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TUŠČIOS KĖDĖS
Protarpiais mūsų kultūrinin

kai pasiguodžia menku žmonių 
domėjimusi vaidinimais, litera
tūros vakarais, muzikiniais ren
giniais... (Nekalbu apie Chica
gos lietuvių operos spektaklius). 
Daug darbo Įdedama, o vakare, 
lauk nelaukęs, salė palyginti tuš
toka. Daugiausia matyti pažįsta- 
mi, pastovūs veidai, be kurių jo
kia kultūrinė veikla būtų neįma
noma.

Suprantama, šia tema buvo 
rašoma daugelį kartų, nes spau
dai rūpi stiprios, mūsų menais 
besidominčios auditorijos išlai
kymas, rūpi ir pačių atlikėjų — 
menininkų moralinis atlygini
mas, jų kūrybinis entuziazmas. 
Niekas gi nenori matyti sielvar
taujančių dvasios žmonių. Būna, 
kai scenos darbuotojai, pamatę 
apytuštę salę, suabejoja savo 
kultūrinio darbo reikalingumu. 
Jiems atrodo, jog visuomenei ne
patinka tai, ką Jie nori atlikti. 
Iš to dažnai kyla dvasios atspa
rumą žlugdanti abejonė, kai ka
da pražudanti Jautresni meni
ninką.

Iš tiesų nereikėtų dėl to per 
giliai sielotis. Didžia dalimi 
žmonės vertina atlikėjus. Jei kai 
kurie neina Į renginius, tai nei
na tik iš švento papratimo tūnoti 
patogiose gūžtose. O įprotis, 
anot poeto Pindaro, yra žmo
gaus valdovas, laikantis žmogų 
už apynasrio. Apynasriui nu
traukti moderniame gyvenime 
kartais pasitarnauja mikli rekla
mos ranka.

Pasirodo, jog Lietuvoje irgi tu
rima vargo su žmonių dėmesiu, 
kad ir muzikos menui. Nekalbu 
apie naujus Vilniaus operos ir 
baleto rūmus, į kuriuos dabar 
minios traukia dalinai iš smal
sumo bei snobizmo. Lietuvoje, 
pavyzdžiui, kasmet pravedamas 
vadinamas Muzikos ruduo, sa
votiška atsvara Poezijos pavasa
riui. Dar praeitais metais “Lit ir 
Meno” savaitraštyje Vaiva Blan
dytė klausė: ‘‘Kodėl Muzikos ru
duo pralaimėjo Vilniaus ir Kau
no gamyklose. Prisimenu ‘Inka
rą’, didelį jo klubą, puošnią salę 
ir tuščias kėdes. I susitikimą su 
kompozitoriais atėjo tik gamyk
los saviveiklininkai ir būrelis val
ty ii gretimos mokyklos”.

Toliau Vaiva priekaištavo ga
myklos vadovybei, užkrėtusiai 
darbininkus nepagarba kilniai 
rudeninei muzikai: mat, kai nė 
vienas iš gamyklos vadovų bei 
technologų nepasirodė, nebuvo 
ir nė vieno darbininko, nors “In
kare” dirba apie 2000 žmonių. 
Kas kaltas?

Iš tikrųjų “kalta” žmogiška 
darbininkų prigimtis. Laisvalai
kiais darbo žmonės nepakenčia 
programuotų renginių, mitingų, 
susitikinėjimų su visokiais svar
biais meno svečiais. Darbininkų 
šūkis paprastas: Palikite mus ra
mybėje! Gražų šeštadienio po
pietį mes norime pasilaikyti sau.

Kitame straipsnyje Aldona 
Žemaitytė rašė: žmonės džiau
giasi, kai “niekas jų nejudina 
dainuoti, šokti, vaidinti”. Ute
noje buvo švenčiama pergalės 
diena. Suruoštas didžiojo tėvy
nės karo dainų ir eilėraščių kon
kursas, karo veteranai pasakojo 
savo rūsčius prisiminimus, kiti 
skaitė eilėraščius ir dainavo apie 
karą, meilę, herojiškumą, “O sa
lėje sėdėjo tik... patys saviveikli
ninkai”, skundėsi Žemaitytė. 
Rasi, uteniškiai, kaip ir visi są
žiningi, darbštūs lietuviai, nei 
tokių švenčių, nei tokių konkur
sų matyti nenori.

Turint prieš akis tenykščias 
pateisinamas nuotaikas, išeivių 
dėmesys savo kultūrai nėra jau 
taip blogas. Reikia neužmiršti, 
jog kai kurie mūsų salių lankyto
jai gyvena didmiesčiuose, perpil
dytuose • įvairiais spektakliais. 
Dažnai į savųjų renginius jie turi 
važiuoti iš tolimų vietovių pri
grūstais greitkeliais, kartais turi 
ieškoti sunkiai randamų parka- 
viečių... Žinia, tokiomis progo
mis jie susitinka su savaisiais. O 
tai yra didelis jausminis atpildas. 
Svarbu ir tai, kad jų niekas į ren
ginius ypatingai neragina. Jie 
suvažiuoja laisvu noru ir entuzi
astiškai džiaugiasi *kiekvienu vy
kusiu atlikėjo numeriu.

Telieka linkėti, kad dabartinių 
auditorijų branduolius nuolat 
papildytų vis nauji žiūrovai ir 
klausytojai. Kad ir kaip smagi yra 
namų židinio šiluma, lietuviškos 
salės alsavimas yra pats smagiau
sias. Pr. V.

Kai mum lietuviam egzilyje 
prarasta Lietuva tapo skaudamo 
ilgesio, netgi svarbiausiu poetinio 
adoravimo objektu, visai natūra
lu, kad tokioje jausminėje atmo
sferoje pirmiausia kantatos forma 
mūsų kompozitoriam su savo pa
slaugomis pasiperša. Jų avangar
de, be abejo, žygiuoja kompoz. 
Julius Gaidelis, galįs pelnytai pa
sidžiaugti gausiausiu kantatų der
liumi. Giesmė apie Gediminą 
(Balio Sruogos žodžiai), Kanta
ta apie Lietuvą (Stasio Santva
ra žodžiai), Demonas (Prano 
Lemberto žodžiai), Kovotojai 
(Stasio Santvara žodžiai), Parti
zanų Motina (Jono Aisčio žo
džiai) ir štai naujausioji, taigi šeš
toji iš eilės, “Kantata lietuviš
kam žodžiui”, muzikiniu apdaru 
apvilkusi poeto Bernardo Braz
džionio specialiai šia tema parašy
tą eilėraščių pluoštą. Libretisto 
uždavinys šį kartą buvo itin ne
lengvas. Tema kiek didelė, tiek 
ii reikšmingai aktuali: juk kal
ba — tai esminė mūsų tautinio 
gyvastingumo versmė. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų, jog tokia tema 
gravituojanti ne tiek į poeziją, 
kiek į filosofiją... Jeigu tik su ja 
besigalinėjančio poeto talentas 
pritrūktų gilesnio kvapo, tyko pa
vojai tekstui poetiškai išblykšti, 
nusėdant į proziško sausumo 
seklumas. Problemos sprendimas, 

, palengvėjo, kai į kalbines galynes 
išėjo Bernardas Brazdžionis — 
aukštai iškilęs vieversys mūsų po
ezijos padangėje. Jis visais dailio
jo žodžio ginklais atkakliai grū
mėsi už visų šios temos aspektų 
(netgi politinių) atkūrimą po
etiniais vaizdais. Reikia tik pasi
džiaugti, kad iš tos žodinės kovos 
jis beveik visada išėjo laimėtoju. 
Iliustruodamas Jo laimėjimus, čia 
pacituosiu tik vieną Jo ketureilį 
.posmą, kurį kompozitorius įjungė 
į solisto baritono partiją. Šiame 
posme suskamba pora tikrai pui
kių aliteracijų. Pirmoji Jų, kad ir 
remiasi švargždžiuoju ž, mano 
nuomone, vis tiek, žaviai Žaiža-

STASYS LIEPAS

ruoja. Antroji gi pagrįsta galin
guoju g.

1) Tautoje gyvas žodis.
Ir žodžiais

Žydi žemė Lietuva.
2) Žodis gimdo ir gundo ir

guodžia, 
Kaip galinga žmogaus 

atgaiva.
Susižavėjus tuos posmu, norė

tųsi kiek retoriškai sušukti tokia 
pat aliteracija: Argi tai ne galin
gas pagrindas gaivalingai. Gaide
lio giesmei gimti ir gyvastingai 
gausti?

Pacituotasis ir kiti gaivūs Braz
džionio posmai buvo tik tomis ki
birkštimis, kurios žiebė kompozi
toriui muzikinio įkvėpimo ugnį, 
nesgi kantatos' klausytojams di
džiausioji ‘‘atgajya” turi pirmiau
sia ateiti iŠ muzikos. Čia kompo
zitoriaus uždavinys buvo iš šitos 
atskirų eilėraščių pynės sukurti 
integraliai vieningą, muzikiniai 
vertingą ir dinaminiai veržlų kan
tatos kūrinį. Tas jau pakankamai 
nusako uždavinio milžinišką sun
kumą. Kompozitorius, ieškoda
mas savo muzikiniams užmojams 
atramos ir įspūdžio jėgos, teksto 
medžiagą naudojo labai libera
liai, daugelį jo vietų kupiūruoda- 
mas, savaip kompiliuodamas ar
ba “pagaunančias” ištraukas pa
kartotinai iškeldamas, jas toly
džio sugretindamas. Be grynai 
kūrybiniam “rašymo” procesui 
paskirto laiko, nervinės įtampos, 
be kitokių su šia kūrybine faze 
susijusių sunkumų, dar niekur jo
kiais matais neišmatuojamų, 
kompozitoriaus vargų naštą dar 
pasunkino ir šešiasdešimties 
smulkiausiais gaidų “hieroglifais” 
išmargintų partitūros puslapių 
.perrašymas, choro ir solistų par
tijų išrašymas ir kitokie koktūs 
“fiziniai” priedai.

Jeigu jau pradėjau svarstyti 

Algimantas Kezys, S. J. Varpas

D parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

sunkumus, kuriuose mūsų kom
pozitorius kuria, negaliu praeiti, 
neiškėlęs ir nepasvėręs dar vienos 
esminės kliūties jo kryžiaus ke
liuose į kūrybinį išsiskleidimą, 
kurią aš pavadinčiau aplinkybi- 
ne vergyste. Gaidelio gyvenimo 
kelias —tai klasiškas pavyzdys, 
kaip toji aplinkybinė vergystė są
lygoja ir apriboja pajėgaus kom
pozitoriaus kūrybinį .potencialą. 
Pats buvęs Bostono, o dabar bū
damas Brocktono mišraus choro 
dirigentu ir aplamai gerai pažin
damas visų mūsų mėgėjų chorų 
pajėgumo lygį, jis puikiai supran
ta, kad jo parašysima modernia
me stiliuje choro tekstūra nieka
da nesuaidėtų oro bangomis, am
žinai palikdama dūlėti gelstan- 
čiame gaidų popieriuje. Todėl ir 
šios kantatos gausūs choriniai 
numeriai niekur neišeina iš tra
dicinės harmonijos ar prieina- 
mesnio kontrapunkto (Nemunai, 
Nemunai ir Tu Mažvydo rai
dėm) ribų. Daug sklrtingesnį mu
zikinį vaizdą mum jau atskleidžia 
solistų partijos. Jose kompozito
rius jau bent dalinai įskrenda į 
jo pasiilgtąją šiolaikinio stiliaus 
orbitą. Nuolatinis chromatinės 
melodinės linijos iškėlimas, nesi
laikymas griežto tonalumo rėmų, 
tarpais kas taktas besikeičiantis 
ritminis metras bei įmantresni iš- 
daigavimai jo čia jau be skrupu
lų įpilietinami. Bet tik kantatos 
fortepijono partijoje mes mato
me Gaidelį iš visų varžtų beveik 
jau išnirusį ir trokštamu ūgiu iš
sitiesusį. Tokio pobūdžio yra jo 
fortepijoninė įžanga į kantatą ir 
daugis jungiamųjų intarpų, solis
tų bei choro akompanimento vie
tų. Čia duodamas savo kūrybi
niam skrydžiui kone pilną laisvę, 
jis, išieškotos ritmikos ir nevaržo
mos harmonijos sparnais plasno
damas, bematant atsiduria šian
dieninėje —modernioje muziko
je, pragysdamas ekspresionizmo 
savitų bruožų variantu. Šitokia
me stiliuje kantatos fortepijoninė

Julius Gaidelis

faktūra tampa ypač ritminiu at
žvilgiu komplikuota ir techniškai 
nelengvai įveikiama.

Žinoma, mūsų visuomenė turi 
dar daug sunkumų, kai bando 
(perkąsti kietą įsijautimo į šian
dieninę muziką kevalą. Bet netgi 
aršiausiam modernios muzikos 
priešui šioji kantata taip pat pa
lieka daug užuovėjos, kur jo kon
servatyvią sielą ypač pradžiugins 
choro dainos, nukeldamos jį į 
gaivią liaudinio muzikos pa
prastumo oazę.

Įdomu, kad muzikiniame Gai
delio talente vis prasikiša vienas 
bruožas, jaukiai sušildąs ypač lie
tuviško klausovo širdį. Tai jo tur
tinga, intuityvi mūsų liaudiškos 
dvasios pagava, gal kaip tik la
biausiai ryški jo choriniuose kū
riniuose. Kai kurių jo chorinių 
dainų (ir tokių apstu!) švelnus 
lyrizmas dvelkte dvelkia to liau
diškumo pasąmoniniu kvapsniu. 
Ir taip kažkaip visai natūraliai 
vyksta jo kūrybinėje percepcijoje 
be jokio nukopijavimo ar pigaus 
nuplagijavimo iš liaudies. Kad ir 
kaip vargdamas, nė vienos tokių 
Gaidelio dainų negalėtumei 
identifikuoti su kuria konkrečia 
“cirkuliuojančia” liaudies daina. 
Tas giedro liaudiško lyrizmo šal
tinis keliomis srovėmis ištrykšta 
ir mūsų aptariamoje kantatoje 
(Aš ėjau į artojo lūšnelę, O mūs 
šventas lietuviškas žodi ir kitur).

“Kantatą lietuviškam žodžiui” 
jau visų spartumu repetuoja 
Brocktono Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos mišrus choras, paties 
kompozitoriaus diriguojamas. Po 
Jakubėno ir Šimkaus kantatų, tai 
bus jau trečioji kantata to choro 
repertuare! Kai jau net keli mū
sų didmiestinių kolonijų chorai 
visai iširo ir nutilo, šitas mažojo 
Brocktono eksperimentas išsilai
kyti ir dargi progresuoti mūšy 

Nuotrauka Vytauto Maželio

sąlygose yra mažne nuostabus 
reiškinys. Toks eksperimentas ta
po galimas, nes rėmėsi trim tvir
tais ramsčiais: kompozitorium ir 
dirigentu Gaideliu, choro globėju 
klebonu kun. Petru Šakaliu ir, 
žinoma, pačiu ryžtingu choro ko
lektyvu. Šv. Kazimiero par. kle
bonas kun. Petras Šakalys yra 
šviesus, kiekvienai kultūrinei ini
ciatyvai visad palankus ganyto
jas, visokeriopai skatinąs bei re- 
miąs choro giedojimą ir religinės 
giesmės bei lietuviškos dainos ug
dymą. Jis gali didžiuotis, turėda
mas dideliu pasiaukojimu ir en
tuziazmu dirbantį, Gaideliui va
dovaujant, sparčiais žingsniais 
progresuojantį ir vis platėjančioje 
orbitoje (po kelių pasirodymų 
Bostono televizijoje) besireiškian
tį mišraus choro kolektyvą.

