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bendraraštį, pasitenkinu kai ku
riomis pagrindinėmis mintimis, 
Sistemingas Jūsų iškeltų klausi
mų viseto nagrinėjimas su plates
niu pagrindimu reikalautų ilges
nio akademinio straipsnio ar net 
ištisos knygelės.

Visos mūsų kultūrinės pastan- tuvių tautai aktas.
gos, be abejo, turėtų atsiremti į jų; Taupydami mokslo pajėgas ir 

išteklius, čia teturime ruošti to
kius mokslinius darbus, kurių ne
paruošia ar negali objektyviai 
paruošti Lietuvos mokslininkai.

Bendrinei kultūros organizaci
jai, koordinuojančiai mūsų kul
tūrinį darbą, turėtų rūpėti, kad 
nebūtų išpučiami kokie vienos 
kurios kultūrinės grupės žygiai 
kitų svarbesnių kultūros darbų 
sąskaita. Štai, pavyzdžiui, mūsų 
operos grupė, kuri dažnai stato 
(paprastai nelietuvių kompozito
rių) operos kūrinius, kaskart iš-

pagrindinį tikslą. O tikslas, ma
nau, yra šis: lietuviškosios kul
tūros — t. y. jos pažinimo, ug
dymo ir perdavimo jaunajai kar
tai —darbo rėmimas bei deri- 
ninias, paremtas bendraisiais lie
tuviu tautos interesais.

Todėl į tą kultūrinį darbą tu
ri būti vengiama, kiek tik įma
noma, nešti politinio bėi skirs
tomojo grupinio intereso; bent 
tas interesas turi būti pajungtas 
bendrajam lietuviškų reikalui. 
To dalyko nepaisymo yra pasi
taikę bendruosius mūsų kultūri- leidžia tūkstančius dolerių, ilgais
nius žygius organizuojant Ir 
bent kai kurie lituanistinių stu
dijų Amerikos universitetuose iš
laikymo sunkumai yra susiję su 
tam tikrų mūsų bendrinių kultū
rinių organizacijų neišvengimu į 
reikalą žiūrėti per “ankštesnės' 
■politikos” akinius. O tas nepai
symas, visi gerai žinome, pykdo, ' 
aistrina mūsų kultūrininkus ir 
šiaip tautiečius, skaldo ir taip ne
gausią,. tirpstančią mūsų išeiviją 
ir palaipsniui menkina, žlugdo 
taip šiais sunkiais laikais reika
lingą sutartinę visų gerų norų lie
tuvių veiklą. Gal to nepaisyti 
faktiškai buvo galima savo vals
tybėje gyvenant, kur ir tam tik
ru administraciniu, ekonominiu 
ar ir kitokiu spaudimu bei prie
varta prireikus buvo galima at
skiros grupės pažiūrą be atodai
ros įgyvendinti. Bet juk aišku, 
kad lietuvių išeivijoje viso to nė
ra: jei sutartinai, geruoju nemo

Teilhardo puolėjai (A. Maceina, 
T. Žiūraitis...) prikaišioja jo gynė
jam, kad jie tempia “Teilhardą ant 
savo kurpaliaus, kur ir kiek tik ga
li” (I, 3). Teilhardas jų šviesoje 
pasirodąs nekaltu avinėliu, o teil- 
hardizmas iš gerbėjų rankų, labai 
dažnai, išeinąs iš esmės pakeista, 
iškreipta, nebeautentiška teorija 
(žiūr., I, 3).- Lygiai tokį priekaištą 
norėtume daryti T-do puolėjams. 
Jų aiškinimuose, rašančiojo nuo
mone, kartais pradingsta net pačios 
pamatinės Teilhardo prielaidos. Ma
ceinai atrodo, kad Paškus nori “žūt 
būt šią teoriją suderinti su krikš
čioniškais principais — net ir prie
vartaujant pačius tekstus” (III, 4). 
O Paškui gi atrodo, kad Maceina 
pasišovęs T-do viziją žūt būt suly
ginti su materialistine filosofija. Ar 
šitie skirtingi “atrodymai” išplau
kia iš skirtingų psichologinių nu

siteikimų ar iš kitokių priežasčių,
karna ar nenorima dirbti bendro tuo tarpu paliekame kitai, ateities 
darbo (į kurį ir taip jau sunku j studijai.

prisiprašyti darbininkų), dauge- i Asmeniškai jį pažinęs Teilhardo 
lis į viską numoja ranka ir net biografas R. Speaight taikliai paste- 
visai iš lietuviškojo darbo baro bi, kad “tarp jo kritikų ir jo smil- 
pasitraukia. Todėl toks politikos kytojų sukeltų dūmų jo (Teilhar- 
(kad ir pro užpakalines duris) į ( do A. P.) stuomuo darosi dulsvas, 
kultūrinio darbo dirvą vilkimas —'-»i—”

dažnai tėra siauražiūris ir trum
paregis bendrojo lietuviškojo 
kultūros darbo supratimas, fak
tiškai jo trukdymas, griovimas, 
kartais tiesiog nusikalstamas lie-

laikotarpiais laikraščių ir kitų 
‘‘medijų” priemonėmis mobili
zuoja visuomenės opiniją, lyg tai 
būtų kažkas nepaprasta mūsų 
kultūros gyvenime. Niekas prieš 
operų (ypač jei jos lietuviškos) 
statymą nieko negalėtų pasakyti, 
bet tik tokie dalykai turėtų būti 
įstatyti į savo vietą bendrinių lie
tuvių kultūros darbo vertybių 
skalėje. Kai, be kitko, tam su
renkami ir išleidžiami tūkstan
čiai, o kokiam moksliniam dar
bui, kuris, ypač tolimesnės per
spektyvos požiūriu, daug kartų 
bus vertingesnis lietuvių tautai, 
išleisti neretai sunku ar ir visai 
neįmanoma rasti lėšų, tai jau čia 
dalykai prašosi atitinkamos gra
dacijos.

Todėl labiausiai reikia kreip
ti dėmesį į aktualius ir kartu to
limesnės perspektyvos požiūriu

(Nukelta j 2 p»i.)

Šeši A. Maceinos “Laiškai Teilhar
do šalininkams” trumpinami šitaip 
(arabiškas skaitmuo šalia romėniško 
žymens rašinyje nurodys laikraščio
puslapį):

I — “Draugas”, 1973 m. spalio 6 d.
II — “Draugas”, 1973 m. spalio 20 d.
III -> “Draugas”, 1973 m. lapkr. 3 d.
IV — “Draugas”, 1973 gruodžio 8 d.
V — “Draugas”, 1973 gruodžio 15 d.
VI “Draugas”, 1973 gruodžio 22 d.

neberyškus” (The Life of Teilhard 
de Chardin, Harpęr, 1967, 11). To
kius susižavėjimo smilkalų dūmus 
Maceina mato kylančius iš sekan
čių Paškaus žodžių: “Vargu ar 
šiandien yra geresnis modelis krikš
čionim intelektualam (mokslo žmo
nėm) kaip Teilhardas” (I, 1). Bet 
panašiu “nekritinio susižavėjimo 
atoaidžiu” atsiduoda ir popiežiaus 
Pauliaus VI nuomonė: “Teilhardas 
yra būtinai reikalingas žmogus mū
sų laikams. Jo tikėjimo išraiška 
mums yra būtina” (cituota iš N. 
Kessler, SJ, B. Brown, SJ, Dimen- 
tions of the Future, The Spirituali- 
ty of Teilhard de Chardin, Corpus 
Christi, 1968, 147). Tuo tarpu T-do 
puolėjams jis atrodo lyg koks stab- 
meldis, besimeldžiąs apčiuopiamam 
Dievui (medžiagai A. P.), beruo- 
šiąs kelią marksizmui (I, 4). Vadi* 
naši T-do atžvilgiu jo puolėjų ir 
popiežiaus nuomonės kertasi.

Visi T-do puolėjai ir Jo gerbėjai 
sutinka, kad “jėzuitų ordinas buvo 
ir tebėra vienas iš mokyčiausių ir 
smegeningiausių” vienuolijų. Gi to 
mokyčiausio ordino generolas tėvas 
Pedro Arrupe taip savo bendrabro- 
lį apibūdina: “Tėvo Teilhardo pa
saulėžiūra daro sveikiausios įtakos 
krikščionių ir nekrikščionių moks
lininkų rateliuose. Tėvas Teilhar
das yra vienas iš didžiausių dabar
tinės minties meistrų ir jo pasise
kimu nėra ko stebėtis. Tikrumoje jis

žmogaus paveikslą, koks jis iš tik
rųjų yra, bet tokį, kokio nori piešė
jas. Ypač tai gali atsitikti tada, kai 
piešiamoji asmenybė yra didžiai 
spalvinga. Ar tik nepanašus daly
kas bus įvykęs su mūsų neseniai 
mirusio istoriko charakterio škicais 

“Aiduose”? “Suklijavimo” klaidos 

pavojus T-do atveju pasidaro dar 

didesnis. Jo asmenybė, mat, buvo 

mokslo pasaulį su tikėjimo pašau- Į pi ne sąvokų išdirbime, ne talmu- tokia šakota,, dinamiška, gili ir net 
liu” [Cituota iš F. J. Klauder, As- diškam tomizmo aiškinime [vado-1 paradoksiška (ne prieštaraujanti), 

pects of the Thought of Teilhard de ' vėlinis tomizmas užmušė šios filo- T-do laiškų daugybė (O kiek dar 
Chardin, The Christopher, 1971, Sofijos genijų], bet naujoje minties 
1.]. O mūsų filosofas Maceina mus vizijoje paliekant tolimesnį jo raš-l 
pamoko, kad suvokiančiam tikėjimo tų “išnešiojimą” teologijos techni-j 
ir mokslo esmes T-do minties eiga i kams. 
esanti “tiek tikėjimo, tiek mokslo 
nuosmukis”

atliko didžiulį bandymą sutaikinti, FaU> 1962>' T^do kūrybiškumas sly-

Kai vieni T-do asmenybėje ran- 
(DDK, 222). Išeitų, da moderniojo šventojo bruožų, tai 

kad antiteilhardininkai susikulia ir kiti jame regi evoliucijos komisarą,

TEILHARD DE CHARDIN ASMUO

su mokyčiausios vienuolijos vyriau-1 sakytume beveik SS smogiką. Juk 
šia galva. Tarp kitko oficialūs jė
zuitų ordino archyvai rodo, kad or
dino istorijoje nebuvo tiek prirašy
ta nei apie vieną jos sūnų, kiek 
apie Teilhardą. Matyt, kad šis pa- 
klusniausis vienuolis yra kažkuo 
reikšmingas. O gal pavojingas?

T-do puolėjai jam išmetinėja, kad 
jis nepajėgęs “kūrybiškai apvaldyti 
to, ko buvo išmokęs mokyklos suo
le, ir sujungti su tuo, ką buvo iš-

“objektyviu'žudymo veiksmu jis ti
kėjosi galėsiąs būti daugiau kuni
gas” (II, 5). T-dui karo metai bu
vę minčių pražydėjimo metais, 
“dvasios medaus mėnuo” (II, 5), o 
frontas gyvastinga sritimi. Kaip tik 
šioje vietoje reikėtų prisiminti kli
nikinės psichologijos įspėjimą tiems, 
kurie iš asmeniškų ir intymių laiš
kų bando piešti asmenybės portre
tą. Paskirus laiškų sakinius klijuo- 

IU, OU.J LlllgLl OlA IUU, SVCį UUVU 10“ i
mąstęs jis pats” (II, 4). Kardinolo darni, mes galime gauti ne tokį 

J. Danielou nuomone, su T-do iš
mokta filosofija buvę kitaip. T-as 
puikiai pažinęs scholastinę filosofi-' 
ją, jos pagrindus pasilikęs ir pritai- j 
kęs savo minties sistemai. “.. jis pa
silaikė tik pamatines scholastikos 
kategorijas ir ją [scholastiką A. P.] 
peraiškino savo laiko mokslo duo

menų šviesoje” (Philosophy Today,

neišleistų] leidžia spėti, kad jis sa
vo mąstančiųjų vaizdų • antplū
džius buvo linkęs perkelti į popie
rių. Tokiu atveju labai lengva, net 
nejučiomis, paskirus įvaizdžius išim
ti iš viso, spalvos konteksto, gau
nant rudas arba raudonas komisa- 

to arba esesininko juostas. Antai 
vienas pavyzdys. Kai kas tvirtina, 
kad T-as ilgėjęsis karo. Iš tikrųjų 
jis ilgėjosi ne karo, bet fronto. Leis
kime pačiam T-dui šį reikalą paaiš
kinti. “Karas, pagaliau, atėmė ma
ne nuo knygų, nuo mano kolegų, 
nuo aukštesnės moralinės ir inte
lektualinės aplinkos... ir panėrė ma
ne į tragišką purvo ir kraujo re
alybę... Tai pakrikštijo mane tikro
vės krikštu, kurio man taip reikėjo 
ir iš kurio aš tiek daug išmokau. 
Šitai paaiškina frontui nostalgiją, 
apie kurią aš rašiau ir kalbėjau ir 
kurią aš jausdavau, kai tik įpul- 
davau j pilką kasdienos rutiną. Tu 
neprivalai piktintis. Svarbiausia, ne
privalai galvoti, kad aš nebuvau su
krėstas draugų mirties ir kančios 

apkasuose. Bet, nežiūrint mano šir

dies skausmo, aš jaučiau tai, ko aš 

niekada nuo to laiko nebejaučiau 

ir ko aš pasigedau, tą didį, nugry- 

ninantį drąsos, vienybės, bendrys
tės dvelkimą, supusį mus nuolati
nėj mirties akivaizdoj. Apkasuose... 
mes buvome sukniedyti vienas su ki
tu į vieną, atskirą didžiulę vienybę, 
į kolektyvinį kūną, kurio pavojais, 
fiziniais ir moraliniais kentėjimais 
dalinomės kaip broliai. Štai ką aš 
randu vertintina” (R. Speaight, 

Teilhard de Chardin the Man, 1968, 
17). Vadinasi, T-das ilgėjosi ne ka
ro, net ir ne paties fronto kaip to
kio, o anos broliškos vienybės, anų 
herojiško pasiaukojimo reikalaujan
čių dienų. Gi T-das, atrodo auko

tis mokėjo. Pvz., jis atsitraukė prie 
pat vokiečių linijų kritusio savo 
draugo kūną, ištisas valandas jį vil
ko ant savo pečių, kol sugrįžo J sa
vąsias linijas.

Fronto nostalgija nėra svetimas 
jausmas ir kitiems. Sakysime, čia ra
šančiajam teko sutikti labai taurių 
asmenybių [laiškų T-do šalinin
kams autoriaus prietelių], kurie 
nostalgiškai kalbėdavo apie karo 
dienas. Ar tai reiškia, kad jie ilgėjo
si viską naikinančių ir žudančių 
oro puolimų? Ne. Jie ilgėjosi anos 
broliškos vienybės, šilto draugišku
mo, atsidavimo bendram uždaviniui 
sunkiose už būvį grumtynėse. Jei ir 
jie anuomet savo nuotaikas būtų 
plunksnai atidavę, gal šiandie ga
lėtume sakyti, kad karo metas bu
vęs jų “dvasios medaus mėnuo”.

Jau keletą kartų lietuviško) 
spaudoj buvo paminėtas Congrega- 
tio S. Officii (1962) įspėjimas, kad 
T-do raštus reikia skaityti kritiš
kai, nes juose kpibždėte knibždą dvi
prasmybių ir net rimtų klaidų, 
pažeidžiančių katalikiškąjį mokslą. 
A. Maceina žino, kad tai nėra pa
smerkimas ar uždraudimas. Jis vis 
dėlto iš to daro išvadą, kad T-do 
“raštai negali būti priimti kaip 
krikščioniškasis vadovas dabarties 
maišatyje”. (I, 2), “Darbininko” 
teologai šia išvada, regis, bus šven
tai patikėję. Tačiau Bažnyčios isto
rija mus moko, kad į kongregacijų 
įspėjimus ir net pasmerkimus reikia 
žiūrėti istorinėj perspektyvoj. Savam 
laike, tam tikroj istorinėj situacijoj 
jie gali būti naudingi, gal net ir 
reikalingi. Vėlesniam istorijos laiko
tarpyje tie patys sprendimai gali 
pasidaryti nebereikalingais ir net 
žalingais, sudarančiais nepatogių 
keblumų. Sakysime, 1633 m. birže
lio 22 šventas sostas pasmerkė Gali
lėjų, nes “jis tikėjo ir skelbė mokslą, 
kuris yra klaidingas ir priešingas 
šventam ir dieviškam Raštui, kad 
saulė yra pasaulio centras ir neju
da iš rytų Į vakarus ir kad, žemė 
juda ir nėra pasaulio centru...” (Ci
tuota iš J. Langford O.P., Galileo, 
Science and the Church, Desclee, 
Nevv York, 1966, 152). Suprantama 
šitas kongregacijos sprendimas, nors 
popiežiaus ir patvirtintas (“Forma 
communi”) neįvelia popiežiaus ne
klaidingumo. Vis tiek šiandie šis 
sprendimas atrodo juokingas. Var
gu ar jis buvo reikalingas, jei ne 
juokingas, ir anuomet. Galilėjaus 
pasmerkimas tik parodo, kaip ano 
meto teologai pakankamai nesupra
to savo kompetencijos ribų (šian
die šioji yda pasitaiko pas moksli
ninkus, nebe pas teologus). Bet ar- 
tėkime prie mums artimesnių lai

kų.
Pijus IX savo enciklikoje “Quanta 

cura” (1864) pasmerkė kaip klaidą 
ir svaičiojimą tą nuomonę, kuri tvir
tina, kad “sąžinės ir kulto laisvė yra 
kiekvieno žmogaus neliečiama teisė, 
kuri privalo būti įstatymų paskelb
ta ir patvirtinta kiekvienoje, gerai 
tvarkomoje visuomenėje” (Denzin- 
ger, 1690, 1921 m.). Tas pats po
piežius pakaltina tuos, kurie drįsta

(Nukelta j S psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.) 
reikšmingiausius mūsų kultūros 
darbo uždavinius. Tokie yra pir
miausia lietuvių kultūros perda
vimas jaunajai kartai ir su ta 
kultūra supažindinimas vyres
niųjų bei suaugusiųjų, ypač ne
teikusių natūralios lietuviškosios 
geografinės ir kultūrinės aplin
kos paramos. Tam rimtas pa
grindas tebus padėtas, paruošus 
mokslinių studijų, tiriančių jau
nosios kartos nutautimo, o suau
gusiųjų asimiliacijos vyksmų bei 
jo dėsnius svetimojoje aplinkoje. 
Tai, žinoma, liečia tiek lietuvių 
nausėdijas svetur, tiek pačių da
bartinę Lietuvą. Kaip, pavyz
džiui, galima sėkmingai kovoti 
su jaunimo nutautintu, jei tas 
nutautimo procesas nėra pagrįs
tai moksliškai išnagrinėtas, pati 
kova nesuplanuota, pasirėmus iš 
tyrimų gautais duomenimis, o 
pasitenkinama tik atsitiktiniais 
spaudoje pasirodančiais ir asme
nines nuovokas tereiškiančiais 
straipsneliais ar tokio pat pobū
džio pareiškimais susirinkimuose 
ar suvažiavimuose. Todėl reikė
tų neatidėliojant imtis įvairių 
būdų įtraukti galimai daugiau 
gerai pasiruošusių specialistų ati
tinkamoms lituanistinėms te
moms nagrinėti. Ar nebūtų svar
bu, kad įvairiomis priemonėmis 
(įskaitant ir propagandą spaudo
je bei atitinkamą pačių autorių 
pagerbimą) imtumės skatinti 
jaunuosius mūsų akademikus bei 
intelektualus rinktis lietuvišką
sias savo mokslo darbų temas 
Amerikos ar ir kitų kraštų uni
versitetuose? Dabar tik retas sa
vo disertacijai (tezei) tokią temą 
tesiima; nors ypač JAV jos pasi
rinkimui kokių kliūčių nedaro
ma, ir ją nevienur galima pasi
rinkti kad ir iš erfnės nelietu
viškai specialybės šakai.

Išskirtinai svarbus yra jaunų 
mokslininkų lituanistų ruošimas. 
Suplanavus atitinkamų mūsų 
kultūrinių institucijų paramą, 
bent pradžiai toks ruošimas ne
būtų neįmanomas kad ir ta pras
me, jog jaunasis kandidatas ga
lėtų pasirinkti pagrindine specia
lybe “praktiškesnę” (t. y. pir
miausia teikiančią pragyvenimui 
pagrindą), o šalutine jau ir litu
anistinę specialybę.

