
Šiame numery

Romano tuštėjimo metas.
Tautinis šokis išeivijos 
lietuvių keliuos.
Čiurlionis ir Lapinskas.
V. Skrupskelytė apie Šlaito 
poezijų.
Ukrainiečių kultūrinis 
gyvenimas išeivijoj.
Foto menininkas Kastytis 
Izokaitis.
Pagrėbstai.

Kertinė paraštė
ROMANO TUŠTĖJIMO METAS

Kai išeivijoje niauju metu pra
džioje gausiai į visas puses byra 
įvairių tokūrinių premijų bei li
teratūros konkursų sezonas, 'kai 
raštų ir kalbų tomis temomis 
padaugėja, tada ir kasdieniški 
kultūrinio intereso vandenys ku
riam laikui suvilnija (kiek dides
nėmis bangomis. Va, jaiu turime 
dvidešimt trečio “"Draugo” ro
manų konkurso laureatę Birutę 
Pūkelovičiūtę. Ir kaip žmonėms 
apie tai nešnekėti, kaip nelaukti 
jos premijuotosios “Naujųjų 
metų istorijos”.

O tačp romanų temomis kal
bantis, norams nenorams šnekta 
permoka ir anapus geležinės už
dangos. Gi proga, atrado, taipgi 
ne eilinė. Ir 'dar kokia! Gal net 
mums neįprasta. Lietuvio ra
šytojo romanas Maskvoje anglų 
kalba. Taip, taip!

Maskvoje pernai pasirodė lie
tuviškas romanas anglų kalboje. 
Lietuvoje to romano autorius, 
užuot džiaugęsis savo kūrinio 
nauju rūbu, kremtasi ir graužia
si. Graužiasi jis ne garsiai, ne 
kaltininkų duris trankydamas ar 
viešai pasauliui besiskusdamas, 
bet tykiai kartėlį rydamas, tik 
draugi} ir kolegų ratelyje pus- 
žodžiu prasitardamas. O jo ro
mumui priežasčių daug: jisai 
pats vyras lėtas, giliai rusenan
tis, ne kibirkščiuojantis; be to, 
jis žino, kad balsu surikt apie 
kūrinio ar žmogaus žalojimą 
“pažangiausioje pasaulio siste
moje” reikštų daug prarast — 
iš priveligijuoto “visasąjungi
nio” autoriaus garbės, sotybės, 
erdvaus gyvenamojo ploto, gau
sių kelialapių staiga nusmukt į 
juodadarbio, “parazito” ar trem
tinio stovį.

Skaįtybojas čia jau bus nu- 
spėjęs, kad kalbama apie Joną 
Avyžių ir jo romaną “Sodybų 
tuštėjimo metas”. Netrukus po 
romano pasirodymo Lietuvoje, 
jisai susilaukė “visasąjunginio” 
dėmesio. Pasirodė eilė straips
nių, lyginančių Avyžiaus kūrinį 
su iškiliausiais sovietiniais romą 
nais. Rusiškas romano vertimas 
buvo greitai išpirktas. Tada iš
ėjo angliškasai vertimas, ir su 

juo prasidėjo literatūrinės ir ki
tokios liūdnybės. Pasirodo, jog 
autorius ir originalą žinantieji 
skaitytojai pastebėjo, kad ang
liškoje versijoje žiovauja gau
sios skylės. Neatsitiktinai, Va
karų pasauliui skirtoje versijoje 
išleista visa eilė scenų bei repli
kų, kuriose autorius buvo leidęs 
prasitarti lietuviams patrio
tams, pasipriešinusiems ir naci
nei, ir sovietinei sistemai, be 
užuominų apie "didžiojo brolio” 
terorą.

Palyginus su Stalino eros ar 
kai kuriais penktojo dešimtme
čio prozos veikalais Lietuvoje, 
Avyžiaus romanas pranašesnis. 
Kai anuose vienais tik šūkiais 
tesisvaidė stereotipiniai “blo
gio” ir gėrio” įkūnijimai, “So
dybų tuštėjimo mete” jausmų 
ir idėjų gama platesnė, autorius, 
praplėšdamas plakatus, siekia 
savo veikėjų vidun ir, ypač Ge
dimino asmeny, kartkartėmis 
užčiuopia siaubingojo ketvirtojo 
dešimtmečio Lietuvoje sudėtin
gumą. Bet, prieš pradėdami rau
doti apie lietuviško meno kūri
nio suklastojimą, pažvelkime į 
jį blaivesniu žvilgsniu.

Kaip meno kūrinys, Avyžiaus 
romanas, deja, dar nėra tarptau
tinio lygio. Autorius laikas nuo 
laiko nušviečia kaimiečio psi
chologiją, protarpiais lakonišku 
tikslumu aprašo aplinką. Bet ro
manas tebeserga būdingomis so
vietų oficialaus romano ligomis: 
nerangiu ištęstumu (kuris es
miniai skiriasi nuo “epinės pla
tybės”), tik dalinai tepridengtu 
didaktiškumu, veikėjų ir fabulos 
įspraudimu į marksistinio-leni- 
nistinio determinizmo rėmus.

Kaip nacių ir ankstyvosios so
vietinės okupacijos dokumentas, 
“Sodybų tuštėjimo metas” es
mėje lieka klastotė. Nors auto
riui, palyginant, atviriau pa
vaizduoja antibolševikinių nuo
taikų šaknis ir išraiškas, jis toli 
gražu nepateikia jų išsamesnio 
paveikslo. Stalininio teroro siau
tėjimas, tūkstančių Avyžiaus 
tautiečių kančia ir mirtis auto
riui tėra pateisinamos ir savai
me suprantamos priemonės, vie-

Tautinis šokis išeivijos lietuvių keliuose
STASYS BARZDUKAS

Sis mano pasisakymas atsi
randa dr. Leono Kriaučeliūno 
iniciatyva: kai jis pakvietė ma
ne kalbėti tautinių šokių moky
tojų suvažiavime, tai kartu pa
siūlė ir temą “Tautinių šokių 
reikšmė lietuvybei išeivijoje iš
laikyti”. Pirmasis įspūdis buvo 
tas. kad tai didžiai dėkinga te
ma. Taip pat atitinkanti ir ma
no "pašaukimą": esu mokyto
jas, kuriam nuo seno rūpi ir lie
tuvių tauta, ir jos išeivija. Pa
našiai galvojo ir kvietėjas: kas 
gi kitas, girdi, šiam uždaviniui 
geriau tiktų? Tad be kokio pasi- 
spyriavimo ir sutikau. Tačiau, 
pradėjęs galvoti apie temos plė
tojimą, pamačiau, kad reikės 
kalbėti apie savaime aiškų daly
ką: visi gi tą tautinių šokių 
reikšmę patys matom. Ir šokė
jai , ir žiūrovai. Pats pirminin
kavau JAV LB krašto valdybai, 
kuri nutarė rengti pirmąją JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventę, įvykusią 1957 Chi
cagoj. Šitaip prasidėjo didelę 
reikšmę turintis visuotinio po
būdžio judėjimas, apie kurį ir 
šia proga galiu pasakyti tai, ką 
sakiau laisvojo pasaulio lietuvių 
TV tautinių šokių šventės leidi
ny 1972:

Pirmosios dvi Šventės ribojosi tik 
JAV ir Kanados lietuvių jaunimu, tre
ciojoj J Šokėjų eiles įsijungė Urugva
jaus lietuvių jaunimo grupė, ketvirtoji 
jau yra laisvojo pasaulio lietuvių Tau
tinių šokių šventė, deja, pačios Lietu
vos jaunimas vis tebėra už okupaci
nės uždangos. Renkasi Jūsų šimtai ir 
net tūkstančiai. Jus jungia bendro tau
tinio darbo nuotaika bei prasmė, o 
kiti tūkstančiai gėrisi ir didžiuojasi šio 
darbo vaisiais, rodančiais mūsų jauni
mo tautinį gyvastingumą bei sąmonin
gumą. PLB Valdyba Šia proga Jums 
taip pat reiškia padėką ir linki tarpu
savy artėti, bendrauti bei bendradar
biauti tolimesnei lietuvių išeivijos, tau
tos ir Lietuvos lietuviškai ateičiai. Tik
rai reikšmingas ir kilnus Jūsų šūkis 
■Mūsų jaunystė — Tau, tėvyne Lietu
vai’ Jo vykdymas nusipelno Jūsų idea 
llzmo ir entuziazmo!

Tai ir yra ta tautinių šokių 
reikšmė, apie kurią esu pa
kviestas dr. L. Kriaučeliūno kal
bėti. Pasakyta daug, gal net ir 
viskas. Tad galėčiau čia ir baig
ti. Bet ne tiek iš manęs tenorė
ta. Mano paskaita turinti būti 
akademinė, jai taip pat turįs būti 

no sovietų kritiko žodžiais, 
“nukreiptos prieš buožiją, prieš 
penktąją koloną, svajojančią 
apie praeities restauraciją”. Ne 
be reikalo “visasąjunginėje spau
doje Avyžiaus romanas yra ly
ginamas su šolochovo kūriniais: 
ir vienur, ir kitur atveriamas 
tiesos kraštelis, veikėjams lei
džiama atviriau pasisakyti, 
idant romano pabaigoje, ir visu
moje būtų iš naujo patvirtinta 
“didžioji istorinė tiesa”, kurią 
teisingai interpretuot tegali ko
munistų partija — ne bet kokia 
partija, bet tik maskvinė, ne vi
sa partija, bet tik jos centro ko
mitetas.

»
Avyžiaus romano angliškoji 

versija suklastota. Bet klastoji
mo darbą jau anksčiau buvo 
pradėjęs patsai autorius.

S. H.

skiriamas ir akademinis 45 min. 
laikas. Taigi leidžiuos į “plates- 
nus vandenis”. Mėginsiu atsa
kyti į kelis “tautinės reikšmės” 
klausimus. Būtent: kokie mūsų 
ryšiai su savo tauta ir kodėl ją 
laikom bendrąja savo motina? 
kas yra ta gyvoji lietuvybė, ku
rią vieni turim išlaikyti, o kiti 
pasisavinti? kokia vieta tauti
niam šokiui priklauso kultūri
niame tautos gyvenime ir tauti
nės sąmonės ugdyme? pagaliau 
koks turi būti pats lietuvis, kad 
juo galėtų remtis jo tautos išli
kimas ir ateitis.
, Vengiu teoretizuoti, nes ne 

teorija lemia tautos ateitį ar li
kimą. Tačiau taip pat negaliu 
praeiti negirdom pro tas mintis, 
kuriomis remiasi tautinio mūsų 
gyvenimo praktika. Tokių min
čių randame 1934 Kaune išleis- 

itame Antano Maceinos “Tauti
niame auklėjime”, 1961 išėju- 
sioj Juozo Girniaus knygoj 
“Tauta ir tautinė ištikimybė”, 
kai ką prisiminiau iš savo mo
kytojų Vinco Mykolaičio-Putino 
bei Stasio Šalkauskio, kai kas ir 
šiandien aktualu iš Mažosios 
Lietuvos pranašo Vydūno pali
kimo. Jau ilgoką kelio galą esu 
nuėjęs ir aš pats. Tėvynėj ir iš
eivijoj. Nesu praleidęs nė vienos 
tautinių šokių šventės, kur kar

Žiemos kolažas

tu su tūkstančiais kitų plojau, 
šaiuidau valio, graudinau®, žiū
rėdamas į žygiuojančias jauni
mo grupes, gėrėjomės besikei
čiančiais vaizdais, didžiavaus 
lietuvis esąs ir norėjau būti 
toks jaunas, kaip tas matomasis 
grakštusis mūsų jaunimas. Nu
einu į tautinių šokių vaka
rus, mačiau šokant Grandinėlę 
ir Grandį, Gyvatarą ir Šilainę, 
New Yorką, Bostoną ir Mont- 
realį, kitas Amerikos, Kanados, 
Pietų Amerikos, net Europos 
tautinių šokių grupes. Tad apie 
reikšmę įgalina taip pat kalbėti 
ir pergyvenimas, šitaip susida
ro mano pasisakymų visutna.

Gyvoji mūsų lietuvybė
Gyvoji lietuvybė —< tai visa,, 

kas iš savo tautos kyla ir į ją 
veda.

Tai ta žemė, kur lietuvių tau
ta pastoviai amžiais gyvena. 
Baltijos pajūris. Nemunas ir ki
tos upės. Ežerai ir pelkės. Lau
kai ir miškai. Lygumos ir kal
vos.

Tai Lietuvos žmonių ranko
mis pastatytieji Vilniaus, Kau
no ir kiti miestai, supiltieji pi
liakalniai, milžinkapiai, pilių 
griuvėsių liekanos, žmonių gy
venamos sodybos.

Tai tautinės ir religinės tau-

Nuotrauka Vytauto Maželio 

tos šventovės — Gedimino kal
nas, Kauno Karo muziejus, 
Čiurlionio galerija, universite
tai ir kitos mokyklos, Aušros 
vartai. Pažaislio bažnyčia, Vil
niaus ir Kaimo katedros, Vytau
to bažnyčia, Palangos Birutės 
kalnas, opera ir teatras ir kt.

Tai tautos dainos ir pasakos, 
legendos ir padavimai, patarlės 
ir mįslės, literatūros, dailės ir 
muzikos kūriniai, audiniai ir 
drožiniai, paminklai, rūpintojė
liai ir koplytėlės.

Tai visi tie žmonės, kurie savo 
tauta rūpinasi ir jai dirba. Ne 
tik gyvieji, bet ir tie, kurie prieš 
mus gyveno, ir visi tie, kurie po 
mūsų gyvens. Istorija tauton 
telkia buvusias, esamas ir būsi
mas kartas, rodo jų pastangas 
ir žygius, jų laimėjimus ir ne
sėkmes.

Visa tai yra tautai artima, 
nes sava. Sutapę ne tik su paži
nimu, bet ir su pergyvenimu. 
Todėl teisingai sakoma, kad ke
lias į tautą eina per širdį:

Galybe meiles viską griauna:
Žiemos ledus ji sutirpdys (Maironis).

O kaip su tautiniu šokiu?
A. Maceina “Tautiniame auk

lėjime” cituoja E. Ritterio-Cario 
žodžius, kad “tautiniai šokiai 
apreiškia kūnine* ir dvasines

tautos ypatybes”, lr nuo savęs 
prideda:

Choreografinis tautos menas yra 
tautos džiaugsmo išraiška. Pirmykš
čiai šokiai ar žaidimai visados būda
vo jungiami su tokiais dalykais, ku
rie reiškė tautos pergalę kovoje su 
pasauliu. Būdavo šokama laimėjus 
mūšį, pasisekus medžioklei, pasibai
gus pjūčiai; graikai šokdavo dievų 
garbei, o-Ryuose ir šiandien šokis te
bėra būtinas švenčių ir iškilmių ele
mentas. Kūno judesiuose tautos įkū
nija savotišką džiaugsmo sugretinimą 
ir džiaugsmingų dalykų pergyvenimą 
(167).

Džiaugsmas ir jo pergyveni
mas eina kartu su žmonija, ir 
šokiai tautos gyvenime turi pa
stovią vietą. “Todėl mokyti tau
tinių šokių ir žaidimų reiškia ne 
tik perteikti jaunajai kartai 
tautinį džiūgavimo būdą, bet 
kartu ir atpalaiduoti kūno nu
siteikimą savaimingai kūrybai 
tautinėje srityje, šiuo atžvilgiu 
tautiniai šokiai ir žaidimai gali 
būti labai sėkminga priemonė 
estetiniam tautos lavinimui" (A. 
Maceina, 167).

Maža to. Tautinius šokius rei
kia taip pat vertinti ir dėl ryš
kaus grupinio jų pobūdžio. Juo
se yra išlikusi bendruomeninės 
žmonių vienybės idėja, visiškai 
išnykusi vad. moderniuosiuose 
šokiuose, uždarytuose dviejų 

j žmonių judesių ribose. Tauti- 
niam šokiui būdingas sutelkti
nis džiaugsmas, nes jis grupės 

1 šokamas ir visos grupės pergy
venamas. O šokanti grupė yra 

|ne viena. Grupėm pasiskirsto 
visa tauta. Taigi tautinis šokis 
įgyja tokią pat reikšmę, kokią 
tautoj turi kiekviena kita kultū
rinė jos apraiška.

Tautos dvasios formavimasis
Šiuo keliu formuojasi tautos 

dvasia. Objektyviniu būdu ją 
formuoja kultūra: kalba, papro
čiai bei tradicijos, bendras gy
venimas, istorinis likimas, net 
“sutautinta” religija. Ugdomąją 
kultūros įtaką parodo J. Girnius 
savo “Tautoj ir tautinėj ištiki
mybėj”:

Jau besimokydami pirmųjų gimto
sios kalbos žodžių, prisunktų prasmės, 
idėjų ir emocijų, atsiskleidžiame tau
tos dvasiniam pasauliui. Nuo liaudies 
išminties pasakose ligi visuotinųjų 
problemų filosofų ir rašytojų veika
luose, nuo vaikystės draugų kaimy
nystėje bei mokykloje ligi pasaulėžiū
rinių organizacijų ir kitų sambūrių, 
nuo kasdieninių papročių ligi tautos 
istorijos didžiųjų tradicijų — visa tai 

žadina mūsų dvasią, iš visų pusių 
mus pavidalina ir brandina tuo, kuo 
išaugame. Savo jausenos ir mąstyse
nos ypatingumu, savo žvilgiu į pa
saulį, savo pažiūromis į žmones, sa
vo nusistatymu į gyvenimą — viskuo 
atspindime savo tautą. Visame savo 
būties plote esame paženklinti savo
sios tautos individualybėje (101-102).

Žmogų su savo tauta taip pat 
sieja ir subjektyviniai ryšiai, 
kuriuos vadinam tautine sąmo
ne. Sąmonė susikristalizuoja iš 
mūsų mąstymų bei pergyveni
mų, iš mūsų patyrimų ir aplin
kos įspaudų, iš gyvenamųjų lai
kų poveikių. Kunigaikščių val
doma Lietuva pvz, rėmėsi vals
tybingumo sąmone. Mindaugui 
rūpėjo suvienyti Lietuvą, kad ji 
būtų stipresnė ir galėtų atsispir
ti kryžiuočių pavergimui Jis 
norėjo išvengti pavergtųjų prū
sų likimo. Vėliau mūsų kuni
gaikščiai girdė savo arklius Juo
dojoj jūroj ir švytravo kardais 
prie Maskvos vartų. Tačiau 
aukštąją mokyklą mums Vilniuj

(Nukelta į 2 »bL)
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įkūrė tik vengras Steponas Ba
toras ir tai tik po pusantro šim
to metų po Vytauo Didžiojo 
mirties (Vytautas mirė 1430, o 
Vilniaus akademija buvo įkurta 
1579). Valstybingumo sąmonei 
nerūpėjo nei tautinė kalba, nei 
tautinė kultūra. Tačiau taip bu
vo ne tik vienoj Lietuvoj. Tuo 
metu ir Vakarų Europoj nebuvo 
dar papročio raštų kalbą sieti 
su žmonių šnekamąja kalba. Ir 
kaimyninėj Lenkijoj joks oficia
lusis raštas nebuvo rašomas len
kiškai. Lietuvoj buvo vartojama 
arba gudų cerkvinė kalba, arba 
lotynų kalba, arba vokiečių kal
ba. Lenkai tik XVI a. vidury 
savo aktus pradėjo rąžyti len
kiškai. Mes to lietuvių kalba nie
kad nedarėm. Bet pirmoji lietu
viška mūsų knyga — Martyno 
Mažvydo “prastų žodžitį” kate- 
kifflnas.— taip pat pasirodė XVI 
a. vidury — 1547.