To choro istorijoje ‘‘Kantatos 
lietuviškam žodžiui” pirmasis pa
statymas, kuris įvyks š. m. lapkri
čio mėn. 9 d. Brocktono Junlor 
High School salėje, , bus tikrai 
reikšmingas įvykis. Kantatoje so
lo partijas atliks solistai Daiva 
Mongirdaitė - Richąrdson (sop
ranas )ir Stasys Liepas (barito
nas), o fortepijono —dr. Vytenis 
Vasyliūnas. Į premjerą iš Kalifor
nijos žada atskristi ir kantatos lib
retistas poetas Bernardas Braz
džionis.

Dirigentas, choras, pianistas ir 
solistai parodo daug kietos spar- 
itietiškos dvasios, repeticijose vie
ną po kito perkopdami, techniki
nius kliuvinius, trukdančius jiem 
atskleisti kantatos lapuose slypin
tį muzikinį grožį. Tad pasikliau
kime mūsų kūrėjų ir atlikėjų me
nininkų ambicingu ryžtu drąses
niam užmojui įvykdyti ir sustip
rinkime juos moraliai savo gau
siu dalyvavimu jų meniniuose at
našavimuose visuomenei.
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Gitara, vaisiai ir ąsotisGeorge Braque (prancūzas, 1882-1963)
bL.'

Keletas premijuotų prancūzų romanų (4)

po kraštą, kuris
iiteratūra

VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ

Pora valandų su Algirdu Landsbergiu

-Yra veikalų, kurie nustebina sa
vo naujumu ir tuo, kad autorius 
visiškai kitaip sprendžia esmi
nius žanro ar apskritai literatū
ros klausimus. Vienas tokių vei
kalų yra Vdyage^'NaucratisT 25 
metų beletristo Jacųues Almira
debiutinis romanas, išleistas Gal- 
limard leidyklos, davusios itin 
įdomaus pobūdžio veikalų. Voya- 
gįė ė Naucratis pasirodė 1975 me
tųpradžioje lr tdifėl nepateko į 
1974-metų kandidatų sąrašus 
premijoms gauti. Ar 1975-tų me
tų jury komisijos romaną ras pre- 
mijuotinu —tai' sužinosime tik 
lapkričio ar gruodžio mėnesį. Ta
čiau ir dabar aišku, kad Jacąues 
Almira veikalas nėra eilinis. To
kiu jį pripažino Claude Mauriac, 
Žinomas rašytojas, recenzentas ir 
moderniosios prancūzų beletristi
kos špėcialistas, Voyage ė Nauc
ratis pasirodymą pavadinęs įvy
kiu: “le livre — eyėr.ėment”.

Nors Voyage a Naucratis vir
šelyje įrašyta “roman”, šis kūri- 
jiys turi maža ką bendro su tra- 
dicinio tipo romanais. Jame ne
randame nei aiškaus siužeto, nei 
ŲksJiai apibrėžtų personažų, nei 
apčiuopiamos intrigos; jei tikėtu
me paties autoriaus žodžiais, ja- 
tūe nėra nei pradžios, nei pabai
dos. Pirmasis romano sakinys ap
rašo, kaip žmogus, įėjęs į kam
barį, ruošiasi atidaryti spintą. Su 
antruoju sakiniu šis veiksmas 
.yra nutraukiams. Pasiberia įvai
rių scenų bei įvykių nuotrupos, 
gurios mums sudaro siurrealisti
nio ko,lažo įspūdį. Kiek įsibėgėjęs, |

da prasideda romanas, autorius 
■ aprašo dar šitokia metafora: 
j knyga įbėgo į prancūzų kalbos 
žodyną ir išbėgo... pasigrobus 
prąsnjės ir įsigijus kūną, o žody
ne palikus tuštumą”. Ne tik ro
mano pradžią, bet ir jo pabaigą 
autorius supranta savo bei apla
mai žmonių kūrybinių pastangų 
perspektyvoje. Pabaiga jam yra 
ne intrigos išrišimas, bet tiktai 
paskutinysis kūrėjo darbo mo
mentas. Neįmanoma veikalą tęs
ti iki begalybės! Vieną kartą rei
kia sustoti! Todėl autorius nu
traukia savo minčių siūlą; veika
las pasibaigia, ne kokiu drama
tišku įvykiu, bet pastraipa, kuri 
pakartoja keletą veikalo temų ir 
metaforų pagalba išreiškia paties, 
autoriaus romano pabaigos sąvo-į 
ką. Tai vėl tarsi įvairiom temom' 
išmargintas kolažas ar muzikali-į 
nio veikalo turtinga finale. Au-į 
torius mums sako, kad jis darbą 
baigia: “buvo vidurnaktis ... ati
dėjau tą Traviatos ariją, kurią 
taip myliu, kad galėčiau numir
ti: Prendi; ąuest’ė l’immagine... 
Aš arijos klausiausi atsisto
jęs prieš veidrodį ir buvau Vio-1 
lėta”. Autorius mums aiškina,! 
kad įvyko ta metamorfozė, ku- ‘ 
na kūrėjas yra pakeičiamas į kū-, 
rinį; tikslas pagaliau pasiektas: ’ 
“j’ėtais devenu mon finai — aš 
tapau savo baigiamuoju egzami
nu, tokiu pažymiu, kurio buvau 
užsitarnavęs”. Tačiau pati kai- '■

mums pasako pats autorius: ma
no pasąmonė yra biblioteka — 
mon inconscient ėst une biblio- 
thėąue. Ji yra fanatiškas mies
tas, kur gatvės vadinasi rašyto
ju vardais. Almira su savim ši
taip kalbasi: “Esu gatvė! Gatvė? 
Tikrai, kodėl ne! Esu Gustave

Tai atsitiko Detroito pakrašty, Į. 
Southfieldc, Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūriniame centre, 
1975 metų spalio 4-sios vakare, 
LB Detroito apylinkės valdybai 
pasistengus. Algirdas Landsbergis, 
vidudienį skaitęs paskaitą politi
niame simpoziume Detroito uni
versitete. pas mus atėjo su kitokio 
žanro kūryba.

Taigi, atėjo. Šviesa ateina iš 
Rytų, sakė Kęstutis Keblys, rašy
toją pristatydamas. Algirdas 
Landsbergis daug keliauja ir jis 
turi daugelį kepurių. Kai grįž a iš 
kelionės, jis užsimauna naujų 
turbaną.., Sį vakarą jis dėvi kū
rėjo —dramaturgo — rašytojo 
plačiabrylę sombrero... Taip ir 
daugiau kalbėjo Kęstutis Keblys, 
prisimindamas ir “Draugo” pre
mijuotąją “Kelionę”, “kurios ne
pralenkė nė vienas konkursinis 
veikalas”, ir dramas, ir noveles.

Prieš keletą metų gyvą Algir
dą Landsbergį matėme L’etuvių 
namuose. Ilgo kūno, ilgarankį, il
gakaklį, per siaurus pečius kiek 
palinkusį, smulkaus, klasiško vei
do, didelių, gyvų akių, laibą, tar
tum staiga ištįsusį jaunuolį. Jo fi
zinė išvaizda nuo to laiko maža 
ką tepasikeitė. Tik žmogus, as
menybė, anuomet ir šiandien — 
nebe visai ta pati. Lietuvių na
muose girdėjome profesorių, ga
na formaliai kalbantį apie Rytų 
Europos teatrų veiklą. Gyvai, tie
sa, patraukliai, įdomiai. Bef, pa
vyzdžiui, ar daug fųortiet publika 
turėjome progų pasijuokti? Ne
daug. O dabar?

Po tradicinio “aš esu didžiau
sias lietuvių rašytojas”, prie rašy
tos savo kūrybos tuoj nešoko. Pir
ma papasakojo, kokius klausyto
jų tipus sutinkąs skaitydamas. 
Ogi snaudalius, draugiškuosius, 
laikrodininkus, fotografus, triukš
madarius, kritiškuosius, nedrau
giškuosius ir jaunas motinas su

ALFONSAS NAKAS

aukštybių nusileido Angelas.
-virtuvės dar- 
jam suteikė 

Pauly'ė

Flaubert gatvė iki Theodore de mažais vaikais. Kiekvieną tipą su-
5 ♦ '• !• " • *V1 • • 1 1 1 1’1Banville gatvės”. Kaip tik todėl, 

kad ji yra tapusi jo pasąmonės 
dalimi, Almira literatūros nedis-

vaidino taip raiškiai, kad publika 
prunkštė ir. kvatojo. Kiekvienas 
radome save vienoje ar keliose 

kutuoja ir apie ją nekalba įpras- kategorijose, bet jam, jau rimtai 
'....... savo kūrybą skaitant, stengėmės

Baltramiejaus monologas. Čia 
viskas buvo pasigėrėtina. : Gili 
lietuviško pajaco drama. Juokina 
kitus veikėjus, juokina publiką, o 
nusijuokus graudulys apima. Kei
čiasi laikai, žmonės. Baltamie- 
Jaus karta traukiasi. Piknikai 
nyksta. Baltramiejaus daina su
dainuota...

Baltramiejaus tikrai jau nebė
ra. Per tuos kelerius metus New 
Yorko ar Naujosios Anglijos ku
riose kapinėse ir jo kanas baigia 
-apželti, nes ne tik piknikus seno
ji karta užbaigė, bef ir apraudoti 
mirusius nebepajėgia. O kaip gi 
su literatais? Kaip su Algjnd'u

gerokai nuvylė “gardus alutis pa
darytas” žodžių išdainavimas. 
Bent šių eilučių autorius įsivaiz
davo, kad enkavedistas jaučiu 
užbliaus (tokiai scenai auto
rius mus ruošė, įtaigodamas bal
so stiprumą ir kruvinomis sceno
mis vesdamas seklį į pamišimą), 
o jis tepragydo labai kukliu, švel
niu tenoriųku. Gal- veikiau rei
kėjo autoriui nedainuoti, o tik 
kiek galima garsiau išdeklamuoti.

Ir ištrauka iš dramos ‘Tašku-j 1 andsbergiu, Jurgiu Jankum Bi
tinis piknikas”. Trečiojo veiksmo, (Nukelta į 5 pusi.)

iš
Paulytė, tarnaitė 
bininkė, pirmoji 
orientacines pamokas, 
parodė ir duoną, ir vyšnias. Pau- 
lytė išmokė bučiuoti';. Paulytė gal 

' buvo kiek per gudri —ne tik
Angelui, bet ir 'mums, klausyto- 

; jams. Bet, ką gi, iš d\ aro tamaičil;
visko galima...

“Sugrįžt nugalėtoju” (?) Ši
toks, regis, naujos, dar niekur ne
skaitytos noveles pavad’nimas. 
Rimas, po dvidešimties metų vėl. 
Miuncheno geležinkelio stoty — 
Ilauptbahnhof. Vietoj zwangsar- 
beiterių dabar jis mato gastarbei- 
terius —jugoslavus, turkus. Jo 
širdis plaka keturiasdešimt penk
tųjų ir keturiasdešimt devintųjų 
ritmu. Ta pati vokiečių neapy
kanta. Tas pats užsienio darbi
ninkų kalbinis žargonas. Rimas: 
wie in fuenf - un - vierzig. Gra
ži, šilta jugoslave: ich neun in 
fuenf-un-vierzig. Su jugoslave iš
eina pasivaikščiot. Kaip toli jie
du eis? Nauja apyjaunė darbi
ninkė ir senstelėjęs piniguotis 
“amerikonas”. Ištraukoje nebu
vo daug intrigos, bet buvo gyvas 
ir aiškus Naujosios Vokietijos 
vaizdas. Pasiutusiai įdomus ga
baliukas!

Po keliolikos minučių pertrau
kos —“Dainos gimimas”. Su šia 
novele užtruko ilgiau, nes .per
skaitė visą. Tai pasąmonės srauto 
klasiškas pavyzdys. Į dainų festi
vali Valijoje atvežtas ir choras iš 
Vilniaus. Jame frakuotas žiobčio- 
ja lietuviškas enkavedistas ir seka 
choristų elgesį. Mintys pinasi su 
chorų pavadinimais ir atlieka
mom dainom. Mintys šokinėja 
nuo Vilniuje paliktos Katriutės, 
prie visokių žmogaus ir seklio iš
gyvenimų. Katriutei ir sau besi- 
pasakodamas, jis vis labiau ir la
biau klimpsta į klaikią pokario 
tikrovę, sklidiną kruvinų, taut- 
Žudiškų -darbų. Kai įsu savo choru 
scenoje jis turi be balso žiobčioti 
“Avė Verum Corpus” giesmę, ga
lutinai pamišęs stipriai užplėšta 
“Gąrrrdus alutis padarrrytas”... 
Šią novelę buvome skaitę 29-se 
METMENYSE. Šedevriukas! Pui
kus Algirdo Landsbergio skaity
mas išryškino' vietas,'kurių .patys 
skaitydami nepastebėjome. Tik

Tel PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

2858 VVest 63 r d Street
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Ir 4 vai. popiet

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir motery Ilgo 
Ginekologinė Chirurgija 

0449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6556

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 tkl 7:30 VAI. vakaro. 

Šeštad. nuo 2 Iki 8:80 vai. 
Pagal susitarimą.

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. REIiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUM 
(Lietuvis gydytojas) ", 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p (. 44
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta.
■' ■ ..... "■ -- ---- ---

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING • 

7150 South tVestern Avenue 
Valandas: Kasdien nuo 10 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

Offiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. 286-2615.

TeL ofiso RE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 We»t 7lst Street

Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet 
antrad., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
euai tariu.

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

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51 st Street

TEL. GR 6-2400
Vai.: pagal susitarimą: pirmad.

ketV. 1—4 ir 7—8; antrad. lr penk
tad. 10—4, Šeštad. 10—8 vai.

lr

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

DR. J. MEŠKAUSKAS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos “ 
2454 VVest 71st Street 

(7t-oe ir Campbell Ase., kampas)
Vai.: pirmad., antrad., ketv. Ir penkt 

Nuo 3 iki 7 vai. p. p. 
Tik susitarus

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai.

