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Kertinė parašte
Rodykimes pasauliui ne vien tik mase

KONSTANCIJĄ RUDAITYTĘ 
APLANKIUS Leonardas Andriekus

Kai šiandien visokių energijos 
ir maisto krizių akivaizdoje net 
šimtamilijoninės tautos linku
sios nesigirti savo milijonine 
gausa, o tą gausą net mažinti, 
tai ką jau bekalbėti apie mus 
pačius, lietuvius, kurie tarp di
džiųjų ir išlikome ne tiek savo 
gausos, o labiau dvasinės stipry
bės dėka. Tai sakydami, nenori
me čia ir skaičiaus niekinti, 
nes tautai ir jis reikalingas. Bet 
jau bent mūsų atveju norime pa
brėžtinai akcentuoti tai, kas ir 
mažą pasaulio akyse daro dide
liu.

O tų dalykų nereikėtų čia nė 
pažodžiui vardinti. Jie ir taip 
yra aiškūs kaip diena, prisimi
nus vien tik senąją Graikiją. Ji 
juk buvo nykštukas prieš anuo
met milžiniškas Viduriniųjų Ry
tų imperijas ir prieš anuomet 
barbariškus, šiaurėn nusidrie
kusius žemyno plotus. Tačiau ne 
kas kitas, o mažoji Graikija su
kūrė visų ateities mokslų pagrin
dus ir praskleidė Europos 
menų žiedus. Ir iš karto vis
ką atliko taip tobulai, kad dar 
ir šiandien iš jų galima daug ko 
pasimokyti. Net ir graikus poli
tiniai pavergę romėnai galų ga
le buvo patys graikų kultūros 
nugalėti.

Nenorėtume šiandien lietuvius 
apšaukti dvidešimtojo amžiaus 
graikais. Gal būtų jau per daug. 
Tačiau tarp daugelio savo silp
nybių turime nemažai ir to tvir
tumo, kuriuo buvo stiprūs grai
kai. Nes jei to neturėtume, se
niai jau iš gyvųjų tautų tarpo 
būtume dingę, kaip dingo hunai, 
ostgotai, vestgotai, heruliai, ava- 
rai ir daugelis kitų. Tai kas, kad 
mes XIV ir XV amžiuje dar ne
turėjome Vilniuje universiteto, 
bet vis tiek jį tenai turėjome jau 
tada, kai milžiniškieji rusiškieji 
rytai apie tai dar nė nesvajojo.

Ne kitaip turėtume daryti ir 
šiandien, kai mažai tautai išlikti 
ir palenkti pasaulio oponiją savo 1

Kas ta Konstancija Rudaitytė? 
— gal paklausi, mielas skaityto
jau. Tai lietuvė patriotė, 1971 m. 
mirusi Phoenix mieste Arizonoje 
ir aštuoniasdešimt procentų sa
vo nemenkų santaupų testamen
tu užrašiusi kultūriniams reika
lams — Lietuvių fondui, rašyto
jams ir dienraščiui “Draugui”. 
Jos pavyzdys vertas mūsų dėmesio, 
ypač dabar, kai daug kas prasi
gyvenęs pagalvoja apie prasmin
gą savo santaupų investaciją. I 
tokius asmenis lietuvių kultūri
niai veiksniai tremty, palenkti 
finansinių naštų, žiūri viltingai. 
Panašūs mecenatai savo kilniom 
širdim gali prailginti lietuvybę 
bei tas institucijas, kurias gyven
dami mylėjo. Konstancija Ru
daitytė suvokė, jog mūsų kultū
riniams uždaviniams tremty rei
kalingas kapitalas, ir sunkiai dir
bo, kad galėtų jį sutelkti.

Bendras gyvenimo vaizdas

Konstancija buvo gimusi 1902 
m. sausio 1 d. Šauklių kaime, Šim
kaičių valsčiuje, Raseinių apskri
ty. Tėvas pajėgė leisti ją į 
mokslą, nes, gyvendamas Ameri
koje, buvo užsidirbęs pinigų ir 
Lietuvoje įsigijęs ūkį. Duktė, bai
gusi Raseinių gimnaziją, odon
tologiją studijavo Kauno univer
siteto medicinos fakultete. Moks
lą baigė 1930 m. ir pasiliko Ra
seiniuose dantų gydytoja. Domė
damasi tėvo praeitim, 1933 m. 
Konstancija Rudaitytė" aplankė 
Ameriką ir apžiūrėjo tas vietas, 
kur jisai dirbo. Grįžusi Lietuvon, 
ten pat Raseiniuose vertėsi dan
tų gydymu, kol 1941 metais per 
rusų-vokiečių karą buvo sunai
kintas jos kabinetas. Tada persi
kėlė į Kauną tam pačiam darbui. 
Artėjant gi rusams, Konstancija 
pasirinko tremtį.

Čia atsiverčia naujas gyvenimo 
lapas. Pradžioj Rudaitytė sustoja 
Vienoje, vėliau Muenchene, ir 
pagaliau mes ją, po tremtinių 
emigracijos, sutinkame Chicago
je. Amerikoj Konstancija pasuko 
nauja kryptimi. Ji čia nebelaikė 
egzaminų dantų gydytojos profe
sijai tęsti, bet užsiėmė paprastu 

naudai tegalima labiausiai tik 
graikiškomis (jei norit, lietuviš
komis) savybėmis, pasižymin
čiomis kultūriniu šviesumu, kū
rybiniu vitališkumu ir originaliu 
įnašu bendran žmonijos dvasinių 
lobių aruodan.

O kad tai sugebame, pavyz
džių tiek ir tiek. Tik jais nerei
kėtų vien savuotėje džiaugtis, 
bet labiausiai juos reikėtų ro
dyti pasauliui, kad apie mus ži
notų ne tik kasdieninio mūsų 
darbo kaimynas, bet ir visos pla
netos kultūrinis - intelektualinis 
klodas nemažiau, kaip žino apie 
suomius, norvegus, olandus ir ki
tus panašius.

Gražu ir gerai yra, kai mūsų 
veiksniai suvažiavę kalbasi poli
tinėmis ir Lietuvos laisvinimo 
temomis. Bet dar labiau reikš
minga, kai parašoma ir ameri
kiečių leidyklos išleidžiama tokia 
knyga kaip prof. Bronio J. Kas- 
lo “The USSR — German Ag- 
gresion Against Lithuania”. Pui
ku yra, kai viena po kitos rodo
si mūsų grožinės literatūros kny
gos ir kai tos literatūros moko
masi lituanistinėse mokyklose, 
Bet ypač svarbu, kad mūsų li
teratūros antologijos ir pavieniai 
veikalai išeitų ir svetimomis kal
bomis, kad tokia knyga kaip 
prof. Rimvydo šilbajorio “Per- 
fection of Exile : 14 Contem- 
porary Lithuanians Writers” bū
tų tik pirmoji, bet ne pasku
tinė. Gražu, kai mūsų gausūs ir' 
jau didžia dalimi jaunieji moks- 
nininkai suvažiuoja į savo sim
poziumus, bet ne tik gražu, o 
tiesiog gyvybiškai svarbu, kad jų 
darbai dažniau išeitų tokiais ir 
panašiais leidiniais kaip “Baltic 
Literature and Linguistic” ar 
“Problems of Mininations Baltic ! 
Perspectives”. Didžiuojamės, : 
kad Chicagoje turime Čiurlionio į 
galeriją, o Clevelande Čiurlionio j 
vardo ansamblį. Bet būtų didi 
gėda, jei kitąmet, minint 100

(Nekelta j 2 psl.) Nuotrauka Vytauto MaželioPražydo tulpės visos kartu. (K. Binkis)

darbu. Pradžioj, kiek pavargusi 
siuvykloje, išėjo į verslą. Stipriau
siai ant kojų atsistojo 1958 m. su 
dviem dalininkais 'įsigijusi žaidi
mų (Bowling) salę bei restora
ną su valgiais ir gėrimais. Čia ji 
labai sunkiai, dažniausiai nakti
mis, atlikinėjo didžios kantrybės 
reikalaujantį darbą, kol 1967 m. 
išėjo į pensiją. Ji žinojo, kodėl 
taip triūsia. Tai liudija jos tes
tamentas, rašytas 1963 metais, 
kuriuo beveik visas turtas skiria
mas lietuvių kultūriniams tiks
lams. Pardavusi verslo nuosavy
bę ir pasiskirsčiusi turtą su dali
ninkais, Konstancija Rudaitytė
— jau gerai pasiturinti moteris
— apsigyveno Phoenixo mieste, 
Arizonoje. Čia jinai ir palaidota.

Paskutiniai metai Arizonos 
padangėje

Ta padangė — labai saulėta ir 
gryna. Ji, lyg kokiu mėlynu šil
ku, uždengia šio krašto įvairią 
gamtą — tyrus, sodus, girias... 
Phoenixo miestas guli tyrų srity, 
apsuptas nuogais kalnais, kurie 
dažnai saulėje žėruoja violetine 
spalva. Vietomis jie piramidžių, 
vietomis aukurų.formos. O tyrai, 
kurie supa miestą, kai sužaliuoja 
pavasarį, atrodo, lyg tikras rojus. 
Augalai ir gyviai mažai ką bend
ro beturi su mums pažįstama 
šiaurės gamta. Apylinkės slėnius 
gaivina bei puošia ežerėliai ir 
dvi upės — viena, vadinama Rio 
Verde, kita — Salt River. Už ty
rų prasideda vaisinių sodų sritis, 
toliau — girios. Metuose lyja tik 
kelis sykius. Žemė dirbtinai lais
toma. Bet miestas ir apylinkė ža
liuoja. Gamtoj viešpatauja pal
mės ir kaktusai. Namai — vilų 
formos. Sunkiausi — trys vasa
ros mėnesiai, kai temperatūra 
pakyla per 100 . laipsnių. Klima
tas, suprantama, labai sausas ir, 
aplamai sveikas.

Tai tokioje aplinkoje savo pa
skutinius gyvenimo metus pra
leido Konstancija Rudaitytė. Aiš
ku, ne viena ji čia gyveno. Pho- 
enixo mieste bei apylinkėje yra 
susitelkę apie 300 lietuvių. Jie čia 
iš visų Amerikos viętų, ypač iš 

Chicagos, suvažiuoja taisyti svei
katos bei prailginti gyvenimo. 
Gražu tai, kad jie čia prailgina 
ir lietuvybę. Phoenixe mūsų tau
tiečiai turi dvasinį centrą — mi
siją, kuriame gaunami visi para
piniai patarnavimai; turi sekma
dienines pamaldas savo kalba, 
chorą ir socialiniams tikslams 
klubą. Jie yra susiglaudę į Lietu
vių Bendruomenę, ruošia tauti
nius renginius ir Lietuvos laisvės 
reikalais lanko miesto galvą bei 
valstybės gubernatorių. Viso tau
tinio bei kultūrinio judėjimo 
centras minėtoji parapinė misija, 
kuriai rūpestingai vadovauja 
veiklus kunigas Antanas Valiuš- 
ka.

į tokią jaukią lietuvybės oazę 
visa širdim įsijungė, 1968 m. iš 
Chicagos atvykusi, Konstancija 
Rudaitytė. Būdama sociali ir 
mėgdama vadovauti, čia pakan
kamai rado sau darbo. Phoenixe 
pirmiausia ji susitvarkė ekono
miškai, įsigydama trijų butų 
apartamentą. Čia, tapusi laisva 
nuo verslo, mėgo patarnauti 
tautiečiams, juos važinėdama sa
vo automobiliu po ligonines, 
draudos įstaigas, ir kultūrinius 
pobūvius. Taipgi nesibaidė fizi
nio darbo — buvo Phoenixe vi
sų lietuviškų renginių su vaišė
mis vadovė. Aktyviai reiškėsi Lie
tuvių Bendruomenės veikloj, 
kaip nuolatinė iždininkė. Būda
ma aukšto mokslo ir visiems pa
slaugi, susilaukė ir visų pagarbos. 
Tai pastebėjau prieš ketverius 
metus, kai ji po dvasinio susitel
kimo vežė mus kelis apie 10 my
lių į užmiestį pavalgyti bendrų 
pietų lietuvių klubo patalpose, 
kurios dabar parduotos. Kely ne
daug kalbėjo. Atrodė pasitikinti 
savim, truputį oficiali, bet nuo
širdi, elegantiška ir mandagi. 
Nieko neužsiminė apie jokią sa
vo kultūrinę mecenatystę, nors 
ta linkme jau buvo Sutvarkiusi 
palikimą. Kai kurie asmenys ska
tino atkreipti į ją dėmesį, kaip į 
turtingą moterį, New Yorke sta
tomo Kultūros Židinio atžvilgiu, 
bet viskas jau buvo testamentiš- 
kai sutvarkyta, ir staigi mirtis

laukė jos prie pat durų. Praėjus 
vieneriems metams, patyrėme, 
kad Konstancijos Rudaitytės jau 
nebėra tarp gyvųjų.

Bet ir mirus, su ja dar nenu
trūko ryšys. Praėjus vieneriems 
metams, paaiškėjo, kad Konstan
cija Rudaitytė esanti paskyrusi 
dvidešimt procentų viso savo tur
to (13,000 dol.) lietuviui rašyto
jui tremty, kuris “jos mirties me
tais bus rastas geriausiu”. Lietu
vių fondas, pagal velionės valią 
globojąs tą palikimo dalį, kreipė
si į Lietuvių rašytojų draugijos 
valdybą, prašydamas pagalbos. 
“Geriausiam jos mirties metais 
rašytojui” atrasti buvo sudaryta 
komisija iš LR Draugijos pirmi
ninko ir šių rašytojų: Alfonso 
Nykos-Niliūno, Dr. Viktorijos 
Skrupskelytės, Dr, Rimvydo Šil
bajorio ir Antano Vaičiulaičio. 
Toji komisija praėjusių metų 
gruodžio 7 d. visais balsais nuta
rė, kad Rudaitytės mirties, metais 
geriausiu rašytoju laikytinas po
etas Jonas Aistis, ir palikimas 
skirtinas visiems jo raštams iš
leisti! Lietuvių fondas sprendi
mą patvirtino, ir dabar turės pra
sidėti tų raštų suredagavimo bei 
išleidimo darbas. Pinigai Lietu
vių fondo globoj auga procen
tais.

Mintys prie kapo
Tuo ir tektų užbaigti kalbą 

apie Konstancijos Rudaitytės gy
venimą bei mecenatystę. Bet įvy
ko taip, kad po ketvertų metų ke
liom dienom vėl teko sugrįžti į 
Phoenixo lietuvių bendruomenę 
tuo pačiu tikslu — vadovaut jų 

' dvasiniam susitelkimui. Čia 
Konstancijos Rudaitytės atmini
mą atradau dar labai gyvą. Be
veik visi ją maloniai prisiminė 
kalboj, ypač po baigmės pamal
dų susirinkę bendroms vaišėms į 
ištaigią Antaninos Vertelytės- 
Yonng rezidenciją Paradise Val- 
ley vietovėj. Atrodė, kad tame 
saulėtame kieme tarp Arizonos 
kalnų kažko labai trūksta. Trūko 
gi Konstancijos Rudaitytės — 
kultūrinių reikalų dosniosios rė
mėjos. Deja, tame pačiame slė
ny jinai ne per toliausiai ilsėjosi 
Šv, Pranciškaus kapinėse.

Konstancija Rudaitytė (1902-1971)

Malonu buvo ją tenai aplan
kyti. Konstancija tarp dviejų di
dingų kalnų palaidota žaliuo
jančioj lygumoj, prisodintoj pla- 
,čių vėduoklinių palmių. Aukšta 
palmė lingavo šakas ir prie kapo. 
Ant duobės — plokščias graniti
nis paminklas su išgraviruotu 
kryželiu bei įrašu: “Konstancija 
Rudaitytė, 1902-1971”. Aplink 
— tyla, toliau — didmiesčio ūže
sys. Iš praeivių mažai kas žinos, 
jog čia ilsisi kilni lietuvė, gyve
nimo uždarbį atidavusi savo tau
tai šviesti.

Tai pirmas atvejis visoj mūsų 
literatūros eigoj, kad kas rašy
tojui skirtų penktadalį viso savo 
turto. Čia ženklas, jog toks žmo
gus pilnai suvokia grožinio raš
to vaidmenį. Iki šiol tokios dova
nos literatūrai neturėjome. Kons
tancija Rudaitytė yra pirmoji. At
rodo, bene antroji buvo jinai ir 
savo dosnumu Lietuvių fondui, 
skirdama jam pusę turto šalia 
Jono Krukonio, Lietuvių fondui 
užrašiusio visą šimtatūkstantinį 
savo turtą.

Tenka visa širdim linkėti, kad 
Konstancijos Rudaitytės ir Jono 
Krukonio pavyzdys paveiktų ir 
kitus. Turime daug jau gerai fi
nansiškai įsistiprinusių tautie
čių, kurie savo turtu galėtų pri
sidėti prie lietuvybės prailginimo 
tremty ir net prie visos lietuvių 
tautos kultūrinės pažangos. Te
gul jie dabar apsižvalgo, ir pa
matys, jog, baigiant išmirti sena
jai kartai, mūsų religinės bei tau
tinės institucijos grimsta į finan
sinę duobę. Jau dabar reikalingi 
pagarbos visi mūsų veiksniai, ku
rie palaiko tautos dvasinę gyvy
bę. Neįmanoma čia suminėti vi
sų, bet negalima nutylėti Lietui- 
vių fondo, Rašytojų draugijos, 
Enciklopedijos leidyklos, parapi
jų, vienuolijų, laikraščių, kultū
ros žurnalų, ideologinių bei poli
tinių organizacijų ir t. t Pasirin
kimas įvairus — reikia tik dos
nios širdies, tvarkant turtą. Kons
tancija Rudaitytė yra palikusi 
mums gyvą pavyzdį, ir ji ramiai 
gali ilsėtis tarp kalnų bei palmių 
Arizonos žemėje.

Phoenik, Ariz. 1974. IV.2.
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O kq pasakys kritikai? (4)

Lyg iš sudužusio laivo
BRONYS RAILA

Ai, ai! — kaip malonu, kai 
dar nors sykį pasiseka nustebti.

Ne tiek seniai vienas laikraš
tis dėjo iškalbingus ir griežtus 
pareiškimus, jog užsieny nėra 
jokios lietuvių literatūros kriti
kos. Suabejojęs pamėginau vie
šai įrodinėti, kad vis dėlto už
sieny dar turim daugiau nei pus
kapį uolių kritikų, — ir per sa
vo kvailumą, tegu ir nedrąsiai, 
net save pretendavau įskaityti 
tan tarpan. Tada laikraštis ki
ta proga paskelbė naują pokalbį, 
kuriame anoji mano pretenzija 
save laikyti literatūros kritiku 
dar sykį buvo atmesta ir, saky
kim, pagrįstai pašiepta. Girdi, 
vyras, nesišvaistyk priekaiš
tais poetam, jeigu čia pat 
nepajėgi nurodyti, kaip jie tu
rėtų parašyti dar genialesnius 
eilėraščius, negu dabar parašo. 
Maža to: buvo įrodyta, kad aš 
savo sapaliojimais net rimtą 
“Aidų” redaktorių buvau įtiki
nęs ir jojo mintis klaidingon 
linkmėn pasukęs...

Taip buvo dar neseniai. Dabar 
tas pats laikraštis, dėjęs anuo
sius atsiliepimus, netikėtai pa
kviečia ir mane pasisakyti lietu
vių literatūros klausimais, kaip 
kritiką. Kam tikėti? Nelengva 
susigaudyti dėl titulo. Ir, paga
liau, kas daryti?

