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Mokslo metų pabaiga ir

Jis išlesi 
duotąjį žodi

Algimanto Kezio, S. J. kūrybingo darbo skerspiūvis

žvilgsnis ateitin
Nors užsidaro mokyklų du

rys vasaros atostogoms, tačiau 
dabar jau pats laikas pradėti 
gai'voti ap!e ateinančius moks
lo metus ir bandyti jiems tin
kamai pasiruošti.

Kiekvienoie mckyk'oie ran
dame tris pagrindinius lemen
tus: mckin’us, mokytojus ir 
tėvus. Jei šio krašto pradinės 
ir vidurinės mckvklrs išgyve
na tam tikrą krize, tai tik dėl 
to kad paskutinysis elemen
tas — tėvai — yra iš š’os sis
temos išjungti. Panaši-’ situa
cija da'inai matome ir litua- 
nistmėse mokyklose.

Lituanis+inis švietimas vai
dina svarbią role mūsų gyve
nime. Tačiau, kaip visur, taip 
ir čia, neverta stovėti vietoje 
ir džiaugtis laimėsimais. Rei
kia planuoti, ruoštis ateičiai. 
Ne paslaptis, jog i mokyklų 
suolus pradeda ateiti tie vai
kai, kurių tėvai jau yra gimę 
už Lietuvos sienų. Turime nau
ja tėvu kartą, kuri dabar pra
deda vienu ar kitu būdu jung
tis i lituanistinį švietimą. Šie, 
tėvai nėra taip stipriai litua
nistiniai pasiruošę, kadangi 
p*tvs neturėjo laimės būti 
šimtenrocentinėie lietuviškoje 
mokvk’o’e. Non, pagrindinis 
lituanistinio švietimo rbirk+as 
yra vaikas, tačiau laikas pa
galvoti ir anie konkretesne na- 
ga’bą patiems tėvams, kurie 
su vaiku turi .dirbti už mokvk- 
los sienų, čia ižkvla glaudesnio 
ir artimesnio ryšio reikalas 
tarp mokyklos, mokytojų ir tė
vu. Ligi šiol tėvų vaidmuo mo
kyklos gyvenime dažniausiai 
baigdavosi tik tėvu komitete 
bei materialinės paramos mo
kyklai organizavimo darbuose. 
Tai būtini ir svarbūs darbai. 
Bet ar to užtenka?

Norint išlaikyti atitinkamą 
mokslo lygį mokyklose, reikia 
nauių pastangų ir darbo, ku
riu įsijungtų tiek tėvai, tiek ir 
mokytojai. Pats pirmasis dar
bas prasidėtu nuo tradicinio 
galvojimo keitimo vienuose ir 
antruose. Yra įprasta sakyti, 
jov mckvtoiai geriausiai žmo, 
kokios programos ir kokie va
dovėliai tinka va;kui. Praktika 
parodė kad ne vienom,~t taip 
yra rp kitos pusės, tėvai daž
nai jaučiasi a+l’ike savo tautinę 
pareiga (o vai tik kaltas jaus
mą nubaido?), atveždami vai
kus j 'ituanistinę mokyk1 ą ir 
tuo p«čiu nemato reikalo ka 
nors daugiau daryti. Tiek Are
nas, tiek kitas galvoiimas yra 
dalinai klaidingas ir taisytinas. 
Dabartinėse sąlygose reikia 
visu bendro darbo ir talkos.

Mokvtoiai nėra v:ska žma 
ir neklystantys žmonės. Ne 
kartą jie jau gana sunkiai su
pranta šiandieninį vaiką bei jo 
galvoseną. Ypatingai šitai pa
juntama vyresnės kartos mo
kytojuose. Bet jie turi gilią 
meilę mokiniui ir platu profe
sini - pedagogini pasiruošimą, 
kurio laiko tėkmė nepakeičia 
ir nesunaikina. Tačiau tėvai 
geriau paž:sta šiandieninius 
savo vaikus, jurta, ju norus ir 
iu pajėgumą. Todėl ir ju įna
šai i lituanistinio švietimo pro
gramų paruošimą ga’i būti di
deli.

Tam tikslui būtina pradėti 
galvoti apie platesni ir akty
vesni tėvų įsijungimą i mūsų 
švietimo darbus, pradedant LB 
švietimo taryba ir baigiant pa
prasta klase. Ju balsas ir nuo
monė yra svarbi ir gali būti 
didele parama tiems, kurie yra 
atsakingi už programų bei va-
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spalvo-

sudėta 
kūrinių

Praėjusiais metais vasario 12 d. 
“Dirvoje” tilpo reportažas “Apie 
vienuolį, kurio turtai kasmet au
ga”. Tai buvo reportažas iš kun. 
A. Kezio, SJ vienuoliško kamba
rio, kur yra prisiglaudę neseniai 
įsteigtas jo vadovaujamas Lietu
vių foto archyvas, o šalia ir ne
mažai meninio turto, kaip suka
mųjų filmų, skaidrių, negatyvų. 
Gegužės pradžioje, keliolikai mė
nesių nuo ano apsilankymo pra
ėjus, vėl aplankiau kun. A. Kezį 
jo darbo kambaryje. įdomu buvo 
pasitikrinti, ar archyvo turtas,au
ga, ar kun. A. Kezys tesi žodi, 
ką jis buvo prižadėjęs aname po
kalbyje prieš keliolika mėnesių?

Tada jis sakė, kad Lietuvių fo
to archyvas artimiausioje ateity
je išleis a.a. dail. P Augiaus 
darbų spalvotų skaidrių albumą, 
kur tilps Žemaičių vestuvės ir Pu
pos pasaka.Taip pat buvo paža
dėjęs išleisti ir dail. Ž. Mikšio 
kūrinių spalvotų skaidrių albu
mą. Šiandien abu tie albumai jau 
išleisti su puikiais komentarais, 
kūrinių aptarimu bei metriko
mis. Jų tiražai nedideli — tik po 
15 egz., bet kiekvienas supran
tam, kaip brangu išleisti spalvo
tas skaidres. Bet, ačių Lietuvių 
foto archyvui, šiandien abu dai
lininkai jau įamžinti. Dabar savo 
eilės laukia dail. G. Žumbakie
nės kūriniai, kurie artimiausiu 
laiku taipgi bus išleisti 
tų skaidrių albume.

Pernai archyve buvo 
70 lietuvių dailininkų 
spalvotos skaidrės. Jų susidarė ke
li šimtai. Dabar skaidrių skai
čius smarkiai padidėjęs, nes lie
tuviai dailininkai yra kūrybingi, 
o kun. A. Kezys naujuosius kūri
nius vis perveda į skaidres, kurios 
yra tinkamai suklasifikuotos ir 
lengvai prieinamos. Paskutiniu 
metu buvo nufilmuoti naujausi 
dail. L. Urbono kūriniai, gauti 
visi dail. Ž. Mikšio ekslibrisai, 
prieš dail. A. Galdiko mirtį bu
vo padarytos skaidrės paskuti
niųjų jo darbų, smarkiai savo 
darbų kolekciją papildė dail. Vyt. 
Virkau ir kiti. Žodžiu, Lietuvių 
foto archyvas šiandien jau turi 
gal apie 1000 lietuvių dailinin
kų sukurtų kūrinių spalvotas 
skaidres. O tai turtas, kuris ne
žus per amžius.

įdomus ir vis didėjantis yra ir 
istorinių nuotraukų negatyvų 
skyrius. Jei kiek anksčiau šiam 
skyriui savo geriaus’ų nuotraukų 
negatyvus perleido žinomas foto 
meistras Vyt. Augustinas, tai da
bar vėl gauta nemažai reikšmin
gų negatyvų iš neseniai mirusio 
fotografo A. Stelmoko šeimos. 
Istorinius skautų veiklos, ypač 
Lietuvoje, negatyvus Lietuvių fo
to archyvui neseniai perleido ži
nomas skautų veikėjas K. Pal- 
čiauskas, taip pat kun. St. Yla 
iš Putnamo. Kun. A. Kezys pa
sidžiaugė, kad dabar lietuviškų 
įvykių fotografavimą perėmė jau
nas jėzuitas brolis Virgilijus Kau- 

liūs, tai jam lieka daugiau laiko 
viską klasifikuoti, tvarkyti, o 
kartu dirbti prie naujųjų filmų.