WADASH AVĖ.
CENTRAL AVĖ-" 
pagal susitarlma

111 N. 
4200 N. 

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinfis Ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6446 So. Pulaski Romi 

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai)

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

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

tinėmis, abstrakčiomis sąvokomis. 
Jis greičiau pasiskolina skaitytų 
rašytojų pojūčius, jų vaizduotę 
bei stilių ir j pasaulį žiūri per jų 
estetinę prizmę. Visa tai nė kiek 
nesumažina paties Almira origi
nalumo. Atvirkščiai, skolintąja 
prizme pasivadavęs, jis sukuria 
originalių, visiškai naujų efektų. 
Kartais jis suderina kitų rašytojų 
balsus su savuoju. Kartais, vieną 
kurią sceną kurdamas, jis pasi
remia kitais kūriniais ir tuo bū
du sukomponuoja stebinančių, 
virtuoziškų kolažų. Visi šie kola- 
žai turi savo paskirtį. Jie nėra tik 
žodžių ar skolinių žaismas, bet, 
meistriškai panaudojama prie
monė ar atmosferai' sukurti, ar 
perduoti pasakotojo vidinių nuo
taikų paveikslui ir t t. Jie visi 
mums parodo, kad autorius pasą
monė iš tikrųjų yra literatūrinių 
kūrinių atspindys ir kad ši gel
mėje susikrovusi patirtis auto
riaus yra pavartojama kaip me
džiaga dar vienam literatūriniam 
veikalui — jo paties romanui — 
sukurti.

Voyage a Naucratis yra be ga
lo sunkus, kartais net neįkanda
mas, ilgas, 550 puslapių veikalas. 
Tai yra todėl, kad čia autorius su
sumuoja visą savo literatūrinę 
patirtį, radikaliai keičia esmines 
literatūros sąvokas ir romano 
žanro reikalavimus.

Pavyzdžiui, kai skaitome ro
maną, jaučiame, kad esame tam 
tikrame pasaulyje. Sis pasaulis 
mums yra daugiau ar mažiau pa
žįstamas, daugiau ar mažiau re
alus, tikras. Net ir ten, kur jis tu
ri neįprastų, sakykime, egzotiškų 
spalvų, pavyzdžiui, kaip “science 
fiction” romanuose, jo paskiras 
detales vis tiek galime susieti su 
mūsų realiais patyrimais. Todėl, 
nors jaučiamės esą neįprastoj, eg-

■ ■ . .„ . . . i užsitarnavęs . Tačiau pati kal-
aų^nus įterpia literatūrinio po- žmonių s

I reikšti žodžiais tęsiasi,. Todėl, pa
sistūmėjęs į priekį, tarsi būtų se
niai darbą baigęs, autorius rtiums 
sako: “frazė gyveno ir po manęs”. 
Paskutiniame sakinyje Almira 
pats sau taria šitokį pagyrimo 
žodį: Almira, mon amour, je 
t’aime, oh Almira”. ~ , 

Voyage a . Naucratis galima 
pavadinti avantiūra rašytojo, ku
ris braidžioja po literatūrą, gal 
tiksliau po literatūros refleksiją 
jo sąmonėje. Almira yra daug 
skaitęs. Jis puikiai pažįsta moder
niąją Vakarų literatūros tradiciją 
ir su ja yra tiek suaugęs, ją tiek 
tobulai absorbavęs, kad kai ku
rie rašytojai, pavyzdžiui Flau
bert ar Proust, yra tapę neišski- zoti^koj erdvėj, vis tiek sakome, 
riama jo sąmonės dalimi. Tai kad esame “pasaulyje”. Visiškai

būdžio komentarų ir aiškina ro- 
jpano pradžios sąvoką taip, kaip 
jis ją supranta. Paprastai sako
me, kad veikalo pradžia yra ati- 

Jrilkimas, šuolis, staigus perėji- 
jOĮiąs iš vieno plano į kitą, iš tik
rovės į meną. Tuo tarpu Almi
ra pabrėžia tęstinumo mintį. Jis 
kūrinį supranta kaip momentą 
.vientisoj meno ir gyvenimo gran
dinėj, kąip vieną dalį žmonių 
■bendro kultūrinto gyvenimo. Sa- 
.yp mintį Almira išreiškia maž- 
$ąug šitaip: žmonių kalbėta ir 
anksčiau. Aš tik įslj&ngiu... Aš ir 
.pats kalbėjau kar dar nebuvau 
pradėjęs nė pirmo-' Šios knygos 
puslapio... pradžia yra, bet nie- 
kąs neprasidėjo — ųp dėbut sans 
commeącępent”. Momentą, ka-

■ savo kūrybą skaitant, stengėmės 
neišsiduoti... Šitaip jis mus buvo 
ir prajuokinęs, ir įspėjęs.

Atvertęs ‘‘Vėją gluosniuose - 
Gluosnius vėjuje”, pirma supa
žindino su antruoju vaidinimu ir 
skaitysimos ištraukos veikėjais. 
Tuomet, žvaigždžių ir mėniilio 
užkliūdamas, gerokai apsidaužęs,

kitokio įspūdžio mums sudaro Al
mira romanas. Jį skaitydami, esa
me ne pasaulyje, bet knygoje, 
kartais net. toje pačioje knygoje, 
kurią skaitome! Staiga į pusla
pius įsibrauna literatūriniai per
sonažai: Madame Bovary, l’abbė 
Troubert... Čia pasirodo rašyto
jai: Balzac, Flaubert! Kartais pa
stebime, kad autorius, pradėjęs 
aprašyti vieną kurį fizinį reiški
nį, pvz. lietų, nuslysta į sakinius, 
kurie perduoda ne lietaus percep
ciją, bet įspūdį, kurį turi rašyto
jas kūrimo momentu —tuo me
tu kai sakinys tarsi lietus liejasi 
iš pasąmonės į popierių. Kartais 
esame autoriaus komentarų ar 
aprąŠymų visiškai nustebinti, de
zorientuoti. Pavyzdžiui, du perso
nažai kalbasi ir vienas kitam sa
ko: susitiksime po keleto sakinių! 
Kitur personažai mums taria*? at
vykome tik prieš keletą paragra
fų! Kartais pats pasakotojas — 
autorius (Jil, įvardžių Je ir II su
trumpinimas) aiškina: “tai atsi
tiko vieną puslapio dieną”, ne 
vieną žiemos, liepos mėnesio ir t. 
t. dieną. Suprantame, kad, jei ki
ti beletristai laiką skaičiuoja die
nomis, sezonais ir t. t., Almira 
pasirenka kitokį metodą: jis lai
ką, tą laiką, kuris teka jo roma
ne, matuoja matais, kurie yra1 ne, 
kas kita kaip jo paties romano 
dalys. Ir tai nėra tik tuščias žai- 
dimas, tik pokštas skaitytojui nu
stebinti. Ąlmirą laiką, matuoja >-■ .,... . n Ji: - , -I . . .:s.

I

savo romano dalimis todėl, kad 
šis romanas ir aplamai litera- 

i turą jam yra to pat rango realy
bė kaip ir normalusis, valandų, 
sekundžių, ir 1.1, pasaulis.

Tur būt, ryškiausia Almira sa
vybė yr jo neįtikėtinai turtinga 
vaizduotė.' Ko ne kiekvienas sa
kinys mus stebina —vienur ne
įprastais žodžių ir garsų deriniais, 
kitur visiškai nauju, šviežiu 
žvilgsniu į įprastinius reiškinius 
ar vaizdais, iki briaunos mirgan
čių detalių pripildytais. Almira 
vaizduotę galime palyginti su 
Rabelais. Ir Rabelais ir Almira 
žavisi žodžiais, ypač sodriais, kon
krečiais, spalvingais, tais, kurie 
turi dinamikos, jėgos, laisvumo. 
Almira žodžiai veržiasi didžiule 
srove, jie rieda ar vienas per ki
tą 'griūva; jie skaitytoją pagauna, 
įtikina, užkrečia ir savo laisvu, 
fantastišku šokiu puikiai perduo
da šią autoriaus m'ntį: kurti — 
reiškia laisvėti, atsikratyti įsisenė
jusių formų, pakeisti sustingusią, 
laiko ir ideologinių pažiūrų nu
dilintą kalbą nauja; kurti, reškia 
nauja kalba įsikibti i realybę. 
Pats Almira moka kalbėti tąip, 
vaizdžiai, taip konkrečiai, kad ne
pastebime kaip jo idėjos tampa 
gyvais personažais. Esame iš tik
rųjų įtraukti į romaną, tik pa
grįstą visiškai kitokiais dėsniais 
negu tie, kuriuos paprastai rąn- 
dame tradiciųio metodo roma-

(Pėfealga) * Į
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Rezid. tel, — OI 8-6873
DR, W. M. EISIN-EISINAS 

1KU8ERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2676 
Valandos pagal susitarlma Jei ne

atsiliepia, skambinti: Ml 2-0001.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-554f

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spceialybė Akių Ligos

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS

J O K 8 A
VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrtad., lr penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 tkl 8 
vai. vak, SeStad. nuo 1 iki 4 vai.

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

Ofiso tel. RE 5-4410 
Rezid. GR 5-0614

Valandos: pirm, tr ketv. nuo 1 vai 
Ikt s vai. p. p. ir nuo 7 lki 8 vai. v. 
antr. lr penkt nuo 1-8 vat. p. p. 

lr vakarais pagal susitarimą.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS 
gydytojas ir chirurgas 

3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 — LO 1-4605 

Jei neatsiliepia 501-1070
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

Ofisai: 1002 No. Western Avenue 
5214 No. VV'estem Avenue

Valandos pagal susitarimą

Visi telefonai 652-1381

DR. F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
tr (eMad tik susitarus.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59tb 64. 

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

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 8 Iki 8 
v v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą
Ofiso tel HE 4-2123 Narni, GI ą.OIOf

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 sl Street

Vai.: pirm., antrad. ketv. Ir penktad 
2-5 lr 6-7 — Iš arksto susitarus

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeaf 71 st Street 
Valandoa: 1-B vai popiet

Treč. Ir AeAtad.. pasral mi«ltaHm<

Ofiso tel 586-3166: namu R86-485C
DR, PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 S. Nnrrnganseft Avenue 

Vai.: pirm., antr.. ketv 2-5 tr B-B 
ppnktad 2-K A«Atnd DRJTRl
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Tamsos ir šviesos poezija
Algimanto Kezio, S. Jv nuotraukų paroda Chicgoje

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATORA

Kiekvienas menininkas savo 
pasirinktomis priemonėmis ku
ria ne ką kitą, kaip asmenišką 
dokumentą — dienoraštį, išreiš
kiantį jo patirtį su aplinka ir vi
suomene. Kokia yra jo pažiūra 
ir idealai, toks yra ir jo kūrinys. 
Mūsų siekius, užsimojimus ir 
intencijas suformuoja pažiūros, 
mitai ir ideologiniai įsitikinimai. 
Tie įsitikinimai yra įtakojami ir 
veikiami kasdieninės gyvenimo 
srovės. Visuomenėje vyraujan
čios srovės vaizdinio meno kū
rėją, siekiantį turinio sąvokų ir 
sąveikų reikšmingumo, nukrei
pia į estetinę plotmę. Toks yra 
Algimantas Kezys savo kūrybo
je. Jis yra menininkas, nes jo 
techniškasis žinojimas glaudžiai 
suderintas su idealistiniu meno 
siekiu. Mano supratimu, tai ir 
yra menininko autentiškumo 
įrodymas.

Apie Algimanto Kezio kūrinių 
gausą ir reikšmę jau daug kal
bėta. Jo foto darbai yra repre
zentuojami geriausiuose ir reikš
mingiausiuose JAV ir užsienio 
foto meno leidiniuose, žurnaluo
se, metraščiuose, knygose. Al
gimanto Kezio darbų yra įsigi
ję keli šio ir kitų kraštų muzie
jai. Apie jo kūrybą yra rašę ir 
ją teigiamai apibūdinę fotogra
fijos meno specialistai. Po šio 
reikšmingo ir gausaus Algiman
to Kezio darbo rezultatų sąrašo 
mano asmeniški priedai bei 
samprotavimai iš tikrųjų nusto
ja reikšmės. O tačiau yra ir kita 
Algimanto Kezio asmenybės pu
sė, kuri man ir, tikiu, daugeliui 
kitų lietuvių buvo ir tebėra be 
galo reikšminga, nes jo atsiradi
mas mūsų tarpe lemtingai pa
kreipė daugelį mūsų išeivijos 
kultūrinių įvykių į šviesesnę, 
kūrybingesnę ir optimistiškesnę 
šviesą...

Kunigas Algimantas niekados 
nesugebėjo užsidaryti savo dar
bo vienutėje... Jo kontempliaci
jos būdas garbinti visagalį Kū
rėją ir skleisti meilę žmogui yra 
reiškiami ne vien tiktai “priva
čia” — asmeniška kūryba

Algimantas Kezys greitai su- 
pratįo specifiškai lietuvišku kul
tūrinių vertybių ir jų kūrimo 
plėtotės būtinumą, jų tęsimą, 
puoselėjimą ir ugdymą. Faktai, 
o ne pamokymai, yra jo veiklos 
metodas. “Džiaugsmas kūrybo
je ir per kūrybą” yra jo prak
tikos motto. Grožio ir regimųjų 
daiktų atskleidimas ar tik ne
bus jo tikėjimo filosofija kuria 
jis drąsiai, neabejodamas, sąmo
ningai slėpdamas savo vidinę 
kančią, spinduliuoja į visus, su 
kuriais tik sueina į sąlytį.

Chicagos lietuvių jaunimo 
meno lavinimosi įvairiausi kur
sai, kultūrinės vakaronės, jauni
mo ir senimo metinės foto pa
rodos, tūkstančių valandų ir do
lerių pareikalaujantys ilgamet- 
ražiniai lietuviški garsiniai fil
mai, sistemingas ir sumanus lie
tuviškojo foto archyvo suorga
nizavimas ir vystymas, jo plėt
ra. turtinimas... O kur gigantiš
kas užmojis leisti vaizdinę lietu
vių emigrantų enciklopediją, 
kur dar kas dvi savaites leidžia
mo Jaunimo centro biuletenio 
redagavimas ir leidimas, kur 
visi rūpesčiai, telkiant lėšas 
kiekvienam taip reikalingam 
kasdienybės blykstelėjimui, kur 
visų ateities darbų ir išteklių 
planavimas!.. Visa tai kunigo 
Algimanto Kezio smegenyse, vi
same kūne ir sieloje. Visa tai 
vyksta kasdien ir tiksi tartum 
niekad užsukimo nereikalaująs 
laikrodis. Visa tai jam kasdieny
bė — faktas, nes toks yra ieš
kančio, nenuoramos kūrėjo ke
lias. Tai liudija šio žmogaus in
tuiciją, entuziazmą, tikėjimą.

O fotografuoja Algimantas 
Kezys “laisvalaikiu”** Kokią

ALGIRDAS KURAUSKAS

Klausiu anądien: “Kur 
pats susirandi viskam 
Ir nuoširdžiai susigės- 
atsakymą seniai žino- 

'Jo reikia išmokti pasida

ironija! 
ir kaip 
laiko?” 
tu, nes 
jau:
ryti”... Taip, žodžių negana ir 
idėjos niekam vertos be faktų! 
Algimantas Kezys yra faktų 
žmogus. Ir šioji paroda yra. idė
jos ir darbo rezultatas, glaudžiai 
sumegztas kūrybingumo siūlė
mis.