Niekad nejautęs per didelės 
pagarbos laipsniam, titulam ar 
diplomam, stengiuos ramintis, 
kad man ir literatūros kritiko 
titulas gal nėra verktinai rei

kalingas. Nugyvensim drama
tiškai gražų amžių ir be jo. Man 
gi jau per tris, keturis dešimt
mečius vis taip savotiškai klojo
si. Kai rašydavau “iš politikos", 
tai oponentai ne kartą prikišda
vo, jog skelbiu “paikas nesąmo
nes, savo diletantiškais literati- 
nimais vien tik demoralizuoju 
tautą. O kai imdavaus literatū
ros ar teatro kritikos temų ir ne 
pagal plauką paglostydavau ge
nijų kūrybą, man dažnas vežda
vo atgal: šalin neišmanėlius po
litikierius iš meno šventovės!

Beje, trumpindamas ir dėl ryš
kumo perstiprinu frazes. Bet 
taip maždaug būdavo ir, 
aišku, dar bus. Man nesisekdavo 
nei su literatūros, nei su politi
nės diktatūros j ponija. Tad šį 
kartą norėčiau pasisakyti ne 
kaip literatūros kritikas, este
tas ar dailiųjų padebesių dva
selė, o labiau visuomeniškai, so- 
ciologiškai, gyvenimiškai. Lite
ratūra man yra tik svarbus di
desnės visumos — gyvenimo — 
elementas.

galima pasiraukyti, bet aš per 
daug neraudočiau.

Daug kas yra blogai ir (nenu- 
siminkim!) bus blogiau. Gaila, 
kad paguodai šiuo atveju mes 
užsimirštam “semtis stiprybės iš 
praeities” O praeitis pamokanti, 
kas mokytis nori. Nesu kruopš
čiai išstudijavęs išeivijos kultū
rinės istorijos, bet, nuo vaikys
tės turėjęs progos skaityti Ame- 
riko lietuvių išeivių spaudą, su
sidariau įspūdį, jog prieš 30, 
prieš 50 metų ir dar anksčiau iš
eivijos raštija nepasižymėjo in
telektualiai brandžia, aukštų 
kultūrinės kūrybos standartų 
principam atstovaujančia, pro
fesinio lygio literatūrine kritika. 
Bet čia anuomet veik ir nebuvo 
ir tokios originalios kūrybos 
ryškiau pažymėtinų ir mūsų lite
ratūroje išlikusių paminklų.

Įdomi ir brandi kritika nega
li atsirasti (ir veik prasmės ne
turi), kai jos objektui stinga 
vertingų, kūrybiškai realizuotų, 
magiškai pagaunančių, pavyz
džių. Taip pat galimas dalykas, 
kad be protingos ir įkvepiančios 
kritikos literatūra lėčiau brasta, 
ilgiau klydinėja, silpnesnį teran
da dėmesį ir įvertinimą skaity
tojų sąmonėje. Rauda prgrįstai 
rauda, kaip ir jo sekundantas 
Plunksn(akotis), bet juk ir da
bar nieko labai naujo, dar negir
dėto neatsitiko. Po keliolikos 
laimingų riebių metų mes pra
dėjom įtikinamai (ir gana spar
čiu žingsniu!) grįžti į aną pra
eitį — prie liesumo, į tai, kas 
anuomet ankstybojoje išeivijoje 
buvo.

• » •

Per griežtai sakoma, kad už
sienyje literatūros kritikos “nė
ra”, arba kad jos standartai pa
sibaisėtinai krito grafomanijos 
antplūdyje. Su kai kuriom išim
tim — deja, tai beveik teisybė. 
Tik kam užmerkti akis, kad ly
giai tuo pat metu pasibaisėtinai 
krinta ir kitų kūrybinių bei vi
suomeninių veiklų standartai. 
Čia lyg iš sudužusio laivo jūroje 
Skęstantys vieni kitus už kojų 
traukia dugnan. Ak, Maskvai ir 
Maniušiui, be abejo, patiks tokie 
mano "niekinimai”, o “Naujie
nų” . bendradarbiai, kaip prieš 
porą metų, tauraus bei psichozi- 
nio patriotizmo ekstazėje mane 
vėl išvadins dalykuose nesusi
gaudančiu ar veidmainiaujan
čiu, okupantiniu kvislingu. Bet 
negaliu tylėti, niekada visiškai 
netylėsiu, kol dar kvėpuoju. Jei
gu nebesugalvojat naujo žodžio, 
tai aš ir toliau jiem, dar “pa- 
kvislingausiu”.

Laikam, žmonėm ir jų dvasi
niam interesam krintant, stan
dartų kritimas, jeigu dar ne vi
siškas žlugimas, driekiasi ne tik 
mūsų grožinėje literatūroje, bet 
ir spaudoje, ir muzikoje, ir dai
lėje, ir “teatruose” (išimtis-tik 
Antras kaimas, kuris kyla .) ir 
— nejaugi kas dar nemato! — 
ne mažiau organizacijų prasmė
se bei jų nesantaikoje, ir tautos 
laisvinimo sampratose, ir didin
gos Lietuvos praeities fantastiš
kose legendose, šiandien pava
dintose “proistorės mokslais”, na, 
ir žmogiškų bei etiškų lietuvio 
santykių su kitais tautiečiais ma
nierose. Tad neišskirkim pavie
nio reiškinio iš eilės kitų, su juo 
organiškai susijusių, ir tik jį vie
ną tetirkim pro mikroskopą. Ne- 
surasim teisingos proporcijos, jei 
gyvenimo visumos nebematysim.

Reikėtų pavyzdžių, daugiau 
įrodymų? Jaučio oda būtų per 
maža juos surašyti, o be to — ir 
nejauku su konkretumais, nes 
tuoj sektų aliarmai ir aistringi 
ginčai, kurie man nusibodo. Bet 
bent vieną kitą heretišką bend
rybę turėčiau paminėti. Pavyz
džiui... Šiaip jau primadona ar 
dainininkas, kuriam dar neleng
va be priekaišto skoningai inter
pretuoti liaudies dainelę, jau kie
tai spiriasi iškilių solistų titulo 
ir nenoriai belips scenon, jeigu 
ten teks dainuoti ką kita, o ne 
būtinai didžiųjų operų arijas. O 
kiek šiandien naujų aktorių, kiek 
staiga ant paletės sudygusių dai
lininkų? Kas dabar nemokėtų ta
pyti? Net aš galėčiau išstatyti 
parodon apie dešimtį savo Še
devrų, kuriuos vogtu laiku “nu- 
tapiau”, sykį dirbdamas indust
rinės spaustuvės naktinėje pa
mainoje (daug buvo ten gerų 
dažų ir prisnūdusi boso akis). 
Kodėl drąsiai nerašyti nuogai 
agitacinio romano ar patriotinės 
dramos bet kokia tema, jeigu ne
sėkmingas mėginimas išbėgti iš 
tėvynės dabar laikomas dar ne
regėto ir didžiulio heroizmo aik- 
tu, o rezistenciniu požiūriu gal 
ir nebūtinas nusižudymas ne tiek 
skaudi ir didinga individualinė 
žmogiška tragedija, kiek didvy
rio atnašavimasis ant tėvynės 
aukuro — ir nors savo skau
džiom -išdavom politiškiai tai 
greičiau netiksli tautiečių egzal
tacija anapus uždangos, čia in
terpretuojama it šventas įkvėpi
mo paskatas užsienio politikui, 
vis pristingančiam paveikesnių 
temų bei herojikos vaizdų (tik 
žinoma, anuo pavyzdžiu nese
kančiu)? Kam reikalingas meno 
kūrybos akto pažinimas ir jos 
realizavimo gilesnė samprata,
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Kertinė paraštė

Telesforas Valius Šauksmas (medžio raižinys)

PR 8-3229-4
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IK 
GERKLĖS LIGOS

2858 West «3r<! Street
Valandos pagal susitarimą

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

(Lietu vis gydyto jas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

jeigu ir politinėje tautos laisvini-1 nusivylimo, pasibiaurėjimo ir 
mo sampratoje pagal retorikos j pasipiktinimo krūviu. Siame ru- 
ūpą skraidom nuo 
ant kitos miglos?..

Ne! Jeigu kalbėti 
smūkį ir išglebimus, 
skleroziški prozininkai ir jų gra
fomaniški kritikai, nors ir dar
dėdami apačion, gal vis dar nė
ra pačioje žemiausioje pakopoje.

vieno rūko

apie 
tai

nuo- 
mūsų

deniimių liūčių klampotame kely
je mane lydi sunkus rūepstis, liū
desys ir skausmas, ir ne kartą sa
vęs klausiu: nejaugi būtinai reikės 
su tokiais palydovais atsisveikinti 
vieną nalktį šią žemę?..

Gal būt, greičiausiai taip ir 
teks.

« *

metų nuo Čiurlionio gimimo, mes duok, kad visų mūsų intelektua- 
čia, išeivijoje, 
ir anglų kalba neišleistume rim
tos ir puošnios Čiurlionio mono
grafijos. (Tarp kita ko — tokios 
monografijos paruoša jau yra ei
goje).

žodžiu, tai vis tokie užmojai ir 
darbai, kurių niekada pritrūk
ti negali ir nuo kurių sėkmingo 
atlikimo gera dalimi priklausys 
ir mūsų tautos ateitis moder
niajame pasaulyje. Tik, Dieve,

neparuoštume linis ir finansinis pajėgumas bū
tų skirtas labiau šiai šviesiai ir 
pozityviai kultūrinio klodo sri
čiai, o ne bergždžiam drasky- 
muisi dėl valdžios, vos kelių 
hektarų bendruomeninėse apy
linkėse kuriant penkis dvarų# ir 
septynis palivarkus, o po to vi
siems išeinant ubagais, kai tuo 
tarpu yra gera proga pasauliui 
rodytis dvasios turtuoliais.

k. brd.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologini1 Chirurgija

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PI., Justice, II., 599 0500 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIŪNAITE

FOX

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 656-0533

VALLEY MEDICAL OENTER 
860 Summit Street 

Route 58 — Elgin lllinois«  ■■ ... ... . .1 I ■ ----

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2750 VVest 71st Street

Tel. 776-3717, neatsiliepus skambinti 
846-3900. Valandos pagal susitarimą.

“Aidų” kritikąs su geru pa
grindu pasirinko slapyvardį — 
Rauda. Yra dėl ko raudoti. Jau 
pats metas pravirkti. Laimė tik, 
kad įvairių literatūros šakų 
mokslai nėra laikomi tiksliai
siais, ir čia labiau toleruojami 
nukrypimai bei matematinio 
tikslumo stoka. Ne visa tikslu ir 
“Aidų” bei “Draugo" kritikų iš
vadoje, jog, pritilstant senie
siem rašytojam įr jų vieton sto
jus naujiem “mėgėjam”, mūsų 
grožinė proza užsienyje pernelyg 
nusigyveno. Tiesa, šedevrai ne
gimsta po tris kas pusmetis. 
Bet, rodos, tapo pamiršta, kad 
su “egzodo kelionėm” užsienyje 
atsirado ir ilgainiui pilnai išsi
vystė ne vienas jaunesnis ar ir 
vyresnio amžiaus stiprokas pro
zininkas, pvz. M. Katiliškis. A. 
Škėma, K. Barėnas, A. Lands
bergis, A. Baronas, K. Almenas. 
E. Cinzas... Be abejo, ir dėl tų 
autorių kūrybos protarpiais Telesforas Valius Iš ciklo “Tragedija Baltijos pajūryje (medžio raižinys)

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. pirm. ketv. 1 tki 7 popiet, 
antrad., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.
Dr Ant Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51 st Street
* TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad.
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING 

7166 South VVestern Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki

v. popiet. Trečlad. ir šeštad. nuo 
10 v. ryto Iki 1 v. popiet.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. — 239-2919

lr

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 7 lst Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

Vai.: plrmad., antrad., ketv. ir penkt. 
nuo 3 iki 7 vai. p. p.

Tik susitarus.

mano

ar, 
padlai-

Kai išnyko aukštesni standar
tai ir susimaišė vertybių mastai, 
kai laimi diletantizmas ir že
miausia bendravardiklio atstovų 
arogancija, tai pastebim, kad 
rimtesnieji kritikai nebe kažin 
kaip reaguoja ir tilsta. Jei ne per 
daug apsirinku, tai kultūros ir 
aplamai mūsų bendruomeninio 
gyvenimo reiškinių vertintojui 
kartais jau atrodo, jog tokiom 
aplinkybėm nebeverta, o kiti gal 
jaučia, kad ir nebegalima saky
tis. Padėtis kebli, slegianti, 
skausminga, visus demoralizuo
janti.

Žinoma, sekdami mūsų raštiją 
ir įvairių prakalbų bei svarstybų 
atbalsius, dar matysim pavie- 
nias patetiškas pastangas kelti 
svarbias ir skaudžias problemas, 
kultūros reiškinius ar įvykius 
vertinti (t y. kritikuoti) dalykiš
kai, aštriau, reikliai, be patai
kavimų, be purkštavimo. parfu- 
mų, be grimo su pasišiaušėlio 
apglostymais ir žaizdų aplaižy- 
mais. Tačiau koks įžūlumas, ko
kia isterija, demagogija ir nedo
ra tuojau šoksta atpenč tokius 
balsus užglušinti, o jų • kėlėjus 
nemirksint tautos priešais 
kaip įprasta, okupanto 
žiais apšaukti.

Tad pamėginkim sutikti, kad 
šitaipos sklandžiai mažėja skai
čius norinčių ir galinčių rimčiau 
rašyti ar aiškintis, ir kad jų eiles 
retina ne vien mirtis. Mažėja 
skaičius ir spaudos leidinių, ku
riuos rašantieji pajėgtų laikyti 
tokiais, kur tiesus, atviras, nuošir
dus ar skaudžiau kritiškas žodis 
dar gali pasirodyti ir tuojau pat 
nebūti užpiltas didesnių patriotų, 
obskurantiškų “ekspertų” ir ap
gailėtinų paranojikų paplavom. 
Atstumia čia ne diskusijų baimė 
ar polemikų vengimas, bet vis 
labiau tirštėjanti liguista atmo
sfera, civilizuoto žmogaus ma
nierų ir erudicijos per ilgos ato
stogos, doros standartų degenera
cija. Ir galiausiai pridėsiu — at
šokti verčia ne tik diletantizmo 
įžūlumas, ne vien grafomanija 
ir protinė arteriosklerozė, bet ne- 
beretai ir tos visos šunaujos dia
rėja.

Kalbėti apie menus, aiškintis 
romanų silpnybes ar jų persona
žų gyvenimiškumą, tirti naujų 
eilėraščių skambumą ir jų min
ties logiką, diskutuoti apie protą 
ar absurdą gyvenime ir teatre, ti
kėti, kad tuo teikiamas pozityvus 
įnašas tautos laisvėjimo kalvari- 
jo6e... Ne, ne — aš pradedu liau
tis taip tikėti; mane šiurpas nu
krečia; jaučiu, kaip gniūžtu po

Aišku, šitoks padėties kontū
rų aptarimas, nepudruotas tikro
sios nuotaikos apsakymas ir to
kie mano žodžiai mažai kam pa
tiks. į juos gal atkreips dėmesį 
nebent sovietinė spauda anapus, 
o šiapus vien juokų skyriai. Te
gu taip ir būna laikais, kai nuo
širdumas yra naivus ir nebe ma
doj, kai tiesa nemėgiama, kai 
daugumas pasigėrėtinai sparčiai 
lavinasi, kaip labiau pasipūsti, 
kaip miglintis, meluoti, apsigau
dinėti ir prigaudinėti.

Pats vaikiškiausias
klausimas būtų: tad kas daryti? 
Jeigu toks klausimas reikštų, kaip 
dar galim ką nors pataisyti, tai 
atsakymo nelabai žinočiau. Aiš
kiau būtų, kaip dalykus pablo
ginti, Juoba, kad dabartinėm ap
linkybėm ir be mūsų pastangų 
jie palaipsniui blogės.

Vis dėlto, atrodo, dar būtų dvi 
ar trys galjjnybės.

Viena labai graži, išdidi ir re
ali — tai visiškai nutilti bet ko
kiai kritikai, užsičiaupti visiem 
kritikam ir bent pusės grafoma
niškų romanų rašytojam. Se
niesiem išmirštam, jauniesiem 
nuo tos “veiklos” traukiantis, tai 
būtų itin logiška kryptis. Ir gera 
ypač tuo, kad per ilgesnius lais
valaikius gal atliktume kokius 
kitus, naudingesnius darbus.

Kitas siūlymas galėtų būti dia
metraliai priešingas — sustip
rinti kritiką, kelti jos reikalavimų 
ir normų standartus, nedaryti 
jokių nuolaidų patriotam, nepa
teisinti “pasiaukojimu” lietuvy
bės išlaikymui” grafomanijos ir 
kūrybinio nepajėgumo, neatlai-

(Nukelta į 3 pusi.)

Ofs, tel. 785-4477 Rez. PR 8-6960,

DiR. E. DECKYS
, GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nerri; lr 
Emocinės Ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Roail

Valandos pagal susitarimą

Rezid. tel. — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandom pagal susitariini). Jei ne* 
atsiliepia, skambinti: UI 3-000!.

DR. FRANK PLEČKAS "
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akla. Pritaiko akinius ir 

“contact lense*M-
Val. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGU A
2656 W. 63rd Street

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

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

TeL — BE 3-5893
DU A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą

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

Ofiso tet RE 6-4410
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm, lr ketv. nuo 1 vai. 
Iki 3 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarimu.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Plrmad., antrad. lr ketvirtad. nuo 
6 iki 7:80 vai. vakaro.

Šeštad. nuo 2 iki 8:30 vai. 
Trečlad. tr penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. IVAlbrook 6-3048

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
.1 O K š A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

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

Ofą. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 P- P- U 
6 iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. PRoepect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. lr 

penkt nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą..

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6106

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
2-4 lr 6-3. Treč. lr šeštad. uždaryta
------------ —----- ---- -------------- -—T-'

Tel. — 925-3388

DR. S. GESTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos 

2624 VVest 7 lst Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3680 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, III.
Plrmad.. Antrad., Ketv. lr Penktad.

9 vaL ryto iki 12 vai. diena ir nuo
2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro 

Šeštadieniais 8:30 - 12 vai. diena 
Emergency tel. — 788-3981

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue Cicero 
Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 13 Iki 4 vai popiet

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Tel. I’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 South Albany Avenue

Vai.: Plrmad. 6-8 p. p. antrad.
2-6 p. p. penktad. ir šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
Bual tarus.

Tel. Ofiso PR 6-8446 '

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7 lst Street
Valandos: 1—6 vai. popiet.

Treč. tr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sc. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141| namą 638-4M0 
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—6 lr 6—I. 
penktad 2—S šešt pagal susitarimą

Pasinaudokite Draugo "Class’rfied" skyrium.
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Mokslinis darbas yra kova 
už mūsų tautos ateiti
Pokalbis su prof. Rimvydu Šilbajoriu, Baltiškųjų studijų 
puoselėjimo draugijos pirmininku.

— Ko tikitės iš šiemetinio BalBendru lietuvių, latvių ir estų 
mokslininkų išeivijoje rūpesčiu 
įkurtoji Baltiškųjų studijų puose
lėjimo draugija (The Association 
for The Advancement of Baltic 
Studies — AABS) š. m. gegužės 
mėti. 16-19 d. The University of 
Illinois Chicago Circle patalpose 
rengia jau ketvirtąjį savo suva
žiavimą — konferenciją. Šiuo 
metu kaip tik draugijai pirminin
kauja lietuvis — prof. Rimvydas 
Šilbajoris. Artėjančio suvažiavi
mo proga draugijos pirmininkui 
prof. Rimvydui Šilbajoriui čia 
pateikiame keletą klausimų.