Bet lietuvių kalba teturėjo 
būti vien priemonė prieiti prie 
liaudies Dievo žodžiui skelbti. 
Viešumoj formavosi naujas są
monės variantas, turėjęs atitikti 
nutaustanČios (lenkėjančios) di
duomenės bei bajorijos polin
kius: esu lietuvių kilmės, bet 
lenkų tautybės (sum gente li- 
tuanus, sėd natione polonusj. 
Negalima sakyti, kad mūsų di
dikai bei bajorai ir dabar nebū
tų nemylėję Lietuvos ir kad 
jiems nebūtų nerūpėjusi jos 
ateitis. Tačiau lenkėdama Lietu
va tapo Lenkijos provincija, ku
rioj nebuvo sąlygų nei lietuvių 
kalbai, nei tautinei kultūrai. 
Bendroji valstybė, vadinama 
lenkišku Žečpospolitos vardu, 
nesulaikomai riedėjo į bedugnę 
ir ją 1795 tarp savęs pasidalijo 
Austrija, Prūsija ir Rusija.

Lietuvių tautai prisikėlimą 
atnešė atgimimo laikų tautinės 
sąmonės variantas, suformuluo
tas prieš 90 metų 1883 Prūsuose 
pasirodžiusioj “Aušroj” jos 
įsteigėjo ir pirmojo redaktoriaus 
dr. Jono Basanavičiaus:

Juk ir mes esame tokie pat žmonės, 
kaip ir mūsų kaimynai, ir norime vi
somis teisėmis, priklausančiomis vi
sai žmonijai, lygiai su mūsų kaimy
nais naudotis.

me Seime ir į nepriklausomos 
valstybės atstatymą 1918 vasa
rio 16. Tai idealas, kuriuo ir da
bar gyvena sąmoningieji lietu
viai. O tautinė sąmonė yra 
pasiekusi tokį laipsnį, kad jos 
nepalaužia nė žiauriausia sovie
tinės Rusijos okupacija. Ryškią 
vietą šios sąmonės brendimo ir 
brandinimo kely taip pat turi 
tautinis mūsų šokis.

L A
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Šiais žodžiais išryškinti du 
dalykai: kad esame taip pat 
tauta, kaip ir mūsų kaimynai, ir 
kad norime tų pačių teisių. Tai 
brandino tautinę mūsų sąmonę, 
tai nuvedė į autonomijos reika
lavimą 1905 Vilniaus Didžiaja-

Nuo Valančiaus iki .šių dienų
Istorinis tautinių mūsų šokių 

vaizdas nėra ryškūs. Ką ir iš 
dalies kaip šoko žemaičiai ir 
aukštaičiai prieš šimtą metų, 
papasakojo vysk. Motiejus Va
lančius 1869 m išleistoj knygoj 
“Palangos Juzėj”:

Kunigaikštis Palubinskas: “Bet ne 
visos temokėjo šokti tą seną šokį, ly
gų prancūzų kadriliui” Prūsas: “Sve
čiai, beregint po keturis sustoję, tūpt- 
tūpt šokinėjo, it kazokai su bizūnu 
griežiant”, šešnytis: "Vaikiukai biidu- 
bildu spardėsi šokdami, mergaitės 
tūpt-tūpt tūpčiojo” Dūrinas (dūrinis): 
“visose kertėse sustoję šoko ir suko
si kaip reikiant“. Šienas: “Sustojo 
trys dukterys ir šoko vadinamąjį šie 
ną”. Anglėzas: “Man tą griežiant, spar
dėsi visi kiek tinkami; vaikiukai vos 
grindų neišmušė kulnimis, nes visi bu
vo batuoti“. Marcelės šokis (šokamas 
be vyriškių): “Man džiržginant, šoki
nėjo šešios mergelės gana ilgai". Spil- 
ga (šokamas vienų vyrų): “sustojo 
penki vaikiukai: vienas tos ‘spilgos’ 
ieškojo, o keturi stovėjo; ir taip pa
karčiui šoko”. Žydukė: “Sustojo trys 
mergelės, kurios, už rankų susikibu
sios, šoko vadinamąją žydukę”. Žirk
lės: “du vaikinu padėjo kryžmai ant 
grindų du šakalius ir šoko Šokį, vadi
namą žirklėmis”. Kiti įvairūs šokiai: 
"pagaliau visi kartu sustoję šoko “prie
galvėlį”; . “pirma šoko blusą, paskui 
svirplį, dar paskiau valčių ir apval- 
clų; "tuojau jaunuomenės akys pra
švito: visų pirma pradėjo šokti avie
tėlę, paskiau blezdingėlę, dar paskiau 
grandelę! dešimtis porų sustojusi da
vė garo, kiek tinkama"; “pašokim dar 
dują, ir pradėjo kraipytis; vyriškiai 
šoko kepurninką, pabaigoje mieželį”; 
“šeimyna pirma šoko kareiviuką; 
paskiau patys tik vyriškiai trypė mar
telę, tai yra, vienam gulint, kiti aplink 
šoko ir kėlė gulintįjį”.

Kaip matyti, M. Valančiaus 
teduotas tik bendrasis žmonių 
šokių vaizdas. Jis įvairuoja pa
gal atskiras vietas. Ilgainiui jis 
kito. Man pačiam geriau pažįs
tama Marijampolės apylinkė. 
Mano jaunystės dienomis gim
tajame Meškučių kaime muzi
kantai tegriežė ir žmonės tešo- 
ko “Suktinį”, “Noriu miego”, o 
tokį “Klumpakojį” tautiniu šo
kiu galėtume laikyti nebent iš 
vardo. Visus šiuos tautinius šo-
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J. Matulaitienės tautinių šokių grupė New Yorke šoka “Pynę”

kius taip pat šokom ir mokinių 
pasilinksminimuose Marijampo
lės gimnazijoj, kurią lankiau 
1918-25. Kitokių šokių čia nie
kas .mūsų nemokė. Mūsų pasi
linksminimams taip pat buvo di
džiai būdingi ir tautiniai žaidi
mai — “Pučia vėjas”, “Puikios 
rožės”, “Pasėjau linelius, gelto
nus grūdelius”, “Kai aš mažas 
buvau” ir kt.

Nepriklausomai Lietuvai stip
rėjant, taip pat vis labiau popu
liarėjo ir tautiniai šokiai. Gim
nazijose ir kitose mokyklose kū
rėsi tautinių šokių grupės. Pra
dėtos rengti vad- senovės dienos. 
1935-38 įvykusiose tokiose die
nose Merkinėj, Alytuj, Dauguo
se ir Seirijuose buvo šokami ir 
sęnieji tautiniai šokiai. 1938 
Rokišky surengtoj Kooperacijos 
dienoj taip pat buvo pasirodyta 
su šio krašto senoviniais šo
kiais. Liet Enciklopedija, pa
teikdama šiuos duomenis, kartu 
nurodo, kad tautinių šokių at
gaivinimu pradėjusios rūpintis 
ir jaunimo organizacijos. Pvz. 
Jaunosios Lietuvos 1937 sąskry
dy dalyvavę 448 tautinių šokių 
šokėjai. Tais pat metais buvu
sios išleistos keturios plokštelės 
“Iš Jaunosios Lietuvos tautiškų 
šokių”. 1938 Tautinėje olimpia
doje Kaune šokę penki šimtai 
jaunalietuvių. Tais pačiais me
tais apie šimtą porų tautinių 
šokėjų dalyvavusios Sakalų są
skrydy Prahoj. Mažesniu mastu 
taip pat reiškusios ir kitos or
ganizacijos.

Tad suprantama, kodėl tauti
nių šokių idėją ir “jos vykdymą 
buvo lengva perkelti į tremtį. 
Šokius svetur puoselėjo didieji 
meno vienetai kaip Čiurlionio 
ansamblis, Tautinis lietuvių an-

samblis, Dainavos ansamblis, 
taip pat tautinių šokių grupės 
veikė beveik kiekvienoj tremti
nių stovykloj, šiandien jie šoka
mi Šiaurės ir Pietų Amerikoj, 
Australijoj, Europoj — visur, 
kur krūvon susiburia mūsų jau
nimas ir kur atsiranda vadovų. 
Šios dienos tautinių šokių moky
tojų suvažiavimas jau svarsto 
laisvojo pasaulio lietuvių V tau
tinių šokių šventės ruošos klau
simus ir reikalus. Tautinių šo
kių srovė tad teka plačia ir gi
lia vaga.

EK

Kultūros temomis kitur
Čiurlionis ir Lapinskas savo laiko 
lietuviškoje visuomenėje

“Musų Žinios” kas dvi savaites 
išeinantis lietuvių jėzuitų ir Jauni
mo centro Chicagoje biuletenis, jau 
yra tapęs puošniai leidžiamu kultū
ros ir visuomeninio gyvenimo po
puliariu žurnalu. (Redaguoja Danu
tė Vakarė, atsakingas redaktorius 
— Algimantas Kezys, S. J., adre
sas: 5620 S. Claremont Avė., Chica
go, UI. 60636). Jo puslapiuose re
cenzijų, aprašų ir nuotraukų būdu 
atsispindi ne vien tik Jaunimo cent
ro pastogės įvykiai, bet karts nuo 
karto pasirodo ir paties jaunimo li
teratūrinės kūrybos, o taipgi ir vy
resniųjų raštų, liečiančių ne vien tik 
jaunimo centro veiklą, bet ir bend
rąsias, visos išeivijos aktualias kul
tūrinio gyvenimo temas bei proble
mas.

Štai, sakysim, yra mūsuose tokia 
nelaiminga situacija, kad daug kam 
net ir kultūrinio gyvenimo visa rai
da sustojo prieš 30 metų prie Ky
bartų; kultūrinių talismanų ir kri
terijų bagažėlyje teguli tik tai, kas 
bhvo greitosiomis jin įsimesta prieš 
30 metų. Liūdna ir dėl to, kad nuo 
gyvenimo srovės nutrūksta ir kaž
kur pasilieka žmonės, kurie dar ir 
Šiandien nėra senelių amžiaus. Ko
dėl tokiems negalėtų būti gražiu

pavyzdžiu prof. Juozu Žilevičius, 
kuris, jau būdamas 83 metų, aiškiai 
supranta ir įvertina visa, kas šių 
laikų muzikos kelyje yra kūrybin
gai čia nauja. Iliustracijai pavyzdiu 
čia persispausdiname J. Žilevičiaus 
staipsnį “Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis ir Darius Lapinskas” iš 
mūsų Žinių š. m. sausio 13 d. Nr. 
1.:

“Kaip M. Čiurlionis, taip ir D. 
Lapinskas yra vienodo muzikinio iš
silavinimo. Kaip pirmasis, baigęs 
Varšuvos konservatorijoje kompo
ziciją, toliau ją studijavo Vokieti
joje, taip D. Lapinskas, baigęs Bos
tone, irgi jon gilinosi Vokietijoje. 
Jei paimti 1908 metus, kai M. Čiur
lionis buvo parašęs nemažą fortepi
joninių kūrinių ir simfoninę poemą 
“Miške”, iki pirmųjų D. Lapinsko 
pasirodymų praslinko apie 60 me
tų. Ber pirmieji vieši pasirodymai 
abiejų kompozitorių buvo beveik 
vienodai sutikti. Kai M. Čiurlionis 
Vilniuje skambino pirmą kartą sa
vo kūrinius lietuviškame parengi
me, “Vaižgantas, nors didelis muzi
kos meno mėgėjas, spaudoje rašė, 
kad, girdi, skambino, skambino, 
nesuskubai įsigilinti, ėmė ir pabai
gė! taip jis skambino iš eilės po.

keletą veikalų; nesupranti žmo
gus, ką jis norėjo pasakyti, kaip ir 
savo paveikslais. Panašiai rašė ta
da ir Jakštas - Dambrauskas.

“Dabartiniu metu M. Čiurlionio 
muzikos kūriniai visų yra labai mė
giami ir laukiami. Tik, deja, mūsų 
ponai Pianistai jų šykščiai teparo
do : vieną-kitą mažytį kūrinėlį. Kaip 
būtų malonu išgirsti bent pusę pro
gramos M. Čiurlionio muzikos kū
rinių, kurių čia netrūksta. Tas pat 
pasakytina ir apie kitų mūsų kom
pozitorių kūrinius.

“Kai D. Lapinskas pasirodė su 
didesniais savo veikalais: “Maras”, 
“Lokys”, plokštelėse “Ainių dai
nos”, tai kiek alaso sukelta spau
doje prieš jo kūrybą! Tuo tarpu 
pamirštama, kad, kaip M. Čiurlio
nis, savo metu studijuodamas Vo
kietijoje, atidžiai sekė anų laikų 
kompozitorių šedevrus, taip D. La
pinskas sekė šių dienų kompozito
rių žymiuosius kūrinius. Abu kom
pozitoriai, aukšto muzikinio išsila
vinimo lygio, prabilo sava muziki
ne kalba. Nereikia pamiršti, kad 
šiame laikotarpyje labai pakito pa
žiūra į muziką. Muzikoje pasireiškė 
visa eilė įvairių muzikos krypčių, 
pvz., ketvirtatoninė muzika, sukė
lusi nemaža bruzdėjimo pasaulinė
je spaudoje. Mūsiškis kompozito
rius J. Kačinskas parašė Nonetą, 
kuris sėkmingai buvo sutiktas, at
liekant jį Londono, Paryžiaus ir ki
tų didmiesčių moderniosios muzikos 
festivaliuose. Deja, negalint pada-
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Nuotr. V. Maželio

galima taip pat šokti savo tau
tos labui. Idealu, kada šie abu 
atvejai sutampa. Todėl siektina, 
kad ir tautinis šokis mūsų jau
nimą vestų į savo tautą, į Lie
tuvą, kaip kad veda daina, mu
zika, dailė, literatūra, apskritai 
tautinė kultūra.
Susikurkime sau-lietuvio idealą

Gerai žinau, kokia ši proble
ma yra didelė ir kaip sunkiai 
svetur sprendžiama. Lietuvybei 
čia reikia kietai grumtis su gy
venamojo^ krašto įtaka. Kai pri
trūksta specialių pastangų ir as
meninės aukos, lietuvybė pa
prastai pralaimi. Vydūnas savo 
laiku kūrė sau-žmogaus idealą. 
Tas sau žmogus turėjo žinoti, 
kas esąs, ko norįs ir ko siekiąs. 
Jis turėjo priešintis nužmogi
nimui ir nudvasinimui. šiais lai
kais“ mums reikia sau-lietuvio 
idealo. Sau-lietuvis turėtų reikš
tis ypačiai trim bruožais. Gyvo
sios tautinės sąmonės išsiugdy
mas turėtų būti pirmasis bruo
žas. Šiam tikslui jis turėtų gerai 
susipažinti su tautinėmis verty
bėmis jas pamilti ir branginti. 
Ir trečia, turėtų reikštis pasi
aukojimu paremta veikla bei 
darbu. Nėra jokios abejonės, 
tautinis šokis tautinei sąmonei 

| ugdyti tinka: jis yra tautinė ver
tybė, kurią reikia pamilti ir 
branginti, o dalyvavimas tauti
nių šokių grupėj yra veikla ir 
darbas. “Kas negyvena lietuvy
be, tam ji savaime darosi atlie
kama ir iškeičiama. Šituo būdu 
ir vyksta nutautimas: kai nieko 
nebereiškia tautinė kultūra, tai 
nieko nebereiškia ir pati tauty
bė” (J. Girnius, 235).

Turim nemaža paties jaunimo 
_  paliudijimų, kokį milžinišką po- 

ma šokti vien savo malonumui, j veikį jų dvasiai paliko masinės

Malonumui ir pareigai

Nėra nusikaltimo šokti malo
numui. Patrauklu priklausyti 
jaunimo grupei, susitikinėti su 
draugėmis bei draugais, miela 
megzti tarpusavio simpatijas 
bei meiles ir kt. Jaunimo savi
veiklos sambūrių reikšmė ir šiuo 
atžvilgiu didelė. Toks malonu
mas kartais siejamas ir su tal
ka. Kai kuriuose kraštuose, pvz. 
Prancūzijoj, Šveicarijoj ir kt., 
kur per maža Lietuvių jaunimo, 
į jų grupes ateina šokti ir kita
taučių.

Tokie kitataučiai, žinoma, ne
taps lietuviais. Jie tik patalkina. 
Mums tautinis šokis turi gilesnę 
prasmę. Jis yra tautinės mūsų 
sąmonės dalis. O tautinė sąmonė 
remiasi, kaip jau anksčiau sa
kyta, gilesniais motyvais — ne 
tik tautinės vertybės pažinimu, 
bet ir pamilimu bei pergyveni
mu. Todėl tautinė sąmonė žmo
guje išsiskleidžia patriotizmu, 
siekiančiu savo tautai visokio 
gero: kad ji kiltų, kad tobulėtų, 
kad įsigytų ir kitų tautų pripa
žinimą bei pagarbą. Vadinas, 
šokimas šokimui nelygus. Gali-

lint tono į keturias dalis kai kurių 
instrumentų; fortepiono, vargonų, 
medinių pučiamųjų instrumentų ir 
daug kitų, šis naujoviškumas paki
bo ore. Yra atsiradusi dvylikatoni- 
nė, atoninė, ekspresionizmo ir kito
kios kryptys, kurios dabartiniu 
metu didžiuosiuose muzikos cen
truose tarp savęs rungtyniauja. Tai 
nieko stebėtino, kad D. Lapinskas 
taipgi įsijungė į nūdienės muzikos 
kelią ir savajame ‘‘kūrybiniame ve
žime” keliauja drauge su jais. Mū
sų Europoje išsilavinusios visuome
nės, pripratusios prie Jakubėno, 
Banaičio ir kitų to laikotarpio kū
rybinių krypčių, M. Čiurlionio “Miš
ke” ir “Jūra” pasidarė laukiami. 
Bet D. Lapinskas jų dar nemėgia
mas. Spaudos žmonės, aprašinėda
mi D. Lapinsko kūrybos “neigiamy
bes”, nepaklausia savęs, kiek jie 
patys yra pažengę naujosios muzi
kos sampratoje. Jei jie pasiklausy
tų nūdienės muzikos ir išgirstų, ko
kie veikalai atliekami Paryžiuje, 
Berlyne, Londone, Prahoje, tada 
suprastų, kur stovi mūsiškis D. La
pinskas. Sakysim, Margučio orga
nizuotame Vilniaus minėjime, Chi
cagoje, D. Lapinskas paruošė mu
zikinę programą, pavadintą “Vil
niaus pašvaistė”. Joje kompozito
rius, panaudodamas visą eilę archa
inių mūsų liaudies melodijų ir jų 
atgarsių, net iš paprastos liaudies 
dainelės ištisą ariją sukurdamas, 
davė taip įdomų, aiškų ir supran-

tarną muzikinį vaizdą, kad net ma
lonu buvo klausytis. Tuo tarpu kai 
kur mūsų spaudoje daug kartėlio 
už tai kompozitoriui supilta. O kom
pozitorius čia padarė tik viena: 
trumputę archainio pobūdžio liau
dies melodiją apvilko nūdienės mu
zikos rūbais!