Keli žodžiai apie Čiurlionio 
galerijoje vykstančią Algiman- 
Kezio foto kūrinių parodą. Kiek
vienas objektyvo atidarymas 
yra naujas sakinys A. Kezio 
dienraštyje. Tai vis naujas ap
linkos atidengimas — reveliaci- 
ja. A. Kezio vaizdinė frazė lako
niška, sklandi, trumpa, skrupu
lingai išvalyta nuo banalumo ir 
lėkštumo. Jo darbuose vyrauja 
minimalus teigimas. Jo pavienių 
darbų struktūra remiasi vidinio 
regėjimo arba matymo sampra
ta. Tai nėra literatūriniai pasa
kojimai, kalbėjimas, “apie” vaiz
dą... Trumpai tariant, Algiman
to Kezio — foto menininko už
davinys yra statomas ant formų 
organizavimo ir jų tarpusavio 
santykio pagrindų. Nerasime 
čia akivaizdaus anekdotinio, 
žurnalistinio, literatūrinio įvy
kių pasaklojimo, nustumiant pa
grindinius organizuotumo ir 
struktūMds elementus į “tarno”, 
paskirtį. Linija ir masė, šviesa 
ir tamsa, erdvė ir tekstūra jo fo
tografijose yra suvesti į mini-

Sovietinis Don Kichotas
YMCA leidykla Paryžiuje, ku

ri savo laiku išleido A. Solženi
cyno “Gulapo salyną”, šiais me
tais išleido (rusų kalba) Maskvo
je gyvenančio rašytojo Vladimiro 
N. Voinovičiaus “romaną-anek- 
dotą” arba “romaną-satyrą”. Vei
kalo pavadinimas: “Kareivio Iva
no Conkino gyvenimas ir nepa
prasti nuotykiai”. 

Algimantas Kezys, SJ. Tunelis
D fiarodM ftt K, Čiurlionio galerijoje, Chlaagoje

mumą. Jo nuotraukas galima 
būtų vaizdingumo dėlei palygin
ti bu japonų haiku literatūrinio 
žanro kūryba... Taupyti ir išryš
kinti žodį — poeto uždavinys. 
Panašiai Algimantas Kezys el
giasi ir su savo vaizdiniais ele
mentais. Su minimumu pasaky
ti kuo daugiau. Tokiu būdu kū
rinys nereikalingas “aiškinimo”, 
o tik nuoširdaus gėrėjimosi ob
jektu ir autoriaus sumanumu 
bei intuicija priversti žiūrovą 
prie jo sustoti ir jup susižavėti.

Algimanto Kezio darbai yra 
pavyzdys, kad tikslas yra pasie
kiamas tada, kai aniato pažini
mas, dailės kūrinio turinys ir 
asmeniškas “idėjinis taikinys” 
autoriaus yra taip suderinami ir 
išbalansuojami, kad visa tai 
tampa dvasios ir formos neati
daloma visuma. Tokiomis savy
bėmis ir dvelkia didžioji daugu
ma Algimanto Kezio foto darbų.

Prof. Hugh Edvvard, Chicagos 
Dailės instituto Fotografijos 
skyriaus kuratorius, aptarda
mas kun. Algimanto Kezio foto
grafijos kūrybą, tarp kitų išsa
mių sakinių, dar ir šitaip prasi
taria: “It does not bring you 
messages or solutions or propa
ganda of any sort, būt for many 
will awaken a consciousness of 
having seen familiar and even 
the ordinary in new light and 
dimension” (Iš knygos “Photo- 
graphs Algimantas Kezys, S.J.”, 
1966 m. Loyola University 
Press).

Objektus, kuriuos Algimantas 
Kezys fotpgrafuoja, mes visi 
esame tūkstančius kartų matę, 

JURGIS GLIAUDĄ

V. N. Voinovičius yra žino
mas rašytojas. Jo raštus noriai 
ėmė valdiškos leidyklos. Bet juo 
toliau, juo blogiau. Mat rašyto
jas, vienur - kitur, dėjo savo pa
rašus po pareiškimais, po įspėji-

bet reikia kūrybingo individo ir 
tikro meistro prie tų objektų ne 
tik sustoti, padaryti estetinį 
sprendimą, bet ir visą kūrybinį 
procesą suvesti į tokias dimen
sijas, kad viso to rezultatą ga
lėtų atpažinti ne vien menu be
sidomintis, bet ir šiaip jau gro
žiui jautresnis asmuo.

Daryti kokių nors estetinių, 
filosofinių ar šiaip kurių kūry
bos analizių aš Čia neketinu. 
Vaizdiniame mene žodžiai retai 
kada teturi reikšmės. Jau daug 
kartų esu išsireiškęs, jog žmo
gui, kuris nepajėgia viso savo 
sielos aparato sutelkti meno ob
jektui. tokiam analizavimas ir 
žodinis aptarimas dažniausiai 
tėra laiko gaišinimas. Meno kū
rinį mes tegalime priimti tokį, 
koks jis yra, arba atmesti. Ir 
kiekvienas tai turi padaryti sa
varankiškai, be kitų įtaigojimų 
ar siūlymų.

Šiuo momentu man terūpi vie
nas dalykas: nuoširdžiai pasi
džiaugti faktu, kad kūryba nėra 
svetimas arba vien tik “sekma
dieninis” elementas lietuvių iš
eivijos veikloje. 0 faktų, įrodan
čių, kad tai tiesa, yra daug, ir 
visus juos čia išskaičiuoti bei 
įrodinėti šia proga neprasmin
ga. Kad domėjimasis meno kū
ryba yra faktas, įrodo ir ši Al
gimanto Kezio paroda. Tokio ly
gio parodos mus ne tik pakelia 
virš kasdienybės, bet ir užakcen
tuoja ryškų faktą, kad be tų, ku
rie sugeba nuoširdžiai džiaugtis 
grožiu, meno kūryba nustoja sa
vo prasmės. Be kūrybos mes 
žlugdome kiekvieno individo ne
panaikinamą prigimtį komunl- 
kuoti su kitu žmogumi. ToL kol 
mumyse tas trenkimas gyvas ir 
puoselėjamas, tęl mes pajėgiam 
gyventi pilnesnio, brandesnio 
žmogaus gyvenimą.

Paroda M. K. Čiurlionio gale
rijoje tęsis iki spalio 26 d.

rnais, po protestais, atsargiai nu
kreiptais prieš režimo ‘ neklaidin
gumą”. Kada jis pasiūlė leidyk
lai savo čia aptariamą romaną, 
trumpumo dėlei vadinamą “Ka
reivis Conkinas”, redaktoriams 
net plaukai piestu atsistojo.

Toks sovietinio gyvenimo, pa
triotizmo, siekių ir veiklos meto
dų išjuokimas! “Argi sovietiniai 
žmonės visi idiotai?”, pasigirdo 
redaktorių ir nesuskaitomų cen
zorių klausimas ir priekaištas.

Autorius buvo iškviestas į So
vietinių rašytojų sąjungos mask- 
vinį skyrių, kur jam atsidėjusiai 
aiškino jo romano klaidas. ’Bet 
rašytojas nebuvo įtikintas. “Ka
reivio Conkino” V. N. Voinovi
čius nesunaikino, nes perdirbti jo 
sovietinei laidai ir neįmanoma. 
Autorius tvirtino, kad romanas 
nėra šmeižtas, skirtas sovietiniarn 
žmogui. Žmonės nėra idiotai, bet 
jie gyveną Idiotizmo valdžioj. 
Netrukus įvykiai įgavo logišką, so
vietinį bėgt V. N. Voinovičius 
buvo išmestas iš Sovietų rašytojų 
sąjungos. Tai reiškia: jokia sovie
tinė leidykla negali jo raštų leisti. 
Tai kartu reiškia, kad V. N. Voi
novičius tapo sovietiniu intelek
tualiniu bedarbiu. Kaip toks “vel
tėdis”, jisai jau ištremtinas iš sos
tinės, jo darbo knygutėje riebūs 
valdiški štampai, kuo neigia
miausiai atestuoją tokį “vel
tėdį”...

Bet “Kareivis Conkinas” nebu
vo ta ‘‘self - destruktive ’ medžia
ga, kurią amerikiečiai žino iš 
“Mission impossible” televizijinių 
laidų. “Kareivis Conkinas” pate
ko Paryžiun. Dabar jis išeina ke
liauti po pasaulį dailiai apipavi
dalintoje YMCA laidoje, ir jau 
ties jo puslapiais susitelkia vertė
jai, kurie įstums tą sovietinį ka
reivį į pasaulines kalbas, pasau
liui auditorijos dėmesiui. V. N.

Voinovičius tuo tarpu gyvena 
Sovietinėje žemėje. Koks bus to 
narsaus autoriaus likimas? Koks 
nebūtų, turėsime naują sovieti
nės literatūros epizodą: gabiau
sieji, atviri a u šieji ir žudomi ne
žūsta!

O romano turinys 'toks:
Pirmosios karo dienos. I kolū

kinį kaimą “Raudonasis kaimas” 
nusileidžia mažas, vienvietis lėk
tuvėlis. Sugedo motoras. Lėktuvų 
dalinys už keliolikos kilometrų. 
Tad lėktuvėlį palieka javų lauke
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Algimantas Kezys, S. J. Balta tvorelė

Danguolė Sadūnaitė
vaidinat stebuklą

BUDĖJIMAS KAIME
ir ai raudonuoju už jį

lūpos — suteptos saule, 
(nors naktis ir subrendo) —

VAKARAS

ir žvaigždės, 
kaip linksmi vaikai 

uogautojai 
mėlynam dangaus šile
• • • •• . • ■ • •

uogautojai vaikai, 
tos žvaigždės

1.

saule!
vėjas pučia tavo auksą 

man į veidą

Ir tokia baisi, baisi ramybė 
danguje šį vakarą---------
£.

netaupyk manęs,
o saule!

ai: anglis
ateis Jis — ir į liepsną virsiu

negaliu nedrebėti, 
žvaigžde----

kol tu išdainuosi 
savo giesmę;

bijodama,
Gražuole, 
jog dienai auštant — 
būsi tas akmuo, 
ant kurio suklupsiu

MEDI, PILNAS RAUDONŲ 
VAIVORYKŠČIŲ
sunku yra žiūrėti į tave, medi! 
rudenį, —
kai žemė nori viską iš tavęs atimtu,, 
(krentantį į paskutinę

šviesos prarają)

medi —
pilnas raudoną vaivorykščių.

jeigu ii šio žalio lietaus, 
išsaugotumėm, 
nors vieną gyvąjį lašą —

tu ir aš: 
rankas su jungę

upė t pradžiai J

AKMUO, NUOLAT
DAINUOJANTIS DANGŲ
iiskelkime aušrą —
ii iio pabaldos laukinio

akmens
ii Mo pabaldos laukinio

akmens,
auirą iiskelkime — —
sesės• s S s. - •

ii akmęns,
ii akmens nuolat dainuojančio 

dangų

APIE OBUOLĮ

jeigu ne skonis jau: 
tai dar vis spindesys — 
dar vis apvalumas, 
ir spalva — 
įsirėžę rankoje

LAPKRIČIO MĖNESIO LIŪTYS

dar vis suvokiu
tą žemės plotą — —-
(geltoną ir kvepiantį, kaip kviečio 

grūdas) — 
troškulingai suvokiu,

žavi ant kurio vasarą 
stovėjo saulė

SAULĖ LEIDŽIASI
dangu je išlietas 
džiaugsmo vynas-----
ir medis, mano medis! 
būtinai užsispyręs,

KLEVAS RUDENĮ
o, medi!
kodėl tu raudonuoji dabar, 
(taip pavėluotai/)
nuo saulės pabučiavimų

f

ir lėktuvui saugoti palieka karei
vį Conkiną, kuris tame daliny
je buvo maisto išvežiotojas ma
nevru metu. Conkinas buvo vie
nintelis “raitelis” aviacijos dali
nyje. Kadangi dalinys čia ma
nevravo jau ilgesnį laiką, Conki- 
nas įsitaisė “Raudonajame kai
me” palankią merginą. Ji buvo 
jo meilužė. Conkinas tad paten
kintas, kad jam teko saugoti su
gedusį lėktuvą javų lauke, prie 
kaimo, kur gyvena jo meilužė.

Sužinoję, kad prasidėjo karo 

■ I

veiksmai, kolūkiečiai susirinko 
prie kolūkio kontoros gauti in
formacijų, ir kolūkio partorgas 
(kompartijos reikalų lokalinis 
tvarkytojas) skambina rajono 
partorgui: ką sakyti žmonėms? 
Bet rajono partorgas tuo pat rei
kalu skambina srities partorgui... 
Taip pasiteiravimų maratonas 
siekia sostinę. Pagaliau koman
dos keliu gaunama instrukcija: 
išvaikyti žmones, nes savavališ
kas susirinkimas reiškia anarclu-

(NuMta J 4 pual)
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M. K. Čiurlionio minėjimai Chicagoje
M. K. Čiurlionio minėjimai sa

vo esmėje turi susidurti su viena 
nelengva problema. Turime rei
kalo su giliai išlavintu muziku, 
palikusiu daugelį fortepijono 
miniatiūrų ir dvi simfonines 
poemas, kurios to laiko Lietu
vos muzikos literatūrai buvo 
kažkuo nepaprastu, toli prasiki
šančiu virš tada egzistuojančio 
ir galimo muzikinės kūrybos 
lygio. Pasaulinės muzikos litera
tūros atžvilgiu tačiau M. K. 
Čiurlionio muzika pasilieka kiek 
lokaliniu, neprovinciališku, kul
tūringo lygio, bet ryškaus ori
ginalumo neturinčiu reiškiniu. 
Jo tapyba, kurioje jis buvo, ga
lėtume tarti — pusiau sava
mokslis. priešingai, rodo tokio 
savitumo, kuris, suprastas ar ne
suprastas, pripažintas ar nepri
pažintas, vis vien stebina savo 
intensyvumu.