Apie istorinių nuotraukų sky
rių ir jo vertę reikėtų atskiro iš
samaus straipsnio. Štai iliustra
cijai iš kartotekos atsitiktinai pa
ėmiau vieną voką. Jame gi rašy
tojos Žehiaitės ir kalbininko prof. 
Jablonskio nuotraukos negaty
vas. Ar tai ne brangus istorinis 
turtas? O panašių nuotraukų ne
gatyvų juk sudėta šimtai.

Prieš keliolika mėnesių kun. 
A. Kezys pasakojo, kad ruošiami 
keli lietuviški filmai. Būtent, 
“Penktoji tautinė stovykla”, “Jau 
nimo centras šiandien ir rytoj” 
ir “Dvylika”. Sunku buvo tikėti, 
kad tie filmai greitai pasiektų 
dienos šviesą, nes filmo paruoši
mas ir pagaminimas yra didžiu-
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Kapy puošimo ir mirusių pagerbimo dienai. Šitas varpo formos ir pilko granito paiminklas yra pastaty
tas prie ilgamečio nepriklausomos Lietuvos iministerio Anglijai a. a. B. K. Balučio kapo. Paminklas Lon
dono kapinių lietuviškajame skyriuje pašventintas š. m. gegužės 10 d. Antroje paminklo pusėje aukso 
raidėmis išgraviruota žodžiai: “O skambink per amžius / Vaikams Lietuvos, / Tas laisvės nevertas, 
/ Kas negina jos.’’ Jie buvo Įrašyti Laisvės varpe, k urį Amerikos lietuviai buvo padovanoję Lietuvai ir 
kuris nepriklausomybės metais skambėjo Karo muz iejaus bokšte Kaune. O tų žodžių autorius kaip tik ir 
buvo B. K. Balutis, čia matomas paminklas yra sukurtas Paryžiuje gyvenanačio, žinomo lietuvio skulpto
riaus A Moučio, jNuotr. J. Bulaičių

Lietuvių foto archyvo vedėjas kun. Algimantas Kezys. S. J. (kairėje) ir archyvo Lietuviškos veiklos 
dokumentavimo skyriaus vedėjas V. Kaulius, S. J. prie Lietuvių foto archyvo kartotekų Chicagoje.

Nuotr. VI. Būtėno
MMMHi

lis darbas. Bet ir čia kun. A. Ke
zio pažadai pildosi. Spalvotas fil
mas “Penktoji tautinė stovykla” 
buvo parodyta kovo 14 d. perpil
dytame Jaunimo centre, jis jau 
rodytas Toronte, Cicero, ir arti
miausiu laiku keliaus į Bostoną, 
Detroitą ir kitur. Šio galutinai,
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užbaigto filmo yra dvi kopijos. Filmas “Jaunimo centras šian- 
Vieną kopiją turi filmos mecena- dien ir rytoj”, kur įvesta dešim
tas — Skautų Pirmija, paauko- tys mūsų kultūrininkų, visuome- 
jusi filmo paruošimui 1,000 dol., nininkų ir šiaip žinomų veidų 
gi kita kopija — tai Lietuvių fo- bei įvykių, jau buvo rodytas ūž
to archyvo nuosavybė. Šis filmas da ruošė būreliuose, kur susilau- 

.... . . . . įkė palankių komentarų. Dabar
susilaukė gražaus jvertmimo lie-|jis yfa ga|utinai išiyginamaSj 
tuvių spaudoje. (komp. Br. Markaitis, SJ parašė

filmui muziką, žurn. VI. Būtėnas 
1 žodinį tekstą. Šio filmo oficiali 
I premjera įvyks ateinantį rudenį. 
| Filmas ypač bus mielas kultūri
ninkams, nes jame daug daili
ninkų, rašytojų, aktorių, muzikų 
veidų, kai kurių įamžinti ir kū
riniai.

Tretysis ir bene pats stambiau
sias filmas “Dvylika”, kurį su di
deliu kruopštumu bei pasišventi
mu režisuoja B. Pūkelevičiūtė ir

| kuris filmuotas įvairiose Amerikos 
I vietose, jau taip pat baigiamas, 
i Jis skirtas a.a. dail. A. Galdikui, 
rašytojui Myk. Vaitkui, V. Sidzi- 

! kauskui, L. Šimučiui, prel. M. 
Krupavičiui ir prof. J. Žilevičiui. 
Teko matyti šio garsinio filmo 
dalis apie dail. A. Galdiką ir 
rašyt. M. Vaitkų. Kaip meniš
kai tai paruošta, kiek čia gražių 
gamtos vaizdų. Pokalbius gražia 
lietuviška tarsena praveda Ramu
nė Kviklytė. įdomu, kad ir “Dvy
likos” filmo I dalies premjera 
numatoma taip pat šį rudenį.

Taigi, ką tėvas A. Kezys, SJ ir 
jo vadovaujamas archyvas paža
dėjo prieš keliolika mėnesių, 
šiandien beveik viskas šimtu pro
centu įkūnyta.

— Ką paimi į rankas ir norisi 
padaryti? — tėviškai šypsojos 
kun. A. Kezys, kai abu sumavom 
keliolikos mėnesių darbus.

— Juk visam tam didžiuliui 
darbui reikia ir pinigų. Iš kur jų 
gaunat?

— Nepaprastai džiaugiuosi 
Lietuvių foto archyvo globos 
komitetu. Jie jau surinko archy
vui 8,000 dol. Galėjom įsigyti 
filmavimo, garso, rekordavimo ir 
redagavimo aparatūrą. Anksčiau 
visa tai nuomodavom ir brangiai 
sumokėdavom, o dabar jau turim 
nuosavus. Tik dar noriu primin
ti, kad mūsų aparatūros biudže
tas siekia 15,000 dol., tad globos 
k-to darbas dar nebaigtas.

Dar man buvo vienas įdomus 
klausimas: ar tarp šios daugybės 
techniškų darbų kun. A. Kezys 
turi laiko atsidėti ir grynai kū
rybiniam darbui?

(Nukelta į 2 psl.)
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Pasirodo, kad taip. “Draugo” 
kultūrinio priedo redaktorius bu
vo iškėlęs mintį, kad kun. A. Ke
zys turėtų nufotografuoti visas 
Amerikos lietuvių bažnyčias ir 
jose rastą meną palikti ne tik 
negatyvuose, bet išleisti vertin
gą albumą. Tuo reikalu kun. A. 
Kezys susidomėjo, buvo pasiruo
šęs vykti visur, kur tik lietuviai 
klebonai kvies. Deja, pakvietė tik 
Daytono klebonas kun. T. Nar- 
butas.Tada jis sugalvojo ką kitą, 
ko mes iki šiol nežinojom. Jis 
įamžino nuotraukose kone visą 
charakteringesnį tautiniai reli
ginį meną, esantį Chicagos Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių pa
minkluose. Iš to susidarė dide
lis reto grožio autentiškų nuo
traukų albumas, kuris jau pa
ruoštas spaudai.Tai pats naujau
sias kun. A. Kezio darbas, su di
deliu meniniu pojūčiu ir talentu 
atliktas lietuvių išeivijai. 
Kiek teko sužinoti, šio liuksusi
nio albumo išleidimą finansuos 
Pasauliečių k-tas lietuvių teisėms 
Šv. Kazimiero kapinėse apsau
goti, vadovaujamas A. Regio. 