“Manyčiau, kad būtų daug svei
kiau, jei kompozitorių paremtume 
jo kūryboje, nes tas jaunimas, ku
ris studijuoja šio krašto aukštes
niosiose mokyklose, yra supažindi
namas su nūdienės muzikos kryti
mis. Jiems Darius Lapinskas nėra 
svetimas”.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 62-člos U Callfornla 

Pirmad., antrad., ketvirtad., nuo 
6 iki 7:20 vai. vakaro 

šeštad. nuo 2 iki 1:80 vai.
Trečlad. Ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAB 
6230 W. Cermak Rd., Benvyn, I1L 
Pirmad., Antrad., Ketv. Ir Penktad. 
t vai. ryto Iki 12 vaL dieną Ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.
Šeštadieniais 8:80-12 vai. dieną

Emergency tel. —■ 788 - 8981

visuotinės tautinių šokių šven
tės. Vadinas, yra pasirinktas tei
singas kelias. Juo reikia ir to
liau eiti. Tačiau vien tuo nesiten- 
kinkim. Tai nėra vienintelis ke
lias. Dalį savo jaunų dienų tau
tiniam, šokiui reikia atiduoti. 
Tačiau kitą dalį taip pat būtina 
skirti tautiniam kultūriniam, vi
suomeniniam bei politiniam ug
dymuisi bei brendimui. Esam 
mokytojai. Tad būtume laimin
gi, kad ir apie mus mūsų moki
niai galėtų pasakyti taip, kaip 
kad pasakė Vincas Mykolaitis- 
Putinas apie savo mokytoją: 
“Kriaučiūnas, senas draudžia
mosios gadynės patriotas, vis

dar lydėjo tėvynės meilę kurs
tantį žodį konspiracijos gestais. 
Mes tai jausdavom, ir tas žodis 
dėl to mums darydavos itin 
reikšmingas bei sugestyvus”. 
Arba apie kitą savo mokytoją — 
kun. Motiejų Gustaitį: “Gana 
buvo ir to, kad jis buvo lietuvis, 
gražiai lietuviškai kalbėjo... gie
doti bažnyčioje per mokinių pa
maldas lietuviškai atrodė pat
riotinis politinis darbas”. O tau
tinio išlikimo sąlygą yra nuro
dęs Stasys Šalkauskis: “Tauta 
be kultūrinio apsiginklavimo 
didžiausiame pavojuje ir, jei ne
sugeba kultūriškai apsiginkluo
ti, yra pasmerkta mirti”.

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

2858 VVest 63rd Street
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
DR. FANGC.LU

Akušerija ir moterų Ilgo* 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulasld Road (Cratvford 
Medical Building) Tek LU 5-6446 

8007 W. 83 PL, Justice, II., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai., p. p. (-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p p. o 
trečiad uždaryta

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avenue

Tel. WA 5-2670, neatsiliepus skam
binti 4471-0225. Valandos pagal 
tarimą.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
« 860 Summlt Street 

Route 58 — Elgin Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. pirm. ketv. 1 ild 7 popiet, 

zntrad., penkt., 1-6 treč. Ir š«št. tik 
•UBltarue.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą oerSmš

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

ir

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

DR. E. DECKYS 
gydytoja ir chirurg® 

Specialybe — Nervų te 
Emocinės Ligos

ORAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Rezid. TeL — GI 8-0873

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

ginekologine chtrurbija 
6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jet ne
atsiliepia, skambinti: Mi 3-0001.

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos 

3907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 
Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. tr penkt. 
nuo 12 Iki 1 vai. ir nuo 6 Iki 8 

▼ai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6060 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasrlen nuo 1—4 p. p. ir
6 iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
Board Ellgible

American Board of Dermatology 
SPECIALYBĖ ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukee Avenue 

TsL 763-3310 206-8668
Visi telefonai 652-1381
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Rašykit man tik trumpus 
ir gražius eilėraščius
VIKTORIJA SKRUPSKELYTR

Vladas šlaitas, PRO VYŠNIŲ SO
DĄ. Eilėraščiai. Išleido “Ateitis” 1973 
m. Literatūros serija Nr. 6. Aplanką 
piešė Danguolė Stončiūtė. Spaudė My
kolo Morkūno spaustuvė ' Chicagoje. 
Rinkinys kietais viršeliais, 72 psl., 
kaina $3.00, gaunamas ir ••■Drauge”.

♦

Antraštėje cituojama eilutė 
yra paimta iš naujo Vlado šlai
to eilėraščių rinkinio “Pro vyš
nių sodą”. Ji poeto priskiriama 
Kinijos imperatoriui:

vienas Kinijos imperatorius yra 
sakęs 

savo poetams:
Rašykite man tik trumpus ir gražius 

eilėraščius.

(Kaip vienas trumpas eilėraštis, 41 p) 

tačiau iš tikrųjų nurodo paties 
šlaito polinkį bei poetinį stilių. 
Trumpi, nesudėtingi šlaito eilė
raščiai atžymi vieno kurio mo
mento nuotaiką, užfiksuoja vie
ną kurią poeto mintį, perduoda 
vientisą įspūdį, išryškindami ne 
niuansus, bet įspūdžio bendrą
sias linijas, pačias esmines poe
to percepcijas: “buvo laikas ir 
dingo laikas”, “šimtmečiai ėjo ir 
dingo”. Momento įspūdžius šlai
tas nebando sugrupuoti ar juos 
išplėsti į ilgesnį kūrinį. Intuici
jos, ne Intelekto poetas, grei
čiau pasyvus nei valingas, be 
galo atviras ir be galo jautrus 
aplinkai, jis dalykų esmę suvo
kia betarpiškai ir, ją konkrečiu 
žodžiu išreikšdamas, pasitenkina 
pačiu paprasčiausiu, sakytume 
nunuogintu, elementariu sakiniu. 
Todėl ir jo eilėraščiai trumpi, re
tai prašoką trylika, keturiolika 
eilučių, jo vaizdai ir palygini
mai, — tik etiketės daiktų per
keltai prasmei atžymėti. Net ir 
ten, kur perduodama nuotaikų 
svyravimai ar emociniai lūžiai 
ar bandoma vieną temą išvysty
ti platesnės apimties rėmuose, 
šlaito mintys susidėsto į trum
pus vienetus, tarsi miniatūrinius 
eilėraščius, sudėtus po ta pačia 
antrašte. Minčiai ir metaforai 

kinyje jis juos paliečia netiesio
giai. šlaito atveju, ir ypač pas
kutiniaisiais metais, nešskiria- 
mai susiję žmogus ir poetas. To
dėl, apmąstydamas savo gyveni
mą, jis nukrypsta į poezijos 
prasmės problematiką, skaity
tojui pateikdamas minčių apie 
kūrybą ir apie save kaip kūrė
ją. šis didėjantis ar bent atvi
riau išreikštas šlaito dėmesys 
bei sąmoningumas yra vienas 
įdomiausių “Pro vyšnių sodą” 
rinkinio pusių. Jis atviru žodžiu 
pasako tai, ką anksčiau, tur būt, 
tik jautėme: šlaito matu matuo
jant, poezijos vertė priklauso 
nuo poeto mąstymo. Juo poeto 
mintys harmoningesnės, juo jis 
geriau sugeba pamatyti apmąs
tytų daiktų ryšius, juo jo poezi
ja yra gražesnė ir prasminges
nė:

Viskas priklauso nuo mūsų
mąstymo.

Jisai privalo būti švariai ir gražiai 
užlaikytas.

Jisai negali būti daiktais 
užgriozdytas.

Viskas privalo būti savo vietoje: 
vienas daiktas po kito daikto, 
o ne dešimt daiktų iš karto. 
Kai išmoksiu labai gražiai ir 

tvarkingai mąstyti, 
parašysiu tau savo pirmą meilės 

eilėraštį.

(Prisiminkite ir mane savo meilės 
malonėje, 28 psl.)

Mąstyti tvarkingai ir mąstyti 
gražiai reiškia tą patį. Tai vis 
mąstyti apie žmogišką patirtį 
taip, kad visi jos fragmentai, 
visos žmogaus gyvenimo deta
lės, matyti veidai ir daiktai su
eitų vienybėn, atradę ne poeto, 
bet Visatos Tvarkytojo jiems 
skirtą vietą, čia ir išryškėja 
Šlaito — poeto esminė mintis, jo 
estetikos pagrindas, išreikštas 
paprasta, bet truputį apgaulinga 
fraze: “poezija yra labai jaunų 
širdžių amatas” (Smuikas, 52 
p.). Širdis, ne romantinės meilės 
ar apskritai žmogaus
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Nuotr. V. Maželiožiemos kristalinė poezija

simbolis, šlaito kūryboje įgauna 
filosofinio ar net religinio at
spalvio. Ji yra žmogaus atviru
mas, jo galia atrasti ryšius ir 
visa sujungti į vieną visumą 
taip, kaip Kūrėjo nustatyta. Tuo 
pačiu poetas, širdies kalbos ži
novas, tampa meistru-derintoju. 
Jis atstato nutrūkusius ryšius, 
sujungia tai, kas išskirta, sude
rina disonansines gaidas tartum 
nuostabus Stradivarijaus smui
kas. Jis visa suveda vienumon, 
visa įjungia į vieną, didelį ratą. 
Poetą Šlaitas palygina su paukš
čiu, kuris, skrisdamas, danguje 
nubrėžia ratą, apvalų saulės lan
ką, t. y. harmonijos ir pilnumo 
simbolį:

Ko yra vertas vieno poeto 
gyvenimas?

Nedaugiau, negu vienišo paukščio 
apsisukimas, 

ir tačiau tasai vienas graudusis 
apsisukimas 

pasilieka danguj, 
tartum saulė, 
dangaus atminimuose.

(Paskutinieji posmai, 66 psl.)

Ne vieną, tur būt, stebina šlai
to kuklus tonas, neįprastas, poe
tą su paukščiu lyginant Paukš
tis, virš žemės pakilęs, paprastai 
simbolizuoja kūrėjo prometėjiš
ką galią arba jo sukurtą, pasto
vų meno pasaulį, kai tuo tarpu 
Šlaitui jis tėra vieną kartą pasi
rodęs, vieną karta apsukusi fi
gūra. Ne tik paukštis, bet ir kiti, 

emocijų ar poeziją ar patį poetą repre-

žentuojantys įvaizdžiai, yra efe
meriški, tik svajonėse, šlaito 
žodžiais, dangaus debesėliuose 
užsilikę ženklai. Nors jie perduo
da pilnumo ir vienybės idėją, jie 
taip pat sugestijuoja, kad poezi
ja, žmogaus kūryba, yra praei
nanti. Viename rinkinio gražiau
sių eilėraščių Šlaitas save apta
ria trapaus ąsotėlio įvaizdžiu:

Esu trapus ir lengvas ąsotėlis. 
Esu nedaug. Esu labai nedaug.

Esu grakštus ir lengvas išlenkimas. 
Esu tik linija. Tik taktas.

Ne daugiau. 

(Esu nedaug, 54 psl.)

Eilėraštį baigdamas, jis pa
brėžia žmogaus-poeto laikinu
mą : jis pranyks kaip tas paukš
čio sparnu nubrėžtas lankas, 
nors po jo ir “pasiliks prisimini
muose / švelnus ir lengvas vasa
ros dvelkimas” (Esu nedaug). 
Vasaros dvelkimo vaizdas, o 
taip pat ir anksčiau minėtas, 
paukščio judesį išsaugojęs dan
gus, savyje slepia dvi mintis, du 
tonus. Mat, šlaitas poezijai pri 
pažįsta transformuojančios ga
ilos: ji suvienija, pratęsia, atsta
to ryšius, suskaldytą pasaulį 
tarsi vienu lanku apjungia. Bet 
jis nepasiekia aukščiausio har
monijos ir tobulumo laipsnio. 
Pilnutinis grožis, ir tuo būdu to
bula, tikroji širdies poezija, šlai- 
tui “slepiasi, kaip aukso saulė
kitam pasauly”, anoj mirties ri-1 sakralinę gaidą, kurią tektų at

bos pusėj. Todėl poetas ir sako: 
“Esu patenkintas tuo, /* ką tu
riu... o kai būsiu kitam pasauly, 
/ tada, / tikriausiai, / parašy
siu jums šimtą kartų gražesnį 
eilėraštį” (Geroj nuotaikoj, 49 
psl.).

“Pro vyšnių sodą” kiekvienas 
vertins pagal savo matą. Tiems, 
kurie poezijoj ieško dinamiško, 
valingojo kūrėjo, šlaito pasku
tinis rinkinys atrodys ir sveti
mas, ir neįspūdingas. Tie, kurie 
poeziją sutapatina su vaizdinga 
kalba ar emocijų pertvara, sa
kys, kad šlaito stilius per daug 
artimas prozai. Treti gal nusi- 
skųs religinių eilėraščių gausa. 
Todėl tikslu šlaitą įvertinti, at
sižvelgus į jo paties matą ir pa
stebėti jo kaskart stiprėjantį 
harmonijos ir ryšių pajutimą. 
Stilistiniu ir struktūros atžvilgiu 
“Pro vyšnių sodą” skaitytojui 
palieka pusiausvyros ir balanso 
įspūdį. Nors rinkinys nėra švie
sesnių spalvų negu šlaito kiti, 
pavyzdžiui 1969 metais taipgi 
“Ateities” išleistas “Aguonų 
gaisras”, kartais atrodo, kad 
poetas tarsi dažniau gyvena 
“saulėj paskendusioj priemies
čio pusėj” (Kas yra nuotaika, 
65 psl.). Jis priartėjęs prie 
tos anksčiau minėtos, už hori
zonto slypinčios saulės, priartė
jęs prie Transcendencijos. Visa 
tai jo poezijon įveda mistinę,

VLADAS ŠLAITAS

Naujausi eilėraščiai
ĮVYKIŲ LIUDININKAI

Kadangi daiktai visuomet gyvena tarp mūsų, 
tai jie, 
be abejo, 
mūsų kalbą supranta.
Tačiau jie nekalba ,
nes jų burnos yra poliruotos
(aš kalbu apie kambario baldus), 
arba jų burnos yra suskilusios
(aš kalbu apie aptrupėjusį lubų tinką), 
arba jų burnos yra sulūžusios 
(aš kalbu apie medžio turėklus), 
Bet paskutinę pasaulio dieną 
visi daiktai bus grąžinti
į savo pražuvusio laiko pirmykštį stovą, 
idant galėtų paliudyti
mūsų praėjusio laiko buvusius įvykius, 
idant galėtų pateisinti
mūsų praėjusio laika kiekvieną elgesį, 
arba galėtų pasmerkti ,
mūsų praėjusio laiko kiekvieną buvusį elgesį. 
Štai kodėl reikia su pagarba, vaikščiot daiktų 

draugystėje^ 
nes a nksčiau, 
ar vėliau
jie visi susirinks mus išteisinti arba pasmerkti.

BE POEZIJOS

Pagal laiko rodyklę sukasi mūsų mąstymas.
Juo arčiau vakaras,
juo lėčiau sukasi laiko rodyklė.
Štai kodėl žmonės senatvėje 
daugelio buvusių įvykių nebeprisimena, 
ir jei prisimena, 
tai prisimena tik kaip medžius, 
kurie moja pro rūką.
O,
poezija!
Kaip aš baisiai tave mylėjau savo jaunystėje.
Tačiau daugeliui metų praėjus, 
tu man atrodai
tik kaip mažas auksinis žaisliukas Kalėdų eglutėje.
Bet poezijos reikia.
Nes be jos,
be poezijos,
būtų sunkiau gyventi.

pažinti rinkinio centriniame ro
žių (ne aguonų, kaip tai buvo 
1969 metų rinkinyje) įvaizdyje. 
Rožių motyvas ne vienam gali 
pasirodyti banalus, šlaitas ta

čiau pakeičia šio nusidėvėjusia 
žodžio prasmę, jį pagilina, jup 
išreikšdamas savo širdies poezi
jos mintį.

išplėsti, joms išugdyti į kompli
kuotos struktūros lyriką reika
linga nenutrūkstamo dėmesio ir 
taip pat intelektualinių galių, 
kurios šlaito talentui, tur būt, 
svetimos. Paties poeto žodžiais 
tariant, jo įspūdžiai ir nuotai
ka lyja lietaus lašais:

... Kas yra nuotaika?
Tai apmąstytų dalykų antroji pusė. 
Tai patsai privačiausias 
lygiai tavo ir lygiai mano širdies 

gyvenimas.
Tai maži debesiūkščiai,

pasimetę aukštam danguje, 
kurie puola j žemę 
ir kurie
nei iš šio, nei iš to, 
ima lyti ir lyti.

(Kas yra nuotaika?, 65 psl.)

Gal net ir nesąmoningai šlai
tas čia nuostabiai tiksliai nusa
ko savo kūrybos procesą bei jo 
šaknis mąstyme. Jis lygiai taik
liu debesiūkščių vaizdu aprašo 
savo eilėraščių pobūdį. Jie, kaip 
šlaito debesys, kuklūs ir nieku 
ypatingu nežavintys, tačiau jau
kūs ir mieli, Autoriaus matu ma
tuojant, jie yra gražūs eilėraš
čiai.

Tačiau kas yra graži poezija? 
Poetikos ir aplamai estetiniai 
klausimai šlaitui kiek mažiau 
rūpi, bent toks susidaro įspūdis 
skaitant jo ankstyvesniuosius 
rinkinius. Jis per kuklus, kad 
skaitytojui siūlytų vieną kurią 
poezijos ar poetinio grožio sam
pratą. Eklektiškas ir, tur būt, 
mėgstąs stovėti kiek nuošaliau, 
jis neįsijungia į vieną ar kitą 
poetų būrį. Tai nereiškia, kad jis 
iš vis nesidomėtų poezijos pras
mės ar poeto paskirties klausi
mais, tik “Pro vyšnių sodą” rin-

Ukrainiečių kultūrinis gyvenimas išeivijoje
Iš pasikalbėjimo su redaktoriurii Mykolą Denysiuk

JAV-se yra apie milijonas uk
rainiečių, maždaug kaip lietuvių. 
Chicagoje yra apie 80,000, bet 
visuomeniniame gyvenime — 
draugijose, parapijose dalyvauja 
jų apie pusė. Chicagoje yra 6 uk
rainiečių katalikų ir penketas or
todoksų parapijų. Čia ukrainiečiai 
tumi dvi pilnas pradžios mokyk
las ir penketą sekmadieninių mo
kyklų, kuriose yra apie 1200 vai
kų, jose mokama ukrainiečių kal
bos, istorijos, literatūros, geogra
fijos ir kultūros. Yra viena uk
rainiečių šeštadieninė aukšstes- 
nioji mokykla, kurią praeitais 
metais baigė 84 moksleiviai.

Laikraščiai ir žurnalai

Chicagoje ukrainiečiai turi 
vieną katalikų savaitraštį “New 
Star” — ukrainiečių ir anglų kal
ba — ir du dvisavaitiniu laik
raščiu, abudu vien ukrainiečių 
kalba: “Cenkovnij Visnik” ir 
“Ukrainske Žitia”.

