimi ir su gi
minėmis senoje tėvynėje, jie turi 

tų lietuviškai, jie turi rimtai mo
kytis. Vien tik girdėti lietuviškai 
kalbant namie, neužtenka. Ame
rikos kultūrinių vertybių ir svei
kų tradicijų pasisavinimas — nė
ra blogas dalykas, bet nustoji- 
mas turtingo lietuviško paveldė
jimo yra tikras nuostolis.

Kalnuos Rtvasario dar nematyti,.. Nuotrauka V. Maželio
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Tokią pūgos naktį Oriono' nė neieškoki... Nuotr. V. Maželio

Tai Oriono skydas, padarytas iš de, 
liūto odos. Visos jo žvaigždės pa
žymėtos raide pi.

Tai šitaip atrodo šaunusis O- 
rionas dangaus skliaute. Įdomiau
sia jo žvaigždė yra Betelgeuse, 
arba alpha Orionis. Ji yra pati 
pirmoji žvaigždė, kurios diamet
ras buvo išmatuotas amerikiečių 
profesoriaus Michelsono išrastu 
interferometru. Tai milžinų ka
tegorijos žvaigždė. Skersmuo 460 
milijonų mylių — 530 kartų di
desnis už saulės. Nuo vieno Be
telgeuse krašto iki kito tiesia li
nija bus 1900 kartų toliau, negu 
nuo žemės iki męnulio. O švie
sumas irgi neišpasakytas. 2900 
kartų šviesesnė už saulę. Mūsų 
šviesioji, mūsų mieloji saulutė y- 
ra tik nereikšmingas taškelis ša
lia nuostabiosios Betelgeuse. Ge
rai dar, kad ji toli nuo mūsų, 
už 272 šviesmečių. Ir dar bėga 
tolyn po 13 mylių per sekundę. 
Jei būtų arti, galėtų praryti ne 
tik pačią saulę, bet ir didelę da
lį jos sistemos toli už Marso or
bitos.

Kita šviesi žvaigždė Orione y- 
ra Rigelis, arba beta Orionis. Ji 
irgi nemaža. Skersmuo 42 kartu 
didesnis už saulės skersmenį. Bet 
nepaprastai šviesi, 18000 kartų 
šviesesnė už saulę. Dėl to ji at
rodo net ryškesnė už Betelgeu
se, nors yra dvigubai toliau, už 
543 šviesmečių.

Rigelis yra dviguba žvaigždė. 
Jo mažytis devinto. ryškumo pa
lydovas matomas tik teleskopo 
pagalba. Taip pat diržo žvaigž
dės Alnitak ir Mintaka yra dvi
gubos. Stebėtojų skaičiavimu O- 
rionas turįs daugiau, kaip 70 
dvigubų žvaigždžių.

O dabar atkreipkime dėmesį į 
neryškią žvaigždelę Oriono kar-

žvaigždžialapiuost žymimą 
( teta. Žiūrint per binoklius, ji at- 
I rodo lyg įsisupusi į vatos ka
muoliuką. Teleskope dramatiš
kai atsiskleidžia 
syki ingos

i nas '*<'ieso 
pgre^ky' 
mažas z\ 
nedidelės 
ta pati žvi 
turguba ir stebėtojų paprastai va
dinama trapecija. Ją supąs debe
sis yra vadinamasis Oriono Di
dysis miglynas. Tai milžiniškas 
dujų sūkurys, nuo mūsų nuto
lęs per 1800 šviestnečių.

Savo grožiu ir didumu jis 
traukia kiekvieno stebėtojo akį. 
■Pirmasis jį pastebėjo šveicarų as
tronomas jėzuitas Cysatus 1618 
metais. Bet jis tada manė, kad tai 
esanti kometa. Jau bus daugiau, 
kaip pustrečio šin etų pra
bėgę, kai šis rpiglynas yra kruop
ščiai stebimas.' x

Iru pūtį į pietus nuo diržo 
žvaigždės zeta yra kitas garsus 
Oriono objektas —“arklio gal
va”. Tai tamsus, šaltas dujų ir 
dulkių nepermatomas debesis. Jis 

j atrodo tartum iš juodo popie- 
| riaus iškirptas arklio galvos si
luetas šviesiam fone. Aplink jį 
driekiasi karštų dujų debesys, 
apšviesti arti esančių žvaigždžių 
ir sudarydami gana mistišką 
vaizdą. Bet jis matomas tik per 
didelius teleskopus.

Orionas nėra vienišas aukšta
me dangaus firmamente. Jį išti- 

I kimai seka jo medžiokliniai Su
neš — Didysis ir Mažasis šuo su 
labai ryškiom žvaigždėm Sirius 
ir Procyon. Priešais ragus atsta
tęs ir kovai pasiruošęs Jaučio 
žvaigždynas, iš kurio koketiškai 
i Orioną žiūri septynios seserys

didžiulis netai- 
formos miglynas, pil- j 

?■> kontrastų. Tarytum' 
. rai apžioję keturias 

■ r ėles, sudarančiai 
trqied’os formą. Tai 
aigž ’ė teta. Ji yra ke-

/č&t&nė Pavartė;
(Atke'ta iš 1 psl.) 

pedijos tiesiog neaprėpiamą 
reikšmę. mūsuose dar bus spe
cialiai rašoma ir kalbama. Bet 
čia pat kyla ir baugi abejonė: 
ar tie. kurie labiausiai šitai tu
rėtų matyti, nėra akli?

Štai, tekią dieną — pasi
džiaugti šiuo epochiniu įvykiu 
Encyclopedia Lituanica leidė
jas Juozas Kapočius ir atsku
bto niekur kitur, o į laisvųjų 
pasaulio lietuvių sostinę Chica- 
«zą Atsivežė ir jau keliolika 
tik ką įrištų pirmojo tomo eg
zempliorių ir juos paklojo ant 
stalo didžiojo minėjimo salės 
vestibiulyje. Parodė tomą ir 
minėjimo vadovams.. Įteikė 
egzempliorių pagrindiniam kai 
bėtojui, net paprašydamas, 
kad. bent vienu kitu žodžiu už
simintų kalboje. Ir ar tikėsit | 
— iškilmėje nė puse žodžio 
šiuo tiesiog paminkliniu mūsų 
kultūros laimėsimu nieks nepa- 
sidžiaugė, neparodė jam jokio 
dėmesio. Tuo tarpu daugelio 
ir labai prailgusių kalbų ak
centai vis buvo dedami ant

DIDŽIULE SAULES 
DĖMIŲ GRUPE

Praėjusiais metais spalio mėne
sį buvo pastebėta nuostabiai dide
lė saulės dėmių grupė, kurią ga
lima buvo matyti net nuoga a- 
kim, žinoma, tinkamai akį ap
saugojus. Astronomai, stebėda
mi saulę teleskopais, priskaitė 
net 102 atskiras dėmes, kurios 
sudarė visą šią grupę. Pačios 
didžiausios dėmės diametras siekė 
45,500 mylių, o visos dėmių gru
pės ilgis 159,000 mylių. (AR)

MERKURIJAUS TRANZITAS
Gegužės 9 dieną Merkurijaus 

planeta pereis skersai saulės dis
ko. JAV ir Kanadoje galima bus 
matyti tik baigiamoji tranzito fa
zė, tuoj saulei patekėjus. Pasku
tinį kartą Merkurijaus tranzitas 
įvyko 1960 metais. (AR.)

Plejadės (sietynas) ir jų pusse
serės Hyades su šviesia žvaigžde 
Aldebaranu. Jį galima lengvai 
surasti, pratęsus Oriono diržo li
niją aukštyn. Bet jei tą pačią 
liniją tęsime žemyn, tai patai- 
kysim tiesiai į jau minėtą Sirius, 
pačią šviesiausią dangaus skliau
te žvaigždę.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta Ligoniai priimami susitarus.

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

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaskl Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos lr Callfornia 

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

Trečtad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penkt. 1-6. treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Oflao tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą. 

Kinijos, ant šių rinkiminių me
tų respublikoninės - demokra
tinės ir ant bendradarbiavimo 
problemos, bet tik ne ant to, 
kas iš tikrųjų savo tautai la
biausiai išliekančio padaryta 
ir kas dar panašia kryptimi 
reikėtų padaryti.

Ar visa tai reiškia mūsų iš
eivijos kultūrinę atrofiją ? 
Anaiptol ne! Nesgi jeigu pla
čioji visuomenė nebūtų supra
tusi Enciklopedijų reikalo ir 
nei lietuviškąją, nei dabar ang-

Dr. Ant. Rudoko kabineto perSmB
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street

TEL. GR 6-2400
Vai pagal susltarlma* Plrmad. ta 

ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. lr penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimo

Rez. Tel. GI 8-0873
OR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimo. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Plrmad., antrai., kevirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-0000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Oflao ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad 
lr šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 W. 59 Street

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak.. šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Plrmad., antrad.. ketvlrt lr penkt. 
nuo 11 vai. Ik) 1 vai. p. p. lr nuo 
S—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., ieštad. 
11 vai. ryto iki 8 vai. p.p.

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr rezidencijos)

Valandos pagal susitarime

Ofiso tel. PR 8-7771.. Rez. PR 6-4731
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad., ketv 6—8 vai 

antrad tr penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarime

SKELBKITES “DRAUGE”.

liškąją nebūtų rėmusi ir ne
remtų savo prenumerata, var
gu ar vien Juozo Kapočiaus šio 
je srityje genialumas ir redak
torių darbštumas būtų šias 
abi monumentalias enciklope
dijas įkūniję. Mus baugina tik 
kultūrinio dėmesio atrofija di
deliu procentu tarp tų, kurie 
kiekvieno susibūrimo proga 
vis bus priekyje ir scenoje, bet 
kuriems pats tvirčiausias savo 
tautos išlikimo pagrindas — 
kūryba ir sava kultūra tebėra 
kartais tik tokios reikšmės, 
kaip ir aųiems, kadaise taipgi 
buvusiems priekyje ir .užmarš
tin nuėjusiems, unijiniams ba
jorams. k. brd.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVeet 71st Street 

(11-oh Ir Oampbell Avė. kampasi
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4 — 8 p p. Šeštad, 9 v, r. Iki 12 d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71 st St. — Tel. 787-5141* 
Tikrina akla. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal suHitarlme- Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7607 

5159 South Dainen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. R I N G U S 

RENTGENOLOGAS, 
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad. antrad., ketvirtad ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 r v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r Iki 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOI’EDUOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5548

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III 

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

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. GRovclliUI 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vale.: 
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TELEFONAS 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—13 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. tr nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarime.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 j. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

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

lr kitu latku pagal susitarime

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarime

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4880

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaskl Road
Vai.: plrmad.. antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt 6-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vaL popiet



Iš atsiminimų apie Rygiškių Joną
Tai buvo metas, kai Kaunol Keturiasdešimtmečio nuo profesoriaus mirties proga 

gatvėse dar galėjai sutikti Vaiž- i 
gantą, Jakštą, Maironį — tuos j A TYRUOLIS
didžiuosius mūsą rašto šulus. Tai 
buvo metas, kai, pirmajai nepri-
klausomo gyvenimo dekadai pasi
baigus, Kaunas pragydo tokiais 
jaunais poetais, kaip Aistis ar 
Brazdžionis, nekalbant apie visą 
plejadą kitų, kurie jau patys įsi
rikiavo į vaižgantinių “kapinin- 
kų” gretas.

Su Vaižgantu, Jakštu, Maironiu 
jau buvo tekę užmegzti šiokį to- 
kų ryšį, vienokiu ar kitokiu rei
kalu su jais susitikus. Nors dar 
tebuvau tik antro kurso studen
tas Lietuvos (vėliau Vytauto Di
džiojo) Universitete, man jau 
magėjo, kokios progos pasigavus, 
aplankyti ir mūsų didįjį kalbinin 
ką Rygiškių Joną—Joną Jablonskį. 
Sumanyta buvo pačiu laiku, nes 
laikas ilgai nelaukia su tais ku- 
dirkiniais stulpais.

Kalbininkus jau nuo seno d'i-l 
džiai gerbiau. Gal ir pats būčiau I 
kalbininku pasidaręs — duome-| 
nų tam, rodos, buvo — jei ne 
ta visagalinti Erata, kuri, dvy
likos metų vyrui davus savo pa
rinktą vardą, jį ir savo tarnybai 
pasivergė. (Neįtikėtina? Ruth 
Schaumann dar tik ketverių me
tų būdama jau “kūrė” eiles).

Kai 1924 m. gruodyje Karaliau
čiuje mirė Kazys Būga, žinia jau 
itin skaudžiai sukrėtė. Graudu 
buvo, kai Būgos mokinys Petras 
Būtėnas, atvažiavęs mums į Lin
kuvos gimnaziją apie Būgą skai
tyti paskaitos, pats ją skaitė su 
ašaromis akyse, tiesiog verkda
mas. Nenuostabu, kad, po dvejų 
metų būdamas Kaune, pirmiau
sia bėgau ieškot kalbininko Bū
gos kapo ir jį belankydamas pa
rašiau ir atitinkamas eiles, ku
rios, žinoma, žuvo, kaip ir visi 
ano meto “himnai” ir “poemos”.

Mano studijų metu Rygiškių 
Jonas nebevaikščiojo. Tik buvau 
girdėjęs, kad prieš tai dar bū
davęs studentų nešte užnešamas 
į auditoriją. Vėliau studentams 
skaitęs paskaitas savo paties bu
te. Būdavęs ir griežtas: jei kas ne
patikdavę, vargšui studentui ga
lėdavę ir gerokai kliūti.

1929 m. vasario pabaiga Kaune. 
Po didžiųjų tos žiemos šalčių, kai 
net tvoros pyškėte pyškėjo, kiek 
atlyžo. Pasitaikė ir proga įsidrą
sinus aplankyti mūsų didįjį kal
bininką jo paties bute, Mickevi
čiaus gatvėje, netoli nuo univer
siteto. Beveik prieš pat universi
teto rūmus tada dar tebestūkso- 
jo “Adomo Mickevičiaus name
lis”, kiek apšepęs, lyg iš gėdos 
gerokai į daržus įsitraukęs. Puti
nas buvo didžiausias tos “lūš
nos” nugriovimo propaguotojas.

Rygiškių Jono gyvenamasis na
mas buvo kiek tolėliau į pietus. 
Medinis, žaliai dažytas, jis irgi 
buvo kiek įsitraukęs į kiemą, bet 
ne iš gėdos, kaip anas mickevi- 
činis, o iš gyvo reikalo: kalbinin
kui reikėjo ramybės, ne vien dva
sinės, bet ir fizinės. Juk dar daug 
neišspręstų kalbinių problemų.

Bet kol pasibelsiu į Rygiškių 
Jono duris, reik žodį kitą tarti, 
kokiu reikalu pas jį veržiuos.

Mano pirmasis spausdintas da
lykas turėjo būti ne kokios ten 
Bjoernsono novelės “Solbako Si- 
nėvės” (Saulės dukters) vertimas, 
kurį 1929 m. rudenį per savo 
skiltis perleido “Rytas”, o pas

Nors vertėjo buvo atsakyta kiek 
“didvyriškai”, leidėjas vertimą pa 
siliko “apsvarstyti”.