— Koks nuolatinis yra The 
Association fot the Advance
ment of Baltic Studies pirminin
ko darbas ir rūpestis ir kas dar 
prie jo prisideda artėjančios kon
ferencijos proga?

— Nuolatinis pirmininko 
darbas daugiausiai susideda iš 
korespondencijos — gyvų ryšių 
palaikymo su draugijos nariais, 
ypač su valdyba; iš paraginimų, 
padrąsinimų išnaudoti visas gali
ndas progas mūsų trijų tautų rei
kalui, norint pastūmėti jį pir
myn mokslo ir kultūros srityse. 
Reikia užmegzti santykius su ki
tomis mokslinėmis organizacijo
mis, išnaudoti pasitaikančias 
progas gauti finansinę paramą, 
sekti Baltistikos studijų žurnalo 
darinis, apmąstyti prasmingiau
sias tolimesnio draugijos darbo 
gaires, ir panašiai. Prieš suvažia- 
vijną visa šita veikla žymiai pa
gyvėja, ir priedo dar tenka rūpin
tis suvažiavimo rengimo komisi
jos sąstatu, koordinuoti visų 
bendradarbių veiklą, padėti iš
spręsti pasitaikančias problemas, 
stebėti, kad visi paruošiamieji 
darbai vyktų sklandžiai.

tiškųjų studijų draugijos suvažia
vimo — konferencijos lllinojaus 
universitete, Chicagoj?

— Labiausiai tikimės sėkmin
gų, aukšto lygio, įdomių moks
liškų paskaitų, kurias vėliau ne 
gėda būtų išleisti tam reikalui 
skirtomis knygomis, kaip tai jau 
buvo padaryta po Toronto kon
ferencijos. Tai būtų svarbiausias 
įnašas į baltų tautų kultūros lo
bį. Tikimės, be to, malonaus ben
dradarbiavimo draugiškoj dva
sioj tarp visų trijų tautų moksli
ninkų, naujų asmeniškų pažinčių 
užmezgimo, senųjų sutvirtinimo.

Prof. Rimvydas Šilbajoris

Šį kartą ypač tikimės reikalo sėk
mingo pristatymo Chicagos lie
tuviams, latviams ir estams; tai 
reikštų, kiek įmanoma didesnio 
plačiosios mūsų tautų visuome
nės užsiangažavimo bendram 
baltų kultūros reikalui, užsian

gažavimo, kuris remtųsi pasitikė
jimu draugijos mokslininkų pa
jėgumu ir jų tikslų prasmingumu, 
žvelgiant iš ateities perspektyvos.

— Kiek žinome, esate litera
tūros mokslų profesorius Ohio 
valstybiniame universitete, Co- 
lumbus mieste. Ką galėtumėte 
pasakyti apie baltų literatūrų stu
dijas išeivijoje aplamai?

— Literatūros studijos išeivi
joje ypač kenčia nuo to, kad iki 
šiol dar nebuvo įmanoma bal
tų literatūrų mokslų pakelti į pro
fesionalinę plotmę ta prasme, 
kad iš tų literatūrų dėstymo, 
analizės, kritikos būtų galima 
nors keletai žmonių užsidirbti 
duoną Amerikos universitetuose. 
“Mėgėjiškai” vykdomos baltų li
teratūrų studijos dažnai pasiekia 
tinkamai aukštą profesinį lygį, 
kada jos būna atliekamos mūsų 
akademikų, dirbančių aukštosio
se mokyklose. Tačiau patys tie 
žmonės yra atsakingi ir už tin
kamo lygio įnašus savo pačių 
tiesioginėse disciplinose: germa
nistikoj, slavistikoj, prancūzų bei 
anglų ar ispanų literatūrų studi
jose ir panašiai. Tai jiems kai
nuoja daug laiko ir pastangų. 
Malonu pastebėti, kad dauguma 
baltų akademikų sugeba tinka
mai pasireikšti abiejuose savo 
darbų baruose. Būtų miela sva
joti apie tai, kad kada nors bal- 
tiečių visuomenė pajus gyvą rei
kalą sukaupti savo piniginius iš
teklius tam, kad įsteigtų ir išlai
kytų Baltistikos studijų institutą 
kuriame nors svarbiame Ameri
kos universitete.

— Koks yra dėmesys baltiško
sioms temoms šiandieniniame 
mokslo pasaulyje, ir įdek prie jo 

prisideda jūsų vadovaujama Bal-

Kolonada

tiškųjų studijų puoselėjimo drau
gija?

— Plačiojo pasaulio moksli
ninkų tarpe sunkoka sukelti su
sidomėjimą Baltijos tautomis gal 
labiausiai dėl to, kad mes niekur 
“nepriklausom”. Mažosios skan
dinavų tautos įtelpa į Šiaurės Eu
ropos studijas; Rytų ir Vidurio 
Europos tautų bei kultūrų nagri
nėjimas yra jau seniai nusistovė
jusi mokslinė tradicija. Tuo tar
pu gi Pabaltijys arba laikomas 
Sovietų Sąjungos periferija arba 
ir visai “nebeegzistuoja” kaip 
laisva ir savita kultūra. Baltų li
teratūros, dailės, muzikos ir pan. 
tradicijos nėra labai senos ir ne
gali konkuruoti su kai kurių ki
tų mažų tautų, pvz. olandų arba 
austrų, pasiekimais. Šita padėtis 
labai apsunkina mūsų moksli
ninkų darbų pripažinimą — jau
tiesi tartum siūlytum visam pa
sauliui raktus į lobyną, kurin 
mažai kas nori net pažvelgti.

Nežiūrint to, nuo baltiškų stu
dijų draugijos įsisteigimo 1968- 
tais metais, aiškiai jaučiasi bun
dantis plataus mokslinio pasau
lio susidomėjimas mūsų tautų 

Nuotrauka Algimanto Kezio, S. J.

kultūra. Pačioj draugijoj turime 
ir kitataučių narių iš viso laisvo
jo pasaulio, ypač iš šiaurės Ame

rikos žemyno, Vokietijos ir Šve
dijos. Mūsų žurnalas ir knygos 
yra dažnai palankiai recenzuoja
mos, į mūsų konferencijas dabar 
jau kreipiamas dėmesys; Modem 
Language Association jau turi 
įterpusi baltistiką į savo šiaurės- 
rytų konferencijų programą; mū
sų draugijos nariai, įskaitant ir 
patį dr. Ivar Ivask, Books Abroad 
redaktorių, jau yra pasauliui pri
statę nemaža baltiečių grožinės 
literatūros veikalų. Rytų Europos 
studijų specialistai jau neretai 
kviečia baltiečius skaityti paskai
tas apie baltų tautų istoriją, po
litiką bei literatūrą savo suvažia
vimuose. Universitetai pradeda 
supirkinėti baltiečių knygas, vie- 
niur-kitur šiek tiek padėstomos 
baltų kalbos ir net literatūra. 
Mūsų draugija kviečiama prisidė
ti prie kitų mokslo draugijų veik
los. Ir reikia atsiminti, kad visa 
tai pasiekta, einant prieš kalną, 
pučiant prieš ignorancijos ir ne- 
sidomėjimo “vėją”. Mūsų draugi
ja stengiasi daryti, kas įmanoma,

Leonardas Žitkevičius
KAS TAS PONAS PARMAZONAS9

Tas parmazanas man Kaune pakišo koją, 
Kai spąstus jam norėjau aš paspęst. 
Dabar vidur New Yorko
Jisai mane šukuoja,
Uis braukdamas prieš plauką:
“You live in the past!”

“Ei, parmazone, tu chameleone!
Tu gi tautos nesugebėjai vest!*’
Kai šitaip jį pakibinu,
Jis pasiverčia slibinu.
Tautos vardu kertu jam kumščiu, it kardu!
Tik štai sūnus man į pašonę:
“Father, wake up!
You live in the past!"

GRACIJA IR LIBERACIJA

Kai moterų šaunioji aberacija
Idėją kilnią vykdyt ėmė,
Mergaitė mano tuoj prarado graciją,
O aš likau tik mėmė.

Nebėr nė seno donžuano,
Kurio lengvai neatsisakoma:
Amazonė ja duldnėja,
Pakeisdama net savo šakumą.

Bet kaipgi vargšėm lietuvaitėm
Nebūti ūtėm, ytėm, aitėm?
Kaip nesutikti būti ienėm,
Jei nori likti karalienėm?

ir su plačiosios visuomenės pagal
ba dar daugiau nuveiktų, bet rei
kia pripažinti ir tai, kad baltų 
kultūrų garsinimas negali būti 
sėkmingesnis negu patys tų kul
tūrų pasiekimai.

— Kuo baltiškųjų studijų už
mojams galėtų ypač patalkinti 
visų trijų Baltijos tautų bendruo
menės išeivijoje?..,

— Ankstyvesniuose atsaky
muose jau užsiminta apie pini
ginės bei organizacinės paramos 
reikalingumą. Visų svarbiausia 
tačiau yra išsikovoti plačiosios 

palankumą, pripažinimą. Ir tai 
turėtų įvykti pačiai visų trijų tau- 
tų visuomenei šiek tiek persi
orientavus, supratus, kad moks
linis, aukšto profesinio lygio dar
bas pasaulinėj plotmėj gali tap
ti pačiu veikliausiu šio meto gin
klu kovoje už mūsų tautų ateitį. 
Politinė-visuomeninė veikla daž
nai daug padeda, tačiau lemian
čią reikšmę ji gali įgyti tik pa
saulio padėčiai iš esmės pasikei
tus. Tuo tarpu gi mokslas ir kul
tūra gali ir šiandieninėj būklėj 
bujoti ir plėstis ir Baltijos tautų 
vardą išlaikyti pagarboj, jeigu 
tik rasime draugų ir pagelbinin-

visuomenės pasitikėjimą, dėmesį, kų pačioj mūsų bendruomenėj.

Lyg iš sudužusio laivo
(Atkelta iš 2 psl.)

džiai vėtyti pirmalakus grūdus 
nuo pasturlakų ir dirsių... Tai ir
gi, labai gera kryptis, kuri mūsų 
politikos ir kultūros veikalų tei
singą vertinimą dar palaikytų 
gyvą spaudoje per vieną ar porą 
sekančių dešimtmečių, bet ne
gyvais paversti; tokią gausybę 
“menininkų”, “rašytojų” ir “po
litikų”, kad, tur būt, nebe daug 
kas beliktų arenoje ir scenoje.

Būtų dar ir trečia, bet tik pu- 
siaupriemonė. Prieš keliolika 
metų, iniciatorių maloniai kvies
tas, nesutikau pasirašyti po tada 
populiariu nuosmukio pasmer
kimo manifestu, kuris tarp kitko 
tutėjo kilnią pretenziją apsaugo
ti mūsų spaudą nuo nevykusių 
rašinių. Šiandien, gyvenimo mo
kytas, kiek pakeičiau nuomonę: 
gal ir pasirašyčiau, jei kas vėl 
panašiai siūlytų...

• * •

Mat, yra juk taip, kad kiekvie
na nepilnai sveika visuomenė, 
taigi jos tarpe ir brangioji mūsiš
kė, turi tam tikrą negausų, bet 
energingą ekscentrikų, idijotų ar 
kitaip trenktų aktyvistų elitą. 
Tai jų nepaneigiama teisė būti 
ir pašaukimas reikštis. Taip yra, 
nepaisant ir tokio nepatogaus at
vejo, kad gal aš ir tu tai grupei 
priklausom ar bent daugeliui to
kiais atrodom.

Taigi, aš anuomet mainiau, 
kad mūsų išeiviškos spaudos ne
reikia per daug kaltinti, jeigu jai 
stinga geros kokybės raštų, o ma

nifesto signatarai patys neįsipa
reigojo jų paruošti užtenkamai. 
Man niekad nesinorėjo mušti 
jau permušto, jau gulinčio, visai 
nusilpusio, paliegusio. Šiandien 
betgi tiksliau skirčiau dar vieną 
motyvą anoje prokuratūroje: ne
teisu kaltinti visą mūsų spaudą 
aplamai už didžiulio nuosmukio 
simptomus jos puslapiuose. Tik
rai, tiesiogiai ir labiausiai atsa
kingi čia yra tik kai kurie redak
toriai ir kai kurie leidėjai. Tai jų 
pareiga ir pajėgumas apsaugoti 
spaudą nuo ekscentrikų, obsku- 
rantų, idijotų ar kitaip trenktų 
aktyvistų, • tuo prisidedant apsau
goti ir visuomeninę sveikatą dr. 
J. Adomavičiaus ideologinių raš
tų prasme.

Ir kaip gaila — aš tuo neti
kiu. Mes, liaudis, redaktorių ir 
leidėjų nesuvaldysim. Nėra prie
monių. Suvaldytų tik tokios 
spaudos boikotos. Bet tada, ko 
gero, nė vieno laikraščio greit 
nebeliktų.

O dėl rašytojų kūrybinės koky
bės silpnėjimo, tai kažin ar pir
miausia kaltininko reikėtų ieško
ti tarp iešmininkų — vadinasi, 
tikrai ne ten, kur reikia ir kur 
pats stambiausias blogis. Tiesa, 
apysakos gali būti šlamštas, ro
manai skleroziški, kritika — tik 
pseudokritika, diletantiška ar 
reklamiška. Bet kas tada, jeigu 
tiedu elementai ir jų sąveika pa
sitaisytų ir net labai pagerėtų? 
Ar pats rašytojas turės daugiau 
pagrindo tikėti, kad rašyti verta, 

kad prasminga, kad jo visuome
nei to dar reikia, kad užtenka
mai yra skaitytojų domėtis jo 
darbu? Be tokio tikėjimo, be jam 
egzistuoti pagrįstų duomenų ne
dažnas rašytojas bausis toliau 
rašyti.

Vadovas vienos lietuviškos lei
dyklos, per porą dešimtmečių iš
leidusios daugybę įvairaus turi
nio knygų ir įgijusios stambų pa
tyrimą, dar visai neseniai (1974. 
11.26) viename laiške man para
šė: “Iš viso, mūsų visuomenė 
lietuviškos knygos nebevertina. 
Skaitytojų skaičius nepaprasta1! 
mažėja. Per mūsų leidyklą priva- 
tiškai (savo lėšomis) knygas iš
leidę autoriai kartais jų net ne- 
beatsiima, nes neturi vilties par
duoti. Išeivijos kultūrinis gyveni
mas sparčiai žengia į dekadentiš
ką laikotarpį”...

Kai užsieniuose šiandien dar 
yra mažiausiai keli tūkstančiai 
lietuviškai kalbančių ir pakanka
mai tuo požiūriu inteligentiškų 
šeimų, bet naujai išleidžiamos 
knygos tik labai retom išimtim 
išsiplatina tūkstančio ar kiek di
desniu tiražu, šiaipjau vargais 
negalais išperkama tik po keletą 
šimtų ar ir dar mažiau, — tai 
atsakymą į visus mūsų metafizi
nius klausimus galim laikyti aiš
kiu. Nebe žengiama į dekaden
tišką laikotarpį, bet jau kaip rei
kiant ir toli įžengta. Užsienio 
lietuvių literatūrinės kūrybos ir 
jos kritikos kelionės pabaiga jau 
surasta.

Ar jūs kada girdėjot apie akto
rių trupę, kuri metų metais ruoš
tųsi spektakliui, tam skirtų tūks

tančius valandų repeticijom ir 
tūkstančius išlaidų kostiumam 
bei dekoracijom, išsinuomotų 
gražią menę — ir vaidintų pus
tuštėje salėje ar ir visai be žiū
rovų? Aš tokių patvarių trupių 
nežinau. Tik dar kai kurie patra
kę rašytojai ir kritikai taip tebe
bando ir saldžiom iliuzijom guo
džiasi. Laimingesnieji ir geresnių 
draugų turėję gal tik nekrologuo
se sulauks iškalbaus įvertinimo 
už pasiaukojimą ir lituanistinį 
didvyriškumą. Ir tai bus labai 
gražus, ypač kad niekam nieko 
nebekaštuojantis atpildas.

Los Angeles, 1974.III. 10

(Kitą šeštadienį literatūrinės 
kritikos klausimais atsilieps 
Pranas Visvydas)

Jaunimo centro Chicagoje choras, šokėjai ir instrumentalistai su savo vadovais po sėkmingo koncerto balandžio C <L
Nuotr. D. Vakarės

Jaunimo centro choro aidams nuskambėjus
mantais, išgavęs švelnų ir malo-Šių metų balandžio mėin. 6 d. 

Jaunimo centro choras Chicago
je, vadovaujamas mm z. Fausto 
Strolios, Jaunimo centro patal
pose suruošė metinį koncertą. 
Programoje dalyvavo Jaunimo 
centro choras, Studentų vokali
nis vienetas, Jaunimo centro stu
dentų tautinių šokių grupė, “Žil
vitis”, kanklininkės, liaudies 
instrumentų pūtėjai, būgnininkas. 
Akompanavo Vida Kazlauskaitė, 
antroje dalyje pats dirigentas 
Faustas Strolia. Šokius palydėjo 
akordeonistas Petras Blekys.

Šiais metais choras padarė ne
mažą pažangą. Turint galvoje, 
kad repeticijos įvyksta tik kartą 
savaitėje, padaryta nepaprastai 

daug. Visi balsai susilygino į sa
votišką vienetą, akordų dama 
nepaprastai švari ir išlygin
ta. Merginoms reikėtų pravesti 
vajų, kad susirinktų daugiau bo
sų ir tenorų. Jei vyrų balsų būtų 
daugiau, choras pasiektų dides
nio skambumo. Choras discipli
nuotas, sugeba sekti dirigento 
mostus, ryškiai parodydamas su
silpnini mus ar sustiprinimus. Vi
so choro sąskambis labai jaunat
viškai ir švelniai skamba. Stu
dentų vokalinis vienetas vykusiai 
atliko savo dalį, laisvai perduo
damas dainų rūšis, sukeldamas 
klausytojuose daug šypsnio. Ra
gelių ansamblis parodė, kad ge
rai susipažinęs su savo instru- 

nų ragelio garsą. Būtų laibai pri
tikę, kad E. Pakštaitės kankli
ninkės būtų paskambinusios bent 
keletą dainų vienos, o ir Balio 
Pakšto trejetukas būtų suteikęs 
daug naujumo ir įdomumo klau
sytojams. šokėjai, vadovaujami 
Marijos Eivaitės, parodė savo 
miklumą, ritmini jautrumą ir ge
rą discipliną. Malonu buvo sekti 
jų įgyvą judesį. Gal įprograima bu
vo perdaug ilga. Nors pertrau
kos burvo trumpos, bet kiekvie
nas programos skyrius galėjo bū
ti trumpesnis.

Choro vadovas muz. Faustas 
Stroilia yra ddelė Dievo dovana 
chorui, nes jo prigimtis ir suge
bėjimai jaunimą traukte traukia 
prie dainos. Kūriniai buvo pa
rinkti nesudėtingi, skambūs, 
linksmos nuotaikos. Sveikintini 
ir choro dalyviai, kad nuošir
džiai lanko repeticijas ir atidžiai 
seka choro vedėjo pastangas. 
Taip toliau įdirbant, garantuoja
ma choro pažanga.