Bet to čia ukrainiečiai turi tris 
žurnalus, išleidžiamus metų ket
virčiais: “Ovyd”, “Samostijna 
Ukraina” ir “Hutsulija” (išlei
džia iš tos Ukrainos dalies kilę 
ateiviai).

Didžiausia ukrainiečių leidykl- 
La JAV-se yra Mykolą Denysiuk 

Publishing Co. Tas pats Denisiuk 
leidžia ir redaguoja žurnalą 
“Ovyd” (Horizontas). Šį kultū- 
rininlką Mykolą Denysiuką teko 
aplankyti jo leidyklos-spaustuvės 
būstinėje, 226 W. Chicago Avė., 
Chicago, III. 60622.

14 tomų Ševčenkos raštų
Lentynos nukrautos knygo

mis, žurnalais ir laikraščiais. 
Denysiukas džiaugiasi išleidęs 
14 tomų Ševčenkos raštų. 
Dvyliktasis tomas skirtas Ševčen
kos poezijos vertimams į kitas 
kalbas — iš viso net į 26, ir į lie
tuvių kalbą. įdėtos dvi dainelės, 
išverstos L Giros: “Į jūružę upė 
bėga” ir “Kovos lauke”.

Malonus leidėjas lietuviui sve
čiui dedikavo, įrašydamas ukrai- 
nietiškad, Švečenkos ontologiją 
svetimų kalbų vertimuose.

Jis taip pat išleidęs Bogdano 
Lepkii raštus — 6 tomus. Iš viso 
yra išleidęs per 40 knygų. Jos 
plinta JAV-se, Kanadoje, Argen
tinoje, Australijoje, Europoje. Iš
leido ukrainiečių kalba F. Werfe- 
lio “Bernadetos giesmę”. Verti
mas į ukrainiečių kalbą buvo jau 
33-čias tos knygos vertimas į 
svetimas kalbas.

Denysiukas yra aktyvus vi

Mykola Denysiuk

suomenininkas. Būdamas Ar
gentinoje, jis organizavo pirmą 
katalikų ukrainiečių kongresą 
toje šaly. Ir dabar jis yra ukrai
niečių katalikų tarybos už pat
riarchatą JAV-se sekretorius.

— Kaip yra su ukrainiečių 
knyga JAV-se, — paklausiau jį.

— Ševčenkos išleidau 4,000 
egzempliorių, biografinės apysa
kos apie ukrainiečių poetą Vov- 
čoką — 3000 egz., ir visos kny
gos išėjo. Paprastai beletristinio I 
veikalo leidžiame 2 - 3,000 . 
egzempliorių. Išleista knyga save 
apsimoka.

Mano leidžiamas ir redaguoja
mas žurnalas “Ovyd” taip pat 
pats išsilaiko. Ševčenkos raštų, 
kurių setas dabar kainuoja 75 
dol., buvo išparduota už ketvirtį 
milijono.

— Tai turite nemažai ukrai
niečių intelektualų ir knygos my
lėtojų.

— Turime. Pvz. mano žurna
le “Ovyd” per 24 metus buvo iš
spausdinti 250 autorių straips
niai.

— Kokius žymiausius rašyto- 

jus turite Chicagoje?
— Čia gyvena senas poetas 

Oles Babij, vienas žymesnių uk
rainiečių poetų dr literatūros kri
tikų. Šiame mieste gyvena Ro
man Zavadovič — vaikų ir jau
nimo literatūros kūrėjas. Cikagie- 
tė Hanna Cherin, jauna ukrai
nietė, pasiekusi magistės laipsnį, 
dirbanti Chicagos universiteto 
bibliotekoje, yra parašiusi apie 
šešetą romanų ir poezijos knygų. 
Tik pernai jos viena 'knyga.

“Nebesto virši” (Dangiškieji ei
lėraščiai) išspausdinti Buenos 
Aires mieste.

Poetas Teodoras Kurpita taip 
pat gyvena Chicagoje. Praeitais 
metais Chicagoje mirė talentin
gas ukrainiečių poetas, romanų 
autorius, mechanikos inžinie
rius Stepan Ryndyk.

Chicagoje turime Ukrainiečių 
literatūros fondą, kuris kas ant
ri metai skiria literatūros premi
jas: 1 — 1200 dol, H — 800 dol., 
IH — 400 dol.

Taip pat kas antri metai ski
riamos literatūros premijos už 
jaunimui ir vaikams skiriamus 
veikalus. Čia premijos yra 500, 
antra — 300 dol., trečia — 200 
dol. Taigi iš viso vieneriais me
tais premijomis paskirstoma 
3,400 dolerių. Tą sumą fondas 
surenka iš aukų.

1973 m. atsiųsta 42 naujos 
knygos, iš kurių bus atrinktos 
premijuotinos. Autoriai yra iš 
Šiaurės Amerikos, Europos, Pietų 
Amerikos.

Chicagoje yra dvi didelės uk
rainiečių knygų parduotuvės: 
viena mano, o antra Ukrainian 
Boakstore, 2315 W. Chicago Avė.

Chicagoje išleidau ukrainie
čių giedotų mišių plokštelę, įre- 
korduotą choro Vienoje. Susido
mėjimas buvo toks didelis, kad 
plokštelės išėjo 6 laidos.

— Matau, kad netoli Jūsų yra 
Ukrainiečių meno institutas.

— Skersai gatvės nuo mano 
leidyklos yra ukrainiečių Dabar

ties mano institutas. Yra gausiai 
paveikslų, skulptūrų, sukurtų 
apie 25 mūsų žymių dailininkų, 
daugiausia mūsų jaunų, kūry
bingų žmonių, Amerikoj studija
vusių meną. Chicagoje turime 
apie 20 dailininkų ir būtų suri
ku (pasakyti, kurie iš jų piratau
tų, ypač, kad jie reiškiasi įvairio
se srityse.

Turime įr savo muziejų 2452 
W. Chicago Avė. Yra vertingų 
istorinių eksponatų, profesiona
liškai sutvarkytų; čia yrą doku
mentų ir iš laikotarpio, kai lie
tuviai su ukrainiečiais gyvenb 
bendroje valstybėje.

Mūsų dailininkai atstovaują 
įvairioms meno kryptims — tu
rime moderniojo meno atstovų, 
taip pat ir konservatyviųjų.

Rašytojai mūsų daugiau kon
servatyvūs. Būtų galima pasa
kyti, kad Bohdan Rubcnak jau 
yra daugiau modemus rašytojas. 
Jis dėsto ukrainiečių kalbą ir li
teratūrą Illinois universitete, kur 
gaunami kurso kreditai ir kur ji 
klauso apie 45 studentai.

Kas kelinta savaitė mes Chi
cagoje turime meno parodas uk
rainiečių dailininkų, gyvenančių 
kituose JAV miestuose, Kanado
je, net Europoje, ū dauguma jų 
paveikslų išperkama. Mat, Chi
cagoje turime gausų skaičių mū
sų intelektualų: apie 130 gydyto
jų, apie 100 inžinierių, apie 30 
veterinorių Visi jie turi savo pro
fesines draugijas.

(Nukelta į 4 pųsLJ,
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Jis prasiveržė dviejuose 
žemynuose
Valandėlė pas foto menininkę Kastytį Izokaitį

čerių mokyklą, kur apmokoma, 
kaip suteikti pirmąją pagalbą su
žeistiesiems kariams. Baigus pra
dinius kursus, gabiuosius siuntė į 
aukšt mokyklą. Į jų tarpą vėl pa
teko ir K Izokaitis. Net džiaugėsi, 
kad šalia fotografo turės ir kitą 
specialybę — felčerio.

Pagaliau atėjo laikas išvykti į 
užjūrį, į V. Vokietiją. Ten K. 
Izokaitis pateko ne į felčerius, bet 
į Public Information Office VII 
aronijos 3 divizijoje. Jo pareigos 
čia buvo jau fotografo: fotografa
vo įvairius objektus kariuomenės 
žurnalams. Likus keliolikai mė
nesių tarnybos, vienas štabo kapi
tonas iššifravo, kad K. Izokaitis 
nėra JAV pilietis ir pagal įstaty
mą negali dirbti Public Informa
tion Office. Bet aukštieji divizi
jos karininkai, kurie buvo susipa
žinę su K. Izokaičio fotografijo
mis ir jas vertino, apėjo įstatymą, 
ir K. Izokaitis, gal vienintelis 
toks asmuo JAV istorijoje, liko 
dirbti poste, kuriame gali dirbti 
tik Amerikos piliečiai.

Pagaliau nusišypso laimė

Grįžęs iš kariuomenės, K. Izo
kaitis dar kelerius metus dirbo ko
mercinėje foto studijoje ir ten 
pasiekė vyr. fotografo rangą. Bet 
vis galvojo apie savosios studijos 
įsteigimą, palengva pirkosi apara
tūrą. Pasidarė savo namuose foto 
laboratoriją ir vaikščiojo po agen
tūras, norėdamas gauti užsaky
mų darbams. Beje, niekas į jį ne
kreipė dėmesio, net nenorėjo jo

Chicagos miesto centro pašonė
je, 441 N. Gark St, foto studiją, 
užimančią visą amkštą, turi lietu
vis foto menininkas Kastytis Izo
kaitis, buvusio vienos Kauno pra
džios mokyklos vedėjo mokyt Izo
kaičio sūnus. Įėjus į turtingai 
įrengtą bei švariai užlaikomą stu
diją, į akis krinta paveikslas, ta
pytas vieno buvusių prezidento J. 
F. Kennedy kalbų rašytojų Peter 
Beach, artimo K Izokaičio bičiu
lio, dabar gyvenančio Wisconsi- 
ne. Ten pat žinomo Toronto uni
versiteto filosofo Marshall McLu- 
han portretas, fotografuotas filo
sofui geriausiai patikusio fotogra
fo K. Izokaičio, įdomi fotografija 
skiųipt. A. Braždžio skulptūros, 
esančios Londono centre. Taip 
pat studijoje gausu suvenyrų iš 
Etiopijos, Italijos ir kitų vietų, kur 
plačiai žinomam mūsų foto me- 
nininkui-lietuviui yra tekę lanky
tis fotografavimo reikalais.

Karjeros pradžia Brazilijoje
1944 m. vos septynerių metų 

amžiaus K. Izokaitis su tėvais pa
sitraukė į V. Vokietiją ir apsigy
veno Kemptene. Čia baigė pra
džias mokyklą ir pradėjo lankyti 
gimnaziją, kurioje lietuvių kalbą 
dėstė jo tėvelis. Taisyklingai var
tojama gyva gimtoji lietuvių kal
ba K. Izokaičio lūpose skamba ir 
dabar, o jaunasis atžalynas — 
dvi dukros įsijungusios į liet, 
skautus ir į Montessori bei lit 
mokyklas. Bet K. Izokaičio kelias 
į laimę, į pasirinktos karjeros vir
šų nebuvo lengvas. 13 metų tu
rėdamas, su tėvais atsirado Bra
zilijoje, Sao Paulo mieste. Maty
damas, kaip tėvelis turi anksti 
keltis ir skubėti į darbą, Kastytis 
nutarė jam ir motinai pagelbėti. 
Pats tuojau ieškojo darbo. Jį lai
mingai susirado pas vienų foto
grafą - žurnalistą, dirbusį “Crui- 
sero” žurnale. “Cruisero” Brazili
joje buvo panašios apimties žur
nalas, kaip mūsiškis “Life” JAV. 
Ten bedirbdamas, o vakarais lan
kydamas gimnaziją, įgijo tiek 
profesinio patyrimo pas gerą spe
cialistą, kad pats pasidarė foto
grafu. Po kurio laiko Amazonės 
džiunglėse nukrito lėktuvas su 
keleiviais. K. Izokaičio viršinin
kas išskrido į ekspediciją ieškoti 
nukritusio lėktuvo. Savo vietoje 
paliko K. Izokaitį. Ekspedicija už
truko net visą mėnesį, gi per tą 
laiką K. Izokaitis “Cruisero” žur
nalui darė vis naujas fotografijas.

Po to, kad darbas netrukdytų 
mokslo, perėjo į kitą žurnalą, skir
tą aukštajai klasei. Čia dirbda
mas, pažino nemažai turtuolių, 
kurie kvietė Izokaitį fotografuoti 
jų vestuves ir kitas šeimų šventes. 
Pasitraukęs iš žurnalo, dienomis 
galėjo vien tik mokytis, o vaka
rais bei savaitgaliais darė turtuo
lių noutraukas ir taip užsitikrino 
sau pragyvenimą.

Nelengvas kelias JAV
1958 m. K. Izokaitis su tėvais 

persikėlė į JAV, į Chicagą. Nors 
Brazilijoje jau buvo garsėjantis 
fotografas, bet, čia atvykęs, nemo
kėjo anglų kalbos. Džiaugėsi, kai 
gavo darbą pas vieną fotografą. 
Darbas buvo paprastas: supakuoti 
fotografijas. Atlyginimas 45 dol. į 
savaitę. 7-8 mėnesiams praslin
kus, perėjo dirbti į vieną foto la
boratoriją. Čia pakilo atlyginimas, 
ir Kastytis pasijuto esąs tikras a- 
merikanas. Iš tofo laboratorijos 
vėliau perėjo dirbti į komercinę 
foto studiją. z

1960 m. vedęs Adelę Radavi- 
čiūtę, buvo pašauktas karinei tar
nybai į JAV armiją. Po apmoky
mo kareiviai pildė anketas: ką 
nori daryti armijoje? K. Izokaitį 
pasiuntė ne j foto sritį, bet į fel

matyti. Vieną dieną nuėjo į Lin- 
coln parko gėlyną ir čia nufoto
grafavo gėles. Spalvotas nuotrau
kas padarė 11x14 dydžio ir 50 
jų kopijų išsiuntinėjo įvairioms 
foto agentūroms. Specialią nuo
trauką pridėjo vienos tų foto 
agentūrų sekretorei. Greit pama
tė, kad tas spredimas buvo išmin
tingas, nes iš tos agentūros pa
skambino pats meno vyr. direk
torius, prašydamas pristatyti dau
giau nuotraukų. Atsirado pirmie
ji užsakymai, o po poros mėnesių 
pradėjo plaukti užsakymai iš įvai
rių komercinių agentūrų. 1967 m. 
jau atidarė savąją studiją, kurioje 
iki šių dienų tebedirba, įsigijęs 
geriausią aparatūrą <bei įsirengęs 
laboratoriją.

Išvykos į užsienį

1970 m. “Tuesday Publica- 
tians” žurnalas K. Izokaitį pa
siuntė į Etiopiją užfiksuoti vaiz
dus temai “Karalienės Sabos in
terpretacija 1970 m.” Kadangi is
torija mini karalienės Sabos san
tykius su Saliamonu, K. Izokaitis 
turėjo surasti atitinkamų vaizdų 
tai temai. Su juo kartu vyko ir 
žurnalo redaktorius, leidėjo žmo
na, specialus modelis ir fotografo 
■pagalbininkas. Ekspedicija truko 
tris savaites. Sugrįžus Amerikon, 
žurnalo redakcija K. Izokaičio 
spalvotas nuotraukas dėjo viršely
je ir joms skyrė eilę puslapių. Ke
lionė į Etiopiją K. Izokaičiui buvo 
pasiūlyta tada, kai jis paskelbė 
nuotraukų ciklą “Socialiniai ko

Pokštas Nuotr. Kastyčio Izokaičio

UKRAINIEČIAI IŠEIVIJOJE
(Atkelta iš 3 pusi.}

— Kaip su ukrainiečių muzi
ka?

—* Turime čia keletą muzikos 
mokyklų, bet svarbiausia tai — 
šaka New Yorko ukrainiečių 
muzikos instituto. Tas institutas 
turi skyrius visuose didesniuose 
JAV miestuose. Chicagoje gyve
na ir keletas ukrainiečių kompo
zitorių. Galime pasidžiaugti stip
riais ukrainiečių chorais Chica
goje: Prametej, Slavuta — abu
du bažnytiniai chorai, bet pa
ruošę ir uikrainietiškų dainų re
pertuarą. Yira jaunimo kvartetų, 
oktetų, chorų. Žymesnieji jauni
mo chorai: Odum, Susna ir skau-

tų — Plast, be to yra jaunimo 
chorai--ansambli ai prie įvairių 
bažnyčių. Yra ukrainiečių jauni
mo dramos studija. Jai vadovau
ja L. Cepynskyj. Studija suorga
nizuota prie Šv. Vladimiro ir Ol- 
gos bažnyčios. Studiją lanko 60 
jaunų aktorių, kurie su savo 
spektakliais lanko Detroitą, Cle- 
velandą, New Yorką, Philadel- 
phiją, Torontą ir vis su pasiseki
mu.

Mūsų chorai, dramos studija 
yra susieti su bažnyčiomis. Pas 
mus parapijos, bažnyčios yra la
bai surištos su mūsų visuomeni
niu ir meniškuoju gyvenimu.

Turime Chicagoje eilę profe
sorių aukštosiose mokyklose.

Metalo ašaros

mentarai”. Tą ciklą, kurio paski- nental” maisto įmanių metinį
ros detalės buvo išstatytos Lietu
vių foto archyvo ruoštoje parodo
je, dienraščio “Sun-Times” prie
do “’Midwest” redaktorius įverti
no labai teigiamai. Šitai taipgi 
padėjo iškilti Izokaičio vardui.

Po pavykusios ekspedicijos į 
Etiopiją tas pats “Tuesday Publi- 
cations” žurnalas, pasiekiantis 
27 JAV valstijas, K. Izokaitį pa
siuntė į Florenciją (Italijoje) fo
tografuoti pasaulinio masto rūbų 
kūrėjo Emilio Pucci modelius. 
Galėdamas itališkai susikalbėti, 
K. Izokaitis, nuvykęs į Florenciją, 
aplankė istorines miesto vietas, su 
jomis susipažino ir, grįžęs pas 
Pucci, italų kalba rūbų kūrėjui 
daug ką galėjo papasakoti apie 
miestą ir jo istorines vietas. Pucci 
tai padarė įspūdį: jei iki šiol įvai
riems neeilinio garso fotogra
fams jis leisdavo fotografuoti 
daugiausia šešis naujų rūbų 
modelius, tai K. Izokaičiui padarė 
išimtį, leido jų nufotografuoti net 
penkiolika. “Tuesday Publica- 
tions” žurnalui, K. Izokaitį siun
tusiam į Italiją ,tai buvo netikėta 
staigmena. Po to atėjo vėl eilė už
sakymų. Tarp jų, nufotografuoti 
ir vieną žymiųjų dabarties pasau
lio filosofų — Toronto u-to pro
fesorių Marchall McLuhan. Pro
fesoriui lietuvio nuotraukos taip 
patiko, kad jas ir dabar tebenau
doja oficialiems reikalams — en
ciklopedijoms, universiteto leidi
niams ir pn. Maždaug tuo pačiu 
laiku K. Izokaičiu susidomėjo ir 
mokyklines knygas leidžianti lei
dykla “Scott Foresmain”. Iki šiol 
tos leidyklos leidžiamiems vado
vėliams K. Izokaitis yra padaręs 
per dešimtį viršelių.