JUOZAS PRUNSKIS

Arti pusės tūkstančio žmonių 
turėjo progos Jaunimo centre ste 

' bėti iš Australijos atvykusio dai
lininko Leono Urbono tapybos 
kūrinių parodą, kuri baigėsi pra
ėjusį sekmadieni. Retas ir įdo
mus atsitikimas, kad šioje paro
doje buvo išstatyti ne tie kūri
niai, kuriuos dailininkas buvo 
jai paruošęs. Šiuokart likimas 
žiauriai atsisuko prieš dailininką 
ir tik savo didžiu ryžtu Urbonas 
rado išeitį. Šešias dėžes jo pa
veikslų, skirtų parodai, trauki
nys atvežė į Chicagą, bet dėl šo
ferių streiko siuntų krūvos buvo 
susigrūdusios Chicagoje, ir jo
kios pastangos nepadėjo daili
ninkui atgauti paveikslus. Nie
kas adresatui paveikslų neprista
tė, o ir jam pačiam nebuvo ga
lima jų pasiimti. Gelbėdamas pa
dėtį, dailininkas pačiose parodos 
išvakarėse, nusisamdęs lengvą 
sunkvežimį su šoferiu, išskubėjo 
į savo laikiną bazę Toronte, at
rinko iš ten esančių kūrinių nau
ją sąstatą parodai, atgabeno į 
Chicagą, greitomis čia parūpino 
kuklius rėmus, ir paroda vis tiek 
galėjo skelbtuoju laiku įvykti.

Iš viso parodoje buvo išstatyti 
39 paveikslai ir dar dailininko 
portfelio talpino apie 20 paveiks
lų. Mūsų zarasiškis (Dusetų vals
čiaus) aukštaitis dailininkas me
no studijas išėjęs dviejuose kon
tinentuose: Europoje ir Australi
joje. Jeigu anksčiau buvo linkęs 
į grafiką ir portretą, tai vėliau 
atsisakė figūrinės tapybos ir pa
linko į abstraktą; dabartinę jo ta
pybą Australijos meno kritikas 
James Gleeson vadina abstrakti
niu siurrealizmu. Didžioji jo pa
veikslų dalis, net 22 iš parodo
je buvusių 39, yra iš gausaus jo 
ciklo “A”, pavadinti tik nume
riais, neperteikiantieji kurios y- 
patingos temos, o tik sudarantie
ji kone mikro ir makro pasaulio 
linijų ir spalvų žaismo įspūdį. 
Kitų paveikslų tematika taipgi 
atskleidžia mūsų menininko pa
linkimą į kūrybine meditaciją, 
radusią išraišką temose: Pasikei
timas, Dimensija, Ab initio, Per
ėjimas, Posūkis, Tėkmė, Paliki
mas, Prietaras ir pan. Pagautas 
to sūkurio, pavadinto ciklu “A”, 
jis yra sukūręs net kelis šimtus 
Šio tęsinio kūrinių.

Mūsų dailininkas yra linkęs gi
lintis į žmogaus pasąmonės pa
žinimą, su mažiau priemonių 
stengdamasis išgauti gilesnius e-

Už tokią talką komitetas nusi
pelno visų lietuvių padėkos, gi 
estetiški ir kartu autentiški albu
mo vaizdai bylos kurijos pareigū
nams ir kitiems ne tik apie ka
pinių lietuvišką kilmę, bet ir am
žiną jų lietuviškumą. Šiam albu
mui meninių paminklų aptari
mą ruošia dail. E. Jameikienė, 
gi kapinių istorijos metmenis pa
teiks L. Šimutis.

Pats naujausias kun. A. Kezio 
laimėjimas amerikiečių visuome
nėje tai jo meninių nuotraukų 
patalpinimas albume “Famous 
Photopgraphs Annual”, kur su
dėti tik 29 geriausių šio krašto 
foto meistrų darbai.Kun. Algi
manto Kezio, SJ pavardė niekur 
neiškraipoma, o biografijoje pa
žymima, kad jis yra lietuvis jėzu
itas. Taip pat nemažai vietos 
skiriama ir jo kūrybai aptarti, 
kur, tarp kitko, taip sakoma: 
“The stamp of a Kezys picture 
is highly personai blend of ob- 
jectivity and compassion, a fresh 
ūse of the “alphabet of reality...”

Kai tiek daug vienas žmogus 
įvairiose srityse padarė, tiesiog 
stebiesi, iš kur atsiranda laiko

fektus, daugiau pasakyt. Todėl ra išryškinimas pasąmonės loby- 
jis netoks gausus ryškiomis spal- no, kelias į savęs pažinimą ne 
vomis. Dail. Urbonui tapyba y- teoriškai svarstant, o praktiškai

Leonas Urbonas
ii O IT- K

Dail. Leonas Urbonas (dešinėje) kalta jo parodos atidaryme, Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, gegužės 
mėn. 16 d. Toliau matome dail. žmoną June. (pitm.-jji dešinėje), solistę R. Mastienę, p. Macevičius, p. 
Pautienlenę ik kt. Nuotr. Z. Degučio

Alg. nianto Kezio, S. J. nuotrauka “Chicagos kaimpells ” atspausdinta 
leidinyje “Fa.nous Photographers Annual” psl. 56.

ir energijos. Bet tikiu, kun. A. Ke
zys laimngas, kad yra jėzuitas, 
nes lietuviai jėzuitai jo darbui 
ir kūrybai suteikia ne tik geras 
sąlygas, bet duoda net ir patal
pas laboratorijom ir kitkam. Kai

išaugs naujieji Jaunimo centro 
rūmai, jame tinkamą kampą tu
rės ir turtingas Lietuvių foto ar
chyvas, kuris iki šiol dar vis tel
pa privačiame vienuoliškame 
kambaryje. Vi. Rmjs.

Dail. Leono Urbono kūrin'ų paroda Chicagoje

dirbant ir vystant savo dvasines 
galias.

Šiuo metu naujoji technika ta
pybai yra atnešusi daug naujų 
sintetinių medžiagų. Dail. Urbo
nas jomis neapsikrauna. Pradė
damas kūrybą, jis atsiriboja, “nu- 
sinuogina iki zero”, o jau pati 
kūrybinė eiga padiktuoja, kas y- 
ra reikalinga. Savo kūriniams jis 

! neieško temos. Jam tai tik atsi
naujinanti vizija, kuri pareina 
nuo to momento dvasios stovio. 
Darbinga nuotaika jam tampa 
raktas į kūrybą.

Dail. L. Urbonas pasakojasi, 
kad jam geriausia sekasi kurti, 
kai jis išvengia žod’"’ kloji
mo, kaip šokėjas, kur.t improvi
zuoja šokį, visa savo būtybe — 
dvasiškai ir fiziškai — jausda
mas besivystantį ritmą ir kūrybi
nę kryptį. Dail. Urbonas jaučia, 
kad jam, tapyboje išvengiant 
žodinio galvojimo, daug leng
viau išsilaikyti įkvėpimo bangoj. 

: Nepaskęsdamas į racionalizavi- 
1 mą, jis stipriau jaučia kūrybines 
emocijas, nejausdamas nei nuo
vargio, o pergyvendamas nuola- 

Ytinį atsinaujinimą. Dvasinė vizi
ja pasidaro skaidri; energija, ku
ri nuolat plaukia, nėra stabdo
ma, turi galimybių laisvai lietis. 
Kai po pirmųjų brūkšnių susiku
ria kryptis, ši vizija padeda įsi
jungti į kūrybą ir išvystyti ją y- 
patingu greičiu. Momento suvo
kimas neša naują išradingumą.

Nenaudodamas didelio spalvy- 
no, dailininkas ieško subtilių

(Atkelta iš 1 psl.) 
dovėlių ruošimą.