Juozas Žilevičius

GIELGUDUI 70 METŲ

Lietuvių kilmės aktorius Jo
nas Gielgudas, Londone atšven
tė savo 70 m. sukaktį. Jis tebe
dirba teatre ir dabar ruošiasi pa
statymui Šekspyro veikalo 
“Audra”, kur atliks Prospero 
vaidmenį, čia jis yra gerai įgu
dęs, nes tą vaidmenį pradėjo at
likinėti prieš 25 m.
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Girdėsim „Kornevilio varpus"
Pašnekesys su muziku Kaziu Steponavičium

Chicagos lietuvių choras “Pir
myn” šiemet švenčia savo 65 m. 
amžiaus sukaktį. Tai gan reta 
chorų gyvenime sukaktis. Šiai ne
eilinei sukakčiai paminėti jis š. 
m. balandžio 27 ir 28 dienomis, 
Marijos aukšt. mok. salėje, stato 
žinomo prancūzų kompozito
riaus R. Planųuette linksmą ope
retę “Kornevilio varpai”.

Nežiūrint, kad dirigentas Ka
zys Steponavičius, be savo tiesio
ginių pareigų, yra labai užimtas 
ir besiartinančiu šios operetės 
pastatymu, jis mielai sutiko šia 
proga pasidalinti keliomis minti
mis ir atsakyti į muziką mėgs
tančią visuomenę dominančius 
klausimus. Taigi, būtų įdomu 
žinoti:

—• Kada “Pirmyn” choras yra 
įsisteigęs ir nuo kada Jūs jam va
dovaujate?

— Kaip žinome, didesnė lietu
vių išeivių banga pasiekė Ameri
kos krantus šio šimtmečio pra
džioje, o ypač j’ų. skaičius padidė
jo per rusų-japonų karą 1904- 
1905 m. Gi daina visuomet buvo 
ir yra lietuvių mėgiama, nes dai
noje lietuvis visada rado poilsį ir 
paguodą. Taigi tik kelerių metų 
laikotarpyje. Chicagoje ir apy
linkėse susiorganizavo net apie 
20 lietuvių chorų. “Pirmyn” cho
ras buvo įsteigtas prieš 65 metus 
— 1909 m. rugpiūčio mėn. Jo va
dovavimą aš perėmiau 1929 m. 
ir su juo dirbu iki šios dienos. 
Be to, 1928-1929 m. vadovavau 
“Birutės” chorui, trejus metus mo
kiau “Dailės ratelio” chorą Ke- 
noshoje ir Waukegano lietuvių 
chorą. Taip pat man teko mo
kyti dar serbų ir kroatų chorus 
čia pat Chicagoj^..... n.

— Ar dabar Jūsų vedamas 
choras ir veikia be pertraukos 
nuo tada, kai Jūs perėmėte jo va
dovavimą?

— Buvo pora pertraukų. Ant
rasis pasaulinis karas sutrukdė 
aplamai kultūrinę veiklą ir skau
džiai palietė “Pirmyn” chorą, 
ypač jame dalyvavusius vyrus. Iš 
jų net šeši žuvo kare, jų tarpe 
ir tuometinis choro pirmininkas 
Jonas Rukštela. 1959 m., chorui 
atšventus 50 metų sukaktį, jau
čiau, kad atėjo laikas ir man šiek 
tiek pailsėti, todėl choras išsi
skirstė ilgesnių atostogų. Bet visi 
pajutome, kad mūsų visuomenė 
pasigedo “Pirmyn” choro ir jo 
statomų operečių. Buvusių cho
ristų ir pašalinių asmenų ragina
mas vėl ėmiausi darbo, ir 1970 
m. “Pirmyn” choras buvo atgai
vintas su labai pasisekusiu Jo
hann Strauss’o operetės “šikšno
sparnis” pastatymū.

— Kuo “Pirmyn” choras ski
riasi nuo kitų, čia anksčiau vei
kusių lietuvių chorų?

— “Pirmyn” choras, nuo pat 
įsisteigimo, nesitenkino vien 
liaudies dainų koncertais, bet 
ėmėsi statyti iš pradžių lengves
nio turinio, komiškas operetes, o 
vėliau ir operas. Tiesa, kiti cho
rai irgi statė operetes, bet tik ret
karčiais, o “Pirmyn” choras tai 
darė kasmet Lietuvos nepriklau
somybės laikais daug Amerikos 
lietuvių troško aplankyti savo tė
vų žemę, bet “Pirmyn” choras 
buvo vienintelę. kultūrinė orga
nizacija, kuri 1938 m. suplanavo 
ir įvykdė savo gastroles Lietuvo
je. Bet gal daugiausia “Pirmyn” 
choras skiriasi nuo kitų tuo, kad 
visi kiti chorai po 10, 20 ar tik 
kelerių metų išnyko. Tuo tarpu 
“Pirmyn” choras, kaip matote, 
švenčia savo 65-tą gimtadienį ir 
net negalvoja išeiti į pensiją.

— Kokias operas ir operetes 
esate pastatę ir ką be jų dar tu
rėjote savo repertuare?

— “Pirmyn” buvo pirmutinis 
lietuvių choras Amerikoje, pasta
tęs operą. Tai buvo “Carmen”; 
statyta du kartus Goodman ir 
8th Street Chicagos teatruose, vi-

Kazys Steponavičius, “Pirmyn” choro ir “Kornevilio varpų” pastatymo va
dovas bei dirigėritas.

durmiestyje. 1940 m. mūsų žiū
rovų tarpe buvo ir prez. Antanas 
Smetona, kuris mus pagyrė, sa
kydamas, kad mūsų pastatymas 
buvo lygus Valstybinei operai 
Kaune. Kitos operos, kurias sta
tėme, buvo: “Cavalleria Rustica- 
na”, “Meilės eleksyras” ir “Par
duotoji nuotaka”. Visas operetes 
sunku net prisiminti, nes jų pa
statėme daugiau kaip 30. Pami
nėsiu tik keletą: Šimkaus — “Či
gonai”, Petrausko — “Kamin
krėtys”, “Birutė” ir “Šienapįūtė”, 
Bertulio — "Abejotinas asmuo”, 
o tarptautinių kompozitorių: 
“Gražioji galatėja”, “Blinda”; 
“Laima”, “Kornevilio varpai”, 
Cukrinis kareivis”, “Meilės dai
na”, “Linksmoji našlė”, “Šikšno
sparnis”, “Čigonų baronas”, “Pa
vasario karalaitė”, ir kit, Kadan
gi choras nuo pat įsisteigimo ruo
šė daug koncertų bei dalyvavb 
įvairiuose minėjimuose ir dainų 
šventėse, tai savo repertuare tu
rėjo daugelį lietuvių kompozito
rių ir šiaip liaudies dainų.

— Ar teko koncertuoti, be 
Chicagos, dar ir kitose lietuvių 
kolonijose?

— Gana dažnai vykdavom su 
koncertais į Rockfordą, Wauke- 
ganą, Kenoshą, St. Louis. Kiek 
rečiau į tolimesnius miestus, kaip 
į New Yorką, Clevelandą, Det
roitą ir Torontą. Operetes sta
tėme Detroite, Cievelande, o To
ronte vienu tarpu statėme opere
tes net 5 metus iš eilės.

— Kokie žymesnieji lietuvių so
listai yra dalyvavę jūsų chore ir 
iperų pastatymuose?

— Mūsų tikslas buvo duoti 
irogą gabesniems šio choro na- 
iams pasireikšti ir kaip solis- 
amS. Jų buvo gana daug. Iš tų, 
•urie dar tebedainuoja, yra Al
girdas Brazis, Kristina Mileriūtė, 
Eleonora Zapolienė, Viktoras 
tenderis, Valentinas Liorentas, 
Albertas Snarskis, Juozas Lauru-

šonis, Praurimė Ragienė ir kt. 
Visiems “Pirmyn” choras buvo 
jų pirmoji dainavimo mokykla.

—. Kodėl šiemet pasirinkote 
operetę “Kornevilio varpai”?

— Šiais mūsų sukaktuviniais 
metais norėjome pastatyti tokią 
operetę, kuri būtų ypač artima 
lietuvio širdžiai. Iš turimų lietu
vių kompozitorių operečių tinka
mos, deja, nebuvo. Visai naują 
lietuvišką operetę būtume statę 
nielu noru, bet tuo tarpu tokios 
dar neturime, o choras jai pa- 
uošti neturi ir lėšų. Kadangi 
'Kornevilio varpai” buvo popu- 
iariausia operetė nepriklausomo- 
e Lietuvoje (Valstybinė opera ją 
tatė net 69 kartus) ir visuomet 
>uvo mėgiama Amerikos lietuvių 
arpe, tai šią operetę ir pasirin

kome. Nors veiksmas vyksta1 
Prancūzijoj, bet panašus gyveni
mo būdas ir papročiai, ir gal da
linai kai kurios choro melodijos 
atitinka ir senovės Lietuvos kal
niečių bėi bajorų gyvenimą.

— Kaip eina “Kornevilio var
pų” choro, solistų ir kiti paruo
šiamieji darbai?

— Vokaliniai solistai ir choras 
jau visiškai pasiruošę. Dabar 
vyksta vadinamas “klijavimo” 
darbas. Jungiame muziką, bale- 
ą, vaidybą ir kalbamąsias parti

jas. Netrukus turėsime generali
nę repeticiją su orkestru, kuris 
susidės iš 23 Lyric operos orkest
ro narių. Tikimės, kad mūsų vi
suomenė išvys paruoštą, užbaig
tą ir žavingą šios operetės pa
statymą.

— Kas šioje operetėje dai
nuos pagrindines partijas?

— Solistai Algirdas Brazis, 
ileonora Zapolienė ir Albertas 
marskis, tai visiems gerai pažįs- 
ami iš įvairių kitų mūsų opere

čių pastatymų. Šiemet vėl - dai
nuos Viktoras Mieliulis, kurį lie
tuvių visuomenė pirmą kartą iš

girdo “Linksmojoje našlėje” 
prieš dvejus metus. Malonu pa
žymėti, kad grįžo j mūsų solistų 
tarpą ir Valentinas LiorentaS, 
kuris taip pat dalyvavo “Pir
myn” choro 1949 metų šios ope
retės pastatyme. Džiaugiuosi, 
kad pirmą kartą mūsų solistų są- 
statan. šiemet įeina gabi aktorė 
sol. Dalia Kučėnienė, kuri dai
nuos pagrindinę rolę. Mažesnė
se rolėse girdėsime: Julių Panką, 
Mary Banky, Astą Snarskienę, 
Laimą ir Birutę Naureckaites.

— Ar tiesa, kad šioje operetė
je, kaip ir ankstyvesnėse, Jūs pats 
ruošiate chorą, solistus ir net jos 
pastatymą režisuojate?

— Visuomet prisimenu vieną 
anglų patarlę, kad per daug 
virėjų sugadina sriubą (“too ma
ny cooks spoil the broth”). Šiam 
darbui jaučiuosi neblogai pasi- 
uošęs. Esu baigęs šioje srityje 

aukštąjį mokslą, nors patyrimą 
laikau geriausiu mokytoju, o jo 
man irgi netrūksta. Vien su 
“Pirmyn” choru jau dirbu 45 
metus, plius įvairūs lietuvių ir ki
tataučių chorai ir dramos rate
liai. Asistentai, atliekant pagrin
dinį choro mokymo darbą ir pla
nuojant dekoracijas bei apšvieti
mą, gal ir, palengvintų mano 
naštą, bet tuoj ir žymiai padi
dintų choro išlaidas. Klampinti 
chorą skolosna visuomet vengiau 
ir vengsiu, tad ir priverstas pasi
imti sau visą operečių paruošimo 
ir pastatymo darbą meninėje sri
tyje.

— Kaip vertinate lietuvišką 
visuomenę m uzikiniu požiūriu?

— Visi žinome, kad lietuviai 
yra muzikalūs ir muziką mėgs
tą žmonės. Jie mėgsta tiek liau
dies, tiek klasikinę muziką. Iš sa
vo asmeninio patyrimo žinau, 
kad lietuviai mėgsta operetes. 
Klausydami jų lengvos, žavingos 
muzikos ir humoristinio turinio, 
visi bent laikinai išsiblaškome, 
užmirštame kasdienines proble
mas ir rūpesčius, pailsime ir atsi
gaiviname.

Ir dar vienas, gal ir nelabai 
kuklus klausimas:

— Kaip verčiatės finansiniai, 
statydami operetes, žinant, kad 
jų pastatymai daug kainuoja?

— Su finansais yra sunkoka, 
bet iki šiol dar sugebėjome išsi
versti be skolų, nes, kaip anks
čiau minėjau, be būtino reikalo 
neišleidžiame nė vieno dolerio. 
Šiemet, kai viskas pabrango ir vi
sos išlaidos žymiai padidėjo, fi
nansinės problemos sukelia 
daugiau rūpesčių. Norime, kad 
kaip galima daugiau lietuvių ga
lėtų pamatyti mūsų spektaklius, 
todėl mūsų bilietų kainos žemes
nės negu kitų pastatymų ir vi
siems, net studentams ir pensi
ninkams, prieinamos ir jau ket
virti metai kaip nepakeltos. Šie- ( 
met, jei ir visi bilietai abiems' 
spektakliams bus išparduoti, nu
matom, jog neužteks lėšų visom 
išlaidom padengti. Bet tikimės, 
kad mūsų geraširdžiai mecenatai 
ir rėmėjai vėl ateis mums į pa
galbą, ir gal kaip nors suvešim 
galą su galu — baigė pasikalbė
jimą muzikas K. Steponavičius.

/. Jadv.

Artėjančio Robert Planųuette “Kornevilio varpų” spektak lio Chicagoje solistai su dirigentu ir meno vadovu. 15 kairės 
| dešinę: Valentinas Liorentas, Albertas Snarskis, Dalia Ku čėnienė, muz. K. Steponavičius, Eleonora Zapolienė, Algir
das Brazis, ir Viktoras Mieliulis. Nuotr. Jeff Mankus
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Laiškas iš Briuselio

Knygų gerbėjai ir šypsenos
EDUARDAS CINZAS

Kovo 16-24 dienomis “Euro
pos sostinėje” įvyko 6-ji Tarptau
tinė knygų paroda. “įsivaizduokite 
8 km ilgio lentyną, kurioje 30 
valstybių 1000 leidyklų išstatys 
150.000 knygų”, skelbė skaitomas 
dienraštis.

Parodą surengė miesto centro 
daugiaaukštyje, kuriame susi
grūdę restoranai, vaistinės, kir
pyklos, kelionių biurai, turisti
nių blizgučių parduotuvės, teat
ras, koncertų ir mokslo rabinų 
konferencijų salės. Sumokėję po 
30 frankų, (apie 70 amerikietiš
kų centų) slenkančiais laiptąis 
pasikeliame į nebežinia kelintą 
aukštą ir patenkame į žmonijos 
rašto lobyną.

Pasigrožėję knygomis — rete
nybėmis, stabtelėję prie visoms 
parodoms neišvengiamų “keliau
jančių dailininkų” (bliudžinsai, 
moziškai šakotos barzdos, pa
šaipios šypsenėlės “laisvo, iš sie
los gelmių ir knyginės dekaden- 
cijos nesužaloto meno” neper- 
prantantiems smalsuoliams) gu- 
ašinių, o kai kur. ir kasdieninių 
lūpų pieštuku išmargintų karto
nų, susirandame sovietinės kny
gos skyrių.

Iš pirmo žvilgsnio nuspręsi- ,, 
džiame, kąd šiais metais jis lyg 
ir kuklesnis. Gal daugumas kny
gų jau buvo' išparduota, —t ątė- 
jome paskutinę parodos dieną, o 
gal todėl, kad skyrius užsisklen

dęs kampe, suglaustas į kėtur- 
kampį. Kiek knygų buvo išsta
tyta, , taip ir nepavyko sužinoti, 
nes niekas neturėjo pilno sąrašo.

Atrodo, kad Sovietijoje knyga 
nėra vien tik pasiskaitymas, bet 
h gražus namų bibliotekoj■ pa
puošalas: ūąugųmas knygų Jde-.

, tais, ;skoningais viršeliais,, Skląi- 
dąnt , puslapius, įsifikinj, kąd po
pierius geras, darbas atliktas be 
.priekaištų." Kaip ir visada pplitį-; ■■ 
tįioMd(#.lpgipio turinio .. knygos 
.ątsipjėšia apie lentynų,Nie- 
kas jų neliečia, niekas nesusido
mi, o .tačiau kjekvisneriais .
taiš fdeblogitijo fanatizmo; Mė- ■' 
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Tik pas 
mus 
galite 
pasirinkti 
Dividendų 
mokėjimo 
planą.

We have a 
savings plan 
for your 

financial future 
... and you’ll likę 
saving with us. 
Ask your f riends 
and neighbors 
aboutSt. Anthony 
Savings.!
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PAS MUS NE VISI DARBININKAI YRA LIETUVIAI, BET KĮEKVjENAME 
SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

Annual 
Yield

GuarUrly 
Y laki

Monthly 
Yield CLASSES OF SAVINOS: Minimom 

Deposif
F«r 

CmIb«b

7427 7.«b 7.372 4 yuri CERTIFICATE of DEPOSITS >10,000.90 7’/.%

r.JM *1. 7-160 7.111 4 years CERTIFICATE ef DEPOSITS S 5/000.00 7%

7.063 6.m 6.643 l>į TW» CERTIFICATE of OEPOSITS S >,000.00 **%

6412 6.644 6.406 2 years CERTIFICATE of DEPOSITS S 5/000.00

6.S41 6-167 6.353 1 yur CERTIFICATE oi OEFOSITS S 1,000.00 «’/.%

5.300 FAID-UF SAVINGS PASSBOOK S 160.00

5.124 OPTIOMAL SAVINGS PASSBOOK • 10.00 **

Q ‘ii n tMEMBER FS-UXWASHINGT0N'DC
Ąpthony
Savings

1447 South 49th Court Cicero 60650 
Telephone 656-6330 and 242-4395 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Vedėjas

Of en Mon. 9-8, Tues.-Thurs, H. 9-5. Sot. 9-1; Closed Wed. & Sun.
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(Atkelta iš 4 pusi.)

iiu jos uždengia sovietinės kny
gos skyrių. Gausu mokslo-tech- 
nikos darbų, vienas kitas filoso
finis kūrinys, bet ryškiausia vai
kų literatūros lentyna: puikūs, 
skoningi viršeliai, vykusios iliust
racijos. Besklaidant įsitikini, kad 
vaiko' pasaulis dar nesužalotas, 
nesubiaurotas taip mūsuose ma
dingu kriminalizmu, kad jame 
tebevyrauja moraliniai — peda
goginiai motyvai.

* Nepavyko surasti nė vienos 
Sovietijos respublikų knygos gim
ta kalba, visos vertimai į pran
cūzų, anglų ir L t, arba — ru
siškos.

Julė ieško lentynose autorių su 
as, is» us. Matau — atskuba 
šypsodamasi: kažką surado.

— Mykolas Sluckisl — skaito 
viršelyje. — Lietuvis?

— Taip, patvirtinu, — lietu
vis. Ka4 viešėjau Chicagoje, vie
na graži ponia sakė, kad tai vie
nintelis nūdienės Lietuvos rašy
tojas, kurį galima vadinti “rašy
toju profesionalu“.

Romanas kietais drobės virše
liais, kuriuose atmušta: Mykolas 
Sluckis “Mon havre de nul paix”. 
Nusiperkame, nes tai vienintelė 
Lietuvos rašytojo knyga. Praėju
siais metais suradome mūsų lite
ratūros milžino Balio Sruogos 
“La foret dės dieux”. (Beje, 
Sluckio romano vertimo paskuti
niame puslapyje prašoma, kad 
skaitytojas pasiųstų savo nuomo
nę ne rašytojui, kaip mūsuose 
įprasta, bet j... Maskvą.).