Labai aktualus mūsų bendri
nės kultūrinės organizacijos už
davinys turėtų būti mūsų išeivi
jos bei tremtinių pėdsakų doku
mentavimas — lietuvių gyveni
mo dokumentų bei liudijimų rin
kimas ir saugojimas. Juk kone 
kasdien, ypač senajai kartai pasi
traukiant iš gyvenimo, išmetami 
į šiukšlių dėžes senų lietuviškų 
laikraščių komplektai, lietuviš
kos knygos, neišskiriant nei lie
tuvių draugijų protokolų, raštų 
ir archyvų. Kai' kurios lietuviš
kų laikraščių redakcijos Ameriko
je pačios neturi net savo laik
raščių komplektų. Tokiu bei pa
našiu būdu mūsų išeivija toly
džio verčiama žmonėmis be pra
eities, kaip civilizacijos nemačiu
sios kiltys. Juk, pagal jau “Auš
roje” įrašytą šūkį, “Homines 
historiarum ignari semper sunt 
pueri” (Žmonės, nepažįstantieji 
praeities, visada pasilieka vaikai). 
Jeigu net organizaciniai mūsų is
torikų būreliai nieko platesniu 
mastu čia nepadaro, didelė at
sakomybė šį neatidėliotiną (iš 
dalies ir suvėlintą) reikalą imtis 
kaip nors tvarkyti krinta ant 
mūsų bendrinės kultūrinės orga
nizacijos pečių.

Padaryti mūsų kultūrinę indi
vidualybę bei Jos pasiekimus len
gviau prieinamus svetimiesiems 
ir net mūsų pačių jaunajai kar
tai, gyvenančiai už Lietuvos ri
bų, būtina tam tikrus lituanis
tinius veikalus leisti ir plačiau 
vartojamomis kalbomis. Dabar

Po lietuvių menininkų koncerto Berlyne 1944 metais. Pirmoje eilėje iš kairės i dešinę: akompaniatorius Aleksas 
Mrozinskas, soliste Pranė Radzevičiūtė, solistė Vincė Jo nuškaitė, solistas Ipolitas Nauragis, solistė Antanina Damb
rauskaitė, pianistas Andrius Kuprevičius. Antroje eilėje iš kairės: solistas Aleksas Kutkus, solistė Alia Kalvaitytė ir 
akompaniatorius Stasys Gailevičius.

Trylika apie šviesųjį mūsų dainininkų

Aleksas Kutkus gyvenime 
ir scenoje
Gražina
Matulaitytė

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Aleksandras Kutkus ir jo darbai 
Lietuvos Operos scenoje man pali
ko pačius šviesiausius prisiminimus.

Scenoje ne tik kultūringas daini
ninkas, suprantąs įvairius muzikos 
stilius, bet ir aktorius, įsigilinęs į 
operinį vaidmenį.

Kaip partneris, retas muzikalu
mu, ritmo pajautime ir tvirtu par
tijos (rolės) žinojimu. Visada padė
davo duetuose ir ansambliuose.

Kaip žmogus — išskirtinai kul
tūringas, korektiškas, draugiškas, 
su dideliu humoro pajautimu, visad 
lygios nuotaikos. Nepaprastai iš
tvermingas darbe, kuriame buvo 
nepakeičiamas, nes savo repertuare 
turėjo apie keturiasdešimt pirmaei
lių operinių personažų.

Elžbieta 
Kardelienė

Aleksą Kutkų pirmą kartą pama
čiau Kauno “Metropolio” viešbu
čio kambaryje, kai atėjau pas jį,

kitataučiams mokslininkams, ką 
nors norimtiems rašyti apie Lie
tuvą ir lietuvius ar tik ieškan
tiems duomenų kokiai lyginama
jai tarptautinei temai, susidaro 
suprantamų, kartais nenugalimų 
sunkumų dėl kalbos nemokėjimo 
arba jiems tenka naudotis lite
ratūra, dažnai trūktina ir neob
jektyvia, parašyta kuria jiems 
labiau prieinama kalba. Tokių 
lietuvių kultūros temomis veika
lų skelbimas, sakysime, angliš
kai, ispaniškai, prancūziškai, ne 
tik padidintų ir pagilintų lietu
viškąjį tematinį įnašą tarptauti
niam mokslui, bet kartu objek
tyviau atstovautų lietuviškajai 
kultūrai ir laimėtų daugiau ir tik
resnių draugų kitų tautų tarpe 
negu rėmimasis vien politine in
formacija bei propaganda. Ligi 
šiol čia maža kas tepadaryta. 
Tokia svetimomis kalbomis lite
ratūra reikalinga jau ir mūsų 
jauniesiems šviesuoliams, akade
mikams. Keletas JAV lietuvių in
teligentų, remdamiesi ir savo pa- 

kaip konservatorijos profesorių, 
prašyti, kad mane priimtų moky
tis dainuoti. Net ir dabar girdžiu 
jo atsakymą: “Miela mergaite, tu 
gi savo prašyme aiškiai parašei, 
kad nori į Grigaitienės klasę. Kaip
gi dabar aš galėčiau tave priimti 
pas save?” Ir kai Vladislava Gri
gaitienė pagaliau vis dėlto mane 
priėmė, o 1930 m. baigusi konser
vatoriją patekau į Lietuvos Valsty
binę Operą, A. Kutkų čia sutikau 
jau scenoje, kaip aukštai iškilusį 
dainininką, dainuojantį pirmaeiles 

tenorų partijas.

Man buvo garbė su A. Kutkum 
14 metų dainuoti daugelyje operų: 
nuo Sevilijos Kirpėjo iki Traviatos, 
Manon ir kt.

Ir scenoje per repeticijas, kaip 
aną pirmą kartą “Metropolio” kam
baryje, jis mane pavadindavo “Mie
la mergaite”, visada patardamas, 
baimės užkluptą ramindamas.

Spektaliuose draugiškas, malonus 
ir partnerei vien gero geidžiąs. Sce
nos žmonės pažinojo A. Kutkų kaip 
labai inteligentišką asmenybę, mo
kančią su humoru pakalbėti susi
būrimuose, didelį džentelmeną san
tykiuose su visais teatro tarnauto
jais.

Stebėdavomės tenoro A. Kutkaus 
ištverme. Jam gi dažnai tekdavo 
dainuoti po 3-4 spektaklius savai
tėje, o tai reikšdavo, kad daininin
kas galėdavo tik dainuoti, ilsėtis ir

čių vaikų, jau daugiau angliškai 
beskaitančių ir bepaskaitančių, 
(patirtimi, yra man energingai 
įrodinėję, kad minimosios litera
tūros anglų kalba paruošimas 
daug galėtų padėti lietuvybei ir 
apskritai lietuviškajam reikalui.

Rimtam sėkmingam bend
rajam mūsų kultūros darbui yra 
būtinas planingas tolydinis ati
tinkamų bendrinių suvažiavimų 
bei organų nutarimų vykdymas. 
Dabar dažnai atsitinka, kad ko
kiame pvz. kultūros kongrese ar 
vienos kadencijos kultūrinio or
gano sesijoje priimami gražūs 
nutarimai, o paskui jie kone už
metami, bent iš dalies pamirš
tami. O iš tikrųjų turėtų būti 
tokie nutarimai neatlaidžiai rū
pestingai vykdomi, o likusieji ne
įvykdyti perimti sekančiųjų kon
gresų ar atitinkamų organų, pa
teikiant ir vykdymo apyskaitą 
bei painformuojant visuomenę. 
Neįvykdyti sumanymai bei nu
tarimai pažangos nedaro.

P. Jonikas 

vėl dainuoti. Ir taip dainuoti išti
sas savaites, ištisus metus.

Pildomas partijas A. Kutkus visa
da tobulai mokėdavo. Jam nereikė
davo nei suflerių, nei dirigentų. 
Turėjo puikią atmintį ir buvo la
bai muzikalus. Su A. Kutkum dai
nuojant, neturėdavai jokios baimės. 
Jeigu ir atsitiktų kokia klaidelė, 
partneris tave visdda išgelbės taip, 
kad net ir dirigentas nepajus. Ka
da tik aš atsimenu A. Kutkų, vi
sada pagalvoju, kad pats Dievas, 
dovanojęs jam talentą, skyrė būti 
Operos solistu.

i - . •. : t

Alodija Dičiūtė- 
Trečiokienė

Kiekvieną kartą, kai tenka at
versti praeities lapą, darosi graudu, 
skaudu ir kartu džiugu, prisimenant 
išeitą gyvenimo kelią ir daugybę 
įdomių asmenybių — dirigentų, 
režisierių, solistų.

Tarp jų visada prisimenu ir ne
pamirštamą Aleksą Kutkų, solistą- 
artistą, kurį pažinau 1929-30 me
tų sezone, vos įstojus į Lietuvos 
Valstybės Operą, anuo metu jau 
pasiekusią didelių aukštumų, o 
1930 m. iškilmingai šventusią savo 
10 metų jubiliejų.

Kalbant apie Aleksą Kutkų, rei
kia mintimis nukeliauti palikton 
Lietuvon, nes jis ten 22 metus kū
rybiškai reiškėsi. A. Kutkus nema
žai važinėjo po pasaulį. Jo asmeny
bėje atsispindėjo vispusiškas išsila
vinimas. Aukštos erudicijos, jautrus, 
išvaizda ir būdu malonus, kolegiš
kas. Reaguodavo greit, sunkiausias 
problemas spręsdavo su humoru, 
rasdavo išeitį galvosūkiams greit 
išspręsti.

Malonaus tembro balsas ir dide
lio talento artistas. Be galo muzika
lus, gaidas skaitydavo kaip laikraštį. 
Su Aleksu Kutkum dainuoti buvo 
lengva ir saugu. Turint tokį stiprų 
partnerį, užmiršdavai, kad esi sce
noje.

Solistas Kutkus “vežė” pirmojo 
tenoro repertuarą. Sunku net įsi
vaizduoti, kaip galėjo pakelti tokį 
atsakingą ir sunkų darbą, turint 
galvoje tai, kad Valstybinė Opera 
dirbo ištisus 9 mėnesius, savaitėje 
pastatydama 3-4 spektaklius. Sykį 
karikatūristas pavaizdavo A. Kutkų, 
pakinkytą į didelį vežimą, pilną pa
krautų operų, o vežėjų vietoje sė
dėjo dirigentai Bukša ir Tallat- 
Kelpša.

Mane ypač stebino A. Kutkus ak
torius. Jo vaidinti personažai įvai
rūs, lyg vaivorykštė. Nuo drami
nių iki komiškų. Kiekvienas kitoks 
ne tik išore, bet ir vidiniai. Charak
teriai išbaigti, išlyginti, išgyventi. 
Buvo tartum styga, kuri užgauta, 
pagal reikalą suskambėdavo subti
liai švelniai, stipriai ar grubiai. 
Toks buvo A. Kutkus vaidyboj. Jis 
nevaidino, jis gyveno. '

Spektaklis pasibaigė, uždanga 
nusileido, publika išsiskirstė. Tik 
artisto išsisiūbavę nuo įtampos ner
vai ir visas jo išvargęs kūnas dar 
negreit nurims. Per naktį ausyse 
skambės orkestras, mintys raizgysis 
ir pinsis. IŠsikamavęs, gal tik pary
čiu sumerks akis.

Žiūriu j stovinčią ant stalo Lie
tuvos Operos 10 metų (1930) ju
biliejinę nuotrauką. Iš 32-jų — 16 
jau iškeliavo negrįžtamai.

Rožę, kurią mesdavau A. Kutkui 
“Carmen” operoj, norėčiau su pa
garba ir padėka padėti po jo kojų 
už neužmirštamas akimirkas scenoj.

Alia
Kalvaitytė

Aleksas Kutkus mano atminty li
ko šviesiausia asmenybė, kurią pa
žinau, būdama Kauno valst. teatre. 
Tai buvo žmogus, apdovanotas gau
siais talentais! Svarbiausias jo bruo
žas — neturėjo širdy jokio pavydo 
jausmo. Priešingai, savo patyrimu 
padėdavo ypač jauniem daininin
kam, kuriem to labai reikėjo.

Epizodas, kurio nepamiršiu, įvy
ko “Trubadūro” spektaklio metu, 
atliekant Azučenos partiją.

Istorija trumpa. Tai nebuvo ma
no Azučenos pirmojo pasirodymo 
metu, debiutą jau buvau turėjusi, 
bet kažkodėl vėl vyko “Trubadūro” 
generalinė repeticija. Operą diriga
vo Vytautas Marijošius. Po repeti
cijos dirigentas šaukia: “Kalvaity
te, j sceną”. Išbėgu. Ogi Marijo
šius, visiem girdint, sako: “Labai 
gerai!”. Ką bekalbėt, džiaugsmo pa
gauta, lekiu cementiniais laiptais į 
viršų, į rengimosi kambarį, ir iš to 
smarkumo išsisuku koją per riešą. 
Pradžioj atrodė menkniekis, bet, 
grįžus namo, koja kaip. paprastai 
tokiais atvejais būna, ištino nesvie
tiškai. O ryt spektaklis! Nepaeinu. 
Ką daryt? Per visą naktį kompre
sai, naktis be miego, o dainuot vis 
tiek turiu — še tau, Jurgi, ir devin
tinės!

Savaime aišku, spektaklis buvo 
baisus. Kad šlubavau, tai nieko, se
nai čigonei tinka, bet jau dainavi
mas — Dieve, susimylėk. Ir krank
sėjau ir gaidžiukus gaudžiau...

Tad čia ir pasireiškė mielas a. a. 
Aleksas, kuris, pamatęs kokioj esu 
bėdoj, bandė visokiais būdais padėt, 
teatralų terminų sakant, mane 
apvaidindamas, kad tik nesėkmės 
nepastebėtų publika. Po to, man 
A. Kutkus ir papasakojo, koks siau
bas jį apėmė, kai Marijošius per re
peticiją mane išgyrė. Tai reiškė blo
gą pranašystę, kuri ir išsipildė spek

taklio metu. (Scenos žmonės turi

Pr. F. W. Beubuw iutbiiieię fier^iuP

DR. RAIMUNDAS BLAŽYS 
DANTISTAS 

1007 Curtiss Street 
Downers Grove, III. 60515 
Valandos vagai susitarimą.

Tel. — 968-0045

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKA8 
6230 W. Cermak Rd., Bervvyn, UI. 
Plrmad., Antrad., Ketv. ir Penktad 
9 vai. ryto iki 12 vai. dieną lr nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8:30 iki 12 vai. dieną.

Emergency tel. — 788-3081

iiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiitiimit'
Drauge“ galima gauti visokiu 

vizitinių kortelių, atspausdintu 
įvairiom raidėm Kainos vtslemo 
prieinamos Greitai atliekama* ui 
sakymas
IIIIIIIIIIIIlllllllIIIllllllltIIllllIIIlllllllllllll>

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR
GERKLES LIGOS

28K Weet OSrd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALU K AS
Akušerija lr moterų ligos

Ginekologinė Chirurgų*
*449 So. Pulaski Road (Orawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PI., Justice, ū., 599-0500 
Priima ligoniu* pagal susitarimą. 
Jai neatsiliepia, skambinti 874-8013

DR. C. K. BOBELIS
INKSTU IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
ToL — 695-0533

FOA VALLEY MEDICAL CENTEB 
880 Summlt Street

Route 58 — Elgin, Illinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-228S
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2434 West 7 lst Street

Vai. pirm., ketv. 1 Iki 7 popiet 
antrad., penkt 1-6, reč Ir šešt. Ilk 
tusi tarus

Dr. Ant Rudoko kabinete per&n*
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street

TEI.. GR a-3400
Vai. pagal susitarimą: plrmad tr 

Ketv. 1—4 ir 7—3; antrad. lr penk 
tad. 10—A šeštad 10—8 vai.

Of*. teL 735-4477 Rez. PR «-696<i
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRUHGI
Specialybė — Nervų lr 

Emocinės Ligos 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8440 80. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. teL — GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So., Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Ješ ne- 
atailiepia, skambinti: MI 3-0001.

Tel. — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
8907 Weet 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVIfelUS
J O K i A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. lr penkt 
nuo 12 iki I vaL ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

Of*. PO 7-6000 Bei. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lt 
• tkl 8 v. Trečiad tr šeštad. uždaryte

VM telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-13 lr 4-7 Trečiad t 
šeštad tik susitarus

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenne. Cicero 

Cajrftev 1-1 r»l tr •-1 rai rak
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. daug prietarų ir jais šventai tiki).

Aleksą Kutkų labai gerbiau, jo 
pastabom šventai tikėjau, su jb nuo
mone, kas liečia dainavimą, visada 
skaičiausi. Ir kai buvau pakviesta 
Chicagos Lietuvių operos 1960 me
tais atlikt Azučenos partiją “Truba-| 

dūrė”, iškart nesutikau, kol nepa-1 

tikrinau savo vokalo su A. ir J. Kut- 
kais. Jiedviem pripažinus, kad«dar 
galiu dainuot, spektakly dalyvavau

1 ir, atrodo, visai neblogai.

Tebenešioju širdyje, didelį dėkin
gumą mieliems patarėjams ir bičiu- 
liams a. a. A. Kutkui ir jo gyveni- 

■ mo palydovei solistei J. Vencevičai- 

tei - Kutkuvienei.

Juzė
Augaitytė

• Likimas lėmė drauge vargti trem
ties kelionėje iki emigracijos Ame
rikon. Subombardavus Alekso ir Ja
dzės Kutkų apsistojimo vietą Ber
lyne, jiedu neteko viso savo judo- 
mo turto — lagaminų. Aleksas 
Kutkus ne tik nenusijninė ir neliū- 

I dėjo, bet, kreipdamasis į mane, nu

sišypsojo: “Na, dabar mudu esa

me vienodai turtingi. (Aš visų sa

vo lagaminų netekau Lietuvoje —

(Nukelta j 3 pusi.)

0R. VL. BLAŽYS
PLAUČIU IR VlUAUb l IU' 

3801 West 63rd Streei 
Kampa* 68-čloe lr California 

vai.' plrmad., antrad ir ketvirta.
* 'kl i 30 vai vakaro 

Beštad. nuo 2 Iki t:80 vai 
>-a#ai aiuutartmą 

Oflao telef. 470-4043 
Rezid. tel. WAIbrook 6-8048

Tel. REUance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

3925 West 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 4-3 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. p. o 
trečiad. uždaryta

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7150 Kouth Western Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
Iki 1 vai. poplėt.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rezid. telef. 230-2010

Ofiso HE 4-1818. Res. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGO8
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Va!.: plrmad., antrad., ketv. ir penkt 

nuo 8 Iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus

TeL — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA

ofisai:
111 N. WABASH AVĖ. 

4200 N. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal eusltarlmą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 

(Kalba lietuviškai)
2628 W. 71st St — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
“oontact lenses”.

Vai. pagal susitarlnią. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448 5543

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

Ofiso tel. RE 5-4410
Rezid. GR 5-0017

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

tr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligco 
Ofisas ir rez. 2052 W. 50th 84.

Tel. PRospect 8-1228

Atostogose nuo spalio 18 d. 
iki lapkričio 11 d.

Ofiso tel. HE 4-2123. Narni; GI 8-0100

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. lr penktad. 
3-5 ir 6-7 — Iš anksto susitarus

Tel. PRoepect 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6848 South Albany Avenue 

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad. 
2-6 p. p. penktad. lr šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu 
Husitą rus.

Tel. Ofiso PR 0-0440

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Ofiso tel. 707-3141; namų 030-4850 
Vai.: pirm. antr. ketv. 3-6 lr 6-8, 
penktad. 3-5. šešt. pagal susitarimą. 
Oflao tel. 707-3141; namų 030-4850 
VaL: pirm antr. ketv. 3-5 tr 6-1 
oenktad 1-6 nasrai raeltarltn*



šeštadienis, 1974 m. lapkričio mėn. 9 d. DRAUGAS - MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA Nr. 263 (45) — psL 3

Ąsotis, pripiltas šviesos Nuotrauka Jono Bogutos

Subtilaus įsijautimo poetė
** /

VLADAS ŠALTM1RAS

Julija švabaitė-Gylienė, SEPTYNI 
SAULES PATEKĖJIMAI. Eilėraščiai. 
Viršelį ir vinjetes piešė Danguolė 
Stančiūtė. Išleido “Ateitas” 1974 m. 
Literatūros serija Nr. 8. Spaudė My
kolo Morkūno spaustuvė Chicagoje. 
Leidinys kietais viršeliais, 80 psl., kai
na $3.50, gaunamas ir “Drauge”

Julija Švabaitė-Gylienė yra 
jautrios klausos ir subtilaus įsi- 
jaųtjjno poetė. Kūrybos procese 
ji nepraranda pusiausvyros — 
moka pažaboti savo jausmus ir 
vaizduotę. Poetė nesileidžia jų 
nesiima ir kalba į mus tiksliai 
atseikėtu žodžiu, sąmoningai 
aprėžtais vaizdais ir tiek savęs 
teatekleidžia, kiek eilėraščiui 
būtina.