Pačiose mokyklose reikalin
ga sudaryti sąlygas artimes- 
niam tėvų - mokytojų pabend
ravimui ir pokalbiams. Dažnai 
tėvai net nežino, kokias pro
gramas jų vaikai eina, ką jie 
daro klasėje ir p. Kaip minėjo
me, jaunesniems tėvams sun
kumų jau sudaro ir padėjimas 
vaikams paruošti pamokas. 
Čia mokytojo pagalba tėvams 
būtų labai svarbi bei reikalin
ga. Argi negalėtų karts nuo 
karto ir paskiri tėvai praleisti 
kelias valandas klasėje drauge 
su vaikais, stebėdami jų dar
bus? Tai būtu naujas dalykas, 
bet tėvams šitai padėtų geriau 
susipažinti su tuo, ką vaikas 
dirba klasėje ir ko iš jo reika
laujama. Žinoma, tas tėvų lan
kymasis pamokų metu klasėse 
turėtų būti planingas, jau iš 
anksto sutartas su mokyklos 
vadovybe, nes partizaniškas 
mamos ar tėčio užbėgimas ka
da tik nori klasėn (prastą dar
bą gali tik blaškyti ir sukurti 
bereikalingą įtampą. Vertėtų 
praktikuoti taipgi dažnesni, 
gal net reguliarų tėvu - mokv- 
fejų pašnekesį įvairiais švieti
mo Mausimais.

Visa tai neįsikūnys trumpu 
laiku, nes pirmiausia reikia 
atitinkamai pakeisti tradicinį 
požūri į švietimą, o tik po to 
bandyti vykdyti konkrečius 
darbus. Bet tam progų ir gali

aoMMiv7W-waMMa

spalvų. Kai pasiruošia darbui, at
sipalaiduoja, pažvelgęs į paletę 
pajunta, kokios spalvos nori. 
Dail. Urbonas pasakojosi, kad jis 
vengia konflikto, kuris atsiranda 
kryžiuojantis žodinėms mintims, 
verbalizuojant; tai išeikvoja 
daug energijos, kuri reikalinga 
kūrybingumui. Jis seka kryptį, 
kur pasąmonė veda. Tada kūry
bos’procesas vyksta lengvai, kar
tais užtenka energijos kūrybai 
net dvidešimčiai valandų, o su 
ketvertos valandų nakties poil
siu vėl jaučiamasi gerame dvasi
niame polėkyje, ir taip visą sa
vaitę. “Jei pradedi meluot prieš 
savo dvasinį stovį, — kalba dail. 
Urbonas, — prigimtis protestuo
ja ir ta įtampa žmogų pervargi
na”.

Urbonas yra surengęs kelioli
ka individualių parodų Sydneju- 
je, Melbourne, Canberroje, Chi
cagoje, New Yorke, Clevelande, 
Toronte, Palm Springs, Calif. ir 
kitur. Be to dalyvavęs daugiau 
kaip 50-je grupinių parodų, lai
mėdamas visą eilę premijų. Jo 
darbų yra įsigijusi Australijos 
valstybinė kolekcija, eilė kolek
cionierių Australijoje, Naujoje 
Zelandijoje, Belgijoje, Vokietijo-

(Nūkelta į 7 pusi.)

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVeet 63rd Street 
yal.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
/ak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
i įdaryta Ligoniai priimami susitarti. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re*. telef. WAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K, G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOM 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

>449 So. Pulaski Road (Crawford 
Vfedical Building) Tel. LU 5-6446 
Jritma ligonius pagal susitarimą 
•1 neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR, VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 VVest 63rd Street 
Kampas 61-čion tr California 

7al.: kasdien nuo 8—8 vai. vai
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trsčiad tr kitu laiku pagal sutart
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C, K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo Takų 

Chirurgija 
Tel. 695-6533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, UUnola 

mybių yra, reikia tik skubiai 
pradėti. Jau šią vasarą įvyks
tančioje mokytojų savaitėje 
Dainavos stovyklavietėje šis 
tėvų - mokytojų santykiu klau
simas galėtų būti plačiau ir 
konkrečiau panagrinėtas.

Visa tai uždeda didesnį at
sakingumą tėvams, nes jie pri
valės labiau domėtis ir akty
viau įsijungti į lituanistinį

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOTAg TP CHTRTlRa A <

34S4
Va).: pirm, ketv 1-4. vakare 7-t* 
antr.. penkt l -6. treč Ir AeAt tik 
cnidtarue

Dr. Ant. Rudoko kabinėta pertmP

DR. EDMUND E. CIARA 
optometristas: 

2709 VVest 51 s t Street
TEL. GR 8 2400

Vai pagal ausltartiua: Plrmad. 1> 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. tr penk 
tad. 10—4: šeštad 10—2 vai

Ofs. 735-4477. Rea. PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYDYTO i A (R CHIRURGE 
■PEOIAtA’BR — NERVU (R 

EMOCINES LIGOS 
CRAWEORD MEDICAI. BUILDING 

6449 So. Pulaski Rontl 
Valandos pasai susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų Ilgo* 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

• Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezld. — PRospect 8-9081 
TR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K k A
VAIKU LIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvtrt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai vak. Šeštad. nuo I Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 33rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So t9fb Court Cicero

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
So'ltad tik. susitarus

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd 

VIDAUS LIGŲ IR KRAIMI 
SPECIALVBf

Valandos pagal susitari.e,
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vai.

Tel. — REMance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietini* gydytoja*) 
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KODIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTU
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
rtrmad . antrad ketvlrt tr penkt 
auo 11 vai iki l vai. p p tr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki l vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto iki 8 vai. p.p

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
JTDYTOTAS TR CHIRURGĄ 3̂ 
♦938 VV 15tb Street. Cicero

Kasdien 1—3 vai Ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

šeštadlenlalB 12 iki 4 popiet.

DR, MARIJA LINAS
• KUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 WmI 71« Street

Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir resldentdjos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rea. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Priima tik susi! aru*
Valandos pirmad.. ketv. 5—8 vai. 

antrad. 2—4 vai.

švietimo darbą. K mokytojų 
tektų tikėtis šilto tėvų priėmi
mo ir jų žodžio bei pastabų 
išklausymo. Tačiau tėvai čia 
taipgi netiirėtų peržengti ri
bos, už kurios prasideda aro
gancija ir per didelis “tikėji
mas” tik savimi.

Ir mokytojai ii tėvai vieni 
kitus labiau suprastų, labiau 
suprastų ir lituanistinio švieti
mo svarbą bei reikšmę vaikui, 
jei į šj be"drą reikalą pažiūrė
tų su meile ir nuoširdžiu rū
pesčiu jaunąją kartą matyti 
lietuvišką.

Vaclovas Kleiza

Ofiso HE 4-1818 REZ. I*R 6-98'11
DR I. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 VVeet 71st Street 
(71-as Ir Campbell A re kampa*

Pirm, tr penkt. 2 — H P p 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. f.

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. Iki 12d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71st St. __ Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akiniu* Ir 

“oontact lenses”.
Vai. pagal susi tarimu. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS"
GYDYTOJAS TK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso I’R 6-7800; Namu 025-7697 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal sualtarlma 

Trečiadieniais uždaryta

. Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS ... 
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvlrtad ir 
penktad. 8 v r. tkl 9 v v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r tkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijot
Priima ligoniu* tiktai susitarus — 

(By appointinent)

OR. LEONAS SEIBUTIS 
laksto Pūslės ir Prostnto 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet 
ketvirtad nuo 6 - 8 vakaro

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

OR. J. J. SIMONAITIS
JYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Adresas: 4255 VV- 63rd Streel 

Ofiso tel REllance 5-4410 
Rea GRo.eliilll 6-0611

Valandos nlrm Ir ket. nuo 12 nu 
Iki 2 vai o p Ir nuo 7 Iki 8 v vak. 
antr. Ir penkt nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
Ir vakarai* pagal sualtarlma

DR. P. STRIMAITIS
i GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ 

Bendra riraktikn ir chirurgių 
Ofisas 2750 W. 7 tat Street

Telefonus 025-8296
Valandot: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad 1-4 v va
karo Sekmad Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo S lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimo.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susi tane 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai, vak 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9100

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiao PR 6-6440, rez. HĖ 4-3150
OR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3107 VVest 71 st Street

Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v. 
Treč Ir šeštad pagal sualtarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850
OR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS (R CHIRURGAS
6449 South l‘ula*M Itoad

Vai. pirmad.. antrad. penktad. 1-4 
tr 6 8 » v ketvlrt 8-8 v vakaro

Perskaitę "Drangą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.
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AMŽINYBĖS DAINOS GRYNOS Henrikas Radauskas AKTORIAI

Poeto Henriko Radausko 60

PRANAS

Mūsų epocha nėra draugiška 
Henriko Radausko poezijai, ne
žiūrint, kad ištikimų gerbėjų 
širdyje jis yra triumfališkai įsi
tvirtinęs, ka’p galingas žodžio 
meistras. Dabarties ore per 
daug deklaracinių voratinklių, 
per daug didaktinės etikos ir 
to iki gyvo kaulo įgrisusio “hu
manizmo”, kuri perša visi nuo 
Berkley auditorijų iki Krem
liaus kuorų. J gryną poeziją 
žiūrima su nepasitikėjimu. Juo 
labiau nepasitikima poetu, ku
ris ramiausiai trokšta susilieti 
“stiklo medy su nematomais 
žiedais” ir negalvoti, “ar ryto
jus beateis.”

