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Kryžių kalnas išeivijoje. 
Marijonų vienuolijos jubiliejus. 
Pabaltijo drama akademikų 
forume.
Prano Genijaus Milašius.
Apie Jankutės knygą.
Dargio parodos paraštėje. 
Visvydas atsako Trumpai.
Ar technologas yra kūrėjas? 
Pokolbis su Algiu Rukšėnu.
Su lituanistikos studentais.

Kertine paraštė
O kodėl neatkurti Kryžių kalno 
išeivijoje?

Kiek Amerikoje turime lietuviš
kų kryžių?

Per dvidešimt metų juos statė 
ir statė mūsų vienuolynai, para
pijos, organizacijos, jaunimo sto
vyklos ir didesnes sodybas turin
tieji lietuviai. Bet, kiek buvo ga
lima suskaičiuoti, tokių kryžių 
pastatyta ne ką daugiau kaip dvi
dešimt Tai vis dėlto nedaug, tu
rint galvoj amžiais tautoje susi- \ jį prasikiša" aukštokas, bet" plikas 
klosčiusią jų statymo tradiciją ir kalnas, nuo kurio vakarais sto
si ........ i vyklautojai ir svečiai mėgsta pa

sigrožėti žavingais saulėleidžiais. 
Ir kaip būtų gražu, jeigu plikoje 
šios kalvos viršūnėje išaugtų vi
sas lietuviškų kryžių miškas. Kry
žius čia galėtų savo vardu pasta
tyti tėvai, kurių vaikai metai po 
metų Dainavoje stovyklavo ir 
brendo lietuviškajai ateičiai. Pa-

■ - - galiau ir jaunieji stovyklautojai,
ko statyti kryžius, bet nepastatė... po eilės metų, užaugę ir savas 

Tam yra keletas rimtų pasitei-. Jejmas sukūrę, atsimindami čia 
S’-ntmų. Pavyzdžiui, Amerikoj tur- stovyklavimo dienas, galėtų tame 
būt, niekur į kapus neįsileidžia- paežerės kalne pastatyti savo lie- 
ma medinių lietuviškų kryžių, o tuviškąjį kryžių, kuris juos čia 
miestuose visai netinka bet kokį | traUktių vėl nuolat apsilankyti ir

šiandieninę jų sunaikinimo grės
mę okupuotoje Lietuvoje.

O reikėjo manyti, kad žmonės; 
išsigelbėję, anot giesmės, “nuo 
priešo baisaus”, išvengę karo pa
vojų, atvykę, lyg į namus, į lie
tuviškas parapijas, gyvendami 
laisvėje, sočiuose metuose atsi
mins anksčiau darytus pažadus. 
Tikrai, iš pradžių daug kas troš- 

kalnas

kryžių statyti prie šaligatvio. 
Taipgi net ir didesnes sodybas tu
rintiems puošnus kryžius yra ne
lengvai pastatomas, nes jo padir
bimas vis dėlto gana brangiai 
kaštuoja.

Tuo tarpu karo sunaikintoje, 
išdraskytoje, budelio kulkų išre
tintoje Lietuvoje kryžiai buvo ir 
yra statomi visą laiką. Pokario 
metais garsusis Kryžių 
Jurgaičiuose pasidarė net per ma
žas šimtams naujų kryžių, ku
riuos lietuviai nešė ir vežė kone 
iš kiekvieno kaimo. Okupantui 
šito jau buvo per daug. Visi šim
tai kryžių kalne buvo viena nak
čia išgriauti, sudeginti ar kitaip 
sunaikinti. Ir jeigu lietuvių tau
ta neužmiršo ir neužmirš Pir
čiupio kaimo žudynių, tai ji ne
užmirš ir šių barbariškiausių kry
žių žudynių. 'Ir išeivijoje neturė
tume to pamiršti.

Kai mus pasiekė žinia apie Jur
gaičių kalno sunaikinimą, gal ne
vienas čia pagalvojo, kad reikė
tų tokj kalną atkurti čia, laisva
jame pasauly. Bet neteko girdėti, 
kad kas nors, pavyzdžiui, jauni
mo stovyklavietėj, būry kryžiais 
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apstatęs Naujųjų Jurgaičių kalną. 
Kada įstengėme puošnias ir ver
tingas koplyčias įrengti net pa
saulinio garso bažnyčiose, tai ko
dėl negalėtume, tegu ir po sveti
mu dangum, atkurti lietuviškojo 
Kryžių kalno?

Sakysim, toje pačioje Dainavos 
stovyklavietėje, gražioje Spyglio 
paežerėje, pro bekylantį pušynė- 

pastatytame kryžiuje lyg ir vėl 
atrasti savo jaunystės pėdsakus. 
Pagaliau toks Kryžių kalnas ir 
šiame krašte virstų jau tiesiog tu
ristine atrakcija ne vien tik lie
tuviams. Toks kalnas, ir tylėda
mas, daug kam kalbėtų apie ken
čiančią, bet gyvą Lietuvą, apie 
kryžių žudynes tėvynėje.

Nors ir keičiasi laikai, ir, toli 
nuo tėvynės gyvenant, pamažu 
silpsta senosios tradicijos, tačiau 
meilė lietuviškam kryžiui, kaip 
religinės nuotaikos įkūnijimui, ti
kėjimo simboliui ir tautinio me
no paminklui, vis dar yra stipri. 
Daug kur lietuvių namuose gali
ma rasti mažą, dailų kryžiuką, 
o ir visokios parodos — parodė
lės niekur be tokių kryžiukų ne
apsieina. Taip pat jais apdovano
jami ne tik savieji veikėjai ir ge
radariai, bet ir mums palankūs 
svetimtaučiai.

Vis dėlto tokie maži kryžių 
modeliai atrodo per menki. Sa
vuose namuose, o labiausiai su
sirinkimų salėse ar parodose, jie 
beveik dingsta tarp daugelio ki- 
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Trys šimtai metų Marijonų vienuolijai
KUN. VYT. BAGDANAVICIUS, MIC

1673 m. rugsėjo 30 d. buvęs 
pijorų vienuolis kun. Stanislovas 
PapČinskis atvyko į Korabievo 
mišką, kur gyveno keli atsiskyrė
liai, pradėti su jais (vienuolinio gy
venimo. Jie buvo pasikvietę kun. 
Papčinskį būti jų kapelionu. Tai 
buvo pradžia Marijonų vienuoli
jos, kuriai dabar sukanka 300 
metų. Tiesa, iš šios pradžios ne
daug kas išliko. Vyskupas įsakė 
šiam sambūriui labai griežtas gy
venimo taisykles, kurių, buvę ka
riai, dabar atsiskyrėliai, nebuvo 
linkę laikytis. Jie išsiskirstė. Pasi
liko tik vienas kun. PapČinskis. 
Prie jo ilgainiui prisijungė vienas 
kitas kunigas ar pasaulietis, tuo 
būdu sudarydami Marijonų vie
nuolijos pradžią.

Tėvo Papčinskio praeitis

Kun. Stanislovas PapČinskis 
buvo išgyvenęs didelių kovų ir 
sukrėtimų Pijorų vienuolijoje. Jis 
buvo gimęs 1631 metais gegužės 
18 d. Podguriaus kaime, netoli 
Sandečo miestelio, Krokuvos vys- 
kupijėje. Pamaldus ir mokslo iš
troškęs Karpatų apylinkių jau
nuolis įstojo Pijorų vienuolijon 
1654 metais. Ši vienuolija buvo 
įsteigta 1617 m. mokyti neturtin
gų žmonių vaikams. Jos steigėjas 
buvo Juozapas Kalesancijus, vė
liau paskelbtas šventuoju. Šios 
organizacijos pastangų garsui pa
siekus Lenkiją ir Lietuvą, 1639 
m. valstybės vicekanclerio raštu 
iš Vilniaus ji buvo pakviesta Lie
tuvon ir Lenkijon.,

Tarp 1661 ir 1671 m. matome 
Papčinskį, mokytojaujantį Varšu
voje. Jis čia garsėja pamokslais ir 
plačiu dėmesiu įvairiems Bažny
čios gyvenimo reikalams. Tuo 
tarpu Pijorų vienuolijos prigim
tis keitėsi. Iš ordino ji pasidarė 
organizacija be įžadų, tačiau la
bai išaugo. Vienu laiku Šv. Sos
tas pijorus buvo net uždaręs dėl 
įvairių nesantaikų šios vienuolijos 
viduje ir dėl jų daromos konku
rencijos senesnėms mokykloms. 
1656 m. pijorai vėl grįžo prie įža
dų organizacijos. Stanislovas 
PapČinskis išaugo natūraliu jau
nų pijorų vadu, sueidamas konf- 
liktan su vienuolijos vadovybe. 
Konfliktui priežasčių, matyt, bu
vo keletas. Vieną iš jų mini kun. 
J. Vaišnora, sakydamas, kad vie
nuolijos “vyresnieji buvo svetim
taučiai, nemokėjo vietos kalbos ir 
dėl to negalėjo tinkamai eiti savo 
pareigų” (Tiesos Kelias 1934 m. 
262 psl.). PapČinskis išrenkamas 
vienuolijos kapitulon, o ten iš
renkamas vienu iš trijų kandida
tų į provincijolus. Tačiau provin
cijolu buvo paskirtas kitas. Tarp 
naujo provincijolo ir Papčinskio 
užvirė ilgai užtrukusi kova. Pap
Činskis buvo apkaltintas netvar
kos kėlimu vienuolijoje ir pasiųs
tas Romon pasiteisinti. Ten Pap- 
činskiui buvo patarta apsigyventi 
Vengrijoje. Neužtrukęs ten ilgai, 
jis vėl grįžo Lenkijon. Prasidėjusi 
įtakos kova tęsėsi toliau. Jon įsi
jungė ne tik vienuolijos nariai, 
bet ir politiniai veiksniai. Tėvas 
Vaclovas, provincijolas, buvo ge
ležinės rankos žmogus. Jis išsiun
tė kun. Stanislovą iš Varšuvos į

Podolinec ir ten uždarė jį vie
nuolyno kalėjime. Būdamas šioje 
sunkioje būklėje, jis pradėjo gal
voti apie naujos vienuolijos stei
gimą. Įsikišus Krokuvos vyskupui, 
jis iš kalėjimo buvo paleistas, bet 
su sąlyga, kad išvyktų Vengrijon. 
Byla atsidūrė Šv. Soste. Iš Romos 
atvykęs vizitatorius tyrė susipai
niojusią būklę. Nebuvo rasta ki
tos išeities, kaip pasiūlyti kun. 
Papčinskiui pasitraukti iš pijorų. 
Jam su tuo sutikus, 1670 m. gruo
džio 10 d. jis iš pijorų išėjo.

Naujos vienuolijos pradžia

Išėjęs iš pijorų kun. Stanislo
vas, nors turėjo įvairių pasiūly
mų dirbti pastoracijos darbą ir 
ramiai praleisti savo gyvenimą, 
tačiau jis vis nerimo, galvodamas 
apie vienuolijos organizavimą. 
Polocko vyskupas jį kvietė būti 
jo asmeniniu sekretorium. Vie
nuolinis gyvenimas jam buvo 
karštligė. Tačiau tais laikais vie
nuolijos steigimas buvo labai sun
kus uždavinys. Viena, kad tai 
buvo neseniai po Liuterinės re
formos, kuri buvo nuteikusi vi
suomenę prieš vienuolijas, o ant
ra — Bažnyčioje galiojo Latera- 
no visuotinio susirinkimo nutari
mas, draudžiąs steigti naujas vie
nuolijas. Tam draudimui tebe
sant galioje, vyskupai nedavė 
Papčinskiui leidimo pradėti orga
nizuoti vienuoliją. Tačiau, kai 
Korabievo atsiskyrėliai vyskupo 
(buvo priversti susirasti sau kape
lioną, PapČinskis toje progoje 
įžvelgė galimybę įgyvendinti savo 
viltis. Atsiskyrėlių tarpe yra mini
mas vienas lietuvis Simanas, ka
rys, kuris buvęs turtingas. Miško 
nuosavybę šie spontaniški atsisky
rėliai buvo gavę iš karaliaus. Kai 
atsiskyrėliams organizuotos vie
nuolijos gyvenimas pasirodė ne
priimtinas, kun. Stanislovas vėl 
pasiliko vienas. Tačiau ilgainiui 
prie jo prisijungė vienas kitas 
kunigas ar pasaulietis. Miško 
nuosavybė po ilgų bylų perėjo 
Papčinskio ir jo naujų draugų 
nuosavybėn. Tokiu būdu prasi
dėjo normalus vienuolinis gyve
nimas. Plintant jo garsui, viena 
turtinga ,ponia, Papčinskiui vado
vaujant, suorganizavo moterų vie
nuoliją Poznanės vyskupijoje. 
Ton vyskupijon persikėlė ir mari
jonų veikla. Marijonų vienuolija 
buvo tik vyskupo valdžiai pri
klausanti' organizacija. Formalus 
jos įsteigimo aktas 1677 m. buvo 
aprobuotas Respublikos seimo ir 
patvirtintas karaliaus Sobieskio. 
Tačiau Šv. Sosto pripažinimo ji 
neturėjo.

Kol Poznanės vyskupu buvo 
Vierzbovskis, tol viskas buvo ge
rai. Tačiau jo įpėdinis, nebuvo 
palankaus vienuolinio gyvenimo 
plitimui ir marijonams įsakė iš
siskirstyti, tai reiškia — vienuo
liją uždarė.

PapČinskis, matydamas, kad 
be Šv. Sosto patvirtinimo jo or
ganizacija neturi egzistencinio 
pagrindo, ryžosi kreiptis į Romą. 
Jis pats pėsčias iškeliavo Romon 
1690 m. Atvykęs Romon, patyrė, 
kad popiežius buvo miręs, o nau
jas neišrinktas. Nelaimėdamas

Daumantas Cibas Sieninis lietuviškasis kryžius

nieko Romos kurijoje, gavo iš 
pijorų generolo raštą, kuriuo lei
džiama marijonams naudotis pi
jorų privilegijomis. Romoje Pap
Činskis susirgo. Tačiau laimingai, 
jei ne stebuklingai, sugrįžo namo. 
Tuo laiko tarpu ir Poznanės vys
kupas pakeitė savo nuomonę apie 
Papčinskį. Mat, buvo gavęs jo pa
rašytą knygą “Mistinė Dievo 
šventovė”. Jis leido marijonams 
tęsti bendrą gyvenimą.

Tuo tarpu naujas popiežius 
buvo išrinktas. Juo tapo buvęs 
nuncijus Lenkijoje Pignatelli, ku
rio nuodėmklausiu .buvo buvęs 
PapČinskis. (Galima prisiminti, 
kad marijonų atnaujintojas ark. 
Matulaitis buvo buvęs Vilniuje 
Achiles Ratti nuodėmklausiu, 'ku
ris vėliau buvo išrinktas popie
žium Pijum XI).

PapČinskis savo vienuolijai va
dovauti pasirinko šv. Augustino 
regulą, savaip ją pertvarkęs. Jis 
pasiuntė Romon kun. Joachimą 

Kazlauską prašyti jai patvirtini
mo. Tačiau ar jam nepasisekė įro
dyti šios regulos tapatumo su šv. 
Augustino regula, ar dėl 'kitų prie
žasčių, šiai regulai patvirtinimo 
nebuvo galima gauti.

Išeitis buvo rasta vienoje seniau 
patvirtintoje reguloje, kuri buvo 
afilijuota Pranciškonų ordinui, 
šv. Joana de Valois, Liudviko XI 
duktė, divorsuota Liudviko XII 
žmona, sakoma, esanti šios regu
los autorė. Ji buvo įsteigusi mo
terų vienuoliją, kurios narės buvo 
pasiryžusios sekti Mergelės Mari
jos dorybėmis. Ši regula vadina
si Dešimties MergelėsMarijos Do
rybių regula. Su šia regula buvo 
Šv. Sosto užtvirtinta marijonų 
kongregacija. PapČinskis šiuo 
sprendimu nebuvo patenkintas, 
matyt, turėdamas platesnius savo 
vienuolijai uždavinius. Tačiau ki
tos išeities jam nebuvo. Marijo
nai šią regulą formaliai priėmė 
1701 metais. Su šia regula mari

jonai pasidarė iškilmingų įžadų 
ordinu ir tokiu išbuvo iki arkiv. 
Jurgio Matulaičio ir vysk. P. Pr. 
Bučio reformos.

PapČinskis mirė 1701 m. rug
sėjo 17 d. Tai buvo giliai tikintis 
ir tvirtos bei pastovios veikimo 
krypties žmogus. Buvo uolus pa
mokslininkas, pasižymėjęs gera 
iškalba. Į misijas eidavo pėsčias, 
kad pasiruoštų pamokslams. Tuoj 
po jo mirties, prašant Lietuvos ir 
Lenkijos seimui, kuris buvo susi
rinkęs išrinkti karaliumi Stanis
lovą Augustą, pradėta ir Pap- 
ziinskio beatifikacijos byla. Deja, 
iki šios dienos ji nėra baigta.

Tolesnė Marijonų vienuolijos 
istorija XVIII ir XIX šimtmečiuo
se taip pat gana nuotykinga. Ta
čiau tai jau būtų atskira tema.

Vertinančios pastabos

Jeigu mes norime teisingai su
prasti šiuos 17 šimtmečio žmonių 
elgesius, mes turime kiek galima 
giliau įeiti į to šimtmečio visuo
menės dvasią. Protestantizmo su
kelta vienuolinio gyvenimo kriti
ka atsiliepė savaip ir katalikų 
Bažnyčios gyvenime. Čia ne kar
tą buvo persistengta, besirūpi
nant vieni kitų tobulinimu, pasi
reiškusiu aukštų reikalavimų vie
ni kitiems rašymu. Iš kitos pusės, 
nepasitikėjimas vienuoliniu gy
venimu, kaipj institucija, yra pa
stebimas ne tik liberalioje visuo
menėje, ibet ir Bažnyčios orga
nuose. Atkreipus j tai dėmesį, da
rosi suprantamesni tie nuotykiai, 
kuriuos teko išgyventi kun. Pap
činskiui.

Kovas, kurias PapČinskis vis ve
dė su pijorais pradžidje, tenka iš 
dalies priskirti kultūriniams gin
čams. Mat, tai buvo Comenijaus, 
didaktikos mokslo pradininko 
laikai, kuris išėjo su šūkiu, kad 
pradžios mokslas turi būti eina
mas ne lotynų, bet gimtąja kal
ba (Comenijus-Komenskis, čekų 
pedagogas, mirė 1670 m.). Tai 
galėjo paskatinti Papčinskį reika
lauti vadovybės, mokančios vieti
nę kalbą ir pijorams. Tolimesnes 
jo kovas jau su vietinės kilmės 
provincijolu tuo negalima būtų 
aiškinti. Kokia tikroji tų kovų 
priežastis, sunku atspėti. PapČins
kis savo testamente tai priskiria 
neapykantai. Kiti šių kovų prie
žasties ieško Papčinskio sąmoksle. 
Tačiau tiek neapykantai, tiek są
mokslams paprastai reikia giles
nių priežasčių, kurios tas jėgas 
pažadintų veiklai. Ir tam reikia 
kokio idėjinio ar kultūrinio pa
grindo.