Kol šis nenuskendo leidyklos 
vandenyse, po kurio laiko.bel- 
džiaus su kitu vertimu — šįkart 
su apsakymėliu jaunimui, verstu ' 
vėl iš kažkokio rusų autoriaus 
dar ketvirtojoj gimnazijos klasėj 
(ragavęs mokyklos dar su rusų 
kalba, lengvesnius skaitymų teks
tus ta kalba nesunkiai įkirtau). 
Apsakymėlio pavadinimas irgi, 
nieko sau — “Auksinė bitelė — 
Dievulio darbininkė”.

Leidykloj pasakė:
— Išleistumėm, jei gautum Ry

Prof. Jonas Jablonskis-Rygiškių Jonas senatvėje

kum atskira knygele išleido V. 
Remigijus (Valaitis), o kažkokio 
Faberio pusiau literatūriniai ški
cai “Japonų tautos gyvenimas”, 
kuriuos buvau išvertęs tik ką gim 
naziją baigęs. Atvykęs studijų į 
Kauną, tą vertimą tuoj pasiū
liau Spaudos Fondui išleisti. Di
rektorius B. Žygelis, rankraštį pa
vartęs, ir sako:

— O kodėl japonų?
— Toks tebuvo pasirinkimas, 

— atsakiau, — jei būčiau gavęs 
knygą apie eskimus, ir tą būčiau • 
išvertęs.

giškių Jono pritarimą.
“Jūs kimbat į didžiąsias žuvis”, 

pagalvojau, bet pagaliau pasa
kiau: — Pabandysiu. ,

Aną minėtą vasario pabaigos 
dieną, apie 9 vai. ryto jau kla
benau Rygiškių Jono buto duris, 
įleido paties kalbininko sūnus 
junioras (“Tulpės” leidyklos da
lininkas, kur vėliau irgi “nu
skendo’’ pora mano verstų nuo
tykių romanų). Liepė palaukti 
nedideliam salionėly — kol tė
vas pasiruoš.

Netrukus už sienos girdžiu:

— Paverskit mane ant kito šo
no.

Senyvo žmogaus balsas. Aiš-i 
ku, kad tai paties Rygiškių Jono, j 

Na, galvoju sau, atėjai per 
anksti, gausi dar gerokai palūkė
ti, kol seni kaulai išsiilsės “ant 
kito šono”. Bet vis tik junioras 
nesakė, kad ateičiau vėliau ar ki
tą kartą.

Laukti iš tiesų teko nebe taip 
jau ilgai. Buvau priimtas paties 
kalbininko miegamajame, jam 
dar lovoj tebesiilsint. Prisistatęs 
ir kaip reik deramai pasveikinęs 
garbųjį kalbininką, ilgai nedels
damas ėjau prie reikalo:

— Esu išvertęs jaunimui apsa
kymėlį “Auksinė bitelė — Die
vulio darbininkė”. Spaudos Fon
das sutiktų jį išleisti, bet norėtų, 
kad Tamsta patikrintum. Būčiau 
labai dėkingas, jei gerbiamas pro
fesorius sutiktumėt.

Išdrožiau tą prašymą drąsiai, 
bet kartu pajutau ir baimę, ar 
negausiu pylos, kad su menku 
nieku lendu į akis tokiam didžiam 
kalbininkui. Panašiu reikalu (su 
vienu Rilkės vertimu) kartą ėjau 
pas Jakštą, beveik drebėte drebė
damas. Visai be reikalo. Pasiro
do, kad seni žmonės mane dau
giau myli, negu galiu įsivaizduo
ti.

Taip ir Rygiškių Jonas tąkart 
man pasirodė visai malonus, ne
piktas. Dargi atsiprašė, kad tebe
sąs lovoj, nors aš pats turėjau 
kur kas daugiau atsiprašyti, šiaip
jau nieko nepriimąs miegamaja
me, bet mačiau, kad man buvo 
padaręs išimtį, greičiausiai norė
damas patirti, kas per paukštis 
braunasi į jo lizdą taip anksti iš 
ryto.

Atsisveikindamas pasakė:
— Ateik ateinantį sekmadienį 

iš ryto, gal jausiuos geriau. Ta
da galėsi man savo vertimą pa
skaityti.

Nudžiugau, kaip niekad, kad 
ne tik buvau maloniai priimtas, 
bet kad ir prašymas nebuvo at
mestas.

Sutarto sekmadienio rytą Ry
giškių Joną radau jo darbo kam
baryje, aukštų ratų vežimėlyje, 
privežtą prie stalo. Aukštai iški
lęs, lyg kokioj bričkoj sėdėtų, ko
jos uždengtos pilka antklode, it 
gūnia, pats įsimurdęs į erdvų 
plačiom rankovėm apdarą, lyg 
kokį chalatą, ant galvos “jarmul- 

I ka” — nesakytum, kad ne rabi- 
' nas! Barzda gerokai žilstelėjus, su 
tamsiais kuokštais vietom, didelės 
susimąstę akys žvelgia pro langą, 
lyg su liūdesiu ko tolyje ieškotų. 
Kakta aukšta, aiškiai mokslinin
ko. Atrodo, lyg manęs ir laukė 
pasiruošęs. Tad, ilgai nedelsęs, ir 

I sako:

Piešinys dail. Kazio Šimonio

SENOLIŲ NAMUOSE
BALYS AUGINĄS

EINU AISČIŲ ŽEME

Einu aš aisčių žeme —
Miškai, ežerai, upės
Ir lygios arimų vagos —
O po snl ltim neramia
Meldžias mano senolio lūpos...

Ir matau, kaip nudegęs,
Išbalusio lino plaukais,
Jis glosto žiedų rugių.
Sparnais vėdindami erdvę,
VarpučYi sklendžia drugių
Lengvos, plazdančios vėlės...

Lyg namų pasiilgusios gervės,
Į širdį suskrenda žodžiai —
Daina elniu nudundena laukais...

Ir žemės plutą pakėlęs, 
Mano dainos klauso godžiai 
Senolis, šilainė ir sodžiai...

NESIBAIGIANČIOJ NAKTY

Mano genties svetingi namai
Mirties paaėliam glėby
Surakinti
Dūsta užsnūdę po ledo pluta 
Nesibaigiančioj speigo nakty,

Ledynų griūties užversti, 
Vergijos karste užkasti —

— Tai paskaityk, ką čia turi 
išvertęs.

Pradedu skaityti apsakymėlį 
nuo pat antraštės:

— Auksinė bitelė...
— Hm, auksinė bitelė — įsi

terpia tęsdamas Rygiškių Jonas. 
— Ar ne geriau būtų — aukso 
bitelė, kaip dainose: aukso žiede
lis, ne auksinis...

Ir taip kone po kiekvieno saki
nio tenka stabtelti, o Rygiškių 
Jonas ieško geresnio taiklesnio ati
tikmens. Matau, kaip lūpom va
pa, lyg atminty ko ieško. To pa
ties metodo laikės ir kalbininkas 
Juozas Balčikonis, kai per 2 va- 

1 landų lietuvių kalbos pratybas iš- 
versdavom ne daugiau, kaip du 
sakinius!

Kol tą vertimą įveikėm, su Ry
giškių Jonu teko turėti bene 3 ar i 
4 “seansus”. Kai baigėm, sakau:

— Nežinau kuo galėsiu atsi- 
, lyginti gerbiamam profesoriui už

Prisikėlimo litaniją gieda 
Gyvos palaidotos širdys — 
Ir niekas, niekas negirdi,
Kaip sunkiai ir skaudžiai rieda
Ašaros mano brolių ir sesių — 
Ir, Dieve, ar rasiu,
Kas jas atšildys? —

Laisvės deglai užpūsti — 
Kapo dugne sumesti...

Slenka nuskurdusiom elgetom 
Žilos pavasarių eisenos 
Su alyvų sausais stagarais,
Ir vasaros — nevaisingos ir senos, 
(Kaip neišsirpusios uogos) — 
Sušąla nevilties pusnyse —
Metų vėjovartoj veltui dairais — 
Stiklinės lygumos ir kalvos nuogos, 
Nušarmusi šerkšnu dvasia...

Tačiau pro speigo naktis 
Spinksi vilties dagtis, 
Lyg vergo ašara giesmėj 
Prisikėlimo —
Daina, kuri vergijos sopuliuos gimei, 
Kaip lūkesčių slaptųjų gandas.
Tave per pūgą neš pabudęs laisvės vėjas, 
Lyg gyvą vėliavą likimo,
Tartum aurora borealis...

Ir kloniai nusipurto sniego skrandas, 
Žolė ledinį karstą jau prasikala ir kelias. 
Iškėlusi gyvybės daigą žalią ■—

Tai tu, daina, guodi mus ir sakai —
— Gyvi, gyvi dar mes, 
Lyg saulėje eglišakių sakai — —

tokią vertingą pagalbą.
— Tai ką man atneši, — sa

ko Rygiškių Jonas, — ar žąsį?
| Humoras buvo toks taiklus, kad
I išsyk nesumojau nė ką atsakyti.

Kiek atsikvošėjęs sakau:
— Žąsį gerbiamam profesoriui 

tikrai atneščiau, tik visa bėda, 
kad praeitą rudenį tėviškėj (šiau
rės Lietuvoj) liūtys visą derlių 
paplovė.

— Tai ir mokytis nebegalėsi?
— klausia Rygiškių Jonas.

— Gal kaip nors ir galėsiu, — 
atsakiau. — Universiteto prorek
torius prof. Čepinskis kaip šiau
riečiui nubraukė mokestį už 
mokslą. Gal kaip nors išsikasiu.

— Na, tai sėkmės. O jei kada 
gausi žąsį, tai pats sukirsk.

Deja, žąsis anų laikų studen
tui buvo tokia pat retenybė, kaip 
šiais laikais “aukso žąsis”, ir stu- 1 
dijavom tada ne kojas ant stalų j 
susikėlę.

Rygiškių Joną dar aplankiau 
viena proga tų metų rudenį, kai 
jis buvo persikėlęs į prašmatnius 
mūro namus senamiesty, prie Ne
muno. O sekančių 1930 metų va
sario 23 d. iŠ Karo ligoninės, kur 
Rygiškių Jonas gydėsi, mano gi
minaitė gail. sesuo R. Tamošiū
naitė telefonu pranešė: “Ar gir
dėjai, šiandie mirė tavo Rygiškių 
Jonas”. Mat, pas ją, beviešint ka
pelionui Žaliai Rūtai, kartą bu
vau papasakojęs apie savo apsi
lankymus pas Rygiškių Joną ir 
kaip gerbiau kalbininkus. Nuo to 
“tavo” suskaudo širdis. Kodėl tik 
tavo, o ne mūsų visų? Kas būtų 
buvę iš mūsų kalbos ir rašybos, 
jei nebūtumėm turėję Rygiškių 
Jono?

Prisiminiau mūsų didįjį kalbi
ninką, kurs kaip ta “aukso bitelė” 
plušėjo kalbos sodo žieduose, ir si
dabro ašara nuriedėjo į aukso at
siminimų pynę.

Feljetonas

Kultūringas pobūvis
K APAŠCIA

Ponus Gurklius mūs miestuko visuomenė 
pažinojo kaip labai draugiškus tautiečius. Bū
davo, kas tik pasikvies į svečius, tai nesi rau
kys, nesiožiuos. “Ačiū iš visos širdies. Būtinai 
pribusime. Kiek gi čionajos mūsiškių? Sauje
lė. Tad turime visi glaustis į krūvą”, — pa
triotiškai priimdavo pakvietimą. Bet kartą juo
du ėmė ir sutarė: “Miela svečiuotis pas kitus, 
ale jau laikas pasikviesti ir pas mus”.

Tad vieno sekmadienio popietę ir juodu 
laukėsi svečių. Ponia Gurklienė trepsėjo vir
tuvėje, o ponas Gurklys dėliojo ant stalo lėkš
tes ir stikliukus. Studijavo bonkų etiketes.

— Atrodo, kad viskas oki-doki.
— O aš labai abejoju, kad jau iš tiesų 

viskas būtų oki-doki. Ar turi kokį planą? Ar 
pagalvojai, kaip pobūvis pravesti? Kad būtų 
kultūringas, kad paliktų malonų įspūdį? Taip 
šleikštu, kur svečiai maukia ir maukia, tauš
kia tik tauškalus ir galop, liežuvį ar net kumš
tį viens antram rodydami, iškrypuliuoja kas 
sau.

— Numanau, kad šneki apie pobūvio 
tvarką, kryptį ir gerą skonį.

— Taip, taip, — sutinka žmona. — įsi

deki tad sau į galvą šiuos principus: neužka
binėki religijos, nelieski politikos ir nekilnoki 
stikliuko be reikalo. Ir dar: kiekvienam lygi 
pagalba, kiekvienam lygus dėmesys

— Šiuos principus aš tikrai prisiminsiu, 
tik, matai, mano galvoje dar lieka ir tuščios 
vietos. Sakysime, kas gi man belieka šnekė
ti? Ir kada stikliukas pakelti?

— Stikliuką kilnoki tik tada, kai aš tau 
duosiu signalą — aš mirktelsiu. O dėlei šnek
tos — šnekėkis tiktai kultūrinėmis temomis. 
Pavyzdžiui, apie Donelaitį, Čiurlionį ar Mai
ronį, apie Kokošką, Dostojevskį ar Levą Tols
tojų.

— Deja, ką apie juos aš beprisimenu? 
Tik menkus trupinėlius. Tad ką svečiams pa
sakyčiau? Kaip prasitarčiau?

— Tik nemanyki, kad aš pati ką daugiau 
beprisimenu. Svarbu paminėti didieji, garsie
ji vardai. Svarbu karts nuo karto įsprausti 
juos savan pokalbin. Gi iš šalies jau atrodys, 
kad tu ir mokovas ir žinovas.

Skambutis. Duryse pirmieji svečiai — po
nai Karužos.

— Q, sveiki, sveikučiai! — puolasi juos 

pasveikinti šeimininkai.
— Sveteliai, atleiskite man, nes turiu dar 

kiek virtuvėje pasisukti, — skubiai atsiprašo 
Gurklienė ir mirktelia vyrui. Šisai iškart pa
gauna signalą, ir ima pilstyti kokteilį.

— Prašau po stiklaitj. O čia — cigarai 
ir cigarilės. Kas iš Havanos, kas iš Istambu- 
lo. Jauskitės kaip namie

Ponia Karužienė pamažėl ragauna kok
teilį ir, kiek pasižvalgiusi po salionėlį, praš
neka pabrėžtinai sava — Kauno Šančių — 
tarme:

— Dziekui, dziekui. Stebiecina, kaip vis
kas čia puoniška, aukštas seilius, kuokis ra
finuotas skuonis. Uo kuokie modziemiški bal
dai — cikra svajuone!

— Poniute, čia mums tik kuklus, bet vis
gi nuosavas lizdelis.

— Puons Gurkly, kuodiel taip kuklincis? 
Mes juk matuome — puošni rezidiencija; 
Kaip grafų ar baruonų paluocius.

— O dabar gal malonėtumėte į antrąjį 
aukštą? Tenajos mažiukas knygynėlis, pudros 
kambarėlis, na, ir mudviejų miegamasis.

— Dziekui, būtų labai induomu pamatyc. 
Uo miegamajame — pacikiesite man ar nie 
žmuonės praleidžia net visą triečdalį savo 
gyvnienimo. Cikra ciesa...