¥
Pasitaiko, kad iš Lietuvos 

besisvečiuojąs kultūringas 
tietis, pokalbiui pasisukus j li
teratūrą, užklaustas apie Ra
dausko poezi ją, nustemba ir pri
sipažįsta. nieko apie ji negirdė
jęs. Viską žinąs, viską matęs, 
visko ragavęs, o Radausko ei
lėraščių taip ir neskaitęs, žino
ma, dėl to smerkti tautiečio ne
galima. Kalti yra visi tie pra
knistai ir kiklopai, įsitaisę pa
togiuose urvuose. Jiems rūpi, 
kad pasaulis į viską žiūrėtų tik 
pro vieną vienintelę akį.

Todėl pavergtoje tėvynėje, 
kur nuolat trimituojama apie 
kultūrą ir meną, 1967 išleistoje 
poezijos antologijoje skriaudžia
mi lietuv’ško egzodo poetai. Ra
dauskas pristatomas tik su 1935 
m. pasirodžiusiu rinkiniu “Fon
tanas”. Antologijos redaktoriai1 
ignoruoja faktą, kad poetas yra 
išleidęs ir kitas, dar nuostabes
nes knypns- “Strėlė danmijo’' 
(1950). “Žiemos, daina” (1955) 
ir “Žaibai ir vėjai” (1665).

Šiemet, švenčiant Henriko 
Radausko 60 metu sukaktį, ma
lonu pasidalinti io lyrikos su
keltais ir neišdylančiais ūnū- j 
džinis Nerūpi mums, kad Ra 
dausko tritonų signalo (“sapną 
galima pradėt”) nebegirdi ap
kurtusios laikmečio ausys. Mū- 
sii, širdyse jo poezija yra. gyva 
ir nuostabi. Klausomės jo dai
nų, mylime jo angelus ir tikime 
jo pasakom.

Juk ir poeto Mallarmė kūry
bai reikėjo 25 metų prasiskverb-

metų sukakčiai

VISVYDAS

ti pro ^buojumo ūkanas. Vienas 
kritikas yra pasakęs — reikėjo 
peržengti 25 skaistyklos slenks
čius. Bet a*ūe laikai buvo pa’y 
ginti ramūs. Radausko poezijos 
pergale abejoti netenka. Atei
tyje žmonės ironiškai šypsosis 
skaitydami Antano Venclovos 
įžangą, įtalpintą minėtoje anto
logijoje, kur tarp daugelio gar
sių pavardžių Radausko vardai 
neegzistuoja.

¥
O kaip Radauską traktuoja 

išeivija? Ir čia, ypač plačiuose 
sluoksniuose, jo literatūriniai 
judesiai vos pastebimi. Niekas 
jo nei prašo, nei tempia į litera
tūros vakarų parengimus. O gal
eiliniai poezijos rėmėjai prisibi- 

tau- j jo, kad Radausko vė’iausias sur- 
realizmas nepavergtu scenos.
Žiūrėk, nei iš šio, nei iš to, ram
pos šviesoje ims bėginėti viso
kie nuogi ir keisti satyrai, nim
fos, centaurai, apolonai. Kaž
kaip užmirštama, kad Radaus
ko gelmėse, “kurios su nieku 
nesiderina’”, yra. ir lietuviški 
pavidalai; gausiai plaukia lietu
viškiausios melodijos. Iš jo eilė
raščių įkvėpimo galėtų semtis 
net ir mūsų muzikai. Antai, kad 
ir iš tokio pavasariško teksto:

Begaliniai, sidabriniai, 
Krikštcliniai lietiis lyja.

Elena Gaputytė Peizažas (Nuotr. P. E- C. Smith)

■

Poetas Henrikas Radauskas, kuriam š. m. balandžio 23 suėjo 60 metų
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Laisto rūtą, laisto mėtą,
Laisto rožę ir leliją.

Arba iš tos melancholiškos nuo
taikos paežerėj;

Tyliai nuaidi vandeny
Daina liūdna, daina švelni,
'Ir tu į vandenį eini.
O kaip su tapytojais, kurie 

taip gabiai yra įsikūrę Ameri
kos žemyne? Ar jie mato tuos 
fantastiškus, plastiškus Radaus 
ko sapnus, kuriuose atsisklei
džia pasiutiškai įvairių formų, 
linijų ir spalvų panorama? Tų 
eilėraščių įtakoje galima tapyti 
ištisas paveikslų serijas — 
“Diena pajūby”, “Vilties ž’ugi- 
mas”, “Miestas”, “Veneros gi

mimas”, “Balius”, “šviesa”, 
“Vazė” ir t. t. Hipnotiški įvaiz
džiai veržiasi vulkanu. Tai dva
sios chemija, kurios formules 
valdo ne flegmatiškas profeso
rius, bet energingas burtinin
kas. Jis sukuria tokį vaizdų ir 
minčių sūkurį, iš kurio pabėgti 
neįmanoma. Apsvaigintas skai
tytojas yra nuvedamas į sal
džiąją Latofagų šalį. Realybė 
guli sutriuškinta. Visur šviečia 
fantazijos saulė. “Ir ten niekas 
neskaičiuoja laiko".

*

Mallarmė posakis “tegul ini
ciatyva priklauso žodžiams” tin- 

(Nukelta į 7 pusi.)

DAINOS GIMIMAS

Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, 
Aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,

Ir vėjas dangiškas i jos lapus atklysta, 
Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą

Ir skamba medyje melodija tyli, 
O aš klausausi jos ir užrašau smėly,

Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoją 
Su vėju ir paukščiu ir su medžiu baltuoju,

Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos 
Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.

DIENA PAJŪRY

Juodame atminties labirinte netikėtai žyb
telėjusi lempa nušviečia tolimą vasaros dieną, 
atsigulusią tarp ryto ir nakties, — jos liniją, 
judesį ir spalvą.

Naujagimė banga, pražilusi ir apsiputojusi 
iš pykčio, puola džiaugsmingai lojantį šunį.

Prikrautos mieguisto aukso, baltos jachtos, 
įkypai eidamos prieš vėją, paleidžia per dangų 
vėliavas ir žuvėdras.

Vakanas palaisto lapus iš nedidelio įskelto 
ąsočio ir pastumia taku ropoti mėlyną lėtą va
balą, spindintį neįtikimai linksmai — kaip tobu
los laimės pažadas.

O naktį — du smėliu sumaišyti, kaskart 
geriau pažįstami pabučiavimai ir jauki kalba 
niekada neužmiegančių krūmų, atidavusių 
įmantrų savo šakų piešinį ir jų silpną fioletą 
nepasotinantiems vidurnakčio dievams.

ŽIEMOS PASAKA .

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai. 
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne. 
Taip kvepia princai ir kirpėjai, 
Taip kvepia vakaras sapne.