Kai norime susidaryti vaizdą 
apie Papčinskio asmenybę, pats 
ryškusis jos bruožas pasirodo jo 
sugebėjime tvirtumą jungti su 
lankstumu. PapČinskis nėra užsi- 
kirtėlis. Jis ir savo įžadų atsisako 
ir iš vienuolijos išeina, 'kai protin
ga sąžinė sako, kad šia kryptimi 
kelio toliau nėra. Bet kartu jis ne
atsisako savo įžado ta prasme, 
kad imasi sunkių darbų, norėda
mas įgyvendinti tai, ką yra pa
žadėjęs.

Šiuo atžvilgiu į jį vidiniai yra 
panašus jo vienuolijos išgelbėto
jas iš mirties arkiv. Jurgis Matu
laitis. Jo dvasiniuose pamoky
muose taip pat labai yra ryškus 
šis derinys: būti tvirtu įsitikini
muose, bet visiškai lanksčiu ir 
aisvu pasirenkant formas, ko
kių reikalauja istorinės aplinky
bės. Taip pat entuziazmas telkti 
vienuolinę bendruomenę pas 
Papčinskį ir Matulaitį yra la
bai panašus. Juos abu į šį entu-
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Prel. Mykolo Krupavičiaus antkapinio paminklo projektai. Skelbtąjį konkursą laimėjo: pirmąją premiją — Rimas ir Jonas Mulokai (viduri
nis piešinys), antrąją premiją — Narimantas Statkus (piešinys pirmasis iš dešinės) ir trečiąją premiją — Audronė Statkus (piešinys pir
masis iš kairės) Nuotr. V. Noreikos

Pabaltijo drama JAV akademikų forume
atnaujinti estų dramą “po pra- Juerado, Vakaruose būtų tradi

cinė ir daugeliui net pasenusi, 
bet sovietiniame kontekste ji 
tampa sudėtinga ir net pavojin
ga- . -įrani*

Apie “tautosakos ir dramos 
sąlytį Lietuvoje” kalbėjo Al-

Balandžio pradžioje pabaltie- 
čiai išsikovojo dar vieną prietil
tį JAV akademinėje teritorijoje. 
Po ilgoko “partizaninio karo”, 
orioji “Modem Language Asso
ciation’’ pagaliau buvo įtikinta 
ne tik kad Pabaltijo literatūros 
egzistuoja, bet kad jos yra pa
kankamai svarios ir nusipelno 
atskiros nišos MLA suvažiavi
muose. Ir taip balandžio 6 d. 
Bostono Parker House viešbuty
je “Baltic Literature” tapo 
įsprausta į “Slavic ir Scandina- 
vian (sic!)” literatūrų paskaitų 
ciklą.

Už šią pergalę, nors ir po sla
vų ir “skandinavų” iškaba, di
džiausi nuopelnai priklauso sim
patingajam estų kritikui ir poe
tui Mardi Valgemae. Jis kovėsi 
dviem frontais, nuolatiniu bom
bardavimu pakirsdamSs MLA 
vadovų skeptiškumą ir apeliaci
jomis į baltišką patriotizmą su
burdamas bendradarbius. Jo 
pastangoms padėjo faktas, kad 
jis ne vien “parapijinis” estų 
kritikas, bet ir Amerikos dra
mos žinovas, neseniai išėjusios 
knygos apie JAV ekspresionis
tinę dramą autorius. Jisai ir pir
mininkavo baltų skyriui, šį kar
tą svarsčiusiam dramos klausi
mus.

Savo paskaitoje “Latvių dra
ma: tarp judesio ir sąjūdžio” 
latvių kritikas Juris Silenieks, 
Carnegie - Mellon universiteto 
Pittsburghe profesorius, įžiūrė
jo pragiedrulių latvių scenoje. 
Po pastarųjų metų “draminės 
stagnacijos ir estetinio sterilu
mo” pačioje Latvijoje ir išeivi
joje esą galima įžiūrėti judėji
mą. Latvijoje, šalia nuolatinės 
standartiniai amatininkiškos ga
mybos, maišančios socialistinio 
realizmo turinį su buržuazinio 
realizmo forma, pasirodo ir 
bandymų keisti temas ir nedrą
saus eksperimentavimo su skir
tingomis teatrinėmis formomis. 
Išeivijoje pasirodė viltingų ban
dymų kurti dokumentinę dramą 
ir lengvą farsą su gilumine po
tekste. Nors, pasak Silenieko, 
dar per anksti pranašauti sąjū
dį, bet latvių drama jau nebesto
vi vietoje.

Estų paskaitininkas Andrės 
Juerado (City University of 
New York) tyrinėjo “tiesos” ir 
“teisybės” temas Estijos teatre. 
Šios temos itin ryškios jauno
sios kartos dramaturguose, ku
rie nuo 1966-ųjų metų pradėjo

gaištingosios pokarinės socialis
tinio realizmo nakties ir jo sta- 
linistinėje ir vėlesnėje, ne tiek 
aršioje, bet nemažiau nuobo
džioje formoje”. Nesenas šios 
“atnaujintojų” grupės kūrybos 
pavyzdys yra psichiatro Vaino 
Vaihingo drama “Suvekool” 
(Vasaros mokykla), drama 
“tarp natūralizmo ir absurdo 
teatro”. Jos pagrindinė tema, 
“tiesa” ir “teisybė”, pabrėžė

Kun. Stanislovas Papčinskis (1631-1701) Marijonų vienuolijos steigėjas

Trys šimtai metų Marijonų vienuolijai
(Atkelta iš 1 psl.)

ziazmą skatina ne siauri organi
zaciniai uždaviniai, bet noras sta
tyti Bažnyčią.

Įspūdį daro, stebint Papčinskio 
gyvenimą, tai, kad visos tos vidi
nės ir išorinės kliūtys ir kovos jo 
nepalaužė. Jų dėka bet kas leng
vai galėjo pasidaryti nervingu 
svajotoju ar neurastenišku gyve
nimo kritikuotoju, smerkiančiu 
savo aplinką, savo amžių, paga
liau Bažnyčią ir kaltinančiu patį 
Dievą. Jo išgyventos bėdos jo 
nesužlugdė, taip kaip Marijos ne
sužlugdė Kristaus kryžius. Pap
činskis niekada nenuleido rankų, 
bet visada veikė savo tikslų kryp- 

girdas Landsbergis (Farieigh 
Dickinson Univ.). Jis nagrinėjo 
dvi naujas dramas: Aldonos 
Liobytės “Kuršiuką” ir Kazio 
Sajos “Klemensą”, kaip skirtin
gus folkloro ir dramos ‘chemi-

timi, naudodamasis tomis gali
mybėmis, kurios buvo atviros. 
Tokiu būdu jis pasidaro nepap
rastai originalus. ,

Kai mes gyvename asmenybės 
praradimo laikais (taip sako mū
sų psichoanalitikai), kai žmogus 
pasidaro tik skaičius kompiute
rio mašinoje, Papčinskis gali bū
ti mums geras asmenybės ugdy
mo mokytojas. Jis gali būti pa
vyzdžiu moderniam žmogui, pra
dedančiam ieškoti savo tapatybės. 
Jis gali būti pavyzdžiu įvairiose 
mūsų krizėse. Jis yra natūralus 
vadovas ne tik tų, kurie vienuo
lyne pasilieka, bet ir tų, kurie, 
ieškodami naujų kelių, iš jo išei
na.

nius junginius”. Liobytės dra
moje tradicinis pasakinis turi
nys išreiškiamas su nepaprasta 
stilistine įvairumą. Po šia “spal
vinga anarchija" tačiau slypi 
vidinė logika ir sandara. Saja 
manipuliuoja tautosakinius mo
tyvus skirtingai,, apveikdamas 
juos paviršinio realizmo, būdin
go Rytų Europos absurdis- 
tams”, metodu. Abiems vaidini
mams bendras “lietuviškumo” 
esmės ieškojimas ir lyrinio ele
mento dominavimas, atšaukian
tis japonų bei indų klasikinę 
dramą.

Paskaitų tekstai bus išspaus
dinti “Books Abroad” ir “Jour- 
nal of Baltic Studies” žurnaluo
se. Pabaltijo literatūrų skyrių 
ateitis MLA suvažiavimuose da
bar vis dėlto dar kabo ore. Nors 
ledas jau pralaužtas, “naujo
kams” įtraukti į ateinančių me
tų dienotvarkę reikia surinkti 
krūvą pritariančių MLA narių 
parašų, kas šiuo metu ir daro
ma. 1974 m. Baltų skyriui pir
mininkaus Juris Silenieks. šio 
skyriaus išlaikymui padėtų ir 
gausesnis lietuvių apsilanky
mas. Bostono suvažiavime lietu
viams atstovavo vos du asme
nys: dr. Girnius su Būnumi...

Scrib.

AUŠRININKAS JURGIS 
MIKSAS

“Aušros” atsakinguoju redakto
riumi pasirašydavęs Jurgis Mik- 
šas, dr. J. Basanavičiaus talkinin
kas, mirė 1903 m. gegužės 1 d., 
taigi šiemet nuo jo mirties sueina 
50 metų. Lietuvybei gaivinti jis 
su kitais buvo įsteigęs Birutės 
draugiją ir buvo jos pirmininku. 
Tėvų padedamas, Tilžėje nupirko 
lietuvišku raidynu spaustuvę, kur 
'buvo spausdinama “Aušra”, 
“Nemuno Sargas”. Pats parašė 
eilę lietuviškų knygelių. Mirė 
Labguvoje, teturėdamas 41 me
tus.

GAVO 2URNALIZMO 
STIPENDIJĄ

Metodistų bažnyčios jungtinis 
komitetas suteikė 3,000 doL sti
pendiją studijuoti religinį žur- 
nalizmą pranciškonui kun. Mark 
R. Day, kuris yra buvęs Jungti
nių ūkio darbininkų unijos ka
pelionas ir kuris redagavo laik
raštį “Farm Worker”. Kun. Day 
siekia magistro laipsnio Califor- 
nijos universitete, Los Angeles 
mieste. Tai pirmas atsitikimas, 
kad ta metodistų grupė suteikė 

I stipendiją katalikui.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 

tų daiktų ir nesudaro reikiamo 
įspūdžio.

Tai ir ateina mintis, o kodėl 
nepaieškoti naujos formos lietu
viškam kryžiui, kuri geriau tiktų 
dabartinėse miesto sąlygose ir bū
tų visiems prieinamesnė?

Toks kryžius galėtų būti visai 
plokščias, kabinamas ant namų 
sienos, jei norit privatumo, iš kie
mo ar sodelio pusės. Jo dydis bū
tų 1.5—3 metrai (Toks net kam
baryje ant sienos tilptų ir nie
kam nekliūtų!). Derinant tradi
cinių didelių kryžių pušmenas ir 
koplytėles, galima būtų sukurti 
įvairiausių ir labai gražių nau
jos išvaizdos kryžių.

Tik reikia, kad prie tos kūry
bos, prie projektavimo su meile 
savo ranką pridėtų mūsų daili
ninkai, architektai ir meno mėgė
jai.

O tokio dekoratyvinio kry
žiaus atskirų dalių padirbimas, 
sudurstymas, nudažymas nėra 
sunkus dalykas. Darbas — leng
vas, medžiagos — nedaug, storo
ka fanera — pigi. Lietuvių 
akims tokie kryžiai vis tiek — su 
stovylėlėm ar be stovylėlių, bus 
artimi ir mieli.

Šios dienos “Draugo” kult 
priedo pirmame puslapyje regi
mas Daumanto Cibo sukurtas 
kryžius su Kalantos, Stonio ir 
Andriuškevičiaus pavardėmis tėra 
vienas pavyzdys. Tai tik pirma
sis mėginimas ieškoti kitokių for
mų. Ir jo autorius redakcijai ra
šytame laiške sako: “Būsiu tikrai 
laimingas, kai matysiu kitus ki
taip, bet ta pačia kryptimi, dir
bančius”. d. č. k. b.

TARPTAUTINIS SPAUDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Tarptautinis katalikų spaudos 
sąjungos suvažiavimas yra šau
kiamas Madride gegužės 25-28 
dienomis.

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą 
2858 West 63rd Street

DR. K. G. BALUKAS
DR. FANG C. LU

Akušerija ir motorų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

8449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

8007 W. 83 PI., Justice, Iii.—599-0500 
Prtima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8012.

10 METŲ KAI NEBETURIME 
JUOZO LEIMONO

Uoilus visuomenininkas, eko
nomistas dr. Juozas Le’monas yra 
miręs 1963 m. gegužės 4 d., ei
damas 63-čius savų amžiaus m.e- 
tus. Tauraus būdo ir dide'io pa
sišventimo žmogus Dvaro kalvio 
sūnus, įstengė gimnaziją eiti Pet
rapily ir Jekaterinodare, kur bu
vo karo niųlMckštas. Grįžęs 1918 
m. į Lietuvą, stojo savanoriu ka
riuomenėn. Ekonominius iir poli
tinius mokslus studijavo Kauno 
universitete ir Šveicarijoje, kur 
Friburge gavo daktaro laipsnį, 
.parašydamas disertaciją ap:e Lie
tuvos savivaldybes. Buvo finan-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS. LIGOS 

2801 VVest <i3rd Street
Kampas 63-člos ir California 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. nuo 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Trečiad. ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 178-4042 
Rezid. tel. IVAlbrook 5-3018

DR. C. K, BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 695-0583

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
800 Summit Street 

Routo 58 — Elgin lllinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt, 1-6, treč., ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—3 vai.

Ofs. teL 785-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. PllIllHki Rood 
Valandos pagal susiturimą

Rezid. Tel. - GI 8-0873
DR. W. M. Ei SI N . EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Avė, WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 ,

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos
8907 VVest 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-2220 

Namų — rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKS A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vaL

Ofš. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Visi telefonai 852-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7 Trečiad. lr 
šeštad. tik suaitarua

TeL ofiso ir buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., kotvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečiad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL
KRIAUČELIŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Avė.

Tel. WA 5-2070, neatsiliepus skam
binti 471-0225. Valandos pūgai susi
tarimą. 

sų ministerijos referentu.
Autoritatyvinio tautininkų re

žimo 6 savaites kalintas Marijam
polės ka'ėjime, vėliau tapo Kata
likų veikimo centro direktoriumi. 
Pirmąjį bolševikmetį kalintas 
Kauno sunkiųjų darbų 'kalėjime, 
bet išlikęs gyvas dirbo kooperaci
jos srityje. Nuo 1949 m. gyveno 
Bostone. Ėjo įvairias vadovaujan
čias pareigas ateitininkuose, vė
liau pavasarininkuose, kurių va
du buvo išrinktas 1928 m., ir šias 
pareigas ėjo iki 1940 m. okupa
cijos. Redagavo Pavasarį, dirbo 
Ryto redakcijoje. Aktyviai daly
vavo Pasaulio lietuvių bendruo
menės kūrime bei kitojo lietuviš
koje ve'kloje.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIK1Ų III VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUUJHNG 

7150 South IVestem Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 
2 v. popiet. Trečiad. Ir šeštad. nuo 

10 v. ryto Iki 1 v. popiet.
Oriso telef. HE 7-11118 

Rezid. telef. — 239-2919

Ofiso JIE 4-1818. Rez. 1*R 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street 
(71-as ir Canipbell Avė. kampas)

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 8 vai. popiet iki 7 v. vak. šofttad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susitarus.

DR, FRANK PLEČKAS“
OPTOMETRISTAS
Kalba lletuviSkai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko nklnliu ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec'alybė vidaus ligos 
5159 South Damen Avė. 

rel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097 
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545 

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rezid. GRovehilI 0-0017

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak., 
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p p. 

Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisus 2750 W. 71st Street 

TEL. — 925-8290
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—12 
ryto ir 2—8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR.VYT.TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v., šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal suBltarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-4 ir 6-8. Treč. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak.,' penktad. Ir šeštad, 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. Ofiso PR 0-0440

DR. F. C. WINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet 

Treč. Ir šeštad. pagal Busltarimą 

DR? PETRAS ŽLIOBAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 707-2141; namų 030-4850 

Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8, 
penktad. 2—5. SeNt. pagal susitarimą..

Perskaitę “Draugą”, duokite 
jį kitiems pasiskaityti.
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Prano Gailiaus Milašius
Parodos Čiurlionic galerijoje, Chicagoje, proga

J. DAINAUSKAS

Paryžiaus lietuvio dailininko 
Prano (Gailiaus) grafikos dar
bų parodoje, Jaunimo centre, 
greta kokių 60-ties įprastinės 
formos (iškabintų ant sienų) 
grafikos darbų randame dvi di
delio formato knygas, išdėsty
tas lapais ant stalų, Pranas,, me
niškai perrašydamas O. V. L. 
Milašiaus poezijos kelis kūri
nius, savitai juos iliustravo. Sie
nose iškabintieji darbai turi ryš
kesnes, labiau kontrastines spal
vas. Knygų iliustracijos švel
nesnės, savo forma surištos su 
dailininko “rankraščiu”.

Šioje parodoje Gailius patei
kia 1963-1973 metų kūrinius. 
Savo grafikos darbus jis vadina 
“Incabloc”,, kur “blokais” yra 
ryškūs rėmai, apjungiantieji 
įvairius abstraktinius elemen
tus. Tie rėmai, tirštesnių spalvų 
negu juose “įrėmintieji vaizdai”, 
tarnauja siužeto dinamiškumui 
išryškinti ir siekia sustiprinti jo 
ryšius su aplinka. Prancūzų gra
fikos žurnalas “Nouvelles de 
l’Estampe Nr. 4/72 m., apžval
gų skyriuje, aptardamas Prano 
darbų parodą, surengtą 1972. V. 
24 — VI. 24 d Paryžiuje, rašo: 
“Tasai dailininkas mėgsta visa 
tai, kas yra gyva, kas juda, kei
čia savo išvaizdą bei formą... Sa
vo graviūras kartais jis kompo
nuoja tarytum sienų tapybą 
(freskas), kartais — it kokias 
architektūrines kompozicijas,, o 
kartais kaip kilimų eskizus su 
labai gyvu, dinamišku formos 
žaismu, kur dailininko vizija for
muojasi tarytum lygiagrečiai 
matomos tikrovės... Vaizdą jis 
išgauna juoda — raudona — 
balta spalvų kontrastais...”. 
Knygų iliustracijos minėtų rėmų 
neturi.

Labiau sustojame prie tų 
dviejų Prano iliustruotų knygų, 
nes tokio pobūdžio kūryba pir
mą kartą pasirodo mūsų parodo
se.