Apvaikščioję prancūziškai 
kalbančių kraštų lentynas, žvilg
terėję vienur kitur, ateiname prie 
Kanados skyriaus. Kanadietiškai 

. stiprus, malonaus veido ir bel
giško alaus įkaitintu žvilgsniu 
vaikinas krapšto ruda garbanė
le papuoštą galvą. (Tik vėliau, 
kai sugrįžome į namus, susivo
kiau, kad jis panašus į Chica
goje pažintą aktorių Barauską).

— Aian Stanike? — perklau
sia. — Taip, taip, jo knygos čia 
kažkur...

Peržiūri lentynas, pasiklausia 
gražios-moterėlės tokiomis siau
romis kelnėmis, kad baisu, jog 

( nesutrūkinėtų besilankstant, bet 
mielojo Stanike kaip nėr taip nėr.

— Pasiteiraukite pas prancū
zus, — pataria.

Literatūros dievaičių skyriuje 
prancūziška netvarka, skubėji
mas, lakstymas, nieko nenuvei
kiant.

— Kreipkitės pas kanadiečius,
* —- nurodo pagiringo ministro 

veidu seniokas. — Pas mus jau 
išparduota.

Grįžtame prie klevo lapo len
tynų. “Hachette” leidykloje nė
ra, sakome, išparduota. Vėl 
siaurutės kelnės tūpčioja, karsto
si lentynose, bet aš taip ir nesu
laukiau, kada jos sutrūkinės, kaip 
ir nesulaukiau Stankūs knygų. O 
tas Alain Stankė taip vilioja. Juo 
labiau, kad anksčiau jis vadinosi

* Aloyzas Stankevičius...
— Netrukus vyksime Pary

žiun, ten ir nusipirksi, — rami
na Julė Nuvargę parodos lanky
tojai sėdi kavinių terasose. To
kios ten terasos, bet vis tiek pa
gal belgiškus papročius: šalia 
knygų lentynų surikiuoti staliu
kai, keletas puodų su gėlėmis ir 

V — baltais laivyno karininkų 
švarkais padavėjai. Išgėrę stiklą 
alaus, slenkame prie durų. Prieš 
savo knygų krūveles sėdi autoriai. 
Vieni, apsupti gerbėjų, vos spė
ja pasirašinėti, kiti, kurie tebe
laukia auksinio rytojaus, šypsosi 
taip gailiai, kad net graudu. Nu
sižiūriu liūdniausiu veidu ir pa
prašau busimojo genijaus para- 

A.. šo. Tuo labiau, kad jo knygos 
viršelyje gražiausias pasaulio 
žvėriukas.

Kai sugrįžtu prie lūkuriuojan
čios Julės, ana paima knygą, pa
varto ir atsidūsta.

— “Kačių psichologija”, — 
skaito viršelyje. — Taip ir gal
vojau!

Veidai. Daugybė veidų... Vieni 
abejingi, kaip ir visų pasivaikš
čiot išėjusių miesčionių, kituose 
šviečia kažkas nekasdieniško, pa
kilaus, kaip ir visose šventėse.

Dešimtmetis be prof. Stp. Kolupailos
J. DAINAUSKAS

1964 m. balandžio 9 d. South 
Bend, Ind., po sunkios ligos, mi
rė vienas žymiausių tiksliųjų 
mokslų Lietuvių mokslininkų — 
prof. dr. Steponas Kolupaila. Bu
vo gimęs 1892jIX.14 d. Latgalos 
žmėje. Baigęs 1915 m. Geodezi
jos institutą Maskvoje, buvo pa
liktas rengtis profesūrai hidro
technikos srityje. Nuo 1919 m. to 
paties Geodezijos instituto profe
sorius, 1918 m. jisai paskelbė 
(rusų kalba) veikalą “Hidromet- 
rija”, pirmutinį tos specialybės 
darbą Rusijoje. 1921 m. parva
žiavęs i Lietuvą, dėstė Dotnuvos 
Žemės ūkio technikume, Kauno 
Aukštesniojoje technikos mo
kykloje. Nuo 1922 m. Lietuvos 
Universiteto prh’atdocentas, 
1923 m. docentas, 1926 m. e. o 
profesorius, 1940 m. VDU ord. 
profesorius, Statybos fakulteto 
dekanas, Lietuvos mokslų akade
mijos narys. 1923-30 m. Hidro
metrinio biuro vedėjas. 1935-40 
m, Lietuvos Energijos komiteto 
vandens jėgų skyriaus vedėjas. 
Kelių tarptautinių geodezijas ir 
hidrologijos kongresų dalyvis- 
pranešėjas. Dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais, moksliniais tiks
lais, Lankė Ispaniją, Italiją, JAV, 
Kanadą, Lenkiją, Maroko, Portu
galiją, Rusiją. Lygiagrečiai buvo 
įvairių draugijų veikėjas: Lietu
vos geograf. d-jos vicepirminin
kas, ‘Lietuvos matininkų ir kul- 
tūrtechniikų d-jos garbės narys, 
Lietuvos fotamėgėjų d-jos p-kas, 
Kalinių globos Soterijos draugijos 
vald. narys ir t. t. 1931-33 m. 
Kauno miesto tarybos narys.

4944 m. atsidūręs Vokietijoje, 
dėstė lietuvių gimnazijoje, hidro- 
metrijos kursuose, aukštesniuose 
technikos kursuose, UNRRA uni
versitete, lygiagrečiai dirbdamas 
savo specialybėje, tobulino įvai
rius hidrometrinio matavimo 
įrankius. Nuo 1947 m. JAV Not
re Dame, Ind. universiteto profe
sorius, įrengė prie to universiteto 
hidraulinę laboratoriją, pirmąją 
tos rūšies JAV.

Tyrė Lietuvos vandenis, rado 
maksimaliniams debitams skai
čiuoti formulę, pasiūlė žiemos 
vandens (.padengto ledu) debi
tams Skaičiuoti metodą, JAV vad. 
“Lithuanian method”. Lietuvo
je, parengdamas vis naujus rei
kiamus specialistus, žodžiu ir raš
tu, kovojo dėl kiek galima pla
tesnio Lietuvos elektrifikavimo, 
pirmučiausia, tam tikslui panau
dojant Lietuvos vandenų energi
ją, neretai tam reikalingus ap
skaičiavimus pradėdamas nuo 
*'A”, nes, svetimiems valdant Lie
tuvos žemes, tokių duomenų nie
kas nerinko.

Redagavo žurnalą Tecnniką 
,1925-28 m., Lietuvos Universite
to penkerių metų apyskaitą 1927, 
Dotnuvos Almanachą 1937 m., 
dienraštį XX-jį Amžių 1940 me
tais. Paskelbė daugybę specialy
binių ir visuomeniniai-publicis- 
tinių straipsnių, rašydamas dau
giau kaip trisdešimtyje lietuvių 
žurnalų bei laikraščių ir daugy
bėje specialybinių žurnalų sveti
momis kalbomis įvairiuose kraš
tuose. Lietuviškosios Enciklope
dijos bendradarbis, hidrologijos 
ir hidrografijos skyrių redakto
rius nuo 1933 m. Taip pat šių 
skyrių redaktorius ir Lietuvių En-

ciklopedijoje išeivijoje. Vandens 
pažinimo ir išnaudojimo mokslų 
temomis savo rašinius jisai patei
kė 35-se LE tomuose, priedui da
lykiškai aptardamas mūsų spau
doje kiekvieną naują tos enciklo
pedijos tomą. LE rašė iki pat 
mirtino susirgimo.

Vien JAV jo paskelbtieji dar
bai specialistų laikoma didelės 
vertės. O jų nemažai: Recent 
Developments in Current-meter 
design 1949, Universal Diagrama 
Gives Critical Depth in Trape- 
zoidal Channels 1950, Nomog- 
ram Solves Parabolic Empirical 
Eųuations 1954, Manual for Fluid 
Mechanies 1957 ir t. t. 1961 m. 
Notre Dante univ. išleido jo 975 
psl. veikalą Bibliography of Hyd- 
rometry, kuriame surinkta duo
menys apie šios srities literatūrą 
nuo seniausių laikų. Tai pirmuti
nis toks veikalas toje srityje. Pa- 
statojoje knygoje prof. St. Kolu
pailos įrašyta dedikacija skamba 
šitaip: Sis veikals skiriamas tėvų 
žemei — Lietuvai (dedikacija į- 
rašyta lietuviškai).

Lietuvoje prof. St. Kolupaila 
visą laiką nuoširdžiai bendradar
biavo su jaunimu, skatino jauni
mo domėjimąsi mokslu, ragino 
kuo geriausiai pažinti savo kraš
tą, užtat propagavo turistines ke
liones po Lietuvą, o ypač josios 
vandenimis, pats daug kartų va
dovaudamas studentų iškyloms 
baidarėmis, keliaujant vis naujo
mis upėmis, upokšniais, ežerais. 
Besirūpindamas lietuviško jau
nimo veiklumo ugdymu, buvo 
įsijungęs į lietuvių skautų veiklą. 
1937 m buvo Vyr. skautų tary
bos narys. Išeivijoje ypačiai ar
timai bendradarbiavo su akade
mine skautija. Buvo studentų 
skautų Korp! Vytis (lygiai ir

technikų Plieno korporacijos) 
garbės narys.

Prof. St. Kolupailos studen
tai, draugai ir bendraminčiai 
sutarė paruošti ir išleisti jo 
gyvenimo ir darbų mokslinę ap
žvalgą. Iniciatyvos ėmėsi Akade
minis skautų sąjūdis. Tą mono
grafiją (daugiau kaip 500 psl.) 
parengė Korp! Vytis filist dr. inž. 
Jurg. Gimbutas. Ji jau baigiama 
spausdinti, norint ASS 50 metų 
sukaktyje ('1974.X.16 d.) ją pa
teikti. lietuviškai visuomenei. 
ASS tos monografijos išleidimu 
nori pareikšti savo pagarbą tam 
dideliam mokslininkui, jo dešim
ties metų mirties sukaktį minint.

Pagrėbstai
KAS ANT KO STOVI?

Pagyvenę svetur, pasijutome 
lyg ir saugūs, ir jau būdavo gai
la žiūrėti visokių naujokų, kurie 
šviežiai atvažiuoja iš kitur į tą pa
tį kraštą, kuriame mes gyvename. 
Rodos, ims ir vėjas nupūs juos, 
tokius lyg iš niekur atėjusius. 
Štai, būdavo, sutiksime indą, ir 
valandų valandas teks jam įrodi
nėti, kad jis nėra toks eterinis, 
kuriam nė vėjo pūstelėjimo ne
reikia. Paskutinis ir, rodos, tvir
čiausias argumentas: jūs gi tu
rėjot vedas, Mahabharatą ir 
Ramajaną ir Rabindranatą Ta- 
gorę! O kas tai turėjo ir turi,ne
gali būti niekas, vi$ tiek, ar sve
timo krašto fabrike prievaizdas 
tau turėtų nuolankus būti, ar tu 
jam.

Atsimenu, su danų studentais 
vieną kartą mus suartino Ander-

Prof. Steponas Kolupaila kartu su savo buvusiais studentais, vėliau moksli
niais bendradarbiais, 1946 m. Kemptene, Vokietijoje. Dešinėje — Inž. Kazys 
Krišėiukaltis, kairėje — Juozas V. Danys-Danillauskas, dabar gyvenąs Otta- 
woje, Kanadoje, kur eina atsakingas pareigas Kanados švyturių projektavimo 
vadovybėje. Jis taip pat yra vienas iš knygos apie Steponą Kolupailą auorių.

(K. Daugėlos nuotrauka iš spausdinamos knygos “Steponas Kolupaila”)

senas, ne Neksė, bet Kristianas. 
Pasirodo, ir jie buvo girdėję, kad 
toks gyveno ir kažką rašė...

O dabar mane nustebino airis. 
Ne profesorius, ne, bet darbinin
kas. Jis man pradėjo aiškinti, kas 
James Joyce “Finnegan’s Wake” 
pasakyta apie moteris ir meilę. 
Prisipažinau jam, kad Joyce to 
veikalo nepajėgiau padoriai su
virškinti, ir, žinoma, man gal ir 
atleistina — nei aš airis, nei ang
las. Kitas dalykas — “Ulysses” 
(su juo susipažinus, nesunku at
sekti ir A. Škėmos “Baltos drobu

lės” Garšvos formalinę meilę 
tam veikalui).

Labiausiai mane sujaudino, 
kad tas airis pats man pasakė, ką 
Joyce rašo “Finnegan’s Wake“. 
Ne aš jam turėjau priminti, bet 
jis pats yra skaitęs. Indams ir net 
danams mes turėjome įrodinėti, 
ant kokio didelfo pagrindo jie sto
vi. Airis šįkart pats žinojo! Ar ne
nuostabu?

Dažnam lietuviui, tur būt, ne
drąsu būtų pokalbyje priminti, 
ką šiuo ar tuo klausimu yra ra
šę Krėvė, Šatrijos Ragana, Žemai
tė... Iš kur jis, vargšas, žinos, ir

primindamas jam lyg ir gėdą da
rytum, kad jis čia maždaug anal
fabetas. O airis, matote...

UŽMIRŠTA PRAEITIS IR 
DOLERINIAI, JOS 

PROCENTAI
Kas dabar beatsimena Maksi

mą Litvinovą, buvusį Sov. Są
jungos užsienio reikalų mlniste- 
rį? Tur būt, maža kas. Po jo bu
vo Molotovas, o po to Gromyko. 
Litvinovas jau toli nuėjo užmarš
tin. Užsienių laikraščiuose jis 
kartais dar prisimenamas, kai 
atsitinka kas nors jo vaikaičiui 
dr. Pavelui Litvinovui, 34 m. 
amžiaus fizikui, kuris nuo 1968 
m. sėdi ištremtas Sibire ir dar 
metus sėdės už demonstraciją 
Maskvoje dėl invazijos Cekoslo- 
vakijon.

Dabar jau reiškiasi ar ausis su
glaudę laikosi ano Litvinovo ne 
tik vaikaičiai, bet ir provaikaičiai. 
Tačiau, štai, prieš metus išsirū
pino teisę išvažiuoti ir Britanijo
je apsigyveno ano garsaus Mak
simo žmona Ivy, dabar jau 81 
m. amžiaus senutė, anglė, gimusi 
ir augusi Londono inteligentiškoje 
šeimoje, be kita ko, kelių knygų 
autorė.

Ji dabar apsigyveno Hove 
mieste netoli Brightono ir pati ži
no, kad praeitis jau užmiršta. 
Ryškiausias užmaršties įrodymas: 
spaudos pardavinėjimu besiver
čianti krautuvėlė ant jai pristato
mųjų laikraščių užrašo Kitvinok 
pavardę, ne dėl to, kad užsaky
toja taip norėtų, bet taip ar pa
našiai buvo išgirsta, ir viskas. Lit- 
vinov ar Kitvinok, ar ne vis tiek!

Kai kur, žinoma, ta senukė dar 
tebėra garsi, tebegyvena savo 
praeities kapitalo procentais. Štai 
ji gauna iš savo vaikų ir vaikai
čių laiškų, juos panaudoja nove
lėms, ir “The New Yorker” jai 
už kiekvieną tokią novelę sumo
ka po 2.000 dolerių! Norėtume 
tikėti, kad tie doleriai mokami tik 
už tą kadaise garsią, buvusią pa
vardę. B. Kazimieraitis
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S T. JUDE
“Patron of Hopeless or Difficult Cases”

April 27lh thru May 5th, 1974
2:00 P.M. (3:00 P.M. Sunday)
5:30 P.M. (Omitted Sunday)
8:00 P.M.

Rev. Edmund Langton, C.SS.R,
Novena Speaker

Rev. Patrick Shannon, C.M.F.
Novena Director s

NATIONAL SHRINE OF ST. JUDE
CLARETIAN FATHERS 
3200 East 91st Street, Chicago, lllinois 

lllinois Centrai “South Chicago” tralo to fllst Street and walk 
a hatr block east. Or take U. S. 41 to 91st Street and turo w«»t- 
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA — nuo $751.00

> IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

ADDTOYOURINCOMEp—1
There’s no better time to save, than 

now.

Open a new account or add to an 

existing one. Either way, your money 

earns more at Standard Federal.

VVe’ve been helping people save for 65 

years.

Choose from six different savings pro- 

grams with interest rates that have 

never been higher.

Each program is designed to earn more 

for your savings dollar.

C
■>s

Daugybė vaikų. Jie šmirinėja 
tarp knygų lentynų, sklaido jas, 
skaito. Vieni stovėdami, kiti su
sėdę ant grindų ir ištiesę kojas, 
per kurias šypsodamiesi žengia 
lankytojai.

Jau pavargę (vis tiek juk nesu- 
sipažinsi su 150.000 knygų) pa
siekiame duris. Nuobodžiaujan
čio kunigaikščio veidu seniokas 
pakelia du pirštus prie kepurės.

— Iki sekančių metų! — atsi
sveikina.

— Iki sekančių.

Dar yra likusių vietų sekančiose grupėse:
RUGSĖJO 4, SPALIO 2 

ir
GRUODŽIO 20

Šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje ir Helsinkyje.

Čikagos — $112.00
Vykstantiems iš Detroito — $ 74.00

Clevelando — $78.00 daugiau
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESrVELUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 VVest Broadsvay, P.O. Box 116 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127
TEL. (617) 267-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
(Air fares subject to changes)

*A substantial interest ponaity is roguired for early wrthdrawal.

CERTIFICATE ACCOUNTS*■ /2Z) 15,000 Or More 4 Year Maturity " ' YIELD INCREASES TO 7.90%YEARLY on interest accumulated for 1 yr.
6%%
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS* $1,000 Or More 30 Month MatoMy YIELD INCREASES TO 701% m Mterest occumufofod for 1 yr. YEAILY
CERTIFICATE ACCOUNTS* $1,000 Or More 90 Day MatuMy YIELD INCRIASES TO 6002% o« interest occumulafed for 1 yr.

■Jo? CERTIFICATE ACCOUNTS*
■ ĮG $1.000 Or Moro 4 Yeor Motority" ' YIELD INCREASES TO 7.35%YEARLY •« mteroąt occvmolated for 1 yr.

6%7.
YEA1LY

CERTIFICATE ACCOUNTS* $1.000 Or More 1 Yoor Matvnty YIELD INCREASES TO 6 SIS o" mterest octumvlotod for 1 yr. YEAtLY
PASSBOOK SAVINGSInterest Fo»d to the Dote »f WitM'«vol YIELD INCREASES TO 539% o* mterest eccumulontd for 1 yr.

SlflND/lRD 
FEDER/U. 
s/Mngs

Celebreting our 65th year
Assets over $198,000.000.00
Reserves over $18.000.000.00

4192 Archer Avenue (of Socromento) Chicago, lllinois 60632 - 847-1140
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Vakaras su V.K. Jonynu
Balandžio 7 d., sekmadienio doma medžio raižinių technika, 

vąkare, Jaun'mo centro kavinėje, Šekspyro “Hamleto” iliustravime 
Chicagoje, Čiurlionio galerijos jau medį pakeičia plunksna, 
direkcija suruošė pobūvį, kuria-| pieštukas, ir vietoje techninių 
me dail. V. K. Jonynas su gausiai 
susirinkusiais menininkais ir me
no mylėtojais pasidalino savo 
meno darbais skaidrėse. Kaip 
pats dailininkas savo įžanginėje 
kalboje sakė: “Kadangi toli gyve
nu nuo Chicagos, todėl noriu Jums 
parodyti, ką aš veikiu Nevv Yor- 
kę’f. Atsigabenęs 300 skaidrių sa
vo meno kūrinių, pats dailinin
kas jas mums rodė ir apie jas 
papasakojo. Pamatę šias 300 
skaidrių, sužinojome, kad dail. 
Jonynas yra ne tik labai produk
tyvus ir šakotas menininkas, bet 
taip pat labai įdomus oratorius 
ir dar kartu humoristas. Savo 
darbus bei jų kūrimo sąlygas jis 
apibūdino daugiau iš linksmo
sios pusės, negu iš rimtosios.