Žiūrėki: linija pro stiklą 
Praėjo posūkiu tyliu, 
Rami šviesa pro švelnią miglą 
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga. 
Žiūrėki: baltas sodas minga. 
Nugrimzdo žemė praeity. 
Įspėk, kas eina? Neįspėjai: 
Ateina princai ir kirpėjai, 
Balti karaliai ir kepėjai, ,
Ir šlama medžiai apsn gti.

ŽODIS

Jie kirviu sukapojo žodį, 
Užrakino vario raktu, 
O jis mūro akmenį skrodė 
Nemirtingo žingsnio (aktu.

Prieš jį puolė javai ant kelių
Ir nutilo paukščia', kada
Jis aidėjo aklų trobelių •
Sidabrinės dainos gaida.

Jį už ančio nešėsi valkas 
Vakarų aušros ramume, 
Jį augino didelis La kas 
Šaknimis po gruodžio žeme.

Saulė pramušė plutą švino, 
Sultys ėmė ūžt kaip kadais, 
Šakomis padangę užtvino 
Ir užpylė žemę žiedais.

Jums įsakyta eit vaidinti. Gongas 
Plieniniais smūgiais meta jus į sceną, 
Kur aštrios lempos, krisdamos nuo lubų, 
Kaip harpijos pagauna jūsų širdį.

Jūs imat rėkt, ir jūsų balso vėjas 
Nušluoja dulkes nuo tamsių kulisų, 
Nuo dekoracijų, — pilių ir medžių, 
Ir jos apkloja jūsų seną širdį.

Jums reikia pailsėti. Anonimo 
Tarnautojai jus padeda ant stalo.
Kaip savo kūdikį, švelnus graborius 
Skardinėj urnoj neša jūsų širdį.

VENECIJA

Ji bangoj pakyla iš lėto 
Paauksuoto stiklo tvane: 
Ticianas ir Tintoretto 
Ir gondoltj juoda minia.

Gedulingi gondolų kūnai 
Girdi šauksmą mirties balsų. 
Ties kanalais mato lakūnai 
Vario arklius tarp debesų.

Iš lėktuvo iššokęs, angele, 
Nuplasnok vandenų keliais
Ir išgirsi beprotę anglę: 
“What a beautiful British place”.

Stangrūs vėjai prie burių limpa, 
Saulė rodo kelią laivams, 
Vandeny dainuojanti nimfa 
Šypsos savo akliems dievams.

O dievai nesupranta juoko, 
Net akliems žiūrėti skaudu: 
Marmurinėm sraigėm barocco 
Šliaužia klasišku fasadu.

AKMENĖJIMAS

Nežinau, mergina ar kolona, — 
Tamsumoj negalėjau atskirti, 
Bet jutau jos liemenį ploną 
Ir girdėjau negyvą širdį.

Iš dangaus nusileido balandis 
Ir, nutūpęs ant mirusios rankos, 
Virto akmeniu ir nusigandęs 
Matė, kaip marmuro bangos 
Užlieja erdvę ir laiką, 
Ir pats Dievas jų nesulaiko.

KAIMO RUDUO

Šalti laukai ir šulnių vanduo, 
Ir horizontuose malūnai moja.
Ateina gelsvas ka p liepsna ruduo, 
Ir piemenys liūdnam miške dainuoja.

Keli nuvargę, platūs spinduliai 
Ant kelo guli pr e raudonos varpos.
Pro tvorą raudonuoja obuoliai,
Ir kriaušė supas kaip auksinis varpas.

O vakare užntt'gti negaliu.
Matau, ka'p skrenda mėnesienoj žąsys, 
Ir pilnat'es geltonu takeliu
Iš lėto plauk a liūdesys manasis.

FLEITA

Bacho fleita g eda apie mirtį 
Ka p apie pavasarį — ramiai.
Dėk's da'l ias. Tenka atsiskirti.
Tu be reikalo g'mei.

Nesidėk da'ktų, nes jie palieka. 
Fleita čiulba vis linksm au
Apie mirtį, apie dangų, apie nieką, 
Apie laimę, kad be reikalo gimiau.

Japonijos fragmentai
Stoviu eilėj Tokyo areodrome, 

norėdamas išsikeisti jenų, o žmo
na stebi japonų masę, atėjusia 
pasitikti atvažiuojančių. Nema
žai reikia nustebti, kad ta masė 
yra juosvai pilka, žymiai netur
tingesnė nei tikėjomės ir, žino
ma, veik visi joje mažo ūgio. Kol 
aš mindausi nuo kojos ant ko
jos, laukdamas japonų banko tar
nautojo, kad jisai sužarstytų man 
bliūdeliais popierinių ir smulkių, 
areodromo vidury vyksta “spek
taklis”. Salės vidury stovi dvi po
ros ir kita kitai sparčiai lenkiasi. 
Taip maždaug palenktos “L” rai
dės pavidalu, beveik visi tuo pa
čiu ritmu ir kartu mušdami kak
tomis žemyn (net baugu, kad 
kaktomis nesusidaužtų iš manda
gumo). Jaunesnioji pora lenkia
si pasisveikinimo ir dėkingumo 
vardan greičiau ir žemiau, o vy
resnioji pora kiek lėčiau ir kiek 
aukštėliau. Iš karto jau matyt, 
katras šitoj hierarchijoj svarbes
nis. Sveikinamasi kiek galima že
miau pasilenkus, bet viena akim 
šonan pašnairuojant, kad būtų 
galima pamatyti, ar tas antrasis 
pasitiktasis jau atsilenkė, ar ne?

ROMAS VIESULAS

Jei taip — galima vėl pradėt at
silenkti į viršų, jei ne, sparčiai 
vėl šmukšt žemyn... Ir taip be

Romas Viesulas, žinomas mūsų 
grafikas, yra ir šitų “Japonijos 
fragmentų” autorius. Šiuo metu dai 
liniukas gyvena, profesoriauja ir 
kuria Romoje, Italijoj. Neseniai 
jis su žmona Jūra apkeliavo apie 
visą pasaulį. Jų kelionės, japoniš
kąją iškarpą čia pateikiame ir mū
sų skaitytojams.

atvejų, kad jie kada nors būtų 
užprašę daugiau pinigų, nei 
jiem, privalu, arba būtų vežę ke
lis kvartalus tyčia į šoną, kad 
užsidirbtų ekstra jeną. Čia ne Pa
ryžius, Roma, tad ir rūpintis ne
reikia, kad kas tavęs nenuvežtų 
stačiai iš stoties į peklą už de
šimt rublių. Ir kai taksistui pa- 
duodi dar ir arbatpinigių, To
kyo taksistas dėkodamas tau gra
žina juos atgal... Bet čia yra ki
ta bėda — Tokyo taksistai nepa
žįsta Tokyo, žinoma, išskyrus 
pagrindinius ir žinomus miesto 
taškus.

Iš tikrųjų realybė yra tokia, 
kad niekas nepažįsta Tokyo pa
gal adresus. Tik pagrindinės di
džiulės Tokyo gatvės turi vardus, 
dviem kalbom sankryžose pažy
mėtinus. Ir tie vardai, sakoma, 
buvo “inkrikštyti” tik prieš ne
seniai buvusią pasaulinę sporto 
olimpiadą. Kiekviena mažytė gat 
vė yra bevardė. Ir toj bevardėj 
gatvelėj kiekvienas namas, teisy
bė, turi numerį, bet ne pagal to 
namo eilę šitoj gatvelėj, bet pa-■ 
gal namo senumą. Taigi, senes
nis namas turi pirmesni numerį. 
O jei šalia to senuko namo iš
dygo naujutėlis, tai gali būti nu
meris 123 ir numeris 4 šalia vie
nas kito. Ir čia joks japonas su 
sveika galva tos mįslės negali

galo. Kaip gandrai, arba kaip 
Lietuvoj šulinių svirtys. Tik vė
liau keliaudami po kraštą, pas
tebėjome, kad toks lankstymasis 
yra arba labai išauklėtų žmonių 
sveikinimosi maniera, arba apla
mai senesnės kartos įprotis; jau
nimas to jau nebedaro. Daugu
mos minioje apranga vakarietiš
ka, ir tik protarpiais matyti mo
terys su egzotiškuoju “kimono”.