Pirmoji knyga pavadinta 
“La Suite Lithuanienne” (Lietu
viškoji suita), kur tekstas pa
imtas iš O. V. L. Milašiaus ra
šinių apie lietuvių liaudies dai
nas, iš Andre Silvaire leidyklos 
1963 m. išleisto tomo,, užvardin
to “Contes Lithuaniens de ma 
Mere l’Oye, suivis de Dainos, les 
Origines de la Nation Lithu
anienne”. Tame tome yra 26 
“dainos”, Milašiaus prancūzų 
kalba poetiškai parašytos. Įžan
goje į tą lietuviškų liaudies dai
nų rinkinį (jis taip pat buvo iš
leistas atskiru leidiniu; tų dainų 
savo vertimus į prancūzų kalbą 
ir ištisą studiją apie lietuvių 
liaudies dainas Milašius pirmą 
kartą buvo paskelbęs 1920 m. 
Paryžiuje, žurnale “La Revue 
Baltiųue”) Milašius, trumpai 
nupasakodamas lietuvių tauto
sakos svarbą žmonijos kultūrai 
tyrinėti,, nurodo, kad 1747 m. 
Ruhigui “Studijoje apie lietuvių 
kalbą” pateikus trijų lietuvių 
liaudies dainų tekstus, vokiečių 
romantizmo atstovai nepapras
tai susidomėjo mūsų folkloru. 
Po to žymiausi vokiečių poetai 
Schilleris, Goethe, Lessingas, 
Herderis ir kiti pradėjo, savitai 
poetiškai jas apipavidalindami, 
skelbti lietuvių liaudies dainas. 
Iš tokių vokiškų vertimų O. V. 
L. Milašius ir parinko keliasde
šimt lietuvių dainų, išversdamas 
jas į prancūzų kalbą.

Dailininkas Pranas iš minėto 
Milašiaus raštų tomo parinko 5 
dainas, iliustruodamas jas 16- 
kos lapų graviūromis ir iš to su
darydamas atskirą knygą. Gra
fikos leidinių leidykla “Anta- 
rea”, Paryžiuje, 1968 m. at

spausdino ją 40 egzempliorių ti
ražu. Kairėje lapo pusėje yra 
graviūra, dešinėje pusėje teks
tas. Kiekvienas toks lapas su
lenktas sudaro atskirą sąsiuvini. 
Ši knyga turi 16 tokių sąsiuvi
nių,, apjungtų aplanku, viršeliu 
ir kieta kartonine dėžute, visa 
tai ir išoriniai meniškai apipa
vidalinant, Pradedama tituliniu 
puslapiu, nusakančiu, kad tai 
“Lietuviškoji suita,, pirmoji kny
ga, tekstas O. V. L. Milašiaus, 
graviūros Prano, Paryžius 1968 
m.” Iš minėto Milašiaus poezijos 
tomo Pranas paėmė 6, 10, 14, 16 
ir 20 dainas.

Toje knygoje 1 — 4 lapus už
ima VI daina,, kurios lietuviškas 
vertimas(J) prasideda žodžiais 
"Šaltinėlis šniokščia po kie- 
vu”... 5 — 6 lapus — daina X, 
prasidedanti žodžiais: “Mano
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Pasakų šalį pasiekti nesunku
Nijolės Jankutės "Kelionė į septintą stotį"

PR. VISVYDAS

Nijolė Jankutė, KELIONĖ Į SEP
TINTĄ STOTI. Apysaka. Chicago, 
Chicago, 1973. Akademinės Skautijos 
leidyklos leidinys. Iiliustravo Nijolė 
Vedegytė-Palubinskienė. 151 psl. Kai
na $3.00 Gaunama ir “Drauge”.

•

Mano manymu, vaikai yra ge
riausi jiems skiriamų knygų 
vertintojai. Vaikai nerašo ir ne
skaito recenzijų, bet visuomet, 
kaip taisyklė, atrenka savo sko
niui tinkamiausias knygas. Jie 
negailestingai atstumia literatū
rą, kurioje nuoga didaktika ar 
lipnios saldybės užgožia vaiz
duotę ir veiksmą.

Pavaduodamas mažuosius kri
tikus, noriu pasidžiaugti nau
jausia Nijolės Jankutės pasaka- 
apysaka “Kelionė į septintą sto
tį”. Knyga išsiskiria geromis 
vaikų literatūros savybėmis: 
švariu spaudos darbu, vykusio
mis iliustracijomis, sklandžia, 
vaikams suprantama kalba, gy
vais aprašymais, išmone, humo
ru ir įdomiais veikėjais, čia pa
sakiškų “grumtynių” plotmėje 
susiduria gėrio ir blogio jėgos. 
Vienoje pusėje: herojė Karilė, 
miegalis katinas Spurgas, gero
ji ragana teta Teodora, Barzdy
la, dėdė Veiksmažodis, jo broliai 
magikai Daiktavardis ir Būd
vardis, kaukai ir kt. Kitoje pu
sėje: žiežula Faustina, piktasis 
burtininkas Zoga, Kapitonas 
Kablys, Piratas Vienaakis... (žo
džių, vaikų programose dažnai 
matoma kompanija). 

dukrelė, mano jaunoji...” 10 — 
12 lapus — daina XIV, praside
danti žodžiais: “Dvi anteles ma
čiau bekrykštaujančias malūno 
tvenkinėly...” 10 — 12 lapus — 
(pašaipos) daina XVI, praside
danti žodžiais: “Pažadus vesti 
netesėjęs apgavike...” ir 13 — 
15 lapus daina XX, prasidedan
ti žodžiais: “Dieną jau kėlėsi, 
štai skaisti saulė, bet mano gra
žuolė miega, josios miegas gi
lus”. Visas tų dainų tekstas kny
goje apima 143 eilutes.

Savaime suprantama, kad tos 
mūsų liaudies dainos, perėjusios 
per kelių užrašinėtojų bei vertė
jų “sietus” ir nelietuviško gal
vojimo poetų vaizduotės kūrybą, 
gerokai nutolo nuo originalaus 
teksto ir nelengvai šiandien 
identifikuojamos. Tai būtų at
skiros, specialios studijos klau-
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JAV LB Švietimo taryba pri
pažino N. Jankutės knygą tin
kama penkto ir šešto skyriaus 
vaikams. Tačiau ją mielai skai
tys ir vyresni vaikai,, ir tėvai, 
kurie dar mėgsta pasivaikščioti 
fantazijos šalyje. Apysakos siu
žete ne tik susiduriame su lakia 
vaizduote, su nuotykiais, bet ir 
su taiklia nūdienio, išeivinio gy
venimo satyra.

Mažajai Kardei, didelei tele
vizijos mėgėjai, galų gale atsi
bosta visokių niekadėjų ir pik
tybių prigrūsta programa. Be
svajodama apie gerąsias lau
mes, Karilė susilaukia netikėtos 
viešnios — gerosios raganos 
Teodoros. Toji staiga išlenda iš 
ekrano. Jos abi su katinu Spur
gu įsitaiso ant butelio “7-Aukš
tyn” (orlaivio) ir pasileidžia 
nuotykingon kelionėn: viršum 
Žargono girios, per Belinksnių 
kraštą, Vėtrungių miestelį. Tiks
las — Septinta stotis, kur turi 
įvykti svarbus posėdis. Supran
tama, žiežula Faustina, savo 
sėbrų padedama, spendžia spąs
tus. Visgi po įvairių nuotykių 
keliautojai pasiekia stoties būs
tinę, įsmunka į posėdį, kuriam 
pirmininkauja rimtas ir labai 
punktualus direktorius Didžia- 
balsis. Nuo jo priklauso televi
zijos programos sudarymas. Ka
rilė išdrožia ugningą kalbą: ji 
nenorinti programos su viso
kiais niekadėjais. Prajuokintas 
ir įtikintas Didžiabalsis stoja 
Kardės ir Teodoros pusėn. Lai-

i
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simas, lyginant dainų pilnus mūvimą, nors, sako, jokios pa- 
tekstus. Belyginant paskubomis 
tų 5 dainų prancūzišką tekstą su 
lietuviškais liaudies dainų teks
tais, galima buvo tik spėti, kaip 
skamba VI ir XIV dainų origi
nalūs žodžiai. Atrado, kad Vl-ji 
daina apie “Šaltinėlį”, tai L. Rė
zos užrašyta ir 48-ju numeriu 
paskelbta jojo Lietuviškų liau
dies dainų I-jame tome, kuri irgi 
prasideda žodžiais “Po kleveliu
šaltinaitis...”. Gi XIV-ji, apie dvi tuo skirtumu, jog jos plotis yra 
anteles, tai tikriausia daina Nr. didesnis negu jos aukštis, tad 
105 "O sklydur pludur du gai- ir tekstas ir ir graviūros tary- 
galuku malūno ežery...", kurią tum seka jūros bangavimą, 
paskelbė Christian Bartsch sa- Tekstą šiai knygai Pranas pa- 
vo knygoje “Dainų balsai. Me- ėmė iš tos pat A. Silvaire 1960 
lodien litauischer Volkslieder ge- m. išleisto Milašiaus raštų to- 
sammelt und mit Textuober- 
setzung, Annmerkungen und 
Einleitung in AuLage der Li- 
tauischen Litterarischen Gesell- 
schaft herausgegeben von ..”. I 
dalis, Heidelberg, Carl Win- 
ter Universitaet Buchhandlung, 
1886. Kitų trijų “dainų” nepa
vyko identifikuoti.

Atrodo, kad Milašius savo 
vertimams naudojosi ne vien tik 
dainų žodžius, bet ir jų melodi
jų gaidas, nes minėtoje įžangoje 
į “Dainas” jis rašo, kad versda
mas stengėsi išlaikyti originalų 
atspalvį,, akcentą, ritmą ir ri-

mingiems keliautojams Vėtrun
gių mieste surengiamas padėkos 
paradas. Jie sugrįžta namo: "7- 
Aukštyn išniro iš melsvo ekrano 
lyg kamštis iš vandens”. Sėdė
dama savo kambaryje, Karilė 
prisimena Vėtrungių burmistro 
žodžius: “Pasakų šalį pasiekti 
nesunku. Tik reikia norėti pa
žvelgti į mėnulį...”

Siužete yra daug įdomių keis
tenybių. Pavyzdžiui, Belinksnių 
krašte žmonės nevartoja links
nių ir sako: “aš einu pirkti pie
nas” arba “aš suknelė pirksiu 
krautuvė”. Juos betaisydama, 
Karilė pati nejučiom išmoksta 
linksniuoti.

Dar juokingesni prajovai 
vyksta Žargono girioje, žargo- 
nininkai užkimusiais balsais dai
nuoja:

Eini —■ meini, tiki — taki.
Orbi — šmorbi, šmiki —

šmaki!
Džanas činčių štore gavo — 
Čikeno jis neragavo.!
Pasirodo, tuo žargonu apytik

riai pakartojama tai, ką nese
niai teko skaityti parapijiniame 
bazare, ant sienos kabančiame 
užraše: “Moterių sąjungas Bake 
Sale”.

Linksima klausytis ir adver- 
niško kaukų Piko ir Tilviko kal
bėjimo. “Kūb sų-mū mama” 
(Būk mūsų mama), sako jie Ka- 
rilei. Mažas priekaištas: tos ad- 
veraiškos šnektos truputį per
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stangos negalinčios prancūzams 
perduoti viso lietuvių liaudies 
poezijos turtingumo, išlikusio 
tūkstančiuose mūsų dainų.

Antroji knyga “Les Ele
ments. L’eau. La Mer”, kur "La 
Mer” (Jūra) yra pirmoji dalis 
“Elementų” serijos. "Jūra irgi 
parengta panašia technika kaip 
ir “Lietuviškoji suita”,, tik su 

mo:“Poesies II. Les Elements...” 
(Elementai, Milašiaus paskelbti 
1911 m., — tai daugiausia gam
tos harmonijos vaizdai),

“Jūroje” pateikta poema 
tuo pat vardu, susidedanti iš 34 
eilučių. Ji turi 20 graviūrų. Tuo 
visas jos tekstas suskirstytas į 
20 sąsiuvinių,, su aplanku, virše
liu ir dėžute. Toji pati grafikos 
leidykla “Antares” 1970 m. iš
leido tą knygą 120 egz. tiražu. 
Tų abiejų knygų tiražo dalis yra 
atspausdinta ant specialaus, 
tiems leidiniams atskirai paga-j ros pamėgimas, 
minto popieriaus, šioje knygoje

daug; vargina skaitytoją (ypač 
suaugusį).

Iš dėdės Veiksmažodžio Kari
lė sužino, kad šiandien niekas 
nebekreipia dėmesio j žodžius. 
Anot jo, reikia daug darbo, kol 
žodį prisijaukini. Susodinęs vieš
nias ant žodžių karuselės, dėdė 
parodo savo jaukiausius žo
džius, besisukančius ratu. “Vie
ni žodžiai išrašė pasakas, kiti ei
lėraščius ir dainas. Dar kiti, 
daugiausia rimti ir ilgi, rašė mė
nulį, saulę ir planetas. (...) Bet 
Kardei labiausiai patiko tie 
linksmieji. Jie šokinėjo vienas 
per kitą ir ritosi kūliais, rašy
dami juokingas istorijas.”

Tai gana sumanus žaidimas 
su rimtomis kalbos dalimis, ku
rių dėsnių mokytis vaikai nela
bai mėgsta. N. Jankutė, atliep
dama vaikų psichologijai, įtrau
kia skaitytoją gramatikos pa-

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė N. Jankutės “Kelionės į septintą stotį" 
iliustracija

Sveika, gražioji Thetis, likimų jūra!
Čia nemanau gailėtis ar verkti savo mirusiųjų,
Kurių galvas puošė gėlės, mano matytos tavo pakrantėse; 
Neturiu daugiau nieko pasakyti prabėgusiems metams, 
Kurie iš manęs su vėjais išburiavo į tolius.
Mano žvilgsniai, kaip ir tavo gelmės, ramūs:
Jie yra užsiėmę bergždžia pastanga
Išžvalgyti visą apsiniaukusį horizontą, 
Norėdami rasti tas stebuklingas salas,
Kur džiaugsmas ir meilė yra mirtingi kaip ir čia. 
Gyvybė,, mus apleisdama, pasako mums, kas mos eBame: 
Jau beveik vėlu, Thetis; mano dienos danguje;
Praradau savo jaunystę; ji pabėgo negrįžtamai;
Esu per didelis ir žmonių dukroms;
Jos nepajėgusios suprasti mano meilės.
Mano meilė yra taip didelė, kad jokia būtybė
Nedrįso prie jos priartėti, nepajėgė josios puoselėti; 
Jai beliko vien tik viltis bei atsiminimai,
Visa tai, kas verkia ir šypsosi, gelminga Prigimtis, 
Jūra su savo platumomis, nepažįstanti mirties. 
Laimingi, kurie pasiduoda žmogiškam švelnumui 
Ir kurie ima iš pasaulio tai, ką jis duoda!
Aš gi sėjau aukso grūdą, bet jo derliaus nenuėmiau; 
Užtat savo švelnioje ir išdidžioje sieloje 
Nešioju pasiguodimą, viską atleidęs.
Štai kodėl drįstu mylėti gražiausiąją iš visų, 
Tąją, kuri nepaliaujamo triūso pajungta
Savo verdančiose gelmėse saugo visą gyvastį, 
Kuri drąsiajam atidaranti savo plačiuosius kelius.
Ir vien tik norėčiau, kad būtų be jokio rūko 
Tie šventosios gelmės vasaros horizontai 
Ir kad jūrų platumose keliaujantieji paukščiai, 
Paliesdami mano marškos plevėsuojančias klostes, 
Galėtų pasisotinti meile mano širdies.

Iš O. V. de L. Milosz “Poesies”, U.
“Les Elements...”, p. 31-32.

Vertė J. Dainauskas

Prano graviūros švelnes-visos
nės negu, pirmojoje. Joje atsi
spindi paties dailininko gilus jū-

Milašius toje poemoje kalbasi 

saulin, sunkiasvores sąvokas — 
būdvardį, daiktavardį, veiksma
žodį — paversdama teigiamais, 
individualiais charakteriais — 
mažųjų draugais. Tie keistuoliai 
moka daug naudingų ir linksmų 
pokštų ir, reikalui esant, atsku
ba į pagalbą.

Kalbos meilės ugdymas ir yra 
bene svarbiausias N. Jankutės 
kūrybos bruožas. Taip pat ji iš
kelia ir humaniškąsias vaikys
tės puses: draugystę, meilę gy
vuliams, užuojautą skriaudžia
miems. Pabrėžia entuziazmą 
nuotykingai kelionei. N. Janku
tės pasakojime niekad nedings
ta optimistinis šypsnys.

Ką bet ką, o humorą ir keis
tus išsireiškimus vaikai mėgsta 
labiausiai. Todėl teta Teodora 
kiekviena proga ir sako: Aktu- 
jėjam! Nuo tokių žodžių gyveni
mas, rodos, stebuklingai paleng-

O. V. L. Milašius

su graikų mitologijos gražiau
sia Mereide — jūros deive, Achi
lo motina, Tetide, tarytum besi
rengdamas visiems laikams atsi
skirti su žemiškuoju pasauliu.

vėją. Kaip nuo atodūsių.
Smagu žiūrėti į dailininkės 

Nijolės Vedegytės-Palubinskle- 
nės iliustracijas. Jos puikiai de
rinasi prie vaizdingo teksto. Pie
šiniuose daug įvairumo ir taik
lios išraiškos. Tik pažvelkime į 
tuos šokančius kaukus ar į žie
žulą Faustiną,, laikančią katiną 
Spurgą! Aktujėjam! — sušuks 
vaikai ir noriai įsigilins į knygą

Ketvirtis šimtmečio nuo 
komp. Gruodžio mirties
Daugelio pamėgtų dainų kūrė

jas komp. Juozas Gruodis yra mi
ręs 1948 m. bal. 16 d. Šiemet su
eina 25 m. niuo jo mirties. Mirė 
eidamas 64 m. Buvo kilęs nuo 
Antazavės, Zarasų apskr.. Obe
liuose mokėsi muzikos pas M. 
Petrauską. Toliau muzikoje gili
nosi grafo Praezdaieckio Rokišky
je įsteigtoje muzikas mokykloje. 
Teturėdamas 14 m., pradėjo var- 
goninkauiti. Utenoje, Kuktiškėse, 
Aluntoje. Muzikos studijas tęsė 
Maskvoje ir Jaltoje, o vėliau, kaip 
Lietuvos stipendiatas, Leipcigo 
konservatorijoje.