Komercinio meno srityje K. Izo
kaitis svarbesniuosius užsakymus 
gauna iš šių bendrovių: “Chrys
ler” (1973 m. fotografavo nau
jausius tos kompanijos automo
bilius), “Mobile Oil”, “Standard 
Oil”, “Gark Eąuipment Co.” 
Taip pat neatsiliėka įvairūs žur
nalai bei stambiųjų įmonių leidi
niai. Praėjusio rugpiūčio mėn. 
žurnale “17 Magazine” buvo pa
skirti 8 puslapiai naujausioms fo
tografijoms, padarytoms K. Izo
kaičio. Spalio mėn. nr. keturis 
puslapius jo nuotraukoms paskyrė 
“Glamor” žurnalas, gi paskutiniu 
laiku mūsų foto menininkas kie
tai dirbo, iliustruodamas “Conti-

Pvz. V. Markus Lojolos univer
sitete ir daug kitų, apie 10 ar 
daugiau.

Chicagoje taip pat veikia Uk
rainiečių mokslinių leidinių ins
titutas, kuris leidžia studijas uk
rainiečių problemomis. Jo adre
sas — 2534 W. Chicagoje.

Tokias informacijas perteikė 
simpatingas Chicagos ukrainie
čių kultūrininkas Mykolą Deny- 
siuk.

Juozas Prunskis 

pranešimą. Tokių užsakymų da
bar suplaukia daug, ir iš jų gali 
■pasirinkti pačius įdomiausius.

Ryšys su lietuviais

K. Izokaičio, dirbančio nuosa
voje studijoje ir “ant savęs”, dar
bas nėra lengvas. Kai ateina už
sakymai, juos reikia greit ir lai
ku padaryti. Todėl pasitaiko die
nų, kai tenka dirbti net 20 vai. 
paroje. Kilęs iš lietuvių mokytojų 
šeimos, K. Izokaitis išaugo ir liko 
šviesus bei susipratęs lietuvis. 
Visuose amerikiečių žurnaluose 
ir pasaulyje, kur Kastyčiui teko 
lankytis fotografavimo reikalais, 
ir kur spausdinamos jo nuotrau
kos, įrašomas neiškraipytas var
das — Kastytis Izokaitis. Artimai 
susipažinęs su kun. A. Keziu, kiek 
galėdamas remia Lietuvių foto ar
chyvo darbus bei pastangas, visa

Tik pas 
mus 
galite 
pasirinkti 
Dividendų 
mokėjimo 
planą.
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We have a 
savings plan 
for your 

financial future 
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saving with us. 
Ask your f riends 
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Nuotrauka Kastyčio Izokaičio

da jam talkininkauja, .padėdamas 
9utvaikyti 'parodas, dalyvauda
mas jury komisijose, o praėjusio
je foto parodoje išstatęs net di
džiausią būrį savo darbų. Jo žmo
na Adelė yra Kriaučeliūnų Mon- 
tessori vaikų namelių valdybos 
.pirmininkė, juos abu dažnai ma
tysi jėzuitų koplyčioje ir Jaunimo 
centre, kol nepašaukia profesiniai 
uždaviniai — 'keliauti į vieną ar 
kitą pasaulio kampą su naujais 
fotografavimo ciklais. O labiau
siai mūsų foto menininką domi
na mados, traktoriai, elėktroni- 
niai dalykai ir ypatingai žmonės, 
kuriuos fotografuodamas, pažįsta 
jų charakterį, įsigilina į jų vidi
nius niuansus.

Daug žmonių plačiajam pa
saulyje bando prasimušti ir foto 
mene. Tik maža dalis jų iškyla į 
žinomus profesionalus - meninin
kus. Malonu, 'kad jų tarpe rikiuo- 

NUO VIKTORO BIRŽIŠKOS 
MIRTIES JAU 10 METŲ

Vyriausias iš trijų .garsiųjų 
brolių Biržiškų —Viktoras, ilgiau 
už kitu du išgyvenęs, mirė 1964 
m. sausio 27 d., taigi prieš 10 m. 
Buvo bebaigiąs 78 metus. Viekš
niškis, gimnaziją baigęs Šiau
liuose. Nuo moksleivio metų 
slapto lietuviško veikimo dalyvis, 
Petrapilio universitete studijavo 
matematiką, o to pat miesto 
technologijos institute gavo in
žinieriaus technologo laipsnį. 
Priklausė lietuvių studentų drau
gijai, dalyvavo lietuviškuose vai
dinimuose. Karo metu buvo gink
lų fabriko direktoriumi. Kelis 
kartus .bolševikų areštuotas. Iš
keistas į komunistą kalinį, grįžo 
Lietuvon. Buvo Vyt. Did. gim
nazijos mokytoju Vilniuje, 
Mokslo dr-jos Aukštųjų kursų 
dėstytoju, laikraščių bendradar
biu. Lenkų suimtas, drauge su ki
tais 32 lietuviais išsiųstas į Ne
priklausomą Lietuvą. Kaune dės
tė gimnazijoje, Aukštuosiuose 
kar. kursuose, Vyt. Did. univer
sitete, Vilniaus universitete, Pa
baltijo uniiiv. Eilės knygų auto
rius.

EKUMENINĖ MOKYKLŲ 
VADOVYBĖ

Protestantų krikščioniškųjų mo
kyklų sąjunga Indijoje ir Visos In
dijos katalikų mokyklų sąjunga 
sudarė bendrą Krikščioniškų mo
kyklų tarybą, kuri rūpinsis visų 
Indijos krikščioniškų mokyklų ge
rove.

PREMIJAVO ISTORINĮ 
VEIKALĄ

Profesoriaus R. Quirk, dėstan
čio Indianos universitete, knyga 
“The Mexican Revolution and 
the Catholic Church, 1910-1926” 
susilaukė JAV katalikų istorikų 
draugijos premijos.

jasi ir lietuvis K. Izokaitis .spėjęs 
prasiveržti dviejuose kontinentuo
se — Siaurės ir Pietų Amerikoje. 
Kas nori jį plačiau pažinti kaip 
žmogų, lietuvį ir foto menininką, 
teužsuka į studiją.

VI. Ramojus
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Pagrėbstai

Ar jos dantys menki, 
ar ji poniška?

B. KAZIMIERAITIS

Turėjome atsisveikinti su ka
te, kuri mums net penkiolika me
tų ištarnavo. Ligi šiol, tiesą pasa
kius, mūsų smegeninėse tik labai 
retai paklaidžiodavo mintis, kad 
ji mums tarnavo. Galvojome, 
kad mes tarnavome jai! Nupirk 
jai kasdien maisto, nes kai tik 
praalksta ir nieko neranda savo 
dubenėlyje, tai žiūri tau į akis ir 
rėkia ir neleidžia nė pajudėti — 
vis riksmu lydi (tikriau sakant, 
kai eini, tai užbėga j priekį pa
rėkti, kad tu matytum, jei apsi- 
mestum neturįs ausų ir negirdįs). 
Pirk, pirk, duok,,o maistas bran
gus.

Tiį patarnavimų ji ir kitokių 
reikalaudavo. Štai atidaryk jai 
duris, nes ji nori išeiti pavaikš
čioti ir laimės paieškoti. O pa
buvęs paklausyk — nagais ji jau 
akėja duris, nes nori įeiti. Arba 
tie kaprizai dėl vietos, kur ji gu
lės. Jeigu ji susigalvos, tai rytą 
surasi gulinčią gal ant stalo, gal 
ant spintos, o gal ir ant tele
vizijos aparato. Kol buvo maža, 
tai ir reiklumo tiek daug nepa
rodydavo, o sendama gudrumu 
beveik artėjo į žmogų. Dar, sa
kau, pagyvens keliasdešimt metų 
ir nuo mūsų skirsis tik gal tuo, 
kad vis tiek, tur būt, nekalbės 
lietuviškai ir kniauks, kaip visos 
katės.

Man nepatikdavo jos gulėji
mas ant stalo, šokinėjimas ant 
spintos ir lindimas į spintą ir ki
ti panašūs prabangos ir, mano 
galva, perdėto patogumo ieškoji
mai. Nesu ir pats per daug reik
lus, tai, matyt, dėl to ir katei ne
norėjau pripažinti teisės sauva
liauti. Tai mokėme ją sąžinės. 
Profesorius Eysenck, girdėjau, 
kalba apie gyvulių sąžinę, kuri 
įdiegiama rykšte ir kitomis pa
našiomis į anksčiau ir žmonėms 
taikytąsias priemones. Dar ne
buvau tų profesoriaus teorijų gir
dėjęs, o jau mūsų katė turėjo pa
kenčiamą sąžinę. Viename sofos 
gale vis laikydavome pakloję 
laikraščių: prašom, sena tu pa
na, gulėk ar tupėk tenai, kiek 
tik tu nori! Bet nedrįsk eiti to
liau! Ir ji retai kada teišdrįsda- 
vo, gal tik kartais užmiršusi savo 
sąžinę, kuri jai draudžia tokį 
vaikščiojimą ir galimybes palikti 
savo nuolat besišeriančių plaukų. 
Tais retais kartais, kai, matyt, 
nusibosdavo jai ta aprėžtoji vie
ta, žiūrėk, pakils ir sliūkina į 
draudžiamąją zoną. Bet užtenka 
pasakyti: “O kur tu?”, ir ji grįž
ta į savo vietą.

Sąžinė, žinoma, jau nustodavo 
veikti su ta pačia minute, kai 
tik užgesindavome vakare jos gy
venamajame kambaryje šviesą ir 
išeidavome gulti arba dieną tu
rėdavome net ir trumpam palik
ti namus. Tada mūsų ta kariška 
sena pana pradėdavo gyventi pa
gal nuosavą, ne žmogaus įdieg
tąją sąžinę. Žiūrėk, tik susigal
vok naktį, tegu ir po kelių mi
nučių, kad katės gyvenamajame 
kažką palikai ne taip, kaip rei
kia, ir dažniausiai užtiksi ją be
sikarstančią ten, kur tau nepa
tinka. Tada ji, aišku, šoks ir bėgs 
į savo vietą, grįš prie mūsų dre- 
sūrinės sąžinės.

Tokią gyventoją turėti įkyru, 
ir kai ta sena katelė nepagydo
mai susirgo ir pabaigė savo die
nas, apgailėjome ją, kaip ir de
ra; per šitiek metų juk priprato
me, lyg ir šeimos narys ji buvo, 
ir nesunku pasigesti to keturkojo 
sutvėrimo, kuris kasdien ir apie 
kojas pasišlaistyti mokėdavo ir 
kitokių kariškų išdaigų.

Bet praėjo pora mėnesių, ir štai 
staiga pradėjo aiškėti, kad tarp

katės ir mūsų būta bendradarbia
vimo gal net kur kas labiau pa
grįsto ir akivaizdesnio, negu tarp 
užsienio lietuvių ir tam tikrų Vil
niaus pareigūnų. Būta abipusio 
bendradarbiavimo: mes turėjo
me patarnauti jai, o ji vien tuo 
savo buvimu tarnavo mums!

Prieš tuos keliolika metų na
mus buvo užpuolusios pelės. Ne- 
beapsigindavome. Namuose ap
gyvendintoji mažytė, katytė iš 
pradžių net pati išsigąsdavo pe
lės. Paaugusi ji pradėjo pasigau
ti tų biąurių žvėriūkščių, bet ne 
maistui: ji tik pažaisdavo, pamė
tydavo pelę į visas puses, kol ta 
šitaip kankinama prisibaigdavo, 
o lavoną palikdavo kieme tįsoti.

Pelės išnyko. Jų net lavonų ne
beužtikdavome. Dėl to ir pradė
jome galvoti, kad katė namuose 
yra daugiau nereikalingas prie
das, tikra reikli pensininkė. O 
dabar įsitikinome, kad jos būta 
tikro oficialaus veiksnio, kuris 
tik atrodo nereikšmingas ir ne
reikalingas. Štai anądien žiūriu 
— iškabinta visa duobė baltos 
duonos kepalo minkštime. Kas gi 
čia? Tur būt, sakau, pelė. Kitai 
nakčiai užbarikadavau visą duo
ną, bet trečiai užmiršau ir pali
kau pusiau atviroje vietoje. Se
kantį rytą vėl apgraužta balta 
duona!

Matyt, vėl reikės įsitaisyti ko
kį katinėlį ar katinėlę ir rūpintis 
pašerti, pro duris išleisti ir iŠ lau
ko įleisti, o svarbiausia — pri
taikyti prof. Eysencko teorijas 
dėl sąžinės.. Tačiau kol nužiūrė- 
sim tokį žvėriūkštį, atrodo, pa
tiems teks gintis pelių. Kol kas 
jų nė vienos nemačiau: matyt, 
jos turi panašią sąžinę į mūsų 
buvusios katės — mums nepasi
rodo, nes nujaučia, kad nepa- 
glostysim.

O kol dar įsitaisysim tokį šei
mynišką keturkojį talkininką, da
bar neapsiginu rūpesčių dėl tų 
naktimis 1 baltos duonos užkąsti 
ateinančių pelių. Kodėl jos ėda 
tik baltą duoną, nors greta bū
na padėta ir juoda? Gal tokia 
duona minkštesnė, sakau, gal at
eina kokia senė atšipusiais danti
mis ar jauniklė, dar pieninių 

dantų nepakeitusi tikrais. Juk ir 
lietuviški vaikai kaimuose nešda
vo iškritusį dantį į užpečkį ir bur
davo : pele, pele, še tau pieninį, 
duok man kaulinį! Su tokiais 
pieniniais gal ir pelė tik baltos 
duonos minkštimu sugeba mai
tintis.

Bet dar aš vieną įtarimą ne
šiojuos. Sakau, ar nebus ta pelė 
tik poniškos natūros — jai juo
da duona nepatinka, duokit py
ragėlio! Jei pagaučiau, tokiai ic- 
lei, tur būt, taip nusukčiau au
sį, kad daugiau nebedrįstų ne tik 
baltos duonos ieškoti, bet ir ar
čiau namų prieiti.

Be abejo, nusukdamas ausį, 
gal aš tai poniškai pelei ir gyvy
bę I išgelbėčiau. Jei ji nė iš tolo 
nebedrįs prieiti prie tmūsų namų, 
tai nepateks ir 1 nagus pasigai
lėjimo nežinančių katės ar kati
no, kai susiieškosime tokį mums 
tarnauti (pelių nemėgdamas, net 
ir nebesakau, kad mes turėsim 
ir vėl tarnauti tiems katei ar ka
tinui, kuriuos įsileisim į namus).

Žmona norėtų įsitaisyti šunį, 
nes toksai keturkojis būna drau
giškesnis žmogui. Tegu būtų šuo, 
tik viena bėda, kad jis pagal sa
vo natūrą nepriklauso tai žvėrių 
profesinei sąjungai, kuri gaudo 
peles,

TAS ĮDOMUS PASALTUS

Lietuvos spauda kaip apie įdo
mų pasaulio reiškinį parašė apie

V. K. Jonynas Spalvotas medžio raižinys (1932 m.)

Kirgizijoje gyvenantį poetą Maš-| galerijose galės stori į eilę žiū- 
tajų Kudajevą. jo dabar išėjusi 
šeštoji eilėraščių knyga, o tas po
etas esąs aviganis ir nuo kalnų 
nulipęs, tik po mėnesio jo poezi
jos rinkiniui išėjus, nes avys tam 
tikru metu ypač reikalingos jo 
priežiūros.

Žinoma, įdomu, kad piemenys 
rašo eilėraščius. Lietuvoje kadai
se sakydavome, kad kiaulių ne
ganęs ponu nebūsi. Dabar, tur 
būt, kiaulių jau iš viso neberei
kia ganyti — jos prakriuksi ir 
pražviegia sau skirtąjį gyvenimą 
tvartuose. Kai sąlygos taip maž
daug iš pagrindų pasikeitė, tai į 
ponus išeiti reikia kito kelio ieš
koti, nebe į kiaulių ganymą verž
tis. O Kirgizijoje, matai, avys dar 
reikalingos piemens, ir poetui, 
tur būt, tai dėkingas amatas, ge
resnis negu stovėjimas fabrikuo
se prie mašinų. Kai mes turime 
savo tarpe poetų-fabriko darbi
ninkų, tai žinia apie Maštajaus 
Kudajevo piemenavimą galėtų 
tik kelti jiems pavydą. Nei tau 
tos mašinos terškia ir galvą išūžia, 
nei ką. Kalnai, avys bee-be su
bliauna, ir tu tokioje aplinkoje 
rašai sau eiles, žiūrėdamas iš 
olimpiškų kalno aukštybių.

Bet tam tikra prasme iš tiesų 
įdomus tasai poeto Kudajevo pa
saulis. Jisai kuria savo gimtąja 
bąlkarų kalba, bet jo poeziją, pa
sirodo, dar reikia išversti (tik ne
žinia, ar į kirgizų, ar į rusų kal
bą), kad ji galėtų būti spausdi
nama. Savo metu E. Mieželaičio 
“Žmogus” pirma buvo išleistas 
rusų kalba, o paskui lietuvių. Ku
dajevo poezija iš viso negali pa
sirodyti jo gimtąja kalba, ir kas 
čia žino, gal ir dėl to jis neskuba 
palikti avių ir ateiti į Kirgizijos 
sostinę Frunzę pasižiūrėti, kaip 
atrodo jo šeštasis eilėraščių rinki
nys. Svetimos kalbos kartais juk 
gali būti svetimesnės už bliovi
mą avilį, kurias ganai.

PO TUTANCHAMONO EIS 
MUZULMONAI

Jau kuris laikas, kai pasibaigė 
Londono Britų muziejuje suruoš
toji Egipto imperatoriaus Tutan
chamono palaikų paroda, užtru
kusi mėnesiais. Žmonės ėjo, ėjo 
ir ėjo pasižiūrėti, o nuėję valan
das eilėje stovėjo, nes trokštan
čių pamatyti vis būdavo per daug, 
kad jie iš karto sutilptų parodos 
patalpoje. Matote, kai kur eilės 
prie duonos ar ryžių saujos, o kai 
kur prie faraono išlikusių grožy
bių... Sudėtingas .tas pasaulis!

Tame pat Londone 1976 me
tais tikimasi pajėgti suruošti mu- 
zulmoniškojo meno parodą, kuri, 
tur būt, bus panašaus užsimoji 
mo įvykis. Tos busimosios paro
dos klausimas judinamas jau 
penketas metų, o dar apie pus
trečių praeis, kol prie Hayward

rovai.
Septynetas su puse metų orga

nizuoti parodai! Mums atrodo 
gąsdinantis tasai toks ilgas laikas. 
Mes juk ne kartą mėgstame, jei
gu galima, net ir nemažus daly
kus suorganizuoti per septynias 
su puse dienos.

Man kitaip atrodo
Praėjusių metų gruodžio mėn. 29 

d. “Draugo” kultūriniam priede bu
vo patalpintas ilgas Jurgio Jankaus 
pasikalbėjimas su dail. Alfonsu 
Dargiu. Pasikalbėjimui progą suda
rė 40 metų sukaktis nuo įsikūrimo 
Kauno Meno mokykloje studijavu
sių jaunuolių sambūrio “Formos”. 
Šiam sambūriui, Alf. Dargio-teigi
mu, priklausė: V. Petravičius, P. 
Augius, L. Vilimas, V. Ratas, A. 
Dargis, K. Šaulys, H. Rudzitiskas, 
A. Kučas ir J. Jankus.