Švabaitė praeina pro mus sa
vo- eilėraščiais dukra, motina, 
drauge, žmona, šeimininke, gyve
nimui ir kasdienybei įsipareigo
jusiu žmogumi, kurio širdis bet

gi pirmučiausia plaka poezijai. 
Todėl ji sako;

Aš neplausiu grindų
Ir pietų jums nevirsiu 
Atsigulsiu 
po rožėmis,
eilėraščiais užsiklosiu... (27)
Poeto pašaukimas —' žemiš

kojo nemarumo užsitikrinimas: 
mirtis

nepaliečia poetų (60)
O aukščiausias jos tikslas — 

parašyti tobulą eilėraštį, apie 
kurį ji šitaip, faustiškai, pra
šneka:

vargšė
esu poetė,
nes negaliu parašyti
tokio eilėraščio,
kad sustotų laikas ir tartų: — 
Pailsėk. Niekas tavęs nelaukia, 
pailsėk. (19)
Švabaitė gyvena poezija, pa

žįsta ją, seka jos ne tik lietuviš

kąją, bet ir pasaulinę raidą. Gy
venimas Švabaitei yra medžia
ga, tema poezijai, o kiti poetai 
— neretai pavyzdys kūrybai. 
Per klausos jautrumą, sugebėji
mą įsijausti, ji dažnai ieško 
įkvėpimo pas kitus. Todėl, įsi
skaitę į jos eilėraščius, atpažin
sime tai čia, tai ten ir vieną, ir 
antrą, ir'trečią poetą. Kartais 
ji įsimyli eilutę ar kitą, per- 
pindama ją savais žodžiais^ t. y. 
panaudodama savajam eilėraš
čiui išeities tašku ir parašyda
ma variaciją ta pačia tema. Dėl 
to jos pbezija gal ne visada yra 
originali. Bet rasime pas ją pa
kankamai savitumo, kur ji lieka 
vienalytė, įtikinama apvaldyto 
žodžio meistrė.

Švabaitė — elegiška poetė. Ji 
kartais prabyla į mus iš taip 
gilios vienumos, jog stebiesi, iš 
kur trapi moteriškė ėmėsi tiek 
dvasinės jėgos, kad prašnektų 

iš tenai, iš kur teateina didžiulė, 
filosofinė tyla.

Išsekusių upių akmuo, 
krantai negyvi, 
kieta, ištroškusi žolė —
Kur aš,
kur aš pririnksiu 
gėlių J Ulijonai ? (60)

Arba: ,
Pilnos maldų kišenės

už paskendusį Juozą

už baltą Jankelio sielą, 
grojančią smuiku 
mažoj krautuvėlėj, 
Basanavičiaus gatvėje (65)

Šios citatos iš skyriaus Re
ąuiem mano draugams" rodo, 
kokiu jautriu virpesiu poetė su
geba perteikti savo sielos įspū
džius.

Rasime pas Švabaitę ir mono- 
Chromiško kalbėjimo, būdingo 
ir abiems jauniems amerikiečių 
poetams, kuriuos švabaitė atsi
renka savo trijų eilėraščių mot- 
to:Sylvia Plath ir Gregory Cor- 
so. Tik anglosaksų poezijoje gar
sinio eilėraščio pradas yra lem
tingai svarbus, suteikiąs kad ir 
vienaspalviui eilėraščiui plačią 
niuansų skalę. Mūsų eilėda
roje šis pradas niekad nėra 
buvęs taip išskirtinai pabrėžia
mas. šio, anglosaksiško, prado 
nerasime nei švabaitės eilėraš
čiuose. O rašant baltomis eilė
mis, atsisakius metrikos, rimo, 
vartojant kasdienos žodyną, kas 
nors privalo užimti jų vietą, 
antraip poezija suprozėja.

Kas gi yra tas garsas, apie 
kurį čia šnekama? Lyrinėje 
poezijoje į skaitytoją pirmu
čiausia ateina žodžio garsas ir 
jį tuoj pat seka žodyninė žodžio 
reikšmė. Šis garsas atneša į 
skaitytoją anapus žodžių užslėp
tą jausmą, poeto nuotaiką, ku
riant eilėraštį. Toji garsinė nuo
taika drauge gali perteikti ir žo
džio sinonimus, homonimus 
(antrinius vaizdus). Liaudies 
daina, kad ir kaip poetiška skai
tyti, pilnai tegali būti išgyventa 
tik dainuojant, nes jos garsas 
yra ne žodinis, o muzikinis, to
dėl liaudies daina ar rauda nėra 
tobulas pavyzdys žodinei lyri
kai.

Jau minėta Sylvia Plath ši
taip kalba apie virtuvę:

Viciousness in the kitchen.
The potatoes hiss.

“The potatoes hiss” — bulvės 
šnypščia (kaip gyvatės). Jos

Julija Švabaitė
Naujausi eilėraščiai

✓
SEKMINĖS VILNIUJE

Konvalijos. Berželių šakos.
Juoda skarelių giria.
Plačios ir šiltos močiutės pėdos
Aušros Vartų gatve...

-----------Atvaikščiosi už visus,
-----------Atverksi už visus, 
---------- Atklūpėsi 

už visus...

Į tamsų, 
tamsiausią kiemą traukia širdis — 
nuo saulės, 
nuo langų, 
nuo didžiojo kelio.
Skersgatvių rezginy paklydau kaip 

miške----------
Močiutės rūbas, 
jos šiltos pėdos 
nudilusiu akmeniu 
atsargiai, 
atsargiai
Antakalnio
gatve-----------

MONS SALVATORIS
no

Tiltai mediniai. Akmeniniai.
Tiltai iš sniego. Debesų,
kalnų, kavernų, magistralių — 
tiltai iš melo 
ir tiesų.
Ir tais tiltais tave parnešiu 
su grindinio asla plukta, 
kiemų arkadomis ir liepom 
žr dūlančia 
pilies plyta-----------

šnypščia ir kerta jau ir pirmo
je eilutėje su š, s ir č. Sprogsta
mieji priebalsiai p ir, stacatto 
pasikartoją, du t (“nemalonūs” 
garsai anglosaksų poetikoje) 
dar pagilina poetės aversiją vir
tuvei. Ši aversija perteikiama 
tiek garsais, tiek žodžiais. Vien 
pirmojo žodžio (ir tai gana ab
straktaus) loginė reikšmė nebū
tų pilnai įprasminus poetės nu
siteikimo.

Švabaitės kalbėjimas apie vir
tuvę, neįkrautas garsine jėga, 
veikia mus epiškai, kone ati
trauktai: i

Virtuvė yra šeimos palaima — 
vyro pagarbinimas — 
vaikų užuovėja — 
saldus gyvenimo akmuo,

slegiąs nuo šimtmečių 
atsineštą

naminės duonos rūgštį. (22)
Visą strofą išgelbsti paskuti

nės dvi eilutės, į kurias švabai
tė įplaukia ritmingai įsisiūbavu
si ant pavojingai suprozintų, 
nors ir tvarkingų sakinių.

Įprastinės, kasdieninės frazės 
panaudojimas, nesuteikiant jai 
naujo atspalvio, vis užtinkamas 
Švabaitės eilėraščiuose tai šen, 
tai ten:

Tavo mylimas veidas 
ištirpo neatpažįstamai (9)
Čia valandėlei pailsi
ir mano nuvargusios kojos

(16)
Nieko labiau nenorėčiau 
tik rašyti gražų eilėraštį

VILNELE, ŠVENTOS UGNIES

Vilnele,
šventos ugnies, 
neatkastų šaltinių, 
vandenio krištolinio 
Kristoforo delnų,

išprausk mane stebuklų miestui, 
perkelk mane į kitą krantą, 
į kalno žolę, 
pušų vienatvę.
Aš noriu tenai mirti...

apie tavo gyvenimą (2S)
Taigi, švabaitės poezijoje už- 

tinkame labai įvairuojančių, 
prieštaringų elementų. Šalia 
nupoetinto žodžio rasime ir švel
niausios lyrikos versmių; šalia 
kiek pretenzingos, atitrauktinės 
frazės — giliu jausmu trykštan
čius žodžius.

Tėve,
iš suskirdusių tavo delnų 
aš ištraukiauploną rankutę — 
maža, nepatyrusi mergaitė 
išėjau rašyti savo vardo 
balta kreida asloje 
didžiosiomis raidėmis... (12_>

Kas Švabaitės užrašyta di
džiosiomis raidėmis, gal užtik
rins ir jai poetinį nemarumą.

ALEKSAS KUTKUS GYVENIME IR SCĘNOJE
(Atkelta iš 2 pusi.)

J..<Ąd Ir daugiau, išskyrus savęs, 
neturime ko prarasti. Tad saugokime 
bent gyvybes”.

Katkus visados buvo kuklus, sa
vo patarimais, paguoda visiems pri- 
t^ųįmas, užmiršdamas iškilią meni
ninko padėtį ir didelius pasisekimus 
scenoje.

Širdimi Aleksui Kutkui reiškiu 
dėkingumą už pagalbą mano sce
nos darbuose. Ir už padrąsinimą 
pakalti išeivijos vargus.

Antanas
Sprindys

Lietuvos Valstybinės operos so
listą Aleksandrą Rutkauską — Alek
są 'Rutkų prisimenu nuo 1925 m. 
Velykų antros dienos, kai, būda
mas, dar gimnazistas, aš iš Biržų 
atvažiavau į Rauną ir pirmą kartą 
patekau į teatrą: j Vagnerio ope
rą “Lohengrinas”, kurioje A. Rut- 

kus dainavo Lohengriną. Sunku 
anuomet buvo viską suvokti: daug 
triukšmo, kai kurių dainininkų žo
džių visai nesugavau, o Alekso 
Rutkaus atsisveikinimais su gulbe 
ir jo pasisakymas paskutiniame 

veiksme man padarė dideli įspūdį. 
(Tuo metu net neįsivaizdavau, kad 
kada nors teks būti jo bendradar
biu).

Riek vėliau, kai pradėjau moky
tis dainuoti ir dažnai lankiau ope
ros spektaklius, į Aleksą ėmiau žiū
rėti kaip į žmogų, iš kurio gali pa
simokyti. Daug jo sukurtų perso
nažų mane žavėjo, bet ypač patiko 
jo Pedro operoje “Pakalnė” ir Ger
manas operoje “Pikų dama”. Rai 
buvau priimtas į teatrą, su Aleksu 
Rutkum pavyko arčiau susipažinti, 
nes teko nemažai tose pačiose ope
rose dalyvauti. Anuomet pažinau 
Aleksą Rutkų, kaip didelės erudi
cijos ir nemažesnio takto žmogų. 
Nors turėjo daug sąmojaus ir taik
lų bei aštrų liežuvį, savo pastabo
mis ar “špilkutėmis” per skaudžiai 
nieko neįgeldavo. Jaunesniems ko
legoms nuoširdžiai patardavo. Buvo 
nepataisomas entuziastas, ir nie
kad neteko matyti jo susiraukusio 
ar nosį nukabinusio. Štai pvz. su
tinku Aleksą Rutkų su žmonele be- 
plavinėjančius Berlyno gatvėmis. 
Aplinkui ugnis, dūmai akis graužia, 
o jis, atrodo, neblogai nusiteikęs. 
Nors subombardavo viešbutį, ku
riame gyveno, neteko ir to “didelio 
turto”, kurį buvo atsivežęs, t. y. po
ros lagaminų, tačiau patenkintas ir 
laimingas, išlikęs sveikas ir gyvas.

Rai galvoju apie Aleksą Rutkų, 

kyla mintis, kad ir jis, kaip tas le- 
igendos riteris Lohengrinas, atėjo į 
jnūsų tarpą guosti, raminti ar varg
stančiųjų ginti. Savo amžių skyręs 
tik menui, vien dainai, ilgus metus 
ryžtingai kėlė Lietuvos Valstybinėje 
operoje pirmojo tenoro repertuarą, 
tuo užtikrindamas šios institucijos 
gyvastingumą.

Sofija 
Adomaitienė

Lietuvos Valstybinės operos so
lisčių sąstatan patekau viena is pa
skutiniųjų, todėl neteko su a. a. 
Rutkum partneriauti ar net su juo 
spektakly dalyvauti. Baigus Muzi
kos konservatoriją, pirmieji mano 
žingsniai po “Aidos” debiuto Rau- 
ne, buvo 1941 m. naujai įsteigtoj 
Vilniaus operoj. A. Rutkus j Vil
niaus operą atvyko tik 1944 m., o 
aš tuo metu buvau perkelta į Rau- 
no operą.

A. Rutkaus sukurtus operos per
sonažus prisimenu kaip žiūrovė. Pa
stoviai gyvendama Raune, nuo pat 
gimnazijos suolo, nepraleisdavau nė 
vieno operos pastatymo. O vėliau 
Muzikos konservatorijos mokiniai 
galėjom be užmokesčio gėrėtis ope

ros menu.
Aleksandras Rutkus žavėjo mus 

savo sukurtais nemeluotais vaidme
nimis, muzikalumu. O kas svar
biausia, stebino tuo, kad visas par
tijas dainuodavo, nesekdamas diri
gento. Tik vėliau sužinojom paslap
tį — akių trumparegystė. Rimtas 
sceninis pasiruošimas, nepaprastas 
muzikalumas išskyrė jį iš kitų so
listų tarpo. Todėl daugiausia ir ve
žė operos repertuaro naštą Raune 
bei gastrolėse. Paskaičius jo prisi
minimų knygą “Dainininko dalia”, 
paaiškėjo, kaip rimtai jis scenai ir 
dainininko keliui ruošėsi.

Likimas mus suvedė Chicagoj. 
Lietuvių kongrese šiame didmiesty
je 1956 m. kilo sumanymas visų 
sričių teatro veikėjams įsteigti savo 
organizaciją — Scenos darbuotojų 
sąjungą. Pirmininku buvo išrinktas 
A. Rutkus.

Blogėjant sveikatai, jisai ėmė 
trauktis iš visų darbų. Perėmus iš 
jo pirmininkavimo pareigas, jis daž
nai patelefonuodavo ir išsikalbėda- 
vom apie kultūrinius įvykius. Jam 
viskas buvo įdomu. Pasiųsdavau 
garbės bilietus į visus Scenos dar
buotojų s-gos statomus spektaklius, 

bet dažnai atsakydavo: “Sunku jau 
man tris valandas išsėdėti ir triukš
mas ausis erzina”.

Raip žmogus buvo švelnus, turįs 

griežtą nusistatymą, o žmonėms ir 
kolegoms džentelmenas.

Iza
Motekaitienė

Atminimų virpesy mūsų didžio
jo operos solisto tenoro Alekso Rut
kaus grožio ir gėrio idealų įkūny
tas gyvenimas buvo ir išliks mūsų

Aleksas Kutkus Lenskio vaidmeny 
operoje “Eugenijus Onieginas”.

mintyse ir širdyse. Pirmiausia pa
žinojau šį didelį dainos menininką 
tik iš tolo, kai jis visame talento 
pajėgume “vežė pirmaeilių operos 
rolių vežimą” nepriklausomos Lie
tuvos Valstybiniam operos teatre, o 
aš, Rauno konservatorijos studentė, 
gėrėjausi ne vien balsu, bet ir jo 
sukurtais operiniais personažais. 
Baigusi konservatoriją, deja, tetu
rėjau laimės būti vos du sezonus 
mūsų Didžiosios operos solistų šei
moj. Tai buvo neramiausi metai tė
vynės praradimo išvakarėse, kai 
kiekvienam terūpėjo, ką atneš po
litikos rytojus, bet ne glaudesni 
operos kolektyvo santykiai. Tad ir 
neteko iš arčiau A. Rutkaus, kaip 
kolegos solisto, pažinti. Tačiau iš tė
vynės pabėgę, po didžiojo Berlyno 
bombardavimo, buvom apgyvendin
ti kaimynystėje vienam vokiečių 
kaime. Besirūpinant gyvybe, karui 
pasibaigus, atsiradom anglų okup- 
puotoj zonoj (gal ilgiausiai Bad 
Segeberge), kur pradėjom dalyvau
ti koncertuose, iki Rutkų išvykimo 
į Uchtę. Ilgiausiam laikui likimas 
suvedė mūsų šeimas po emigraci
jos Amerikon, Chicagoje. Tai įvy
ko, kai A. Rutkus su žmona nusi
pirko butą antrame to namo aukš
te, kur ir mes kiek anksčiau buvo
me apsigyvenę. Ir “tikrai susipaži
nome” kaip geriausi, nuoširdžiausi 
kaimynai. Čia A. Rutkus parašė sa
vo autobiografiją “Dainininko da
lia”, ir, manau, neklystu, sakydama, 

kad čia jis išgyveno tai, ką savo 

knygoj taip apibūdina: “Kiekvieno 
dainininko kelio pabaiga yra gili jo 
tragedija. Žmogus dar jautiesi visai 
sveikas, atviromis akimis matai, 
kad sceninės karjeros metu pasiekei 
savo pajėgumui atitinkamo meni
nio lygio ir tobulumo, tai kaipgi da
bar daugiau nebedainuotil Iš tik
ro, argi nėra baisiai liūdna, kad ta
da, kai esi pažinęs meno slaptybes, 
kai rodos galėtum sužibėti visomis 
vaivorykštės spalvomis, balsinės 
stygos tau pasako: ganai Tavo gies
mė jau sugiedotai.. Tokia yra kiek
vieno dainininko gyvenimo pabai
ga, tokia yra dainininko dalia. Bet 
tai juk nėra dar mirtis. Dar tu visa 
širdimi turi pajusti, kad niekam 
daugiau nebesi reikalingas... Mud
viem su žmona ta pabaiga buvo 
lemta išgyventi švelnesnėse aplin
kybėse... Mūsų teatrinį darbą nu
traukė karas, Tėvynės praradimas, 
tremtis su jos stovyklomis ir toli
mas, tolimas gyvenimas nuo Lie
tuvos...” (Dainininko dalia, 143- 
144 psl.).

Ir, tarsi šių minčių paskatinta, 
tikroji mirtis prieš penkerius metus 
jį paguldė amžinam poilsiui «— toli 
nuo Lietuvos, Chicagos kapuose.

Užgeso širdis, plakusi grožiui ir 
gėriui, mirė jo išpuoselėta daina ir 
tobuli operų personažai, tačiau mi- 
nėtoj autobiografijoj jis paliko gy
vas! Aš nerandu nieko geresnio jo 
atminimui, kaip linkėjimą perskaity-. 
ti “Dainininkų dalią” visiems, kas

(Nukelta į 7 psL)J
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Trečiasis teatro festivalis

Jaunas dramos sambūris
JURGIS JANKUS

Čia, New Yorko valstijos Ro- 
chesteryje, anksčiau buvo gana 
stiprus scenos mėgėjų ratelis. 
Vėliau jis praretėja, išsisklaidė, 
pagaliau nutilo, ir to smagaus 
sambūrio vietoje liko tuštuma. 
Tokia jaučiama, beveik čiuapte 
apčiuopiama.

Atvirai prisipažinsiu, kad ne
žinau, kada čia įsikūrė ateitinin
kų moksleivių kuopa. Vėliau jie 
pradėjo rengti savo metines 
šventes. Išvakarėse, iš kur nors 
pasikvietę scenoį menininkus, 
surengdavo viešą spektaklį, o ki-| 
tą dieną iškilmingą posėdį. Sma- j 
gu būdavo užeiti ir j vieną ir į 
kitą. Nemenki ndavo nuotaikos j 
net ir tas momentas, kad kiek- Į 
vienais metais ir menininkai ir 
paskaitininkai yįfy f būdavo sve-. 
šiai: čionykštė lietuviškoji bend-j 
ruomenė palyginti su Chicaga, 
NevV Yorku, ar Torontu, tokia! 
mikroskopiška, kad savo vienų i 
jėgomis sunku, rodos, ką ir pa- i 
daryti.

Kai moksleivių ateitininkų] 
kuopos globą perėmė dr. Jonas 
Dėdinas, jam tuoj topterėjo gal-' 
von, argi jau nebebūtų galima, 
toms savo metinėms šventėms ir 
savą programą parengti. Kuopos | 
valdyba, kuriai tada pirmininką- ] 
yo energinga ir apsukri mokslei
vė Danutė Krokyte, visu jaunat-l 
Vjiškumu pritarė ir šoko ieškoti. 
Galvota apie šį ir apie tą, bet 
pro >vietos kultūriniam gyvenime 
plačiai žiopsantį plyšį nepraeita. 
Ties tuo plyšiu, kadaise užpildy
tu vietos dramos mėgėjų sarnbū- 

. rio, daba/ . užkitmŠhno šaukian
čia tuštuma, jie ir sustojo. Ir sus
tojo su eilinį moksleivį (o gal ir 

■ ne vieną senį) toli prašokančiu 
galvojimo brandumu ir užmoju. 
Jie neužsidarė siauram rately, j 
mėgindami tik sumesti šiokią to-| 
kią programą savo metinei šven- j 
tei, bet užsimojo suorganizuoti • 
dramos sambūrį, atvirą visam Į 
vietos lietuvių jaunimui. Ir ne- į 
suklydo. Talkon dėjosi visi, kasi 
tik buvo pakalbintas. Taip gimė 
Rochesterio dramos sambūris, į 
globojamas ateitininkų studentų!

vai, ištvėrė jaunimas, nors į pir
mąjį spektaklį, kaip ir įprasta, 
daugelis senųjų rinkosi su kreiva 
šypsena: ką tie vaikai gera gali 
padaryti? Bet, pakilus uždangai, 
pradėjo vykti metamorfozė: krei
vos šypsenos tiesinosi, abejingu
mas keitėsi į entuziazmą, ketvir
tį šimtmečio nesąmoningai skel
tas plyšys čiaupėsi, o gale vaidi
nimo jo visiškai nebeliko. Ir se
niai ir jaunimas susilydino į vie
ną tą patį lietuvių sambūrį. Po 
to tas pats atsitiko Montrealy ir 
New Yorke.