Studijas baigęs, tapo Kauno 
vaist. operos dirigentu, nuo 1953 
m. — konservatorijos direktorius 
•ir kompozicijos profesorius. Jo 
mokiniai yra: A. Budriūnas, J. 
Gaidelis, A. Račiūnas, Kl. Griauz
dė. Pasižymėjo kūrybos gausumu 
ir įvairumu. Populiariausi jo kū
riniai: Visur tyla, Aguonėlės, 
Burtai, Mylėk ir ikt. Rašė kūri
nius fortepijonui solo, smuiko 
sonatą, eilę kompozicijų orkest
rui, baletą ir siuitą “Kastytis ir 
Jūratė”. Parašė chorui apie 30 
dainų, ir tai tokių Skambių, kaip 
Šiltas, gražus rudenėlis, Ei, jau
nieji!, Tėve mūsų. Muzikos klau
simais rašė N. Romuvoje, Muzi
kos žurnale. Mirė širdies smū
giu, eidamas 64 metus.
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Laiškas iš Rochesterio

Dargio parodos paraštėje
Mielas Kazimierai*

Neseniai buvau parašęs, kad 
rengiuosi užbaigti Tau laiškus 
apie nuotykius Rochesterio kul
tūrinėje paraštėje, bet išėjo kitaip. 
Va, šiandien sukinėjuos David 
(prie kanalo) galerijoj ir žval
gausi į sienas, nukabinėtas Alfon
so Dargio paveikslais. Jis čia šie
met vėl išdėstė savo .praeitos žie
mos derlių. Paroda atidaryta tik 
prieš valandą, o jau geras pluoš
tas paveikslų pažymėti raudonais 
taškučiais, vadinasi, jiems atsida
rė kieno nors buto durys. Teirau- 
juos: visi išeina į amerikiečių na
mus.

Visi trys galerijos kambariai 
jau pilni žmonių. Bpveiik visi su 
vyno taurėmis rankose eina nuo 
paveikslo prie paveikslo* šneku
čiuojasi, grožisi, žvalgosi j kainas, 
vėl eina prie kitų. Būreliai pažįs
tamų ar kuo nors susidomėjusių 
apstoję dailininką. Kai kuriems, 
matyti, irgi pirštus sumenkusiems 
į dažus, rūpi, kaip jis padaro to
kias raudonas, žalias ar mėlynas 
spalvas. Jiems tokios nieku būdu 
neišeina. Ir Dargis kantriai, tik 
jam vienam charakteringais ran
kų judesiais palydėdamas kiekvie
ną žodi, aiškina apie dažus, vaš
kus, rašalus... Jam visiškai negaila 
savo paslapčių, nors iš klausėjo 
akių aiškiai matyti, kad tos pa
slaptys tik didėja, ir, grįžęs namo, 
veltui savo drobėj ieškos to žalio 
jaukumo, arba savin traukiančio 
raudonio.

Visi sako,' kad šiemetinė paro
da yra daug spalvingesnė, negu 
pernykštė, bet aš pats nežinau. 
Man ir iš praeitos parodos kai ku
rias spalvos tebestovi akyse. Bet 
naujumo yra. Gal' net daugiau, 
negu kas tikėjosi. Vieną sieną už-

— Wonderfull. Žinai, kad jo 
vaizduotė neturi ribų. Nieko nau
ja, kad skulptoriai dažo skulptū
ras, norėdami spalvomis jas la
biau priartinti prie minios. Bet 
čia kas kita. Čia spalva pakeičia 
medžiagos tūrį. Kai žiūriu iš čia, 
jos bent dviejų pėdų storumo, o 
kai prieinu artyn, tik pusantro 
colio, ar dar mažiau. Aš tiesiog 
negaliu tikėti.

Pats Dargis sykį pasisakė, jei
gu būtų Lietuvoje, tą kūrinį pa
vadintų trim miestais — Kaimu, 
Vilnium ir Klaipėda, bet čia nė
ra prasmės .Čia užtenka tik kom
pozicijos. Kai kas iš galerijos lan
kytojų yra pavadinęs jas trim 
milžinais, kitas — trim dideliais 
vyrais. Žmonės ieško vardų, o 
Dargis tik šypsosi. Dėl vardų jis 
nesiginčija. Jis davė esmę ir for
mą, o vardą gali kiekvienas pasi- 
rinkti savo. Kitur lietuvis įrodi
nėja, kad štai tas paveikslas lie
tuviškiausias, nes jam taip mena 
bulviakasį Lietuvoje, o amerikie
tis duoda labai trumpą vardą: 
“Disaster”.

— Ar jums atrodo tas paveiks
las taip nenusisekęs? — įsiterpiu 
iš šono.

Žemas keturkampis vyras va
landėlę žiūri tiesiai į akis, lyg 
norėdamas įsitikinti, ar verta su 
tuo prašalaičiu šnekėti.

— Ar mes nebuvom kada susi
tikę? — paklausia.

Dabar ir aš pažiūriu į jį ati
džiau.

— Žinoma, kad buvom, — įsi
terpia šalia jo stovėjusi moteris.
—Pernai pavasarį. Čia pat. Argi 

neatsimeni? Afonso draugas.
Pasikeičiam pavardėmis ir pri

siminimais, o pagaliau vėl pa
klausiu:

tuvių per televiziją, nutapė visą 
tą liūdną nuotaiką išreiškiantį 
paveikslą. Gal atsimeni? Nepiešė 
nei arklio, nei karsto, nei minias, 
bet tik būbną, lazdeles, viską 
•įgaubtą į juodas ir tamsiai mėly
nas spalvas. Taip, rodos, ir girdi 
ritmingą vienišą būbno balsą. Iš 
tikrųjų, aš ir girdžiu. Net dabar 
•girdžiu.

Pasirodo, juodu seni Dargio 
darbų gerbėjai, bet man ateina 
kita mintis, ir vėl apeinu nupirk
tus paveikslus. Beveik visuose 
dominuoja pilkšvas koloritas, iš 
visų dvelkia nostalgija žodžiais 
nepasakomo, bet tokio nuosta
biai trapaus, lyg norėtum nusi
skinti peržydėjusią pienės galvu
tę ir per vėją sveiką parsinešti sa
vo kambario saugumon. Visuose 
jaučiamas su žeme susijęs žmo
gus, bet kartu ir trokštąs tą sąsa; 
ją giliau įprasminti. Čia ir pieme
naitė per pilkus laukus kažin kur 
varosi nuliūdusį bulių, ir grandi- 
nėlėn susikibę vaikai, ir lyg prieš 
didelę šventę išgražintos senos 
durys ir plačiai rankas išskėtusi 
•mergytė, lyg skęsdama džiaugs
me, lyg pasirengusi apglėbti ką 
daug didesnį už save. Gal tokių 
paveikslų pirkimas nieko nereiš
kiąs atsitiktinumas, o gal tyli ne
sąmoninga reakcija į pilną triukš
mo visuomeninį gyvenimą, kur 
artimas artimą mėgina skandinti 
nebe šaukšte vandens, bet savo 
nuosavo spiaudalo laše.

Kitame kambaryje didelę sie
nos dalį dengia ant medžio tapy
tas diptikas. Jis akį patraukia rie 
-tik savo formatu (84”x56”), bet 
įdomia tekstūra, spalvų. fr linijų 
harmonija. Be jų dar' 45 didesni 
ir mažesni darbai. Jų tarpe gry
nų abstraktų tik trejetas ar ket-

Alfonsas Dargis Kompozicija (aliejus)
Iš parodos David galerijoj, Rochestery, N. Y.

gavimas sutapo su Lietuvos lais
vės netekimu. Šiandien, su tiek 
metų patyrimu, toji laisvės nete
kimo sąvoka visiems aiški. Bet 
tada labai daug kam ji nebuvo

aiški net Lietuvoj. Valdžia, nors 
gal ir ne tokia, kokios norėtum, 
bet lietuviška. Pagailiau juk jau 
buvom ir beįprantą turėti ją ne 
visiškai tokią, kokios norėtumėm.

O ruskeliai? Atėjo, karas pasi
baigs, ir vėl išeis. Praėjo šiek tiek 
laiko, kol suvokta, kad ir varomi 
jie nebeišeis. Jeigu krašto viduje 
tebuvo toks suvokimas, tai ką be
kalbėti apie užsieny gyvenančius, 
ir Dargis, gavęs diplomą, priim
tas į vokiečių teatro dailininkų 
sąjungą, apsirūpinęs teatre dar
bu, kaip negrįš namo, pasimatyti 
su savaisiais, su draugais, atšvęsti 
užliptą naują pakopą ateitim. At
važiavo .pasienin ir stebisi, kad 
šiandien traukinio į Lietuvą ne
bebus. Išsišneka su geležinkelie
čiais, atsiranda ir policija, per
žiūri dokumentus, sako:

— Ko tu ten važiuoji?
Dargiu!, ir dar tokiam karštam 

žemaičiui, panašus klausimas 
kaip deganti skala į paširdžius.

— Kaip tai ko? Namo važiuo
ju. Apsilankyti pas tėvus, pail
sėti, pasimatyti su draugais.

— įMes nepatairtumėm.
— Ne? Tai neįeisite?
— Anaiptol. Mes leidžiame, 

tik nepatariame. O jeigu važiuoji; 
tai palik pas mus visus dokumen
tus, kurie paltį kaip nors riša su 
šiuo kraštu. Nebijok, jie nedings. 
Jeigu grįši, be jokio vargo gausi 
•atgal.

Tai Alfonsui sukėlė nerimo. 
Pernakvojęs vaišingo geležinke
liečio šeimoj, kitą rytą įsėdo į 
traukinį vienut vienutėlis visam 
traukiny. Prie sienos traukinys 
sulėtino greitį ligi slinkimo. Al
fonsas žiūri pro langą ir savo 
paties akimis netiki: ūš šonų eina 
rusų kareiviai ir žiūrinėja į va
gonų apačias. Nerimas didėja, 
bet atgal nebegrįši. Stoty trauki
nys sustoja, ir jam liepia išlipti.

— Tai ką, ar tas traukinys to
liau neina? — klausia žemaitis.

— Eina, bet reikia patikrinti.
Kiek čia to tikrinimo, pagalvo

ja. Kiek studentas gali vežtis? Vi
sada patikrindavo čia pat vago
ne.

— Ar traukinys manęs nepa
liks? — d ar mėgina teirautis.

— Bus kitas, — trumpai at
sako.

Alfonsui visiškai neramu.
Stoty smulkiausias dokumen

tų tikrinimas (ir tik čia vyras su
prato, kad vokiečių policija tik
rai žinojo, ką daro: su vokiečių 
organizacijų nario liudijimais tik
riausiai būtų negavęs progos net 
stabtelėti Lietuvoj), smulkiausias 
daiktų peržiūrėjimas, o tarp jų 
vežėsi gerą pluoštą, apie 40, ak
varelių, tapytų su pakiliu jaunat
vės palėkiu, lyg pasigyrimą, ko 
pasiekęs, o kartu lyg ir dovaną 
savo kraštui. Visi darbai laisvi, 
•modernūs, spalvingi abstraktai. 
Rusas kareivis (mums tada buvo 
visi kareiviai, kurie buvo apvilk
ti kokia uniforma), vėlesne šne
ka, tur būt, enkavedistas, ‘perver
tė paveikslus, peržiūrėjo, suimda- 
mas po kelis, perplėšė į keturias 
dalis ir sumetė į šiukšlių dėžę.

— Ei! Palauki Kodėl? Kas čia 
velnias yra? — šaukia Dargis.

Rusas rūgščia veido išraiška ka
žin ką pasakė, o geležinkelietis 
išvertė:

— Buržuazinio šlamšto mums 
čia nereikia. Mes turime savo me
ną!

Taip Alfonsas pirmą kartą su- j 
sitiiko su kieta ranka ir nežinojo 
nei ką sakyti, nei ką galvoti. At
simenu, vieno jauno tėvo pasa
kojimą, kai jis pirmą kartą už
plojo niekada nemuštam ketvertų
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ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

Alfonso Dargio parodos atidaryme, David galerijoje, Rochestery. Iš kairės į dešinę: kun. Augustinas Si
manavičius, p. Dargienė, Danguolė Klimienė, Alfonsas Dargis ir K. Jankienė.

Manufacturers

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
repai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258 - 59

ŠEIMA TAUTINĖJE 
BENDRUOMENEJE

V. CIŽIŪNAS
PLB Švietimo Tarybos leidinys, 
kuriame nagrinėjama šeimos įta
ka vaikui bei jos vaidmuo, užda
vinys ir svarba lietuviškai bend
ruomenei.

Pabaigoje nurodoma, kaip su
rašyti šeimos kroniką. Leidinys 
95 psl. su kraujo giminystės ir 
svaininės giminystės rodyklėmis. 
Kaina 1.50 dol. Gaunama “Drau- 
ge .

notjust

ea rn i ng
atthe highest legal rate

ėmęs laiko didelis, pusvienuolik- 
tos pėdos platumo ir beveik šešių 
pėdų aukštumo triptikas. Pagrin
das padarytas iš senų, gamtos at
mainų, saulės ir vėjų įjuodintų 
lentų. Ant jų pridėti trys plokšti 
medžio piaustiniai, bet juosva ir 
rusvai balkšva spalvomis taip iš
dažyti, jog nuo trejetos žingsnių 
atstumo žiūri į (tris puikias trijų 
matavimų skulptūras. Stebėjau 
ne vieno veido pasikeitimą, kai iš 
tolio į jas įsižiūrėjęs, ėjo arčiau, 
ir skulptūros iš arti virto pjaus
tytomis plokštumomis. Valandėlę 
sekiau vieną ilgą, liesą vyrą bent 
tretį kartą priartėjusį ir atsitrau
kiantį, matyti, norintį suvokti, 
kaip tokiomis taupiomis priemo
nėmis galima buvo tiek daug pa
siekti. pagaliau priėjau.

— Kaip patinka? — paklau
siau. ........ -----

— Šiaip ar taip, pasakykite, 
•kodėl tas paveikslas toks jau 
“disaster”? — ir minty rengiuosi 
paveikslą ginti, nes man atrodo, 
kad jis vertas tikrai gero žodžio.

•Juodu abu nusijuokia.
— Paveikslas puikus. Toks 

puikus, kad' norėtumėm turėti jį 
savo namuose. Jis tik reiškia ne
laimę. Katastrofą. Pažiūrėk į tų 
žmonių veidus. Kiek juose skaus
mo, baimės, siaubo. Man prime
na šiuometinę Mississippį. Arba 
praėjusios vasaros tragediją ryti
niame pakrašty. Mato, kad didelė 
jėga nuneša jų namus, viską, ką 
•per gyvenimą užvargo, net arti
muosius nuplauna, o jie stovi ša
lia ir nieko negali padaryti.

. — Dargis yra jautrus žmonių 
nelaimėms, — įsiterpė moteris. 
— Anais metais, kai Joną Kenne- 
dį laidojo, jis, žiūrėdamas laido-

vertas, kiti slepia savyje lengviau 
ar sunkiau atspėjamas Daria is
torijas. Jeigu neatspėjamas, tai 
prasimanomas. Ir juo ilgiau prie 
paveikslo stovi, juo labiau įsi
žiūri į formų paprastumą, mirks
tantį spalvų begaliniam įvairu
me, ne įtik randi vis naujas isto
rijas, bet kartu pagalvoji, koks 
būtų to žmogaus menas ir kokios 
jo istorijos, jeigu šiandien gyven
tų po laužiančios rankos svoriu. 
Jis labai plačiai išskėtė sparnus 
su diplominiu darbu Lietuviško
mis vestuvėmis, plačiai paminė
tomis latvių meno spaudoje. Pro 
jas tylomis nepraėjo net ir vokie
čių spauda. Jos Dargini praskynė 
kėlią ir į studijas užsieny, kurių 
metu turėjo progos lankyti meno 
muziejus ir, bent svajonėse, vis 
labiau plėsti meno sparnus. Vie
nos meno akademijos diplomo

%Yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 Or More — 2 Year Maturity

YIELD INCREASED TO 6.18%
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

CERTIFICATE ACCOUNTS 
000 or more — 1 Year Maturity 

INCREASESTO 5.92% 
on interest accumulated for 1 year 
INTER ĖST COMPOUNDED DAI LY

CERTIFICATE ACCOUNTS 
000 or more-3 Months to 
than 1 year Maturity 

3 INCREASES TO 5.39°/i 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
Yearly
PASSBOOK SAVINGS
Add to or withdraw anytime

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

PLŪS: Deposits received by the 1Oth. of the month earn interest from the Ist, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 10th of the month earn from date of receipt.
AND: On Passbook accounts, interest paid to day of vvithdravval, provided a balance of at least $10.00 is,in the 
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metų sūnui. Vaikas neverkė, tik 
nustebusiom didelėm akim pa
žiūrėjo i tėvą ir pasakė: “Skau
dai” Ne kitaip buvo ir Dairgiui. 
Vėliau tokių smūgių buvo dau
giau. Netrukus ir Vokietijoj nebe
galėjai dirbti, kaip norėjai. Atsi
rado entantete Art sąvoka. Nors 
jos nebuvo taip griežtai laikoma
si kaip Rusijoj, bet jon įrūšiuo- 
tam tapti buvo labai pavojinga. 
Tas režimas Dargi laikinai nu
spaudė impresionizman. Ištrūkęs 
į Vakarų laisvę, tuolj pamėgino 
vėl šnekėti savo kalba, bet pa
juto, kad eiliniai žmonės taip 
greitai nesikeičia. Netikėtai gavęs 
darbo Goetingeno teatre, mėgino 
skleisti sparnus ir grynajame me
ne. Nutapė kelis paveikslus, nu
nešė i netoliese esantį knygyną. 
Knygyno savininkui patiko, iš
statė lange parduoti. Po kelių 
dienų Dairgis eina pro šalį, žiūri: 
lange paveikslų nebėra. Vadinasi, 
pardavė. Smagus užbėga vidun.

— Jau pardavei?
Vokietis papurtė galvą.
— Tai kodėl išėmei iš lango? 

Juk sakei, kad patinka.
— Patinka, bet kitiems ne. At

ėjo delegacija ir pasakė: “Išimk 
tą šlamštą iš lango. Jeigu neišimsi, 
langą išdaušiml” Ką aš turėjau 
daryti?

Ištraukė paveikslus iš pastalės 
ir padavė.

Net keista: dabar čia niekas 
neplėšo, nei langų nežada dau
žyti. Būriais stovinėja ir stebisi 
dailininko vaizduote. Ir ne vieną 
sykį girdėjau: “And what imagi-

nation!” Kai vieną moterį užklau
siau, kodėl ji taip stebisi daili
ninko vaizduote, ji paaiškino:

— O, aš nei dailininkė, nei 
meno teoretikė, bet mėgstu lan
kyti parodas, turiu ir savo šiokį 
tokį rinkinį. Mačiau ir mėgstu 
daug meisterių, kurie piešia pei
zažus, naturmortus, portretus. 
Jiems irgi reikia vaizduotės, bet 
tik tiek, kad galėtų savo veidą 
parodyti. Nereikia daug vaizduo
tės ir vadinamam pačiam nau
jausiam, kaip jį bevadintum 
“pop” ar “op”. Didžiulę drobę 
peršvirkšti skersai geltonų dažų 
tryškytne nereikia nei vaizduo
tės, nei technikos, nei darbo me
džiagos pažinimo O čia viskas 
sukurta nuo pradžios ligi galo. 
Prisipažinsiu, kad nesu bažnyti
nė, bet bibliją mėgstu ir, kai žiū
riu į tokius dailininkus, kaip 
Alfonsas Dargis, man vis ateina 
galvon pirmasis Genezės skyrius. 
Ar jums ne? Viskas juk čia pa
daryta iš nieko. Pradžioj belytė 
tuštuma skendėjo tamsoje, o pas
kum Dievas tarė žodį, paskum ki
tą, paskum dar kitą...