Gurklienė nugirsta ir, it pipirą kandusi, 
burbteli pati sau: “To dar betrūko — de
monstruoti mūsų antklodes ir paklodes!..”

Atvyksta inžinierius Gelažius ir daktaras 
Ąžuolaitis su savomis pačiukėmis. Jųjų įkan
din suguža ir visi kiti svečiai. Abu šeiminin
kai pilsto ir dalina kokteilį. Ponia Gurklienė 

nebespėja ir suktis: vieniems rodo savąjį por- 
celaną ir kristalą, kitiems — spalvotas nuo
traukas, gintarines sagtis ir karolius iš Palan
gos. Ponas Gurklys, užvis brangindamas po
nią daktarienę, jai pirmiausia ir taria savo 
komplimentą:

— O, poniute, jūs — rytmečio saulutė. 
Jūs — pavasario žibutė. Jūs lieknutė kaip 
smilga, ar žilvitis, ar lelija. Na, aš ir pats 
nebeišmanau...

Daktaras Ąžuolaitis savo rėžtu skuba pa
gerbti namų šeimininką:

— Kieką kartų esu susitikęs ponią Gudelie
nę, tieką pat kartų esu jąja žavėjęsis: vei
dukuose — raudonis ir duobukė, klasiška no
siukė ir švelnut švelnutėlis šypsnys. Sakau — 
Mona Liza. Lietuviška Mona Liza! — Pas
kui, kreipdamasis į svečius, dar paaiškina: — 
Pasakysiu, kad juoktis ar šypsotis — labai 
sveika. Matote, tatai ideali mankšta skran
džio, sprando ir žandikaulių raumenims. Už
tat mano receptas visiems — šalin masažai, 
šalin turkiškos pirtys! Šypsokitės, krizenkite, 
juokitės — ir būsite amžinai jauni. Kaip mūs 
ponia Gurklienė.

— O, mano vyrelis viską žino: kiekvienas 
jo žodis — vis sveikata, vis medicina, — pa
tvirtina daktarienė.

Svečiai netrukus susodinami prie stalo, kur 
jau garuoja obuoliais kimšta žąsis, ananasų 
sunkoje tušintas kumpis ir veršiuko šlaunikė. 
O kiek ten visokių smulkių ir dar smulkesnių 
pridėčkų — ai, ai, ai! Ponia Gurklienė mirk
telia — ir Gurklys kilsteri savąjį stikliuką, 
lyg maršalo lazdą — ženklas, jog visiems pri

valu išlenkti. O čia kas? Stiprybė nesvietiš
ka. Bet ko kito ir tikėtis, jei čikaginis spiri
tas, kiek atmieštas su citrinų ir apelsinų sun
ka. Užtat svečiai, nė žodžio netarę, puolasi 
prie aštresnės užkandos: prie rolmopsų, prie 
juodosios ikros, prie košer agurkėlių. Ponia 
Karužienė nebeiškenčia pagarsinti savąjį vy
rą:

— Mano puons kapituone, jeigu ne tas 
karas, tai tamista šiandzie jau būtumiej gie- 
neruolas, ar nie? Uo kai aš pasižiūriu iš pruo- 
filio, tai man atruodai kaip Napuolionas Buo- 
napartas arba Alieksandras Macieduoniecis, 
ar...

— Et, tik jau nebebarškėki nors čia tu, 
barškale, — pašnabždomis draudžia ją vyras.

— Poniute, nors šį vakarą pamirškime ka
ro vadus, — kandžiai pastebi ir šeimininkė.

— Brangiuoju atleiskice man. Bet aš su
tinku su puonu daktaru — pasijuokei svei
ka. Šiandzie nie advientas, nie gavienia, tai 
kuo mums liūdiec, siedzint tarp induomių 
vyrų?

Gurklienė, užuot ką atsakiusi, tik pakelia 
stikliuką ir sukomanduoja:

— Mieli sveteliai, išlenkime dar po vie
ną. O tada, prašau, prie patiekalų, kolei jie 
dar karšti. Kolei juose aromatas ir pilnas ci- 
musas.

Svečiai, žinoma, paklūsta. Tarška lėkštės 
ir lėkštutės. Cvangt — cvangt peiliai ir ša
kutės. Protarpiais šeimininkei pasakomi itin 
malonūs žodeliai: jinai štai parodžiusi nuos
tabų kulinarijos meną, labai lepų ir reiklų

(Nukelta j 4 pusi.)
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skonį. Kiti giria josios eleganciją, suknią ir 
šukuoseną. Bene labiausiai patenkintas ponas 
Gurklys Tik pasižiūrėkite — svečiai ir pa
tys nusituokia: nei jiems religija, nei politika.

Dabar prasiveria durys ir įžengia Riekus, 
senstelėjęs gyvanašlis (prieš kelerius metus jo
jo žmona trankėsi su kažkokiu tipeliu ir, be
rods, jau nusitrenkė į Čilę ar Paragvajų). 
Vyrukas kiek apsitaršęs ir jau gerokai įrau
dęs. Matyt, jis jau bus ir kitur kiek užkliu
vęs.

— Salėm Aleikum, mieli šeimininkai! 
Salėm Aleikum ir jums, ponios ir ponai lietu
viai! — taria jisai, linkčiodamas į visas šalis.

— Rickau, Rickuti, susimildamas, ko tu 
čionai? — iš savo kėdės pašoksta ponia Gur- 
klienė.

— Širduk, ramiau, tegu ir jisai, — švel
niai ją stabdo vyras. — Mieli sveteliai, susi
pažinkite. Pon«a Riekus, labai svarbi asme
nybė: jau dešimti metai pas mus nuomoja
si garažą. Ir su nuoma niekad nė dienos ne
pavėlavo...

Pasodintas užu stalo, Riekus neskuba prie 
valgio, o prie dainos:

Aš ne gert atėjau, ne uliot atėjau.
Savo mielų kaimynėlių aplankyt atėjau...

Svečiai kiek pasimeta ir dairosi viens į ki
tą. Karuža pagalvoja — manoji proga

— Gerbiamieji, — jis taria, — jūs jauk ži
note, jog esu buvęs Lietuvos armijos kapito
nas. Deja, per karą viskas velniop, arba, 
mandagiau tarus, pokšt — keberiokšt. Tad 
suprasite ir mane, jei aš vis labiau imu gi
lintis į teosofiją ir, pavyzdžiui, mūsiškis Vy
dūnas...

— Pons Karuža, labai įdomi tema, bet 
gal bus geriau, jei teosofiją ir Vydūną ati
dėsim į šalį? Gal kuria kita proga? — per
traukia jį Gurklys, prisiminęs žmonos saky
tus principus.

— Jeigu jau kalbėti apie teosofiją, tai ne
išvengiamai tektų susikibti ir su bendrąja fi
losofija. Kas per vieną vakarą tatai išlukštens? 
Gal užtat ir pasakyta: nevalgyk daug vaisių 
nuo pažinimo medžio.

— Puons daktare, — staiga įsiterpia Ka
ružienė, — jisai juokių vaisių nievalgo. Jam 
ciktai bulviniai viedarai su smietuona, uo 
dažnai būna labai pacienkintas Ir su kuoše- 
liena.

Riekus išlenkia kaimynui pripiltą stikliuką 
ir ima dainuoti:

Aš jaunas bernelis dūmai padariau, 
Kad jaunas būdamas apsiženijau. 
Duočiau aš du šimtus, duočiau aš du tris, 
Kad jaunės dienelės atgal man sugrįžt...

—. Ponas Rickau, tamstos toks puikus bal
selis, tad gal atidarytumėte savo dainų skry
nelę? Taip mėgstu liaudies dainas, — padrą
sina ponia Gelažienė.

— O ar patiktų “per Klausučių ulytėlę 
bridau gilų purvynėlį?”

— Uo man tai nusibuodo tos kaimiečių 
dainos. Gal muokace ką miesčiuoniško? Inci- 
ligienciško?

— Ponička, moku ir tokių, — iškart su
tinka Riekus

Atsiprašau, mein liebes Frau,
Kad aš biskį flirtavau.
Aber aš žinau ganz gut,

Kas iš biškio gali būt.
— Kadaise ir aš esu darbavęsis Klaipėdoje, 

kai tenai buvo gilinamas ir platinamas jū
ros uostas. Ten ši dainelė mano bus ir gir
dėta. Tik kas jos autorius? — prabyla inži
nierius Gelažius.

— Na, jeigu jau taip, tai imkite ir ats
pėkite, — skatina Riekus.

Ilgoka pauza. Niekas nedrįsta. Pagaliau 
šaukte šaukia Karužienė:

— Duonelaicis. Kriscijuonas Duonelaicis. 
Aš atspiejau!

— Et, tu ir vėl, barškale...
— Prisipažinsiu: autoriaus ir aš pats ne

žinau. Išgirdau tą dainelę Klaipėdos smuklė
je. O ten, Malkų gatvėje, būdavo susimes 
jūrininkai, krovikai, linksmesnės merginos ir 
žandarai. Šokdavom trypdavom iki paryčių. 
Dažniausai viskas baigavos muštynėmis, ale aš 
pats vis prasmukdavau pro užpakalines duris. 
Niekad plukti negavau. Kokie gražūs, malo
nūs prisiminimai!...

— Ponas Rickau, gal dar kokią dainelę? 
Gal dabar ką iš operos? — vėl skatina Ge
lažienė.

— Poniute, aš toks: kada noriu — ver
kiu, kada noriu — dainuoju. Taip, retkar
čiais miela padainuoti, bet vis ir vis ateina 
laikas susikaupti ir padūmoti. Dažnai man 
knieti toks klausimas: kur tik pasidairysi, vis 
vyrai ir vyrai. Keliautojai ir užkariautojai. 
Išradėjai ir atradėjai. Pyragaičių ir net tortų 
kepėjai. O kur jūs, moteriškutės? Kur jūsų 
įnašas civilizacijon?

— Rickau, Rickuti, sakau: nesmarkauki 
tu čia man! — piktokai sudraudžia ponia 
Gurklienė.

— Leiskite ir man žodelį, — įsiterpia dak
taras Ąžuolaitis. — Proistorės faktai rodo, kad 
moteris buvo pati pirmutinė gydytoja: jinai 
slaugė ir gydė medžioklėje ar žūklėje susi
žeidusi savąjį vyrą. Natūraliai — tik krūtimi
— žindė savo kūdikius. Tais laikais moteris 
negaišo prie bingo, nebuvo prisvilusi prie tele
fono, o, pasigavusi kiek atliekamo laiko, tuo
jau šoko gaudyti musių ir blusų. Lygia dalia 
čiupo vorus, varė lauk visokius driežus, šim
takojus bei varles. Ilgainiui iš to išsivystė hi
gienos bei profilaktikos mokslai, kuriuos šian
dien privalo studijuoti kiekvienas medicinos 
studentas Tad mano pagarba moteriai!

— Na, Rickuti, matai, kaip tave, it kokį 
žlibą kačiuką, kiša į maišą? Ar smagu? — 
kreivai šyptelia Gurklienė.

— Ponička, dar pažiūrėsma, — atsako tas.
— O aš iš karų istorijos prisimenu, kad 

moterys palaikydavo kareivių drąsą, jųjų mo
ralę ir kovos dvasią, — žinoviškai prideda 
ponas Karuža.

— Ė, ė, tokios ten ir moterys, katros su 
kareiviais prasideda. Diržų joms ! — repli
kuoja Riekus.

— Aš pratiestuoju! Aš manau, kad mano 
puons kapituons galvuojo apie tas muoceris, 
katruos susidžiejo nie su paprastais kareiviais, 
uo su vadais, su gieneruolais, su admiruolais...

— Gerbiamieji, ir aš esu truputį skaitęs is
torijos, — spyriuojas Riekus. — Ir štai ką iš
skaičiau : tuo metu, kai vyrai rovėsi su lo
kiais ir vilkais, jųjų moterys, vienos namuos 
likusios, tik lesino vištas ir prisijaukino kiau
lę. Tai beveik ir viskas. O neseniai teko 
skaityti...

— Rickau, Rickuti, nei tu ką skaitei, nei 
tu ką išmanai. Kas tau tik ant seilės, tas 
tau tuoj ir ant liežuvio, — pertraukia jį Gurk
lienė.

— Ponička, taip darote jūs, moteriškutės. 
Jūs visos šnekutės ir barškutės..

— Ką, ką tu pasakei? Naujas įžeidimas! 
Gana! Prašau išeiti! Na, Rickau. Marš lauk!
— griežtai įsako ponia Gurklienė.

Riekus nerangiai atsistoja ir be žodžio, tik 
linkterėjęs svečiams, išdūlina. Gurklienė šo
kusi užrakina duris.

— Mieloji, širduk, nereikėjo taip žiauriai. 
Visgi mums tokia brangi asmenybė, — paste
bi jai vyras.

— To dar betrūko — atsirado užtarėjas. 
Et, ką čia ir bešnekėti: juk visi vyrai iš to 
paties kelmo spirti. — Ir ūmai susigriebia: 
čia gi ir daugiau vyrų esama. — Sveteliai, 
atleiskite man. Truputį pasikarščiavau. Bet kai 
nekviestas paršas įsibrauna į svečius... Na, 
tiek to. Pamirškime. O dabar, prašau visus, 
po gurkšniuką. Ir po kąsniuką. Sulikviduoki- 
me viską.

Deja, dabar ir svečiams, ypač vyriškai 
padermei, nebemiela būtis. Kas žvilgt į laik
rodį, kas dirst į nuosavą ponią ir — mirkt 
—mirkt — susimerkia namučių. Atsisveikini

mo apeigos trumpos: bučkis šeimininkės ran- 
kutėn, bučkis kaktutėn ar tik lakoniškas bai
— bai!

Karuža, tasai teosofas, kažkur nukišęs sa
vąją kepurę. Žiū še, žiū ten — nėra ir tiek. 
O buvusi brangi — karakulinė.

— Štai kuoks mano filuosofas: visur ieš
ko jis savuos kiepurės, ūo ta paspirta puo 
suofa! — šyptelia Karužienė jau duryse.

Svečiams išsiskirsčius, ponia Gurklienė 
dribt į kėdę ir, rutuliukais pūsdama cigari- 
lės dūmus, patenkintai taria:

— Atrodo, kad viskas oki-doki.
— Kažin. Labai abejoju. Juk tu, visiems 

stebint, išgrūdai laukan mūsų Rickų.
— Išgrūdau? O, ne: aš tik prašyte jį iš

prašiau. Ir nė kiek nesigailiu. Nes niekados 
nepakęsiu, kad įkaušęs paršas moterų garbę 
įžeidinėtų ir dar kartu užu to paties stalo 
sėdėtų.

— Širduk, nesupyki, bet aš manau, kad 
nereikėjo šitaipos. Negerai, labai negerai pa
sielgei.

— Ką? Ir tu dar mane kritikuosi? Tą sa
vo Rickutį užsistosi? — įrausta Gurklienė — 
Jeigu jau taip, dieduk, tai tuojau nusimeski 
švarką, atsiraitoki rankoves ir marš man į 
virtuvę!

— Kas tau dabar? Negi vidurnaktį risty- 
nių eisime?

— O lėkštės ar pačios išsiplaus? Aš esu 
visiškai išsisėmusi. Einu numigt.