*

Kelias į Tokyo vidurmiestį pil
kas, beveik nuobodus.Iškelti virš 
miesto greitkeliai; baržos ir laivu- 
kai, purvinuose miesto kanaluo
se, pilnuose atmatų, alyvos ir 
šiukšlių. Važiuojant į centrą, tas 
įspūdis kiek gerėja, bet, susipaži
nus su Tokyo, vis dėlto, paaiš
kėja, kad fiziškai tas didžiausias 
pasaulyje miestas (devynių mili
jonų) nėra impozantiškas, nei 
fotogeniškas, kaip daugumas va
karų Europos didmiesčių.

. *

Japonijos taksistai mandagūs 
ir greiti, ir, tur būt, nėra buvę

išnarplioti. Paštininkai ir 
čiabuviai paprasčiausiai “žino” 
ir gatves, ir žmones, ir namus. 
Visiems kitiems pašaliečiams, 
nečiabuviams ir turistams visi 
Japonijos miestai egzistuoja tik 
blokais bei mažesniais ar dides

Higaši Honganji šventyklos vartai Kyoto mieste, Japonijoj.
(Visos reportažo nuotraukos Jūros Viesullenės)

niais miesto kvartalais. Kiekvie
nas skelbimas visoj Japonijoj bū
tinai privalo turėti pridėtą ir že- 
mėlapuką su strėlėm ir nurody
mais, kaip tą įmonę ar krautuvę 
toj miesto makalynėj surasti. Ne
reikia stebėtis, kad taksistas pri

veža tave iki bloko ribų ir palei
džia, nes ir jis pats, kaip velnias 
baloj, gali ten kanopą nusilauž-

Sofijos universitetas Tokyo.
(Nukelta į 4 psl.)
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Japonijos fragmentai
(Atkelta iš 3 pusi.)

Nemažas, apie 10,000 studentų, 
gana gerai prižiūrėtas. Klasės, 
paskaitų salės, užeigos, knygynai 
— viskas gana kuklu mūsų stan
dartais, bet atrodo, jog viskas ge
rai sutvarkyta. Kai kurios labo
ratorijos gal kiek dulkėtos ir kai- 
kurios lentynos pilnos pusmeti
nių dulkių. Šiaip įspūdis geras.

Įeinaam į vieną paskaitų salę., 
Vienas profesorius, gana vokišku 
akcentu, dėsto kažką japoniškai 
apie Nietzschę. Stebim studentus 
ir negalim atsistebėti. Iš arti šim
to jaunuolių, sėdinčių auloj, be
veik visi nuleidę akis. Pradžioj 
manėm, kad rašo arba seka ko
kius užrašus. Ne. Įbedę akis į la
pus ir suolus, klauso paskaitos. 
Kai kurie trumpai dėpteli į profe
sorių, kokiai pusei sekundės, ir 
vėl akim žemyn. Iš viso kokio 
šimto klausančių, gal kokie trys 
ar keturi seka profesorių stačiai 
akimis. Imam įsitikinti, kad japo
nas niekad nesijaučia tikrai lais
vas Svetimšalių akivaizdoj. Tą te
ko ir vėliau dažnai pastebėti. ,

Einam toliau per universitetą 
ir girdim, kad kažkas netoli žvė
riškai būbnais lupa ir šaukia sta
čiai gyvuliškais balsais. Dairo
mės. Nieko nesimato. Demons
tracija? Riaušės? Politinis inci
dentas? Beveik bėgte bėgam 
triukšmo link. Vienos sporto aik
štės pakrašty, kokie septyni jau
nikliai, sporto treningo apdarais, 
žestikuliuoja, kumščiais svaido į 
orą, muša sau krūtines, ir vėl 
meta kumščius laukiniu įtūži
mu pirmyn ir į šonus; rėkia kiek 
išneša gerklės, muša plaštakom 
sau per krūtinę ir pilvą; vėl pa
šokdami spiria kažką ore, lyg 
neprieteliui taikydami į vidurius. 
Vėl rėkia, kiek tik tos diafragmos 
ir plaučiai ištriūbyti gali... iki 
veidai nuo pastangos pamėlynuo
ja. Žiūrim neatsistebėdami ir ne
suprasdami, kam visa tai, ką tu
rėtų šitai reikšti? Spektaklis lau
kinis. Bežiūrint, per nugarą ima 
verstis šalti šiurpuliai.

Virš viso to, būgninkas, nutvė
ręs didžiulį būgną, taip jį lupa, 
lyg būtų pagavęs didžiausią Liu- 
cifierių ar viso svieto nesveikatą 
nesveikatą bei neprietelių. Muša 
iššokusiom akim, iššokusiom 
gyslom kaktoj ir alkūnėse.

Stovim ir stebim, suparaližuo- 
ti to nepaprasto nuožmaus spek
taklio. Pagaliau neiškenčiam ir 
prieinam paklausti vieno iš ma
žiau žiauriai atrodančių jaunik
lių: kas čia yra? Jis labai ramiai 
ir mandagiai atsako, kad šita 
grupė yra Sofijos universiteto 
studentai, čia jie praktikuojasi 
sportiškam skatinimui (“cheer- 
leading”), nes rungtynės turi į- 

, vykti netrukus.
Na tai biskį “cheerleading”. 

Kažkaip tas žvėriškas tasymasis čia 
pat už universiteto vartų mūsų 
vakarietiškom akim yra fantas
tiškas. Matyt, tradicinė individo 
represija ilgais feodaliniais am
žiais išvirsta panašiomis progo
mis į gan laukinę eksploziją. 
Prisiminė tada ir pasakojimai a- 
pie japonų karių nuožmumą pra
eitam kare. Teko matyt ir vė
liau gana nuožmių vaiz
dų: šturmavimo, deginimų ir ba
rikadų Japonijos universitetuose. 
Ir tuo pačiu metu japonas, jau
nas ar senas, yra nepaprastai ma
lonus ir paslaugus beveik kiek
vienam ateiviui. Japonų paslau
gumas dažnai viršija bet kokia 
vakariečio fantaziją. Kartais at
rodo, kad japonai sutiktų apibėgt 
kokią dešimt blokų, kad tik tau 
parodytų kelią. Ta prasme, Japo
nija yra keliautojų rojus.

*
Tokio areodrome laukiame 

lėktuvo į šiaurinę Japonijos salą, 
Hokkaido. Apsidairę aplink, ma
tome, kad mes beveik vieni pa
tys nejaponai šioje laukiančiųjų 
minioj. Matyt, tas maršrutas ne
įjungtas į tradicinį užsieniečio 
turisto kelią, kuris čia tik atbėga, 
apibėga miestą, nuvyksta trau
kiniu į Kyoto ir — namo. Ma-

tome, kad beveik visi laukian- bokšto, o jau naujesnės statybos 
tieji į mus žiūri. Matyt, Hokkai-, miestuose bokštai panašėja į iš- 
do keleiviams tai yra naujiena. Į pūstus vamzdžius arba lakiojan- 
Kaip tarptautiniai skridimai, I čias dešros formas. Kaip bebū- 
taip ir lokaliniai, gerai organi- i tų, bet kiekvienas padoresnis 
zuoti, ir viskas areodrome ne- Į miestas kažkodėl turi turėti bokš- 
paprastai išaiškinta žodžiais, žen I tą... Tur būt, japonų mentalite- 
klais, strėlėm ir garsais. Kartais, tui tai reprezentuoją, kokį nors 
net atrodo, kad peraiškinta, ir i neabejotinai vakarietišką simbo- 
jeigu nemokėtum skaityti, japo- I lį. 
nu būdamas, tur būt, ir patys 
ženklai tave nustumtų kur reikia.