Tikiu, kad Alf. Darg ui buvo ma
lonu pabraidyti savo jaunystės die
nose ir prisiminimuose.

Lakios Jurgio Jankaus plunksnos 
dėka, šis glėbys pr sminmų buvo 
paduotas su šiltais rašytojo žo 
džiais. Dail. Alf. Dargis, vienas iš 
to sambūrio “Forma” dalyvių, ra
šytojo plunksnai pateikė daugybę 
te'gimų; apie ano meto mūsų grafi
ką, kurių esminė dalis neatatinka 
istorinės tikrovės. Taip jau mūsuo
se dažniausiai yra įprasta, kad as 
menyB atsiminimų aprašymuose, be 
savęs ar savo vienminčių nieko dau 
giau nęmatė ar matyti nenorėjo. 
Šios klaidos neišvengė ir Alf. Dar
gis, štai neapdairus Alf. Dargio 
teigimas “Juk ta mūsų grupelė, tie 
grafikai ir buvo tie, kur .e Lietuvos 
meno istorijoje žengė pirmąjį gra
fikos meno žingsnį”. Netikslu, 
jei Alf. Dargis, atpasakodamas Lie
tuvos grafikos meno istoriją, prade
da nuo savęs ir savo mokyklos suo
lo draugų, nematydamas Lietuvos 
memo gyvenimo praeities. Kur din
go V.Smakauskio iliustracijos, Kra
ševskio “Vitolio raudai” ir L. Rė
zos Uetuvių liaudies dainoms, E. 
Andriolio graviūra “Gedminas sta
to Vilniaus pilį” ir kiti, kurie reiš
kėsi dar senaisiais caro priespaudcs 
laikais. Dargio paliko nepastebėti 
mūsų grafiką puoselėję dar 1907 -

nekopijuoti”. Bet šisai Formos bū
relio rūpestis grynuoju menu nebu
vo tada toks pirmapradis— Dar 
prieš juos tai yra 1932 metais 
‘ Ars” menininkų grupė surengė 
Čiurlionio galerijoje (kaimyninis 
namas nuo Kauno Meno mokyklos) 
meno parodą. Parodos katalogo 
įžangoje, be kitko, Ars grupės bu
vo pareikšta: “Nuogoj ir skaudžiai 
apleistoje dirvoje atsirandame mes. 
Apsidairę aplinkui, įsitikinome, kad 
nebuvimas gilesnių meno ieškojimų 
arba seniai nudėvėtų meno formų 
pamėgdžiojimas mūsų meną žudo”. 
“Ars’’ meno grupę sudarė: A. Gal
dikas, A. Gudaitis, V. Vizgirda, J. 
Mikėnas, V. K. Jonynas ir J. Stepo
navičius. Du paskutinieji atstovavo 
grafikai.

Antroje “Ars” grupės parodoje 
1934 m. savo graf kos darbus eks
ponavo V. K. Jonynas, J. Stepona
vičius, T. Kulakauskas ir M. Dobu- 
žinskis. fiie faktai parodo, kad gra
fikos menas egzistavo Lietuvoje nė 
tik prieš pačios Formos sambūrį, 
bet ir prieš jos narių gimimą.

Patetiškai praskamba Alf. Dargio 
ir baig'amas s atpasakojimo pareiš 
klmas. “Tai tik parodo, kokį neiš
senkamą šaltinį keli talentingi, nors 
dar ir labai jaun:, nors dar ir me
niškai žali, vyrai atvėrė ne tik sau, 
bet ir ateinančiom kartom". Toks 
pareiškimas maž aus'ai tektų pri
skirti prie nekukliai pretenzingo. 
Lietuvos grafikos meno ugdymo 
keliai yra labai seni. Liaudies meno 
raižytojai — grafikai praeityje 
mums sukūrė ir paliko neišsemiamą 
šaltinį. Mes tik vėliau jį atradome, 
supratome ir šiandien sąmoningai 
tuo naudojamės. Kas liečia atei
nančias kartas, palikime j'ems lais
vas rankas atsijoti grūdus nuo pe
lų.

Paskaičius kolegos Alf. Dargio 
prisiminimus ap'e Formos sambūrio 

“pirmieji

1914 m. M. K. Čiurlionis, Petras 
Rimša, Adomas Varnas, A. Jaroše
vičius, P. Galaunė ir kiti. Nepri
klausomybės saulėtekyje aktyvia, 
reiškėsi grafikos baruose tas pats 
Rimša, Varnas, Galaunė, A. Galdi
kas, M. Dobužinskis ir G. Bagdana
vičius.

Pagaliau dar prieš Kauno Meno 
mokyklą egzistavo Lietuvos Meno 
mokykla Kaune iki 1929 m. Šioje 
mokykloje grafiką dėstė tas pats 
A. Galdikas, ir ją studijavo nema
žas būrelis jaunuolių, štai jie: J. 
Buračas, A. Tamošaitis, V. K. Jo
nynas, J. Steponavičius, K. Žilins
kas, A. Šepetys, A. Stanikas, K Pet 
rikaitė-Tulienė, P. Tarabilda ir kiti. 
Man su J. Buraču priklauso kredi
tai, kad mudu pirmieji padarėme 
pirmuosius medžio raižinius atsikū
rusioje Lietuvoje.

Iš jaunesnės grafikų šeimos, ku
rie tuo pat metu, kaip ir forminin- 
kai, lankė Kauno Meno mokyklą ir 
studijavo grafiką, liko nepastebėti, 
Kuzminskas, Rauduvė, Bu laka, Tre
čiokaitė, St. Žukas ir nemaža kitų.

Iš tolimesnių Alf. Dargio prisi
minimų apie Formos sambūrį ryš
kėja, kad būrelis ėjo į gyvenimą 
gana ryžtingai, praktiniais ir idea
listiniais tikslais.

Praktinius tikslus Alf. Dargis 
apibūdino šitaip: “Mūsų susibūri
mas ir buvo tam. kad galėtumėm, 
vienas kitą paramstydami, plačiau 
reikštis; rengti parodas, bendromis 
jėgomis atlikinėti meninius užsaky
mus”. Šitas būrelio tikslo siekimas 
buvo anuo metu pastebimas ir 
spaudoje, kur būrelio nariai vienas 
antrą uoliai aprašinėjo.

Idealistiniai tikslai atiminimuose 
apibūdinti taip: “Mes norėjom Lie- buvimą, įsitikinau, kad 
tuvoje kurti gryną meną. Lietuv š- ' žingąn'ai Lietuvos grafikos mene 
kos dvasios, lietuviško stiliaus, bet buvo tik tiem žaliem, talentingiem, 
anaiptol nekartoti liaudies meno,1 jauniem vyram. V. K. Jonynas
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Nauji leidiniai
• Liudas Dovydėnas, KARALIAI lą leidžia A. F. Skirius. Redakci- 
IR BULVĖS. Išleido Lietuviškos nė kolegija: Dalila Mackialienė, 
knygos klubas 1973 m. Chicago
je. Viršelis Ados Korsakaitės-Sut- 
kuvienės. Knyga 212 psl., kaina 
4.50 dol., gaunama “Drauge”.

Dar nepriklausomos Lietuvos 
Valstybinės premijos laureato 
Liudo Dovydėno po ilgesnės per
traukos vėl grįžimas grožinėm li
teratūrom su literatūrinių pasakų 
knyga “Karaliai ir 'bulvės” yra 
nemaža naujiena. Žinant L. Do
vydėno, kaip pasakotojo, talentą 
ir jo kalbos sultingumą, šviežia 
rašytojo knyga imama į rankas su 
dideliu smalsumu. Ir iš tikrųjų, 
dabarties situacijoj ir aplinkoj 
Dovydėno Pasaka tampa egzotiš
ka brangenybė, savotiška atgaiva 
kone sraigteliniam modernių lai
kų žmogui. Anot pačios leidyklos 
žodžių, mes savo kultūriniame pa- 
sinešime esame Linkę uždrausti 
žmogui fantazuoti, norėdami jį 
padaryti dalykiškai priklausomu 
tik nuo daiktų, aplinkos ir kitų 
žmonių pažiūros į mus. Liudas 
Dovydėnas nori pažadinti mūsų 
fantazavimo sugebėjimą. Dėl to 
jis savo knygos “Karaliai ir bul
vės” įvade sako: “Sugrįžk, pasa
ka, kur tu buvai buvusi.” Moder
nieji psichologai mūsų kultūrai 
prikiša, kad ji yra pasidariusi per 
mažai spontaniška. Mes esame 
iper daug suorganizuoti ir per ma
žai klausome savo išvidinio įkvė
pimo, kuris savo pagrinduose yra 
geras ir tik atsitiktinai pasidaro 
blogas. Liudas Dovydėnas parodo 
mums sveikąjį žmogaus “aš”, ku
ris daug laimės atranda pačiame 
savyje. Didieji žmogaus atradimai 
buvo dažniau padaryti fantazavi- ( 
mo keliu, negu įvairių techninių. 
klaidų keliu.

Ir knygos skaitytojas, užvertęs 
paskutinį jos puslapį, visa širdimi 
vėl grįžta prie įžanginių auto
riaus žodžių:

“Sugrįžk, Pasaka, kur tu bu
vusi buvai.

“Ten, kur padangėn kyla pra
žilusi, vieniša svirtis. Ten šuli
nys išdžiūvo, takas išartas, o tu, 
Pasaka, ir užgriuvusio šulinio ne
palik.

“Prie užkaltų durų, ant kojo
mis išduobto slenksčio tu budėju
si budėk, nors senelėis suolas at
aušo ir užlūžo šuns staugimas, 
kai jis paliko vienui vienas.

“Eik, Pasaka, Piestupio vin
giuotu keliu, Tolminkiemio mies
telio kiemais, Anykščių šileliu, 
nešdama ant savo amžinų pečių 
didelę vargų naštą, dar didesnę 
viltį. ’ x

“Ten tebevaikšto 'kalnais ir 
kloniais Devynių Brolių Sesuo, 
nors Brolių pėdos jau ataušo po 
eglių šakomis, kai užpuoliko kul
ka juos suguldė vienon duobėn.

“Karalius vienuolio ašutinėje 
tebevaikšto keliais ir takais, ba
somis kojomis sukeldamas dulkes, 
kol jis prieina kelio galą ir upę be 
tilto....

“Siunčiu tave, Pasaka, amžinai 
tikrą, kur netikrumas ir netiesa 
užplūdo aukščiau žmogaus gal
vos.

“Išlik, Pasaka, kur buvusi, esi 
ir būsi”.

Pranas Gasparonis ir Vacys 
Prižgintas. Anglų k. redaktorius 
— Alfonsas A. Milukas. Metinė 
prenumerata $9.00. Adresas: 
4364 Sunset Blvd., Hollyvvood. 
Calif. 90029.

• ATEITIS, 1973 m. Nr. 3. 
Lietuvių katalikų jaunimo žur
nalas. Leidžia Moksleivių ateiti
ninkų sąjunga. Redaguoja kun. 
Jonas Staškevičius, 941 Dundas 
St., W. Toronto 3, Ont., Canada. 
Administruoja Juozas Polikaitis, 
7235 S. Sacramento Avė., Chica
go, III. 60629. Metinė prenume
rata $7.00.

• ATEITIS, 1973 m. Nr. Jh

• MŪSŲ ŽINIOS, 1974 m. sau
sio mėn. 13 d. Nr. 1 (43). Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
biuletenis. Atsakingasis redak
torius — Algimantas Kezys, S.J. 
Biuletenį redaguoja Danutė Va
karė, 7114 S. Talman Avė., Chi
cago, Dl. 60629. Administruoja 
Petras Kleinotas, S.J., 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636.

• SKAUTŲ AIDAS, 1973 m. 
gruodžio mėn. Leidžia LSS Ta
rybos pirmija. Vyr. redaktorius 
— J. Toliušis, 7220 S. Califor
nia Avė., Chicago, III. 60629. Ad
ministruoja A. Orentas, 6840 S. 
Campbell Avė., Chicago, III. 
60629. Metinė prenumerata 
$5.00.

• MITTEILUNGEN AUS 
BALTISCHEM LEBEN, Nr. 8 
(83), September 1973, 18 Jahr-

1 gang. Leidinys išeina keturis 
I kartus metuose. Leidžia Balti- 
I sche Gesellschaft in Deutsch-

KARAL
IR B U L'

4^X8, LIUDAS
DOVYDĖNAS

Liudo Dovydėno pasakų knygos vir
šelis, pieštas Ados Korsakaitės-Sutku- 
vienės.

land. Metinė prenumerata DM 
15. Adresas: Adam Gruenbaum, 
8 Muenchen 2, Lessingstr. 5, W. 
Germany.

Žiemos grafika Nuotr. Algimanto Kezio, S. J.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• Dr. Pranas Skardžius, LIE

TUVIŠKI TARPTAUTINIŲ ŽO
DŽIŲ ATITIKMENYS. Išleido 
Pedagoginis lituanistikos insti
tutas Chicagoje 1973 m. Mecena
tas Lietuvių fondas. Leidinys 
100 psl., kaina $3.00, gaunamas 
ir “Drauge”.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
19Tlf m. sausio mėn. Nr. 1. Reli
ginės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia lietuviai jėzuitai. Re
daguoja Juozas Vaišnys, S. J. Me
tinė prenumerata $5.00. Adre
sas: 2345 W. $6th St., Chicago, 
IU. 60636.

Vic. 3031, Australia. Viršelis V. 
Simankevičiaus. Leidinys 212 
psl., kaina $3.00.

• EGLUTĖ, 1973 m. gruodžio 
mėn. Laikraštėlis vaikams išei
vijoje. Redaguoja: sės. Ona Mi- 
kailaitė, Elena Juknevičienė ir 
Danguolė 
Nekaltai 
seserys. 
$5.00.

• ŠALTINIS, 1973 m. spalio 
mėn., Nr. 5 (1300. Tikybinės ir 
tautinės minties žurnalas. Išei
na kas antras mėnuo. Redaguo
ja S. Matulis, MIC. Administ
ruoja J. Dubickas. Prenumerata 
1 sv. 20 p. ($3.00). Redakcijos ir 
administracijos adresas: 161 
Hound Rd., West Bridgford, j 
Nottingham, NG 2 6AH, Eng
land.

Sadūnaitė. Leidžia 
Pradėtosios Marijos 
Metinė prenumerata

• SVEČIAS, 1973 m. Nr. 3. 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
laikraštis. Redaguoja kun. A. 
Trakis, 6620 S. St. Louis Avė., 
Chicago, Dl. 60629. Metinė pre
numerata $4.000.

• “10-TASIS VYTURĖLIS”, 
Marųuette Parko, Chicagoje, li
tuanistinės mokyklos leidinys. 
Žurnaliukas 64 puslapių, jame 
gausu pačių mokinių rašinių ir 
piešinių. Pažymėtina, kad šiais 
metais ši lituanistinė mokykla 
žengia į savo gyvavimo 25-tuo- 
sius metus.

• SŪKURYS, 1973 m. gruo
džio mėn. Kun. Alfonso Lipniū
no moksleivių ateitininkų kuopos 
Chicagoje laikraštėlis.. Kuopos 
valdyba: Aloyzas Pakalniškis, 
Rita Kėkštaitė, Daiva Valaitytė, 
Algis Lieponis, Ramunė Kubiliū- 
tė, Vida Lietuvninkaitė ir Aušra 
Cibaitė. Laikraštėlio redaktorė 
— Aušra Cibaitė.

• POEZIJOS IR PROZOS 
LAKŠTAI, 1973 m. Nr. 5. Reda
gavo ir išleido Jurgis Janavičius 
ir Juozas Almis Jūragis. Spaudė 
“Mintis”, Sydney, Australija. 
Šio “Poezijos ir prozos, lakšto” 
išleidimą finansiniai parėmė 
Sydnėjaus lietuvių “Atžalos” 
teatras. Nuotraukos paimtos iš 
Ksenijos Dauguvietytės albumų. 
“Lakšto” turinį sudaro Ksenijos 
Dauguvietytės fragmentas apiė 
Kaimo Valstybinio teatro dra
mos studiją..

• AKIRAČIAI, 1973 m. lap
kričio mėn. Nr. 10. Atviro žodžio 
mėnraštis. Šio numerio redakci- 
cija: D. Bielskus, K. Dranga, L. 
Mockūnas, G. Procuta, Z. Reka
šius, dr. T. Remeikis, dr. E. 
Vaišnienė, H. Žemelis. Metinė 
prenumerata $6.00. Adresas: 
6821 S. Maplewood Avė., Chi
cago, DI. 60629.

• Erlėnas, GIRIŲ SARGAI.

Bolševikų nukankintas 
Draugo redaktorius

Lietuvos ir JAV lietuviams ne
užmirštamas kultūrininkas kan. 
Fabijonas Kemešys yra miręs 19- 
54 im. sausio mėn. 20 d .kanki
nio mirtimi Marijinske, Krasno
jarsko srityje. Vienas iš tų dau
gelio tūkstančių išvežtųjų Sibi
ran. Mirė turėdamas 65 m. am
žiaus, taigi, dar galėjo pagyven
ti normaliose sąlygose. Buvo 
ekonomistas, visuomenininkas. 
Knygnešio sūnus, mokslą ė- 
jęs Palangos ir Liepojos gimnazi
jose, Kauno kunigų seminarijoje, 
kur priklausė slaptai lietuvių 
draugijėlei. įšventintais 1902 m., 
Vikaravo Tauragėje, Subačiuje, 
Vabalninke. £ia organizavo va
karus, mokyklas, kooperatyvus, 
ruošė mokytojus, lietuvius skati
no imtis amatų, prakybos, steigė 
įvairias lietuviškas organizacijas, 
įsijungęs į švietimo draugiją 
Saulę, į Lietuvių mokslo dra ugi-

retta I. Stukas, 1467 Force 
Drive, Mountainside, N. J. 
07092. Mėtinė prenumerata 
$4.00. Administracijos adresas: 
Vytis, 1625 W. Marąuette Rd., 
Chicago, Dl. 60636.

• VYTIS, 1973 m. gruodžio 
mėn. Nr. 10. Lietuvių Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Lo-

koncertines 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 - 3200

American Travel Service Bureau organizuoja 
turistines keliones i Lietuvą

Ekskursijos yra tvarkingai ir sklandžiai tvarkomos. Visos grupės turi 
patyrusius palydovus.

Ekskursijos prasideda gegužės pabaigoje ir tęsis iki vėlyvo rudens. 
Prašome pasirinkti Jums tinkamiausių kelionės datų ir registruotis, nes 
dalyvių skaičius grupėse yra ribotas, (mokėjimas asmeniui $100.00. Kelio
nių kainos bus paskelbtos vėliau.

Visais kelionių reikalais kreiptis į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Westem Avė., Chicago, Illinois 60643

TEL. 312 238-9787

• LIETUVIŲ DIENOS, 1973 Apysakos. Išleido kun. Pr. Vase-
m. gruodžio mėn. Nr. 10. Žurna- Iria, 18 Henry St., Kensington I

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos šiai vasarai patariame da
bar pradėti tvarkyti dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių 
reikalais į visus pasaulio kraštus, parūpiname vizas ir bilietus.

ją Vilniuje, buvo net jos valdy
boje.