Dabar jie atsidėję stato Vinco 
Kudirkos (J. Jankaus scenai pa
ruoštus) “Viršininkus”. Labai 
norėjo Teatro festivalin vežti A. 
Kairio “Palikimą”, o “Viršinin-' 
kus" parodyti rengėsi tik vidur-] 
žiemy, bet “Palikimas” subliuvo 
festivalio taisyklėse. Jis buvo jau 
D. Lapinsko statytas Chicagoje, 
ir to paties autoriaus jau kitas 
veikalas buvo užplanuotas paro
dyti. (Mano galva neleista visiš
kai be reikalo: to paties veikalo 
du pastatymai gali skirtis, kaip 
dangus ir žemė, o ir to paties au
toriaus kodėl negalėtų būti rodo
mi tam pat festivalyje nors ir ke
li veikalai). Kelis akimirksnius 
sambūris buvo net susvyravęs, ar 
verta galvotrūkčiais rengtis ir 
nuvykus gal kiek prasčiau pasi
rodyti, negu galima būtų pasiro
dyti, pridėjus trejetą mėnesių 
darbo viršaus, kaip buvo ankš
čiau užplanuota. Ir vis dėlto nu
spręsta pasitempti, nuo daug ko 
atsisakyti, susitelkti ir padaryti. 
Pažiūrėjus į tą smagumo perim
tą impatą, su kuriuo imasi dar
bo, atrodo, kad tikrai padarys. 
Dabar repetuoja tris kartus pėr 
savaitę — j r tai nėra lengva, nes 
tas pats jaunimas ir tautiniuose 
šakiuose, tas pats orkestre, tie 
patys ir chore. Bet nė vienas nesi
gaili tokią naštą užsidėjęs. Aną 
dieną Tadas Klimas atsinešė pa
skaityti gana šmaikščią humo
reską. Jis rašinėja jau kelintus 
metus, ir vis, ką naujo parašęs, 
užbėga pasitarti, o šį kartą pasa
kė: “Žinai, kad po “Palikimo”

lietuviškai rašyti man jau daug 
lengviau”. Ir tai nebuvo koks pa
sigyrimas, nes ir pats darbas rodė 
didelį palengvėjimą. Iš tikrųjų 
lengviau tapo ne tik vienam Ta
dui, bet ir visiems, kurie išėjo 
per “Palikimo” girnas. Jeigu jau 
ne rašyti, tai bent pakalbėti, o 
'‘Viršininkai” dar daug nauja 
pridės.

Iš kitos pusės, vos pradėję re
petuoti “Viršininkus”, jau susi
laukė net iš stiprių literatūros 
žmonių priekaištų, kam imtis to
kio seno daikto, tokios atgyve
nos? Kodėl ne ką nors avangar
dinio, ką nors naujo, ką nors 
verčiančio visą dramaturgiją 
aukštyn kojom? Bet Andrius 
Cieminis pasirinko “Viršinin
kus”, kad jam atrodė, jog V. Ku
dirkos tema kartojasi ir kartojasi, 
kad ji nesenstanti. Lietuvai virši
ninkai buvo rusai, po jų vokiečiai, 
vėl rusai, vėl vokiečiai, vėl rusai 
ir visi vienodai čiulpė, vienodai 
grasino, vienodai suko, vienodai 
sau satelitus sukčius augino. Ir 
tebesuka, ir tebeaugina. Ir ne tik 
Lietuvoj. Daug kur tas pats. Net 
laisvuose kraštuose, net ir čia 
pat pašonėje, labai dažnai deši
nioji vargu bežino, ką daro kai
rioji.

Ne tik režisieriui, bet ir jauni
mui “Viršininkai” prie širdies. 
Kudirka jiems atveria akis, kas 
darėsi jo laikais, ir kartu parodo, 
kas dabar tebesidaro jų tėvų že
mėje. Tą su užsidegimu nori pa
rodyti ir kitiems.

O, jie puikiai žino, kad vyksta 
ne kur kitur, bet į Chicagą. J 
miestą, kur žiūrovas gerokai pa
lepintas didelių ir įmantrių pas
tatymų, aprėmintų modernia te
atro technika ir gausybe įspū
dingų efektų. Jie žino, kad ligi 
tokių prašmatnumų mažam ma
žos vietos sambūriui dar toli, bet 
jie vežasi širdies šilumą, jaunuo
lišką ryžtumą ir nuoširdų lietu
višką atvirumą kitam lietuviui, 
kurį vargu ar įmanoma pakeisti 
šalta nesuinteresuota scenos me
chanika.

Jaunieji ročesteriečiai repetuoja Vinco Kudirkos “Viršinin kus” ir ruošiasi Padėkos dienos savaitgalyje jų pastatymą 
atvežti į trečiąjį teatro festivalį Chicagon. Iš kairės į de šinę: K. Saladžius, K. Sabalytė, J. Laukaitis, T. Klimas ir 
Br. Petrauskas.

Aldonos Stempužienės rečitalis
Dariaus Lapinsko naujo dainų ciklo premjera .

ir moksleivių. Jis net ir savo ats
kirą vadovybę sudarė iš dviejų 
moksleivių, dviejų studentų, atei- į 
tininkų globėjo ir režisieriaus.

Pirmuoju režisierium talkon 
pasišovė Andrius Cieminis, nie-! 
kada nepaįlstąs scenos entruzias- 
tas. Pirmam pastatymui sambū- j 
ris pasirinko A. Kairio ‘‘Palikimą” 
tr tuoj kibo į darbą. Tik jau pir-■ 
.moj repeticijoj atsimušė į takią: 
tamsią ir kietą uždangą, kad jei- ] 
gu būtų buvę kiek silpnesnio ap
sisprendimo ar ne tokio didelio 
ryžto, būtų tuoj nukratę rankas 
ir išsiskirstę. Tas .pirmasis ir vė
lesnieji susitikimai pirštu įpritki-1 
šamai parodė, kaip klaidingai ir 
net kvailai tvarkėm savo kultūrinį į 
ir visuomeninį darbą, iš jo iš
jungdami jaunimą. Jį palikom 
žaisti atitrūkusi nuo lietuviško 
gyvenimo bėgimo. Teisybė — 
buvo organizacijos (skautai, a- 
teitininkai), buvo tautinių šo- į 
kių būreliai, buvo šeštadieninės

Ročesteriečių pasitarimas teatro festivalio reikalais. Iš kairės j dešinę: dr. Jo
nas Dėdinas, R. Obalis ir A. Cieminis.

BRONIAUS BUDRIŪNO VYRŲ 
KVARTETAS

.mokyklos, bet, pasirodo, įaugi
mui į savo tautos kultūrinę sro
vę to nepakanka. Pabaigė šešta
dieninę mokyklą, išaugo iš tau
tinių šokių, skautų ar ateitinin- 

.‘kų, ir viskas nutrūko. Atsistojęs 
ties savarankiškumo riba, jauni
mas staiga buvo paliktas pats 
sau. Mums, seniams, jo bendra
darbiavimas tapo nebereikalin
gas. Kaip čia su vaikais terliosies, 
kad pats viską gali padaryti.

Statant A Kairio “Palikimą”, 
kiekvienas pajuto, kokią spragą 
reikia užpildyti savos kalbos ir 
kultūros pažinime, pajuto kaip 
toli jaunimas yra paliktas nuo 
lietuviškos kultūrinės tėkmės. 
Visa laimė — ntsu^yravo vado-

Su tam tikra nostalgija klau
somės išleistos Br. Budriūno vyrų 
kvarteto plokštelės. Kvartetas eg
zistavo Detroite 1951 - 1953 me
tais ir, kaip dažnas prisimena, 

j skynė laurus prikimštose salėse. 
Tai buvo mūsų išeivinės jaunys
tės laikotarpis, kupinas meninio 
veržlumo.

Sąstatą sudarė: Pranas Zaran- 
ka (I tenoras), Edvardas Skiotys 
(II tenoras), Marijus Sodonis 

; (baritonas) ir Stasys Sližys (bo- 
įsas). Vėliau S. Sližio vieton įsi
jungė Antanas Polikaitis. Visą 
laiką kvartetui vadovavo ir akom- 
ponavo komp. Br. Budriūnas.

Kvartetas turėjo gana gausų re

pertuarą ir išleido penkių plokš
telių albumą. Anų plokštelių nie
kur jau nenupirksi, todėl naujai 
pasirodęs rinkinys teikia galimy
bę iš naujo pasiklausyti gražaus 
kvarteto dainavimo. Čia surinkta 
15 dalykų įvairios nuotaikos ir 
skirtingos muzikinės sąrangos. Iš 
tiesų tai yra įspūdingi numeriai, 
už kuriuos kvartetas koncertuose 
susilaukdavo nuoširdžių ovacijų.

Pirmoje pusėje girdime Br. 
Budriūno banguojantį romansą 

{“Tėvynei”, toliau nemarią Ant.
Račiūno dainą “J kovą”, pasižy
minčią ritmo drausme ir jautria 
lyrika; liaudies motyvu susuktą 
Br. Budriūno valsą “Gyvenimo

Aldona Stempužienė turi ilgą 
koncertinę praeitį, girdėta ne 
kartą ir Chicagoje. Pilno masto 
rečitaliai visuomet buvo jos stip
rioji pusė, tiek dėl įdomios pro
gramos, tiek ir dėl spalvingo, į, 
rafinuotumą, dažnai į specifinį 

| žanrą linkusio išpildymo. Jos vo
kalas: mezzo-sopranas su dviem, 
aiškiai besiskirančiais registrais 
—- kiek duslus žemutinis ir švie
sus, lyrinio soprano pobūdžio 
viršutinis ne visuomet atitiko jos 
programų uždavinius, bet, suge
bant jį panaudoti interpretaci
jos spalvoms, nelabai ir tetruk- 
dė. Vis dėlto buvo rečitalių (pa
skutinis berods prieš ketverius 
metus, kuriuose, šalia spalvingo 
muzikalumo tarpais buvo baugu j 
dėl jos vokalinio pagrindo. Ma
lonu pažymėti, kad šiame Jau
nimo centro Chicagoje lapkr. 2 
d. koncerte iš pirmųjų gaidų jus
ta, kad solistė yrtf vokališkai ge
rokai atgijusi. Balso charakteris
tika' pasiliko tokia pat, bet perė
jimai tarp skirtingų registrų bu
vo sklandesni, o bendras skam
bumas didesnis ir vieningesnis.

Programa, kaip paprastai, ge
rai sustatyta. Ir dar su naujove: 
Dariaus Lapinsko naujo veikalo 
premjera. Beskaitant programą,

VLADAS JAKUBĖNAS 

ji atrodė labai ilga, tačiau iš tik-! 
rųjų taip nebuvo dėl daugelio' 
gan trumpų numerių.

Baroko grupė ėjo pradžioje;1 
Jacopo Peri, vienas pirmųjų ope
rų kūrėjų; A. Falconieri, Elžbie
tos laikų anglų kompozitorių di
džiūnas Henry Purcell sU gedu-1 
linga arija (ar rečitatyvu) į 
“When I am laid in Earth”; daž-i 
nai girdimos Alessandro Scarlatti 
“Žibuoklės” (Violette) ir taip 
pat populiari “Amarilli” C, Cac- 
cini’d visa tai buvo atlikta stilin
gai ir niuansuotai, ypač du pa
skutiniai numeriai. Toliau sekė 
beveik pilnas (iI2 iš 16 nume-. 
rių) R. Schumanno dainų cik
las, “Poeto meilė” (pichterlie-, 
be) padainuotas lietuviškai.; 
Vertimas skambus, tik kartais] 
neprisilaikąs dėsnio, kad muzi- ] 
kos priemonėm ryškiai iliustruo
tas reikšimngas žodis būtų ver- i 
rime toje pačioje vietoje su ta 
pačia reikšme. Beje, gražiai pa- i 
vykusioj vilniečio tenoro V. No
reikos plokštelėj yra įdainuoti, at
rodo, tie patys vertimai. “Poeto 
meilė” A. Stempužienės išpildy
me praskambėjo stilingai, su 
nuoširdžia nuotaika, D. Lapins

kui atitinkamai atliekant atsa
kingai savarankią fortepijono 
dalį. Dvi operinės arijos — iš 
A. Ponchielli’o “Giocondos” ir iš .
G. Rossinio “Litaliana in Alge- 

ri” buvo korektiškai perduotos, 
panaudojant “šviesiąją” solistės 
balso dalį.

Įdomią naujovę sudarė šian
dieninio Lietuvos kompozito
riaus A Bražinsko “Kęturips rau
dos”. Palyginus su kitomis gir
dėtomis to autoriaus dainomis, 
čia jautėsi žingsnis į novatoriš
kumą. Naujesnės harmonijos, 
pianistiškai įdomus akompanj- 
mentas turėjo vieną greitą trijų 
gaidų, lyg raudos “temą”, dideliu 
įvairumu panaudotą, apjungian
čią yisą veikalą. A. Stempužie
nė A. Bražinsko veikalą atliko 
savotiškai stilizuotu balso temb
ru, akompaniatoriui D. Lapins
kui turint nelengvą, kiek solisti- 
nę partiją. Buvo tai įdomus nu
meris, rodąs naujesnių kelių ieš
kojimą liaudies melodijų trakta
vime. Prisiminė tą proga ir A. 
Kaukaitės koncerte prieš porą 
metų girdėta J. Bajoro “Sakmių 
siuita”.

Penkių dainų St. Šimkaus gru
pė buvo gerai parinkta, vengiant 

i per daug nudainuotų. Iš jų nuo-

I taikingiausia buvo paskutinė — 
! ‘ Išėjo tėvelis”.

Dariaus Lapinsko “Balyvera” 
(negirdėtas lietuvių kalbos žo
dis?), dainų ciklas sopranui ir 
fortepijonui nėra lengvas , apibū
dinti; kiekvienu atveju čia buvo 
apsčiai ryškios, gan originalios 
kūrybos. Solistės partija sukurta 
lietuvių dainų ar raudų dvasioje, 
be aiškių metodiškų “skolinių”, 
diatoniška, bet laisvai kaitalio
janti tonacija, su beveik polito- 
naliniu efektu. Akompanimen
tas . kiekvienam ciklo numeryje 
turėjo disonansiškai naujovišką, 
atonalę muziką, kuri, kaip atro
do, buvo vartojama improviza
ciniu būdu, preciziškai nenuro
dant jos santykio su dainininkės 
melodija. Fortepijono muzikos 
gabaliukai kiek priminė (tebū
nie man atleistai) kai kurių “hor- 
ror” filmų muzikinį palydėjimą. 
Bet visa tai jungiant su lietuvių 
dainų ar raudų pobūdžio daina
vimu (ar giedojimu), susidarė 
savotiškai įdomi visuma. Aldona 
Stempužienė dainavo - giedojo 
savotišku žanru, užtikrintai ir 
ekspresyviai. Galėtume pažymė
ti, kad ketvirtas ciklo numeris 
pasidarė kiek monotoniškas dėl 
per daug kartojamų fortepijono 
muzikos gabaliukų. Tai kiek su
jaukė veikalo visumą, bet nepa- . 
naikino šio keturių numerių ^cik
lo bendro įspūdingumo.

Malonu, kad A. Stempužienė 
pasiliko prie savo nusistovėjusio 
užsimojimo: išvesti į viešumą 
naujus lietuvių kompozitorių vei
kalus, nebijant sunkių intonaci
nių ar ritminių problemų.

Akompaniatorius D. Lapins
kas turėjo nelengvų ir įvairių už
davinių. Jis buvo subtilus ir įdo
mus, kai kur sumaniai, bet įtiki
nančiai “pasilengvindamas” 
sunkesnes akompanimentų de
tales.

Koncertas buvo neabejotinai 
įdomus. Publikos buvo apstu,’bet, 
žiūrint programos įdomumo, ga
lėjo būti dar daugiau. Deja; šio 
sezono pradžioje į Chicagos sa
vaitgalius suplaukė didelis kiekis 
visokių parengimų, dažnai vyks
tančių tuo pačiu laiku. Neturi- 
me, ir šio krašto sąlygomis ne
galime turėti, centrinio parengi
mų tvarkymo, tačiau parengimų 
rengėjai patys galėtų pastudijuo
ti savaitgalio įvykių tvarkaraštį 
ir pagal galimumą suteikti pro
gos suinteresuotiems (kurių nėra r 
taip mažai) aplankyti du paren
gimus, užuot būti pririštiems 
prie pasirinktojo vieno.

Koncertą rengė Santara- Šviesa.

aidu”. Jono Dambrausko harm. 
liaudies dainą “Vežė mane iš na
mų”; įdomiai kvarteto atliekamą 
Br. Budriūno “Šauksmą”, M. 
Petrausko baladžiukę “Žvakė ir 
plaštakė” ir W. H. Velt-B. B. 
“Vabalas ir gėlė”.

Kitoje pusėje nemažiau įspū
dingi dalykai: B. Vasiliausko 
harm. liaudies daina “O, dalele”; 
nuotaikingas liaudies šokis 
“Klumpės” (su itin gražia antro 
tenoro partija); P. Freire - Jaro- 
šiko lyrišku tyrumu pasižymin
ti “Miegok, angelėli”; Br. Budriū
no harm. liaudies daina “Subatos 
vakarėlį”, nuostabi J. Brahmso 
“Renkas aukso žvaigždės”; gra
žius liaudies žodžius puikiai per
teikianti J Žilevičiaus daina “Per 
naktelę šokau” ir niekad putoti 
nenustojanti, K. Griauzdės harm. 
liaudies daina “Alutis”.

Įrašai padaryti kruopščiai. Dau
gelis dainų ypač išsiskiria skai
dria dikcija. Tiesiog matai pa
nosėje virpantį žodį. O tai reteny
bė mūsų vokalinių plokštelių, pa
siūtoje, kur dažniau melodijai, o 
ne žodžiui suteikiama visa pagar
ba. Žinia, už kokybę nuopelnas 
priklauso tada gerai įsidainavu
siam kvartetui. O taip pat ir 
plokštelių gaminimo firmai “Gin
tarui” (Hollywood, Calif.) ir jos 
įrašų žinovui Povilui Jasiukoniui. 
P. Jasiukonis suprojektavo ir gra
žų, tautiniais motyvais dekoruotą 
plokštelės aplanką. Pr. V.