“Diedukas” Gurklys nuslenka į virtuvę, 
ir, sukandęs lūpas, ima lėkštes plauti. Darbo 
jam bus iki aušros.

O ponia Gurklienė, kritusi į patalus, be
regint užminga. Švelnut švelnutėlis šypsnys 
josios veidukuos. Nes sapnuose mato: dakta
ras Ąžuolaitis pakelia jos rankutę, uždelstinai 
bučiuoja pirštukus. Ir sako: “Jūs, poniute, kaip 
Mona Liza! Niekur dar neteko taip jaukiai 
pabuvoti. Toks kultūringas pobūvis!”

(Pabaiga)

Donatas Buračas Laisva mintis (plastika)
Iš parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

Trvs sukaktuvininkai
e

Š. m. sausio mėn. okup. Lie-' Trocadero muziejuje, 1938-39 m. 
tuvoje ir kitur pasauly paminėtos'jis vadovavo meno pusei, ren- 
trijų kultūros gyvenimo darbi- giant Lietuvos paviljoną pasauli

nėje parodoje New Yorke (ko-

Lietuviu dailininku meno 
parodos įspūdžiai
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Praėjusį šeštadienį, vasarioveikslų, kokiu kriterijumi juos be- 
14 d. Čiurlionio galerijoje, Chica | vertinsi, niekaip nepajėgia žiūro-
goje, buvo atidaryta Amerikos ir 
Kanados lietuvių dailininkų dai
lės paroda, kuri, kaip programos 
trečiajame puslapyje parašyta, 
yra dedikuota vasario 16-jai. Pa
rodos tikslas buvo duoti progos 
dailininkams pasirodyti su savo 
darbais, kurie kitaip negalėtų 
save prisistatyti žiūrovams.

Kaip spaudoft* buvo rašyta, į 
šią parodą galėjo patekti tiktai 
tie, kurie praeis parodos rengimo 
komisiją. Bet apžiūrėjus šią pa
rodą,' atrodo, kad komisija nebu
vo pakankamai griežta, ne visus 
grūdus atskyrė nuo pelų. Čia ran
dame tokių paveikslų, kurie’ tik
rai nepriklauso rimtai parodai. 
Dėl tokių paveikslų, kurie pri
klauso tiktai savos šeimos rate
liui, nukenčia visos parodos me
ninis lygis, nors ir šis nėra jau 
taip labai aukštas.

Parodoje, šalia jaunesniųjų 
dailininkų, dalyvauja ir vyrės- , 
nieji dailininkai, tačiau taipgi 
negalėtume pasakyti, kad jie pa-1 
jėgtų kilstelėti parodos menišku
mą. Spalvos ir akademinės pie-

vo prakalbinti.
Aplamai lietuvių meno paro

dose jaučiamas kažkoks, sakytu
me, dailininkų drovumas, nevi
siškas išsisakymas, akivaizdus 
žiūrovams pataikavimas. Trūks
ta drąsos parodyti ką nors naujo, 

į išradingesnio, originalesnio. Tik 
| ras menininkas gali apgaudinėti 
žiūrovus, bet jis negali apgaudi
nėti pats savęs. Pvz. aplankytoje 
amerikiečių meno parodoje, da
bar vykstančioje Chicagos Meno 
institute, jaučiamas drąsumas, 
originalumas, savimi pasitikėji-j 
mas. Šiemetinė jų paroda visiš
kai skiriasi nuo praeitų metų ir 

I savo technika ir stiliumi, ir nau- 
į jomis idėjomis. Mūsų parodose 
i šito viso kažinkaip vis ir vis pa
sigendama.

Iš kiekvienos parodos, ne
žiūrint kokiu būdu išreikšta 
mintis, žiūrovas turi išsinešti ką 
nors naujo, įspūdingo, pakilaus, 
jį pagriebiančio. Negalėčiau tvir
tinti, kad visa tai radau šioje me
no parodoje. Nors joje buvo 
daug spalvų, linijų, simetrijos,

ninku, nusipelniusių Lietuvai, 80 
metų gimimo sukaktys. Tai me
no istorikas prof. Paulius Galau
nė, pedagogas V. Ruzgas ir bu
vęs operos solistas Antanas So
deika.

Paulius Galaunė, žymus meno 
istorikas ir muziejininkas, sausio 
mėn. 25 d. sulaukęs 80 m. am
žiaus, okup. Lietuvos spaudoje, 
palyginti, plačiai ir šiltai prisi
mintas visoje eilėje straipsnių. 
Nurodyta, kad' P. Galaunė, ypa
tingai rūpinęsis mūsų tautos kul
tūros paminklų apsauga, yra pa
rašęs apie 370 straipsnių ir per 
20 vertingų knygų.

Visur teigiama, kad sukaktuvi
ninko gyvenimo kelias buvęs pras
mingas. Kaip teigė J. Umbrasas 
“Literatūroje i<^ Mene” (nr. 4, 
sausio 24 d.), “kažin, ar įma
noma apibūdinti reikšmę to dar
bo, kurį atliko jubiliatas, rink
damas, tvarkydamas ir tyrinėda
mas Lietuvos kultūros ir meno 
paminklus”.

Galaunė yra buvęs Čiurlionio 
galerijos kūrėju bei direktorium.

1936 m. Čiurlionio galeriją 
perkėlus į Vytauto D. muziejų, 
Galaunė buvo paskirtas Kultūros 
muziejaus direktorium. Su muzie
jiniu darbu neatskiriamai siejasi 
labai šakota ir turtinga moksli
nė bei pedagoginė P. Galaunės 
veikla.

Jis yra daug nusipelnęs bepo- 
puliarindamas Lietuvos meną, y- 
pač liaudies meną užsieny. 1931 
m. jis buvo surengęs lietuvių liau
dies meno parodas Švedijoje, Nor
vegijoje, Danijoje ir, drauge su 
Latvija bei Estija, ir Paryžiaus

formų, bet buvo pasigendama 
naujų idėjų šviežumo bei tokio 
minties išsisakymo, kuris sutei
kia prasmę ir turinį visam me
no kūriniui.

monistinė spauda tai nutylėjo).
Bene daugiausia laiko sukaktu

vininkas paskyrė jam brangaus 
lietuvių liaudies meno tyrinėji
mams. Iš visos eilės svarbių kny
gų, minėtinos: “Lietuvos kryžiai” 
(1926), kapitalinis “Lietuvių 
liaudies menas” (1930), visa ei
lė knygų apie Lietuvos meną šve
dų, prancūzų kalbomis. Okup. 
Lietuvoje išleista, be kitų, Galau
nės albumai “Medžio dirbiniai” 
(dvi knygos, 1956 ir 1958), “Ke
ramika” (1957), “Skulptūra”, 
(dvi knygos, 1963 ir 1965), “Gra
fika, tapyba” (1968), kelios kny
gos apie grafiką, pernai išleista 
atsiminimų knyga “Muziejininko 
novelės” ir kt.

Galaunė dar vis žvalus ir te
bedirba. Šiuo metu rašo “Lietu
vos muziejų istoriją”, be to, gavo 
pasiūlymą pataisyti ir naujai iš
leisti kapitalinį veikalą “Lietuvių 
liaudies menas”. Netrukus pasi
rodys straipsnių rinkinys “Dailė 
ir kultūra”. Be to, jis renka at
siminimus apie bendraamžius — 
Vaižgantą, Varną, Kiršą, Krėvę, 
Zikarą, Galdiką, ir kitus.

Vinco Ruzgo, pedagogo, muzie 
jininko 80 m. gimimo sukaktis 
paminėta keliuose laikraščiuose, 
plačiausiai — “Tar. Mokytojo” 
laikrašty. Ruzgas — uteniškis, y- 
patingai prisimintinas kaip peda
goginio muziejaus Kaune ir V. 
Kudirkos vieš, bibliotekos Kau
ne, steigėjas. Tai buvo 1922 me
tais. Muziejus buvo slapstomas 
okupacijų dienomis ir šiuo metu 
jo eksponatų skaičius siekia 8,000. 
Ruzgas Kaune yra aktyviai dir
bęs mokytojų profesinės sąjun
gos darbe. Jis taip pat yra buvęs 
vienas “Spaudos Fondo” b-vės 
steigėjų, ilgametis valdybos narys 
ir 1923 m. Fondo reikalų vedė-

(Nuikelta į 5 pusi.)

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

J. LIEPONIS

Marquette Pk., 6211 So. We$tern PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZUOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Šimo taisyklės dar nesudaro 
meno kūrinio. Meno kūrinys tu
ri kalbėti į žiūrovą, suteikti jam 
kokią nors nuotaiką: linksmą, ar 
liūdną, šiurpią ar gerą, gražią 
ar atstumiančią. Tikrasis menas 
turi veikti į žiūrovą, kokiu nors 
būdu jį išjudinti, jau nesvarbu 
ar neigiamąja ar teigiamąja pras
me. Kiekvienas meno kūrinys, 
nesvarbu kokioje formoje jis yra 
įkūnytas, yra kūrėjo minties iš
reiškimas (statement). Pvz., pa
žiūrėję į šįos parodos meno kū
rinį “Ecce Homo”, jaučiame, 
kad jis mus nuteikia nemaloniai, 
šiurpiai. Bet čia menininkas yra 
ištikimas pats sau: nepataikau
damas žiūrovui, jis savo surrealis- 
tine simbolika pajėgia jį sukrės
ti. Kitame meno kūrinyje 
(“Siaubingas mechaniškas ka
ras”) mes matome viską naiki
nantį sprogimą, kuris mus veikia 
bauginančiai. Arba tokie vienin
teliai grafikos darbai “Nepasie
kiama" ir “Uolėtas krantas” 
tuoj pat užmezga ryšį su žiūro
vu. Labai iškalbūs yra šios pa
rodos skulptūros darbai, ypač iš
siskirianti yra “Tremtinė”, kurią 
išvydus, tuoj pasivaidena visa 
liūdnoji ir baisioji tremtinio da
lis. Arba kita plastikos skulptū
ra — “Laisva mintis”, kai savo 
laisvu judesiu, šaunumu ir poe
tiškumu mus nueteikia labai ra
minančiai. Bet tokių “kalbančių” 
meno kūrinių šioje meno paro
doje nėra gausu. Dauguma pa-

Chicago Savings
t n d Lmi Aisooiatiu

NEW 
RATES SAFETY 0F

INSURED

Sąskaitos apdraustos iki $20,000.

PER ANNUM

PER ANNUM PER ANNUM

0F $5000.00 0R MORE 0N CERTIFICATES
0N CERTIFICATES 0F $1000.00

2 Year Maturity One Year Maturity

0N CERTIFICATES 
0F S 1000.00 0R MORE

6 Month Maturity

PER ANNUM

ON »O DAY NOTICE

PASSBOOK ACCOUNTS
$100.00 Minimum

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

B

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 -7575
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M.. Tues 9 to 4, Thuurs. and Friday 9 to 8, Sat. 9 to 12:30



Apeikytės fortepijono triumfas
P. VISVYDAS

“Kas sugeba atlikti vieną ku
rią J. S. Bacho partitą, tas tuo 
pačiu sau atveria duris į platų 
muzikos pasaulį”, taip yra ra
šęs Johann Nicolaus Ferkel, į- 
žymus Bacho kūrybos įvertinto- 
jas. “Tų kūrinių interpretacija 
jaunam menininkui laimi pripa
žinimą — jie yra tokie vaiskūs, 
pilni išraiškos ir visuomet nau
ji”.

Labai džiugu, kad tuos žinovo 
žodžius galima taikyti jaunai 
Los Angeles lietuvių kolonijos pi
anistei Raimondai Apeikytei, for 
tepijono klasės magistrei. Savo 
sugebėjimus ji puikiai įrodė for
tepijono rečitalyje, įvykusiame 
vasario 14 d. San Fernando Val- 
ley universiteto mažajame teat- . I re.

Rečitalio pradžioje klausy
tojai išgirdo turiningą J. S. Ba
cho Partitą Nr. 2, susidedančią 
iš šešių dalių: įžanginės Simfo
nijos ir senų tradicinių Vakarų 
Europos šokių allemande, 
courante, sarabande, rondeau ir 
capriccio. Stebint Apeikytės ran 
kų žaismą ir klausiantis karališ
kų tonų, dingtelėjo galvon fak
tas, kad šį kūrinį Thomaskirche 
genijus sukūrė tik “meno mėgė
jų dvasinei pramogai”. Ir kokia 
gi pramogai Tikras dvasios šo
kis, atitrūkęs nuo gyvenimo, nuo 
gatvių, greitkelių, nuo įsipareigo
jimų. O tos mažos sidabrinės 
žvaigždelės, tvaskančios Raimon 
dos žavingame drabužyje, rodos, 
dar labiau pagyvino courante ir 
rondeau sūkurį.

Perėjimas į skirtingą stilių, į 
Maurice Ravel impresionistinį 
“Jeux d’eau”, nesudarė pianistei 
jokio sunkumo. Fortepijonas ta
po fontanu. Vandens vaivorykš
tės prabilo spalvingais balsais. 
Jautėsi, kad šiam kūriniui Rai
monda atiduoda visą savo poeti
nį jausmą, visą jaunatvišką ta
lentą. ' u, |

Antroje dalyje pianistė pagro
jo Beethoveno sonatą, opus 53, 
sukurtą grafo von Waldstein gar 
bei. “Waldstein sonata” pri
klauso tam periodui, kai kompo
zitorius pajuto pirmuosius apkur- 
timo simptomus ir mėgino ne
pasiduoti likimui. Šią įtampą jis 
išreiškė muzikoje, sonatai suteik 
damas plačias, dramatiškas di
mensijas. Vyksta gūdžių ir švie-

šių tonų kova. Čia interpretato
riui reikia ir tragiško mosto, ir 
romantiškai herojinės laikyse
nos. Negalima iš jaunos pianis
tės reikalauti beethovėniškos po
zos. Dvasinę įtampą Apeikytė 
mėgino perteikti skambinimo 
technika ir tuo švelniu patosu, 
kurio jai niekad nestinga.

Pabaigai buvo atlikti du F. F. 
Chopin Scherzo: opus 31 ir 39. 
Tai koncertinio repertuaro še
devrai. Jų pakartojimo, troško 
klausytojai, nepagailėdami gar
sių katučių. Tačiau bisui pianis- į 
tė davė temperamentingą Arą- Į 
mo Chačaturjano “Tocatą”, su
kurtą Listo įtakoje. Su tuo įspū
dingu kūriniu, taip laisvai ir en-

TRYS sukaktuvininkai 
džiuginti “encore” pageidaujan-' 
čią auditoriją.

Tenka pažymėti, kad Rai-

Pianistė Raimonda Apeikytė

M

Ir ne lietuvių kalba spausdina
mų. Stasys Yla “Tiesoje” (nr. 18, 
sausio 23) A. Sodeiką vertina, 

j kaip pavyzdį, kaip mylėti meną.
Autoriaus žodžiais, A. Sodeika 
daugiau kaip 30 metų dainavęs 

! “su nepalyginama ekspresija, jau- 
' natviška energija.” Nurodyta, 
Įdtad A. Sodeikos pirmi žingsniai 
buvo žengti Chicagoje. Sodeika 

! Bostone baigė Miko Petrausko įs- 
I teigtą konservatoriją. Jis 1920 me
tais statė, režisavo ir net diriga
vo M. Petrausko operetes ir ope
rą “Birutę”. Sukaktuvininkas Lie 
tuvon grįžo 1920 m. Yla pripa-j 
žįsta, kad iš visų Sodeikos vaid-l 
menų — geriausiai atmintyje iš
silaikęs, tai Rigoletto vaidmuo, to 
paties pavadinimo Verdi operoje.