— Taip ir. dailininkas. Pirma 
— brūkšnį, paskum — kitą, pir
ma — spalvą, paskum kitą, — 
mėginau įterpti savo išmintį.

— Ne, ne, ne! — nutraukė 
beveik su karščiu. — Pirma turi 
būti mintis, paskum vaizdas...

— O tada brūkšnys, — nusi
šypsojau.

— Tik tada jis bus prasmin
gas.

Pora valandų prabėgo kaip vie
na minutė. Pro tuos paveikslus 
dar dvi savaites eis žmonių pro-

Altonsas Dargis Kompozicija (aliejus)
Iš parodos David galerijoj, Rochestery, N. Y.

cesija. Vienų akys praslinks nieko 
nepamačiusios, kitos domėsis me
chaniškuoju paveikslo darymo 
procesu, kiti mėgins atspėti jų 
genezę, ir išeinant darosi gaila, 
kad negalėsi jų visų pareiškimų.

surinkti, nors būtų ir labai įdo
mu.

Tuo tarpu, mielas Kazy, tik 
tiek.

Jurgis Jankus

P. S. Jeigu įdomu, pirmą die
ną parduota 13 paveikslų.

Ar technologas yra kūrėjas ?
iškėlė mintį, kad tarp technologo 
ir humanitaro kūrybos yra vis di
dėjanti, pavojinga spraga, susida
riusi dėl nepaprastos technologijos 
pažangos pastaruoju laiku.

Tikslumas ir metafizinė poezija

Tokia tema Amerikos Lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungos Chi
cagos skyrius suruošė š. m. balan
džio 6 d. Tautiniuose namuose vie
šą simpoziumą.

Skyriaus pirmininkas, Albertas 
Kerelis, pristatė susirinkusiems, ku
rių buvo apie 40, simpoziumui pa
kviestus 4 kalbėtojus ir moderato
rių.

Moderatorius Juozas Rimkevičius, 
skyriaus vicepirmininkas ir vienas 
iš “Technikos Žodžio” redaktorių, 
pradėjo simpoziumą įžanginiu žo
džiu. Pagrindinė J. R. mintis, jau 
ne kartą išreikšta, yra ta, kad tech
nologas yra kultūros kūrėjas, bet 
yra pakankamai neįvertintas kaipo 
toks visuomenėje. Ir ypač mūsų 
spauda yra skolinga technologui 
viešą pripažinimą. Žmogus pra
deda filosofuoti ir smuiku groti, tik 
būdamas sotus ir pailsėjęs... tech
nologas sudarė tam sąlygas... tai ar 
tinkamai jį vertiname, ar tik tarno 
vietoje laikome...”

Moderatorius kvietė kitus kalbė
tojus ir klausytojus pasisakyti te
ma "Kūrybinis momentas technolo
go darbe ir jo vertinimas”.

Užėmęs podiumą, tėvas jėzuitas 
Juozas Va išpys, “Laiškai Lietu
viams” redaktorius ir Lietuvių 
žurnalistų sąjungos centro valdy

bos pirmininkas, pacitavo A. Ma
ceinos filosofines sąvokas apie die
viškąją ir žmogiškąją kūrybą. J. V. 
aplamai pritarė moderatoriaus min
tims ir ragino visus daugiau pasi
sakyti šia tema. Anot J. V., kūryba 
humanitarinėje arba meno srityje 
yra tolygiai vertintina ir to paties 
pobūdžio.

Visai skirtingas nuomones pabė
rė sekantis kalbėtojas, mechanikos 
inžinierius dr. Šarūnas Užgiris savo 
tiksliai paruoštoje kalboje. Š. U. yra 
Illinois Institute of Technology pro
fesorius ir buvo bene jauniausias iš 
kalbėtojų ir dalyvių. Technologas, 
anot Š. U., dėl savo pasiruošimo 
šiai sričiai turi būti preciziškas, lo
giškas ir turi sekti gamtos bei me
džiagos savybių nustatytus dės
nius. Technologas negali būti kū
rėjas įprasta žodžio prasme. Tech
nologo kūrybinį momentą Š. U. pa
iliustravo tokiu pavyzdžiu. Norėda
mas palaikyti dangoraižių langų 
švarą, siaurai galvojantis, nekūry- 
bingas technologas stengsis pato
bulinti arba pritaikyti langų valy
mo priemones. Kūrybingas, plates
nio akiračio technologas stengsis 
išrasti būdą, kad langai neapsi

trauktų tarša ir jų visai nereikėtų 

valyti, pavyzdžiui elektrostatiškai

juos pakraunant, kad tik neprikibtų 
dulkės.

Trečias kalbėtojas, Karolis Druh- 
ga, chemikas, vienas iš “Akiračių” 
redaktorių, Lietuvos okupacijos re
zistentas, gilinosi į sąvokas. Ypač 
“kūryba” nepasiduoda lengvai api
brėžiama. Ji priklauso, anot K. D., 
nuo paties aptarėjo nusistatymo. 
Gyvenimo prasmės beieškant, Faus
tas senovėje rado aukščiausią pa
sitenkinimą, virtęs technologu — 
kūrėju ir statė užtvankas, keldamas 
žmonių gerovę. Gėris darbe yra 
technologo kūrybingumo kriterijus. 
K. D. taipgi užakcentavo, kad tech
nologo kūryba nereikalauja lais
vės ir yra galima vergijoje. Pira
midžių statybos stebuklai ir
tų Sąjungos technologinė pažanga 
yra to liudininkai.

Paskutinis, ekspromtu kalbėjo ne
tikėtas svečiasTš Washington D.C., 
dabartinis ALIAS centro valdybos 
pirmininkas Povilas Mažeika. P. M. 
yra jūrinių mokslų daktaras, Lie
tuvoje buvo tolimojo plaukiojimo 
jūros kapitonas ir yra “Technikos 
Žodžio” žvejybos ir jūrininkystės 
skyriaus redaktorius. P. M. pareiš
kė, kad technologo kūryba reika
lauja didžiausio įtempimo, palygi
nus su kitais kūrėjais. Be to, P. M.

Sovie-1 skyriaus

ALTAS simpoziumo dalyvių dalis iš kairės į dešinę: dr. B. Miniataitė, dr. P. Mažeika, kun. V. Bagdanavi- 
čius, kun. J. Vaišnys, chemikas K. Drunga ir arch. J. Mulokas. Nuotr. M. Krasausko

Savo laiške “Akiračiaans” 
(1973, sausis) V. Trumpa at
kreipė dėmesį į mano straipsnyje 
(Draugas, 72. XII. 16) netiksliai 
cituojamą T. Venclovos eilėtraš- 
Čio metaforą “pirštai pavirsta pa
parčiu”. Turi 'būti “paparčiais”.

“Malonu”, .jei kas pastebi klai
dą ir iškelia ją viešumon. V. 
Trumpai už saikai išką akylumą 
priklauso mano trumpa padrika. 
Rodos, taisau, tikrinu, perrašinė- 
ju, o žiūrėk, ima ir įsivelia ne
skoningas liapsusas. Juk itr .pats 
V. Trumpa, mane cituodamas, 
Mandelštamą paverčia Mandeš- 
tamu, o Bronskiui nukniaukia 
lietuviškąją galūnę ir rašo Brons- 
ki. Žinoma, lyginant su papar
čiais, Trumpos nuslydimai Labai 
jau nežymūs.

Bičiuliškai užsistodamas tarp
tautinio .masto mokslininką — 
kūrėją A. J. Greimą, V. Trumpa 
prikimba prie mano rašinio ant
raštės “Metafizinio jausmingumo 
poezija Lietuvoje” ir mato joje 
baisių dalykų. Jo manymu, su 
ja aš “įsukau” T. Venclovos po
eziją “į propagandinį malūną” 
ir nusižengiau tikslumui. “Jau iš 
paties straipsnio pavadinimo ma
tytis, llcad Pr. V. nemėgsta tiks
lumo”, konstatuoja tikslusis 
Trumpa, rašinio pabaigoje sofis- 
tiškai įgeldamas: "... visa ta ‘me
tafizika’ greičiau priklauso Pr. 
Visvydui, o ne Tomo Venclovos 
poezijai”.

Ką gi, taip priremtas, turiu gin
tis. Dvasinėje orbitoje ir pseudo- 
moiksluose tikslumas yra reliaty
vus dalykas. Kiek gi įvairių, 
prieštaringų nuomonių bei siste
mų prikepta filosofijoje, sociolo
gijoje ir literatūroje. Žmonės fi
losofuodami ar poetizuodami sa
vaip tariasi esą tikslūs ir išmin
tingi. Ir nėra žmogaus, kuris ne
mėgtų tikslumo, išskyrus gal Pr. 
V.

Termino “metafizinė poezija” 
neišlaužiau iš piršto. Jį pavartojo 
S. Johnsonas (1719-1784), kriti
kuodamas 17 a. poetų eiliavimo 
manierą — ‘‘gaivalingai sumesti 
eilėraštin heterogenines idėjas”, 
šj pavadinimą iš Johnsono pasi
skolino T. S. Eliotas savo garsiai 
apybraižai. “The Metaphysical 
Poets”. Eliotas, .prieštaraudamas 
Jahnsonui, išgyrė 17 a. poetų (J 
Donne, G. Herberto, H. Vaugha- 
no, R. Crashaw) eiliavimo būdą, 
kaip labai artimą mūsų moder
niai poezijai. Tų poetų figūrose

dažnai sugretinamos neįprastos, 
prieštaringos idėjos, pavartojama 
metodinė terminologija, pinamas 
sudėtingas sakinys, Lš skaitytojo 
reikalaujamas ypatingas įgudi
mas.

Y ra T. Venclovos kūryboje vie
tų, kur skaitytojas ’.yg pro ūka
nas eilėraščio veidrodyje pamato 
diktatūros veido bruožus. Kadan
gi fašistinių okupantų ten dabar 
nėra, logiškai mes galvojame apie 
esamą sovietinį režimą Jis gi už
gožia tikrovę, kurias mes jau ne

)
T. Venclova yra ne tik skaitęs

minėtą Elidto essai, bet puikiai iš- galime išskirti kabutėmis. Jei aš 
vertęs Eiicto epochinę poemą apie ją konkrečiai užsiminiau, ar- 
“Bovaisė žemė” ir “Prufroko mei-' gi tai jau “propagandinis mailū- 
lės dainą”. Abiejuose kūriniuose nas”?
atsispindi mūsų amžiaus simboli-, Atskirti literatūrą nuo .gyveni- 
ka i.r šiuolaikinio žmogaus dvasi-1 mo neįmanoma. Juo labiau ne- 
nė jausena. Venclovai prie štr- įmanoma atskirti Sovietijoje gy- 
dies ir hermetiškas gilios min- venantį jautrų ir labai pastabų 
ties 19 a. lenkų postas C. Norwi- poetą nuo sovietinės tikrovės. Esu 
das. Žodžiu, jį traukia .poezijos priverstas trafaretiškai pakarto- 
metafiziniai poliai.

Dėll to ir pavadinau T Venc
lovos debiutinį rinkinį “metafizi
nio jausmingumo poezija”. Kas 
nusimano literatūroje, nenustebs 
dėl tokio pavadinimo. Juk Venc
lova, kaip anglų poezijos “meta
fizikai”, nesikrato techninio žo
dyno: planimetrijos, žemės trau
kos, rentgeno, elektros, spektro, 
admiraliteto... Ir jo frazėse atsi
skleidžia “du Skirtingi planai, su
sikirtę miglotu kraštu”. Ir jo sa
kinys yra tirštas, ilgas, daugia
sluoksnis. Ir jis mėgsta kontras
tus ir .paradoksus.

Nežiūrint abstraktumo, T. 
Venclovos posmuose (panašiai 
kaip ir pas Eliotą) niekad nenu
tyla emocinis pulsas: išlaikoma 
eleginė gaida, jaučiama pergyve
nimų (gal meniškai išjaustų) į- 
tampa, vienur kitur išryškėja iro
nija. Man regis, visa tai priklauso 
.poetiniam jausmingumui, kurį 
aš ir pabrėžiau .minėto straipsnio 
antraštėje.1

ri, kad ten dar ir šiandien politi
nius ar ideologinius paklydėlius 
pasitinka “beprotnamis, kalėji
mas ir purvas”. Gal T. Venclo
va, rašydamas tuos įtaigius žio
džius, turėjo minty kitokią situ
aciją? Gal būt? Man asmeniškai 
jo žodžiai nusako tam tikrus įvy
kius Sovietijoje, apie kuriuos 
kartkartėmis .rašo visa laisvojo 
pasaulio Spauda. Apie tai tikriau
siai sužino ir tikslusis V. Trumpa. 
1973.IV.25

Pr. Visvydas

NAUJA SKITJTTRA 
CHICAGAI

Chicagai užsakyta nauja me
talinė skulptūra, kurią atliks 
dail. Aleksandras Calder. Už ją 
325,000 doL sumokės federalinė 
vyriausybė.

S 0 U T H W E S T
FEDERAI. SAVINOS

for all your savings needs 
3525 W. 63rd Street, Chicago 

Phone — 436-4600

Vidaus išpuošime—Vidaus išplanavime—Namų įrengime 

IŠPARDAVIMAS 2 MEN. KRAUTUVĖJ ESANČIŲ BALDŲ 
Apžiūrėkite mūsų nuostabų baldų, lempų, kilimų, apšvietimo papuo

šimų ir paveikslų rinkinius. Mes pagelbėsime jums pasirinkti ir pritaikinti 
baldų apstatymus jūsų namams, butui, ar vilai, konservatyviame ar mo
demiškame stiliuje.

ROCKVVELI. FURNITURE COMPANY
2615 W. 63rd St, CHICAGO, ILL. Tel. 925-1711

RAY KATCHE (Kačinskas) FURNITURE INTERIORS
4721 Maln St, L1SLE, ILL. Tel. 964-9797

Gyvose diskusijose dalyvavo in
žinieriai R. Šiaudikis, A. Traška, P. 
Kiršinąs, chemikė dr. B. Miniatai- 
tė ir kiti. Kun. V. Bagdonavičius 
pritarė, kad kūryba yra per siaurai 
suprantama, taikant ją tik menui 
ir neįtraukiant į ją technologijos.

Architektas J. Mulokas protega
vo savo ne pirma proga išreikštą 
mintį, kad architektai ir inžinieriai 
turi daugiau reikštis tautinėje, lie
tuviškoje kūryboje ir ją skelbti savo 
spaudoje. Tačiau kaip šitai turi pa
sireikšti, pavyzdžiui, chemiko arba 
elektriko darbe laboratorijose, jis 
neparyškino.

S. Semėnienė, “Draugo” Moterų 
redaktorė ir visuomeninin

ke, griežtai ir patriotiškai atsisakė 
i sutikti su K. Drungos nuomone,1 
kad technologo kūrybai nebūtina 
laisvė ir nuneigė Sovietų Sąjungos 
technologijos pažangą.

Inž. K. Burba kategoriškai pa
reiškė, kad technologas nėra kūrė
jas. Įprastinės kalbos vartojime, 
anot K. B., kūryba yra supranta
ma kaip darbas, inspiruotas asmens 
vidujinių išgyvenimų, tai fantazi
ja, polėkis, neribota laisvė, sujung
ta su grožio pajutimu. Visų šių 
elementų nėra technologo darbe, 
nes matematika pakeičia fantaziją, 
sistematiškas priėjimas — polėkį, 
įvairūs dėsniai ir įstatymai varžo 
laisvę, o ekonomiškumas ir naudin
gumas atstoja grožį. Tačiau K. B., 
iškėlė technologo darbą kaip gar
bingą, naudingą, nepakeičiamai rei
kalingą žmonijai, net nereikalaujan
tį specialaus pripažinimo bei rek
lamos, o kalbantį patį už save. 
K. B. taipgi pastebėjo, kad pasta
ruoju metu visuomenė kaltina tech
nologą ir mokslininką už taršą, už 
atominius ginklus. Jaunimas ima 
linkti į misticizmą, įvairias religinio 
pobūdžio apraiškas ir į humanita
rinius mokslus, tačiau, anot K. B., 
tik technologas galės išgelbėti žmo
niją nuo taršos ir nuo urbanistinių 
problemų. Diskusijos nusitęsė dar 
ir prie baro ir prie ponių gražiai 
paruoštos kavutės, juo toliau, tuo 
labiau nutoldamos nuo pagrindi
nės, neišspręstos temos.

Philomena sako...
DOLERIAI TURI KOJAS, j e greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Kostas Burba

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo Lr Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą. Jūs 
dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.

Jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui ar 
senatvei, laikas dabar pradėti tau
pyti.

5%
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Jurgio Jankaus tik ką išėjusio pa
sako j'mų rinkinio viršelis, pieštas 
Rimo Laniausko

Southfield. iš įpratimo vis linkę sakyti, kad 
mūsų rašytojai, kaip lunatikai,

vaizdavimas, 
giliu psichologiniu 
ne kartą nukelia 

į jo paties panašiai 
arba bent matytas

, 17689 Goldvvin,
Mich. 48075

Vladą Šlaitą, kaip poetą, pri- dar klaidžioja tik idiliškame Lie- 
1 statyti mūsų visuomenei nerei- tuvos kaime, ta: pastarasis Alės 
kia. Poezijos bičiuliams jo labai- 
savitos poezijos knygos jau se
niai yra tapusios išeiviškosios 
mūsų lyrikos nebeištrinama da
limi. Turint galvoje net ir bend
rąją lietuvių poezijos (ir tėvy
nėje ir išeivijoje rašomos) šian
dieninę raidą, Vlado Šlaito kū
ryba yra labai išskirtinė tiek 
savo originalia forma tiek sto
iškai filosofiniu, krikščionišku 
žvilgsniu į žmogų šiandieninia
me pasaulyje. Ir jo poezijos 
išorinis rūbas — forma yra iš
siuvinėta tokiais pat intymiais 
ir tiesioginio žodžio dygsniais, 
kad, puslapius skaitant, tiesiog 
nejaučiama knygos, kaip tarpi
ninkės, o kalbamasi kone tiesiog 
širdies su širdimi.

Naujausias Vlado šlaito eilė
raščių rinkinys “Pro vyšnių so
dą” ypač pasižymi visomis ge
riausiomis ir niekieno kito 
kartojamomis jo poezijos 
bėmis. Tai gražus indėlis 
metų mūsų poezijos lobį.

Lietuvis garsėja Chicagos scenoje
PICASSO MENO TURTAI
Apskaičiuojama, kad Pahlo Pi- 

casso mindamas paliko savo turė
tų kūrinių, banko sąskaitų, inves
tavimų, nejudomos nuosavybės*“ 
tiek, kad jų bendra Vertė siekia 

| 90 mil. dolerių.