Dirbo Vilties redakcijoje. Įstei
gė Utenoje liet knygyną, kuriam 
vadovavo jo sesuo. Rusų perse
kiojamas išvyko į Škotiją, pas
kiau pakviestas į Chicagą reda
guoti Draugo, kartu ėjo vikaro 
pareigas Dievo Apvaizdos para
pijoje. JAV-se su kun. Staniuky- 
niu įsteigė Labdaros d-(ją, padėjo 
įsisteigti moterų s-gai ir jų laik
raščiui Moterų Dirva, daug dir
bo naujai įsikūrusiuose vyčiuose, 
sumaindydamas leisti jų laikrašti 
Vytį, organizavo politinį katali
kų suvažiavimą, įsteigusį Tautos 
fondą Lietuvos laisvės kovai 'pa
remti; suvažiavimas sudarė Ame
rikos lietuvių tarybą. Kun. Ke
mešys buvo narys delegacijos 
pas prez. Wilsoną Lietuvos ne
priklausomybės reikalais.

Daug prisidėjo organizuojant 
darbininkus ir jų laikraštį Dar
bininką, būdamas jo redaktoriu
mi Bostone. Vėliau vėl grįžo re-1 
daguoti Draugą, apsigyvenęs Sv. 
Jurgio parapijos klebonijoje. Nu

sikalęs į Detroitą, buvo Sv. Jurgio 
par. klebonas, suorganizavo par. 
mokyklą, pastatė jai namus. Iš
vykęs į Washingtaną, įgilino stu
dijas Katalikų universitete, gau
damas daktaro laipsnį už diser
taciją apie lietuvių kooperaciją.

Grižęs į nepriklausomą Lietu
vą, buvo paskirtas Žemės ūkio a- 
kademijois docentu, dėstė politi
nę ekonomiją, žemės ūkio koope
raciją, organizavo švietimo ir 
savišalpos draugiją Šviesą, pir
mas sutelkė Jaunųjų ūkininkų 
ratelį, įkūrė Dotnuvos darbinin
kų smulkaus kredito dr-ją, ama
tų mokyklą.

1925 m. įsteigė (knygoms leisti 
bendravę Žiniją, buvo vienas iš 
steigėjų Vilniui vaduoti są
jungos. Kelis įkartus lankėsi JAV- 
se. Bolševikai jį buvo atleidę iš 
pareigų. Vokiečių metu profeso
riavo Žemės ūkio akademijoje. 
Antros okupacijos metu buvo

komunistų išvežtas mirčiai į Si
birą. Daug rašė įvairiausiuose 
lietuvių laikraščiuose, parašė ke
liasdešimt brošiūrų ir knygų.

J. DAINAUSKUI 70 METŲ
Spaudos bendradarbis, teisi

ninkas, kultūrininkas Jonas Dai- 
naudkas, dabar čikagietis, sausio 
21 d. sulaukia 70 įmetu. Mokėsi 
Saulės lr Aušros gimnazijoje. 
Baigė Lietuvos universiteto teisių 
fakultetą, Paryžiaus universitete 
gilinosi teisės istorijos moksluose. 
Advokatavo ir mokytojavo Kau
ne. Aukštojoje policijas mokyk
loje dėstė teisę. Buvo bolševikų 
nelaisvėje. Pabėgęs, pasiekė vė
liau Prancūziją, iš kur rašė lie
tuvių laikraščiams. Veiklus 
skautuose, šauliuose. Rašė į dau
gelį Lietuvos ir išeivijos laikraš
čių, redagavo Tautos Praeitį Uo
liai seka istorinę spaudą, ypač 
teisės istorijos sritį, Ir dabar pa
silieka da rbštus ir kūrybingas.

WAGNER SONS

Typewriters, Adding Machlnee a 
Checkwrilere

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 60m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

SNIP 'N CURL by JO
2756 VVEST 63rd STREET

Specializing in Tiniting, Hair Cutting & High Styling 
Come in or phone for appointment:

RE 7-9125 or RE 7-9126. Ask for JO.

=

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59
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CRANE A V I N G S
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7%
Mokamas už 4 m. 

certifikatus.
Minimum $5,000

Mokamas už 1 m. 
certifikatus.

Minimum $1,000

5V4%
Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

S 9

ANTRAD. Ir PENKTAD. 9 v. r. Iki 6 v. v. 9
9 VALANDOS; ŠESTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. Trečlad: uždaryta. = 

PIRMAD. IR KETVIRTAD. 9 ▼. r. iki 9 v. v. 9

PLOKŠTELĖS, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE
Plokštelės pavadinimas Artistai Kaina
ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO Dainos į plokštelę įrašytos Lietuvoje $5.00
AURELIA A. Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
DAINOS Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Cerienė 4.00
GINA CAPKAUSKAS dainuoja (stereo) 6.00
LABĄ RYTĄ New Yorko Lietuvių vyrų choras “Perkūnas

Choro vadovas V. Strolia (Stereo) 6.00
LIETUVIŠKA KAMERINĖ MUZIKA Izidorius Vasyliūnas, 2 pi. $15.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA-
(Mouo) 4.50

NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
OI, TOLI. TOLI... Philadelphijos Lietuvių choras “Viltis ” (Stereo 1 6.00
JŪREIVIU KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro

ir solistų 5.06
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
SVAJONIŲ ŽEMĖ N. Ščiukaitė $6.00
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A. Trečiokas 5.00
GRĮŠIM, GRĮŠIM Kvartetas Viltis (Stereo) 5.00
AKVARELĖ Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
ŽIBURĖLIS Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
MUZIKA FRANZ LISZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00
KETURI AUTORIAI: Poezija ir pivza; III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

26 A. Šabaniauskas dainuoja 5.00
27 P. Dėdė-Graužinis-Volteraitė 5.00
28 Karo muz. orkestras ir kiti 5.00

(Mono) 500
L. T. M. ANSAMBLIS “ČIURLIONIS 30” . . . 10.00
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono) 5.00
LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
LIETUVOS SENOS IR NAUJOS DAINOS Lietuvos Valstyb. Radio Ansamblis (Stereo) 5.00
LIETUVOS ATSIMINIMAI (Jubiliejaus proga) Brazis, Žibuoklės, Juodytė (Stereo) 5.00
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L. Juodytė ir gitara (Hi-B) 5.00
DAINUOJAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomeikaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos Ir

(Stereo) 5.00BĖS 50 METU MINĖJIMAS parapijų ansambliai

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

Užsakymus siųskite: DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629
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Kultūrinė kronika
Mūsų Hermis vėl kalbėsis su Birute Pūkelevičiūte

Kaip jau žinome iš “Draugo” 
dieninės laidos 'pranešimų, dvi
dešimt trečiąjį “Draugo” romą-1 
no (konkursą, jury (komisijos 
vienlbalslitu sprendimu, yra laimė
jusi kūrybingoji lietuviui išeivijos 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė. 
Premijuotasis romanas vadinasi 
“Naujųjų metų istorija”. Ba
landžio 7 d “Draugo” tradici
nėje literatūros iškilmėje mece
natei Marija ir Antenas Rudžiai 
ir įteiks rašytojai tūkstantinę.

O kol premijuotąjį romaną ilki 
to laiko atspausdins, “Draugo” 
kultūrinis priedas nori užmegzti 
tiesioginį pokalbį su laureate. 
Tam reikalui vėl angažavome 
talentingąjį mūsų reporterį Her
mį. Tai jau bus antrasis toks 
Hermio uždavinys. Pirmą kartą 
su rašytoja jis kalbėjosi kultūri
nio “Draugo” puslapiuose 1970 
metais, pasibaigus devyniolik
tam “Draugo” romano konkur
sui, kurį buvo laimėjusi taipgi 
Birutė Pūkelevičiūtė savo “Rug
sėjo Šeštadieniu”, Anas mūsų 
Hermio pašnekesys su rašytoja 
skaitytojui tada buvo ne mažiau 
įdomus, kaip pats romanas. Su 
tokia viltimi siunčiame Hermį ir 
šiemet, tikėdamiesi jų pokalbį 
“Draugo” kultūrinio priedo pus
lapiuos matyti kitą šeštadienį.

Paskirta didžioji estų 
literatūros premija išeivijoj

Garsaus estų poeto Henrik Vis- 
napuu (1890-1951) vardo lite
ratūros premija, kuriai galėtų 
būti čia analogiška mūsų Rašy
tojų draugijos premija, šiemet 
paskirta įvarui Ivaškui. Prof. dr. 
Ivar Ivask yra moderniųjų kalbų 
profesorius Oklahomos universi
tete ir redaktorius to universiteto 
leidžiamo tarptautinio garso lite
ratūros žurnalo “Books Abroad”. 
Bet Ivar Ivask yra taipgi poetas, 
vieną savo eilėraščių rinkinį iš
leidęs vokiečių kalba ir keturis 
estų kalba: “Žvaigždžių prasmė” 
(1964), “Diena ateina gaidžio 
žingsniu” (1966), “Istorijos so
dai” (1970) ir “Ruduo Oklaho- 
moje” (1973). Už pastarąją po
ezijos knygą įvarui Ivaskui ir 
paskirta Henrik Visnapuu vardo 
premija. Premijos skyrimo komi
sija savo sprendimo motyvavime 
pabrėžia rinkinio temų įvairumą, 
jų brandumą bei tvirtumą, žodinį 
išradingumą ir išskirtinį vizijos 
platumą, regimą autoriaus kūry
binio aktyvumo centre, Oklaho- 
moj. ' _

Apie Ivar Ivask poeziją 1973 
metų “Books Abroad” rudenio 
numeryje, skirtame pabaltiečių 
literatūroms, rašė Alexander As- 
pel (University of Iowa). Keletą 
Ivar Ivask eilėraščių lietuvių kal
bon kadaise buvo išvertęs Hen
rikas Radauskas, ir jie buvo ats
pausdinti pabaltiečių literatū
roms skirtame “Metmenų” nu
meryje.

LIETUVĄ PAMILUSI 
ISTORIKĖ

Šiemet, sausio 23d., sueina 40 
m, <kai mirė istorikė1 Konstancija 
Skiitmantaitė, giliai domėjusis 
Lietuvos istorijos klausimais, pri
tarusi lietuvių tautiniam judėji
mui, gynusi lietuvių teises spau
doje. Rašė lenkų įkalba. Išleido 
Lietuvos istoriją, Prie Nemuno 
ir Baltijos, Mindaugas. Mirė tu
rėdama 49 m.

FOTO PARODA

Vadinamas Chicagos apylin
kės Foto klubas kovo 31 - bal. 
21 d. Mokslo ir pramonės mu
ziejuje ruošia 37-tą metinę nuo
traukų parodą.

KIEK COPYRIGHT ĮSTATY
MAS VARŽO LAIKRAŠTININ

KĄ?
Advokates A. Ostrauskas žur

nalistikos vadovėliui parašė 
straipsnį apie Copyright įstaty
mą, nurodydamas, kiek jis saisto 
laikraštininkus. Pateikia ne 
■vien įstatymo teisinius nuosta
tus, bet taip pat ir teismų prak
tikoje ipada rytus jo aiškinimus.

LIETUVIŠKO 
ELEMENTORIAUS KŪRĖJAS

Spaudos draudimo metu net 
20 laidų susilaukė “Lamentorius 
lietuviškas”, kurio autorius bu
vo kun. Motiejus Brundza. Šie
met sausio 24 d. sueina 150 m. 
nuo jo gimimo. Mirė tebūdamas 
45 m. amžiaus. Mokėsi Seinų se
minarijoje, vikaravo Griškabūdy, 
Vilkavišky, Pilviškiuose, Prie
nuose, buvo Plutiškių adminis
tratorius. Buvo išleidęs ir religi
nio turinio raštų.

50 TEISĖJŲ PULITZER 
PREMIJOMS SKIRTI

Columfbia universitetas pasky
rė >50 redaktorių ir rašytojų, kad 

. jie nustatytų, kam šiemet turi bū
ti išmokėtos Pulitzer žurnalistikos 
premijos. Jų bus 11. už pasitar- 
rvavimą visuomenei, už vietinius 
reportažus, už vietinius tiriamuo
sius pranešimus, už viso krašto 
reikalus apimančius reportažus, 
už vedamuosius, už piešinius, už 
žinias, už nuotraukas, kritikos 
straipsnius ir komentarus.
JAUNŲJŲ MOKSLO PARODA

Mokslo ir pramonės muzieju
je, Chicagoje, kovo 2,3,9 ir 10 
dienomis įvyks privačių mokyk
lų auklėtinių mokslo darbų pa
roda. Savo darbus išstatys apie 
1,000 moksleivių.

Didžiausia tarptautinė Frankfurto 
knygų mugė Vokietijoje

Dr. Nijolė Bražėnaitė, pirmoji su 
1000 dolerių čekiu atsiliepusi j Stepo 
Zobarsko leidyklos Manyland Books 
projektą išleisti kapitalinę knygą ang
lų kalba “Fifty Years of Lithuanian 
Literature”, kurioje tilptų patys stip
riausi ir būdingiausi mūsų literatū
ros pavyzdžiai. Tam užmojui reikalin
ga sutelkti 12,000 dolerių. Taigi dar 
būtina daugiau tokių, kurie pasektų 
dr. Nijolės Bražėnaitės pavyzdžiu. Lei
dyklos adresas: Stepas Zobarskas, Ma
nyland Books, Ine. 84-39 90th Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

NOBELIO LAUREATO 
VEIKALAS

Literatūros Nobelio premiją 
laimėjusios Patriko White veika
las “The Eye of the Storm” (iš
leido Vikiinig leidykla, 608 psl., 
kaina 8 dol. 95 et.) šiltai vertina
mas “New York Time” kritikų. 
Vadinama tai pirmos rūšies ro
manu. Džiaugiamasi, kad Nobe
lio premijų komisija atkasė pa
sauliui tokį talentingą rašytoją, 
kuris iki šiol tebuvo daugiausia 
žinomas D. Britanijoje ir savo 
kairšte — Australijoj. Veikalas pa
rodo, ką geras autorius gali su
kurti su ne taip jau imponuojan
čia fabula. Knygoje kalbama apie 
lovon ligos paguldytą 60 m. mo
terį, turtingą, 'bet saidnstę, kuri per
sekioja kiekvieną, kurį tik pasie
kia. Autorius sukūręs pustuzinį

Atsimainymo bažnyčios, Maspeth, 
N. Y., frontono detalė. Arch. J. Mulo- 
kas. Statula (aluminis) A. Marčiulionio. 

' Nuotr. V. Maželio 

kitų charakterių, kurie stebina 
skaitytoją.

Tos moters sūnus tiek pasižy
mėjęs aktorius, kad gauna riterio 
titulą Britanijoje, bet tiek silpnas, 
"kad neįstengia suvaidinti “Kara
liaus Tyro”. Jis su seserimi grįžta 
į Australiją užtikrinti palikimą. Jo 
sesuo Darata vis pasiryžusi grum
tis dėl savo nepasisekusių vedybų 
su turto ieškančiu Prancūzijos 
princu. Jų motina turi malonu
mo pasakoti apie savo jaunatvės 
meiliškus nuotykius. Ji dalina 
brangenybes ir siunčia samdytą 
automobilį valytojai, kuri jau pa
senusi tą darbą atlikti.

Senutės virėja — žydė, buvusi 
koncentracijos lageriuose, vėliau 
šokusi kabaretuose, dabar — pa
senusi, 'bet dar apsivelka senų 
madų drabužiais ir pašoka poniai, 
kuri jau nebeįstengi'a jos šokio 
matyti.

Knygą vertindamas A. Broyard 
taria apie autorių: “Jo knyga 
plaukia iš jo taip lengvai, kaip 
tylus juokas”. Daratos bejėgišku
mą jis pavaizduoja, į jos lūpas 
dėdamas posakį, prie stalo gavus 
žuvų sriubą: “Ar jūs suprantate, 
kad kiekviena išvirta žuvis tai pa
aukotas natiurmortas!” Knyga, 
pagal dabarties madą, nėra išven
gusi ir šiokio tokio vulgarumo.

(JP)

Tuo metu, kai sargyba bud
riai seka ir saugo parodos daly
vius, arabus ir žydus, gausūs 
lankytojų būriai pamažu juda 
šioje didžiausioje knygų mugėje 
pro kone 4000 stovų, kur knygų 
leidyklos iš 60 kraštų išstatė pa
rodai savo knygų eksponatus.

Si 1973 metų pabaigos “Buch- 
messe” šventė savo sidabrinį ju
biliejų ir pralenkė vi
sas kitas ankstesniąsias. Ji yra 
ir plačiau išsiplėtusi, daugiau iš
statyta knygų ir laukia daugiau 
lankytojų.

Praeitais metais parodą ap
lankė 120,000 žiūrovų. Šiais 
metais tikrai bus kur kas dau
giau. Šioje mugėje nesiekiama 
pirmiausia kuo daugiau knygų 
parduoti, bet norima supažindin- 

i ti leidėjus ir knygų pardavėjus 
1 su naujausiais spaudiniais. Iš to 
turi išdygti natljį tarptautiniai 
kontaktai, sutartys ir nauji, kū
rinių vertimai.

Frankfurte šiemet išstatyta 
248,000 įvairių knygų, iš jų 
79,000 naujomis antraštėmis, 

i Pirma pažvelkime į šeiminin
kų vokiečių stovus, kuriems čia 
tenka liūto dalia. Ne mažiau 
40,000 vokiečių naujų (ir senes
nių) pavadinimų knygų. Tarp jų 
daug knygų “pašvęsta” vadina
mai Hitlerio bangai — įsimylė
jimas į Fuehrerj ir į tai, kas 

i jį liečia, šis įsismaginimas pas
taruoju laiku buvo pastebėtas ir 
vokiečių žurnaluose. Akis už
kliūva už daugiau kaip 1000 
puslapių storos Hitlerio biogra
fijos, išleistos leidėjo Ullsteino 
Berlyne, tiražas 200,000 egz. 
Leidėjai Hoffmann ir Campe ir
gi pasigyrė su 200,000 egz. ti
ražu išleidę naują Siegfried 
Lenz romaną “Das Vorbild”. 
Jais seka ir kiti.

Parodoje daug komplektinių 
raštų rinkinių, ypač įvairių en
ciklopedijų. Vienas Romos lei
dėjas siūlo 12 tomų “Turizmo 
enciklopediją”, kitas kolega vėl 
“Europos paukščių enciklopedi

ją". Parodoje netrūksta taipgi 
religinio turinio knygų, nors ir 
kalbama, kad iš naujų leidinių 
ne per daugiausia tokių šį kar
tą pasirodė.

Kur stovi šioje knygų jūroje 
pats autorius? Vakarų Vokieti
jos kancleris Willy Brandt buvo 
paruošęs prakalbą, kurią numa
tė pasakyti, atidarant Frankfur
to mugę. Tačiau arabų ir žydų 
karas jį sutrukdė, nors jo pasta
bos “apie susimąsčiusį skaityto
ją” vis dėlto pateko į spaudą. 
Prakalbos pradžioje kancleris 
norėjo paminėti daugybę mažų 
ir vidutinio dydžio leidėjų, kurie 
turi sunkiai kovoti, kad išliktų 
gyventi. Tačiau kancleris ma
nąs, kad čia dar negresia didelis 
leidyklų sujungimo j vienas 
rankas pavojus, koks jau paste
bimas laikraščių leidyboje.