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI Į 
ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMU 

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa

prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Šį metą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėju ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokių laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGO HšE
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575

EOUAL HOUStNG
LENDER



šeštadienis, 1974 m. lapkričio mėn. 9 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. LITERA LTJKA Nr. 263 (45) — psl. 5

Amerikos lietuvių 
ekonominės veiklos
pradžia

VINCENTAS LIULEVIČIUS

(Tęsinys iš spalio 26)

Vienuolis brolis Augustinas 
iškėlė sumanymą įsteigti varto
tojų parduotuvę, kuri ne tik “ap
laužytų ragus” Shenandoah, Pa., 
lenkininkams verslininkams, bet 
ir patiems darbininkams sutau
pytų pinigų. Šitas sumanymas Šv. 
Jurgio draugijos nariams darbi
ninkams buvo labai priimtinas, 
bet verslininkai buvo prieš. Pra
sidėjo dideli ginčai draugijos su
sirinkimuose, ir tik 1887 padary
tas nutarimas steigti vartotojų 
parduotuvę. Vėliau jau sužino
me, kad 
lietuvių vartotojų krautuvei la- je kai kurie pasireiškė labai pui- 
bai gerai sekėsi, bet ji turėjusi kiai. Buvo kuriami bankai, tau- 
daugelį priešų” (Kun. A. Milukas pymo ir paskolos bendrovės, di- 
“Amerikos lietuviai XIX šimtine- dėlių planų bendrovės ir pana- 
tyje, 1868 - 1900, 44 psl., Phila- šios. Tad pažvelkime ir į šią sritį, 
delphia, Pa. 1938). Tokiose sąly- Pradėsime nuo pirmojo “ban
gose neilgai jai teko gyvuoti. “Per ko”, kurio istorija tikrai paslap- 
pačių vartotojų nesąžiningumą tinga. Kun. A. Milukas pasakoja, 
-ir pavyduolių vietos biznierių kad vienas lietuvis, atvykęs į 
intrigas, ta pirmoji vartotojų Ameriką 1873, po keleto metų 
krautuvė, su tokia vargu įkurta darbo kasyklose, Freelando kai
po poros metų turėjo būti likvi- melyje, netoli Hazletono, Pa., 
duota. Jos užveizdėtojas, pasi-1 atidarė maisto gaminių parduo- 
traukęs į Connecticut valstiją, tuvę. Toje parduotuvėje pirko 
New Britain mieste įsikūrė nuosa- gaminius ne tik lietuviai, bet ir 
vą biznį” (t. p. 44 psl.). 'slovakai bei lenkai. Ne tik pirko

1887 knygų prekyba vertėsi gaminius, bet dar atiduodavo ir 
(be knygų leidėjų) Andrius Tep-' savas santaupas, kad jas saugiai 
Ifušis Pittsone, Pa., Mikas Tya-'palaikytų savo geležinėje spinto- „_____  r______ o„
?au'skas Brooklyne ir Žalegiris je. Verslas (puikiai sekėsi. Spintoje vėsusiu oru, bet Juozui pradeda 
Baltimorėj, Md., pirmųjų vers- gulėjo daugelis tūkstančių dole-i 
liniukų tarpe buvo Vincas Jaku-Irių, 
bauckas, kuris atidarė batų par
duotuvę. Ir toje pačioje Baltinio- das, kad parduotuvės laikytojas 
rėje 1889 buvo dvi smuklės, ku- ir santaupų saugotojas subank- 
rių pirmąją atidarė N. Sideravi- rutavo. Parduotuvė už kompani- berželiai tai į visus beržus išau- 
čius. O Clevelande, Ohio, tais joms neapmokėtas sąskaitas buvo 
pat metais buvo įsteigtas grynai parduota, o atidarius geležinę 
verslo .reikalams Nepriklausomas spintą, joje nerasta pinigų. Verkė 
klubas. t žmonės, pasidėję pasaugoti pini-

Taupydamas laiką, toliau ne- gus, pritarė jiems ir parduotuvės 
bevardiju vietovių ir jose atsira- savininkas, skųsdamasis, kad jį 
dūšių įmonių. Noriu tik suminėti kompanijos “išlicitavojo”, kad 
verslus ir jų skaičius. Suvedus negeri žmonės neužsimokėjo už 
duomenis, reikia konstatuoti, skolon paimtas prekes. |
kad prieš 1898 buvo 62 verslą-1 Kai teismas bankrotą užtvirti-1 
įmonės. Tą skaičių sudarė 35 no, tas žmogus, jau kita pavarde, i 
smuklės, 15 maisto gaminių par- nusipirko Plymouthe didelius 
duotuvės ir kepykla, 3 laivakor-1 namus, kuriuose turėjo taip pat 
čitį parduotuvės, 3 viešbučiai, 2 dvigubą verslą: viename karnba- 
salės, 1 batų ir 1 auksinių gami- ryje buvo smuklė, o kitame — 
nių parduotuvės, 1 “kriaučiškas bankas. Ir čia abu verslai gerai 
kromas-” ir 1 orkestras. 1898 sus- sekėsi. Tai matyti iš to, kad jis 
skaičiuota duomenys žymiai di-j netoli Forest City įsigijo ūkį su! 
dėsni — 479 parduotuvės. I tą ežeru ir viešbučiu. Koks tolimes- 
skaičių įeina: 330 smuklių, 57 nis ano lietuvio 
maisto gaminių parduotuvės, 32 
nespecifikuotos parduotuvės, 24 
mėsinės, 6 mažmožių .parduotu
vės, 3 likerių parduotuvės, 3 a- 
laus ir degtinės urmo sandėliai, 
7 biliardinės, 1 salė, 2 rakandų 
parduotuvės ir ipo vieną parduo
tuvę auksinių dalykų, geležies, 
medžiagų (valinių), batų, cigarų, 
nesvaigiųjų gėrimų, siuvamų mo bendroves pradėjo kurti Chi- joje lietuvių statybos ir paskolos 
mašinų, dviračių ir pieno. Atro-' cagoje. Pirmoji tokia bendrovė bendrovė, kurios (pirmasis tikslas 
do,; kad anų laikų lietuviai buvo buvo įkurta 1897, pavadinta — pagelbėti Liet, klubui įsigyti 
linkę mažiau valgyti, o daugiau Keistučio Loan and Building savus namus. Bet, bendrovei ge- 
gerti, nes gėrimą parūpinančių1 Association No. 1. 1901 bendro- rai augant, pradėta duoti pasko- 
įmonių buvo kur kas daugiau'vė buvo inkorporuota Illinois lų ir kitiems namams įsigyti, 
negu maisto. Prie smuklių pridė- valstijoje. 1938 buvo priimta į Bendrovė veikia gerai iki šių die- 
jus likerių ir urmo sandėlius su- Federal Savings and Loan Asso- nų, 1942 gavusi federalinės val- 
sidaro 336 parduotuvės. Kai tuo ciation. Kitais metais pakeitė džios čarterį ir persiorganizavusi 
tarpu sudėjus maisto gaminių, vardą į Districkt Savings and į Liberty Federal Savings and 
mėsinių ir nespeifikuotų bei maž-. Loan Association. Dabar ji vadi-; Loan Association.

1899 Chicagoje buvo suorga
nizuota Draugystė Lietuviška 

Jonas M. Tananevičius 1898 Paskolinimo ir Budavojimo po 
Bridgeporte (Chicagoje) atidarė i vardu Kunigaikščio Vytauto. 19- 
savo privatų banką Jono M. Ta-. 28 vardą pakeitė į Vytauto Sta- 
naneviezio vardu. 1916 jis turėjo tybos ir Paskolų Bendrovę, o dar 
sukaupęs daugiau kaip 300,000.-į vėliau pasivadino Continental 
00 dol. indėlių, bet bankrutavo. (Savings and Loan Association. 
Pirmieji indėlininkai atsiėmė I 1900 Chicagoje veikė 3 laiva- 
santaupas, o kitiems tebuvo iš- korčių ir pinigų persiuntimo a- 
mokėta tik 10 proc. įdėtų pinigų., gentūros. Taip pat Chicagoje, 

Pittsburghe, Pa., 1898 buvo 1! Aštuonioliktosios kolonijos ribo- 
laivakorčių agentas, kuris patai-! se, 1901 buvo įsikūrusi Paskolos 
pas nuomojo, mokėdamas 20.00, ir Namų Statymo draugija, pasi- 
dol per mėnesį.

Tais pačiais (1901) metais bu-'gyvavo trumpai.

Pa. Tame mieste 640 slovakų ne
turėjo jokios verslamonės, 790 
gudų turėjo 2 parduotuves ir 1 
smuklę; 3000 lenkų laikė 8 smuk
les ir 7 šiaip verslamones ar 
parduotuves; 300 italų — 3 par
duotuves ir 1 smuklę; o 766 lie
tuviai laikė 6 parduotuves bei 
šiaip verslamones ir 13 smuklių 
(kurių šiame mieste buvo 67). 
Dar buvo 2 lietuviškai kalban
tieji žydai prekybininkai.

7. Finansai
1 JAV lietuviams ir finansinė 

“tai pirmai Amerikos sritis nebuvo svetima. Šioje srity-

Shenandoah lietuvių bažnyčia, pastatyta 1893 metais 
(Piešinys anų laikų atviruke)

Linksmas suvažiavimo šauklys (2)
Technologija ir berželiai
A. PLIASINSKAS

Mano kaimynas Tumelis, kaip, — Ot ir įsivaizduoju ‘Mikro-
jau berods turėjau progos minė- makro krumpliatačių tekinimas 
ti, yra buvęs poetas. Šiaip žmo-I Vištobalyje’... Ale, ir tų lapų der
gus visai pakenčiamas, bet tas liūs šiais metais! 
poetiškumas jam kartais kompli
kuoja gyvenimą. Štai, rudeniui' neužteks. Būtų galima ir apie 
atėjus, galėtum pasidžiaugti at- į

— Tumeli, dviejų maišų tau

Visai nelauktai pasklido gan-

rūpėti lapai. Pasisodino jis, mat, 
kadaise prieš namą du berželiu. 
Tuo metu kažkuris leidinys' jo 
eilėraštį “Du berželiai” išspaus
dino. Eilėraštis savo keliu, o tie

likimas, man'

laitis. Nors Donelaitis iš tiesų j mijęs technologei Lietuva ir ber- 
išsireiškė poetiškiau, bet mintis 
ta...

— Na, toliau daktaras Reka
šius kalbės apie demografines 
tendencijas Lietuvoje. __ ____  o______________ ...

— Prie ko Čia technologija? sizifiškai bergždžios pastangos 
Manau, jog demografija savo sugrūst, tarsi laviną, pro prasky- 
tendencijas tęsia dar senoviškais • dusio maišo šoną besiveržian- 
metodais... Ale, rupūs 
kiek tų lapų!

— Sakykim, duomenys ap
skaičiuoti, naudojantis technolo
ginio pasaulio metodais ir prie
monėm s. Be to, Rekašius būtent 
inžineriją dėsto. Toliau, bus pa
skaita ape griežtuosius ir gamti
nius mokslus Lietuvoje. Ją skai
tys daktaras Vaišnys iš Bostono. 
Bet, sakau tau, į šį maišą tai vi
si tie lapai netilps...

— Tilps! Valia turi prieš ma
teriją triumfuoti. Tik tu laikyk! ( 
Man dar Vokietijoj stovyklose 
matematiką toks Vaišnys dėstė. 
Baisus krienas, ir nekenčiau tos 
matematikos. Bet gal ne tas...

— Jau tikrai ne. Jis pats tuoj 
metu mokėsi matematikos.

— Tikiuosi jam geriau sekės. 
Kad juos pypkės tuos beržus! O 
kodėl tu manai aš čia juos so
dinau?

— Kad lapus labai mėgsti.
— Patriotizmo dėlei, tu sukir-

! žai! Štai kur gera tema būtų.... 
j Pala, dar suspaust reikia... Ei, i 
I laikyk, laikyk! Tas prakeiktas 

maišas!..
Čia sekė gana dramatiškos ir

i

— Žiūrėk, — sakau jam. — 
Čia gi lietuviško beržo lapai...

— Na tai kas! O man juos 
vėl sugrėbstyt reikės!

:— Tas, kad tu jų negrūsk taip. 
Jiį matyt laisvę mėgsta.

— O Dieve brangiausias! 
Priedo man čia dar į poetus tai
kysi— /cji

— Tuo tai manęs nekaltink. 
Aš inžinierius. Atsimeni. Ir tai 

nepa
miršk. Mūsų suvažiavimas pra
sideda lapkričio 28-tą...

miltai,1 čius lapus. Nepilną ketvirtadalį 
I šiaip taip sugrūdom. Kitus pa-! 

gavo vėjas. , . . .
Tumeliui šios pasekmės, švel- ries’tcerinam^- If

niai tariant, nepatiko.

— Na ir kas čia do ma šas! 
Na ir kas čia do, rupūs miltai, 
technolog'ia! Ot, ape ką turė
tumėt paskaitas skaityti, kaip 
rė kia gaminti ne tokius sukiu- 

I žusius, plastikinius maišus.

sideda lapkrięip 28-tą...
— Tautipiuos namuos, ko ge

ro.
— Teisingai. Grėblį va ten 

padėjai...
(Bsu daug:au)

ŽIEMOS EKSKURSIJOS 1 LIETUVA
Išvyksta 1974 m. GRUODŽIO 20 dieną lr 

grįžta 1975 m. SAUSIO 3 dieną 
(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis) 

iš BOSTONO ir NEW YORKO

KAINA — $853.00
Vykstantiems iš Chicagos — $119.00 
ir iš Clevelando ■— $ 84.00 daugiau

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTĄS — NESIVĖLUOKITE. 

'Kelionės į Lietuvą 1975 METAIS prasideda GEGUŽĖS mėnesį. Patarti
na registruotis iš anksto. Kreipkitės į: •

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadivay, P.O. Box 116 

SOUTH BOSTON. MASS. 02127 
TEL. (617) 268-8764

savininkė Aldona Adomonienė
Prlces ąuoted are olfective November 1, 1 974.

subiect to government appa-ovaJ).

i

Balzekų šeima
I

Mes pamainom mūsų štabą, kad galėtą greičiau Išslysti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

Vištofralį, žinoma, bet paskaitos 
siekia kiek plačiau. Štai, geologė 
Saldukienė kalbės apie Lietuvos 
žemės turtus...

— Ale, rado apie ką kalbėti! 
Jums apie visokias vinilines klo- 
ridines plastikas postringaut rei
kėtų. Ot, apie šitą maišą. O čia! 
apie žemės turtus. “Mėšlas, tai; 
mūsų žemės turtas”, sakė Done-

Stanley Jr.
Stanley Sr. 

Robert ir 
Stanley m. . . kviečia Jus aplankyti Balzekas Motors ir įsigyti 1975 metų mažą ir taip pat ekonomišką PAKETAI - DOVANOS

I TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 
Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai 

40 metų egzistencijos tradicijose
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 

klientų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 

ir Jūs būsite mums dėkingu
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Igo ir kas rudenį baisią krūvą la
pų -priberta. Miestelio valdžia de
gint jų neleidžia, tai kaip sykis 
šiandien padėjau Juozui sugrūst 
juos į du didžiulius, pūpsančius, 
plastikinius maišus.

— Laikyk tvirčiau, — sako jis 
man. — Dar daug tų lapų su- 
kišt reikės. Tai, reiškia, jūs inži
nieriai turėsit netrukus savo su
važiavimą.

— Turėsim, — sakau. —Lap
kričio 28-tą prasideda. Tauti- 
niuos namuos prie Kedzie gat
vės, Chicagoje. Bet ne tik inži
nieriai. Aplamai, techninių ir 
gamtos mokslų žmonės...

j — Labai jau man čia įdomu.
1 Čia, už krašto laikyk tą maišą. 

Bet kas man įdomu, tai koks čia 
gali būt būtent lietuviškumas

' inžinerijoj. Gi jūsų temos nieko
nežinoma.

Pradžia bankų
ma ir vėliau. 1892 du Lietuvos bendro negali turėt su Lietuva, 
žydai įsteigė Chicagoje laivakor-j 
čių agentūrą ir bankus. Už ke
lių metų tie abu “finansininkai” 
dingo iš Chicagos, nudžiaudami 
jiems patikėtas lietuvių santaupas.

Lietuviai taupymo ir skolini-

nebuvo links-

i — Kodėl negali? Štai, su Lie
tuva susijusiom paskaitom yra 

| net visa popietė paskirta. Būtent 
, lapkričio 29-tą.

--------- , —---- ------------,--- ------ --— --- j.------  
maĮŽių parduotuvių skaičius te- narna Union iFederal Savings and j 
gauname tik 120. 1898 smuklių Loan Association of Chicago. 
daugiausia (59) buvo Shenan- 
doąh, Pa.

1900 Chicagoje Antanas Ol- 
ševskis atidarė pirmąją lietuviš
kų knygų parduotuvę, kurią 1922 
pardavė. Kalbamu laiku Chica- 
oje buvo daugiau kaip 100 
smuklių, keliolika mėsinių, mais
to gaminių parduotuvių ir duo
nos kepyklų, 2 manufaktūros, 1 
baldų ir 1 batų parduotuvės.

Kai kas tvirtina, kad lietuviai 
yra labiau linkę į vertelgystę, 
negu kitų tautų ateiviai. Pavyz
džiui nurodo Mount — Carmel, Ivo įsteigta pirmoji Philadelphi-1

vadinusi Palangos Lietuviai, bet

(Bus daugiau)

CHRYSLER CORDOBA
n

i

MARpUETTE PHOTO 
SUPPLV

CKIKMEK'YS FOTOGI. u
rp Mftc:s!.ivMs

Daug ajutaupyeitt i>irk<latu< • 
Įvairių firmų foto aparatus be 
jų reikmenis Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progt. 
Pilnai užbaigtų foto nuotrauka, 
aptarnavimas Atidarą pirma> 
ir ketvirtad rakantis iki 0 vai

3314 VVest 63rd Street 
Tel PRospeci 6-8999 

Chicago Illinois. 60fi2H

ar PLYMOUTH FURY’ nuo $3,235.00
Mes stengiamės duoti lie 

tuviams geriausią patarnavi
mą ir geriausias pirkimo są
lygas.

Turime j-iunuoliams maši
nų (Cadillae, Bnick ir kitų, 
taipgi ir importuotų), prade
dant nuo $50.00

I

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

Nuo 
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

Frank Zogas, President

f
B■

k

BALZEKAS MOTORS
4030 S. ARCHER AVENUE

CJ 74 %
All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarteriy.

i

4 Years Savings 
Certificates 

Minimum $5,000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONEi 254-4470

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.
WAJLNUT STREET, PIHLADELPH1A, PA. 19106 

Phone (215) 9S5-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 Fifth Avenue, Nevv York, N. Y. 10001
ir 28 gairių. Suhvvay Iki 28th Stropi BiFT, EE ir RR '

Buaaia Num. h i, l tr ll I

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių. ą

tMftaaseaTklMHftfflliM? NEW york k v. iimmm r
101 Flml Atėnai* ’

OR 1-31130 ,?

I

723

tarp 27

8206 Ekleru A«<*nui
DI 2 ■ 3374

CHICAGO. ll.U 60623 
2242 W. Chicago Avenue 

IIE 5 - 7788

OMAHA. NEBR 68107 
5524 So. 32n<l Street 

781 - 8577

CLEVELAND, OHIO 44 11#
877 E. 1851h SL

186 - 1836

DETROIT, MICH 18210 
6460 Mtchlenn Avenue 

TA 5-7560

ELIZABETH. N. JERSEY 07201 
956A EUznbcth Street 

201 — 354-7008

HAMTRAMOK. MICH. 1821* 
11415 Jos. Cnmpnu Avė.

1.OS ANGELES. CALIF. #0026 
2841 Saansei Bl»il

213-413-0177

MIAMI. FLORIDA 33138 
7622 N.E. 2nd Avė.

757-6704

MINNEAPOLI8. MINN. 55-118
2422 Centrai Avė. N. E 

(612) 788-2515

NEW BRITAIN. CONN 06052 
•7 Sbiittle Men<iow Avenue 

Tel. 224-OS29

PARMA. OHIO 44134 
5432 Stale ItlMui 

71# . 3083

l’IIIL ADEI.PH1A PA I912S 
1013 N. MarsliHll Street 

WA 5 - 8878

PITTSBVRGn. PA 15222 
346 Tlilrd Avenue 

GR t - 8712

1
Ji■
.<

ROCHESTER. N. Y. 14621
683 Haidson Arenu* 

BA 5-5228

SAN FRANCISCO. C A L. 94122 
1236 — Oth Avenue

1X1 I-79SI

SEATTI.E, VVASH. 98125 
11551 Otli PhaceN.E. 

EM 3.5556

SO. BOSTON MASS O2I27 
s»o vvem Rmn<Iwa» 

AN 8 - 8764

SOTTH RIVFR N. <1 08689
168 VVhltebead Avenue 

201 — 257-2113

TRENTON N. 4 68611
780 Llherty Street 

LY 9 9163

VINELAND, N. J. 08300 
Parish Hali 

West Lanills Avė. 
TeL 690-9706

WUIU’ ESTEIL MASS. 01604 
82 Harrison Street 

617-798-3347 
no* v ,

•X
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Nauji leidiniai
• ĄIDAI, 19 4 m. rugsėjo • Į LAISVĘ, 1974 m. rugsėjo 

mėn. Nr. 7. Mėnesinis kultūros mėn., Nr. 61. Politikos žurnalas, 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas Leidžia Lietuvių Fronto Bičiulių 
Girnius, 27 Juliette St, Boston, sąjūdis. Redaktoriai: Anatolijus 
Mass. 02122. Leidžia lietuv’ai 
pranciškonai; leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams — kun. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM. Ad
ministruoja kun. Benvenmas 
Ramanauskas, OFM, 361 High- 
Iand Blvd., Brooklyn, N. Y., Žurnalo prenumerata JAV ir Ka 
11207. Žurnalo metinė prenume- nadoje 7 dol. metams, kitur — 
rata 10 dol.

Antanas Paškus ketvirtuoju 
straipsniu baigią temą “Dabar
ties žmogaus dilemos”, šį kartą 
kalbėdamas apie krikščioniškąjį 
humanistą. Kompozitoriaus Vla
do Jakubėno 70 metų amžiaus ir 
50 metų kūrybinio darbo sukak
tys minimos Algio Šimkaus 
straipsniu, pasižyminčiu trumpa, 
bet taiklia jubiliato veikalų cha
rakteristika. Leonardas Andrie
kus duoda du puslapius naujau
sios savo poezijos, o poeto še
šiasdešimtųjų metinių proga apie 
visą jo poeziją rašo Algirdas 
Landsbergis. Faktų registracija ir 
ištraukų detalėmis pasižymi ge
rai parengtas dr. J. B. Radaičio 
straipsnis “Vatikanas Sovietinė
je propagandoje”, kuris tęsiniu 
jau yra baigiamas šiame “Aidų”, 
numeryje. Tikras poezijos brang
akmenis yra Friedrich Nietzsche 
trigubas eilėraštis “Saulė lei
džiasi”, pateiktas A. Nykos - Ni
liūno tiesiog pavyzdiniam verti
me. Tęsiniu eina patraukliai pa
rašytas Felikso Jucevičiaus 
straipsnis “Beieškant meno te
orijai pagrindų”.