Skaidrių rodymo vakarą daili
ninkas pradėjo savo paties port
retu. Autoriaus žodžiais, visi me
nininkai save vis piešia labai 
gražų, ir aš tą patį bandžiau pa
daryti. Su tokia labai nuoširdžiai 
atvira pradžia dail. Jonynas tuoj 
pagavo savo žiūrovų dėmesį ir 
tarp jo ir auditorijos užsimezgė 
draugiškas bendravimas. Toliau 
sekė dar Europoje sukurti jo gra
fikos darbai. Matėme milžinišką,' žįstame kaip daiktus su savo pa- 
daug darbo valandų reikalavusį skirtimi, lengvus savo stiliumi, 
knygų iliustravimą, Donelaičio grakščius ir neperkrautai ęlegan- 
“Metus” ir Goethes “Verterio j tiškus.
kančios . Čia dailininkas pasi- į Vienas iš dail. Jonyno didžiau- 
reiškia kaip realistas grafikas/ 
su nepaprastai meistriškai apval-

įmantrumų, matome laisvą lini
ją, kur kelios linijos jau sudaro 
nuotaiką, išsako turinį. Į “Main- 
zo apgulimo” iliustravimą, daili
ninkas jau įveda ir spalvą.

Dar Vokietijoje būdamas, dail. 
Jonynas padaro vokiečiams eilę 
pašto ženklų. O vėliau suprojek
tuoja pašto ženklus ir Vatikanui.

Kaip pats dailininkas sakėsi, 
nors Europje nebuvo mokęsis vi
tražų gamybos technikos, čia 
Amerikoje, pastudijavęs šešis mė
nesius, pradėjo dirbti šioje srity
je. Savo studijoje dailininkas 
pats suprojektuoja vitražus, ku
rni matėme labai daug, neš jis 
yra išdekoravęs apie 300 bažny
čių Amerikoje. Savo vitražams jis 
naudoja ir sunkųjį skaldytą stik
lą ir lengvąjį, spalvotą. Bažny
čias jis išpuošia ne tik vitražais, 
bet taip pat skulptūromis, relje
fais, altoriais, žvąkidėmis, krikš- 
tyklomis, monstrancijomis, taber
nakuliais, šventojo vandens in
dais, net degančių lempučių pa
dėklais ir klaupkomis. Visi šie 
suminėti bažnyčių išpuošimai ir 
jų reikmenys yra suabstrąktintai 

I realistiniai. Visus mes juos atpa-

DHAUGAh MOKSLĄ-. MhN Ab, LIILK A I URA

Julijos švabaitės-Gylienės naujos poe
zijos knygos viršelis, pieštas Danguo
lės Stončiūtės.

Vytautas h. Jonynas
Nuotr. V. Maželio

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, lUinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

šių darbų buvo Nevv Yorke įvy
kusioje parodoje Vatikano pavil
jono ir pačiame Vatikane Lie
tuvos kankinių koplyčios dekora
vimas. Kaip pats dailininkas už
siminė, jog daug kliūčių darė Va
tikano koplyčios dekoravimo ko
misija. Jos nariai ilgai žiūrėję į 
paruoštus projektus, vis buvo 
nepatenkinti, sakydami, jog no
rį, kad derintųsi prie renesanso 
bazilikos stiliaus. Bet kai įtikino
me komisiją, kad mes Michelan- 
gelo nenukonkuruosime, mes! 
tiktai norime prabilti sava kal
ba, parodyti savo sugebėjimus, 
tada jau davė savo sutikimą.

Be bažnyčių dekoravimo, dail. 
Jonynas nemaža dirbo ir archi
tektūrinėje srityje, suprojektuo
damas mauzoliejų, bažnyčių.

Jonynas, kaip modernistas, la
biausiai pasireiškia paskutiniuo
se savo skulptūros darbuose. Vie
na iš tokių monumentalių skulp
tūrų matėme suprojektuotą vfe-

nam Brooklyno universiteto kie
mui. Tai milžiniškas darbas su
sidedąs iš kelių tuščiavidurių ke
turkampių sulydytų aluminio 
kubų.

Visi, kas tiktai domisi menu 
bei jų kūrėjais, turėjo labai retą 
progą pamatyti vieno iš mūsų 
žymiausių menininkų darbus. 
Ypač buvo gera proga pamatyti 
bažnyčių religinius originalius 
išpuošimus, kurių mes, tur būt, 
niekada nebūtumėm galėję pa
matyti, nes niekada mes tų baž
nyčių neaplankysime ir nepatir
sime to reto grožio, žiūrėdami į 
bažnytines puošmenas.

Pasibaigus skaidrių rodymui, 
gaila buvo, kad tos trys valan
dos taip greitai prabėgo, nes to
kių meno švenčių retai pati
riame. Pamačius tiek daug me
no kūrinių, padarytų vieno žmo
gaus, sunku buvo įsivaizduoti, 
kad vienas žmogus tiek daug ga
li . padaryti. Bet pats dailininkas 
Jonynas sakė: “Aš nebijau dar
bo, dirbu 17 vai. į dieną”.

Saulė Jautokaitė
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MONA USA JAPONIJON

Leonardo da Vinci (kūrinysio ;,v; kii no deze’ kad

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis.

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių i Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi dideli patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune) 
DATOS YRA SEKANČIOS:

BIRŽELIO MĖN. 11 D.
BIRŽELIO MĖN, 17 D.
BIRŽELIO MĖN. 27 D.
LIEPOS MĖN. 8 D.
LIEPOS MĖN 23 D.

LIEPOS MĖN. 31 D.

RUGPIŪČIO MĖN. 4 D.

RUGSĖJO MĖN. 1 D.

SPALIO MĖN. 2 D.

— CHICAGO — UŽPILDYTA
— CHICAGO — NEVV YORK — UŽPILDYTA
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
— CHICAGO — NEW YORK — UŽPILDYTA
— CHICAGO — 15 dienų
sustoja Romioji?
— CHICAGO — NEVV YORK —
sustoja Romoje
— CHICAGO — NEVV YORK — 
sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEVV YORK — 
arba 20 dienų, sustoja Romoje
— CHICAGO — NEVV YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki

15 dienų —

15 dienų —

15 dienų —

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE ATEITYJE.

Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones j Havajus — vieną S- m. rugpiūčio 
mėnesį, kitą vasario mėnesį 1975 m. Patariama registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South We$tern Avenue 

Chicago, lllinois 60643 Tel. (312) 238*9787
Norintiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sudarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visą Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, parūpiname vizas.

— AIDAI, 1974 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Mėnesinis kultūros 
žurnalas Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass., 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams dr. Leonardas 
Andriekus, OFM. Administruoja 
Benvenutas Ramanauskas,
OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Žurnalo 
metinė prenumerata 10 dol.

Naujame numeryje d r. A. Ge
rutis rašo apie sovietinį federa
lizmą; kun. dr. V. Pavalkis at
skleidžia daug įdomių ir mažai 
žinomų faktų rašinyje “Arkivys
kupas Mečislovas Reinys Vilniuje 
(1940-1947)”; Juozas Brazaitis 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos 50 metų sukakties proga 
duoda straipsnį “Akademija tau
tos kryžkelėse”. Alg. Landsber
gis žvelgia į tautosakos ur dramos 
sąlytį Lietuvoje; tęsiamas ir bai
giamas juostom įrašytas kone tes
tamentinis pokalbis su prof. A. 
Saliu; įspūdžių iš Okeanijos 
pluoštą pažeria Vytautas P. Zu- 
bas. Poezijos puslapis skirtas nau
jiems Vlado Šlaito eilėraščiams.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
Vytautas Vaitiekūnas rašo apie 
pasaulinę ipolitiką 1973 metais; 
J. B. Laučka kalba apie Baltijos 
valstybes Amerikos diplomato 
Charles E. Bohlen atsiminimuo-

rinkinyje .poetę randame dar la
biau įsigilinusią į jos mėgiamas 
temas: į šeimos, moters, tremties 
problemas ir jų aplinką. Žodis 
dar labiau atrinktas, piilnavidu- 
riaii įvaizdžiai ir turinio drama
tinės lūžtvės tiesioginiam išsisa
kyme daugelyje vietų virsta įtai
gia lyrika.

J. išvaibaitės toliau besivystan
čio poetinio kelio naujiena šia
me rinkinyje yra kaip tik tos na
mų apyvokos, tiesiog virtuvinės 
temos, kurias ji įstengia kilstelė-

Mona Lisa niuo bal. 19 iki birž. 
10 d. bus išstatytas parodoje To
kijo mieste, Japonijoje. Louvro 
muziejus su Prancūzijos Kultū
ros ministerija sudarė ypatingo 
saugumo planą paveikią gabenti. 
Visam keliui buvo parinkta gink
luota sargyba. Tas paveikslas tai 
portretas florentietės Monos Li- 
sos dėl Giocondo, apie ikurią be
veik nieko nežinoma. Paveiksiąs 
tapytas apie 1503 m.

1911 m. italas, pavarde Peru
gia, buvo pavogęs šį paveikslą, 
bet kai jis bandė ji parduoti, tuo
jau buvo areštuotas, ir .paveikias 
buvo grąžintas atgal j Louvrą.

Šį paveikslą Prancūzijos kara
lius Pranciškus I XVI šimt. pra
džioje nupirko savo Fontaineb- 
leau rūmams. Nuo to laiko tik 
trečią kartą paveikslas išgabena
mas iiš Prancūzijos. Pirmą -kar
tą buvo minėtos vagystės metu, 
antrą kartą 1962 m. laivu buvo 
atvežtas parodom į JAV. Tada 
buvo panaudota 352 svarai įpa-

se; A. Majauskas užsimena apie ti . frazės Geruo.
. . . /. Iju to pavyzdžiu čia gali būti irsenųjų prūsų akmeninius 5 

minkius. Naujų knygų skyriuje 
recenzuojama J. Kaslo “The 
USSR — German Aggresion 
Against Lithuania” (S. A. Gir
nius) ir Antano Gustaičio “Sau
lės šermenys” (Titas Alga). 
Žurnalo viršelius puošia Vytau
to Kasiulio ir Adolfinos Zubde- 
nės paveikslų nuotraukos.

— Julija Švabaitė - Gylienė, 
SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJI
MAI. Eilėraščiai. Išleido “Atei
tis”. Literatūros serija N>r. 8. Vir
šelį ir vinjetes piešė Danguolė 
Stončiūtė. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Leidinys 
kietais viršeliais, 80 psl., kaina 
3.50 dol., gaunamas ir “Drauge”.

Siame antrajame savo poezijos

“Vijoklis”:

Aš pasodinsiu vijokli
po virtuvės laikrodžio (kojom, 
teauga, tevijoja, 
(puodam šnypščiant 
ir grojant.

Be Šviesos ir be saulės liūdnas 
autga mano vijoklis, 
aipiglėbęs švytuoklės kaklą, 
surišęs laikrodžio kojas.

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYKIAUSIA ĮSTAIGAI 1776 BROADVVAY NEVV YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

ikavimų. Dabar buvo ipanaudotas 
j tas pats įpakavimas, gabenant į 
Japoniją, tik dar pagaminta plie-

I oro 
spaudimo atmainos, vežant lėk
tuvu.

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMU 

IR 
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS 

KVIRINAS RUNIMAS 
1914 W. Ormak Rd. 
CICERO, ILL. 60650 

Tel. — 652 8200

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturere

O

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

Tel. Virginia 7-7258-59

Typmvriters, Adding Machlnes and 
Checkwri(ers

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

VlrS 50 m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

WAGNER & SONS

i
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A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENVBfiS =

Pardavinuia ir taisymas
2046 W. 69th St, TeL REpublic 7-1941 |
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Sustabdyk,
Sustabdyk minutę, • ' 
valandą, naktį, dienąl.. 
Meldžiasi mano šventieji 
j gerą virtuvės Dievą...

^llllllilIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIllllllUlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiii

XANTRAD. Ir PENKTAD. 8 v. r. Iki 5 v. v.
VALANDOS: ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl 12 V. d Trečiad: uždaryta. 

PIRMAD. IR KETVIRTAD » ▼. r. Iki » v
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C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

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

PLESNTY OF FREE PARKING SPACE

7% 6 % 5%%
Mokamas ui 4 m. Mokamas ui 1 m. Mokomas už

certifikatus. certifikatus. Investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1,000 sąskaitas
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje ištaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI
Allentotvn, Pa — 126 Tilghman Street  ................ .........—.........
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ............. . .......... .......... ........
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ------ -------- -—.
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue .................. ......... .........
Chicago 22, BĮ. — 1241 No. Ashland Avenue ..............................
Chicago, Iii 60629 — 2608 VVest 69 Street ......................................
Chicago, DI. 60609 
Cleveland 13, Ohio 
Detroit 12, Mich. '— 11601 Jos 
Farntingdaie, N. J. — Freevood 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ... 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Newarit, N. J. — 378 Market Street ....................... .
Nevv York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ..............
Nevv York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ........ .
Philadelphia 23, Pa. — 631 VV. Girard Avenue ___
Rahtvay, N. J. — 47 East Miiton Avenue ............. .
South River, N. J. — 41 TOhitehead Avenue ..........
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .....
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .................
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street .........................

1855 VVest 47 Street ......
1028 Kenihvorth Avenue 

Campau Avenue 
Acres Rt 9 ....... 
Campau Avenue

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9740 
392-0306 
732-7470
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JR. SAYS:

ONLY
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LeBa.ro n 2-Door Bardtdp

Save up to $1,500.00 on new 1973’s

BALZEKAS
CHRYSLER PLYMOUTH VALIANT IMPERIAL =

4030 So. Archer GO£,21AB Tel. VI 7*1515 | 
= Buy ln BritfUtoo Park—lou Doa’t Save T» Drive Milės lur Serrice = 
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LeBa.ro
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Kultūrinė kronika
ŽYMUS AMERIKOS MUZIKAS dažnai pabrėžta mušamųjų instru- 
VERTINA K. V. BANAIČIO
OPERA "JŪRATĖ IR KASTY
TIS”

Dr. Ertriąue Alberto Arias, 
Chicagos konservatorijos dekanas, 
“Draugo” kultūrinio priedo re
dakciją pasiekusiame laiške apie 
Chicagoje (pastatytą ir plokštelėse 
išleistą K. V. Banaičio eperą “Jū
ratė ir Kastytis” rašo:

“Jūratė ir Kastytis” (1955) bu
vo paskutinis lietuvių kompozito
riaus Kazimiero Banaičio didesnio 
masto kūrinys. Pagristai sena .lie
tuvių lengenda apie mirtingojo 
■meilę jūros dievaitei ir to išdavoj 
jo pražūtis operoj pavaizduota bū
dinga vėlyvojo romantizmo muzi
kine tekstūra, įjungiant tonaliniai 
harmoninį stilių su daugeliu mo
delinių savybių (gal kiek Musor- 
gskio manieroj). Opera yra tur
tingoj orkestro sandaroj, kurioj

Solistė Anita Pakalniškytė, pasiruošusi 
atlikti Adinos vaidmenį Donizetti ope
roje Elisir D’Amore. Muz. Vytautas 
Marljošhis viename pasikalbėjime ap
gailestaudamas pareiškė, jog, deja, mū
sų tarpe labai retai pasitaiko naujų 
dainos talentų. Vienu iš kylančių ir 
daug žadančių talentų reikėtų laikyti 
Kanadoje garsėjančią 16 metų amžiaus 
Anitą Pakalniškytę, kurią pirmą kartą 

Išgirsime šį sekmadienį Jaunimo cent
re. A. Pakalniškytė neseniai Toronto 
mieste surengtose dainavimo varžybose 
vėl laimėjo dvi pirmas vietas. Balan
džio 21 d. Margučio rengiamame kon
certe bus įdomu Išgirsti ir smuikininkę 
Brigitą Pumpolytę, kuri plačiai reiš
kiasi Amerikos Rytiniame pakraštyje. 
Nemažiau įdomus bus ir čikagietės 
Violetos Karosai lės paruoštas ir pirmą 
kartą atliekamas baletas “Geografijos 
pamoka”. Sj sekmadienį Margučio ren
giamo Dainos, smuiko ir šokio kon
certo pradžia 3 vai. p. p.

mentų sekcija.
Vokalinė operos dalis yra gana 

tekančio pobūdžio, vengianti 
kampuotų parlando (kalbančių) 
efektų, kuriuos galima rasti tarp 
kompozitoriaus rusiškų piirmata- 
kų. Ypatingos svarbos turi didelės 
chorinės sekcijos, įtakoją kūrinio 
struktūrą ir kurioms kompozito
rius suteikė tautišką charakterį.

Dėl idiliško libretto ir daugelio 
chorų šis veikalas labiau primena 
oratoriją negu operą ir yra arti
mas tokiems nacionaliniams kū
riniams kaip Dvoržako Russalka 
ir Miusorgskio Chovanščina.

Banaičio kompozicija yra ža
vinga, sukelianti norą pažinti 
daugiau jo kūrinių. Veikalo sti
lius yra jaukus, turint minty vė
lyvą kūrinio datą, tačiau techniš
ki muzikiniai elementai apvaldyti 
taip tiesiogiai ir gražiai, kad klau
sytojas yra priverstas atkreipti į 
juos kuo didžiausią atidą. Iš tikro, 
šis veikalas yra nemažas radinys 
ir, aš manau, kad jis vertas dau
gelio koncertinių atlikimų. Tai 
gal ir būtų idealus šios operos pri
statymo būdas.

Kūrinio atlikimas bei užrekor- 
daviimas yra vienodai puikus. 
Aleksandras Kučiūnas žino savo 
amatą ir sugeba išgauti iš atlikėjų 
geriausia, įkas yra stebėtinai aukš
to lygio.

Aš buvau itin .paveiktas Stasio 
Baro Kastyčio rolėis atlikimo. Jis 
ne tik gražiai dainuoja, bet įlieja 
šilimos kaip tik ten, kur menkes
nėse rankose gautųsi mažiau sim
patingas charakteris.

Prie plokštelių pridėta it ilius
truotas sąsiuvinis su reikiamom 
informacijom ir libretto”.
VYTAUTO O. VIRKAU DAR
BŲ PARODA ČIURLIONIO 
GALERIJOJE, CHICAGOJ

Šioje galeri joje vakar buvo ati
daryta žinomo viduriniosios mū
sų dailininkų 'kartos tapytojo Vy
tauto O. Virkau paroda. Paveiks
lai daro labai malonų įspūdį spal
vinga konstruktyvaus abstrakto ir 
lengvai atpažįstamos realybės sin
teze. Paroda galerijoje tęsis iki ba
landžio 28 d. Lankymo valandos 
šiokiadieniais nuo 7-9 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
11 vai. 'ryto iki 8 vai. vak.
DANGUOLĖS RITOS 
STONČIŪTĖS PARODA 
CHICAGOJE

Jaunos mūsų dailininkės darbų 
paroda Miundelein 'kolegijoj, 6339 
N. Sheridian, Chicagoj, atidaro
ma balandžio 28 d. 2-6 vai. po-

Grafiko Romo Viesulo darbų parodoje, New Yorke. Iš kairės j dešiną: Ąžuolienė, Alb. Erikus, Romas Viesulas, K. 
žoromskis, V. K. Jonynas ir Montvila. Nuotr. V. Maželio

SMEGENŲ OPERACIJA
Retą smegenų operaciją, ku

rias metu dalis gilumoje esančių 
; smegenų 'buvo sunaikita, atliko 
j Northwestem universitete Chi- 
i cagoje neurochi rungas dr. E. 
Siąueira. Buvo operuotas 15 m.

berniukas, atvežtas iš Panamos. 
Pirma jis negalėjo * kontroliuoti 
rankų ir kojų netvarkingų spaz
minių judesių. Ši operacija su
stabdė tuos judesius kairėj ran
koj ir kojoj. Dar bus padaryta 
operacija kitoj smegenų pusėj. Li
ga kilo dėl smegenų sužalojimo.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA 

su lietuve Lcretta Kasiene ruošia ekskursijas į 
Lietuvą 1974 m. Visos grupės skrenda Skandinavian 

Airlines iš Chicagos tiesiog į Kopenhagą.