M. K. Čiurlionio minėjimas, 
paremtas vien jo tapyba, sudaro 
problemų dėl to, kad vienintelis 
būdas yra — paskaita ir jo pa
veikslų - skaidrių 'eilė. Muzikinis 
minėjimas reikalauja arba suda
ryti programą iš fortepijonb mi
niatiūrų, arba atlikti, natūroje 
ar ųžrekorduotas, vieną ar abi iš 
jo simfoninių poemų. Tai irgi 
veda prie nusidėvėjimo ir pasi
kartojimo

“Margučiol” Chicagos Jauni
mo centre spalio 12 d. suruoštas 
ir D. Lapinsko surežisuotas mi
nėjimas pasirinko kitokį kelią. 
Buvo siekta spektaklio. Kun. St. 
Ylos paskaita, davusi ne tapytojo 
akimis žvelgiant, M. Čiurlionio 
tapybos tautinių veramių ieš
kojimo apžvalgą ir savas išva
das, sudarė pirmąją dalį, Ant
roji dalis prasidėjo iš užrekor- 
duotos ištraukos iš simf. poe
mos “Jūra”; ji buvo gerai pa
rinkta, skambi, puošniai orkest- 
ruota; sakytume, daugiau ža
danti, negu teikia šio stambaus 
kūrinio visuma; šis simfoninis 
fragmentas sudarė pagrindą 
harmoningai choreogtafuotai 
baleto solistės V. Karosaitės šo- 
kip scenai, kurioje klasikinio 
baleto technika jungėsi su iš
raiškos šokio turiniu. Tolimes
nėje programos eigoje buvo 
įtraukta solistė, mezzo sopranas 
Elena Blandytė, kurios žanrinis 
balso tembras ir dainavimo bū
das gerai tiko atliktoms liaudies 
melodijoms. Tam reikalui D. La
pinsko buvo panaudotos M. K. 
Čiurlionio paliktos mažos preliu- 
dijėlės fortepijonui liaudies dai
nų temomis, parašytos skonin
gai ir mokamai, bet šiaip jau ne
suteikiančios pianistinio įdomu
mo ar originalumo. D. Lapinsko 
jos buvo aranžuotos solo balsui 
su fortepijono pritarimu, pa
naudojant gan įvairius būdus: 
solistei duodant pačią dainos me
lodiją, ar tai niūniuojant, ar dai
nuojant tekstus į kitur solistė 
perimdavo antraeilį balsą, forte-

Sena 1913 metų nuotrauka Iš M. K. Čiurlionio tėviškės — Druskininkų. Iš kairės j dešinę pirmoje eilėje P. Bytau
tas, Eugenija Paškevičaltė, ištekėjusi Čiurlionytė ir dukrelė Sofija, p. Čiurlionytė, Jadvyga Čiurlionytė. Antanas Vai
lionis; •* “* *- ........ ‘ ~ ' IMS
klel
E. 1

ĘvgenUaPašk^iSattfc V. Ambrazevičiujinž- K, Kairiūkštis.

Jj; antroje eilėje: p. Čiurlionienė, p. Vaillonienė, Janina Kairiūkštytė, gen. Augustas Paškevičius, M. D, Šunskų 
įbonas kun. Vincas Natkevičius, Olekienė (iš Maskvos), Elzbieta Belkauskienė (iš Amerikos); trečioje eilėje: kun. 
Paukštė (Maskvos ūntvėrslteto kapelionas), Juozas Vaišnoras, kun. dr. Pijus Bielskis, p. Skripkfenė, p. Škrlpka,

EKSKURSIJOS Į LIETUVA
Iš BOSTONO IR HEW YORKO

Išvyksta LAPKRIČIO 21 — grįžta LAPKRIČIO 29 
(Leningradas, Vilnius, Kaunas)

KAINA TIK — $676.00

(Iš Br. Kviklio archyvo)

Paskutinė šių metų grupė išvyksta GRUODŽIO 19 ir 
grįžta SAUSIO 3, 1976. Kaina — S984.00

(Leningradas, Vilnius, Riga, Maskva, Helsinkis)
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su pa

pildomu mokesčiu.

Registruokitės iš anksto — vietų skaičius yra ribotas.

TRAHS-ATLAHTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P.O. Box 116

So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
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VLADASJAKUBĖNAS

pijonui skambinant melodiją, 
arba įsiterpdavo atskiromis fra
zėmis ar šauksmais prie pusiau 
už scenos skambančio fortepijo
no solo. Tuo būdu gausiausiai 
buvo pasinaudota “Bėkit bare
liai” dainoj, kuri šiaip yra efek
tingiausią ir žinomiausia, kaip 
variacijų formos portepijono kū
rinėlis. t

E. Blandytė padainavo dar 
šias, panašiais būdais aranžuo
tas liaudies dainas: “Ar vėjai 
pūtė?”, Oi, giria, giria”, “Oi, 
mergyte kur buvai”, “Išėjo mer
gaitė”. Protarpiais buvo įterptos 
deklamacijos, kartais sujung
tos įvairia režisūra ar šviesos 
efektais, kartais palydimos švel
nios M. K. Čiurlionio fortepijono 
preliudijų muzikos iš užkulisio. 
Jok susidėjo iš K. Bradūno, J. 
Vaičiūnaitės, J. Degutytės, H. 
Radausko eilėraščių, o kai kur 
iš S. Čiurlionienės raštų ištrau
kų ir paties Čiurlionio apybrai
žų bei laiškų, pristatytų įvairia, 
įdomia režisūra, sujungiant vis
ką su atitinkamomis M. K. Čiur
lionio paveikslų skaidrėmis ir 
impresionistiniais šviesos efek
tais. Deklamatoriais buvo J. Ke- 
lęčiųs ir Laima Rastenytė-La- 
pinskienė. Pastaroji turi gražią 
scenišką išvaizdą, su itin gracin
ga, bet kiek monotoniškai karto
jama ištiestų rankų figūra. Nors 
šiuo atveju prie deklamuojamų 
eilėraščių temos ištiestų rankų 
pozicijos prasmingai derinosi. 
Šiaip gabiai artistei gal tik rei
kėtų truputį pasistengti, kad 
kiekvienas žodis būtų lengviau 
klausytojo pagaunamas. Jos 
partnerio J. Kelečiaus tiek bal
sas, tiek kalbos ritmas salę pa
siekė labai aiškiai.

“Margučio” minėjimas suda
rė spalvingą spektaklį, D. La
pinsko sukurtą, sakytume, “be
veik iš nieko”, su skoninga, nors 
nebūtinai M. K. Čiurlioniui tipin
ga muzikine dalimi.

• * *

Ta proga norisi prisiminti ne
seniai (rugsėjo 26 d.) Chicagos 
miesto centre “Museum of Con- 
temporary Art” patalpoje su 
dailininko K. Varnelio talka pa
ties muziejaus suruoštą M. K. 
Čiurlionio minėjimą, į kurį iš 
Clevelando buvo atkviestas pia
nistas Andrius Kuprevičius. Jo 
ten ‘gražia anglų kalba nuskam- 
bėjušio įvado pągrindinė mintis 
buvo ta, kad M. K. Čiurlionis bu
vęs pirmoj eilėj muzikas, kuris 
tuolaikinėje muzikos technikoje 
neradęs tinkamų priemonių sa
vo titaniškoms idėjoms išreikš
ti, o suradęs jas tik tapyboje. A. 
Kuprevičius vėliau puikiu atliki
mu pateikė visą eilę M. K. Čiur
lionio preliudų, padalinęs juos į 

grupes (su paaiškinimais), ku
rios priklausė prie ankstyvesnio, 
Fr. Chopinui ir Skriabinui arti
mo stiliaus, ir kurios atstovavo 
M. K. Čiurlionio vėlesniam sąly
čiui Leipzige su kiek naujesnė
mis srovėmis. Beveik visuose 
šiuose kūriniuose M. K. Čiur
lionis buvo parodytas, kaip švel
nus, melancholiškas lyrikas; jo 
fortepijono kūrybiniam lobyne 
pasitaikantieji demoniško origi
nalumo “blykstelėjimai” nebu
vo įtraukti. Kiek nuvalkiotas, 
dažnai girdimas, šopeniškai sa
loninis ‘‘Noktiurnas” buvo pa
skambintas nepaprastu žavingu
mu, prašokančiu šio kūrinio 
vertę.

Po to būta įdomaus įspū
džio: sekė eilė M. K. Čiurlionio 
skaidrių su kiek blankokais šio 
muziejaus kuratoriaus Ira Licht 
komentarais. Sužavėtas tikrai 
puikiu A. Kuprevičiaus skam
binimu, buvau vis dėlto par
blokštas drastiško kontrasto, iš
vydęs titanišką, begalinio įvai
rumo, užbaigtumo ir originalu
mo M. K. Čiurlionio paveikslų 
fantaziją, atveriančią kažkokį 
pasakišką, begalinių horizontų 
pasaulį. Tik ką girdėti poetingi 
jo muzikos garsai kažkaip nu
blanko, užsimiršo...

Po minėjimo paklausiau A. 
Kuprevičiaus, kodėl nebuvo 
įtraukti kai kurie ryškiai origi
nalūs “blykstelėjimai”. Jo atsa
kymas buvo: mario tolinėtus kū
rinėlius jis pažįstąs, bet jų ne
laikąs tipingais. Jam Čiurlionis 
sąvo muzikos pagrinduos melan- 
sholiškas lyrikas; didingumo, ge
nialaus mostjo ieškotina jo tapy
boje. Šio straipsnio autorius bū
tų kiek kitokie® nuomonės: for
tepijoninę programą, susidedan
čią vien iš aukšto originalumo 
“blykstelėjimų” vargu ar gali
ma sudaryti, nebent 10-15 min. 
ilgio, tačiau to elemento gausio
je M. K. Čiurlionio fortepijono 
kūryboje turi būti ieškoma ir jo 
tam tikra dozė turi būti prijun
giama prie bendro melancholiš
kai lyrinio M. K. Čiurlionio for
tepijono muzikos pagrindo.

• • -•

“Margučio” minėjime, panau
dojus vokalinę solistę ir dekla
matorius, šis klausimas muziki- 
nėje plotmėje visai atpuolė. Bū
va siekta ir, sakytume, gražiai 
pasiekta čiurlioniškai nuspalvin
to kombinuoto spektaklio. M. K. 
Čiurlionio minėjimai, kaip ir 
pats Čiurlionis, yra kompleksiš
kas reikalas. Užtat yra natūra
lus ir teigiamas reiškinys, kad 
tie minėjimai turi kiekvienas ki
tokį veidą. “Margučio” suruoš
tasis paliks gražiu atsiminimu 
iš sukaktuvinių M. K. Čiurlionio 
metų.

Finalinis momentas M. K. Čiurlionio minėjime, Jaunimo centre, Chicagoje. Iš 
kairės j dešinę: solistė Elena Blandytė, aktoriai — Jonas Kelečius ir Laima 
Rastenytč-Lapinskienė Nuotrauka V. Noreikos

SOVIETINIS DON KICHOTAS
(Atkelta iš 3 pusi.)

ją. Kolūkiečių minia brutaliai iš
vaikoma. Žmonės apkaltinami 
anarchinėmis (nuotaikomis ir su- 
kilėliškomis tendencijomis prieš 
režimą. Po pusvalandžio koman
dos keliu nuo pat sostinės atei
na įsakymas: sušaukti žmones į 
masinius mitingus, šlovingajai 
partijai vadovaujant, ir raginti 
kovai su įsiveržėliais!

Vienas iš žmonių išvaikytoji), 
partorgo padėjėjas, ir klausia: 
“Kodėl pirma žmones išvaikėm, o 
dabar suvarome?” ’Jam liepiama 
žmonėms paaiškinti :‘‘Pirma iš
vaikėme, norėdami parengti 
žmonėms vietą kitam mitinguil”

Kolūkio pirmininkas, visiška 
menkystė partorogo šešėlyje, kaip 
visad, kebliam reikalui užpuolus 
(taip būdavo per revizijas), ge
ria ir baimę skandina degtinė
je.

Tuo tarpu kareivis Conkinas 
laimingas, kad niekas jo netruk
do, eina sargybą prie lėktuvo ir 
džiaugiasi laimės valandomis, su
laukęs savo meilužės. Bet meilu
žė turėjo karvę. Si karvutė, pa
jutusi laisvę, nuėjo į kolūkio san
dėlininko daržą ir apetitingai nu
skabė “puks” augalus. Sandėli
ninkas, mat, buvo išradėjas - mė
gėjas. Jis norėjo išauginti hibridą, 
bulvės ir jpomidoro mišinį, kur 
žemėje auga bulvės, o ant bul
vienojų — pomidorai. Už tokį 
hibridą sandėlininkas laukė gar

bės, medalių, kelionės į sostinę. 
Ir štai, kvaila Conkino meilužės 
karvė sunaikino jo “puksus”. 
(“Puksus” buvo sandėlininko iš
galvotas pavadinimas, santrupa 
“kelias į socializmą”. Tokiu var
du jis vadino savo dar nesukur
tą hibridą). Karvei puksus su- 
ėdus, sandėlininkas pasiuto.

Jis rašo anoniminį laišką “kur 
reikia”. Sandėlininkas praneša, 
kad jų kaime slapstosi dezerty
ras kareivis Conkinas, tėvynės iš
davikas, turįs prie savęs ginklą ir 
lėktuvą. Ir šis išdavikas, pavogęs 
tarybinį lėktuvą, taip reikalingą 
karo operacijoms, slapstosi savo 
meilužės, kaimo laiškanešės, tro
boj!

Laiško adresas “kur reikia”, 
aišku, buvo enkavėdė skyrelis, 
kur kapitonas - viršininkas enka
vedistų būrelio, ką tik gavo tele
gramą iš centro. Centras, tai yra, 
rajono skyrius, liepė sekti, ar nė
ra diversantų, šnipų ir kenkėjų, 
kurių aktyvumas žymiai pakilo 
pirmomis karo dienomis. Kapito
nas jau buvo pasinešęs areštuoti 
iš Gomelio atbėgusį žydelį bat
siuvį, nes toks, kadangi į tą vie
tą batsiuvys atbėgo, atrodė įtar
tinas. Areštas buvo atidėtas, nes 
batsiuvio vardas ir pavardė bu
vo Moisiejus Solomonovič Stalin. 
Nei vienas iš enkavedistų nedrį
so į suimtųjų ir tardomųjų blan
ką įrašyti Stalino pavardę. Tad 
batsiuvys gyveno nesuimtas.

Gavęs laišką apie kareivio Con
kino sukilimą, enkavėdė kapito
nas pasiuntė į sukilimo vietą vi
sus enkavėdė darbuotojus,- pats 
likęs prie telefono. Dabar kapi
tonas buvo laimingas: vos tiktai 
gavo telegramą apie diversantus, 
tuojau pat tokius ir suėmė.

Enkavėdė darbuotojų būrelis 
įsiveržė į kaimą ir sukėlė žmonė
se paniką. Kiekvienas suprato, 
kad tai nauja suėmimų ir trėmi
mų banga. Bet enkavedistai ne
apskaičiavo, kad kareivis Conki
nas, ištikimai įsiskaitęs į karo sar
gybos statutą, enkavedistus pa
skaitė kenkėjais, norinčiais atim
ti iš jo lėktuvą. Jis vykusiai pa
gavo juos ant savo šautuvo 
‘‘maumonėlio”, nuginklavo ir 
pasiuntė dirbti į lauką. Kaip Con- 
kiną drebino baimė prieš sargy
bų statutą, taip nuginkluotus en
kavedistus kaustė baimė prieš 
Conkino grasinimus, galvo
jant, kad dabar čia esanti jau 
karinių pajėgų valdžia.

Negaudamas žinių, enkavėdė 
kapitonas prisiskambino prie ko
lūkio pirmininko, kuris, įvykių 
įbaimintas, buvo jau visiškai gir
tas. Išgąsdintas kapitonui girtas 
kolūkio pirmininkas nuvapaliojo, 
kad dabar čia viską valdo “Con
kinas su savo boba”. Klausomu- 
mas buvo blogas, ir kapitonas iš
girdo ne “boba”, bet “banda”. 
Tai buvo baisus pranešimas.