Apžvalginėje naujo numerio 
dalyje redakcijos vedamuoju ei
na veiksnių konferencijos išva
karių (konferencija buvo spalio 
26-27) aktualijos, konstatuojant 
padėtį ir nurodant būtinai svars
tytinas problemas, kurias neiš
sprendus, anot redakcijos, ”bus 
pačių veiksnių atsakomybė, kad 
tarp daugelio vadų išeivi nė bend
ruomenė faktiškai lieka be va
dovybės”. Algis Norvilas gana 
plačiai ir mokamai atrinktai ap
rašo Pabaltijo studijų puoselėji
mo draugijos suvažiavimą Chi
cagoje. Nekrologinio pobūdžio 
Straipsniais minimi mirusieji: J. 
Augustaitytė - Vaičiūnienė (Zu
zana Juškevičienė), dr. Antanas 
Vasys (S. Suž.) ir Pr. German
tas (Pr. Skardžius). Recenzuo
jamos šios knygos: B. Pūkelevi- 
čiūtės “Naujųjų metų istorija” 
(Titas Alga), f. Gliaudos ‘‘Tai
kos rytas” (Vladas Šaltmiras) ir 
O. Mikailaitės “Pupučio pasau
liukas” (Mirga G.).

Žurnalo viršelius ir puslapius 
puošia dail. Telesforo Valiaus 
grafikos darbų nuotraukos, mi
nint jo 60 metų amžiaus sukaktį.

Kairys, Leonardas Valiukas ir 
Vytautas Volertas. Šis numeris 
redaguotas Anatolijaus Kairio. 
Administruoja Aleksas Kulnys, 
7034 Hartcrest Drive, Rancho 
Palos Verdes, California, 90274.

A. Kurauskas

i

-

5 dol. Sekantį numerį redaguos 
Vytautas Volertas, 405 Leon 
Avė, Delran, N. J. 08075. Jo ad- 

| resu prašoma siųsti rankraščius, 
nuotraukas, knygas ir kitą me- žvilgiais kūrybingai sutvarkytas 

| leidinys. Kiekviena tema, o ypač 
kiekvieno puslapio grafiškas su
tvarkymas nėra atsitiktiniai, o 
apsvarstyti iki smulkmenų ir es- 

j tetiškai taip pateikti, kad leidinį 
vis norisi pakartotinai paimti į 
rankas ir vėl ir vėl pasigrožėti ir 
pasidžiaugti.

Straipsnių temos lietuviškps ir 
krikščioniškos. Skaitytojui jos pa
teikiamos trumpai ir patraukliai, 
rišamos su šios dienos aktualijų 
slinktimi, bet neatpalaiduojamos 
ir nuo amžinųjų vertybių.

Todėl pastarasis “Gaudeamus” 
numeris lengvai nuginkluoja 
kiekvieną skeptiką, kuris bandytų 
tvirtinti, jog mūsuose jau nėra pa
jėgaus ir kūrybingo jaunimo.

Žinoma, kritikos primygtinai 
ieškant, galėtume tik atkreipti dė
mesį į vieną antrą kalbinę klai
delę. O jų buvo galima taipgi 
lengvai išvengti, jei tekstas, prieš 
spausdinant, būtų parodytas ku
riam, tikrai jau tvirtam lituanis
tui. Tačiau, nežiūrint to, leidinys 

i savo visumoje vis tiek pasilieka 
■ pavyzdiniu.

džiagą.
Dr. Vytautas Vardys šį kartą 

rašo apie Brežnevo tautybių po
litiką ir Lietuvą. Visai išeivijai 
tiesiog programinis yra Antano 
Maceinos straipsnis, pavadintas 
“Busimoji mūsų veikla: jos kryp
tys, , uždaviniai ir būdai”. Svars
tymų mintys, statant klausimą, 
ko reikalauja iš mūsų mūsų kova 
už tautos laisvę, straipsnio gale 
sutraukiamos į šiuos keturis atsa
kymus.

1. Ji reikalauja, kad pergyven
tume tremtį kaip sąlygą veiklai 
tėvynės reikalams ir ją organi
zuotume ilgalaikės perspektyvos 
šviesoje.

2. Ji reikalauja, kad dabartinė
je istorinėje pasaulio sąmonėje 
įžvelgtume sovietinės sistemos 
priešingybę ir savo darbais šią 
priešingybę Vakarams vis 
biau atskleistume.

3. Ji reikalauja, kad svetimųjų 
informavimą kreiptume daugiau 
etine linkme ir tuo išryškintume 
sovietinės tikrovės melą, kuriuo 
remiasi sovietinė prievarta.

4. Ji reikalauja, kad mūsų 
tremtinių buržuazėjimui atsverti 
kurtume idealiai nusiteikusių 
žmonių būrelius kaip mūsų vil
ties sąjūdį.

Apie ateities valstybės viziją 
kultūrinėje - religinėje srityje ra
šo kun. Juozas Grabys, o apie 
ateities Lietuvos ekonomiją — 
dr. Feliksas Palubinskas.

Kritiškus žvilgsnius į literatū
rą, į visuomenę ir į spaudą dar 
meta Antanas Musteikis, Vytau
tas Volertas ir A (tur būt, pats 
numerio redaktorius?). Nepagai
lima taipgi LFB veiklos kronikos.

la-

• GAUDEAMUS, 1974 m., 
Nr. 7. Studentų ateitininkų są
jungos žurnalas, kuris išeina, kai 
redakcija gali surinkti pakanka
mai medžiagos. Redakcijos kolek
tyvas: Daina Kojelytė, Rasa Na
vickaitė, Algis Norvilą, Aldona 
Zailskaitė. Redakcijos adresas: 
19 Ghesnut Street, Brooiklyn, N. 
Y. 11208. Iliustracijos Danguolės 
Stončiūtės. Fotofrafijos ir viršelis 
Algio Norvilos. Laužymas Rasos 
Navickaitės ir Algio Norvilos.

Tai jaunatviškas ir visais at-
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CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B, R. PUUtKU&W lOZ, Prf®.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7% 6l/i% 5 ‘A %
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certif ikatus. certif ikatus. Investavimo
Mlnlmum $5,000 Minimum $1.000 sąskaitas

.... ANTRAD. tr PENKTAD.
VALANDOS: asfiTAD. « V. r. iki 12 v. d.

N v. r. Iki i v. va
Trečiad: atdaryta.

» «. r. uu » v •IIMUUUIUIIUUIUUMI

P1KAAAD. IR KETVIRTAD.

III. 60629. Administruoja Petras 1926 -m. draugija leido Muzikos 
Kleinotas, 5620 S. Claremont Aidus, -kuriuos redagavo prel pro- 
Ave., Chicago, III. 60636. Paštu fesorius T. Brazys.

Sruogienė), Varpininkai Vokie
tijoj (L. Š.), Žmonės, darbai ir 
dienos, Gyvenimo pamaivos, 
Laiškai, Knygos ir žurnalai. Nu
meris iliustruotas nuotraukomis.

• DESECRATED SHRINES. 
Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania. number 7. 
Published by The Lithuanian 
Roman Catholic Priest’s League, 
64-14 56th Road, Masneth, Long 
Island, New York 11378.

Tai šių dfenų pogrindinio lei
dinio Lietuvoje — “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” sep
tintojo numerio vertimas anglų 
kalbon. Labai gera ir paranki 
priemonė supažindinti angliškai 
kalbantį pasaulį su šiandienine 
Lietuvos būkle, ypač su okupan
to be atodairos vykdomu religi
jos persekiojimu ir herojišku ti
kinčiųjų pasipriešinimu. Leidi
nys 62 psl., gaunamas ir “Drau
ge”, kaina 1 dol. Taipgi “Drau-į 
ge” dar galima gauti anksčiau! 
išversti anglų kalbon ir išleisti I 
Nr. 4 ir Nr. 6. Kiekvieno kairia 
1 dol.

• EGLUTĖ, 1974 m. spalio 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Redaguoja: sės. 
Ona' Mikailaitė, Elena Juknęvi- 
čienė ir Danguolė Sadūnaitė. 
Administruoja ir spausdina Ne
kaltai Pradėtosios Marijos seserys. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Eglutė — Immaculate 
Conception . Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Visoms spausdini
mo išlaidoms brangstant, nuo' 
1975 m. sausio mėn. ‘‘Eglutės” 
prenumerata bus 7 dol. Tačiau 
šitai neturėtų atbaidyti tėvų “Eg
lutę” užprenumeruoti savo ma
žiesiems, norint, kad lietuviškasis 
raštas jiems nuo vaikystės nebū
tų svetimas. “Eglutės” puslapiuos 
daug iliustruotų apsakymėlių, 
pasakų, eilėraštukų, vaidinimėlių 
ir kt.

• VYTIS, 1974 m. spalio 
mėn. Nr. 8. Mėnesinis Lietuvos 
Vyčių žurnalas, spausdinamas 
beveik vien anglų kalba. Reda
guoja Loretta I. Stukas, 1467 
Force Drive, Mountainside, N. 
J. 07092. Metinė prenumerata 5 
dol. Administracijos adresas: Vy
tis, 2524 W. 45th St., Chicago, 
III. 60632.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1974 m. 
spalio mėn. 27 d., Nr. 17. Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Leidinys 
dvisavaitinis. Atsakingas redakto
rius Algimantas Kezys, S.J. Biu
letenį redaguoja Danutė Vakarė, 
7114 S. Talman Avė., Chicago,

1

• SĖJA, 1974 m. Nr. 3. Tau
tinės demokratinės minties laik
raštis. Leidžia Varpininkų leidi
nių fondas. Redaguoja Liudvikas 
Šmulkštys, 2523 West 69th St., 
Chicago, III. 60629. Administruo-1 
ja Juozas Urbelis, 1649 N. Broad- 
way, Melrose Patik, III. 60160. 
Žurnalas išeina 4 kartus per me
tus. Metinė prenumerata 5 dol. 
Straipsnių antraštės ir užsklan
dos dail. Broniaus Murino.

Šilo naujo “Sėjos” numerio tu
rinys: Demokratiniu keliu (re
dakcijos vedamasis), Lietuvių 
Bendruomenės esmė (Z. Dai- 
lidka), Išeiviškojj parengtis (V. 
Čižiūnas). Šis tas iš studentiškų 
prisiminimų (J. Audėnas), Lie
tuvos bajoru palikuonys (V.

I

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 
19/5 METAMS

KELIAUKITE SU LIETUVIU EKSKURSIJA:
Gruodžio 19 dieną

E
I

— EKSKURSIJA Į ARGENTINĄ — 14 iki 28 die
nų $770.00 (tik lėktuvo bilietas): 28 iki 45 
dienų $694.90 (tik lėktuvo bilietas).

Vasario mėn. 15 dieną — EKSKURSIJA Į HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų 
kelionė $549.00 (dvigubam kambary)

Vasario mėn. 1 dieną — EKSKURSIJA J MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė
— $339.00 plius 10% tax asmeniui (3 naktys Mexi- 

co City, 4 naktys Acapulco)

Kovo mėn. 10 dieną — EKSKURSIJA I ŠVENTĄ, ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ
— 10 dienų kelionė $939.00 asmeniui (dvigubam 

kambary)

Balandžio mėn. 19 dieną — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA f ROMĄ — 11 
dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary)

KIEKVIENĄ EKSKURSU Ą LYDI PATYRĘS KELIONIŲ VADOVAS.

Prices & Air tarės subject to change. Rates ųuoted based on Tariffs and 
Exchanges in effect August 1, 1974.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South VVestem Avenue

Chicago, Illinois 60643 tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines 13 Lietuvos sudarome reikalingus 13- 
kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po 
visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, pa
rūpiname reikalingas vizas.

biuletenis siuntinėjamas, apmo
kėjus persiuntimo išlaidas — 5 
dol. metams.

5į kartą apie išdidžiuosius ir 
nuolankiuosius rašo Anicetas Ta
mošaitis, S.J. Tekstu ir iliustra
cijomis liečiami pastarieji Jauni
mo centro įvykiai: dail. A Tamo
šaitienės paroda, prof. Stepono 
Kolupailos monografijos pristaty
mas, duodama žodis jaunimui ir 
vietos smulkesnei veiklos kroni
kai.

MUZIKŲ DRAUGIJA
Šiemet sueina 50 m. nuo die

nos kai Lietuvoje įsisteigė Šv. 
Cecilijos draugija, kurios nariai 
ypač rūpinosi bažnytinės muzi
kos puoselėjimu. Įsisteigė 1924 m. 
spalio 31 d. Steigėjai buvo prel. 
T. Brazys, J. Bendorius, A. Kača- 
nauskas, J. Naujalis, kan. A. Sa
baliauskas. Ištisus 10 metų jai 
pirmininkavo J. Naujalis. Nuo

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

MaaafBctvrerH

Rankomis iėpiauetyti paveiksiu 
rėmai, pritaikinti paveikslams ’ 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel Vlrginia 7-7258-59

WAGNER & SONS

Tjpeurlters, Adcltng Machines and 
Checkwriters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimo*
5610 South Pulaski Road

Phone — 581-4111

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IB 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

1JB
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

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

Tel. — 652 - 8200

MIRĖ MENO ISTORIKAS 
WILLIAMS

Meno istorikas Herman W. 
i Williams, kurįs buvo ir Corcoran 
meno galerijos Washingtone di
rektorius, mirė, sulaukęs 66 m. 
amžiaus.

SAINT-EXUPERY NOVELĖ 
FILME

Walt Disney bendrovė pagal 
Antoine de Saint-Exupery sukū
rė filmą “The Little Prince”.

STUDIJOS VYRESNĖMS 
MOTERIMS

Mundelein kolegija skatina ir 
kiek vyresnio amžiaus moteris 
studijuoti ir pasiruošti aukštes
nei tarnybai. Tam sudaromds a- 
titnkamos sąlygos. Mundelein 
kolegijoje, iš 1,100 studenčių, tra
dicinio 18-21 m. amžiaus yra 800, 
o apie 300 yra vyresnio am
žiaus: 25-30 m. ir vyresnių. Ko
legija stipriai laikosi. Joje profe
soriauja ir lietuvaitė dr. B. Mi- 
niataitė.

PETE’S AUTO REPAIR
Čia daroma Motor tune-up. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių 
transmisijų remontas. Starteriams ir alternatoriams duodamos il
galaikės garantijos.

PETRAS PIŠNYS, savininkas
6211-15 S. Damen Avė. Tel. 737-3988

1 A. T VE RAS
= I.ALKKODZ1AI IR BRANGENYBflH
— Pordavimaa Ir talsymaa

2646 W. 69th SL, TeL REpublic 7-1941 |
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PODAROGIFTS, INC.
PRIMENA, KAD

DABAR PATS TINKAMIAUSIAS LAIKAS SIŲSTI

DOVANAS SAVO GIMINĖMS 
į Lietuvą ir USSR Kalėdų šventėms: 

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MACINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MAŠINAS, 
BALDUS.

Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 
maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

• ŽIGULI VAZ 2101
• ŽIGULI VAZ 2102 — Station Wagon
• ŽIGULI VAZ 2103 — Naujas Modelis
• MOSKVIC 408 — IE
• MOSKVIC 412 — IE
• MQSKVIC - Station Vagon 426, 427
• ZAPOROŽEC ZAZ — 968
• ZAPAROŽEC ZAZ 968-E

■

•C’

S

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti 
DOVANINIUS CERTIFIKATUS per VNIEŠPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir t. t.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti 
persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEŠPOSYL. 
TORGU.

Klientų patogumui užsakymus priima šios šu mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St, Philadelphia, Pa. 19106

arba mūsų pagrindinė kontora E

PODAROGIFTS, INC. |
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW YORK,

N. Y. 10001 — TEL.: (212) 685-4587 Ę
"llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.-
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: ACCOUNTS* 
I Year Maturity 

YIELD INCREASES TO 6 81% 
on interest occumuloted for I yr.

FEVERAl

YEARLY on interest occumuloted for I yr.

on interest occumuloted for 1 yr_

51A%
YEARLY

PASSBOOK SAVINGS
Interest Poid to Dote of Withdrowol 
YIELD INCREASES TO 5 39% 
on interest occumuloted for I yr.YEARLY

*A substantial interest penalty is required for early withdrawal.

Celebrating our 65th year 
Assets over $200,000,000.00 
Reserves over $18,000,000.00 

Member Federol Savings and Loan Insurance Corporation

S1/1ND/1RD FEDER/1L 
s/i\Angs 

4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Illinois 60632 - 847-1140

Eo/ 07 CERTIFICATE ACCOUNTS* 
■J /A /q $1,000 Or More 90 Day Maturrfy 

YIELD INCREASES TO 6002%

CERTIFICATE ACCOUNTS 
$1,000 Or More 4 Ycor Maturity 
YIELD INCREASES TO 7 35% 

YEARLY on interest accumulated for I yr.

fJo/07 CERTIFICATE ACCOUNTS*
11 Įt\ 51,000 Or More 30 Month Maturity

YIELD INCREASES TO 7 08%

■7V 07 CERTIFICATE ACCOUNTS"
■ /2Z) 55,000 Or More 4 Year Moturity 

' YIELD INCREASES TO 7 90%
YEARLY on interest occumuloted for 1 yr.

Cl/ o/ CERTIFICATE
O '2/O 5I.000 Or More 1 

' yici n iKir*ecAcr<
YEARLY

S1NMDARD FEDERAL 
FINANCIAL FRIEND 
OF THE FAMILY
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DU DIDELI LIETUVIU 
KALBOTYROS DARBAI

Žymus mūsų kalbininkas dr.
Petras Jonikas, gyvenantis Chica- ( 
goję, šiuo metu intensyviai rašo 
lietuvių kalbos istoriją ir ruošia 
(redaguoja) mirusio prof. Antano 
Salio kalbotyrinius raštus spaudai.

. Abu atlikt! darbai bus reikšmin-; 
gas indėlis lituanistinio mokslo 
aruodan išeivijos ir visos tautos 
šios srities plotmėje.
SOLISTO ‘TJJiSO KUTKAUS 

MINĖJIMAS

Į

Solsto mirties penkmetį mi
nint Jaunimo centro didžiojoj 
salėj, Chicagoj, akademija ivyks 
rytoj (Xir.l0) 2 vai. popiet. A- 
pie Aleksą Kutkų kalbės rašy
tojas Stasys Santvaras.

LIETUVIU FOTOGRAFU 
METINĖ PARODA JAU 

ČIA PAT
Paroda bus Jaunimo centre, 

Chicagoje, nuo lapkričio 22 iki 
gruodžio 1 dienos. Nuotraukas 
reikia pristatyti iki lapkričio 15 
d. Atidarymas: penktadienį, lap
kričio 22 d., 7:30 vai. vak. Jauni
mo centro mažojoje salėje.

Kiekvienas dalyvis gali pateik
ti ne daugiau kaip 10 nuotrau
kų. Nuotraukos gali būti juoda- 
balta arba spalvotos. Juoda-balta 
turi būti paties fotografo darbas, 
o spalvotos gaili būti laboratori
jos pagamintos. Nuotraukų dy
dis — bent, 5” x 6”, bet pageidau
jamos didesnės. Su eksponatais, 
kurie turi būti priklijuoti prie

kartono, reikia atsiųsti ir nuo- s 
| traukų duplikatus, kurie bus nau-! 
dojami spaudai ir knygai PARO
DA ‘74. Viena komisija nuotraU- Į 
kas atrinks, kita premijuos. Pre
mijos bus skiriamos už visus Iš
statytus to paties fotografo dar
bus, o ne už paskiras nuotrau- į 
kas. Už geriausius darbus bus 
skiriamos trys premijos: I — 350 
dol. (mecenatas dr. Stasys ir Mil
da Budriai), II — 250 dol (me
cenatas bus paskelbtas vėliau), 
III — 100 dol. (mecenatas dr. 
Algimantas Kurgonas). Dalyva
vimo mokestis — 3 dol.

Prašoma atsiųsti ir spalvotų 
skaidrių. Po parodos atidarymo 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
bus demonstruojamos meniškos 
mūsų fotografų skaidrės Jaunimo 
centro kavinėje. Tai bus parodos 
atidarymo iškilmių tąsa — kul
tūrinė vakaronė. Šią meniškų 
skaidrių parodą sutiko pravesti 
Jonas Boguta. Skaidres prašau 
siųsti taipogi Lietuvių foto Archy
vo adresu 2345 W. 56th St. Chi
cago, III. 60636, iki lapkričio 15 
d. Po parodos atidarymo skaidrės 
bus kiekvienam sugrąžintos.