OF

1. — Gegužės 19 d.. 19 dienų — $1,049.00
2. — Birželio 16 d.. 16 dienų — 995.00
3. — Birželio 30 d. 19 dienų — 1,145.00
4. — Liepos 14 d. 16 dienų — 1,049.00
5. — Liepos 28 d. 16 dienų — 1,049.00
6. — Rugpiūčio 11 d. 19 dienų — 1,195.00
7. — Rugsėjo 8 d. 16 dienų — 985.00

piiet. D. R. Stončiūtė šiemet kaip 
tik baigia šią kolegiją. Paroda te
nai tęsis iki gegužės 12 d.

Jaunoji dailininkė lig šiol jau 
ne įkartą su savo darbais dalyva
vo eilėje bendrinių lietuvių daili
ninkų parodų, atkreipdama į sa
ve parodų jury komisijų ir parodų

jai, kurie įkalė tėvams j galvas 
saugotis griežtumo. Tėvai ėmė 
baimintis vaikus priversti laiku 
ateiti valgyti, užsidėt šltesnius 
drabužius, susilaikyti nuo sal
dainių. Tėvų nuolaidumas tik 
ugdo vaikus būti nepaisančiais, 
reiklesniais, kol tėvai supyksta

lankytojų dėmesį. Yra taipgi nu- ir priverčia vaiką prisitaikyti, 
piešusi viršelių lietuviškoms kny į Kitais žodžiais tariant, sako dr. 
goms ir jas iliustravusi. Danguolė Spoek, tėvų pasidavimas nepa- 
gyvai reiškiasi ir lietuviškoj kukū-' deda išsisaugoti nemalonumų, o 

tik juos daro neišvengiamais.

I

AND LOAN ASS’N. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60032 
Phone 254-4470

%

UI sccounts eoui 
oounded daily — 
Pasubortk Saving' 

.aid ■innrterN

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

Hąakaitos apdrausta lld 
320-000.06

JN
MIDLAND 
SAVINGS

rinėj 'bei visuomeninėj veikloj, 
daugiausia ateitininkuos.
NAUJA PICASSO SKULPTŪRA

Numatoma, kad vidury rug
piūčio nauja Picasso skulptūra 
bus pastatyta Chicagos šiaurva
karių 'priemiesty Rollling Mea- 
dows. Skulptūra bus 30 pėdų 

dantį”. Ji bus pastatyta Gouldi^^usių biografųų gdm l.- 
prekybos centre. Skulptūra bus ^el«!a’ ^až!al ParaŠyta’ mPes* 
sukurta iš cemento, pagal -Picasso ^tvarkyta .
kūrinį, esantį jo namuose Pran-i, I^rsoncizmonamtre kai jam 
cūzdjoje. Ji stovės 30 milijonų dol. 39 J*?*;
kainavusiame prekybos centre.: hlOfaf} W M 
Jos dekoracųai -bus sukurtas spe
cialus tvenkinys.
MUZ. A. KUČICNO 
SUKAKTIS

Pianistas, dirigentas Alek
sandras Kučiūnas bal. 15 d. su
laukė 60 m. amžiaus. Gimęs 
1914 ra. bal. 15 d. Suvalkuose. 
Baigęs gimnaziją Marijampolė
je, muzikos mokėsi konservato
rijoje Kaune, studijas gilino 
Dresdene. Jau nuo 1933 m. Kau
no valstybės teatre buvo repeti- - 
torius ir akompaniatorius, vėliau 
tapo operų dirigentu, ypač tuo 
pasireikšdamas išeivijoje, Chi
cagoje, diriguodamas Lietuvių 
operai, simfoniniam orkestrui, 
būdamas Lyric operos dirigento 
asistentas, pakviestas dėstyti 
Cosmopolitan muzikos mokyklo
je, nuo 1966 m. — Washingtono 
univ., Wash.

RAŠYTOJA APIE PREZIDEN
TĄ JEFFERSON IR MOTERIS

Šį mėnesį -Norton spaustuvė iš
leis JAV prezidento Thomo Jef- 
fersono biografiją, kurią parašė 
Fawn Brodie. Jau dabar kritikai 

pavadinta "Besimau- 'vadiaa mūsų laikų viena charak-
* _ . . i+nriiY7iOfii.<3iiiiciit įhirvoMcorirni icrilii'Di 7-

TEMPLETONO PREMIJA 
80,000 DOL.

Už nuopelnus religijos srityje 
Templetono premija, kuri yra 
savo svarbumu artima Nobelio 
premijai ir kurios dydis 80,000 
dol., paskirta Prancūzijos vie
nuoliškai Taize bendruomenei 
vadovaujančiam priorui broliui 
Roger už jo ekumeniškas pa
stangas. Premija buvo paskirta 
Londone.

Years Savings
Certifieatee

Minimum 35.000)

WATCH REPAIRING
FREE CRYSTAL T1TIS WEEK

J»welry repair. Brlng your old jewelry to trHde ln. 
ENGRAVIN’G — 1 day service. Free estimatee.

KOPEIKA JEH'ELERS 
2448 W, 63rd Street, phone — GR 6-2701

paskendo dabar, tačiau Šioji rašy
toja atskleidžia ką kitą.

Biografe F. Brodie drąsiai su
mini visų eilę moterų prez. Jėf- 
fersono gyvenime: našlę Martha 
Wayles Skelton, nelaimingai iš
tekėjusią už britų dailininko Ma
ria Cosway ir kit.

Rašytojas Vladimir Nabokov (g. 1899), 
kuriam šiemet paskirta reikšmingoji 
amerikiečių literatūros premija The 
National Book Award. Rašytojas yra 
rusas emigrantas, rašąs rusiškai ir 
angliškai, šiuo metu gyvenąs Šveica
rijoje. { JAV Nabakovas atvyko 1940 
m., nuo 1945 metų yra šio krašto pi
lietis. Savo laiku Nabakovas ypač pa
garsėjo daug kalbų sukėlusią knyga 
"Lolita”, | premijos įteikimo iškilmes 
rašytojas sakėsi negalįs atvykti, nes 
šiuo metu Šveicarijoje labai yra užsi
imąs naujos knygos rašymu.

PASIBAIGSIĄS GYDYTOJŲ 
TRŪKUMAS

Amerikos medikų draugija 
skelbia, kad gydytojų trūkumas 
JAV-se pasibaigs 1980 m. 1971 
metais JAV-se 100,000 gyvento
jų buvo 119 gydytojų. Dabar 
JAV-se yra 360,000 gydytojų, o 
1980 m. bus 436,000.

“Smulkmeniškai, skrupulingai, 
giliai išmanydama”, F. Brodie 
nupiešia vieną labiausiai atiden
giančių portretų taip labai spin
dinčio, kerėįančio, šviesaus proto 
Amerikos prezidento, kuris padė
jo daug skaudžių pastangų “nu
slėpti savo tragišką, privatų gyve
nimą, rašo amerikiečių spauda.

“Tai iš tikrųjų yra atmintinas 
darbas apie vieną Amerikos di
džiausių kūrėjų tėvų, o gal būt, 
ipatį žymiausią”, rašoma spaudo
je-
LIETUVOS KOKTEILIŲ 
PRAŠMATNYBES

Vilniaus leidykla “Mintis” 
1973 metais skaitytojams pasiū
lė net 30,000 egzempliorių tiražu 
naują knygą “Lietuvos koktei
liai”. Gan storokas tomelis, kad 
ir laikraštiniame popieriuje at
spausdintas, knygos pabaigoje 
turi apsčiai jau kreidiniame po
pieriuje iliustracijų: kaip pa
ruošti vaišių stalą, jo įvairiomis 
progomis dekoravimas, taurių 
gėrimų rūšys ir panašiai.

Kokteilių receptai remiasi Lie
tuvoje užtinkamomis sudėtinė
mis dalimis, dažniausiai alkoho
linėmis, betgi yra pakankamai ir 
bealkoholinių kokteilių pagami
nimo pamokymų. Iš amerikinių 
kokteilių yra vien “Martini” bei 
“Manhattan” receptai, nors ir jų 
sudėtinės dalys susidaro iš Lie
tuvoje užtinkamų gėralų.

j Lietuviškų kokteiliui pavadini
mų gausą lydi ir jautriai “poe
tiški” ar liaudies skoniui taiko
mos atsigaivinimo vilionės, štai 
kai kurie jų, galį pakutenti ir už
sieniuose gyvenančių tautiečių 
gomurius. Parinkti nacionalinio 
skonio kokteiliai vadinami: Tau, 
lietuvaite, Geltonsnapis, Rūta, 
Malonumas, Mano mylimoji,* 
Rūgštelė, Sėjau rūtą, Pageltę la
pai, Burbuliukas. Kitoniškam 
skoniui rekomenduojami Bim 
Bom ir Ūsočius.

Dažnai tų kokteilių sudėtys 
tinka ir abstinentams, kokteili- 
nės egzotikos smaguriautojams 
ir net dietininkams. Bet pakan
kamai receptų ir stipresnių po
veikių entuziastams. (S. A.)

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Amerikos medikų sąjunga 

AMA savo 123-čią metinį suva
žiavimą Šaukia Chicagoje birž. 
22-27 d. Numatoma dalyvaus 
apie 9,000 gydytojų.
VAIKŲ CHORU KONGRESAS ‘

Pirmas JAV vaikų chorų kong
resas buvo sušauktas bal. 16-18 
d. Washingtone, paminklinėj 
Nekalto Prasidėjimo šventovėj. 
E Chicagos dalyvavo keturi vai
kų chorai.

PRIPAŽĮSTA AUKLĖJIMO 
PATARĖJŲ KLAIDAS

Dr. Benjamin Spoek, autorius 
knygos “Baby and Child Care”,

I rašydamas “Redbook” magazi- 
I ne, pripažino, kad už dabarties 
naujosios kartos įžūlumą, kalti 
yra ir vaikų psichiatrijos, psi- 
ahologijae spasialiatai makyto-
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Nijolė Jankutė Rochesteryje
Mielas Kazy, pasakojimo pradžios užuomina, kad 

velnias pro tą akį jau buvo nebe 
vieną į pragarą įsitraukęs, ir toji 
kaukolė tebuvo liaudies mito, pasa
kojime tikrai nepakankamai išrutu
lioto, patvirtinimas. To paties ji vė
liau paklausė viešai pačiam litera
tūros vakare. Nuostabu, kaip neat
sakytas klausimas ilgai palieka gy
vas. Tada, prieš gerą šimtmečio ket
virtį, buvau jai nepaslaugus: pata
riau to atsakymo paieškoti pačiai. 
Tik dabar sužinojau, kad ji ieškojo 
ir vis tiek nerado. Toji žinia nuteikė 
kiek nejaukiai. Kodėl buvau toks 
piktas, kodėl neprisėdau kur ant ka
reivinių laiptų ir nepadėjau rasti 
atsakymo tuoj pat? Tas nejaukumas 
visiškai nepraėjo net ir tada, kai 
sužinojau, jog ir ji pati nebuvo tokia 
paslaugi silpnesniam. Ne dabar, ne, 
bet tada, kai vaidino visokius kla
sikus, ir vienas berniukas labai, tie
siog nežmoniškai, norėjo vaidinti 
kartu, o jos — jeigu padarysi tą, 
galėsi, jeigu dar tą — galėsi. Ir ko 
vargšelis nepridarė, net kirminą ant 
duonos užsidėjęs sudorojo, bet vai
dinti vis tiek nebuvo prileistas. (Tai 
moters širdies kietumas!).

Praeitą vasarą buvo nuvykusi į 
Lietuvą, susitiko savo jaunystės 
draugus, susitiko ir tą berniuką, iš
augusį į vyrus, išėjusį mokslus 
(nors netapusį aktorium) ir be jo
kio kartėlio, net su smagumu prisi
menantį anas mažystės kančias. Ti
kiu, kad ir Nijolė aną mano “pa-" 
sipūtimą’’ jau apdildė ir prisimena 
be kartėlio, nors man pačiam jis vis 
tiek lieka prisiminimu vieno iš tų 
atsitikimų, kurių neturėjo atsitikti.

Nijolė Jankutė ne tik moka įžval
gius klausimus viešai klausti, bet ir 
geba šnekėti su tokiu pat paprastu 
ir nuostabiai tiesiu atvirumu, kaip 
ir rašo. Nors sakosi, kad rašyti esą 
sunku. Rašo prieidama ir vėl nu
trukdama. Nutrukdama tokiose vie
tose, kur jaučia, kad trūksta tinka
mo žodžio, tinkamo sakinio, pasa
kančio tiesiai ir paprastai, kas yra 
susikaupę viduje, bet pasakančio 
taip, kad ir skaitytojas prie to pasa
kymo sustotų ir savo viduje pajus
tų tą patį, ką jautė ji. Žinau, Kazy, 
kokie nelengvi yra tie akimirksniai, 
kai pajunti, kad nei žodis, nei saki
nys negula vienas prie kito, kaip 
turėtų gulti, ir jauti, kad sako ne 

j tą, ką norėtum pasakyti. Bandai, 
. bandai, dedi j šalį, kada nors vėl 

grįžti, ir vėl grįžti, ir vėl, kol viskas 
susidėsto pagal norą, arba meti vis
ką lauk ir vėl kada nors pradedi 
iš pradžių. Žodis yra nemažiau 
inertinė medžiaga negu marmuras, 
dažai, varis ar garsas. Kartais jie pa
klūsta minčiai ir išsilieja gyvumu, 
o kartais taip užsispiria, kad net iš 
vietos negali pajudinti. Rašai, ir 
kiekvienas žodis, kaip mulas, savo 
keliu eina.

Sėdžiu ant plačios metalinės pa
langės ir trumpinu minutes, ieško
damas praskiebų vandens paklodė
je. .Ji visiškai čia pat už didžiulio 
lango leidžiasi iš žemyn nusmuku
sios pilkumos ir gurgia cementine 
dykuma kelti laukuose tebesnau- 
džiančius pirmuosius pavasario ža
lumos pumpurus. Noriu galvoti, 
kad toks sriautas dabar jau tikrai 
juos pažadins ne tik laukuose, bet 
ir čia pat, ir žaluma nubers visus 
pašalius, kurių cementinė dykuma 
savo kieta beveide švara dar nespė
jo užgožti, taigi., tik noriu galvoti 
apie pavasarį, bet mintis lenda gal
von, kad jūs, čikagiečiai, Nijolės ne- 
mėgstat, nemylit, o gal net neken
čiat, jeigu ją pasitikti čia atsiuntėt 
tuos debesis. Juk jie vakar buvo pas 
jus, tai kodėl negalėjote užlaikyti, Į 
užvaišinti, paglėbesčiuoti ten dar Į 
bent porą dienelių. Jums vis tiek, 
o aš turiu sėdėti ir skaityti minu
tes. Atskaitau penkiolika, pažiūriu į 
lėktuvų atlėkime lentą, o ten atlė- 
kimas dar kartą pastumtas penkioli
ka minučių į lietaus pilkumą. Visi 
atlekia ir išlekia laiku tik laukia
masis erzinasi. Kinkydamas kumelę 
dėl visa ko pasitikrinau. Pasakė: 
“On time”. Lietuviškai išvertus iš
eitų: “Paskubėk, slunki. Gražu bus, 
kai viešniai reikės laukti...” Primi
niau Katriutei, kad po valandos 
barščiai būtų ant stalo, ir nusken
dau pažeme bėgančiuose debesyse, 
o dabar kas penkiolika minučių 
pranešinėjų, kad toji greita valanda 
jau baigia tįsti į dvi, ir žinau, kad 
ją jau ima spausti rūpestis, kas išeis 
iš tų pakartotinai vis pašildomų 
barščių, ypač, kai jais reikės vai
šinti viešnią, kurią neretas mudvie
jų tikra dukterimi laiko. Aną kartą 
ir R. Spalis iš Anglijos parašė, kad 
padėkočiau savo dukteriai Nijolei 
už palankų jo knygos vertinimą. Ta 
pati pavardė žmones nejučia veda 
giminystėm O aš pats Nijolę Jan
kutę tepažinau Vokietijoj, Diephol- 
zo stovykloje. Kai perskaičiau Nuo 
devynių ligi pirmos, tuoj prisimi
niau ją pačią, tokią, kokia buvo Vo
kietijoje. Tokią pat, kaip Rimo Tulė, 
ir tokią pat kaip Tulė matė save 
veidrody. Aukštą, ploną, skubančią 
takais tarp apšiurusių kareivinių 
Jr vis su pundu knygų rankose. 
Tada nežinojau, kad ji labai daug 
skaito, kad beveik knygų alkoholi
kė. Vėliau tebuvau sutikęs gal tik 
porą sykių. Paskutinį kartą ma
tėmės Dainavoj jau prieš gerą pluoš
tą metų, ir kai nematoma ranka 
sustojo lentoje atidėliojusi lėktuvo 
atlėkimo metą, ėmiau rūpintis, ar ją 
bepažinsiu, ypač toje grūsty, nes 
laukiančių prie vartų susigrūdo ke
lis kartus daugiau, negu atlekian
čių. Išleisdama pasitikti, Katriutė 
klausė, ar susitarėm, kaip vienas ki
tą pažinsim, bet aš tik numojau 
ranka. Aš nepažinsiu, tai ji mane 
pažins — pagalvojau. ,

Vandens paklodę nuo langų jau 
nudengė, bet debesų nuo žemės 
aukštyn nepakėlė. Iš ūž kampo iš
lindo lėktuvas, uodegos viršūnę dar 
vis į debesies pilkumą panėręs. Dai
rausi j jį, j besigrūdančią minią ir 
sumetu: juk nesunku buvo paklausti 
bent kaip bus apsirengusi. Kai di
delėj krautuvėje pasimetu su žmo
na, visada stengiuose atsiminti, kaip 
ji tą dieną buvo apsivilkusi, ir su 
sarmata turiu prisipažinti, kad la
bai dažnai ieškau ne tos spalvos. O 
čia net ir atsiminti neturiu ko. Kur 
tik spraudžiuos, visur vyrai tokie 
aukšti. Jeigu dar ir atsimintų, kaip 
atrodžiau prieš dešimtmetį, per jų 
didumą manęs vis tiek nematys. Ne
bent išeitų paskutinė, kai jau visi 
bus išsiskirstę, aš pats tai vis 
stengiuosi taip daryti, kai manęs 
laukia nepažįstami

Išėjo nepaskutinė, bet pamatė, 
pažino ir nušvito šypsena. Tą šyp
seną pažinau ir aš, o joje ir tą pačią i 
Jankutę. Tikrai tą pačią, kuri dar 
Diepholze klausė, kodėl iš Velnio 
balos ištraukė dvi kaukoles, jeigu 
tebuvo įmestas tik vienas žmogus.' 
Jai tada buvo prasmukusi pačios Į Rašytoja Nijolė Jankutė tarp jaunųjų skaitytojų Rochesteryje

Nijolė Jankutė šneka Rochesteryje

Bet kalbėjime Nijolei žodžiai ne
rodo jokio užsispyrimo. Ji kalba taip, 
lyg pasakotų gerai išmoktą raštą. 
Jokių mm..., a..., amm...J ooo..., 
umm... Paprastas žodis, sklandus sa
kinys iš karto sumezga pasakotoją 
su klausytoju ir nepaleidžia nė aki
mirkai.