DRAUGAS, fieStfldfenfe, 1970 m vasario mfti. OT A

Andrius Balukas Siaubingas mechaniškas karas
Paveikslas dabar vykstančioj JAV ir Kanados lietuvių dailininkų bendrinėj 
parodoj Čiurlionio galerijoj, Chicagoj, atžymėtos I-mąja premija.Ona Šablauskienė Kryžiaus forma

Iš jungtinės JAV ir Kanados lietuvių dailininkų parodos Čiurlionio galerijoje, 
[ Chicagoj.

(Atkelta iš 4 psi.) 
jas. Tai veikla, kuri okup. Lietu- 

|vos spaudoje dabar beveik nuty
lima...

Ruzgo straipsnių bei leidinių 
tiek daug, kad Vilniaus universi
teto studentė J. Ramanauskaitė 
diplominiam darbui buvo pasi
rinkusi temą: “Vinco Ruzgo dar
bų bibliografinė rodyklė”.

Daugiausia Ruzgo raštų skirta 
gamtos mokslų dėstymui, ypač jo 
mėgiamai biologijai. Plačiai žino 
mos ir kitos Ruzgo knygos, kaip 
“Gamtos mokslo metodika” (19- 
29), “Bibliotekoms vadovėlis” 
(1937), “Aušrelės” vadovėlis (su 
Amlbraška) ir visa eilė kitų.

Ruzgas, dar ir šiuo metu ener
gingas, daug keliaująs, teigia:... 
planų eibės... Šiais metais jau pa
sirodė kelios Ruzgo brošiūros, jis 
dar rengia studiją “Suaugusiųjų 
švietimas ir savišvieta Lietuvoje”.

A. Sodeikos 80-tis paminėtas 
visoje eilėje Lietuvos laikraščių,

Sodeika, 30 m. dirbęs Kauno 
ir Vilniaus operose, nuo 1945 m., 
lygiagrečiai, dirbo ir konservato
rijoje.

Amžiumi kiek jaunesnis, kitas 
solistas, Antanas Kučingis, rusų 
buvęs ištremtas, apie A. Sodeiką 
paskelbė šiltus žodžius “Literatū
ros ir Meno” savaitrašty (nr. 4, 
sausio 24). Kaip ir kiti, ir A. Ku
čingis pripažįsta, kad Rigoletto — 
vienas geriausių Sodeikos vaidme
nų. Kučingiui tekę matyti “daug

Rigoletų didžiosiose Europos sce
nose, bet tokio harmoningo vo
kalo ir sceninio vaizdo tikrai ne
sutikau”. (ELTA)

i;iiiiniiiuitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnniiiniiii!iiiniuiiiiiiiiiHiiiiiiniiiniiiinnnininiiiiui:niiniiiMmi
J. L MUSIC STUDIO 
2450 West 71st Street 

Tel. — 434-4620
Pamokos duodamos — Akordeono, 

Gitaros lr orkestro Instrumentų. Taip 
— Gražiausia padėka Dievui į ^ntZdu°dame k talB°me lnatru' 

už Jo dovanas yra tomis do- iiiimiiiiibhibiiiiiimiiiiiiom^^ 

vanictmiis dalintis su kitais.

ANNOUNCING
k

Apeikytė San Fernando 
universiteto muzikos fa-

prie studijų pabaigos.
Studija apie Vladą Jakubėną 

bus bene pirmas tokios rūšies dar
bas, įteiktas šio krašto aukštajai 
muzikos mokyklai. Chicago Con- 
servatory yra viena seniausių a- 
kademinio lygio muzikos mokyk -

/• INTEREST
ON SAVINGSmonda 

Valley 
kultete pradėjo vadovauti forte- lų Jungtinėse Valstybėse, įsteig- 
pijono klasei, kurią lanko dau- ta 1857 m. Muzikos dalykus jo- 
giau kaip 20 studentų. Apeiky- je yra dėstę visa eilė žymių kom- 
tės meną įvertina ir amerikiečiai, i pozitorių, jų tarpe ir Belą Bar- 
Gaila, kad pastarajame rečitaly-j tok. .Šios mokyklos prezidentas, 

žinomas smuiko virtuozas Fran- 
cois d’Albert, perskaitęs J. Mal
daus darbą, susidomėjo ir pa
reiškė norą plačiau susipažinti su 
Vlado Jakubėno , o taipgi ir kitų 
lietuvių kompozitorių kūryba.

Darbas apie Vladą Jakubėną 
yra nuodugnaus ir akademinio 
pobūdžio. Jis apima jo biografi
nį ir kūrybinio vystymosi kelią: 
pirmąsias studijas Kauno muzi
kos mokykloje, nepriklausomai 
Lietuvai besikūriant, vėliau Ry
gos konservatorijoje, o po to Ber
lyno aukštoje muzikos akademi
joje. Yra apibūdinta aplinka, ku
rioje V. Jakubėnui teko studijuo
ti ir bręsti, įtakoj profesorių ir 
tada viešpatavusių muzikos kryp
čių; toliau peržvelgiama jo pe
dagoginė, kūrybinė ir žurnalisti
nė veikla, 1932 m. sugrįžus Lie
tuvon; tolimesnėje eigoje — pa
sitraukimas į Vakarus, tremtinių 
stovyklų laikotarpis ir pagaliau, 
nuo 1949 m. įsikūrimas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, Chi- 

Coplando “What to listen for in'cagoje. Svarbiausiu išeities tašku 
Music” recenzija. Visi šie darbai šioje studijoje tačiau yra pati VI. 
buvo konservatorijos vadovybės. Jakubėno kūryba. Plačiai anali- 
itin gerai įvertinti. Pagrindiniu zuojami jo stambesni simfoniniai 
dalyku savo muzikos studijose veikalai, pateikiant jų pirmo at

likimo datas ir apibūdiriant jų 
stilių ir formą: taip pat yra su
grupuojamos ir apibūdinamos į- 
vairios VI. Jakubėno kūrybos rū
šys, kaip solo dainos, choriniai 
veikalai, liaudies dainų aranže- 
mentai, instrumentaliniai kūri
niai ir t.t. Gale pridėtas VI. Ja
kubėno kūrinių sąrašas, pažy
mint, kurie iš jų yra išleisti.

Visumoje, nors parašytas ang
lų. kalba, Igno Malciaus darbas 
priklauso prie lietuvių muziko- 
loginės literatūros ir yra iš viso 
pirmas rašinys, paskirtas šiam 
mūsų pajėgiam kompozitoriui. 
Kaipo toks, jis gali būti naudin
gas ir įdomus kiekvienam, norin
čiam susipažinti su lietuvių mu
zika. Šis darbas turėtų patekti į 
lietuvių bibliotekas ir muzikolo
gijos archyvus, o taip pat būti 
pasiųstas ir į žymias krašto bib
liotekas. Igno Malciaus studija y- 
ra multiplikuota ribotame kieky
je, reis-aiui e^čuii, jos gau ouii 

i atspausta ir daugiau.

je, dėl reklamos ribotumo, ma
tėsi tik mažas lietuvių būrelis. 
Po kelių savaičių įvykstančiame 
R. Apeikytės koncerte (Immacu- 
late Heart kolegijos auditorijoje) 
losangeliečiai lietuviai galės gau 
siau pasiklausyti jos puikaus 
skambinimo. Bus atliekami ir 
lietuvių kompozitorių kūriniai.

Ignas Malcius, VLADAS JAKUBĖ-:tanas Bruckneris, žymus povag- 
N'AS. Prepared Jfor: Franęois d’Albert, nėrinio periodo 19 amžiaus an

trosios pusės simfonistas, ir, kaip 
naujesnės muzikos atstovas — 

į mūšų pajėgus ir produktingas kom 
ipozitorius Vladas Jakubėnas. Mu- 
| zikos kritikos kurso ribose I. Mal- 
ciui dar buvo duota parašyti a- 
merikiečio kompozitoriaus A.

President of Chicago Conservatory 
College of Music. Music literature I 
and II semester. Anglų kalba; 11 tan
kiai prirašytu mašinėlės puslapių.

♦

Yra tai Chicago Conservatory 
muzikos mokyklos akademinio 
kurso studento studijinis darbas. 
Muzikos literatūros ir kritikos 
kurso rėmuose I. Malciui buvo 
duota rašomojo darbo tema ap
rašyti trijų kompozitorių kūrybą. 
Jo buvo pasirinkta: Giuseppe Ver Ignas Malcius yra pasirinkęs vo- 
di, genialusis operų kūrėjas; An- kalinę muziką (balsą) ir yra jau

I

Rudeniop^Vladas 'Vaičaitis •
Paveikslas JAV ir Kanados lietuvių dailininkų parodoj Čiurlionio galerijoj Je> reikalui esant, jos gali būti 
laimėjęs Ill-čiąją premiją. I atspausta ir daugiau.
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• ENCYCIOPEIUA LITUA- 
NICA. A-C. Volume I. Edited by 
Simas Sužiedėlis, former member 
of the Faculty of Philosophy at 
the University of Kaunas. Pub- 
lished by Juozas Kapočius. Print
ed in the United Statės of Amc- 
rica, Boston, Massachusetts, 1970. 
Library of Congress Card Num- 
ber 74-114275.
Turint, štai, rankoj pirmąjį ang

liškosios “Encyclopedia Lituani
ca” tomą, galima jau lengviau 
atsikvėpti: alea iacta ėst—slenks
tis jau peržengtas, žygiuojama 
priekin: dabar jau negalima abe
joti, kad bus ir visi šeši užpla
nuotieji tomai. Pirmasis tomas, 
leidėjo J. Kapočiaus Vasario 16- 
tą atvežtas į Chicagą, yra pati 
diddžiausioji tautai, o ir visam 
kultūriniam pasauliui išeivijos 
auka penkiasdešimt antrose ne
priklausomybės paskelbimo me
tinėse.

Pati “Encyclopedia Lituanica” 
yra didelio monumentalaus for
mato, gerame popieriuje. Pirma
sis, tik ką išleistas jos tomas yra 
608 psl., apima raides A,B ir C.

Su dabar išleistos anglų kalba 
lituanistinės enciklopedijos nuke- 
liavimu į pasaulio universitetų, 
miestų ir šiaip įvairiausių moks
lo institucijų bibliotekas tikriau
siai pasibaigs liet, tautos, jos kul
tūros bei istorijos adresu įvairiuo
se leidiniuose šimtmečiais karto
jamos nesąmonės, paimamos vis 
iš kitataučių šaltinių. Visiems in
formacijos ieškantiems dabar tik
rasis pinigas bus parankiai ang
lų kalba išleista “Encyclopedia 
Lituanica”.
O kad pradėtas begalinės reikš-! padvigubėja, kai į rankas paten- 

mės darbas būtų sklandžiai už- ka tokia knyga, kuriai nieko ne
baigtas, kiekvienas turėtume pa- gali prikišti čia užsimintais at- 
galvoti ir apie skubią šito šešia- žvilgiais, 
tomio prenumeratą ne tik sau, 
bet ir kaip dovaną artimesniam 
ir šviesesniam bičiuliui ar ben
dradarbiui kitataučiui.

Į bų” tomuos, o ir šį kartą jau 
suminėtos 263 pozicijos.

• Aloyzas Baronas, DIENA 
PRIE EŽERO. Piešiniai Nijolės 
Vedegytės-Palubinskienės. Išleido 
knygų leidykla Terra (3237 W. 
63rd St., Chicago III. 60629). 19- 
69 metais. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Knyga didelio forma
to, kietai įrišta, spalvotomis ilius
tracijomis, 40 psl., kaina 3.00 dol. 
gaunama “Drauge”.

Negalėdmi pasigirti vaikams 
skirtų leidinių gausa, kiekvieną 
naują sutinkame išskėstomis ran
komis. Deja, pradinis džiaugsmas 
ne kartą gerokai sumažėja, kai

i si

/

j

LITUANISTIKOS BAISAI

H

“Lituanistikos Darbų” antrojo to
mo viršelis.

tarną ir patinkamą knygą lietu
vių kalba.

• THE MEBIAN. F brua-1 
ry, 1970. Marijonų leidžiamas i- 
liustruotas religinės kultūros mė
nesinis žurnalas. Metams 4 dol. 
adr.: 4545 W. 63 St., Chicago, 
III. 60629.

Vasario 16 proga daugiau pri-1 
simenama Lietuva. Išspausdintas 
Lietuvos kunigų laiškas Sovietų 
Sąjungos premjerui, be to — sa
vo straipsnyje apie kalbų moky- ( 
mąsi prof. Schmalstiegas pasako
ja apie savo pamiltą lietuvių kal
bą; taipgi dr. A. Šešplaukis savo 
straipsnyje apie Schaperio kūry
bą iškelia jo veikaluose sukurtus) 
lietuvio charakteriuą.

Konvertite rašytoja V. Mooth 
pabrėžia reikalą uoliau įgyven
dinti socialinį teisingumą. Dr. V. 
Anchell svarsto seksualinės re
voliucijos atnešamus pavojus. Gi 
prel. L. Gižinskas perteikia intri
guojantį pasikalbėjimą teologi
niais klausimais su žydu gydyto
ju. Laikraštininkas A. Haines ap
taria McGinley poeziją. A. Ham 
burg išryškina atsparos taškus, 
kentėjimui prislėgus. Prof. kun. 
A. Teolis dėsto apie kunigo pa
šaukimą. Duodamas gausus 
pluoštas patarimų, kaip saugotis 
širdies ligų. Laikraštininke M. 
Malstm kalba apie sunkumus ir 
viltis katalikų mokykloms.

Pats žurnalo redaktorius kun. 
J. Prunskis aptaria eilę naujau
sių knygų, duoda religinio gyve
nimo apžvalgą. Gausiose iliustra 
cijose randame lietuvių eiseną 

^Sibiro laidotuvėse, komunistų su
naikintų Lietuvos karių kapų 
vaizdą, Dagio skulptūros repro
dukciją, eilę V. Maželio nuotrau
kų. |
I---------------- 1

• Justino Marcinkevičiaus | 
Lietuvoje parašyta ir pereitaisiais j

! metais Vilniuje išleista drama) 
i “Mindaugas” okup. Lietuvoje su-

pamatai tiktai atkištinai pareng
tas iliustracijas, prastą dailinin- 

| ko skonį. Tad džiaugsmas net

• LITUANISTIKOS DAR 
BAI II. Išleido Lituanistikos ins
titutas 1969 m. Chicagoj. Redak
torius Jonas Balys. Administraci
jos adresas: 9307 Chanute Drive, 
Bethesda, Maryland 2Q016. “Li
tuanistikos Darbų’.’ antrojo tomo 
tiražas yra 700 egz., leidinys 186 
psl., kaina 2.50 dol. Kongreso 
bibliotekos kartotekoje leidinio 
numeris yra 66-19245.