Pernykštės parodos knyga PA
RODA ‘73 baigiama ruošti spau
dai, pasirodys parodos atidarymo 
proga. Lietuvių Toto archyvas 
prašo padėti šią knygą išleisti. 
Paroda ateina ir praeina, bet 
knygoje atspausdintos nuotrau
kos pasilieka. Todėl yra svarbu 
kiekvienų metų darbą karūnuoti 
leidiniu. Tuos leidinius išleisti 
padeda geraširdžiai mecenatai, 
padengdami dalį spausdinimo iš
laidų.

Nuotrauka Vytauto Maželiošermukšniai

ALEKSĄ KUTKŲ PRISIMENANT
(Atkelta iš 3 psl )

domisi A. Kutkaus kilniu asmeniu 
ir gyvenimu. Gausiai iliustruotuos 
puslapiuos jis kaip gyvas giedriai 
šypsos iš tamsiausių gyvenimo 
momentų, lakonišku, lengvu sti
lium piešia savo gyvenimo rėmus 
nepriklausomos Lietuvos kultūrinėj 
'ir teatralinėj aplinkoj, tremties die
nas, Amerikos prieglobstį, pataiso arenoje, 
komunistų iškraipytą Lietuvos' 
operos, dramos ir baleto istoriją — 
tai tikra kultūrinė brangenybė, o ne 
knyga! Gaila, kad knygos laida jau 
seniai išpirkta. Peršasi idėja — jei, 
atsiranda mecenatų premijuoti ra
šytojų VAIZDUOTĖS knygoms, . 
tad ar negalėtų atsirasti kurio mū
sų fondo procentas išleisti pakar
totinai naują “Dainininko dalios” 
laidą, kuri yra, tikro didelio gyve
nimo istorinis portretas su intriguo
jančiu, grožiui ir gėriui paskyru
siam savo likimą Herojumi Tai 
būtų sustiprintas paminklas visų 
mylimam KUTKUI ir moralinė 
nauda visų užsimojimų JAUNI
MUI.

i dalinantis tos pačios rampos šviesa 
Tremtinių operos “Sevilijos kirpė
jas” spektakliuose Vokietijoje.

i Sava “Juokis, pajace” arija A. 
į Kutkus, mano skoniui, viršijo visą 
eilę girdėtų kitų didžingarsių ir 

l didžia gerklių tenorų Tr su “R.i- 
chil, tave dangus man atsiuntė pa
guodai” galėjo varžytis gan plačioje

Kadangi nuo pat vaikystės turė
jau dainai silpnybę ir, kas blogiau
sia, palinkimą dainuoti, draugai ir 
pažįstami, matyt, nebeapsikęsdami 

I nelavinto balso, prikalbėjo dainavi
mo pasimokyti. Vokiečių okupaci- 

1 jos metu išdrįsau pasibelsti į A. Kut
kaus buto duris ir tuo būdu susi
dariau progą pažinti jį kaip moky
toją ir kaip žmogų. Niekas, žinoma, 
neturėtų vertinti jo kaip mokytojo 
pagal šį vieną mokinį, kurio moks
las aplinkybių greit buvo nutrauk
tas. Tačiau Lietuvoje ir vėl trum
pai Vokietijoje buvo pakankamai 
progos stebėti Kutkuje nesavanau
dišką, tiesiog lyg gimusį pedagogą, 
trokštantį savo žiniomis dalintis su

kitais, besidžiaugiantį pažanga. Ši 
jo savybė, kaip daugelis žino, siekė 
toli už dainavimo ribų.

Kutkų žmogų pilniau teko pa
žinti išeivijoje. Augustdorfo stovyk
loje vienu metu teko net būti A. 
Kutkaus... viršininku, einant “atsa
kingas” 4-tojo barako seniūno pa
reigas... Ta kaimynystė, su pasidi
džiavimu norisi tikėti, išsivystė net 
i prictelyste. Neteko, sutikti asme
nybių, kurios, bent mano akyse, 
parodė tiek sielos kilnumo ir ramy
bės, priimant to meto labai kietą 
gyvenimą, kaip A. Kutkus. Jį visur 
sekė, berods, aplinkybėse nelaukti- 
nas, švelnus, išorėn ir savin nu
kreiptas filosofinio humoro jausmas. 
Sugebėdavo rasti šviesos net ir tam
siausiuose užkampiuose. Čia A. 
Kutkus turėjo laimės dalintis Jad
vygos Vencevičaitės - Kutkuvienės 
tokių pat savybių parama. Tas įs
pūdis pasitvirtino, paskutinį kartą 
jį aplankant Chicagoje, jau pakirs
tą nuolat ir palaipsniui sunkėjan
čios ligos.

Aleksandras Kutkus buvo meni
ninkas, nuo pareigos nebėgąs pat
riotas. švietėjas, žmogus.

Kutkau! Mums Tavęs dar labai 
reikia. Deja...

Laiškai redakcijai

Apie B. Railą, P. Cvirką ir plagiatus
•» Bronys Raila savo “Paguodoje" Raila 

pirmoj daly, 307 p., rašo:

Vilius 
Bražėnas

KULTŪRINĖ VAKARONĖ, 
SKIRTA OKUPUOTOS 
LIETUVOS MUZIKAI

Ateinančios savaitės Chicagos 
Jaunimo centro kavinės kultūri
nė penktadienio (lapkričio 15 
d.) vakaronė bus paskirta vien 
muzikai. Prasidės 8 vai. vak. Te
ma: ‘‘Lietuvių muzika okupuoto
je Lietuvoje per pastaruosius 30 
metų”. Situaciją nušvies nese
niai iš Lietuvos atvykęs muz. 
Aloyzas Jurgutis.

pats tokio pobūdžio veikalo pa
rašymas ir jo išspausdinimas yra 
reikšmingas faktas, kuris rodo, 
kad XVII a. pradžioje švietimas 
ir mokslas jau buvo pasiekę ga
na aukštą lygį, kadangi prirei
kė net universalaus ‘visų išradi
mų ir išradėjų’ žinyno”.

(ELTA)

•S
Net ir ję mirties" sukakties pro

ga Aleksandrą Kutkų tegalima pri
siminti tik su šilta vidine šypsena. 
Džiaugiuosi keliuose gyvenimo 
tarpsniuose turėjęs laimės dvasiniai 
praturtėti, gan arti susiduriant su 
šiuo nepamirštamu žmogumi. Te
ko jį pažinti kaip nepaprastai aukš
to lygio pilnutinį menininką — ža
vų tenorą. Pirmiausia jį išgirdau 
plokštelėje, bene tik užburiančioje 
Gastaldon “Užgintojoj dainoj”. Vė
liau teko girdėti Kaune, operos sce
noje, nors ir klausantis dažniausiai 
iš aukščiausiojo balkono — “ga- 
liorkos”. Keli girdėti jo koncertai 
repertuaro parinkimu įtaigojo, jog 
Kutkus nežiūrėjo į publiką snobiš
kai, iš aukšto. Pagaliau, trumpai 
teko jį girdėti dainuojant net, žino
ma, pagal atitinkamą proporciją,

A
■SUNKUMAI PRIVAČIOMS 

KOLEGIJOMS
Labai pakilus dėstytojų atlygi

nimams ir kitoms mokyklų išlai
kymo įstaigoms, daugelis priva
čių aukštųjų mokyklų, negau
nančių valstybinės paramos, sun 
kiai verčiasi. Pav. Domininkonų 
kolegija Houstone, Tex. turi jau 
740,00 dol. skolos ir šių mokslo 
metų pabaigoje yra priversta su
stabdyti savo veikimą.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-OOND1TIONED KOPLYČIOS

MARINOMS VINTĄ

REpublic 7-8600 ' REpublic 7-8601

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. 0AIMID

Laidotuvių Direktoriai
TRYS MODERNIOS KOPPLYČ1OS

4330 South California Avenue
Telefonai LA 3-0440 u LA 3 9852

4605*07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

SENIAUSIA LIETUVOS 
ENCIKLOPEDIJA

Vilniuje leidžiamas mėnesinis 
žurnalas “Mokslas ir Gyveni
mas” 1974 m. Nr. 7 atspausdi- 

kiek susirašinėjau Kai jis ’no straiPsni “Seniausia Lietuvos 
mudu pasikeitėm Enciklopedija”, kur straipsnio 

~ išve-
irmoj aaiy dUT p., rašo; gyveno Kaune, mudu pasikeitėm hnclkloPedlJa . Kur straip;

4. Gana juokingą (m. p.) kon- dviem ar trimis laiškais, kai jis iš- autorius Vytautas Bogušis iš. v.
■ * ~ “fįnansin^^^’t tik' * ■Paryži'J’ susirašinėjom ii- džloja, kad pirmoji lietuvių en-fliktą — i 

sakytume “finansinį plagiatą’ — 
Cvirka vėliau turėjo su Amerikos 
lietuvių apysakininku Antanu Tū
liu.

“Dar Nepriklausomybės pradžio
je “Skaitymų” žurnale A. Tulys 

♦, buvo išspausdinęs vieną savo gal 
meniškiausią apysaką iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, rodos, vardu 
“Tama Tamošiūtė". Kiek perdir
bęs, po dešimtmečio jis panoro ją 
dar kartą skaitytojam parodyti 
“Naujojo žodžio” magazine ir 
rankraštį siuntė per Cvirką. Šis 
novelę vėl gerokai perdirbo, perre
dagavo, gramatiką perkošė ir su
galvojo naują pavadinimą — 
“Trumpas yra moters žydėjimas”. 
Su tęsiniais išspausdinęs “Nauja
me Žodyje”, bet ne savo, o tikro 

' autoriaus A. Tūlio vardu, jis tačiau 
pasiėmė sau visą neblogą honora
rą.

“A. Tulys baisiai supyko už tokią 
aferą, ne dėl honoraro pavogimo, 
bet dėl apysakos perdirbimų ir 
ypač naujo jos vardo. Būdamas ar
timuose santykiuose su Tuliu ir su 
juo susirašinėdamas, vėliau ban
džiau jam aiškinti, kad perdirbi
mai apysakos nesužalojo, o nauja 
antraštė labai graži ir daug gra
žesnė už jo originaliąją, bet atrodo 
‘Tūlio neįtikinau. Jis siuto (m. p.) 
ir nutraukė santykius su Cvirka.” 

“Skaitymų” žurnalas, kaip žino
me, buvo storas, apie 300 p., skir
tas vien literatūrai, redaguojamas 
Vinco Krėvės ir Liudo Giros. Ma
no “Tama Tamošiūnaitė” negalėjo 
patekti į tą žurnalą. Parašyta, tik 
pradėjus; man rašyti, be rėmų, be 
'fabulos... Ją paskelbiau “Sanda
ros” savaitraštyje, kurį tada reda
gavo Vincas šliakis. Ji neįleista j 
mano novelių knygas. Ir perrašyta, 
perredaguota., perkošta neįlįstų j 
žurnalą. O jei ji būtų patekus ; 
“Skaitymus”, tai man nebūtų bu
vę noro ją skelbti kitur, o Cvirka' 
reikalo kišti prie jos savo nagus 
“Skaitymai” įsidėjo mano novelę 
“Laukinė žąsis”. Ši trumputė nove 
lė paimta į mano “Aš bučiavau ta
vo žmoną’.

Su Petru Cvirka aš nesusiraši-i 
nėjau, jam savo rankraščio ar 
rankraščių nesiunčiau. Su Broiliu

giau, bet daugiausia jo reikalais; 
kai jis atsirado Amerikoje, vėl tik 
trumpai mudu susirašinėjome — 
jam vėl atsirado "reikalų”. Jisai 
prisiuntė man laišką su penkiolika 
klausimų. Esą atsakyk j jo klausi
mus, prisiųsk $100.00, tai jis pa
rašys ilgą straipsnį apie mane ir 
mano kūrybą. Laiško neatsakiau. 
Greitai jis prisiuntė man kitą laiš
ką, vėl su klausimais, bet šį kartą 
jau neprašė šimto dolerių. Ir į tą 
jo laišką neatsiliepiau. Čia ir bai
gėsi mudviejų korespondencija. 
Kiek atsimenu, nesu nieko Railai 
rašęs apie Cvirką. O tai, ką jis 
paisto šioje citatoje, tikrai negalė
jau rašyti, nes ir dabar .man neži
noma, ką Cvirka darė ar padarė su 
mano rankraščiais. “Trumpas mo
ters žydėjimas” yra duotas vienai 
trumpai mano novelei, ji yra paim
ta į mano knygą “Tūzų klubas”.
Savo novelių rankraščius nusiun
čiau į Kauną vienam garbingam 
žmogui. Kaip jie pateko į Cvirkos 
rankas, nežinau. Bet Cvirka juos 
turėjo. Jis parašė man laišką, gal 
du, prašė prisiųsti jam $40,00, tai 
jis rasiąs leidėją mano knygai. Jo 
laiško neatsakiau. Paskui anas ge
ras žmogus atėmė rankraščius iš 
Cvirkos, atidavė žurnalistui Alfon
sui Braziuliui. Tas garbingas žmo
gus įpiršo Spaudos Fondui išleisti 
mano novelių knygą —■ taip atsi
rado “Aš bučiavau tavo žmoną”. 
Esu jiem dėkingas.

Sugestijuočiau, kad rimtas, kva
lifikuotas literatas pažiūrėtų į Pet
ro Cvirkos romanus “Žemė maitin
toja” ir “Meisteris ir sūnūs”, ar 
yra ten plagiavimo ir kiek, kur, jei 
yra. Rašytoją apšaukti plagiato- 
rium — literatūros vagimi nuogais 
pasakymais, be įrodymų, be paly
ginimo su originalu yra piktas 
šmeižtas. j

ciklopedija buvusi Jono Protase- 
vičiaus (bene iš Protazo vardo 
išvestos sulenkintos pavardės), 
knyga “Inventores Rerum 
(trumpas aprašymas apie išra
dimus), 1608 metais atspausdin
tas Vilniuje, Jono Karcano 
spaustuvėje. Straipsnio auto
rius sako: “Taip vadinosi vos 32 
puslapių pirmoji Lietuvoje iš
spausdinta enciklopedija”. Kny
gelė parašyta lenkų kalba.

Knygelės autorius esąs Jonas 
ProtaseviČius, neturtingas bajo- Į 
ras iš Mogilnios, Punsko pavieto. 
Ją parašyti jį greičiausiai bus pa
skatinusi tuo metu labai papli
tusi ir vertinama Venecijoje iš
leista Polidoro Vergilijaus “De 
inventoribus rerum” (Apie išra
dimus). Tas leidinys buvęs savo 
rūšies ano meto “bestseller”, nes 
per pirmuosius du dešimtmečius 
buvusios išleistos net 26 laidos. 
Su ja ProtaseviČius bus susipa
žinęs Vilniaus universitete, ku
riame, atrodo, bus studijavęs. 
Vilniaus universitete dabar “iš 
1532-1585 m. laidų turime net 
devynis jos egzempliorius”, rašo 
Bogušis.

‘‘J. Protasevičiaus enciklopedi
ja nėra visiškai originalus dar
bas arba P. Vergilijaus veikalo 
vertimas tikrąja šio žodžio pras
me. Tai sutrumpintas P. Vergi

lijaus knygos turinio atpasakoji
mas, sekimas. Autoriaus suma- I ’
nymą sunkino ir pasirinktoji ei-j 

Antanas Tulys liuoto rašymo maniera. Tačiau

I KALĖDINIAI DOVANU SIUNTINIAI
♦ Į LIETUVA
I w <

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėms Lietu- 
J voje, nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios 
’ ypač ten yra naudingos ir pageidaujamos.

L Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka moterų eilu- 
| tems arba suknelėms. 1 jardas kainuoja.
| Lygi crimplene medžiaga suknelėms. 1 jardas.
I Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas.

I
 (Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename 

siuntinyje).

J Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3*4 jardo
* Labai gera eilutei angliška medžiaga, 3*4 jardo.

| Moterų paltams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai.
š* Minko kailis moteriškam paltui.
| Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai.
j Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai. (Cardigans).
I Vyriški nailono marškiniai.
| Sulankstomi lietsargiai, labai geri.

| Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės su 
blizgučiais

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizi- 
| jos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias iš čia 
U negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudo- 
I jimui “Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia- 
| me palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

1
1 
t i
I
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
1240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
1ADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
(DELIS PASIRINKIMAS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATU 

8PALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

$ 6.00
$ 5.40

$7.20

MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS IR SŪNUS —

TBY8 MODERNUKOB KOPLYČIOS

2533 West 7lst St -Teist. GRovehlll 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKSTB AUTOMOBILIAMS STATYTI
$50.00

$43.00

$30.00

$50.00
$36.00
$16.50 
$9.50 
$8.00

't. \

i

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Telef. 01 739 8734 or 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 & LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672
2424 W. 89th STREET Tel REpublic 7-1213
11023 South west Hightvay, Palo* Ifllle 111 Tel. 974-44lf

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAURORN1A AVĖ Tel l.AfayetU 3-8572

POVILAS L RIDIKAS
$354 S- HALSTED STREET rel V Ardt- 7 1911

JURGIS F. RUDMIN
1319 8. UTUANICA AVĖ Tel YArdk 71138 Sl>

VASAITIS
14441 S 50tt 4VF cicero n.i

BUTKUS
1*1 rn.vmpU 2 IOO.* f
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Londonas—tarptautinis 
meno prekybos centras
A. J. STANIUS

Britanijos sostinė Londonas savo paveikslų kolekciją, 10 mili- 
yra garsus nuo romėnų laikų jonų dol. vertės, atsiuntė į Sothe- 
tarptautinis prekybos centras. Čia by varžytinių namus Londone, 
bankai pilni viso pasaulio indė-' Žymiausias pasaulio filatelistas 
lių, čia suplaukia ir viso pasau
lio meninės vertės dalykai. Čia , 
geriausia pardavimo rinka, nes 
pirkėjų su pilnomis kišenėmis 
niekuomet netrūksta nei žiemą, 
nei vasarą.

Dabartiniu laiku Londonas 
turi 8.2 milijonus gyventojų ir 
apima 722 kv. mylias ploto. Jei 
prie metropolinio miesto dar 
prijungti priemiesčius, kurie di
džiuojasi, būdami taipgi Londo
no dalimi, tai gyventojų skaičius 
pakyla iki M milijonų ir gyvena
masis plotas apima 3000 kv. my
lių. Savo didumu Londonas yra 
trečias pasaulio didmiestis.. Pir
moje vietoje yra New York, ant
roje Tokyo. Tačiau Londonas 
yra pagrindinis bet kokios preky
bos centras.

Jį kasmet aplanko apie 3 mi
lijonai turistų ne saulės spindu
liuose pasikaitinti, ne tyruose 
ežeruose pasimaudyti, net ne gar
siais istoriniais pastatais ir mu
ziejais pasigėrėti, bet dažniausiai 
“šį tą” nusipirkti. Tas “šis tas” 
visuomet yra iš meno ar seno
binės karalystės. Pirkėjų eilėse 
pamatysi likusius kontinento ka
ralius ir ekskaralius ir savanoriš
kai nuplyšusius hipius, kurie 
brangina tik šiuolaikinį meną.

Milijoninės sumos
Meno turtai, skirti pardavi

mui, randami .privačiose meno 
įgalerijose, varžytinių namuose 
arba vadinamose antikinių, daly
kų krautuvėse, kurių visoje Bri
tanijoje yra tpie 28,000. Sunku 
dabartiniais laikais būtų rasti, 
kad ir tolimiausią Britanijos už
kampio kaimeli, kuriame nebū
tų senienų krautuvės. Taip yra 
išpopuliarėjęs ko nors rinkimas.

Pačiame Londone yra du žy
miausi meno ir antikinių daly
kų varžytinių namai: Sotheby ir 
Christie, kurių pardavimo apy
varta per vieną sezoną 1973- 
1974 m. siekė 240 milijonų dole
rių. Varžytinių sezonas tuose na
muose prasideda spalio 1 d. ir tę
siasi iki liepos mėn. paskutinės 
dienos.

Kokios sumos surenkamos pri
vačiose senienų krautuvėse, tik
rų duomenų nėra.

‘‘Antiąue Books and Pictures”. 
Prieinu prie lango. Pilna senų 
knygų ir žemėlapių, Įeinu vidun. 
Senyvas vyras, su senoviškais 
tradiciniais britų karininkų ūsais, 
sėdi už knygomis apkrauto stalo. 
Pasakau, ko aš ieškau. Vyras 
pradėjo galvoti.

— Ne, Neturiu! — atsako jis 
po valandėlės. — Bet aš turiu 
puikių istorijos knygų su karalių 
spalvotais atvaizdais.

— Ačiū. Knygos man netin
ka.

Paaiškinau, kodėl aš tuos at
vaizdus renku.

— Labai 'įdomus užsimoji
mas! —pastebi jis ir atsistoja.

Dabar tikrai neabejoju, kad jis 
yra buvęs karininkas, Visa iš
vaizda ir judesiai tai liudija.