Nebe paslaptis, Kazimierai, kad 
būrelis mūsų čionykščių žmonių 
jau iš gana arti pažįsta gal daugiau 
savo rašytojų, negu bet kas nors 
kitur. Jiems ir su vienu rašytoju su
sitikimo forma pradeda įgauti kito
kios prasmės. Jie vis labiau nori iš
girsti, ką rašytojas pasakys, o ne ką 
ir kaip paskaitys. Pasiskaityti, sako, 
ir jie patys galį, bet to, ką rašytojas 
pasakoja, niekur kitur neužtiksi. 
Tuo atveju Nijolė bus pralenkusi 
visus anksčiau čia buvusius.' Buvo 
ir ji atsivežusi gerą pluoštą skaiti
nių, bet, atsistojusi prieš žmones ir 
pajutusi nuoširdų jų dėmesį, kele
tą skaitymui skirtų fragmentų pa
stūmė į šalį ir tą laiką skyrė išsipa
sakojimui. O išsipasakojimas buvo 
toks patrauklus ir taip skaidriai aiš
kus, kad net ir patys jauniausi, ku
rių šį sykį buvo gana apsčiai prisi
rinkę, sekė su retu dėmesiu.

Pasakoti ėmė iš pat mažumės. O 
tos jos mažystės dienos irgi visiškai 
skirtingos nuo kitų rašytojų. Jai 
neteko ganyti žąsiukų, nei bandos. 
Nemėgino rašyti įsižiūrėjusi į kokį 
rašytoją. Nė vieno nelaikė savo ide
alu, bet skendėte skendėjo literatū
roje. Ne tik skendėjo — ja ir gyve
no. Subūrė apie save keletą mergai
čių, skaitė ir, kas lipo prie širdies, 
tuoj vaidino. Vaidino ne vien pa
čios sau, bet ir publikai. Net už pa
žiūrėjimą ėmė po dešimt centų. Jei
gu skaitinys ne visiškai atitiko jų ’ pasiskolinti iš draugių ir pažįsta- 
norams, tuoj keitė- Ypač nemėgo, 
kad dauguma pasakojimų baigėsi 
liūdnai. Jų vaidinime Vienuolio pa
skenduolę ištraukia iš Amerikos 
parvykęs jaunuolis ir tuoj išsiveža 
Amerikon. Sako, po jų “perkūrimo”, 
vargu kuris autorius būtų pažinęs 
savo darbą. Daugiausia per jų ran
kas ėjęs Vienuolis, o su juo ir sun
kiausia buvo susitvarkyti: visi pa
sakojimai baigėsi taip liūdnai. Ta
da Nijolei kartą ir šovė j galvą: 
kodėl nepaprašyti Vienuolio, kad 
rašytų žmoniškai. Šovė — ir para
šė. Laiške papasakojo, kaip jos vai
dina, kaip vaidinant daug ką reikia 
keisti, ir kodėl rašytojas negalėtų 
parašyti be tragedijų, kodėl nega
lėtų viską užbaigti gerai ir gražiai. 
Gale laiško dar pridėjo, kad ir pati 
bandanti rašyti. Išsiuntė ir galvoja, 
ar gerai padarė, ar vertėjo, nes kur 
tau toks didelis rašytojas kreips į 
kažin kurio Lietuvos pakraščio vai- 

,.ką ir dar tokį, kuris pasišauna mo
kyti, kaip reikia rašyti. Bet Vienuo
lis nenubraukė atgalia ranka ir to
kio vaiko į šalį. Jis atsakė ir dar la-

«•
bai greitai. Laiške rūpestingai išaiš
kino, kodėl rašytojas negali užsi
merkęs praeiti pro sunkius gyveni
mo momentus, pačiai Nijolei nepa
tarė dabar tuoj pat sėsti rašyti. Ra
šė, kad reikia daug skaityti. Pama
tyti, ką rašo kiti, suprasti, kaip jie 
rašo, ir tik tada imti rašyti savo. 
Tas Vienuolio Laiškas Nijolę kerė
te užkerėjo. Ji dabar įniko skaityti 
viską: ir tas knygas, kurios buvo 
bibliotekoje, ir tas, kurias gaudavo 

mų, pagaliau, ir tas, kurios to am
žiaus jaunuolei buvo draudžiamos. 
Paskum, kai bėgo iš Lietuvos, ru
sų armija perriedėjo per juos kažin 
kur Pomeranijoj. Čia gyvenimas 
buvo liūdnas ir nesaugus. Savuosius 
rusai prievarta gabeno “namo”. O 
lietuviai jiems irgi buvo “savieji”. 
Reikėjo slėptis. Gerai, kad vokiečiai 
neišdavė ir laikė savaisiais. Ir vo
kiečiams nebuvo lengviau. Rusai 
vokietaites gaudė kaip kurapkas, ir 
jas beslapstant, neretai buvo pasie
kiamas bėdon patekusių žmonių 
išradingumo rekordas. Kartą būrį 
mergaičių užvertė šienu, o ant ku
petos viršaus užsilipo mūsų Vydū
nas. Niekur kitur mergaičių nebe
surasdami, rusai supuolė prie šie
no, pamatė ant kupetos sėdintį su
lysusį, baltais pasišiaušusiais plau
kai, žibančiom akim žmogų ir su
stojo. Kažin kas dar pasakė, kad jis 
“krank”. Ruseliai išsigando ir pa
bėgo. Nežinau, Kazy, ar Nijolė bu

vo toj kupetoj, nepaklausiau. Žadė

jau, bet pamečiau iš galvos.

Šiaip jau Nijolei tie Pomeranijos 
laikai daug gero davė. Kad nepa
trauktų kokio ruskelio akies, per 
dienas slapstėsi krūmuose. Jau buvo 
šiek tiek pramokusi vokiškai, o ru
sai vertė vokiškas knygas gatvėn, 
plėšė, net pasiūkčiodami purvan 
trypė. Tokia jau laimėtojo psicholo
gija, ypač to, kuris stovi šiek tiek 
arčiau į barbaro pusę. Nijolė prisi
vogdama rinko tas knygas, nešėsi į 
krūmus ir skaitė. Beskaitant ir vo
kiečių kalba gerėjo. “Gražios buvo 
tos dienos”, su šypsena sako ji. 
“Nerūpėjo mokykla, nerūpėjo dar
bas, skaityk, kiek širdis traukia”. 
Blogiausia, kad rusai buvo labai są
žiningi naikintojai: labai retai te
pasisekdavo nugriebti, nors lr purvi
ną, bet dar visą knygą. Dažniausiai 
tik pusę, be vidurio, be pradžios, o 
blogiausia tai be galo — nežinai, 
kaip viskas baigiasi. Bet Nijolė vis 
tiek skaitė. Po tais krūmais ji paži
no daugumą ne tik vokiečių, bet ir 
pasaulio didžiųjų rašytojų, nes 
vargu ar buvo kita tauta, kuri taip 
rūpestingai būtų rinkusi ir į savo 
kalbą vertųsi vertingus svetimuo
sius.

Tik po poros metų, kai lenkai 
trėmė visus vokiečius į vakarus, kar
tu su jais ir Nijolė su mama, ta
pusios “vokietėmis”, atsirado vaka
ruose pas lietuvius. Ir kas sako, kad 
melas nemoko meluoti ir kad melu 
negalima būtų apsukti melo. Ar tas 
gera, tegu sprendžia moralistai, bet 
jeigu ne jis, vargu ar šiandien tu
rėtumėm Nijolę čia. Greičiausiai tik 
kaulų krūvelę kur nors po Sibiro sa
manomis.

Klausau, Kazy, jos pasakojimo ir 
negaliu atsikratyti keistos minties. 
Ji lenda kaip rudeninė musė prie 
kiekvieno neuždengto kūno plotelio 
ir skaudžiai gelia. Mintimi perbėgu 
viską, kas jos parašyta, džiaugiuosi 
jos talentu, bet esu baisiai nepa
tenkintas. Lygiai taip pat, kaip ne
patenkintas kitais mūsų prozinin
kais. Jų tarpan įskaitau ir save pa
tį. O taip, Kazy, savim esu gal dar 
labiau nepatenkintas, negu kitais ir 
Nijole. Sustoju prie naujausios jos 
knygos Nuo devynių ligi pirmos. 
Nors mūsų praeitų metų kultū
ros apžvalgininkai nuskyrė ją į vai
kų skaitinius, man ji yra viena iš 
pačių brandžiausių grūdų visam 
pernykščiam derliuje. Ir vis dėlto... 
Vis dėlto skaitydamas norėjau, kad 
jos nepraryčiau per vieną vakarą, 
bet turėčiau darbo bent vienai sa
vaitei. Kad tas viskas būtų išsaky
ta ne keliolikos dešimčių, bet bent 
keletos, jeigu jau ne keliolikos, šim
tų puslapių. Klausant ne tik gra
žaus, bet ir literatūriškai brandaus 
šnekėjimo, nenuvejamai lindo ir 
lindo mintis, kad Nijolė jau yra la
bai subrendusi surasti (tarp pasą
monėj sukaupto kitų rašytojų pa
tyrimo ir aplinkui besikaupiančios 
gyvenimo realybės) platų, lygų,

Filmų įvairumai
Elegantiškas filmas — senoviškas 
romansas
STASE SEMĖNIENE

Paramount bendrovė trumpu lai
ku įsigijo vardą kaip viena pačių 
sėkmingiausių studijų Hollyvoode 
su dviem stambiais filmais: Love 
Story ir The Godfather.

Dabar vėl dideliu žingsniu žengta 
į pasisekimą: F. Scott Fitzgerald 
klasiškojo romano THE GREAT 
GATSBY pavertimu naujo filmo 
versija. Anot Robert Evans, studi
jos pastatymo svarbiausiojo, Gats- 
by bus “labiausiai minimas filmas 
po “GONE WITH THE WIND”.

Vargiai. Atrodo, kad nežmoniš
kai milžiniška filmo reklama dau
giau skaudina, nei gelbsti patį fil
mą. Paramount čia gali traukti pub
liką į teatrą dviem dalykais: iš
tverminga 19120 metų nostalgija ir 
gilia meile, kurią amerikiečiai jau
čia FitzgeraldUi, tai romantiškai fi
gūrai, amerikiečių romanų rašyto
jui, pasidavusiam alkoholio trošku
liui ir mirusiam jaunam — 44 m. 
— 1940 m. Amerikiečiai tiek absur
diškai išreklamavo filmą “THE 
GREAT GATSBY”, jau nusileisda
mi iš anksto į tokias smulkmenas, 
kaip vyriškas baltas ar rausvas 
(ružavas) eilutes, kurias Gatsby 
nešiojo, baltus virimui puodus ir t. 
t. Dar gyva tebesanti Fitzgeraldo 
mylima vienintelė dukra “Scottie” 
dėl to nepatenkinta spaudoje išsi
reiškė: “Ar jau The Great Gatsby 
tepavirto ... puodais ir keptuvėm,”

‘‘The Great Gatsby” filmas yra 
labai elegantiškas ir iš paviršiaus 
gražus filmas, bet mažai užgriebia 
rašytojo romano dvasios.

Fitzgerald proza yra tokia 
grakšti, taip elegantiškai valdoma, 
o ištęstame filme (2*6 vai.) tiek 
daug dėmesio, laiko ir energijos iš
eikvota išviršiniams efektams, kad 
niekad neįsigilinta į charakterių 
sielas. Kažkas išsireiškė, kad tiek 
pat laiko trunka perskaityti Fitz
geraldo meistrišką romaną, kiek ir 
pamatyti filmą. Sakoma, kad Fitz- 
gera’.d, sukurdamas Gatsby, iš da
lies rašė apie save..

“Gatsby” yra filmas apie turtuo
lius, kurie abejingai sužlugdo tra
pias svajones ir užgauna širdis, ku
rias Fitzgerald savo raštuose pa
vertė tikra brangenybe. Žiūrovas 
sėdi ir stebi prieš akis slenkančius 
(kiek per lėtai) vaizdus ir turtin
gųjų buveines iš stiklo ir sidabro, 
aukso ir brangaus medžio bei mar
muro, maudymosi baseinus ir fon
tanus, ir nesibaigiančias puotas 
sode ir rūmuose.

Kaip ir knygoje, filme yra pasa
kotojas Niek Carraway (Sam Wa-

brandų didelės beletristės kelią, tik 
reikia sugebėti, reikia turėti jėgų, 
gal net drąsos, eiti juo ir tik juo 
vieninteliu. Mes taip augom ir taip 
įpratom, gal biednų žmonių gyve
nimas taip įpratino, — rašyti tik 
tuo laiku, kuris atlieka nuo visų ki
tų darbų. Nesvarbu kokį talentą 
kas turėtų, kokį pažinimą įsigytų, 
vis tiek prie viso to dar reikia pri
dėti daug darbo, laiko, daug kitų 
reikalų nustūmimo j šalį. Prozinin
kui rašymas turi tapti svarbiausia jo 
gyvenimo dalim, kuriai reikia įsi
gyti tokių pat įpročių, bent nemen
kesnių, kaip įsigyjant duoniniam 
darbui. Ar tokių įpročių turi Nijo
lė? Mintis lenda, kad ne. Ar suge
bės įsigyti? Turėtų. Tik jau pats 
laikas pradėti. Pats laikas. Ar pa
jėgs? Ar užleis jiems vietą senieji, 
įsišakniję įpročiai? Ar leis pati gy
venimo rutina?

Kai ginuos nuo tų įkyrių klau
simų, ji pasakoja, kaip šis kraštas 
atsivėrė jos jaunom akim, pasakoja 
apie darbą ir visą aplinką, duodan
čią tiek daug medžiagos ir svarsty
ti ir rašyti. Daug didelių temų, ku
rioms sudoroti nėra laiko, ir teme- 
lių, kurios virsta trumpais pasako
jimais ar novelėmis. Pasakoja apie 
vaikus, apie skautus, apie mokyklą. 
Kiekvienam pasakojimo tarpsniui 
suranda paskaityti po fragmentą, ne 
prilipintą, bet tiesiai išplaukiantį iš 
paties pasakojimo. Apie baubiantį 
dinozaurą, apc berniuką, ieškantį 
vietos tėvų gyvenime, vaikų laiš
kus mokytojai. Šiuos pastaruosius 
klausydami, jaunieji springo juoku, 
matyti, juose pažindami save. Gale 
ne vienas iš susirinkusiųjų buvo 

terston), kuris pastebi romano he
rojus — savo pusseserę Daisy Bu- 
chanan (Mia Farrow) ir Jay Gats- 
by (Robert Redford). Jay įsimylėjo 
karo metu turtingą mergaitę Dai
sy, kuri ištekėjo už dar turtinges
nio, stambaus Tomo Buchanan. Jay 
sugrįžta su paslaptingai įsigytais 
turtais, nusiperka rūmus, priešais 
Daisy namus skersai Long Island 
Sound, kad atgaivintų pražuvusią 
meilę, vis dar jį persekiojančią.

“Gatsby” yra senoviškas filmas 
savo pasakojimu ir forma.

Mia Farrow, blizganti deimantais 
ir perlais, gerai perdavė išpaikintos 
turtigos mergaitės tipą. Kai ji kal
ba apie mergaites, kad jos turi už
augti gražios ir kvailos, pajunti, 
jog jos sieloje yra įstrigusi ledinė 
rakštis. O ji pati ne vieną kartą 
dura ta rakštimi kitus iš skausmo 
ir pykčio visą gyvenimą, ką Fitžge- 
rald pavadino “didžiuliu nerūpes
tingumu” tų didelių turtuolių.

Kaip paprastai, Robert Redford 
kiek per švelnus (ypač šiai rolei). 
Gražus savo išvaizda (merginos 
ploja ir dūsauja vien jam ekrane 
pasirodžius)), bet Gatsby galėtų 
turėti daugiau intensyvumo! Jam 
trūksta Fitzgeraldo knygoje duoto 
Gatsbiui žmogiško patetiškumo ir 
netgi tragiškumo. Nors jis pagavo 
esminį to vyro dvasios meilumą. 
Kai Carraway (getai suvaidinto 
Sam Waterston) išgirta jį pabaigo
je, žiūrovas supranta kodėl.

Filme geriausia vaidyba pasižymi 
Bruce Dern — Tomo Buchanan ro
lėje. Jis yra kietas, vulgarus, netgi 
romantiškas savo pusiau sąmojingu 
būdu, be skrupulų turtuolis, galįs 
įsiveržti į varguolių šeimą ir išdras
kyti židinį savo lengvapėdiškumu. 
Pats Dern, kilęs iš Chicagos turtuo
lių, savo vaidmenį gerai suprato. 
Jo tipas išėjo gyvas, pilnas natūra
laus Humoro ir grūmojimo.

Karen Black — Buchananno var
gingos meilužės rolėje neparodė šį 
sykį stiprios vaidybos, kuria ši ak
torė kitais kartais gerai pasireikš, 
davo.

Be išraiškos paliko Lois Chiles- 
Baker, turtuolės golfininkės rolėje, 
o taipgi Scott Wilson — George 
Wilson, neturtingo apgauto savo 
žmonos vyro rolėje.

“The Great Gatsby”, David Mer- 
rick pastatytas, Jay Clayton sure
žisuotas, parodo kaip amerikiečių 
didieji troškimai, meilė ir pinigai, 
maišosi ir linksminasi ir supurvina 
viens kitą. Ne viskas, kas žiba, yra 
auksas. Vaikams su tėvų pritarimu.

maloniai nustebintas, kad Jankutė ir 
nuotaikingus eilėraščius posmuoja.

Dvi. valandos prabėgo ir atrodė, 
kad buvo per trumpos. Ne be reika
lo, jai užbaigus, visa salė sustojo ir 
ilgai plojo. Tikrai, vakaras buvo re
to jaukumo.

Vos pritilus plojimams, mažieji 
visu būriu apspito j knygas įrašų, 
o paskui juos ir visi kiti. Tik po ge
ros valandėlės viešnia galėjo kiek 
atsikvėpti ir su kavos puoduku ran
koje užmezgioti naujas pažintis, pa
sišnekėti, pasidalinti mintimis.

Kitą dieną dar spėjom aplankyti 
kultūrinės sekcijos ramsčius Nijolę 
ir Joną Dėdinus ir po to, per žeme 
vaikščiojančius sužliugusius debesis, 
paleidom atgal į Chicagą.*

Ji Rochesteryje buvo pirmą kartą, 
bet paties miesto kaip ir nematė. 
Tik žmones. Tik tuos, kuriems prie 
širdies savas rašytojas. Susidariau 
įspūdį, kad Nijolei to ir užteko. 
Bent tuo tarpu užteko. Nors šian
dien būtų pamačiusi daugiau — 
šiandien vėl pavasaris, ir saulė že
me ritinėjasi...

K 
Tavo

Jurgis Jankus

DRAMATURGO-POETO 
PASKAITOS

Kalifornijos dramaturgas, poe
tas ir laikraštininkas Lėighton 
Rollins Chicagoje, Loop kolegi- 

■ joje, 64 E. Lake St., nuo balan
džio 22 d. visą savaitę skaitys 
paskaitas, analizuodamas kūry
binį vyksmą teatre, poezijoje ir 

I kituose menuose.
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