Toliau kancleris palietė ir ki
tą sunkią padėtį, nes “pigi kny
ga atsiveda su savimi ir pigų 
autorių”. “Pocket-book” didiejj 
tiražai garantuoja autoriui (V. 

I Vokietijoje) vos tik apmokyto 
darbininko mėnesinę algą. V. 
Vokietijos parlamentas yra su
tikęs, kad viešosios bibliotekos 
duodamas skaityti knygas ap-_ 
mokestintų vadinamu autoriaus 
aprūpinimo mokesčiu. Tai suda
rytų nemenką autoriui paramą. 
Bet, anot Brandto, tai daug ko 
nepakeistų.

“Visa sistema yra pagrįsta 
idėjos, kad knygos yra “luxe - 
produkten” — prabangos daik
tas, kurias gali nusipirkti, bet 
nebūtinai turi pirkti, čia ir sly
pi pakasta negerovė. Bet gyven
ti be knygų nebeįmanoma. To
dėl, girdi, reikia knygų indust
riją ir jų santykį su autoriumi 
realiai suderinti”. Kancleris W. 
Brandt į klausimą, ar jūs iš ra-

šymo turite daryti profesiją, ne
turi parengto atsakymo, bet jis 
turi kitą klausimą: ar autorius 
nėra tas veiksnys, ta jėga li
teratūros ekonomijoje, su ku
riuo mažiausiai skaitosi, nors ir 
deda jo vardą ant knygos vir
šelio? Atrodo, pasitenkinama 
tuo. kad jis yra: vien gamtos fe
nomenas ! Savo asmeniu jis gi

yra kaip sidabras, auksas ar •Riti 
gamtos turtai, kurie laukia, ka
da bus panaudoti. A.T.

MIRĖ ISTORIKAS BROGAN
Buvęs politinių mokslų profe

sorius, JAV ir Prancūzijos istori
jos specialistas, Denis William 
Brogan sausio 5 d. mirė Cam- 
briidge mieste, Anglijoje, sulaukęs 
73 m. amžiaus.

FLORIDA "DAYTONA BEACH
SEASCAPE BEACH M0TEL

Idealus klimatas, ideali vietovė. 
Centre visų Floridos įdomybių.

Geriausia vieta praleisti atosto
gas arba įsigyti žemės ir namus at
eičiai.

Kviečiame aplankyti ir rašyti: 
SEASCAPE MOTEL, Ad. Andrulis, 
3821 S. Atlantic Ava, Daytona 
Beach, Fla. — 82018.

Tek 904-767-1872

SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

MARQUETTE PHOTO

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
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, Illinois, 60629

Tel. PRospeet 6-8998

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

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL

"Jiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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5'>
PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

$5000 or more
minimum

30 months

HIGH RATES
PAID OUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

7 v-
PER ANNUM

certificates 
$5000 or mare 
4 year min.

PER ANNUM

$5000 or mare 
2 year min.

lUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiinniimHUMMiuiiiiumtimmiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiiii

Nuo
1914 Metų 
Midland Savings aptai ■ 
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

MIDLAND 
SAVINGS

«

Cį 74 %

AU accounts cotn- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

AND LOAN ASS’N. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 
Phone 254-4470

4 Years Savings 
Certificates 

(Minimum $5.000)

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVENUE
■ f.........

TRYS MODERNIŠKOS
AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SONUS-
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovenhilI 6*2345*4 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ti t 
i

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

Laidotuvių D I r e k t o r i a.l 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvię Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-8572
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STUDENTŲ ŽIEMOS STOVYKLA LAURENTIAN KALNUOS,
ST. DONAT, 
KANADOJE

PSICHOLOGIJA IR RELIGIJAJ ■' ■

Sia tema knygų rinkoje pasi- lemiamu klausimu žmogaus gy- 
rodė antologija, pavadinta: venime: “Ar turi ryšio su kuo 
’Tsyche and Spirit”. Ją redagavo Į nors begaliniu, ar ne?”. Jis pa
ėdęs studijinių straipsnių, knygų , 
autorius, Fordhamo universiteto j 
teologijos profesorius John J. 
Heaney. Išleido Paulist Press, 
New Yorke. 1973 m. 310 psl., 
kaina 5 dol. 95 et

Čia ‘randame ištraukas pasisa
kymų tokių tarptautinio garso 
mokslininkų, kaip Freud, Buber, 
Fromm, Jung, Frankl, Tillich ir 
daugelio kitų. Didžioji jų daugu
ma įžvelgia artimesnį ryšį tarp 
psichologijos ir religijos. Prof. 
Jung net yra pareiškęs: “Tarp visų 
manft pacientų antroje amžiauš 
pusėje nebuvo nei vieno, kurio 
problema galutinai nesusivedė į 
reikalą rasti religinį gyvenimo 
požiūrį. Saugu pasakyti, kad 
fctekvienas iš jų susirgo todėl, 
kad prarado tai, ką gyvas kiek- 
vieno amžiaus tikėjimas davė sa
vo sekėjams...”. Tegu Jungo reli 
gijos sąvoka daugiau reiškia 
Žmogaus psichologinį nusiteiki
mą, bet vis dėl to jis labai pabrė
žia ryšį tarp religijos, psichinio 
gyvenimo ir sveikatingumo. 
Krikščionybėje jis įžvelgė toli
mesnio vystymosi sėklas ir laikė
ė"— i -—■■■

brėžė mintį, kad siela yra natū
raliai religinga.

i

Gilesnį žmogaus vidinį gyve
nimą atneša jo atbudimas, ką 
vieno straipsnio autorius Hora 
čia išryškina tokiu moto įžan
goje: “Atėjo žmogus pas Budą ir 
paklausė: Pasakyk, Buda, ar tu 
esi Dievas? —Ne, aš ne Dievas
— Ar esi angelas? — Ne, aš ne 
angelas. — Gal esi pranašas? —
— Ne. — Tai kas gi tad esi? Į 
tai Buda atsakė: Aš esu nubu
dęs”.

įdomiai psichologas Frankl 
kalba apie gyvenimo malonu
mus: “Pagrindinis faktas yra, kad 
malonumas yra antrinis produk
tas išsipildymo jūsų siekimų, bet 
jis sunaikinamas ir sugadinamas, 
kai yra padaromas tikslu ar sie
kiniu. Kuo daugiau žmogus tie-

• GAUDEAMUS, 1973 m. Nr. 
t. Lietuvių studentų ateitininkų 
žurnalas.. Leidžia Studentų atei
tininkų sąjunga. Redaguoja Vy
tas Kliorys, Rimas Petrauskas 
ir Algis Stankus. Adresas: AI 
girdas Stankus, 893 Dundas St 
W., Toronto, Ont., Canada, M6J 
IV9, telef. (416)368-2468.

KOLEGIJOS MUZIKINIS 
VAIDINIMAS

Sv. Ksavero kolegija vasario 1, 
23 tr 10 dienomis McAuley au
ditorijoje, 3737 W. 99 St , Chi
cagoje stato muzikinį vaidinimą 
“Hosanina”, paremtą iš Kristaus 
žodžių sudarytais tekstais. Vaidi
nimas sudarytas studentų su pro
fesūra, jame dalyvauja 75 asme
nys.

KATALIKŲ UNIVERSITETAS 
WASHINGTONE

Šiais mokslo metais Katalikų 
universitete VVashingtcne studi
juoja 6,808 studentai. Neseniai 
universitetas pardavė 36 akrus 
žemės Kolumbijos diistrikte, no
rėdamas sumokėti dkolas ir pro
fesūros atlyginimus.

ISPANŲ KULTŪROS 
STUDIJOS

Kad galėtų geriau patarnauti 
JAV-se apsigyvenusiems meksi
kiečiams ir kitiems Lotynų Ame
rikos gyventojams, Texas valsti
joje kai kurie kunigai ir seselės 
bus siunčiami Meksikos ameri
kiečių kultūras centre San Amo
nio, Texas, išeiti ispanų kalbos 
ir kultūros kursą.

KATAIJKU STUDIJŲ 
KATEDRA 

YALE UNIVERSITETE
Dr. Louis K. Dupre, filosofi

jos profesorius Georgetowno 
universitete, paskirtas katalikų 
studijų katedros vedėju Yale 
universitete.

siogiai siekia malonumų, juo 
daugiau jis apsilenkia su tuo sa 
vo siekimu”. Frankl išryškina 
reikalą turėki prieš akis idealą 
kartodamas Goethės posakį: “Jei- 

mes žmogų laikome tok ūo 
kokiuo jis yra, mes jį darome 
b’ogesniu jeigu gi mes jį laiko
me tokiuo, kokiuo jis turėtų būti, 
mes padedame jam tapti tokiu.”

Lyg reikšdamas protestą prieš 
marksistų tezę, kad žmogų tokiu 
ar kitokiu padaro jo medžiagi
nės ekonominės gyvenimo sąly
gos, apskritai gyvenimo aplinky
bės, prof. Frankl pabrėžia: “Mū
sų generacija patyrė žmogų tokį, 
koks jis yra: būtybė, kuri išrado 
dujų kameras, ir taip pat būtybė, 
kuri ėjo į tas kameras nepalauž
ta su Viešpaties malda at su 
‘Shema Yisrael’ lūpose”.

Apskritai ši knyga vertinga 
bestudijuojantiems psichologiją 
ir religiją. Gali būti įdomus pa
siskaitymas kiekvienam, giliau 
mąstančiam. J. Pr.

Žiemos malonumai — kalnai, 
apdengti baltu apdaru, sutraukia 
jaunimą iš įvairių vietovių. Sto
vyklavimo laikotarpis neilgas — 
tik penkios dienos; negaila trum
po laiko, studentai paaukoja 
daugiau tūkstančio mylių kelio
nę, kad susitiktų su kitų vietovių 
jaunimu. Nėra jiems tolima Chi
caga, Clevelandas, Bostonas ir 
tolimesnės Kanados vietovės, 
kaip St Catherines ir kitos, nes 
pažintys, draugystės su kitais 
studentais ir linksmai praleistas 
laikas yra atsikvėpimas po sun
kaus mokslo semestro. Vieni at
naujina senas pažintis, kiti susi
pažįsta su naujais žmonėmis, pa
sidalina mintimis kasdieninio 

’.arbo — studijų. Taip ir ši žie-1 
mos stovykla, kurią suruošė 

Iontrealio lictuy ų studentų są- 
unga, prasidėjo 1973 m. gruo

džio mėn. 28 d. St. Donat. Ji tę
sėsi iki 1974 m. sausio mėn. 2d.

Stovykla sutraukė gražaus 
jaunimo. Nuostabi gamta, pa
lankus oras, įvairūs 
teikė jėgų ateičiai, 
diena buvo užimta 
šiaip linksmais 
netrūko jaunose širdyse.

Lietuviškas žodis taipgi turėjo 
savo prasmę, nebuvo užmirštas, 
nebuvo nustumtas į šalį. Jaunat
viškos dainos, žaidimai ir žiemos 
sportas margai įvairino kasdie
ninę programą.

Tie, kurie šiek tiek primiršę 
gražiąją lietuvių kalbą, ją čia 
prisiminė, o tie, kurie gerai kal
ba, praturtino užmiršusiems jos 
žodyną.

Naujųjų Mejų išvakarėse ypa-

sportai su- 
Kiekviena 

sportu, ar 
pokštais, kurių

i.

i

Nuotr. V. MaželioSlidininkų rojus

L. .AU. i

įjh 1

čiai netrūko entuziazmo. Visi 
i stengėsi ką nors naujo įnešti, 
kuo nors daugiau sudominti ne 
tik stovyklautojus, bet ir svečius, 
kurie kartu sutiko 1974 metus.

Laikas bėgo greitai, dienų skai
čius mažėjo. Štai paskutinė sto-

vyklavimo diena. Liūdna! Ir vėl 
atsiskirsim, mieli draugai, drau
gės, pasiliks tik gražūs stovykla
vimo prisiminimai iki sekančių 
metų stovyklos.

Jaunystė

Foto reportažas iš studentų ateitininkų Chicagos draugovės susirinkimo

O čia nepaimama merginų teritorija. )
O ką galima prikišti auditorijai? Ausimis ir akimis gaudo sparnuotąjį žodį...

j.OIB j
Rimti vyrai, rimta ir pradžia: paskaita.

Gį paskui diskusijos — dvi prlet du.

Ir iš visų pusių apsupta, gina savo nuomonę.

Ir po viskam galima jau ir atsikvėpti. Nuotraukos Jurgio Bradūno

Studijų išlaidos
Surinkus žinias iš 1,250 uni

versitetų ir keturmečių kolegijų, 
paaiškėjo,, kad ateinančiais 
mokslo metais mokestis už 
mokslą, kambarį ir išlaikymą 
pabrangs nuo 5 iki 6%. Tačiau 
tas pabrangimas yra mažesnis 
už ankstybesnius metus, kada 
kainos pakildavo 7 — 8%. Da
bar už mokslo metus valdiniuo
se universitetuose reikės mokė
ti 1,445 dol.„ taigi 81 dol. bran
giau negu praeitais mokslo me
tais, o studentai, kurie atva
žiuos iš kitos valstijos, mokės 
2,268 dol. arba net 127 dol. dau
giau negu praeitais metais. Pri
vačiuose universitetuose ir kole
gijose studentui per metus teks 
mokėti 2,985 dol. arba — 156 
dol. brangiau negu praeitais 
mokslo metais. Tos sumos — tai 
vidurkis. Atskiruose universite
tuose gali būti daugiau ar ma
žiau.

PERSVARSTO UNIVERSITE
TU KRYPTI

JAV jėzuitai pradėjo tyrimus 
persvarstyti savo 28 universitetų 
ir kolegijų bei 50-ties aukštųjų 
mokyklų darbo kryptį. Tam rei
kalui yra sudarytas specialus stu
dijų komitetas. Iš viso JAV-se yra 
apie 7,000 jėzuitų.

MOKSLININKAI APIE 
UNIVERSITETU KRIZĘ

Italijoje buvo sušaukta tarp
tautinė mokslininkų konferenci
ja, kuri svarstė temą — Univer
sitetų krizė. Buvo suvažiavę apie 
100 mokslininkų iš 15 valstybių. 
Jų nuomone, nors maištai uni
versitetuose yra praėję, bet krizė 
dar nėra išgyventa. Nusiskųsta, 
kad daug kur profesūros skyri
mas vykdomas politiniais sume
timais.

UŽSIDARO CHICAGOS 
UNIVERSITETO PADALINYS

Naujas žvilgsnis 
i krikščionijos istoriją

Istoriją pamėgęs, gerai apsiskai
tęs amerikietis kunigas Williaim 
J Bausch parašė krikščionijos is
toriją,/ pavadintą “Pilgrim 
Ghureh”, kurią 1973 m. išleido 
prie Notre Dante universiteto 
Indianoje veikianti Fides leidykla 
(529 psl., kaina 9 dol. 95 ot.). 
Autorius užsimojęs duoti po~u.lia- 
rįą istoriją, naujų laikų idėjų švde- 
soje. Čia jam nerūpi prikimšti 
tiek daug datų, o labiau išryškin-1 

Į ti šimtmečių bėgyje praslinkusius 
įvykius, ieškant jų priežasčių. 
Gilūridamasis į Bažnyčias centro 
ir popiežių bei visuotinių susirin
kimų pasireiškimą istorijoje, au
torius aptaria ir įvairių kraštų bei 
tautų dalyvavimą krikščionijos 
gyvenime. Autorius mėgsta ne tik 
duoti faktus ir panagrinėti jų 

| reikšmę, bat ir mesti žvilgsnį į ti 
I įvykių vystymąsi ateityje, į tų in- 
.stitucijų pasireiškimą vėlybes- 
Į niuose šimtmečiuose, dažnai ly- 
I gindamas su antrojo Vatikano 
suvažiavimo dvasia it idėjomis.

Veikalą galima pavadinti '.po
puliariu religinės kultūros istori
jos konspektu. Autorius nuoširdus 
ir atviras. Jis nesibaido tarti kri- 

. tiško žodžio nei popiežių, nei Va
tikano, nei Romos kurijos adresu, 
jeigu istorijos šviesoje randa juos 
savo duonų uždavinio nesuvoku
sius, netinkamas priemones ar ne
buvusius savo pašaukimo aukštu
moje. Vietomis ta jo kritika gal 
net kiėk naivi, (pavyzdžiui verti-1 
nant Vatikano pokarinę konkor
datų politiką (po I pasaulinio ka
ro). Kai kur nueina visai per toli, 
pvz. Pijų XII pakaltindamas ir už 
nacių nusikaltimus. Būdamas 
daugiau liberalizmo šalininku, 
autinius tvirtina: “Kaip istorija ro- 
ro, Bažnyčia mažiau turi baimin
tis nukrypimų, kaip per didelio 
griežtumo, mažiau saugotis dina
mizmo, kaip iinstitucializmo, ji 
mažiau nukentės tarnaudama, ne
gu pasitarnaudama...” Veikalas 
lengvai skaitomas ir įdomus pa
kartoti praeities religinės pasaulio 
tėkmės ir kultūros istoriją.

J. Pr.

Chicagos universiteto vidur- 
miesčio padalinys, veikiąs rūmuo
se 65 E. South Water Str., nuo 
1974 m. birž. 30 d dėl finansinių 
sunkumų užsidarys.

PROGRAMOS PILDYTOJUI 
PASIŪLĖ 2.5 MILIJONUS

Bob Dylon susilaukė aukščiau
sio pasiūlymo už programos pil
dymą. Jį pakvietė rugpiūčio mė
nesį užpildyti vienos dienos prog
ramą masiniam iparengimui, pa
našiam į Wocdstoak festivalį, ir 

i pasiūlė honoraro 25 mil. dolerių. 
Į Jis būtų atvežtas ir išvežtas he
likopteriu. Dylcn yra labai sėk
mingas dainininkas, jo koncer
tuose paprastai visi bilietai išper
kami. Tačiau šis pasiūlymas jam 
atrodo lyg ir cirkas ir jis lengvai 
neapsisprendė, ar jį priimti.
SPORTO MEDICINOS KNYGA

Amerikos medikų draugija iš
leidžia medicinos patarimų kny
gą, pavadintą: “Comments in 
Sports Medicine”. Veikalas bus 
naudingas treneriams, gydyto
jams ir pavieniams sportinin
kams. Duodami patarimai, liečią 
maitinimąsi, aiškinamos nelai
mingų atsitikimų priežastys ir 

I nurodomos atsargumo taisyklės, 
kaip nelaimių išvengti, duoda
ma kitų sveikatos nurodymų. 
Veikalą parašė keletas gydytojų. 
Gaunamas adresu: American 

1 Medical Association, 535 N. 
Dearbom St., Chicago, m. 
60610. Kaina 5 dol.

Nepatenkintas profesorius
Pone studente, kaip tamsta 

galėjai taip nepasirengęs ateiti 
egzaminų?

— Pone profesoriau, priešin
gai: aš buvau viskam pasirengęs.

NAUJAMETINĖ SUKNIA
Duktė apsivilko naują, giliai 

dekoltuotą suknią ir klausia tėvo:
— Tėveli, ar patinka mano 

nauja suknia?
— Patinka. Tik būtų neblogai, 

kad tu į ją giliau įlįstum.

— Mamyte, kas čia?
— Senas katinas. •
— Apsirikai, mamyte, katinas 

Jaunas, nes jis su ūsais.
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