Kai laisvajame pasauly mums 
lituanistų mokslininkų trūksta ir 
dar labiau ateityje truks, kiekvie
nos lituanistinės studijos pa
skelbimas yra labai sveikintinas 
ir džiugus reiškinys. Juo labiau, 
kai tokių studijų visas pluoštas 
sutelkiamas viename leidinyje. 
Lituanistikos Institutas, štai, iš
leidžia jau antrąjį “Lituanistikos 
Darbų” tomą. Reikia linkėti, kad 
darbas ir toliau nebūtų nutrauk
tas ir naujų lomų pasirodymas 
padažnėtų.

Tik ką išėjusiame antrame to
me Viktoras Gidžiūnas rašo apie 
Žemaičių bylą Konstancos susi
rinkime; Povilas Rėklaitis duoda 
kruopščiai parengtą studiją apie 
Rytų Europai tirti dokumenta
cijos ir informacijos centrus Va
karų Vokietijoje ir jų reikšmę li
tuanistikai; Jonas Balys pateikia 
anglų kalba straipsnį “Folklore 
Research in the Baltic Countries, 
espacially Lithuania, in the So- 
viet Period”; Kazys Škirpa nu
šviečia Lietuvių Aktyvistų Fron
to veiklą. Recentuojamos naujos 
knygos: Lietuvos istorija angliš
kai (D. Krivickas), Literatūros 
metraštis “Pradalgė” (Aug. Ra
ginis), Lietuvos kaimo architek
tūros paminklai (J. Gimbutas). 
Gale duodama J. Balio parengta 
“Bibliography of Baltic Biblio- 
graphies”. Ji bus tęsiama ir se
kančiuose “Lituanistikęs Dar-

Iš tikrųjų “Dienos prie ežero” 
estetinis apipavidalinimas, jos i- 
liustracijose kūrybingas plastiškos 
linijos ir spalvos žaismas, o taip
gi skambi eiliuoto teksto srovė iš 
karto vaiką prie šios knygos “pri
rakina”.

Knygoje aprašomas vaiko pa
saulis, tiesa, be lietuviškų" pieme
nį lių, be žąsiukų ir viščiukų, bet; 
jis yra mūsų čia Amerikoje au- • 
gančio vaiko pasaulis, kuris jį j 
prie lietuviškos knygos atveda su! 
televizijos Micke Mausu, net su: 
viena kita vaikui įprasta angliš- į 
ka fraze, knygoje tačiau tarnau
jančia taipgi lietuvių kalbos la
bui, kaip ir štai ši eiliuoto apsa
kymo vieta:

O iš kur gi tu čia, Linai 
Tai puiku. O what is this? 
Ar gerai užsikabina 
Tau ant meškerės žuvis.

Bet pamoja Lino tėtis 
Meškere tartum žabu.
Kam jums angliškai 

kalbėtis,
Juk lietuviai jūs abu.

(21 psl.) I

Nepadovanoti mtžojo lietuviu
ko ar lietuviukės šia puikiai pa
rašyta literatūrine dovana būtų 
didelė skriauda vaikų lietuviška
jai dvasiai ir jų estetinio jaus
mo formavimui, o pagaliau ir 
malonumui skaityti jam supran-
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Chicago, I1L 60629. Tel. RE 7-7083

• Lietuvių moterų klubų fe
deracijos išleista anglų kalba kny
ga “The Lithuanian Women” 
susilaukė ypatingo dėmesio ir pla
čiai supažindina svetimtaučius 
su lietuvių moterų veikla bei jų 
nuopelnais lietuvių tautai. Chi
cagos moterų klubas kovo 8 die
ną Lietuvių Jaunimo centre ren
gia kultūrinę popietę, kurios me
tu ši knyga bus pristatyta lietu
vių visuomenei.

ALOYZAS BARONAS

DIENA

PRIE E

,r

U j *' ‘u-

ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 50633

PHONE: 254-4470

. -U !i 1,1 4D

Piešiniai Nijolės Vcdegytės- Palubiriskienės

TERRA

M J DLAN L) putar-
uauja taupant ir duodi 
namams įsigyti paskola* 
Dėkojame už pasitikėjimu 
ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityj. Sus tos 
apdraustos iki $20,000.(10.

Zogai, President
Aloyzo Barono naujos knygos vaikams titulinis puslapis

kėlė didelį dėmesį ir buvo tuo
jau išpirkta. Šiais metais pasiro
dė šios knygos II laida. Jos tira
žas — 10,000 egz.

Lig šiol eilę metų Justinas Mar
cinkevičius buvo labiau žinomas
kaip vienas iš pirmaujančių jau Tchechoįvski, Franz Fuehman, 
pokario kartos poetų. Visai ne- Žara Kirsch ir Marolis Mikelis.

seniai jo eilėraščių rinkinį vokie
čių kalba “Auf der Erde geht ein 
Vogei” (Žeme eina paukštis) iš
leido R. Berlyno knygų leidykla 
Volk und Welt. 53 eilėraščius į 
vokiečių kalbą išvertė Heinz

Be vokiečių kalba tekstų, pateik-1 
ti lietuviški tekstai.

• Lituanistika Oliio universi
tete. Ohio valstybiniame Colum- 
bus universitete JAV-se šių metų 
vasaros semestre pradedama dės- j 
J;yti lietuvių kalba. Lietuvių kal
bos pagrindus dėstys amerikietis 
profesorius Robinson, buvęs prof. 
A. Salio mokinys gi lietuvių li
teratūros kursą skaitys prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris.

%
l’ASSIKMm SAVINGS

— o — 
Ali Accounts 

Compounded Dali, 
Pald Quarterly

2 -YEAR SAVINOS 
CERTIFICATES 

(Mlnimum $5.000)

°/
/O

3-1083

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintai paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258-59

LUIZ AUTO REPA’R
6643 S. KEDZIE AVĖ.. CHICAGO. ILL. 60629

TELEF.
KAROSERI.1OS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

436-3R99

LIETUVIŲ STAIGA

Mokamas ui Vienu Me
tu Certlficatų sąskaitas 

Miuimiun 05,000.00

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
PilnaJi užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

300 — NF.W YORKER

Z

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Naujas aukAtas divi
dendas mokamas už 
tnvesiavtmo sąskaitas.

D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD Ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD. . . 9 v r iki 5 v »

SESTAI). 9 v r Iki 12 v 4 — Trečiad uždaryta

Kaina nuo $2,995.00
NEMPORT

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Maniifacturers

Nevvport 2-dr. Hardtop

BALZEKAS MOTOR SALES, INC 
4030 Archer Avė. - Phone VI 7-1515

GRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th Street
PLENTY OF

Tel. LAfayette
FREE PARKING SPACE

Z?

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
N A T I O N W I I) E 

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

FUL.L LIFET1ME GUARAN- 
TEE agalnst defects in work- 
manship and materials and 
all normai road hazard In- 
Jurtes encountered ln every- 
llfeday passensrer car ubo for 
the llfe of the orlginal tread 
deslgn ln accordance wlth 
terma of our printed gua- 
rantee certificate. Price o f 
replacement pro-rated on 
origlnal tread depth wear 
and baaed on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at tlme of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prlces are intended to, būt 
may not. represent approx- 
Imate eurrent average sel- 
Ung pricea and are subject 
to charme wlthout notice.

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, lllinois

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 CESAS

PERTVARKYTAS

RESTORANAS & LOUNGE
PASICLO JUMS DIDELĮ PASIRINKIMU

AMERIKIETIŠKŲ VALGIŲ 
O JEIGU JUMS PATINKA EGZOTIŠKI VALGIAI, 

pasirinkite JAPONIŠKA MENIU. 
Tropikinia; gėrimai — mūsų specialybė

Padavėjos apsirengę “kimono” rūbais
Jums ir jūsų draugams čia patiks sustoti prieš ar po teatro. 

Priešpiečiai (LUNCH) duodami nuo 11 vai. ryto, 
šeštadieniais atdara 4 v. popiet. Sekmadieniais 12 vai. dieną 

Pirmadieniais uždaryta. Dėl rezervacijų — 
TELEFONUOKITE 925-1678

Diamond Head
RESTAURANT & LOUNGE

3321 WEST COLUMBUS AVĖ. (Arti 79th ir Kedzie Avė.) 
Savininkas Edmundas Mačiulis

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

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

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

Parduodame, _____ ______  _ _____ „__ ___ _____ _ ________ ,
dulkiu siurblius prieinamomis kainomis ir sąlygomis. 
Turime dalis. Aptarnaujame Chicagoje ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Sevving machines and Vacuum cleaners

4081 ARCHER AVĖ. (Prie California Avė.), Chicago, III. Tel. 927-4702

Vedėjaa Arvydas M. DIKINIS

BERN1NA
NECCHI 
ELNA
VIKING 
PFAFF 
SINGER

nuomojame ir taisome siuvimo mašinas,

ELECTROLUX 
HOOVER 
EUREKA 
KIRBY 
ROYAL 
IR KT.

Siuvimo Masinos - Dulkių Siurbliai



1 Filmų kritikai, 1969 m. bai- [ 
giantis, parinko ir pačius blogiau 

. sius metų filmus. Tegul dabar žo
dis priklauso “N.Y. Times” kri
tikui V. Canby.

Įdomu, kad į blogiausių sąra
šą jis įrikiavo ir tokius filmus, ku
rie kitų parinkti... geriausiais 1969 
m. filmais (taigi, de gustibus...)

Canby prie menkiauių prisky
rė: “The Arrangement” (Elia Ka 
zan pastatymas...), toliau: “Can 
Heironymus Merkin...”, “Hail 
Hero”, “The Happy Ending”, 
“John and Mary”, “The Lošt 
Man”.

Kritikas, daugelio nustebimui, 
į “blogiausių filmų” grupę įrašė 
ir britų, kitų ypatingai išskirtąjį 
“Oh, What a Lovely War”, bet 
nenustebino, kai tokiu parinko 
James Bond naują serijinį filmą 
“On Her Majesty’s Secret Servi- Virkau. Knygoje tilps apie 60 ei- 
ce”, bet... vėl nustebino, kai įtrau- lėraščių, suskirstytų į šiuos sky- 
kė St. Kramerio filmą “The Sec-

i

Vakaru europiečiai pirmauja 
filmuose

VYTAUTAS ALSEIKA Toliau seka kritikės vargiai pa-
' teisinamas pasirinkimas, tai yra 

“Draugo” spec. korespondentas “The Prime of Miss Jean Bro-
New Yorke die”. Jau daugiau suprantamas iš- ret of Santa Vittoria”, pagaliau,

skyrimas Stanley Kramerio pas
tatymo, su nepalyginamais An-

Šiose skiltyse jau minėta, kad na Magnani ir Anthony Quinn 
22 New Yorko dienraščių bei sa- _ »The of $anta Vitto-
vaitraščių filmų kritikai parinko rfa» dar _ <<7^ Happy End- 
geriausius 1969 metų filmus, be ing» ir jau minėtas Lauk. Vaka

rų kolorito — “True Grit”.
Kiti taip pat iškelia užsieniečius 
Dar žvilgis ir į trečiojo, labai 

populiaraus dienraščio, “New 
York Post” kritikų, net dviejų, 
“balsavimus”.

Pirmasis jų, Archer Winsten, 
pirmenybę teikia švedų gamybos 
filmui, “Adalen ,31”, ypač, kad 
jis esąs platesnės apimties, jun
giąs ir tragedijos ir humoro pra
dus. Toliau Winsten iškelia dide
lės sėkmės JAV filmą “Midnight 
Cowboy” ir į trečiąją vietą įri- 
kiuoja šiose skiltyse keletą kartų 
minėtą prancūzų “Z” apie Grai-

dar nurodė ir į “Winning” su 
P. Newman.

® Na'yiae Kazio Bradūno po- liau dar ir į kitus keturis JAV 
ezijos rinkinys “Donelaičio ka
pas” jau atiduotas spaudai. Kny
gą leidžia Mykolas Morkūnas 
Chicagoje. Viršelį ir dviejų spal
vų pradines skyrių iliustracijas 
piešia dailininkas Vytautas O.

to, ir geriausius aktorius, akto
res, režisierius. Buvo paminėta ir 
“New York Times” dienraščio kri 
tiko, Vincent Canby, nuomonė 
apie 10 geriausių filmų.

Šį kartą meskime žvilgsnį ir į 
kitų New Yorko filmų meno kri
tikų pažiūras.
Hollyvvoodas, aplamai, apvylė...

Štai, labai plačiai paplitusio 
(daugiau, kaip 2 mil. egz. tira
žo) New Yorko “Daily News” 
kritikės Wandos Hale nuomonė. 
Ji pirmiausia nurodė, kad parink
ti 10 geriausių 1969 m. filmų nė
ra lengva, nes Hollywood’as sa
vo gamyba nebuvo, deja, pasie- kijos gyvenimo apraiškas, politi-

| Kiti kritiko išskirti filmai: “Tell 
“ —- “ ”, vėl
— britų pastatymo “Oh, What 
a Lovely War”, amerikiečių “Ea- 
sy Rider”, italų “The Damned”, 
britų “If”, prancūzų “Stolen Kis- 
ses” ir, pagaliau, “Three”.

“Cactus Flovver”

Na, o ką apie blogiausius po
rina Hollywoodo kritikė Joyce . 
Haber? Ji ir vėl panašiai, kaip 
Canby, menkaverčiu filmu laiko 
“The Arrangement” ir publikos 
pamėgtą “Cactus Flower” (iš es
mės, vykusios teatro pjesės pakar 
tojimas ekrane...), toliau seka fil 
mai: “De Sade”, “Gaily, Gaily”, 
“Goodbye, Mr. Chips”, “Justi
ne”, “Lion’s Love”, “Me, Nata- 
lie”, “Popi” ir “Staircase”...

Žinoma, buvo ir daugiau, žy
miai menkesnių filmų ir jie, dau 
gumoje... Hollyivoodo pastatymo.

rius: “Vakarienės dūmas”, “Už
denkim namų žarijas”, “Tarp 
vandens ir židinio” ir “Numir
ti gimtinėje”. Rinkinys bus 80 
psl., turėtų pasirodyti pavasariui 

blogiausias... baigiantis ar ateinančios vasaros 
pradžioje.

j • Sovietų foto paroti-je ’šski- 
riami lietuviai. Vasario 17 d. 
Washingtone atidaryta sovietų

■ foto paroda, pavadinta “USSR 
Photo 70”. Paroda kovo 12 d. 
bus perkelta į New Yorką, o vė-

miestus: Chicagą, San Francisco, 
Stn Anatonio ir New „Orleaną. 
Parodoje išstatyta 1200 nuotrau
kų.

Gana netrumpą parodos re
cenziją “The New York Times” 
puslapiuos tą pačią atidarymo 
dieną jau parašė Peter Grose. Sa
vo straipsnyje jis perbėga visą so
vietinio foto meno istoriją, neap
lenkdamas nei partijos nuorodų,

I sugestijų bei varžtų. Liesdamas tinės ir lange padžiauti moteriš- 
pačią parodą, recenzentas sumi
ni labiausiai būdingus sovietinės 
parodos bruožus: socialistinį re
alizmą, vis besišypsančius veidus, 
paradus ir pan. Tačiau, girdi, y-

I ra parodoje ir kasdieniškai pap- 
’ rastų ir net humoristinių temų.
Būdinga dar ir tai, kad “The 

; New York Times” prie recenzi- 
I jos deda ir tris parodoje esan
čias nuotraukas, bet kaip tik vi- 

I sas iš tų kasdieniškųjų temų. Dvi 
iš jų yra lietuvių: Vitalijaus Bu- 
tyrino ir Vytauto Lutkaus. Pir
mojo — sėdinčios moters nuot
rauka, pavadinta “Fotografika”,
antrojo — ant rąstų sienos su- artimos moderniško pasaulio dva- 
kabintos džiovinamų vaisių vir- šiai.

kieji rūbai pavadinami “Vasara”. 
Parašuose po nuotraukomis 
“The New York Times” taipgi 
pabrėžia, kad abudu fotografai y- 
ra lietuviai.