Kapitonas užaliarmavo “kur 
reikia”. Jau visur skardėjo žinia, 
kad vokiečių parašiutininkų da
linys, nusileid'ęs prie “Raudono
jo kaimo”, susidėjęs su vietinė
mis bandomis, terorizuoja apy
linkę, grasina frontui partizani
niais veiksmais. -Jau stambūs 
“centrai” įsijungė į darbą. Iš 
fronto atskiriamas stambus dali
nys ir skubos keliu siunčiarnas 
‘‘užtikrinti fronto saugumą, su
triuškinti hitlerinius parašiutinin
kus ir išgamas diversantus”...

Kareivis Conkinas, nieko to 
.nežinodamas, vienoj rankoj lai
kydamas šautuvą, kitoj karinės 
sargybos statutą, ‘laukta 'savo vir
šininko, kuris, vienintelis gali at
leisti jį nuo sargybos prie >lėktu- 
vėlio pareigų.

Atpasakojant tokį groteskinį 
romano turinį neminėta veikėjų 
vardų, pavardžių, kas tiktai ap
sunkintų skaitymą: netenka su
stoti ir ties detalėmis, kurios ab
surdiškai komiškos, ties dialogais, 
kurie žargonizuoti ir sudaro sun
kų galvosūkį vertėjams.

Dėl tokio veikalo verta būti 
išmestam iš Sovietinių rašytojų są
jungos. V. N. Voinovičius atrado 
tą žanrą, kuris žudo karikatūriš
ką tikrovę tos ‘teorijos karikatū- 
rinimu. Rusams tas žanras nėra 
naujovė, caro laikais tai buvo 
Gogolio, Saltyko - Šcedrino vei
kalai. Sovietinio režimo metii vi
saip persekiojamas M. Zoscenka.

Savo panoramos pločiu ir 
bendrojo idiotizmo viešpatija V. 
N. Voinovičįus šiek tiek prirpe- 
na prosenelį Serwantesą. Don Ki
chotas veikia sveikų žmonių, pa
saulyje. Aplink kareivį Cookiną 
taip pat visi sveiki žmonės, dpįėk- 
vienas pilnas itin ryškių egoisti
nių rūpesčių, turįs savo logiškus 
siekius. Tiktai bendra atmggera, 
tas veiksmo susiderinimas sp san
tvarkos ypatybėmis, viską paver
čia ilgu anekdotu, arba anekdo
tų lavina. . „.. ;

Kai kur autorius praranda sa
vo neutralumo pozicijas. Kalbė
damas apie enkavėdė kapitoną, 
jis pristato enkavedistą -kaipo 
žmogų, kuris “pagal savo sugebė
jimą kenkė sau ir visuomenei”.

“Kareivis Conkinas” parašytas 
taip aštriai, taip įtaigiai^ taip 
efektingai, sujungęs aitrią randą 
su rėžiančia pašaipa, kad 'auto
rius, išmestas iš Sovietinių* Rašy
tojų sąjungos, dabar gali tikėtis
pasaulinės literatūros garbes;' 
---------------- „------•?!„.
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Kultūrinė kronika
Vyskupo Paltaroko šimtmetis

Šlamėt, spalio 22 d., suerna 100 
metų nuo gimimo vieno iš la
biausiai pasižymėjusių nepri
klausomos Lietuvos vyskupų: Ka- 
zirhiero Paltaroko. Tai buvo pla
taus išsilavinimo sociologas, dide
lio masto visuomenininkas, ryž
tingas ■'’-'m.-citSfas dėl žmogau-tei
sių valstybiniame ir visuomeni
name gyvenime, sumanus diplo
matas, talentingas plunksnos 
žmogus, pasižymėjęs pedagogas, 
daugelio veikalų autorius.

Buvo gimęs Gailionių k., Lin
kuvos par., Šiaulių apskr. Mokėsi 
Mintaujoje, Kauno kun. semina
rijoje, Petrapilio akademijoje. Ku
nigu įšventintas 1902 m. Už di
sertaciją apie žmogaus sielos kil
mę gavo daktaro laipsnį. Kape- 
Hdriąvo Liepojos gimn., darbavosi 
Survilišky, nuo 1911 m. profeso- 
riavo Kauno kun. seminarijoje, 
tapdanįas jos inspektoriumi ir 
Lietuvos universiteto pastoralinės 
tedl. profesoriumi. 1926 m. kon
sekruotas vyskupu ėmė valdyti 
naujai įsteigtą Panevėžio vyskupi
ją. Joje ypač gerai sutvarkė orga
nizacijų veikimą, globodamas už
draustus viešai veikti ateitininkus. 
Jo ganytojiškieji laiškai turėjo 
stiprų sacialinį atspalvį, nes toje

DIDELIS DĖMESYS LIETUVIŲ 
? DALININKIŲ PARODAI 

AMERIKIEČIŲ GALERIJOJE

Paprastai savose pastogėse 
vykstančioms mūsų dailininkų 
parodoms tiek visuomenė, tiek 
spauda dėmesio nepagaili. Gerie
siems mūsų dailininkams taipgi 
visa Širdimi linkima ir platesnio 
pasisekimo, išėjimo ir už lietu
viškosios visuomenės ribų, ypač 
jeigu tas išėjimas vis tiek yra 
rišamas su lietuviškuoju reikalu, 
su lietuviškojo dailės gyvenimo 
reprezentacija amerikiečių, kana
diečių ar aplamai kitataučių aky
se. O tokių pasivaikščiojimų, sa
kytume, “po užsienį” pasitaiko 
jau neretai. Tik tokius atvejus 
fnes patys kažkalip mažiau paste
bime. Arba jau pastebime, kada
amerikiečių spauda ima apie įvy
kį plačiau rašyti. Gal čia kaltas 
aplamai mūsasis nerangumas 
peržengti ne savo namų slenkstį, 
gal kaltas ir pačių -datįtrinku per 
didelis kuklumas, kur reikiant 
neinformuojant Ir nepristatant 
įvykį reklamuojančios ir jį apta
riančios medžiagos.

Visų čia suminėtų atvejų geru 
pavyzdžiu galėtų būti ir lietuvių
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srityje jis turėjo platų išsilavini
mą, buvo parašęs ir veikalą So
cialinis klausimas. : ' - -

Sovietų okupacijos metu vienu 
laiku buvo pasilikęs vienintelis, 
vyskupas Lietuvoje. Nuo 1949 m. 
buvo išrinktas vadovauti ir Vil
niaus arkivyskupijai. Labai daug 
turėjo nukentėti nuo okupantų, 
bet išlaviravo, kartais besislaps
tydamas, išlikęs neišvežtas ar ne
nukankintas.

Turėjo didelį pasitikėjimą ir 
autoritetą Lietuvos Inteligentų fr 
kituose sluoksniuose. Mirė 1958 
m. sausio 3 d. būdamas 82 m. 
amžiaus. Yra palikęs gausiai vei
kalų. Jo tikybos vadovėliai išeida
vo daugeliu laidų, pasiekę mili
joninį tiražą. Parašė Sakyklai va
dovą, Visuomeninis kunigo veiki
mas, Tikybinis vaikų auklėjimas, 
Seksualinis jaunuomenės švieti
mas, Priešmokyklinis vaikų auk
lėjimas, Tikyba ir politika ir daug 
kitų.

Lietuvių kat. mokslo akademi
jos Chicagos židinys sekmadienį, 
spalio 19 d., 1 v.p.p. Jaunimo cen
tre ruošia vysk. Paltaroko šimt
mečio minėjimą. Paskaitą skaitys 
kun. dr. J. Pranskis. Visi kvie
čiami.

nienė, Marija Ambrazaitienė, 
V’dranė Ąmbrnząitvtė, Irena 
M'tkutė, Jūratė Okura, Zita So- 
deikienė, Danguolė Stonč’ūtė, 
Ada Sutkuvienė ir Giedrė Žum- 
bakienė.

Visu jų parodoje išstatytus dar
bus labai sąžiningai analizuoja 
The Pnst-Tribune dailės kritikas 
Tohn Fonvalter. visoms dailinin
kėms .pripažindama' gera profe
sionalų lygį. Pavvzdžitii kalbėda
mas apie Magdalena'. Šinkūnie
nės kūrvba. recenzentas daili
ninke laiko labai pajėgia snalvo- 
'e ir formose, fš'ird'na kelis jos 
darbus, kurie tiktų dideliu kam
bariu nanuošimuf. atkreipia dė
mesį i jos medžio raižinius ir da
ro išvadą, kad dailininkė galėtų 
būti puiki “moralistė”; iaunosios 
Audronės Ambrazaitytės darbus 
laiko tie'iog fantastiškai’s ir pra
našauja jai pasakišką karjerą, 
Jeigu tik ankstybas pasisekimas 
jos “nepagadins”. Žiūrėdamas į 
subtilius Danguolės Stončiūtės 
nuspalvintus piešinius, recenzen
tas tiesiog stebisi, kain dailinin
kė įstengia išgauti tiek daug iš 
tos pačios spalvos, ir t. t ir t. t

Iš viso to reikia daryti išva
dą, kad ši mūsų dailininkių pa
roda buvo tikrai’ reprezentacinę, 
gerai atrinkta, aukščiau bet ko
kio mėgėjiškumo.

JAUNIMO KONGRESO IR 
ČIURLIONIO TEMOS 

JAUNIMO CENTRO KAVINĖJ

Nauji leidiniai

Encyclopedia Lituanica aplankas, 
pieštas dail. Telesforo Valiaus.

Pora valandų su 
Alg. Landsbergiu

(Atkelta iš 2 psl.)

čia būtų! Kad nors tris kart me
tuose, arba bent po vieną rudenį 
ir pavasarį. 1975. X. 7

i dailininkių čikag’škio kolektyvo 
paroda, vykusi kaimyniniame 
Gary mieste, Gary Artists Lea- 
gue patalpose, visą rugsėjo mė
nesį. Paroda mūsų spaudoje pra
ėjo kone beveik negirdomis, kai 
tuo tarpu vietos dienraštis The 
Post-Tribune jai skyrė ypatingą 
dėmesį. Rugsėjo 21 d. laikraščio 
laidoje parodą plačiai aptaria 
laikraščio da’ilės kritikas John 
Fonvalter, jai skiriant visą dien
raščio sekmadieninės laidos pus
lapį. Aprašąs paįvairintas dar su 
septyniomis parodos darbų ir dai
lininkių nuotraukomis. Parodos 
recenzijai uždėta net triguba ant
raštė: “Lithuanian - American 
vvomen artists”. “Get season off 
to super start”; “Professional, 
imaginative’k

Tai buvo tikrai ne eilinis Chi
cagoje gražiai veikiančios Lietu
vių dailininkių sąjungos pasiro
dymas amerikiečiams. Parodoje 
įvairia technika atliktus savo dar
bus buvo išštačiusios; Raminta 
Lapšienė, Janina Marks, Jarfna 
Kinkienė, Vanda Bąlukienė, Da
lia Ancevičienė, Aleksandra Bod- 
nar, Magdalena Stankūnienė, 
Regina Jautokaitė, Dalia Alek-

. IIOTEL/BATHS^g£rf|

BOT SPRINGS NATIONAL PARK. ARKANSAS 
Send me descriptive brochures and rates on the health and beauty 
Ssp9cf* of Hot Sprtnga. Incbi d e information on your full-service 
resort for sportą.

Lttme shotv j’ou how you can discover 
the beauty and satisfving feiow of heaTth 
othefs enjby at our world-famous 
Hot Springs thermal baths. See how the 
surging waters avvakcn a refreshing glow 
about you. Others will. That’s beauty. 
That’š feeling goorf. Besides the luxury 
of otir pr&ate bathhouse, enjoy...

ewUnmln£, tennla. ftolf, ridina or hlklng mllea of natlonal park 
tralls, dlnlnft and nightly entertalnment.

CHICAGO OFFICE: 325-0022

AddreM
Cit/ Stota

Ateinančio savaitgalio Jauni
mo centro kavinės Chicagoje 
penktadienio (spalio 24 d.) kul
tūrinė vakaronė skirta Jaunimo 
kongreso temai, kalbantis su ar
tėjančio kongreso organizato
riais. Pradžia 7 vai. 30 min. vak.

O šdštadienį (spalio 25 d.) 5 
vai. vak. toje pačioje kavinėje 
bus demonstruojama muzikiniu 
ir vizualiniu būdu čiurlioimškoji 
jubiliejinių metų tema “Čiurlio
nis dangiškų sferų harmonijoj”. 
Multi media formoj Teresės ir 
Jono Bogutų čia yra pateikta 
Čiurlionio kūrybos labai pagau
nantį interpretacija, susisiekian
ti su šių dienų astronautiniu am
žiumi. Visi kviečiami.

ČAPKAUSKIENfiS REČITALIS 
CARNEGIE HALE, 

N1EW YOŲKE
Didžiosioms mūsų kolonijoms 

jau gerai žinoma solistė Gina 
Capkauskienė šiuo metu intensy
viai rengiasi savo koncertui, ne 
eiliniam pasirodymui Carnegie 
- Recital Hali, Nevv Yorke. Re
čitaliu rūpinasi koncertų agen
tas Norman J. Seaman. Solistė 
koncerto programon yra įtrau
kusi ir lietuvių kompozitorių kū
rinius. Akompanuos taipgi lie
tuvis — Saulius Cibas. Rečita
lis įvyks lapkričio 30 d.

GILESNĖ SUSIKAUPIMO 
PRASMĖ

Prie Notre Dame universiteto 
veikianti Fides leidykla išleido 
B. Haering knygą “Prayer. The 
Integration of Faith and Life” 
(1975 m., 145 psl., $5.95). Veika
le stengiamasi išryškinti gilesnė 
maldos susikaupimo prasmė, ta
riant: “Malda tai džiaugsmin
gas priėmimas didžiausios gyve
nimo’ dovanos, Viešpaties drau
gystės, ir už tai styrimas savęs 
Dievui savo tarnyba artimui”. 
Čia maldos dvasia jungiama su 
egzistencine sinteze tarp asme
ninio atsivertimo ir įsijungimo į 
socialinį, kultūrinį, politinį, baž
nytinį atsinaujinimą. Skelbia
ma: “Jeigu mes Kristaus ieško
sime tabernakulyje ir bėgsime 
prie Jo tik todėl, kad mums ne
patinka būti su žmonėmis, mes 
Jo ten nerasime”. “Ne Dievas 
slepiasi nuo aroganto, o pati 
žmogaus arogancija padaro jį 
negalinčiu atrasti Dievo”.

Autorius gausiai remiasi šv. 
Raštu. Veikalo kryptis gera, tik 

I autorius daug kur pereina į sen-

• ENCYCLOPEDIA LITU
ANICA. N - R Volume IV. 
Edited by Simas Sužiedėlis and 
Juozas Jakštas, Ph. D.. Editorial 
Assistants Rita Kapočius and My
kolas Dranga. Published by Juo
zas Kapočius. Copyright 1975 by 
Juozas Kapoč'us. All.rights reser- 
ved. Printed in the United Statės 
of America. Encyclopedia Litu- 
amica, 395 West Broadway, So- 
Boston, Mass, 02127. Library of 
Congress Catalog Card Number 
74-114275.