Rūtos vaizdelių rinkinys yra aiš
kus įrodymas, jog taip nėra. Be
veik be jokių išimčių visi rinki
nio puslapiai vaizduoja jau ame- 
r’kinį gyvenimą ir jo paliestus 
žmones, žinoma, didžiausia da
limi mus pačius. Reik manyti, 
kad šie kone miniatiūriniai ga
baliukai bus daugelio mielai 
perskaityti

• THE JOURNAL OF INDO 
- EUROPLAN STUDIES. Ve - 
lume I, Number 1. Sp.ing, 1973. 
Žurnalas leidžiamas iir redaguo
jamas Roger Peanson. Leidinys 
skiriamas šakotam indoeuropie
čių istorijos ir kalbotyros mokslui. 
Žurnale bendradarbiauja daug 
žymių mokslininkų ir iš įvai
rių Amerikos ir Europos univer
sitetų bei mokslo institucijų. Lei
dinio puslapiuose Jaiks nuo laiko 
būna ir lituanistiką liečiančių 
straipsnių arba bent lituanistinių 
užuominų aplamai indoeuropie
tiškose temose, 
ciniame

Gausiai lankomame pietinės 
Chicagos Drury kate teatre sta
tomas W. D. Hotne veikalas 
“The Seoretary Bird”. Jame — 
beirsiančios šeimos tragedija ir 
kombinuotas šeimos galvos—vy
ro humoras, įnešąs smagaus juo
ko, išgelbsti šeimą. Pagrindinia
me vaidmeny D. Fairbanks, J r., 
filmų autorius, dalyvavęs pasta
tyme 75 filmų, jų tarpe “Cathe- 
rine the Great”, “The Eviile”, 
“Romeo and Juliet”, “My Faū 
kady”. Puikus aktorius. Ne vel
tui Lineoln Center teatras New 
Yorke buvo pasikvietęs jį direk
toriumi.

Antras iš '.pagrindinių aktorių 
— lietuvis Antanas Mockus. Ga
bus vaidyboje, sugebąs įvesti pub 
liką į užintriguojančius ir prajuo
kinančius vaidybinės išraiškos į- 
vairuimus.

Jau eilė metų, kaip jis su pasi
sekimu vaidina Chicagos profe
sionalų scenoje, ir ne vien teatre.

Chicagos scenoje dalyvavo dau
gely .pastatymų, pirmiau daugiau 
vaizduodamas rimtuosius perso
nažus, o dabar daugiau pasinešė 
į komediją, tardamas: “Kadangi 
žmogus yra vienintelis Dievo tva
rinys, kuris gali juoktis, yra ma
lonus uždavinys galėti iššaukti šį 
ypatingą savo laiko žmonių pasi
reiškimą, nes juk juoko momen
tais mes pagauname amžinatvės 
spindulį”.

“The Secretąry Bird” pastaty
me talentingai savo vaidmenį at
lieka ir aktoriai: Gale Gili, Jean 
David, Birgitta Folksdorf.

J. Pr.

r*

ši nekantriai laukta C. Gedgaudo 
knyga

MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT 
atskleidžiant daug mūsų senovBs pa“" 
slapčių, pagaliau Išvydo šviesų. Kie
tais viršeliais 15 dol.

Perlaidus galima siųsti tiesiog 
autoriui:

P. O. Box 5544,
Santa Monica, California 90405
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NAUJOS NAUDOTOS

V i. r A 60n>. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

nepa- 
savy- 
j šių Žurnalo rcdak- 

kolek/tyve yra ir mūsiš-
Lietuvos istoriniame likime”, 
Kazimieras A. Matulaitis “Va
karų ir Rytų Bažnyčių unija ir 
kankinys Juozapatas Kuncevi
čius”, Antanas Rukša "Dėsto
mosios kalbos ir lietuvių kalbos 
klausimas senajame VLniaus 
universitete”, Povilas Žilys 
“Kaip lenkai 1920 m. liepos 
mėn. užleido Vilnių rusams ir 
atidavė lietuviams”, M. Anysas 
“Atsiminimai iš Klaipėdos kraš
to 1933-1939 n?..”, Juozas Jakš
tas “Iškilusis tarpsnis Amerikos 

I lietuvių istorijoje: dr. J. Šliūpas 
ir kun. A. Burba”. Apžvalgų sky
riuje: Dviejų šimtmečių Lietu
vos istorijos šaltiniai — Rela- 
tiones Status Diocesium in Mąg- 
no Ducatu Lithuaniae; Monu
mentalus veika'as — Lietuvos. 
universitetas 1579 — 1803 — 
1922; Lietuva ir Entante — 
prof. Navicko nauja studija. 
Knygų recenzijų puslapiuos ap
tariami šie leidiniai: P. I. Kuš- 
ner “Etniceskie territorii i etni- 
ceskie granicy”, J. Žiugžda “An
tanas Mackevičius — 1863-1864 
metų sukilimo reikšmė lietuvių 
tautos istorijoje”, B. Dundulis 
"Lietuvos užsienio politika XVI 
amžiuje”, L. Sabaliūnas “Lithu- 
ania in Crisis” — Nationalism

• Jurgis Jankus, UŽKANDIS. Į 
Pasakojimai. Išleido “Ateitis” 
1973 m. Literatūros serija Nr 
7. Aplanką piešė dau. Rimas La 
niauskas. Spaudė Tėvų pranciš
konų spaustuvė, 910 Willou<rhb 
Avė., Brcoklyn, N. Y. 11221 
Knyga autoriaus dedikuota žmo
nai. Leidinys 220 psl., kaine 
$4.50, platintojų ir pavėnių as
menų gaunamas šiuo adresu 
Mrs. M. Bajorūnas. 17639 Gold 
win, Southfield, Mich. 48075.

Jurgis Jankus — vienas iš 
įdomiausių ir patraukliausių na- 
sakotojų mūsų išeivijos litera
tūroje. Ir savo romanuose, ir sa
vo apysakose bei novelėse jis 
tiesiog čiupte pačiumpa skaity
toją ir jo nepaleidžia iki galo. 
Šitai jam padeda išradingas su- 
pynimas intrigos ir p>aslapties 
laikymas iki kone paskutinio 
sakinio. Realistinis bei tikroviš
kas įvykių tėkmės ir žmogaus 
sielos labirintų 
perpintas 
įžvalgumu, 
skaitytoją 

•išgyventas
situacijas, labai savas, labai įti
kimas gyvenimiškuoju ir litera
tūriniu tikroviškumu.

Tik ką “Ateities” išleptas 
naujas Jurgio Jankaus pasako
jimų rinkinys "Užkandis” išeivi
jos literatūriniame gyvenime 
yra jau nemažas įvykis. Knygo
je randame aštuonis pasakoji
mus: Kryžius (10 psl.), Konver
tite (17 ps!.)., Sužieduotuvės (41 
psl). Užkandis (9 psl.). Po mag
nolijos žiedais (13 psl.), Mažas 
nesusipratimas (10 psl.), Ne dėl 
tavęs (76 psl.) ir Mergaitė (33 
psl.).

Vieni šių ilgesnių ir trumpes
nių pasakojimų turi kone tragiš
kai atsduvinėtą pamušalą, kiti 
vėl nuspalvinti lengva humoro 
šypsena, bet kiekvienas jų skai
tytoją patraukiąs, nes parašytas 
gyvenimą, žmogų ir žodžio meną 
pažįstančio, mokančio plunksną 
naudoti rašytojo.

• LIETUVIŲ TAUTOS PRA
EITIS. Tomas III, knyga 2 (10), 
1973 m. Redaguoja dr. Juozas 
Jakštas. Viceredaktorius — J. 
A. Račkauskas. Leidžia Lietuvių 
istorijos draugija. Šios “Lietu
vių tautos praeities” knygos iš
leidimą stambiai parėmė Lietu
vių fondas. Dešimtoji “Lietuvių 
tautos praeities” knyga yra 172 
p31., spausdinta Mykolo Morkū
no spaustuvėje Chicagoje, kai
na $4.00, užsisakoma šiuo adre
su: Lithuanian Historical Socie
ty, 6547 S. Washtenaw Avė., 
Chicago, III. 60629.

Naujos “Lietuvių tautos pra
eities” knygos turinys: Alicija 
Rūgytė “Lietuvių istorijos drau
gijos penkiolikmetis”, Juozas 
Jakštas “Gediminaičių dinastija

K -i
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Vlado Šlaito naujos knygos virše
lis, pieštas Danguolės Stončiūtės

sodą ;

• Jurgis Giiauda, TAIKOS 
RYTAS. Novelių rinkinys. Nidos 
Knygų klubo leidinys Nr. 88, 
1972. Knyga 232 psl., minkštais 
viršeliais kaina — 4.00dol., kie
tais — 4.65 dol, gaunama įr 
“Drauge”..

Jurgis Giiauda mūsuose la
biausiai žinomas kaip romanistas,

to Communism 1939-1940 ’, V. daugkartinis "Draugo” konkursų 
Pašuta “Lietuvos valstybės su- Laureatas. Tačiau ir trumpasis 
sidarymas” ir LTSR MA Isto- novelės žanras jam nėra sveti- 
rijos institutas “Lietuvos pilys”. mąs. Novelių konkursuose jis ly- 
Mirusiųjų puslapiai skirti Zeno
nui Ivinskiui ir Osvaldui Bac- 
kui. Gale duodama LID narių ir 
“Lietuvių tautos praeities” pre
numeratorių sąrašai.

• Vladas Šlaitas, PRO VYŠNIŲ 
SODĄ. Eilėraščiai. Išleido “Atei
tis” 1973 m. Literatūros serija 
Nr. 6. Aplanką piešė Danguolė 
Stončiūtė. Spaudė Mykolo Mor
kūno spaustuvė, 6051 S. Ash- 
land Avė., Chicago, EI. 60636.

Rinkinys 70 psl., kietais virše
liais,, kaina $3.00, platintojų ir 
pavienių asmenų gaunamas šiuo 
adresu: Mrs. M. Bajorūnas,

kė prof. dr. Marija Gimbutienė.! PraW metų R«gužx« mėnesį 
archeologiją liečiančios buvo išv^ęs » rIfrae\įur

Nuo
1914 Metų
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MI ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS S0SO

PHONEi 254-447*

5%
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

6%
Tears Savings 
Certificates

(Minimum $5,000

2

Ji yra 
žurnalo 
naujausias žurnalo numeris yra 
pradedamas stambia dr. Marijos 
Gimbutienės studija “Old Europe 
c. 7000 - 3500 B.C. : The Earliest 
European Civilization befcire 
The Infiihration of The Indo - 
European Peoples”.

Žurnalo metinė pręnumerata 
7.50 dol.; adresas: The Joumal 
of Indo-European Studies, Box 
5224, Southern S’ation, Hatti- 
esburg, Mississippi 39401.

• PAMIĘTN1K WLLENSK1. 
Poliška Fundacija Kulturalna. 
Londyn. 1972 m. 455 psl. Stam
bus išeivių lenkų leidinys, liečiąs 
Vilniaus istorinius ir k-uLtūrinius 
klausimus. K. Okulicz rašų apie 
istorinę Lietuvą, W Chooiano- 
wich apie Viilųjaus kraštą 1939 - 
1944 m., aptardamas sovietinę ir 
vokiečių okupaciją. W. Suk'ennic- 
kji svarsto Vilnijos padėtį tarp 
Vokietijos ir Rusijos. B. Podoski 
duoda Vilniaus universiteto isto
rijos bruožus. J. Godilewski patei
kia atsiminimus apie dviejų epo
chų sąvartą Vilnijoje. J. Bujnows- 
kį apžvelgia Vilniaus literatūrą 
tarp dviejų karų. C. Milosz apra
šo svarbiąsias Vilniaus gatves. M. 
Czapška informuoja apie rašytoją 
Fd. Czarnyszewisc. F. Wyslouch 
aprašo Polesę. W. Panuce\vicz ra
šo apie Gudijos atgimimą. D. 
Fajnhauz duoda istorinių infor
macijų apie žydus Lietuvos Di-t 
džiojoj kunigaikštijoje, o W. La- 
sodki rašo apie Lietuvos totorius. 
S. Szyszman aprašo Trakų pilį. S. 
Koseialkoveski duoda žinių apie 
Mokslo bičiulių sąjungą ir apie 
Vilniaus, Gardino ir Naugarduko 
archyvus, bibliotekas ir muziejus. 
H. Chocianowiczowa rašo apie 
Rasų kapines ir duoda sąrašą 
žymesnių ten palaidotų asmenų 
(visų įpinma — lenkų). St. Mac- 
kiewicz rašo apie Vilniaus krašto 
lakštingalas.

Apskritai knyga duoda gausiai 
istorinės, faktinės medžiagos, nors, 
žinoma, daugiau žvelgiant iš len
kų taško ir darant reveransus Pil
sudskiui. Reikėtų mums panašių 
kolektyvinių 'monografijų ne tik 
apie Vilnių, bet ir apie Klaipėdą, 
Mažąją Lietuvą, Rytprūsius, ku
riuos be jokio pagr indo savi naši 
okupantai rusai. (jp)
• LAIVAS, 1973 m. gegužis. 

Nr. 5. Marijonų leidžiamas reli
ginio ir tautinio gyvenimo mėne
sinis žurnalas. Eina 52-ji metai. 
Red. kun. J. Prunskis. Adr.: 4545 
W. 63 St., Chicago, III. 60629. 
Metams 4 dol.

Siame numery kun. J. Prunskis 
primena Marijai skirtas lietuvių 
ir kitų rašytojų -mintis. D. Mitku
tė - Mitkienė duoda šiltą eilėraštį 
apie Resurekciją. K. Kleiva infor
muoja apie lietuvių kelionę į Eu
charistinį kongresą Australijoje. 
Dail. A. Korsakaitė - Sutkuvienė 
rašo apie dabarties religinį meną. 
A Nockūnas, MIC primena šv.

dalies redaktorė. Ir šis i vavo susulkant filmą “Sound of, 
the Trumpet”. Jis čia vaidina ag
nostiką, betiriantį senovės krikš
čionybės šaknis, beieškantį pras
mės moderniajam žmogui. Fil
mas paruoštas įvairiam kalbam.

Šią vasarą jis vyksta į Indianą 
dalyvauti susukime religinio fil
mo vaikams. Paskiau vadovaus 
vienos pramoninės programos pa
ruošimui, o liepos mėnesį vėl 
vyks j Izraelį, kur bus filmuoja
mas .kaip narys šeimos, lankan
čias šventas vietas.

UJidko as'imiiiimai apie arkiv. J. 
Matulaitį. Daili. A. Tamošaitie
nė aptaria kapsų, dzūkų, Vilniaus 
ir Klaipėdos tautinius drabužius. 
A. Pakalniškis informuoją apie at
vykusio iš Rusijos žydo atvežtas 
žinias apie koncentracijos stovyk
las. Dr agr. A. Šeštokas duoda 
praktiškų patarimų apie pievelių 
įrengimą, o R. Kisielius prabyla 
Šiltu mi matūriniu eilėraščiu apie 
gėilę.
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PLOKŠTELĖS, GAUNAMOS "DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE j

giai daug kam pavojingas kon
kurentas Jo neilgų humoreskų ir 
beletristinių vaizdelių rinkinys 
“Gęstanti saulė” jau buvo iš
leistas 1954m.

Dabartinis “Taikos rytas” su
darytas iš penkiolikos novelių. 
Novelių temos ir problemas la
bai įvairios, pradedant istorinio 
Kristijono Donelaičio .portretu 
idiliškoje Kalėdų ryto tyloje, bai
giant šių dienų amerikinės bui
ties vingiais.

• Alė Rūta, PO ANGELŲ 
SPARNAIS. Novelės. Nidos klu
bo leidinys Nr. 89, 1973. Knyga 
192 si., minkštais viršeliais kai
na — 4.00dol., kietais — 4.65 
dol., gaunamą Ir “Drauge”.

Novelių rinkiniai išeivijoje 
nėra jau taip labai dažnas reiš
kinys. Ir reikia džiaugtis, kad 
štai net dviejų autorių knygos 
vienu ypu pasiekia mūsų skaity
tojus: Gliaudos ir Rūtos. O dar 
štai jau ir “Ateities” leidykla 
tuo pačiu metu literatūros bičiu
liams padovanojo naują Jurgio 
Jankaus novelių rinkinį “Užkan
dis”. Taigi šiemet yra beveik no
velių metai.

Alė Rūta šiame žanre taipgi 
nėra naujokė, nors labiausiai 
prasimušusi savais romanais, y- 
pač “Trumpa diena” ir “Kelias 
į kairę”. Pirmasis jos novelių to
melis “Tikimo keliu” buvo iš
leistas 1947>m.

Naujame “Po angelų spar
nais” rinkinyje telpa net 25 no
velės. Gal geriau jas būtų pava
dinti ne novelėmis, bet tik vaiz
deliais ar apybraižomis. Gaba
liukai tokie trumpi, jog, kiek per
dėtai pasakius, perskaitomi be-j Kūdikėlio Jėzaus Teresės 100 m. 
veik be atsikvėpimo. Ir jeigu mes sukaktį. Spausdinami kun. J.

Plokštelės pavadinimas
AURELIA
ARIJOS
DAINOS

DAINOS LIETUVAI
GINA ČAPKAUSKAS dainuoja 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS
OI, TOLI, TOLI...
JŪREIVIŲ KELIAI

N - I
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA 
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 
ŽIRGINĖLIAI
DAINOS
GRJŠIM, GRĮŠIM
AKVARELĖ
ŽIBURĖLIS
MUZIKA FRANZ LISZT
KETURI AUTORIAI: Poezija ir pi—a
LITERATŪROS VAKARAS
SEK PASAKĄ
ZUIKIS PUIKIS
RINKINYS 25

26
27
28

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINOS 
LIETUVIŠKOS GIESMĖS
LIETUVOS SENOS IR NAUJOS DAINOS
LIETUVOS ATSIMINIMAI (Jubiliejaus proga) 
SUK, SUK RATELI
MES ŽENGIAM SU DAINA
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS
DAINUOJAM SU LEONE
DAINOS IR ARIJOS
AIDUTĖS DAINUOJA
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 50 METŲ MINĖJIMAS

Artistai Kaina
A. Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
Stasys Baras - Baranauskas (Mono) 6.00
Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
Salomėja Čerienė 4.00

(stereo) 6.00
(Išleido L. Bendr. kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mono) 4.50

(Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
Philadelphijos Lietuvių choras “Viltis" (Stereo 1 6.00
Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro
ir solistų 5.00
(S. Barčus) 4.95

A. Trečiokas

5 00
5.00
5.00

Kvartetas Viltif (Stereo) 5.00
Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00
III-sis 5.00
IV-sis 5.00
Laima Rastenytė 5.00
Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 5.00
A Dvariono muzika 5.00
A Šabaniauskas dainuoja 5.00
P Dėdė-Graužinls-Volteraitė 5.00
Karo muz Orkestras ir kit! 5.00

(Mono) 5.00
Stasė Klimai tė (Mono) 5.00
Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
Lietuvos Valstyb. Radio Ansamblis (Stereo) 5.00
Brazis, Žibuoklės, Juodytė (Stereo) 5.00
Vilniaus Tautinis choras ir solistai (Stereo) 5.00
New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
L. Juodytė ir gitara (Hi-fi) 5.00
L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
Janina Nomeikaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
Vadovauja Alice Stephens (Stereo) 5.00
L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos ir 
parapijų ansambliai (Stereo) 5.00

(Illinois valstybes gyventojai prie tų kainų oridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.)