• Domimasi lietuviškomis pa
sakomis. Praeitų metų pabaigoje 
Holt, .Rinchart and Winston 
knygų leidykla New Yorke išlei
do liaudies pasakų rinkinį, kuria
me įdėtos ir dvi lietuvių liaudies 
pasakos. Leidinio redaktoriai pa
žymi, kad lietuvių pasakos yra su
silaukusios labai didelio susido
mėjimo, nes jos, būdamos antiki
nės, savo dvaasia esančios labai

kęs reikiamo lygio, gi užsienio fil nes ir kitokias, 
mų nebuvę daug.

Betgi, jos nuomone, britai išni- Them Willie Boy Is Here 
ro priešaky, ir pirmą vietą W. 
Hale paskyrė “Oh, What a Love
ly War”. Hale pripažįsta, kad šis 
filmas — šauni, prieš karą nu
kreipta britų satyra, ir ji laiky
tina ir vienu pačiu geriausių pas
tarųjų metų filmu.

Toliau sekė vėl užsienio fil-

Kita kritikė kiek skiriasi...

To paties -dienraščio, “N.Y. 
mas, būtent, mūsų čia jau minė- P°st > 6‘lmų kritikė Hollywoode, 
tas “Z” (1963 m. įvykiai Grai-j J°yce Haber, iškėlė, kaip pačius 
kijoje). Nurodoma į trijų akto- geriausius, dar du filmus, lai I 
rių, prancūzų, vykusią vaidybą— > . t^ie Thousand Days .

, tai Jean-Louis Trintignant, Yves h žinomas JAV banditus vaizduo- 
Montand ir Irene Papas.

Populiaraus dienraščio kritikė 
toliau iškelia muzikinį filmą “Hel 
lo, Dolly” su išgarsinta Barbra 
Streisand (neseniai pagarsėjusia 
ir savo susitikimais su Kanados! 
min. pirmininku P. E. Trudeau).

Pastebėtas ir Williamsono 
“Hamletas”

Šio dienraščio kritikė W. Hale 
parinko, priešingai kitiems, šiuo 
metu New Yorke su didžiule 
sėkme (ypač jaunimo tarpe...) ro
domą naują filminį Hamletą su 
Nicol Williamson. Jis skirtingai 
Hamletą, Dainijos princą, pa
vaizdavo Broadwayaus teatre, da
bar tą patį vykdo ir filme (la
bai vykusi Tony Richardson re
žisūra).

Kiti kritikės pasirinkimai: saty
rinė Hollovvoodo komedija “Bob 
and Carol and Ted and Alice” 
ir... kitų žymiai greičiau įvertintas 
britų “If” (studentų maištas prieš 
senas tradicijas).

O koks masių, kino lankytojų, 
polinkis?

Jei pažvelgti į daugiausia sėk
mės turinčius filmus, ką paste
bėsime? Skonis — labai įvairus.

Taip, “jaunimo filmai”, a la 
“Easy Rider”, “Alice’s Restau
rant” ar “Prologue”, turį nepap
rastą sėkmę ir ypatingai jaunimo 
tarpe... .

Publika mėgsta ir gerą užsie
nio gamybą — pakanka prisimin 
ti “Z”, “If”, ir kitų užsienio ga
mybos filmų pasisekimą ir ... jų 
pastatymą.

Masės mėgsta ir gerus senus 
filmus, — pvz. “Fantasia”, Walt 
Disney, bent 10 metų senumo 
šedevrą. New Yorke filmą stebi 
tūkstančiai ir nesimato galo...

Daug kas skuba stebėti porno-

----  --------. „—...... less” gražuolių vaizdus, bet... tuo 
Taip pat šį karta labiau neiš- ?ačiu metu ūksiančiai žiūrovu’ 

ryškėjo Ryta Europos kraštu, kaip 
Čekoslovakijos, Vengrijos ar Len,

. ... , „ .. . kijos filminė gamyba. Tuo tarpu ijąs filmas, Butch Cassidy and \ .. ... .
the Sundance Kid” (su Paul a,aksc,a“ ,’ie teJkĮ’ kai? sakoma, 
KT \ i tikrus deimančiukus. Kur dingoNewman). 'vi. . n

Kiti Haber polinkiai, tai “Bob Ce 31 SU venSrais-
and Carol...”, “The Damned”/ Todėl galime daryti išvadą: J 
“Goodbye Columbus”, “Heilo, AV filmų gamyba nestovi vieto- 
Dolly”, “Midnight “Cowboy”, 
“Tell Them Willie Boy Is Here”, 
“True Grit” ir, pagaliau, pran
cūzų, bet su graikišku koloritu—
“Z”.

O kokie patys blogiausi filmai?

Ką skelbia tie “balsavimai”?

Dabar, kai šį kartą ir anks
čiau, nurodėme į New Yorko kri
tikų pažiūras, ką gi galime paša 
kyti? Nuomonės įvairios ir, sunku 
ginčytis dėl jų.

Tačiau būdinga, kad Holly- j 
woodo gamyba nebuvo, bent 19- 
69 metais, ypatinga bei patrauk
li. Kaip tik patraukė dėmesį už
sieniečių filminiai gaminiai su 
prancūzais, italais bei britais prie i 
šaky. Visiškai neiškilo pastarųjų grafinio pobūdžio filmus ar “top- 
metų vak. vokiečių gamyba.

AKADEMINĖS 
PROŠVAISTĖS

Atkelta iš 8 psl.) 
nė pagalba būtų, — trūksta tik 
vienybės ir noro. Be to, galima 
būtų ir socialiniu pobūdžiu ben
drauti, ne tik organizacinėse ri
bose.

Reikia pripažinti, kad tokioje 
situacijoje, kurioje yra Illinois u- 
niversiteto studentai, yra sunku 
išsijudinti iš abejingumo, nes no 
ras ryšius palaikyti ir bendrauti 
savo tarpe turi kilti iš paties stu
dento. Kaip nors turi būti priei
ta prie susivienijimo. Lietuvių 
studentija Circle Campus gali 
pasiekti studentiško gyvenimo i- 
dealą, reikia tik pabusti.

Živilė Bilaišytė

Yorke gėrisi senu filmu “10 Die
vo įsakymų” su Ch. Heston.

Todėl bent apie JAV gyvento
jų polinki sunku spręsti. Jis įvai
rus ir... jo netenka smerkti.
Belieka pripažinti, kad filmų sri

ty amerikiečiai toli gražu nepir
mauja. Iš kitos pusės, filmų me
nas vis labiau patraukia gyven
tojų dėmesį, ir vargiai būtų gali-

je, ji ir toliau pirmauja avan
gardinio filmo srity ir vad. bran
gaus pastatymo musicals bare, ma teigti, kad jis — atsilieka, kad 
Šiuo atveju nemenkas J. ir A. Me- jį pakeičia televizija ar kas kitas, 
kų įnašas (liečia avangardinio Ne, jis vis dar gyvas ir nematy- 
filmo polinkį). ti smukimo žymių.

We Offer To Saw$

•
0N SAVINGS CERTIFICATES 0N SAVINGS CERTIFICATES

OF $10,000. OR MORE, OF $7,000. OR MORE.

PER ANNUM2 YEAR MATURITY per annum 1 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES K 1q^ 

OF $5,000. OR MORE.
6 MONTH MATURITY p^Tannum

REGULAR PASSBOOK 
ACCOUNT 

Paid and 
Compounded 

Quarterly
5%

PER ANNUM

Rate effective Apr. f, 1970

NOW INSURED TO $20,000
4
M

r
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Mutual Federal 
Savings and Loan ~~~

1005

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

H I G H
P a i

5%
PASSBOOKS 

5’/2% 
$1,000 minimum 

INVESTMENT BONUS P1.AX 
Savings

d
R

Q u a r t
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e r i y

6%
030 m’nimnm

YEAR CERTIFICATE

5 % %
$1,000 inlnlinuin 
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LIADAIICTTE KHMERAI MHME ii J

I

DABAR 1970 M.
GERIAU NEI BET KADA 

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI 
Į LIETUVĄ
(JAV doleriais arba rubliais, 
kurie yra labiau pageidaujami) 

OFICIALIAI
PILNAI GARANTUOTI

Užsakykite Dovanų Pažymėji
mą jūsų giminėms. Pridėkite 
25% padengimui visų komisų. 
Ta! geriausia dovana iūsų gi
minėms ir jie tą patvirtins.

Štai kode:
DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS
Vneshposyltorg turi pilnai pri
krautas krautuves ir sande
lius, k. d jūsų gim nės galėtų 
pasirinkti iš didžiausio pasi
rinkimo maisto, rūbų, medž a- 
gų, namų reikmenų :r daug, 
daug kitų daiktų.

LABAI PRIEINAMOS 
KAINOS

Ką tik jūsų giminės išsirinks, 
jie gaus už prieinamiausias 
kainas. Įrodymui, mes mielai 
pasiųsime jums v sai nemoka
mai naujausią Vneshposyltorg 
katalogą su daug daiktų ir .nu
rodytom kainom, kurias mo
kės jūsų giminės su Dovanų 
Pažymėjimais.

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
YRA GERIAUSIA

Kai jūs peržiūrėsite šj kata
logą, jūs įsitikinsite, kad Do
vanų Pažymėjimai yra geriau
sia. Jie yra daug ger au nei 
siuntiniai ir daug geriau nei 
gryni pinigai. Jūsų giminės 
pasirinks ką jie norės ir pirks 
už labai prieinamas kainas.

UŽSAKYKITE PER 
INTERTRADE EXPRESS 

CORP.
Tūkstančiai patenkintų kren
tu siunčia Dovanų Pažymėji
mus per INTERTRADE EX- 
PRESŠ CORP., ir jų giminės 
parašo, kaip jie yra laimingi ir 
patenkinti. Jei dar neesate už
sakę per mumis, norime pa
siūlyti tai padaryti dabar. Jūs 
tada sutiksite, kad mūsų pa
tarnavimas yra greičiausias ir 
patikimiausias.
Užsakykite dabar. Užsaky

kite tiik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
Reikalaukite mūsų neap

mokamo katalogo.

LABAI SVARBU
Mes galime priimti ribotą 

skaičių užsakymų automobi
liams ZAPOROZHETS, Model 
ZAZ 966 už pilną kainą 
$1,850.00. Šis pasiūlymas baig
sis gale 1970 m. vasario mėn.

MARQU£TTE FUNERAL HOME - -
t’KVS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

A1KŠTF. UTOMOBIL1AMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO > 
MR . N E L S 0 N C 

Savininko

SAINT CASIMIR* 
MONUMENT CO. | 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335 j|
Vienas blokas nuo kapinių X

EUDEIK IS
Laidotuvių Direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 1741-2

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
STEP. C. LAUK IR SONi -

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
$354 S Halsted Street Tel YArds 7-1911

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė, Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituaniea Avė. Tel. YA 7-1138-1139

> ANTANAS M PHI1 I |P<
« 3307 So. Lituaniea Avė. Tel. YArds 7-3401
H

VASAITIS - BUTKUS
1446 S 50th 4 ve Cicero 411 Tel OI. 2-1003



REDAGUOJA ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS, Jr., 3948 S. Artesian Avė., Chicago, Illinois 6063?

Studentu forumo klausimu
Artėjnat Jaunimo 'kongreso metams, kyla klausimas, kur 

ir kaip galėsime pratęsti tuos darf’;us bei problemų diskusijas, 
kurios iškils ir Ikongrese ir prieškongresinėje stovykloje. Pas
kutinysis kongresas liudija, kad jaunimas suvažiavo, pasižmonė
jo, bet, kongresui pasibaigus, liko lyg tuštuma __ studentai į
vidlumą daugiau nebeišėjo pasisakyti tais (klausimais, kurie 
kongreso metu atrodė taip aktualūs. Jei mes norime šitas dis
kusijas tęsti, tai mes turime turėti ir forumą. Asmeniškų laiš
kų, individualių susitikimų bei socialinių pobūvių takioms disku
sijoms nepakanka. Forumas turėtų būti toks, k.iriame galėtų 
dalyvauti visi studentai — neatsižvelgiant į gyvenamąją vieto
vę, pažiūras bei skirtingus įsitikinimus.

Šitoks forumas, kadangi turėtų būti včečas, geriausiai ga
lėtų būti realizuotas .periodinėje spaudoje.

Bet kokiuose žurnaluose bei la'k naščiuose lietuviai studen
tai ga’čtų išsireikšti? “Studentų Gairių” (oficialiojo LSS žu na- 
lo) nebėra — mirė taiiip pat kaip ir pati sąjunga. “Akademinės 
Prošvaistės” šitdličo uždavinio negalėtų atlikti, neis jos perma- 
žos — vienas rimtesnis straipsnis užimtų visą puslapį. “Gaude- 
amus” taip pat nėra konkreti galimybė, nes jis- yra tik vienos 
organizacijos leidinys, o forumo tikslas — visų studentų pažiū
rų išrelitelmias.

Žzcilg'ant į rimtesnius žurnalus — “Aidus”, “Laiškai Lie
tuviams” ir “Metmenys” kyla klausimas: ar "Aidai” ir “Laiš
kai Lietuviams” galėtų vien studentų problemas diskutuoti, ar 
skaitytojams visa tai būtų įdomu, kadangi studentų forumas tik
riausiai būtų po’eminis, ne akademinis. “Metmenys”, priviršuti- 
(rifl ai į juos žiūrint, iš šių trijų žurnalų Išsiskiria, nes skelbiasi 
“jaunos kartės žurnalu”, o taip pat skųlb'a, kad "laikydamiesi 
liberalios politikos, le;dėjai ir redaktoriai iš bendradarbių neroi- 
kaJj-iuja vien tokių minčių, su kuriomis pirmieji visada sutiktų.” 
Gražiai skamlda, bet iš tikrųjų ar taip gražiai yra?

Deja, visiškai ne. Daugiausia straipsnių prirašo tokie “jau
nieji ikartininkai”, kaip pavyzdžiui Šilbajoris, Trumpa, Antanai
tis, Greimas, Rastenis, Dranga, ir Kavolis. Bet jie jau buvo 25-ių, 
neit 35-ių metų, kai dabartiniai studentai tik gimė. Pamaldi padė
tis yra ir su. liberalia, politika. Yra maž am straipsių iš “dešinės” 
“Metmenyse”, negu iš “'kairės” “Aiduose”. Kitaip sakant, gal 
de jure atvira, bet de f acto “Metmenys” yra Santaros - švie
sos organizacijos žurnalas.