Kaip matome, pradžioje be
veik sunkiai įtikimas užmojis, sa
vo realizavimo kelyje jau persi
svėrė į antrąją pusę — iš užpla
nuotų šešių Encycklopedia Litu
anica tomų jau išleisti keturi. Be
liko tik du. Ir jau nėra abejonės, 
kad išeivijoje išleista Lietuvių En
ciklopediją (36 tomai )ir angliš
koji Encyclopedia Lituanica (6 
tomai) bus patys stipriausi pa
minkliniai stulpai, liudijantys 
ateities kartoms kūrybingos lietu
vių išeivijos buvimą dvidešimta
me amžiuje. Ir tai kone stebuk
lu padaryta. O daroma vieno 
Juozo Kapočiaus ir tų kelių užsi
spyrusiai ir pasišventusiai dir
bančių redaktorių. Normaliose, 
valstybinės apimties sąlygose prie 
tokio darbo sėdėtų dešimtys gerai 
apmokamų žmonių, kai tuo tar
pu išeiviškose sąlygose titanišką 
darbą kantriai stumia priekin tik 
keli žmonės .Paguodai tebūna 
jiems čia bent maironiškoji pa
rafrazė: ‘‘Bet jiems ateinantys me
tai”, kai apie įsiaitrinusias šian
dienines išeivijos tarpusavio “ko
vas” nebus likę nė ženklo, o abi 
enciklopedijos vis trykš ir trykš 
neišsenkančių šaltinių gaivumu.

Naujasis - ketvirtas Encyclo
pedia Lituanica tomas yra 572 
didelio formato, dviem skiltimis 
surinktų puslapių. Tai N, O, P 
ir R. raidžių lituanistiniai lobiai. 
Tik žvilgterėjus, štai jau matome 
mūsų literatūros, dailės, isto
rijos, muzikos, įvairių mokslų ir 
visuomeninio gyvenimo pavar
des, faktus, vietoves, nuotrau
kas, veidus, aprašus: Nadra- 
va, Nagius, Nagys .Narbutas, 
National Anthem, National Cos- 
tumes, Naugardukas, J. Naujalis, 
Naujoji ‘ Romuva, Navigation, 
Nazi Trial, Nemenčinė, Nemu
nas, Neris, Nevėžis, Notanga, 
Nyka - Niliūnas, Og'nskis, Ope
ra, .K Ostrauskas, Pacas, K. Pakš
tas, Palanga, Paltarokas, Panevė
žys, Pažaislis, Periodicals, Perkū
nas, Petkevičius, Petrauskas, Pet
ravičius, Philosophy, Pietaris, 
Pieža, Pilėnai, Pilka, Pilviškiai:, 
Pittsburgh, Plateliai, Plater, 
Plungė, Polonization, Popula- 
tion, Poška, Postai Service, Press 
Ban, Printing, Protestams, Prus- 
sians, Punskas, Purenąs, Puzinas, 
Radauskas, Radvilas, Rambynas, 
Ramonas, Raseiniai, V. Ratas, 
Raštikis, Raudonė, Razma, Red ] 
Cross, Reformation, Refugees, 
Reinys, Religion, Renaissance, 
Resistance, Revolt, Roman Catho- 
lics .Rokiškis, Romanticism, Rūd
ninkai, Ruhig, Rumšiškės, Rūpin
tojėlis, Russificaticm ir kt.

Žinoma, tobulumo siekiant, 
galėtume būti vienur kitur nepa
tenkinti per daug pajuodusia 
nuotrauka, gal net aplamai per 
daug žmonių veidų prikrauta į 
puslapius, kurie jau ir lietuviui 
ne kažin ką iš karto pasako ,tai: 
ką jau kalbėti apie kitataučius. 
Vietoj veidų gal reikėjo daugiau 
vietos skirti dailės sričių ir jau 
tikrąi istoriniams iliustraciniams 
pavyzdžiams, nesigailint jiems 
dviejų skilčių pločio. Kai kur pa
sigendama dailės iliustracijose 
reikiamo vertės balanso. Saky
sim, vieno lietuviškosios grafikos 
.pagrindinių šulų — Viktoro Pet
ravičiaus rodomas tik mažas vie
nos skiltelės medžio raižinys, tuo 
tarpu čia pat už kelių puslapių 
tapytojo Algirdo Petrulio tapybos 
pavyzdys rodomas per visą pusę j 
puslapio. Lyginant jį su V .Pet
ravičiaus reikšme, redakcijai rei
kėjo elgtis atvirkščiai.

Nežiūrint vieno kito tokio ar 
panašaus netikslumo, Encyelope- 
d'ia Lituanica yra ir bus visiems 
laikam? vargu ar kuo kitu pa
mainomas autentiškas ir pasauli
nis įvairiausios lituanistikos šalti
nis. Tad ir leidinį užsiprenume
ruoti niekada nėra vėlu ne vien 
kitataučiams, bet ir mums pa
tiems, ypač jaunosios kartos aka
demikams. Tomo kaina 20 (Jol. 
Adresas: Encyclopedia Lituaruča, 
395 West Broadvvay, P. O. Box 
95, South Boston, Mass. 02127.

rate Pūkeleyičiūte, Liūne Su
tema, Julija Švabaite, kurie Det
roite po kartą ar po du viešėjo, 
Iki šiol, Dievui dėkui, klausytojų 
dar jiems užtenka. Ne šimtais, o 
dešimtimis. Pačių imliausių, su
prantančių, elito. Ir gerai, kad tik 
dešimtimis, nes kai šimtais, tai 
vėl būtų piknikas, ne literatūros 
vakaras.

Kadgi dažnesni tokie vakarai

WA6NER and SONS
TYPEWRITERS, 

ADDING MACHINES 
AND CHEOKWRITERS 
NAUJOS — NAUDOTOS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 60 mėty patikimas Jums 
patarnavimas

5610 S. Pulaski Rd., Chicago 
Phone — 581-4111

T

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, 60629

%
KALĖDINĖS DOVANOS

Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlome 
aukštos kokybės dovanų siuntini, kuris bus naudingas kiek
vienai šeimai Lietuvoje.

• PASAULIO LIETUVIS, 
1975 m. rugsėjo mėn. Nr. 16. 
Leidžia Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba. Redaguoja 
Stasys Barzdukas, 18308 Hiller 
Avė., Cleveland, Ohio 44119. 
Administruoja Stasys Džiugas, 
7240 S. Mozart St., Chicago, III. 
60629. Metinė prenumerata 3 
dol.

Šiame numeryje: apie politiką 
ir moralę po Helsinkio konferen
cijos, Bronio Railos svajonės apie 
gerą lietuvių kalbą, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos veik
los kronika, Lietuva šiandien, 
Spaudoje, Kultūros baruose ir kt.

• SKAUTŲ AIDAS, 1975 rp. 
rugsėjo mėn. Leidžia LSS Tary
bos Pirmija. Redaguoją A. Najni- 
kięnė, 6041 Fairfięld Av?-> Chi
cago, Ilk 60629.. Administruoja 
A. Orentas, 6842 S. Gampbell 
Avė., Chicago, III. 60629. Metinė 
prenumerata 5 dol.

Tekstais ir gausiomis nuotrau
komis puikiai skautiškąją veiklą 
atvaizduojąs žurnalas. Šio nume
rio viršelį puošia K. Šklėriaus ak
varelės “Pažaislis” spalvota re
produkcija.

• AKIRAČIAI, 1975 m. rug
sėjo mėn., Nr. 8. Atviro žodžio 
mėnraštis. Redaguoja redakcinis 
kolektyvas. Administruoja K. 
Avižienis. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 6821 S. Maple- 
wood Avė, Chicago, III. 60629. 
Metinė 10 numerių prenumerata 
6 dol.

Naujame numeryje: Encyclo- 
paedia Britannica — internacio- 
nalumo mitas, pokalbis su daili
ninku Algirdu Kurausku apie pa
skirtį kalbėti gyviems žmonėms ir 
kt. - ■ ' ‘ '

iiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiii
ATVYKITE PAILSĖTI

| Hot Springs National Park 
karštų mineralinių šaltinių kurortą

Nors oras čia visą metą švelnus, 
bet ypatingai gražių dienų būna spal. 
ir lapkr. mčn. pradžioje. Pasimaudę 
ir palaipioję po kalnelius, pasijusit? 
kaip iš naujo atgimę.

Jonas ir Gintaras Aukštuoliai su 
liet svetingumu jus globos savame 
BERCH MOTEL, 635 Quachita Av„ 
- Hnt Springo Artaa^s 7190Į 
uiiiiuiiiiiiiiinuiiuiuiiiiiiiniėiuiiiuuiii

KALĖDINIS 1975
3 metrai puiki vilnonė angliška medžiaga eilutei, 2.75 m. stora 

crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui, arba moteriškam paltui, 
vyriški nailoniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba moteriškas 
labai geros rūšies megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailo
ninės skarelės, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių 
kojinių, 1.80 m. crimplene medžiaga suknelei, arba 1 sv. vilnonių mez
gimui siūlų, 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kai
na su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis. $160.0#

Paruošiame specialius maisto siuntinius 1975. Kaina su 
muitu ir persiuntimo išlaidomis.

Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos 
dalykus:

3 m. labai gera angliška kostiuminė medžiaga.
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 m.

Crimplene medžiaga suknelėm 1 m.
Nailoninis kailis moteriškam paltui.

Dirbtinis mink moteriškam paltui.
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga.

Vilnonė gėlėta skarelė.

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių

Perukai, įvairių spalvų.
Nailoniniai marškiniai.

Vilnoniai arba Acryleno nertiniai.

Lietsargiai Telescopic.
šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu. Reikia pri

dėti tik persiuntimo išlaidas. $17.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televi
zijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, 
kiųjas negalima iš čia pasiųsti.........................................  ..

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

$50.0®

Al

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

421 Hackney Road
London, E.2. England

Telef. 01 739 8734 arba 01 460 2592

■

VALANDOS
PIRMAD lr KETVIRTAD r.t. r. Utį i f v

R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIE1VICZ, Proz.

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

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 13 v. d. — Trečiad uždaryta 
ANTRAD. Ir PENKTAD. — 9 v. ryto iki 6 v. vak------------ .------------------ j . ------ . T

7%%
Mokamas už 6 

certifikatus.
Minimum $1,000

PINIGAI (NESTI IKI

5X/4%
Mokamas už 
investavimo 

sąskaitas

6'/a%
Mokamas už 1 m. 

certifikatus. 
Minimnm $1,000 

_________15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai

m.

S
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RED. EMILIJA PAKŠT AITE, 2801 W. 38TH ST., CHICAGO, ILL. 60632. Tel. (312) 927-8090

JUODOJO AUKSO PĖDSAKAIS
Šio straipsnio autorius, Rai
mundas Sidrys, 25 m. amžiaus, 

susidomėjo praeitimi, rinkdamas 
suakmenėjimus jaunučių ateiti
ninkų stovyklose, Dainavoje. Rai
mundas baigė Nortvvestern uni
versitetą ir tęsė antropologijos 
studijas UCLA. Jis dalyvavo 
jvairiuose archeologijos kasinė
jimuose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Vidurinėje Ameriko
je. 1975 m. jis įsigijo antropolo
gijos Fellovvship ir dėsto UCLA, 
kur jis baigia doktoratą. Jo įvai
rūs straipsniai dažnai pasirodo 
Amerikos spaudoje. Naujau
sias .straipsnis, “The Mayan Ca- 
lendar” pasirodė šią vasarą Ame
rican Antiųūity žurnale.

Red.* * f* ,
t. * * •

Tamsią naktį ir vėl išgirdome 
Gvatemaloje besiveržiantį mur
mėjimą. Klampodami priešis
torinio landšafto dulkėse ir smul
kiuose žvirgžduose, jutome pa
slėpto ugniakalnio požeminį karš
tį. Mūsų kvėpavimas pasunkėjo, 
ir kojos pradėjo skaudėti.

Atvykom Vidurinėn Ame
rikon archeologiniais tikslais — 
ieškoti absidijaus, žvilgančio juo
do stiklo, kuris susidaro, greitai 
atšąlant ugniakalnio siliko skys
čiui.

Prieš dešimt tūkstančių metų 
Vidurinės Amerikos indėnai nau
dojo aštrų obsidijų ginklams ir 
■įrankiams. Jie tikriausiai nežino
jo, kad šis juodas stiklas yra ug- 
niakalninės kilmės, šiais laikais, 
sumoderninti Gvatemalos gy
ventojai obsidijų vadina “rayo de 
sol”.

Domėjomės obsidijumi, 
susektumėm ankstyvuosius 
dūrinės Amerikos prekybos 
liūs ir giminių politinius ryšius. 
Kolumbas buvo sutikęs vieną in
dėną pirklį šitame Pietų Yukata- 
no pakraščio prekybos kelyje ket
virtoje savo kelionėje. Nutukęs 
(indėnas sėdėjo po stogeliu labai 
dideliame laive, kurį irklavo dvi
dešimt ,penki vergai. Jo krovinys 
susidėjo iš obsidijaus, medvilnės 
audinių, druskos ir kieto žalio ak
mens. Visa tai buvo iškeista į ka
kavos pupeles, kriauklių raudo
nus karolius, smėlį, mažus vari
nius kirvukus ir skambučius. Jo
nas Andersonas if aš tikėjomės 
atrasti senas obsidijaus skaldyk
las, kuriomis naudojosi senovės 
Maya giminės. Tikėjomės nufo
tografuoti, paruošt geologišką 
skaldyklos planą.

Posūkiai, vingiai
Kelionė į šiuos ugniakalnius 

buvo sunki. Kalnuose kelias bu
vo pakilęs į aukštybes, kad daž
nai turėjom važiuoti pro debesis. 
Posūkiai ir vingiai buvo staigūs 
ir statūs. Bijojom paslysti nuo 
stačios uolos, nors matomumas 
buvo geras Išlaukėm dvi valan
das, kol darbininkai nuėmė nuo 
kelio daugumą skaldos.

įvažiuojant į indėnų kaimą, se
niai žiauriai į mus žiūrėjo, net 
griebėsi kirvukų, nepasitikėdami 
svetimšaliais. Užkalbintos dvi 
spalvingai apsirengusios indėnų 
Maya merginos silpnai kalbėjo 
ispaniškai. Jos niekad nieko na-

kad 
Vii- 
ke-

buvo girdėję apie Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Čia obsidijaus nebuvo, pajudė
jom toliau į vakarus. Vienas in
dėnų vadovas užsiminė, kad yra 
didelės akmens skaldos kasyklos į 
rytus nuo EI Chagol.