Užsakymus siųskite: DRAUGAS
4545 W, 63rd Street
Chicago, III. 60629

4*
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Akademines
prošvaistės

Pasikalbėjimas 
su Algiu Rukšėnu

(Atkelta iš 8 psl.)

tad reikia tikėtis, kad knyga bus 
gana plačiai paskleista.

Iš tikrųjų, pereita savaitę gavau 
žinių, kad užsakymai iš knygų 
parduotuvių yra gana gyvi, ir lei- 
cLyk'-a užsakė spaustuvėj.? jau ant
rą laidą. Tolimesnis jos pasiseki
mas priklausys nuo to, kaip skai
tytojai ja domėsis.

— Kokie yra Tavo ateities pla
nai?

— Lietuvos klausimu yra la
bai mažai literatūros anglų kalba. 
Tą ypač patyriau, rašydamas te
zę magistro laipsniui. Tą jaučia 
ir kiti, kurie nori ką nors plačiau 
apie Lietuvą paskaityti ar para
šyti. Si problema mane labai do
mina, ir apie ją aš dažnai kalbuo
si su draugais. Buvau manęs sa
vo magistro tezę išplėsti į knygą, 
bet, kai Kudirkos įvykis užklupo, 
jam teko atiduoti pirmenybę, ta
čiau ir ano projekto neatsisakau. 
Be to, turiu ir kitų projektų. Vie
nas iš jų būtų panagrinėti etninį 
faktorių Amerikos politinių orga
nų rinkimuose.

Jaunimas simpoziumo lomoj svarsto temą '‘Jaunosk s kartos įsipareigojimas pavergtam lietuviui” gegužės 
6 d. Jaunimo centre, Chicagoj, Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimo metu, iš karės į dešinę: ainmoziumo 
moderatorius Kęstutis Girnius, Saulius Kuprys, Aleksandras Pakalniškis, Rūta Nainytė, Linas Sidrys ir 
kalba Vytenis Damušia. Nuotr. A. Gulbmsko

Judam, kratam!

Laikos ir savą balsą pažymėti

Redakcija dėkoja Algiui Ruk
šėnui už sutikimą “Akademinėse, 
prošvaistėse” pasikalbėti. Visą 
visuomenę skatiname atvykti į A. 
Rukšėno knygos pristatymą šį 
sekmadienį, gegužės mėn. 20 d. 
4 vaL popiet Jaunimo centre, 
Chicagoje. |

1949 m. birželio mėn. 14 d. į nu užsidegimu pravesta. Susida- 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo rę sąrašai spaudoje, radijuje bei 
Komitetas paskelbė Lietuvių I televizijoje perdavė savo mintis, 
Chartą — lietuvių išeivijos Deka
logą.

Chartos įžangoje yra pabrėžia
ma, kad siekimas išlaikyti ir ug
dyti tautinę gyvybę, kalbą, tau
tines bei valstybines tradicijas ir 
apskritai tautinę kultūrą yra Vi
sagalio valios ir laisvo žmogaus 
pašaukimo vykdymas.

Priemonė šiems užsimotiems 
tikslams vykdyti yra vieninga 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
į kurią susiburia pasaulyje pa
sklidę lietuviai.

JAV LB Tarybos ir PLB Sei
mo atstovų rinkimai jau čia. Į 
ranką paduotas balsavimo lape
lis, jame surašytos pavardės yra 
reikšmingos mūsų tautos atei
čiai.

Priešrinkiminė akcija buvo pil-

(Atkelta iš 8 psl.) 

industrinės psichologijos studen
tė, JAV LB Tarybos narė, Mar- 
ųuette Parko LB valdybos vice
pirmininkė, Chicagos Studentų 
ateitininkų draugovės pirminin
kė, Chicagos Moksleivių ateiti
ninkų Lipniūno kuopos globėja, 
“Pasaulio Lietuvių 
žurnalo vyriausia 
“Akademinių Prošvaisčių 
daktorė, Pasaulio lietuviu jauni
mo sąjungos Ryšių centro vedė
ja, lituanistinės mokyklos moky
toja. Buvo Studentų ’at-kų sąjun
gos Centro valdybos pirmininkė, 
II PLJK leidinio redaktorė, jau
nųjų žurnalistų pirmosios premi
jos laureatė; Daiva Vaitkevičiū
tė — prekybos mokslų studentė, 
LB Marųuette Parko apylinkės 
narė, Jaunimo Peticijos komisi
jos narė, Korp! Neo-Lithuania 
magistrė, Antrojo Jaunimo Kong
reso programos komisijos narė; 
Jonas Valkiūnas —biologas-che- 
mikas. Korpl Neo-Lithuania vy
riausios valdybos pirmininkas, 
Chicagos Lietuvių Tarybos val
dybos narys. Buvo Tautinės Są
jungos Chicagos skyriaus pirmi
ninkas.

Jaunimas” 
redaktorė, 

į” re-

Filmų Įvairumai
Ar žmogus, kaip tigras, sugrįžta 
numirti gražioje vietoje?
STASĖ SEMĖNIENĖ

Harry Stoner yra eilinis vyras, 
kuris, savo paties įsitikinimu, yra 
geras pilietis. Jo žinioje yra apie 
pusšimtis tarnautojų, jis priside
da prie ekonominės gerovės vys
tymo, jis rūpinasi savo šeima, jis 
moka savo... aha, praeitais me
tais jis ne visai sumokėjo savo 
mokesčius. Kartu su savo partne
riu juodu sukombinavo knygose 
figūrinius šoktelėjimus, o jei kam 
reikėtų šiitai atrasti — būtų tikrai 
paskutinis tango Los Angeles 
padangėje.

“SAVE THE TIGER” filmas 
apima tik pusantros dienos Harry 
gyvenime Filmas prasideda jo

čia 
bei 
pa-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

pabudimu 'iš košmaro, o baigiasi, 
kai kažkokie vaikai pareiškia, jog 
jiems beisbolo žaidime jisai ne
reikalingas. Harry yra partneriu 
drabužių gaminimo bendrovėje, o 
ši diena yra ypatinga, nes iš kitų 
miestų suvažiavę pirkėjai pama
tys jų viso naujojo sezono gami
nius. Ir kaip tyčia tą dieną tiek 
daug nutinka.

O tuo tarpu visą laiką jo min
tys- užimtos kažkuo kitu. Jį perse
kioja prisiminimai apie paprastą 
gyvenimą 1940 m. “Gėlių mer
gaitė” pasako jam, jog skaičiusi 
geografiniame žurnale, kad tigrai 
ir kiti (laukiniai žvėrys “sugrįžta 
į gražias vietas, kurias atsimena”, 
numirti. Harry irgi prisimena 
gražią vietelę ir 'tai yra Brookly 
no beisbolo komanda 1940 m. va
sarą... Harry buvo geras žaidėjas, 
nors ir ne profesionalas, anuo 
metu...

Dabar jis sukčiauja, suveda ne
tikras sąskaitas, vagia naujus kū
rinius iš savo konkurentų ir susi
deda su padegėju. Jis nesupranta 
kas prie to privedė. Juk svajojo 
visai kitaip...

Filmas gal per daug perkrau
tas, norint viską užgriebti. Gal 
teksto rašytojas Stove Shagan per
sistengė per dideliu užsimojimu. 
Tai lyg jo penkeriu metų intelek
tualinio bagažo apyskaita.

Žiūrovą džiugins dialogo gyvu
mas. Kai Harry (Jack Lemrnon) 
ir jo partneris Phil (Jauk Gilford) 
ginčijasi apie daromo nusikalti
mo nemoralumą,. juodu tai per
duoda tokia energija, sveiku hu
moru ir net savotišku patraukia

ma įsigyti PLJS Ryšių centre, vėje 71 ir Campbell gatvės kam- 
2422 West Marųuette Road, Chi-1 pas. Vieno numerio kaina 
cago, lllinois 60629, tel.: 737- ct„ metams prenumerata (6 nu- 

Į 3300 arba p. Vaznelių parduotu-J meriai)
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CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEAVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LR 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

*

6% 5%

nuomones. Mintis perdavė ir sa
ve prisistatė propagandiniuose 
leidinėliuose, kurie ne vienam 
gal atrodė - bereikalingu pinigų 
mėtymu. Visas tas triukšmas už
sibaigė, ir dabar, rinkimų die
noms atėjus, laikas savą balsą pa
žymėti.

Pasirinkimas didelis ir sunku 
apsispręsti: vienas altininkas, jam 
svarbiau ALT’o reikalai; anas, 
žiūrėk, frontininkas iir kitaip gal
vojąs, anie seka amerikoniško
sios politikos pavyzdį, pinigus be 
reikalo mėto; tie jauni — nieko 
neišmano, arba mažai sugeba. 
Ir taip iš vienos čir iš kitos pusės, 
vienas negeras, kitas dar bloges
nis, o apie trečią — trūksta net 
žodžių.

M. Krupavičius, Pasaulio Lie-

mu, kad toji scena virsta tikra 
gyvenimiška iškarpa.

Jack Lconmon filme pasireiškia, 
kaip tikras virtuozas. Jo sukurtas 
charakteris taip įtikinantis, kad 
mus tiesiog užburia.

Kiti veikėjai taipgi puikūs. Ge
ra yra Laurie Heineman — 
“hįppie” mergaitės rolėje.

Filmas ideologiniai nėra taip 
tyras, kaip tik ką iškritęs sniegas. 
Tikrai, Harry charaktery yra 
tamsių dėmių. O tuo ląibiau mes 
neturime pasiduoti sentimenta
lumui ir jį pateisinti. Tiesa, 
“Save the Tiger” atsiprašo už 
veiksmus, kurie yra biaurūs ir ne
legalūs, -nežiūrint kaip į juos 
žvelgtume.

Žiūrovas daugiausia pasi
džiaugs nuostabia aktorių vaidy
ba. O režisierius John G. Avild- 
sen suveria visą eilę scenų, kurios 
yra gyvenimiškos, žmogiškos, są
mojingos ir 'karčiai saldžios.

Ir taip mes paliekame teatrą, 
mąstydami, kad Harry Stoner nė
ra jau toks puikus vyras. O tačiau 
mes ji sutikome gyvenimo kelyje, 
ir jau vien dėl Lemrnon vaidybos, 
mes jo nepamiršime. Tik vyres
niems kaip 17 m. žiūrovams.

Aloyzo Barono

ABRAOMAS IR SŪNUS 
premijuotas romanas 

grįžo į Draugo 
knygyną

Dabar jau galima gauti 
“DRAUGO" KNYGYNE 

antrą laidą.
Kaina — $4A0 

(Užsakant paštu, reikia pridėti 
50 centų mokesčiams ir paštui)

tuvių Bendruomenės kelyje, rašė: 
“PLB yra ne draugija, bet tauti
nė bendruomenė. Į draugiją ra
šosi nariu, kas nori. Tautinei 
bendruomenei gi priklauso kiek
vienas lietuvis...”. Taigi, pažvelgę 
į balsavimo lapelį, atsiminkime, 
kad šie asmenys yra lietuviai, pil
ni minčių, pilni noro dirbti. Ne
žiūrėkime į pažadus, nes pažadai 
dažnai tik pažadais telieka. Gera 
matyti, kad jaunimas nori dirb
ti, tačiau prisiminkime, kad jau
nimas pirmiausia turi įsisąmo- yard”, galima įsigyti Pasaulio lie- 
ninti tautinio išlikimo idėjos tuvių jaunimo sąjungos Ryšių
prasmę. Tada nebus skirstomas! > cenjfire> West Marquette

Road, Chicago, lllinois 60629,
" 737-3300. Knyga yra parašyta

tautinei ang]ų kalba ir išdėsto dokumen-

— Algio Rukšėno knygą, 
“DAY OF SHAME”: The truth 
about the murderous happenings 
aboard the Cutter Vigilant dur- 
ing the Russian-American con- 
frontation off Martha’s Vine-

VauJOH aukštai divl- 
dendua mokunuiH už 
Įmontavimo sųsknltas.

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

PIRMAD. IR KETVIRTAD. 
VALANDOS ANTRAD. Ir PENKTAD.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

.Mokamas ui dviejų nx^ 
tų Certiflkatų įskaitas.

Minimum $5,000.00

lietuvių tarpe neturėtų būti tar
peklio tarp kartų, nes, 1 
grupei stengiantis išlaikyti savitu
mą, skirtumas tarp kartų yra per 
didelė prabanga. Atsiminkime, 
kad žmogaus įvertinimas, jauno 
ar seno, yra svertinas tik jo atlik
tu darbu, jo įnašu į bendrą vi
suomeninį lobyną.

Skirstydamiesi įvairiais būdais 
mes privertėme lietuvių visuome
nę atkreipti bent didesnį dėmesį 
į pačią Lietuvių Bendruomenę, 
jos prasmę ir reikšmę. Tačiau, 
pradėjus dirbti darbą, skirstyda
miesi, nors tai ir būtų tikrovė, 
mes silpniname svetimuose kraš
tuose gyvenančią Lietuvių Bend
ruomenę. Tuo tarpu, .kada ją 
reikia stiprinti.

Taigi, pažymėkime savą balsą 
prie tų pavardžių, kurios savo 
užnugaryje turi patyrimą ir nuo
širdų norą dirbti, kurios galės 
įvykdyti Lietuvių Chartoje minė
tus Lietuvių Bendruomenės tiks
lus bei užsimojimus. Visas jauni
mas šiandien (gegužės 19 d.) ir 
rytoj (gegužės 20) balsuokime 
JAV Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos ir atstovų į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimą rinki
muose. J. J.

tuotus Simo Kudirkos tragedijos 
įvykius. Knygos kaina: 
nuošė — 8.95 dol.,
— 6 dol.

knygy- 
Ryšių centre

Bendruome- 
ir Pasaulio 

Seimo 
m.

— JAV Lietuvių 
nės Tarybos narių 
Lietuvių Bendruomenės 
atstovų rinkimai vyksta š. 
gegužės mėn. 19 ir 20 dienomis. 
Lietuvių jaunimas, sulaukęs 18 
metų amžiaus, yra skatinamas 
šiandien ir rytoj savose apylinkėse 
balsuoti už pasirinktus asmenis.

•

i

— Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos Ryšių centras skatina 
visuomenę skaityti ir remti Ryšių 
centro leidžiamą žurnalą “Pa
saulio Lietuvių Jaunimas”. Žur
nalo pirmasis numeris yra jau 
išėjęs. Sekantis numeris pasirodys 
ateinančią savaitę. Žurnalą gali-

IŠ MODELINIU NAMU BALDAI 
30% iki 50% nuolaida

Galima pirkt dalimis ir įmokėtinai 
SOUTIBVEST FURNITURE CO. 
6200 8. Western — Tel. GR 6-4421

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

V Low Rates
V Minimum Expenses
V We pay 3 Vo % on

escrow accounts

6% - 2 year certificates (Min. $5,000) 
53/4% - 1 year certificates (Min. $1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MENESĮ
v. >

Member F.S.L.I.C., Waahlngton. D.C. Eąual Opportunlty Dander

aintthony avings
1447 S. 49th Court, Cicero, IUinois 60650 — Phone (312) 650-0330
Opon Mon. 9-9; Tuos., Thurs.. FrL 9-6; Sal. 9-1; Clcaed Wed.

I miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

FRANK'S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

9 V. r. Iki 9 v. v. 
» v. r. iki 5 v. v. 
Trečlad: uždaryta.

I

e

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTĮ

TĖVAS IR

6845 SO. VVESTERN A V K.
v**

TRYS MODERNUKOS 
AIR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

MA1M0MS VISTA
REpublic T-8600 RKpabttc 7-8661

MARQUETTE FUNERAL HOME
SŪNUS —

TRYS MODERSIŠKOS

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

KOPLYČIOS

Tel, 476 • 2345 
T0wnhall 3-2108*09

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios:

4330 South California Avenue
Telefonai: LR 3-0440 ir LR 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YRrds 7-1741-2

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL RTpcblic 7-1213
11028 Southwest Hlgbuay, Palo* Hills, III. Tel. 974-4410

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-39

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. 1IALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
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REDAGUOJA JCRATft JASAITYTĖ, 6922 S. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILLLINOIS 60636

MIELOS VALANDOS SU STUDENTAIS;
Illinois universiteto lietuvių kalbos 
kursuose

JUOZAS PRUNSKIS

I

Illinois universiteto padalinys i 
Chicagoje yra v’enas didžiausiu Į 
Amerikoje. Čia yra iper 21,000 
studentų ir 1811 profesorių. Mie
la, kad šiame mokslo židiny Lie
tuvių Bendruomenės Švietimo ta
pybos (pastangų ir paties -universi
teto prielankumo dėka dėstoma 
ir lietuvių kalba net trijuose kur
suose.

Suku į pirmąjį (lietuvių kalbos 
kursą. Prof. J. Reklaitienė pažy
mi, kad jame apie pusė yra Ame- 
irikos lietuvių, apie ketvirtadalis 
naujųjų ateivių vaikai ir dar vie
nas ketvirtadalis amerikiečiai iš 
kitataučių šeimų. Su dėmesiu se
ka paskaitos eigą Kari Smith, ku
rio tėvai anglų-vokiečių kilmės. 
Namuose ji$ negirdėjo nė vieno 
lietuviško žodžio, -bet turi drau
gų Marųuette Parke. Dėl to jam ir 
atėjo naras pramokti lietuvių kal
bos. Ir jis ima į rankas Klimo, 
Dambriūno .Schmalsticgo pa
ruoštą vadavė'į bei A. Tyruolio 
“Ten, kur -Nemunas banguoja” ir 
čia pait klasėje Lietuviškai skaito 
posmelį “Garlaiviu iš Klaipėdos 
į Kauną”. Ir skaito taip, kad ga
lima suprasti. Jis pats jau žino! 
apsčiai lietuviškų žodžių, pratina
si versti lietuvišką tekstą.

Čia antras amerikietis — Ro- - 
nald Lewis — siekia magistro| 
laipsnio. Turi begales darbo, bot 
jam pasklarė įdomi lietuvių kal
ba. Jis jau pramokęs čekų, vokie
čių, prancūzų kalbas. Už lietuvių 
ka'bos pamekas jis negaus kre
ditų, kurie jam būtų reika’ingi 
magistro laipsniui, beit jis mokosi 
iš pamėgimo. Paklaustas, kaip 
sekasi!, jis atsiliepia:

— Lietuvių kalba sunkiausia 
iš visų, ku-rias mokiausi. Vokiš
kai, jei žinai žodį, gali linksniuo
ti su artikeli a: s, o (lietuvių kalbo
je reikia suvokti, kaip kaitalioti 
galūnes. Ir naujus žodžius išmok
ti nelengva. Kitų kalbų žodžiai 
dar turi kokio panašumo su ži
noma kalba, o čia visai kitokie. 
Tai aš bandau kaip nors įsidėmė
ti. Pvz. kai norėjau atsiminti žo
dį “’pastatas”, aš jį jungiau su 
“spa-getti” fabriku.