Tad nėra visapusiško ir plataus studentų forumo, ir pagrin
dinis klausimas būtų — kas galėtų įsteigti ir vesti ? Būtų idealu, 
kad naujoji (dar neišrin'kta) LSS valdyba, jei ji bus kiek rim
tesnė negu ligšiolinės, šituo reikalu pasirūpintų.

Santaros - Šviesos surengtoj paskaitoj Dalia Juknevičiūtė kalba apie “environ- 
mental” teatrą. Klausosi Jūratė Jakštytė, Liucijus Alenskas, Dalia Bieliūnaitė 
ir Živilė Bilaišytė. Nuotr. Raimundo Šilkaičio

Apvalus stalas. Susėdę keturie
se, susikaupę dėsto kortas. Prie
šais — suraukęs kaktą, rimtai 
svarsto padėtį blondinas studen
tas. Jis galvoja. Čia kitas, glosty
damas barzdą, jau toli priekin 
matematiškai išskaičiavo visas 
galimybes. Trečias, apvalaus vei
do, akiniuotas, giedrios nuotai
kos — pasaulis sukasi ratu apie 
kortų stalą. Ketvertuką papildo, 
koją ant kojos uždėjus, čiauš
kianti studentė. Cigarečių dū
mai teikia situacijai mistiškumo, 
o knygų krūva ant žemės šalia 
stalo — mokslišką nuotaiką.

Lietuvis studentas susiduria su 
įvairiomis problemomis, kai įžen 

gia universiteto pasaulin. Jis tu
ri kokiu nors būdu savyje sude
rinti amerikiečių studentų bend
ruomenę, kurioje jis yra, su lie
tuvių bendruomene, kurioje jis 
iki šiol yra augęs. Atsiranda į- 
vairiausi konfliktai ir svyravi
mai. Dažniausiai tokios aplinky
bės susidaro, kai gyvenama u- 
niversiteto patalpose, arba kai 
mažai lietuvių studentų tą patį 
universitetą lanko.

Illinois universitete, Circle 
Campus — Chicagoje, yra susi
dariusi kitokia situacija. Šiame 
universitete, kurį iš viso lanko 
15,000 studentų, yra trys šimtai 
Jaunosios kartos lietuvių. Kur ei

Įvykiai Chicagoje
Akademinis skautų sąjūdis

— Sausio 24-tą įvyko šokiai.
— Sausio 31-mą buvo sueiga, 

kurioje diskutuota sąjūdžio gai
rės, ateitis bei šių dienų organi
zacinės problemos. Taip pat bu
vo prisiminta žiemos stovykla.

— Vasario 14-tą įvyko blynų 
balius.

— Vasario 21-mą (šiandien) 
įvyksta sueiga.

— Jau ruošiamasi Kaziuko 
mugei, kuri įvyks kovo pirmą.

Ateitininkai

— Sausio 29-.tą įvyko mėne
sinis susirinkimas, kuriame buvo 
bendros diskusijos apie lietuviš
kos ir amerikietiškos kultūros sin
tezės sunkumus lietuviam stu
dentam. Siame susirinkime taip 
pat buvo paminėta, kad kovo 29- 
tą dieną įvyks šokiai “Eckan- 
kar”.

— Vasario 27-tą įvyks drau
govės susirinkimas. Tema — “In
dividas bažnyčios institucijoje”.

— Korp1 šai'”' a v:1 ano 6 d. 
turėto erisirinkv •’ą, kariame 

A lclr’pnd*,as P° kalniškis skaitė 
•pfer^tą ap’? A'g. Landsbergio 
drama “Penki stu’pai turgaus 

’’>’štė ’e.

Lituanica Club

— Illinois universiteto Litua
nica Club suruošė Vasario Še
šioliktos minėjimą universiteto 
patalpose.
LSS

— Jau išsiuntinėti LSS Centro 
valdybos balsavimų lapeliai. LSS 
nariai kviečiami kuo greičiau 
juos užpildyti ir išsiųsti.
Neo-Lituanai

— Sausio 11-tą, kun. dr. Ku
bilius skaitė pasakitą apie “hip
pies”.

— Sausio 23-čią, įvyko alutis 
studentams ir arbątėlė studen
tėms.

— Sausio 30-tą buvo fuksų ir 
senjorų sueiga.

— Planuojama sueiga vasario 
mėnesį.
Santara

— Vasario 6-tą Dalia Jukne
vičiūtė skaitė paskaitą apie “en- 
vironmental” teatrą.

Laukiame daugiau žinių iš ki- 
tų lietuvių studentų organizaci
jų, ne tik iš Chicagos, bet ir iš 

i kitur.

si, vis susitiksi lietuvį, jei ne drau 
gą, tai pažįstamą. Tokioje ap
linkoje lietuviai galėtų dalyvau
ti nepaprastame studentiškame 
gyvenime. Tačiau čia vėl prob
lemos. Dauguma lietuvių, ei
nančių į Circle, tebegyvena to
je pačioje aplinkoje, kur gyveno 
eidami į gimnaziją. Tėvai, tie pa
tys draugai ir organizacijos turi 
stipresnį lojalumo ryšį studentui 
negu universitetinė aplinka. Stu
dentai arba jau veikia kitose or
ganizacijose, arba visiškai nie
kur viešai nesireiškia. Priklausy
ti dar vienai organizacijai nėra 
nei reikalo, nei noro. Tokiu bū
du, lietuviai studentai, lanką Čir-

Pedagoginio Lituanistikos instituto 
studentu pasisakymai i

Jau eilė metų Chicagoje vei
kia Pedagoginis lituanistikos in
stitutas. Instituto tikslas — išug
dyti naujus mokytojus lituanisti
nėm mokyklom. Apie Instituto 
vertę bei jo negalavimus buvo 
pasiteirauta pačių studentų. Štai 
kaip studentai, kurie su dideliu 
pasišventimu lanko tą institutą, 
pasisako: ,

Andrius Markulis: Institutas 
yra geras bandymas tobulinti lie
tuvių kultūros pažinimą Ameri
koje gimusiam jaunuoliui. Mano 
manymu, yra dėstomų kursų, ku 
rie yra ir naudingi ir taip pat ne- 
naudingi mūsų laikų dvasiai, i 
Štai, praeito semestro istorijos 
kursas, dėstomas p. V. Liulevi- ■ 
čiaus, davė gilų ir analitinį 
žvilgsnį į Lietuvos praeities svar
besnius kontraversinius klausi
mus. Tame kurse j tas problemas 
buvo žvelgiama tų problemų lai

cle, neturi bendro savo studen
tiško gyvenimo, kuriuo galėtų 
didžiuotis ir kuriame norėtų da
lyvauti. Šį didelį būrį jungia tik 
abejingumas.

Taip atsiranda maži būreliai: 
prie lango užkandinėje renkasi 
kortų lošimo grupė, antrame 
aukšte Circle Center, vadinama
me Pier Room, kasdien maišosi 
kita uždara grupelė, čia matyti 
dar ir tokių, kurie, suradę drau
gus amerikonų studentų tarpe, 
pradeda visai atkristi nuo lietu
vių. Dažnai susimeta “hippie” 
grupė, yra dar ir juos imituojan
tys “pseudo-hippies”, ir taip to
liau, be galo. Tie studentai, ku
rie, toliau gyvendami, lanko Čir I 
cle, ar kurie nepažįsta kitų lie

Vaizdas iš Akademikų skautų žiemos stovyklos. Veidai tesimato V. Bobinaitės 
ir V. Štuopio. Nuotr, M. Griauzdės

ko dvasioje. Institutas turėtų 
bandyti kursuose kaip tik tokią 
medžiagą perduoti, o ne kokią 
neaktualią temą nagrinėti.

Arūnas Krutulis: Su Instituto 
idėja sutinku, tačiau kursai yra 
truputį nuobodūs, nes metai iš 
metų kursų temos lieka tos pa
čios. Lektoriai nepaprastai sau
sai perteikia visą medžiagą, kas 
jaunesnio amžiaus žmogui yra 
nepriimtina. Instituto tikslas yra 
išugdyti lituanistinėm mokyk
lom mokytojus, bet kursų me
džiaga dažnai nieko bendro su 
tuo ruošimu neturi. Būtų, ma
no manymu, naudingiau, jei di
desnis svoris būtų dedamas ant 
metodikos. Nors institutas vienu 
ar kitu atveju jaunuoliui kelia 
tam tikrų rezervų, tačiau vis dėl
to reikėtų į jį žiūrėti atviresniu, 
palankesniu žvilgsniu.

Danutė Bruškytė: Kursų te

Keliauju
— o kur, nežinau

Svajoju
— o gal sapnuoju.

Bet kelionėje toliau važiuoju
O sapnas mano — vis skrajoja.
Gal kada . jie susitiks
Ir man gyvenimą linksmesnį paliks.

Lina Kriaučių n aitė

tuvių studentų, atsiranda tiesiog 
juokingoje padėtyje: tiek lietu
vių, o jie nepritamap nei prie vie
nos grupės. Yra dar ir tokių, ku
rie “rimtai mokosi” ir jokio rei
kalo su nieku nenori turėti.

Oficialiai veikia Lituanikos 
klubas, kurio tikslas — suvienyti 
lietuvius studentus. Gal tik de
šimtadalis apie tai pagalvoja, o 
veikia dar mažiau. Susipažinimo 
vakaras rudenį ir Vasario šešio
liktosios minėjimas, kurio pa
ruošimui noromis-nenoromis pri
sidėjo dvidešimt studentų, tai du 
didžiausi žygdarbiai, kuriuos per 
stebuklą ištempė pirmininkas ir 
maža grupelė jo pasekėjų.

O tokio pobūdžio organizaci
niam veikimui Circle Campus

būtų ideali vieta. Universitetas 
remia įvairių būrelių veikimą. 
Pavyzdžiui, Chicago Illini laik
raštyje, sausio 13-tą dieną buvo 
atžymėta, kad “Students for Is- 

I rael” gavo 593 dolerius savo vei
kimui. Taip pat vasario 3 dieną 
įdėta žinia, kad du Black' Pan- 
thers nariai gaus 3000 do
lerių iš Committee of Student 
Affairs (CSA), kad atvyktų skai
tyti paskaitų universitete. Kai vy 
ko Moratorium minėjimas, tam 
tikslui buvo paskirta 800 dolerių. 
Priemonės prasmingam veikimui 
yra, reikia tik sutelkti jėgas ir 
jomis pasinaudoti.

Nemažai studentų galvoja, 
kad būtų įdomu, jei čia lietuvių 
kalba būtų dėstoma, kaip sveti

ma kalba. Tai yra įmanoma — 
Chicagos universitete lituanisti
ka jau vėl ateinantį rudenį bus 
dėstoma, o pačiame Circle len
kai taipgi yra įvedę savo gimto- 

' sios kalbos dėstymą. Taip pat nuo 
rudens čia bus ir hebrajų kal
bos departamentas. Kol kas nie
kas iš lietuvių tarpo šio tikslo 
nebando siekti. Lituanikos klu
bas gali gauti patalpas parengi
mams nemokamai. Surengus, pa 
vyzdžiui, jaunųjų lietuvių meni 
ninku parodą, atsirastų proga 
jiems susitikti su svetimtaučių 
visuomene ir kritika. Dar vienas 
pasiūlymas — tiek yra išsilavinu 
šių lietuvių, kuriuos būtų galima 
pasikviesti paskaitoms. Finansi- 

(Nukelta į 7 pusi.)

Jūratė Jakštytė, Živilė Bilaišytė, Julius Smilga, Romas Sakadolskis ir Rimas 
Zailskas klausosi Dalios Juknevičiūtės paskaitos apie teatrą. Priekyje —
Rimvydas Vasiukevičius ir Marytė Smilgaitė. Nuotr. Raimundo Šilkaičio

mos yra neįdomios, turėtų būti 
suįdomintos. Institute turėtų bū
ti dėstomi praktiniai kursai, kaip 
pavyzdžiui anksčiau psichopeda- 
gogika, o ne vis tais pačiais žo
džiais kartojama visa senoji Lie
tuvos istorija bei literatūra. Gai
la, kad Institute yra drausmės 
stoka — tas rimties trūkumas nu
stelbia mokomojo dalyko svar
bą bei supratimą.

Ramutė Plioplytė: Jei studen
tas prisiverčia, tai jis gali ir iš
mokti. Tačiau kursų temos ne
aktualios mūsų laikams. Tie kur
sai turėtų mus lavinti mokymo 
metode, o ne tokiuose dalykuo
se kaip dialektologijoje, akcento
logijoje ir panašiai. Pavyzdžiui, 
esame nagrinėję Herbarto moky
mo planą. Aš siūlyčiau taip pat 
ir kitų žmonių mokymo metodo
logijas panagrinėti. Nėra abejo
nė:, kad Institutas nukenčia dėl 

disciplinos stokos. Mano many
mu, jei kursai būtų įdomesni, tai 
ir drausmė atsirastų.

Danguolė Stončiūė: Instituto 
lektoriai labai užsidegę ir iš šir
dies mokomąjį dalyką dėsto. 
Jiems šis institutas yra svarbus, 
ir mes turėkime rodyti tiek pa
lankumo, kad bent tuos kursus 
lankytutne. Tačiau būtų leng
viau mums tokią pagarbą dėsty
tojams rodyti, jei ir kursų me
džiaga mus domintų. Mes siūlė
me turėti kursą, kuris apimtų mo 
dėmiuosius, šių laikų lietuvius 
rašytojus. Tačiau siūlymas siū
lymu tepasiliko. Vėl šiais metais 
vargstame su tais pačiais senai- Į 
siais. Tiesa, Landsbergio “Penki ■ 
stulpai turgaus aikštėje” ir Ka-| 

tiliškio “Šventadienis už miesto” 
nagrinėjimas buvo gan įdomus, 
bet norėtume, kad tokios medžią 
gos būtų kur kas daugiau.

Linas Raslavičius: Institutas 
bando išauklėti mokytojus, ta
čiau, studentams nemokant kal
bos, kaip galime kitus mokyti? 
Institutas turėtų ypač pabrėžti 
kalbos mokėjimą. Antra, mano 
manymu, yra labai nekolegiška, 
kad Institutas yra skaldomas į 
dvi dalis. Tas ne tik nepažadina 
studentui iniciatyvos mokytis, 
bet taip pat neduoda progos In
stituto studentui išklausyti visų 
kursų. Pesimistiškai į reikalą 
žvelgiant, Institutas nėra labai 
reikšmingas, nes vis tiek greitu 
laiku lietuviško jaunimo, pajė
giančio mokyti, nebebus.

*
Reikia pripažinti, kad Institutą 
lanko kur kas daugiau studentų, 
negu čia pasisakė — apie tris
dešimt. Čia pasisakiusių studen
tų nuomonės gal ir nenušviečia 
vyraujančią nuomonę, liečiant 
Instituto vertę, bet jei yra skir
tingų nuomonių, tai polemika 
visad yra laukiama.

Vien faktas, kad akademinis 
lietuviškas jaunimas šį Institu
tą lanko, jau parodo to jaunimo 
susirūpinimą bei susipratimą, lie 
čiant lituanistinius reikalus. O 
susirūpinimas paties Instituto vi
dinėmis problemomis parodo, 
kad jie bando iš to Instituto iš
gauti tiek žinių, kiek tik yra į- 
manoma. Toks jaunimo pasišven 
mas yra tikrai stebėtinas dalykas 
mūsų išeivių sąlygose.
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