Po kelių dienų kelionės atsira
dom nelygioje šalikelėje, per ku
rią buvo galima pravažiuoti ti.'k 
džipu. Keturių - šešių pėdų aukš
čio nendrės visai uždengė šalike
lę. Likusią keletos mylių kelionę 
tęsėme pėsčiomis, tikėdamiesi pa
matyti skaldyklas dar prieš sau
lėleidį. . .

Stiklo kalnas
Mūsų vadovas buvo senas, ma

lonus medžiotojas. įkopus į ug- 
nia’kalnio viršų, po kojomis ėmė 
traškėti stiklas. Pirmą sykį paste- 
jau, kad tas vadovas vaikščio
ja'basas. Jo oda buvo neįtikėti
nai atspari. Saulei leidžiantis, jis 
atvedė mus į pakalnę; iš.čia žen
giau kelis žingsnius aukštyn, bet 
nuslydau atgal'su skardžiu žvan
gesiu it sudužusiais stiklo frag
mentais. Nesupratau, kad mėgi
nau kopti į tikrą stiklo kalną.

Jkop'au į artimos aukštumos 
viršūnę ir nustebęs pamačiau apie 
dešimtį aukštumų, supančių slėnį. 
Visas šios plačios žemumos pa
viršius žibėjo kaip juodas stiklas. 
Sunkiai buvo įžiūrimos kai ku
rios darbovietės dėl ten. esančių 
kelių pėdų storumo obsidijaus 
sluoksnių.

Nebuvo nei mažiausios abejo
nės, kad mes užtikom didžiausias 
obsidijaus skaldyklas, kurias nau
dojo senovės Maya gyventojai. 
Mes pirmi galėjom visa tai moks
liškai aprašyti. Tai ir buvo ta vie
ta, iš kurios ėjo senovės Mayos 
giminės didžiausia eksporto pre
kyba jų gerbiamu juodu obsidi
jaus akmeniu, jų užrašuose ret
karčiais vadinamu “juodu rams
čiu”.

Praeities metai
Sekančią dieną mes fotografa- 

vom, piešėm planus, rinkom pa
vyzdžius ir viską užsirašėm. Žiū
rint į stačių krantų šiurkštų land
šaftą ir medžiais apaugusias aukš-

Archeologinių kasinėjimų vadovas Raimundas Sidrys atsargiai atidengia majų 
kultOroe keramikos fragmeatui daugelio šimtų metų senumo.
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Raimundas Sidrys

tumas, sunku įsivaizduoti spal
vingai apsirengusius pirklius, 
stambius darbininkus ir įgudu
sius obsidijaus amatininkus, ku
rie išvystė šią akmens skaldyklą. 
Jų. civilizacija dingo. Mūsų iir kitų 
archeologų pareiga dabar surink
ti išlikusias liekanas ir Jas užra
šyti.

Mūsų galvos pradėjo svaigti 
dėl vandens stokos. Buvo vienas 
šaltinis, bet iš jo veržėsi pieniškai 
baltas skystis. Po pietų pradėjom 
kapstytis atgal prie sunkvežimio. 
Po kelių valandų sėdėjom ap
stulbę, bet patenkinti, prie mažos 
užkandinės, pamažu gerdami so
dą ir valgydami bananus. Mūsų 
dviejų tūkstančių mylių kelionė į 
dviejų tūkstančių metų senumo 
obsidijaus skaldyklas >buvo nau
dinga. Raimundas Sidrys

per

BIBLIOTEKOJE 800,000 
KNYGŲ

Vatikano bibliotekoje yra 
800,000 knygų ir net 8,000 inku- 
nabulų (prieš 1500 m. atsiradu
sių). Kasdien Vatikano bibliote
ka naudojasi apie 2,400 žmonių. 
Vien 1974 pi. įvairių šalių pasau
lio mokslininkams biblioteka pa
darė 600,000 mikrofilmų.

VEIKLOS
— JAV Jaunimo kongreso 

stovų ir JAV Lietuvių jaunimo są
jungos Tary bos narių bendras su
važiavimas įvyko Clevelande, š. 
m. rugsėjo 20-21 d.

Rasa Šoliūnaitė, JA VLJS val
dybos sekretorė pranešė apie sa
vo viešnagę Pietų Amerikoje. Ra
sa vyko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pinigais ir taikine 
Kongreso ruošoje Argentinoje, 
Urugvajuje ir Brazilijoje. Pasak 
Jos, nors Pietų Amerikos jauni
mas turi nemažai problemų su 
lietuvių kalba, jaučiamas gyvas 
jaunimo susidomėjimas Kongre
su ir lietuviškais reikalais.

PLB valdybos vicepirm. jauni
mo reikalams Romas Kasparas iš
kėlė nemažai praktiškų patarimų 
vykstantiems į Pietų Ameriką 
Taipgi pranešė apie finansų tel
kimo padėtį. Bijomasi, kad dėl lė
šų stokos gali tekti atsisakyti pla
tesnės pokongresinėB veiklos.

Po pietų, pakviestas Kongreso 
Informacijos tarnybos vedėjas 
Romas Sakadolskis, kuris pateikė 
III PLJK darbo komisijų projek

tą. Šios komisijos veiks jr po Kon
greso ir vykdys Kongreso nutari
mus. Po to, suvažiavimo dalyviai 
pasirinko šias darbo komisijas:

1. Informacijos skleidimas jau
nimo tarpe,

2. Jaunimo bendradarbiavi
mas,

3. Lietuviškai .nekalbančio jau
nimo įjungimas į Sąjungos veik
lą.

4. Išeivijos Jaunimo lituanisti
nis auklėjimas, , .

5. Jaunimo politinė veikla,
6. Jaunimo sąjungos ryšiai su 

Lietuvių Bendruomene,
7. Jaunimo sąjungos ryšiai su 

jaunimo organizuotais vienetais,
8. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos centrinės institucijos.
Kanados atstovų suvažiavimas, 

kuriame bus gvildenamas tos pa
čios temos, įvyks spalio 25-26 d. 
Toronte.

— Spalio mėn. 2 d. Northern 
Illinois universiteto lietuvių stu
dentų klubas surengė ‘‘Grandies” 
tautinių šokių grupės koncertą. 
Rimantas Genčius, klubo pirmi
ninkas ir steigėjas, rūpinosi kon
certo organizavimu . Susirinko 
maždaug 300 universiteto stu
dentų, profesorių, ir De Kalb apy
linkės gyventojų.

— Spalio mėn. 5 d. buvo iš
rinkta naujoji studentų ateitinin
kų Chicagos draugovės valdyba. 
Pareigas aps ėmė studentai Linas 
Rimkus, Vida Naujalytė ir Petras 
Kisielius. Studentų ateitininkų są
jungos atstovų suvažiavimas bus 
lapkričio mėn. 1-2 d. Detroite.

— Studentams, baigusiems 
kolegiją, siūlomas darbas 
Amerikos Balso redakcijoje Wa- 
shingtone. Reikalingas geras lietu
vių ir anglų kalbų mokėjimas ir 
malonus balso tembras. Dėl pla

tesnių informacijų prašoma kreip
tis:

Voice of America
Lithuanian Service Room 2427 
300 Independence Avė. S.W. 
Washington, D. C.

Lietuvių studentų sąjungos ir 
Latvių studentų sąjungos inicia
tyva rugsėjo mėn. 26-28 d. Chi
cagoje įvyko lietuviu - latvių stu
dentų konferencija lietuviškaja
me Jaunimo centre. Konferenci
jos programa buvo įdomiai su
ruošta ir įvairi:. Buvo keliami 
ypač svarbūs klausimai, liečian
tys lietuvių ir latvių bendradar
biavimą. Tai: buvo pabrėžtinai 
di skutuojama studentų simpoziu
me ir keliama dr. Rekašiaus pa
skaitoje apie dabartinę padėtį Pa
baltijo valstybėse. Dr. Zeps, ling
vistikos fakulteto pirmininkas 
Wrseonsino universitete, taip pat 
skaitė įdofnią informacinę pa
skaitą apie lietuvių ir latvių kal
bų panašumus bei skirtingumus.

Aplamai kalbant, paskaitų ly
gis buvo nepaprastai geras. Vis 
dėlto konferencijoje dalyvavo la 
bai majias skaičius studentų. Aš 
esu dalyvavęs Lietuvių studentų 
sąjungos suvažiavimuose ir Lietu
vių jaunimo sąjungos suvažiavi
muose, kur vis buvo kalbama, 
kad lietuvių jaunimas turėtų su
daryti stiprius ryšius su latvių 
jaunimu. Pagaliau atsirado pui ki 
proga lietuviams ir latviams su
sitikti ir bent susipažinti, pasida-

Australijos lietuvaičių sekstetas "Dainava” Jaunimo talentų vakare Melbourne 
i. m. birželio mėnesyje. H kairės j dešinę: Aldona Juškaitė, Ramutė Juškaitė, 
Rita Hdlaiukaitė, AngaU TamatiOnaltA ir Birutė PrašmuUitA.

Nuotr. N. ButKuo

UfariJan!*. 1978 m. spalio mėn. 18 «L

Jaunimo simpoziumas Kennebunkporte L. F. B. studijų-pollslo savaitės metu praėjusią vasarą, vertinant Antro pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso anketas. Iš kairės j deši nę studentai: Kondrotas, L. Vaitkus, L. Glmiūtė, O. Vaitku
tė, L Kuraitė, V. Nakas ir S. Girnius. Nuotr. V. Maželio

BROLIŠKA KONFERENCIJA
JAUNIMO CENTRE

Dr. Zenonas Rekašius kalba lietuvių- 
latvių studentų konferencijoje, Jauni
mo centre, Chicagoje.

Lalmonls Strelps lietuvių-latvių stu. 
dentų konferencijos dalyvius infor
muoja apie latvių studentų vasaros 
kursus.

NAUJU DARBININKU BEIEŠKANT
Pasikalbsimas su Rimantu Genčiumi
Naujieji ateiviai lietuviai gy

vuoja jau daugiau kaip dvide
šimt penkerius metus. Mūsų lie
tuvių visuomenės vadų sąrašai lig 
šiol yra beveik nepasikeitę. Laikas 
nesustodamas žengia pirmyn, to
dėl ir ieškome lietuviškai veiklai 
naujų vadų, naujojo atžalyno. 
Lietuvių Bendruomenės Ta
ryboje jau ir yra tokių jaunosios 
kartos atstovų. Rimantas Gen- 
čius, žurnalistikos ir “public re- 
lations” studentas Northern Illi- 
nois universitete, buvo 1973 me
tais išrinktas iš Lietuvių Bendruo
menės Vidurvakario apygardos į 
JAV Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą atstovauti Chicagos apylin
kės lietuviams. Jis taipgi dirba LB 
Tarybos jaunimo komitetą

J. K. Kokie yra tavo uždaviniai 
kaipo atstovo JAV LB Taryboje?

R. G. Reikia dalyvauti Tary
bos sesijose, kurios yra šaukiamos 
Krašto valdybos iniciatyva, akty
viai reikštis apylinkės arba apy
gardos darbuose, dalyvauti Apy
gardos Tarybos narių suvažiavi
me, susipažinti su visom Ž niom, 
reikalais, žodžiu —būti pilnai 
informuotam ir taipgi informuo
jančiam bendruomenę,

J. K. Ar galėtum duoti savo pa
reigų pavyzdį.

R. G. Kiekvienas išri nktas Ta
rybos narys, Krašto valdybos na
rys bei A;ygardų pirmininkai tu
ri po vieną baką Taryboje — iš
renkama Krašto valdybos pirmi
ninką bei kitus pareigūnus, bal
suojame dėl įvairių siūlymų, tai
syklių, kaitimų ir pan. Pavyzdžiui, 
sep'yni Tarybos komitetai padaro 
pasiūlymus, išvadas —mes turi
me sprendžiamąjį balsą —už ar 
prieš. 

PATARIMAS RAŠYTOJUI
Vieno rašytojo tarnaitė ilgai 

■tebėjo, kaip jis dažnai ištisą 
dieną, net iki vidurnakčio, sėdi 
savo kabinete prie rašomo sta
lo ir rašo. Kartą paprašyta at
nešė stiklinę arbatos. Rašyto-

J. K. Kokius reikalus svarstote jas, nusiėmęs akinius, trynęs 
Jaunimo komitete? akis. Tarnaitė tarė:

R. G Svarstome visus tuos rei-1 “ Ir kam tamsta taiP neSai-
kalus, kurie liečia Amerikos lie- lestin8ai vargini save, rašyda- 
tuvių jaunimą —ypač tuos, ku- mas aPYsakas- Juk dolerį ™ 
ite liečia kongresinius reikalus ir du ?ali nusipirkti gražiausių 
naujai įdsttifuiią JAV Lietuviu I jau parašytų apysakų.

linti idėjomis. Liūdnoka pastebė
ti, kad mūsų studentija nepasi
naudojo šia proga. Paskaitose pa
sirodė tik maždaug 40 jomis su
sidomėjusių studentų, o šokiuose 
dalyvavo daugiau kaip 250. Ar 
tai rodo, kokie mūsų studentijos 
pagrindiniai interesai ir rūpes
čiai? Mano manymu, ši konfe
rencija vis dėlto buvo labai pras
minga, nes tai buvo pirmas žings
nis į bendrą kalbą su latvių jau
nimu.

Šia proga norėčiau paminėti, 
kad LSS atstovai Chicagoje ypač 
darbščiai ir entuziastingai ruošė 
šį įvykį. Tai Mildos Kupcikevi- 
čiūtės, Gintauto Buroko, Rūtos 
Javaitės, Prano Pranckev.ičiaus ir 
Dalios Mačiukevičiūtės nuopel
nas, kad konferencija buvo ir 
sklandžiai praėjo.

Algis Tamošiūnas

A
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Jaunimo sąjungą.
J. K. Ar laikai JAV LB Tarybą 

naudingu organizacijos vienetu?

R. G. Keblus klausimas —nes 
be Tarybos negalėtų veikti pati 
Lietuvių Bendruomenė. Taip — 
Taryba naudinga, beveik tiek pat 
reikalinga kaip ir apylinkių val
dybos nariai. Bet taipgi be apy
linkių narių negalėtų veikti ir pa
ti Taryba.

J. K. Ar žadi kandidatuoti į 
Tarybą if ateinančiais metais?

R. G. Aš laikau Tarybą nau
dinga institucija, kurioje galiu at
likti nemažai naudingo darbo. 
Tikiuos kandidatuoti vėl, jeigu 
tuo metu dar tebegyvensiu Vidur- 
vakarių apygardos ribose.

Pokalbis su Rimantu Genčiu- 
ml įrodo, kad jaunimas pradeda 
perimti išeivijos lietuvių pagrin
dinių organizacijų vadžias ir taip
gi organizacijų rėmuose atlieka 
pamatinius išeivijos darbus.

Jūratė Krokytė

*

DORYBES SAUGOTOJA
18 šimtmetyje Prancūzijos 

rašytoja Madame de Gentis la
bai Įsižeidė, pamačius knygyne 
ant tos pačios lentynos sukrau
tas vyrų ir moterų parašytas 
knygas. Rašyto j a įsakė knygy
no vedėjui jog knygas sukrauti 
ant atskiros lentynos.
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