I mūsų pokalbį įsiterpia prof 
Reklaitienė, tardama, kad Levas 
yra labai sąžiningas ir -uolus stu
dentas — mažiausiai praleidžia 
lietuvių k. pamokų. Studentas 
Bill Angelus (Andziulis) pasako
ja, ikad jis, būdamas kariuomenė- 
Ije Europoje, išmoko vokiečių įkal
bą per (pusantrų metų, pramoko 
ir prancūzų kalbą. Nors lietuvių 
kalba jam sunkiausia mokytis, 
(bet su pasiryžimu ir jos mokosi. 
Tėvai norėjo, kad jis (mokytųsi 
skambinti pianinu, bet jis vieton 
to išsiprašė, kad (pritartų jo pasi
rinkimui mokytis lietuvių kalbos. 
Sako, kad jo tėvai kalba tarmiš
kai. Jis dabar išmoksta naujų žo
džių, -palygina su namuose var
tojama kalba.

Stud. Vytas Gudelis su tėvais 
iš Venecuelos atvyko -teturėda

ir su'mokytoja. Kadangi čia yra! 
net kitataučių, viskas aiškinama 
anglų įkalba. Studentai visi kartais 
bendrai -padainuoja. Ir man bū
nant klasėje, jie atsistoję užtraukė 
Lietuvos h-iimilą. Mačiau kaip ir 
Karlas traukė 'jį iš širdies Jie skai
tė apie Velykas Lietuvoje ir aiš
kinosi, kad -velykaitis tai “Easter 

, egg”. Mokytoja išdalino jiems 
| -kaitomo teksto mimiografuotą 
I lietuviškai — anglišką žodynėlį. 
Vienas studentas prie savo švar
ko buvo prisisiuvęs Vytį.

Su -prof. dr. Reklaitiene ir fo
tografu V. Noreika pietų pertrau
ką praleidome užkandžiaudami 
švarioje, gerai organizuotoje uni
versiteto valgykloje. 'Pirmą 
landą buvo lietuvių kalbos 
skaita antrame kurse. Sis jau di
desnis. Čia -jau tie, kurie moka 
lietuvių kalbą, (bet stengiasi pasi
tobulinti. Jau jie laisvai savo tar
pe lietuviškai kalbasi, lietuvių 
kalba rašinius paruošia. Pagilinę 
gramatikos žinias, jie skaitė Krė
vės, Maironio, Lankausko kūry
bą, nagrinėdami gramatikai žo
džių ikaitybą, darybą. Dabar skai
to Vaižganto “Rimus ir Neri
mus”, norėdami praturtinti savo 
žodyną. Perskaitė žodį “juodbru
vė” Aiškinasi -reikšmę. Kadangi 
pradžia “juodas”, tai .vienam at
rodo, kad čia -turi būti kas nors 
kaip “dirty”, bet paskiau išryš
kėja, kad čia bus “dark ėomple- 
xion”.

Algis Ankus yra politinių 
mokslų studentas, -bet iiš įdomu
mo -lanko -ir -lietuvių kalbos pa
skaitas. Kiti yra biologijos, vete
rinarijos, vokiečių prancūzų kal-

bų studentai, bot keturis kartus 
savaitėje renkasi gilinti savo lie
tuvių kalbos žinojimą.,

i Jie susipažįsta Ir su Jio'uv;ų pa
pročiais. Lavinsią Stakytė nupie
šusi diagramą, rodančią, kclkie or 
namentai vartojami velykaičių 
dažyme ir kokiomis (priemonėmis 
kokios spalvos išgaunamos (svo
gūnų 'lukštais ir kt.). Julius Smil
ga atsinešęs spiritinę lempelę su 
jos šildomu metaliniu kaušu, ku
riame yra tirpintas vaškas, de
monstruoja, kaip vaško taškeliais 
ant kiaušinio lukšto sudarius or 
namentus, (paskiau kiaušinį panė- 
irus į dažus, įgaunamas darius 

, margutis.

mas 12 m. -Jau šešetas metų yra 
Chicagoje. Studijuoja inžineriją, 
bet lanko lietuvių kalbos kursą. 
Jis pasakoja:

— Aš noriu išmokti gerai įkal
bėti su savo -tęvais. Inžinerijos 
studijos (pareikalauja -daug darbo,1 
bet aš į savo paskaitų lentelę įjun-r"p^'i7vėl skaitO) aišMnasi 
-gru ir lietuvių kalbą. Kartais pai- džj,us Užtinka “Skruostą”, 
mu ir lietuvišką laikraštį. Jau 
truputį suprantu, bet čia klasėje 
galėsiu geriau pasitobulinti.

Aldona Smulkaitytė, naujųjų 
ateivių dukra, studijuoja medici
nos technologiją ir turi daug dar
bo, -bet -lanko lietuvių kalbos kur
są, nes jos studijoms reikia sve
timos kalbos užskaitų ir iš lietu
vių kalbas ji pasiryžusi -gauti 24 
kreditus. Ji lankiusi Donelaičio 
lituanistinę mokyklą ir metus 
Pedagoginį lituanistikos institutą.

Antanas Navickas, biologijos 
studentas, sakosi moka kalbėti 
lietuviškai, bet gramatikos nemo
ka. Jis nebuvo leidžiamas į litu
anistinę mokyklą. Sakosi, kai su
kurs šeimą, nori savo vaikus pra
mokyti lietuviškai, užtat dabar 
nori pats pasitobulinti.

Siame kurse aiškinama lietuvių 
kalbos gramatika, asmenuojama, 
linksniuojama. Studentai d:-rba 
prie lentos. Skaito lietuvišką teks- 
tą .ir verčia, pasika-ba savo tarpe -i • • i-i i u-, . ,, , ... vaikai visai ne dėl savo kaltes

I

Kas 
tai būtų? Vienas spėja — gal 
“skiiin”. Ne. Kita studentė išaiš
kina, kad tai “cheek”. Vėl įkeistas 
žodis “juoba”. Randamas angliš
kas atitikmuo “all the more”. 
Neranda kaip išversti “giedoti”, 
nes nėra angliškai vieno tokio 
žodžio, kuris skirtųsi nuo “dai
nuoti” prasmės. Nutaria, ikad įtei
kia sakyti “to sitng hymns”. Aiš
kinasi galūnes. Profesorė klausia: 
kaip vadintųsi tavo žmona? — 
Sml’igionė. O kaip vaikai? — 
Smi’igiukai. Klasė -nusijuokia, bet 
tai padeda galūnes geriau atsi
minti. .

Jų klasėje virš durų d a-r žymus 
j įrašas: “Free Simas Kudirka”. 
Kas savaitė duodamas rašomasis 
darbas. Šiuo kartu buvo tema au
tobiografinio pobūdžio: “Kuo aš 

! noriu būti”. Viena studentė lietu- 
jvi'škai parašiusi:
i — A? galvoju būti nelaimingų 
ar atsilikusių vaikų mokytoja. Sic

va-
pa- Grupė lietuvių kalbos kurso studentų Illinois universitete kartu 3u 

prof. J. Reklaitienė (kairėje) gieda Lietuvos himną.
Nuotr. V. Noreikos

Grupė Illinois valstybinio universiteto vieno kurso studentų, besimo
kančių lietuvių kalbos. Pirmoje eilėje ketvirtoji iš kairės lietuvių kalbos 
profesorė dr. J. Reklaitienė. Antros eilės gale (dešinėje) kun. J. Pruns
kis, parengęs su šiais studentais pokalbį "Akademinėm Prošvaistėm’’.

Nuotr. V. Noreikos

JUDAM, KRUTAM!
— Studentų ateitininkų sąjun

ga rengia jaunimo meno parodą 
šį savaitgalį, gegužės mėn. 18-20 
dienomis Jaunimo centro žemuti
nėje salėje, Chicagoje. Visuome
nė kviečiama jaunimo pastangas 
paremti — parodą gausiai lanky
ti. • j

* I
— Pasaulio Lietuvių jaunimo 

sąjungos Ryšių centras kviečia vi
suomenę atsilankyti į Algio Ruk-1 
šėno knygos “DAY OF SHAME” . 
pristatymą. Pristatymas įvyks š. j 
m. gegužės mėn. 20 d. 4 vai. p. p. 
Jaunimo centro kavinėje, Chica-' 
goję. Programoje dalyvaus: pats 
knygos autorius — Algis Rukšė
nas, Biutenis Veitas ir Birutė 
Vaičiurgytė iš Bostono, dr. Vik
toras Stankus iš Clevelando.

•
— Jaunimas domisi Lietuvių 

Bendruomenės ateitimi. Tai ma
toma iš jų noro būti išrinktais į 
JAV LB Tarybos narius bei PLB . 
Seimo atstovus. Kandidatuojantis 
jaunimas yra: Rimas Gončius — 
žurnalistikos studentas, LB Mar- 
ąuette Parko apylinkės narys, 
‘Margučio” radijo bendradarbis, 
“Pasaulio Lietuvių Jaunimo” re
dakcinės kolegijos narys, 1972 m. 
jaunųjų žurnalistų premijos lau
reatas, Antrojo Jaunimo Kongre
so talkininkas; Jūratė Jasaitytė —

(Nukelta j 7 pusi.)

nebegali taip elgtis, kaip kiti jų 
vienmečiai. Jiems reikia ypatin
gos priežiūros ir katytrybėLs.

Kita savo autobiografijoje pa
žymi:

— Pradžios mokykloje norėjau 
būti sesele kazimieriete. Myliu 
muziką. Smagu po sunkios die
nos atsisėsti prie pianino ir pa
skambinti Mozarto, Ghopino kū
rinius. Nuramina nervus. Norė
čiau vėliau vaikų turėti, nors 
jiems mokslus perteikti. Pinigai 
man ne tiek svarbu.

Grįžau iš universiteto su 
džiaugsmu širdy. Turime tauraus 
jaunimo, kuris aukojasi, kad pa
tobulintų, savo lietuvių kalbos ži
nojimą. Mūsų kalba domisi net 
kai kas iš kitataučių. Prof. Rek- 
laitienė nuoširdžiai su studentais 
dirba. Kaip graži Lietuvių Bend
ruomenės1 Švietimo tarybos ini
ciatyva, susitarus su Illinois uni
versitetu, čia įvesti lietuvių kal
bos kursą!

Knygos “Day of Shame” autorius Algia Rukšėnas Simą Kudirką išdavusiame “Vigiliant” laive.
Nuotr. Terry Krueger

PASIKALBĖJIMAS SU ALGIU RUKŠĖNU, KNYGOS 
"DAY OF SHAME" AUTORIUMI

Algis Rukšėnas, knygos “DAY 
OF SHAME” autorius, gimė 
Kaune 1942 m. 1949 m. su tėvais 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir apsigyveno Cleve- 
lande. Čia baigė Šv. Jurgio pa
rapijos pradžios ir St. Joseph 
aukštesniąją mokyklas.

Studijavo politinius mokslus 
Western Reserve universitete ir 
1965 m. jį baigė, įsigydamas ba
kalauro laipsnį. Toliau studijas 
tęsė Illinois Statė universitete, 
kur įsigijo magistro laipsnį apgy
nęs tezę: “Betvveen Hitler and 
Stalin — The Lithuanian Resis- 
tance Movement”.

Vienerius metus mokytojavo 
-John F.Kennedy Junior High Cle- 
velande. Dirbo vietiniame laik
raštyje kaip korespondentas. Vė
liau perėjo į United Press Inter- 
national (UPI) agentūrą.

UPI bedirbdamas, sužinojo 
apie Kudirkos išdavimą. Tuo me
tu, budėdamas agentūroje, jis tu
rėjo progos šią žinią, greitomis 
priemonėmis perduoti po visą 
kraštą. Kaip žinome, šis įvykis 
nepaprastai įsiūbavo šio krašto 
viešąją nuomonę ir sukėlė di
džiausią'pasipiktinimą, nukreiptą 
prieš įvykio kaltininkus.

Šiuo metu Algis Rukšėnas dir
ba Clevelando miesto valdyboje 
kaip Projects Director, Public 
Relations srityje.

— Algi, kas paskatino knygą 
rašyti?

— Pats įvykio tragiškumas ir, 
sakyčiau, absurdiškumas kėlė 
moralinį pasipiktinimą ir skatino 
ką nors daryti, kad jis nebūtų 
užmirštas ir ateityje nepasikarto
tų. Tokios pačios mintys, atrędo, 
kankino ir kitus lietuvius, nes 
Bostone tuojau susidarė “ad hoc” 
būrelis žmonių, pasivadinęs: “Ci- 
tizens Concerned for Simas”, ku
rio stipriausi varikliai buvo bro
liai Brutenis ir Romualdas Vel
tai. Tai jie, sužinoję, kad aš dir
bu spaudos agentūroje, nors as
meniškai manęs ir nepažindami, 
pakvietė atvykti į Bostoną ir šį 
tragišką įvykį įamžinti knygos 
forma.

— [domu, kaip ši knyga buvo 
rašoma?

— Pradžioje minėtas “Citi- 
zens Concerned for Simas” būre
lis žadėjo daug talkos ir buvo ma
nyta, kad knygą galima bus pa
rašyti trumpu laiku ir man ne
reikės atsisakyti UPI tarnybos, 
bet taip neišėjo: busimieji talki
ninkai kažkur išsiskirstė. Vienin
teliai nepailstantys -rėmėjai liko 
broliai Veltai. Tiesa, daug foto 
nuotraukų laive mielai padarė 
Romas Šležas, bet žinių telkimo 

ir rašymo darbas atiteko man 
vienam.

Turėjau atsisakyti tarnybos ir 
ilgesniam laikui persikelti į Bos
toną, nes čia ir Bostono apylin
kėse gyveno dauguma įvykio kal
tininkų. Tai buvo, žinoma, nema
ža rizika, bet visa ši dramatiška 
byla turėjo tiek daug implikaci
jų, kad norėjosi ją užfiksuoti iš
liekančiu dokumentu — todėl at
rodė verta rizikuoti.

Norėčiau čia pabrėžti, kad 
knygoje skaitytojas ras iškeltų 

Dayoff

David McKay leidyklos išleptos 
Algio Rukšėno knygos, aprašančios 
Simo Kudirkos tragediją, viršelis.

Knygos pristatymas, dalyvaujanti 
pačiam autoriui, Jaunimo centro 
kavinėje rytoj (gegužės 20 d.') 
vai. popiet.

naujų faktų bei aplinkybių — 
naujų ta prasme, kad jie ligi šiol 
spaudoje nebuvo minėti.

— Kokie buvo kylantys sun
kumai prasimušimui amerikiečių 
tarpe?

— Minėjau riziką. Ji buvo 
dvejopa: Pirma, norint parašyti 
dokumentuotą įvykių veikalą, 
kuriuo susidomėtų leidėjas ir 
skaitytojas, nepakanka išdėstyti 
faktus chronologine tvarka. Dar 
reikia nupiešti charakterį, išvaiz
dą ir t. t. Taip sakant, duoti “hu- 
man interest”, o tai galima, tik 
įvykio dalyviams ir stebėtojam 
bendradarbiaujant. Čia ir kilų 
klausimas: Ar sutiks “Vigilant” 
laivo kapitonas įsileisti į laivą? 
Ar sutiks įgulos nariai papasako
ti, kaip drama vystėsi? Pagaliau, 
ar sutiks kalbėtis Admirolas Ellis 
ir Kapitonas Brown -— principi
niai įvykio kaltininkai?

Bet čia man padėjo UPI ko
respondento liudijimas ir patyri
mas. Lt. Commander Paul Pakos, 
kuris ėjo “Vigilant” kapitono pa
reigas, kai dėl šio įvykio laivo 

kapitonas, Commander Ralph 
Eustis, buvo iš pareigų pašalintas, 
įsileido į laivą (pats Pakos šiame 
įvykyje turėjo gana svarbią ro
lę), o jo įgulos nariai, vieni no
riai, kiti ne taip noriai, papasako
jo šios neįtikėtinos dramos deta
les, aprodydami visas Simo Ku
dirkos vilčių ir kančios stotis.

Tik vyriausias dramos aktorius 
— admirolas Ellis — tris mėne
sius nesutiko kalbėtis. Kreipiau
si į jo teisinį patarėją, prašyda
mas tarpininkauti ir įrodinėda
mas, kad visas pasaulis skaitė 
apie jo naiviai skambančius pa
reiškimus, tad, sakau, gal išei tų jo 
naudai smulkiau tuos pareiški
mus motyvuoti. Pagaliau jis su
tiko duoti progą pasikalbėjimui 
ir išdėstyti savo pažiūras.

Daug laiko teko sugaišti, kol 
priėjau prie Washingtono pareik 
gūnų, dalyvavusių ar turėjusių 
reikalų su “Vigilant” įvykiu. Tik 
vienas admirolas Robert Ham- 
mond atsisakė kalbėtis; visi kiti 
daugiau ar mažiau kooperavo. 
Apie admirolo Hammond -rolę 
žinias surinkau iš kitų šaltinių.

Antra — leidėjų problema. 
Tiesa, turime lietuvių knygų lei
dyklų. Žmonės jautriai šį įvykį 
pergyveno, todėl knygai atspaus
dinti gal ir būtų buvę galima su
telkti lėšų, kaip tai įvyko su J. 
Gliaudos knyga “Simas”, bet mū
sų leidyklos turi labai ribotą kny
gų platinimo tinklą. Būtų galima 
išplatinti gal tūkstantį, kitą eg
zempliorių — ir tai daugiausia 
tik savųjų tarpe. O mūsų tikslas 
buvo Kudirkos dramą, ir tuo pa
čiu pavergtos Lietuvos bylą, iš
kelti platesnio pasaulio forume, 
nes Simo šauksmas “God, help 
mel” yra ir Lietuvos malda.

Todėl reikėjo surasti amerikie
čių leidyklą, sutinkančią knygą 
išleisti be pašalinių subsidijų, kad 
ji pati būtų suinteresuota jos pla
tinimu. Nežinomam autoriui tai 
gal pats sunkiausias uždavinys. 
Leidyklos kas metai gauna tūks
tančius neužprašytų rankraščių. 
Daugelio jų nė neskaito. Kitus 
paskaito gana paviršutiniškai ir 
atmeta iš pirmo susidariusio įspū
džio. Yra sakoma, kad norint su
dominti leidėją, reikia trijų daly
kų: “good story”, ją gerai prista
tyti, ir turėti “lots of luck”. Ne
žinau, kuris iš šių elementų la
biausiai man padėjo sudominti 
gana rimtą David McKay leidyk
lą, kuri ėmėsi knygą išleisti. Si 
leidykla turi labai gerą knygų 
platinimo strategiją ir metodą,

(Nukelta į 7 pal.)y
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