— Prašau minutę palaukti!
— pasako jis, dingdamas už kny
gomis perkrautų lentynų

Grįžta tuoj su didele dėže įvai
riausių, didelių ir mažų braižinių, 
paveikslų, lapų ir dar kažko.

— Manau, kad čia rasite, ko 
ieškote.

Tikrai, radau, ko norėjau, bet i 
ir sūriai užmokėjau.

— Iš kokio krašto jūs? — pa
klausė jis manęs, prieš išeinant.

— Iš Lietuvos.
— Ak! Lietuva! — sušuko jis:

— Puikiai ją žinau. 1920-21 m. 
buvau Rygoje su britų karine de
legacija. Aplankiau ir Lietuvą 
keletą kartų ir paskui dar lan-

Frederiok H. Gloeckner iš Phila- 
delfijos savo 2 milijonų dol. ver
tės pašto ženklų kolekciją, suda
rančią tūkstantį albumų, atsiun
tė parduoti iš varžytinių į Lon
doną.

Tolimieji Rytai, ypač Japoni
ja, savo porceliano vazas siunčia ■ 
į Londoną. Artimieji rytai — 
Persija ir arabai atsiunčia savo 
(prieš Kristaus gimimą laikų 
rankraščius. .....

Bendrovės Sotheby ir Christie 
turi savo agentus - pirkėjus vi
suose didesniuose pasaulio mies
tuose, kur jie meno vertės daly
kus superka vietinėje rinkoje ar
ba privačiai ir persiunčia i Lon
doną,

Pačioje Britanijoje kasmet lik
viduojasi didikų gyvenvietės, ku
riose šimtmečius buvo kaupiamos 
šio ar to vertingo kolekcijos Jau- Į 
noji karta, paveldėjusi tuos tur-1 
tus, dažnai nepajėgia išmokėti kiausi privačiai. Puikus ir svetin- 
valstybės pomirtinio palikimo gąs kraštas. Aš tuo laiku buvau 
mokesčių ir ištisas kolekcijas majoras. Mano pavardė Wright.
siunčia į varžytines. Yra ir tokių, Jis dar prisiminė nelaimingą Cur- 
kurie pajėgtų užsimokėti, bet tų zono liniją ir dabartinį neteisin- 
meno turtų neįvertina ir tik nori gą Lietuvos žemių užgrobimą, 
greičiau jais nusikratyti. Kai ku-jNė nepajutome, jog jau kalba- 
rie savo tėvų palikimą su visa že-; me visą pusvalandį. Jis liko pa- 
me, parkais, pilnais turtų pasta- tenkintas prisiminimais, o aš pir- 
tais atiduoda valstybiniam Na- kiniu, kurio neradau didžiulia- 
tional Trust, kuris tokias vietas me Londone, 
dažnai paverčia viešais muziejais.

Privatūs ieškotojai
Privačių antikinių

Anglijos senienos, kurios dar neparduodamos.

DŪMUS APIE TEILHARDĄ
BESKLAIDANT

(Atkelta iš 1 psl.)

Senienų kasyklose
Britai nepaprastai vertina vi- 

prekių sa, kas yra “Viktorijos laikų”.

Anglijos provincijos miestelis, kuriame gali užtikti to, ko nerasi nė Londone

į kiai nusakomi, kad pirkėjui nebė
ra jokių abejonių, kad jis perka 
tikrą, o ne imituotą dirbinį. Tie 
namai po daikto aprašymo pri
deda raidę G, reiškia garantuo
ta, kad daiktas yra originalus. Jei 

I daiktas yra imitacija, tai pride-

Nuskendę laivai

Jau bus apie dešimt metų, kai 
senobinių tortų medžiotojai uo
liai pradėjo atakuoti .16 - 17 - 18 
šimtmetyje nuskendusius kelei
vinius ir prekinius laivus, dau- 
g-iausla Brllanijos pakrantėse 
prie Setlandųos salų. Specialiai
treniruoti narai tuose laivuose Pinigų vertei mažėjant, meno 
vien tik 1971-2 metų laikotarpy- kūrinių kainos nepaprastai 
je rado vertingų dalykų už apie pakilo. Tikrai klasikinių paveiks- 
5 mil. dolerių. Tuose paskendu- lų ir originalų aukso bei sidab- 
siuose laivuose randama sidabri-1 ro dirbinių vis rečiau ir rečiau 
nes, retai auksinės, monetos, bepamatysi varžytinių namuose, 
įvairūs ginklai, indai, vyno šan-, Keletas pavyzdžių rodo, kaip 
dėliai. Net patrankos iškeliamos kainos kyla per paskutinius tre- 
į viršų ir iš varžytinių už jas į jus metus. Klasikinjai paveikslai 
gaunama iki 3000 dol. Monetos pakilo 400 proc Antikiniai bal- 
dažniausiai nuperkamos britų,'dai 200 proc. Pašto ženklai (ma- 
danų ir olandų tautinių muzie- žiausiai šimto metų senumo) 
jų. Kiti radiniai .parduodami pri-' 
vačiai arba varžytinių namuose.

Tokių-paskendusių laivų yra, 
žinoma net keliolika, ir jų tur-1 
tai dar ne visi iškelti į jūros pa- ■ 
viršių.

jlirbinių vis rečiau ir rečiau

150 proc. Smulkūs meno rankų 
dirbiniai 90 proc. Pivz. Viktorijos 
laikų ranka išsiuvinėtos Kalėdų 
sveikinimo atvirutės per dvejus 
metus pašoko nuo 5 dol. iki 15 
dol. \

Kas parduodama?
Viskas, kas turi meninės vertės, 

ar kvepia senove ir yra vertinga 
investacija. Praeitame sezone 
populiariausias dalykas buvo me
niniai įvairių klasikinių ir nau
jesnių laikų artistų škicai ir me
džio raižiniai. Varžytinių na
muose parduodama, pradedant 
auksu, deimantais, . klasikiniais 
paveikslais, porcelianu, baigiant 
senų laikų moterų batų sagtimis, 
lietsargių rankenomis ir degtukų 
dėžutėmis, Savo sąraše turiu 281 
renkamų ir parduodamų daiktų 
sąrašą. “Draugo” redaktoriai tik
rai pagailėtų vietos visai tai lita
nijai atspausdinti. Tiesiog yra 
fantastiškai įdomu, ko žmonės 
ieško ir ką perka. Tokiems rin
kėjams pavadinti net žodžių žo
dyne nėra. Pvz. ar daug kas gir
dėjo žodžius: notaphilistąs, phil- 
lumenistas, es9conphilistas. Ką 
tie vardai reiškia? Notaphilis- 
tas — banknotų rinkėjas, phillu- 
menistas — degtukų dėžučių rin
kėjas, essconphilistas — kvepalų 
buteliukų rinkėjas. Ir kokių var
dų dar atsiras!

Meninių dalykų šaltiniai
Iš kur tie įvairiausieji dalykai 

į varžytinių namus ar antikinių 
dalykų krautuves patenka? 
Trumpai atsakant — iš viso pa
saulio, neišskiriant nė JAV-bių. 
Amerikos milijonierius Jack Diek

krautuvių savininkail patys važi
nėja po visą Britaniją, ypač į ma
žai turistų lankomas vietas, ir ten 
superka visa, ką tik galima par
duoti su geru pelnu Londone ar 
kitame mieste. Paskutiniais me
tais, kur benuvyktom ir ką be
rastum, jau visi žino kainas. Pus
velčiui nieko nebegausi.

Iš savo patyrimo galiu įterpti 
šitokią iliustraciją. Pradėjau' rink
ti specialų albumą, kurį pava
dinau “Britanijos karaliai ir ka
ralienės mene ir pašto ženkluo
se”. Pašto ženklus surinkau la
bai greitai, bet vis negalėjau su
žvejoti meniškų ir spalvotų ka
ralių ir karalienių pašto atviru
kų didumo atvaizdų. Aplankiau 
visas Londono paveikslų galeri
jas, muziejus, žymesnius antiki
nių knygų sandėlius. Veltui! Kny
gynuose siūlo pirkti spalvotai 
iliustruotus Britanijos istorijos 
leidinius. Ten paveikslai yra. Rei
kia tik iškirpti. Tokios knygos 
kainuoja 75-100 dolerių. Per 
brangu! 1972 m. vasarą suma
niau palandžioti po Britanijos 
užkampius: tolimus miestelius ir 
kaimus. Vieną dieną atsidūriau 
mažame, sename žvejų miestely
je Brixham, Devon. Žiūrinčiu, 
kur siauriausios gatvelės, kur la
ibiausiai į žemę sulindę namukai, 
nes iš patyrimo žinau, kad to
kiose vietose galima .užtikti labai 
įdomių dalykų. Pamatau iškabą:

Tai maždaug 100-150 metų se
numo dirbiniai, kurie žmonėms 
dar įmanoma nusipirkti. Karalių 
“Jurgių” viešpatavimo dienų 
(>1714-1830) meno dirbiniai, 
ypač baldai, jau sunkiau įkan
dami.

Karalienės Viktorijos laikais 
nebuvo dar tokių komplikuotų 
mašinų sudoroti visokias miestų 
ar pilių sąšlavas. Jos buvo suren
kamos ir verčiamos kur nors toli 
už mieso, sunkiai prieinamose vie
tose į krūvas. Kai kuriose vietose 
tos sąšlavos buvo deginamos, o 
kitur paliekamos, kol tos krūvos 
pamažu apželdavo žole ir net 
krūmokšniais. Nūdien tie sąšla
vynai yra pasidarę meno kasyk
lomis. Antikinių dirbinių spe
cialistai tokių vietų ieško ir ra
dę perkasa nuo pradžios iki galo. 
Ir ką jie ten randa? Žinoma, 
menkniekius, bet, juos parduoda
mi, surenka tūkstančius. Čia ran
dama kvepalų buteliukai, sudilę 
sidabriniai arba dramblio kaulo 
šepečiai, moterų batų metalinės 
sagtys, moterų lietsargių ranke
nos, metalinių gėrimo indelių 
ect.

Tie smulkieji radiniai nepa
tenka į varžytinių namus, bet į 
privačias antikines krautuves. 
Kvepalų buteliai parduodami už 
5-10 dol. Lietsargių rankenos — 
5-25 dol. Kauliniai piaustiniai 
—10-50 dol.

Pirkėjai
Londono meno dalykų varžy

tinių namai ir žymesnės antiki
nės parduotuvės sutraukia pirkė 
jus iš viso pasaulio. Praeitą se
zoną (1973-4 metų) daugiausia tikrintas, kad jis tikrai perka tai,

Perkant ką nors privačiose anti
kinių prekių krautuvėse, reikia 
didelio atsargumo. Pardavėjai 
tuoj lyg uoste užuodžia, ar pir
kėjas nusimano apie meno vertę 
ar ne, ir jie gali įsiūlyti tai, kas 
visai meninės vertės neturi, nors 
paviršutiniai gali atrodyti labai

tvirtinti, kad yra geriau visuomenei 
kur nepripažįstama valdžiai parei
gos uždėti baudžiamąsias sankcijas 
katalikų religijos pažeidėjams, ne 
bent to reikalautų viešoji taika 
(Denzinger 1689). Denzinger’io 
Enchiridion Symbolorum išplėstoj 
32-oj laidoj šitų (ir dar vienos) 
pasmerkimų jau neberandame. Jie 
išleisti. Gi II Vatikano susirinki
mas, atrodo, pasisavino kaip tik tai, 
ką “Quanta eura” prieš 100 metų 
buvo pasmerkusi. “Vatikano sinodas 
skelbia, jog asmuo turi tikėjimo lais
vės teisę. Toji laisvė reiškia, kad ti
kėjimo srityje žmogui negali daryti 
prievartos kitas žmogus, visuomeni
nė grupė ar bet kokie žmonių vy
resnieji” (II Vatikano dokumentai, 
2 tom., 290). “Taip pat negalima 
trukdyti jam elgtis, kaip jo sąžinė 
reikalauja, ypač tikėjimo srityje" 
(ten pat, 291). Vadinasi, pagal II 
Vatikano susirinkimą Sąžinės, kulto 
ir tikėjimo laisvės reikalavimas jau 
nebėra nei klaida nei svaičiojimas 
(deliramentum). Tokioj istorinėj 
perspektyvoj ir kongregacijų įspėji
mai darosi reliatyvūs. Taigi, vien 
tik dėl kongregacijos įspėjimo 
(1962) apie T-do raštus vargu ar 
galima daryti išvadą, kad jo raštų 
negalime ir negalėsime priimti kaip 
krikščioniško vadovo. Tarp kitko, 
kiekvieną sekmadienį per prancūziš
kąjį radijo siųstuvą girdisi trans
liuojant T-do “la messe sur le mon- 
de”.

Kelionių ir tyrinėjimų įspūdžiais 
taip pat mėginama ryškinti T-do 
asmenybės bei jo vizijos bruožus. 
Ten laiškų eilutėse surandama, kad 
jis nemylįs gyvosios gamtos ir nesąs 
pasiryžęs jos saugoti. T-dui atrodą, 
kad net pirmykščio žmogaus pasau
lis yra atitarnavęs, “atlikęs savo 
uždavinį evoliucijos vyksme”. (II, 

i 5). Labiausiai piktinamasi, kad T- 
I das “reikalaująs pripažinti tautų 

bei rasių nelygybę”, kad “evoliuci
jos pažangos mastu skirstąs tautas 
į vertingas bei menkavertes (II, 6). 
Užtat T-do vizija esanti “siaurutė 
grynos medžiagos vizija” (II, 6). Bet 
ir čia paskirus įspūdžius bei teigi
nius reikia įdėti į platesnius tikro
vės rėmus, T-dui, kaip palentologui, 
labai aišku, kad gyvūnijos rūšys 
nyksta. Į jų vietą ateina kitos. Jam 
taipgi žinoma, kad kai kurios žmo
nių gentys ir giminės išnyksta ar
ba su kitomis rasėmis susilieja. Tai 
brutalūs gyvenimo faktai. Vargu ar 
užginčysime ir kitą T-do pastebėji
mą, kad pirmykščio žmogaus pasau
lis, tai yra jo gyvenimo būdas jau 
yra atsitarnavęs. Vakarų civilizaci
ja su savo pasekmėmis nesulaikomai 
skverbiasi į tolimiausius žemės kam
pelius. Vien gailestis ar užuojauta

Atsargumas
Pirkėjas, pirkdamas vertingą 

meno dalyką, minėtuose dviejuo- Cia nieko nepadės. Šiuo atveju, atro- 
se varžytinių namuose yra už- ^°’ Pa^e^ tik dvi veikimo alterna

tyvos. Dirbtinai izoliuoti pirmykš-

pirkėjų buvo iš Amerikos, V. Vo
kietijos ir Japonijos. Amerikiečiai 
labiausiai interesuojasi antiki
niais baldais ir klasikiniais pa
veikslais. Vokiečiai auksiniais ir 
sidabriniais meno dirbiniais. Ja
ponai — porcelianu.

Sotheby ir Christie varžyttinių 
namai turi pačius žymiausius 
meno ekspertus. Jų kataloguoti 
daiktai yra tai© tiksliai ir smul-

, ,y1 ’ . y . , . ’ i čio žmogaus pasaulį, paliekant kai
kas aiškiai pažymėta kataloge. kurias gentis akmens amžiaus kul.

tūroje, lyg kokius eksponatus pasau
liniam zoologijos sode, arba pagel
bėti jiems, perėmus techniką, pama
žu augti kultūroje savitu būdu. Ci
vilizacijų vystymasis yra nebesulai
komas. Iš tiesų, šia prasme pir
mykščio žmogaus pasaulis yra atsi
tarnavęs. Kas gi bepanorėtų su
grąžinti žmones į urvus arba pats į

Tik toks vasaros palikimu^ prie vandenų Nuotr. Algirdo Grigaičio

Nuogi faktai rodo, kad tautos ir 
-asės nėra lygios. Ar, sakysime, dau 
giau prisidėjo prie kultūros ir moks
lo ugdymo eskimai ar graikai? Aust
ralijos laukinių gentys ar Europos 
lotynų, germanų, anglosaksų tau
tos? Šita prasme mokslo ir kultūros, 
tai yra “evoliucijos pažangos mas
tu” galime drąsiai skirstyti tautas į 
“vertingas bei menkavertes”. Šiuo 
mastu, paties Maceinos žodžiais, T- 
das ir skirsto tautas ir rases. Su
prantama metafiziniu požvilgiu vi
sos rasės yra lygios ir vertingos. Visi 
yra žmonės ir todėl turi neliečiamą 
teisę gyventi, skleistis ir kurti. Bet 
ne šiuo mastu T-das matuoja rases. 
Visa bėda, gal būt, kad T-do puolė
jai taip įsimylėjo į metafiziką, kad 
ją vieną T-do raštuose ir teregi. 
Beveik prieš 40 m., kalbėdamas apie 
žmonių padaugėjimą, tas pats T-do 
kritikas A. Maceina mus įspėjo: 
“Tai buvo dirbtinis žmonijos skai
čiaus pakėlimas, nepakeliant jos vai
singumo ir nedarant jokios atran
kos. Apsaugojimas nuo mirties viso, 
kas gimė, sudarymas sąlygų išlikti 
ir tiems, kurie yra menkaverčiai kū
nu ir dvasia, pradėjo labai realiai 
grėsti savotišku išsigimimu visai 
kultūrai. Žmonės džiaugėsi kiekiu, 
gėrėjosi augančia suma, o nematė, 
kad šitoji suma neauga savo koky
bėmis, kad joje pradeda įsiveisti iš
sigimimo daigų. Sykiu su žmonių 
daugėjimu daugėjo ir degenaratų 
skaičius” (Dr. A. Maceina, Sociali
nis Teisingumas, Kapitalizmo žlugi
mas ir naujos santvarkos sociali
niai principai, Kaunas: Sakalai,
1937, 69). Sekančiam puslapyje tas 
pats autorius priekaištauja, kad “ka
pitalistinio amžiaus žmogus apie ra
sinę higieną negalvojo” (79). Iš 
teksto neaišku apie kokią žmonių 
atranką ir apie kokią rasinę higie
ną autorius kalba. Ar jis anuomet 
siūlė “degeneratų” sterilizaciją? tarp 
“menkaverčių kūnu ir dvasia” ve
dybų uždraudimą ar kitas žmonių 
kokybei auginimo priemones? Viena 
tik aišku, kad jis vienus žmones lai
ko vertingais, kitus beverčiais. Iš 
paskirų tekstų galima lengvai šį 
teisėtą Maceinos rūpestį aiškinti, 
ypač šiandie, elitizmu, rasizmu ar 
kokiais kitais izmais. Argi ne tąs 
pats atsitiko ir su T-do kritika?

Paskutiniu metu rasinės nelygy
bės klausimas, ypač matuojamosios 
inteligencijos srityje, vėl aštriai iš
kilo. Žymus Kalifornijos universite
to psichologas ir tyrinėtojas Arthur 
Jensen pvz. tvirtina, kad USA juo
dųjų IQ vidurkis esąs 15 taškų že
mesnis už baltųjų. Tuo tarpu Ame
rikos indėnų, gyvenančių blogesnė
se sąlygos už juoduosius, IQ esąs 
6-8 taškais aukštesnis už juodųjų. 
Jensen rasinių skirtumų randa ir 
tarp inteligencijos reiškimosi formų. 
Amerikos juodųjų vaikai, sakysi
me, pralenkia baltuosius vikrumu, 
raumenimis, kartojamąja atmintimi, 
o baltieji juoduosius — atitraukti- 
niu — abstrakčįu galvojirpu. Ši pas-,? 
taroji yra būtina sąlyga pasiseki
mui moksle. Vienų mokymasis esąs 
kognityvinis, o kitų — juodųjų 
asociatyvinis. Šiandie žinoma, kad 
žmonių rasės skiriasi reliatyviu 
tam tikrų genų dažnumu žmoguje. 
Beveik kiekvienoj anatominėj fizio
loginėj ir biocheminėj Žmogaus kū
no sistemoje randama rasinių skir- - 
tingumų. Prileidžiama, kad tas pats 
turėtų būti ir su žmogaus smege
nimis. Logiška todėl būtų galvoti, 
kad yra rasiniai skirtumai ir gene
tiškai sąlygotose asmenybės žymė
se, įimant ir protinius sugebėjimus. 
Taip spėliojančių yra ir garsių 
mokslininkų tarpe. Sakysime, žy
mūs genetistai, kaip K. Mather, C. • 
D. Darlington, R. A. Fisher, 
F. Crick, laikosi minėtos hipotezės. 
Tiesa, ji nėra tyrimais įrodyta, bet 
moksliškai teisėta. Vadinasi, neturi
me nei teisės, nei pagrindo rasių 
skirtumus tyrinėjančius apšaukti ra
sistais, nors istorija ir žino pavie
nių [A. J. de Gobineau, H. S. 
Chamberlain] piktnaudojimų ir po
litinių perversijų (nacių rasinė te
orija). Taigi, atskyrus pastebėjimus 
bei hipotezes nuo filosofinių princi
pų, ir T-do “rasizmas” pasidarys
suprantamesnis.
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