Dvi senutės, belaukiančios lėk
tuvo, apsirengusios pilkšvais ki
mono, plaka plaštakom kita kitą 
per nugarą, šonus ir šlaunis. Ot 
taip panašiai kaip dzizo būgni
ninkas barbentų per būgną. Pra
džioj ima juokas iš regimo vaiz
do, po to greit suprantam, kad 
tai yra raumenų masažas sėdin
čiam ir belaukiančiam žmogui 
skatinti jo kraujo apytakai. Tur 
būt, jeigu kas taip pradėtų plak
tis Chicagos areodrome, tai šeri
fas uždarytų į beprotnamį. Bet 
gi šis masažo metodas turėtų bū
ti labai efektingas.

Sapporo miestas yra visos Hok
kaido salos sostinė ir, tur būt, vi
sos vietinės industrijos centras, 
o taipgi visos lokalinės adminis
tracijos nervas. Pats miestas iš
siplėtęs ryžių laukų lygumoj, o 
visai netoli horizonte gan impo
zantiški kalnai. Miestas nema
žas, turi net savo rūšies Eifelio 
bokštą.

Visi didesni japonų miestai tu
ri po kokį nors bokštą. Seniau sta
tyti bokštai yra vis gana tikslios 
kopijos prancūziškojo Eifelio

*
Labai nustembam, kiek susipa

žinę su miestu, kad tik didžiulės 
pagrindinės gatvės yra grįstos ir 
centrinės alėjos prižiūrėtos. Kiek
viena mažesnė šoninė gatvelė 
murkso vasaros lietaus dumble 
( o sausu sezonu — tur būt, 
dulkėse) — negrįstos, duobėtos 
tiek, kiek tik akis užmato. Gatve
les apsėdę žemi namukai, paru
dę nuo saulės ir lietaus.Mažytės 
krautuvėlės, dirbtuvės, mašinų 
pataisymo garažiukai ir masė vi
sokių liekanų — aprūdijusių, ap
dulkėjusių. Už miesto centro 
mūrinės statybos yra jūra rudų, 
žemų, mažyčių stogų.. Lopų lo
pais.

Būnant Vakaruose ir žinant 
Japoniją iš vienos kitos knygos 
ir turistinių plakatų, visos eilės 
pokarinės Japonijos filmų ir iš 
japoniškos industrijos produktų, 
kurių yra begalės visuose pasau
lio kraštuose, kažkaip esi linkęs 
įsitikinti, kad tai yra pasiturin
tis kraštas, su aukštu gyvenimo 
lygiu. Bent aš kažkaip tikėjausi 
panašaus standarto į Vokietiją, 
Daniją, Belgiją, kad ir savo ūki
niu pajėgumu gal smulkesnę ir

Kinkakuji Aukso pagoda Kyoto mieste, Japonijoj

pilną gyventojų kamšaties. Aiš
kėja, kad ne visai taip. Matyt, 
yra krašte nemažai galingų gy
vybinių centrų, ypatingai kai ku
rios industrijos, bet bendras gy
ventojų lygis, vidurkyje pama
tuojant su Vakarais, yra kuklus. 
Šitas Hokkaido įspūdis pasitvir
tina ir kitose Japonijos salose.

♦

Kaip bebūtų, Japonija 
tur būt, turtingiausias Azijos 
kraštas ir labiausiai supramo
nintas. Visuomet, jeigu aiškina
ma čia apie kokią įmonę ar pas
tatą, dažnai priduriama, jog tai 
“didžiausia įmonė Azijoj”, “di
džiausias kompleksas Azijoj” ir 
panašiai. Bet šalia be galo įspū
dingų pramoninių laimėjimų 
netrukus paaiškėja, kad japono 
gyvenimo vidurkis vakarietiškom 
akim, kaip minėta yra labai kuk
lus. Žmogus, baigęs gimnaziją, 
pradeda darbą, gaudamas apie 
60 dol. į mėnesį; japonas, baigęs 
universitetą, pradeda mėnesine 
alga — 80 dol., o už kokių 5 
metų gali prisikasti iki 150 dol. 
į mėn. Žinoma, aukštesniuose 
ranguose yra nemažai dar ir pa
šalinių pajamų, arba, geriau sa
kant, — priedų. Bet tai liečia pa
čią aukštuomenę. Sakoma, kad 
Amerikoj darbininkas svarą svies
to gali uždirbti per 17 minučių, 
o japonas tam pačiam svarui 
turi aukot 84 minutes. Rusijoj 
dirbama net 163 minutes tam, 
pačiam sviesto svariukui.

Taip pat statistika sako grei- pradžios mokyklos mokiniai, ek- zono metu. Visai pagrįstai pirmie-
tam palyginimui ir kitus įdomius skursijų formatuose, su vadovu ji atsilankiusieji Osakos Expo 70
dalykus. Sakoma, kad niujorkie- priešaky (panašiai kaip mes ke-; skundžiasi, kad didžiausią pro-
čiai, padalinus per capita, už- j liaudavom kadaise su panele mo- blemą pamatyt ką nors sudaro
dirba 2,681 dol. į metus, gi Tokyo' kytoja, rodančia pirštais viską). I patys japonai keliautojai, kurių 
gyventojas, padalinus per capita, Beveik neišvengiamai tas vado-1 masės prie kiekvieno paviljono, 

o tiesiog neišbrendamos neper- 
žiangiamos minių minios prie 
suvenyrų kioskų.

uždirba 681 dol. Ir kartais reikia vas turi rankoj vėliavėlę ar dvi, 
stebėtis, kaip pvz. Tokyo žmogus, kuriomis savo ------------
kur gyvenimas kaip ir visuose 
didmiesčiuose nėra pigus, gali su
durti galus. Kaip ir visų kitų 
kraštų ekonomiją, taip ir Japo
nijos, pakeliaujančiam žmogui 
yra labai sunku suprasti. Japoni
jos situacija vakariečiui yra tie
siog mįslė, kaip ir jų tos senovi
nės gatvės. TY

Suvenyrų pirkime japonas, be 
abejonės, turi pirmąją vietą vi
same pasauly. Lėlių, barškalų, 
blizgučių, drožtų meškų ir stir
nų yra čia neišbrendami, neiš
brendami, neišmatuojami kal
nai. Visuomet galvojau, kad a- 
merikiečiai pamišę suvenyrų pir
kime, vis dėlto amerikiečių suve
nyrinis ūpas yra tik blankus še
šėlis, lyginant jį su japonų suve
nyrine aistra.

Jeigu japonas kam- ruošiasi, 
tai pasirengimams nėra galo. 
Niekas neturi būti palikta atsi
tiktinumui ar netikėtumui.

1972 Sapporo kalnuose turi į-‘ 
vykti olimpinės žiemos sporto 
žaidynės. Bet tai dar bus už kele- 
rių metų.Gi jau šiandien Sappo
ro gatvėmis eina neišbrendami 
paradai su orkestrais, lazdom, 
švilpukais ir kazirkuotom kepu
rėm (su plunksnom ir be plunks
nų). Visa tai labai panašu į ame
rikoniškus paradus. Viskas jau 
olimpiniam įvykiui. Toks iš
ankstinis, apgalvotas ir detalus 
japoniškas pasiruošimas! Sunku 
net įsivaizduoti, kas čia turės 
atsitikti per pačias žaidynes, jei
gu jau dabar taip į dūdas pučia
ma. O paraduotojai jau seniai 
narsiai muša kojom ir šveičia 
rankom į visas puses su nepa
prastu rimtumu.

Kažkaip kai palygini šias eise
nas su kitais matytais paradais, 
keista matyti, koks mažas vidur
kio ūgis šitose paraduojančių ei
lėse. Spėjama, kad japono paly
ginti mažas ūgis yra išdava jų 
kasdieninės dietos, kurioj domi
nuoja ryžiai, bet jaučiama mėsi
nių patiekalų stoka.Net jųjų sėdė
jimo būdas, su prasta kūno krau
jo apytaka, čia gali turėti savo 
įtakos.

(Bus daugiau)
.“kongregacijai’ 

mosykuoja, kad paskui sekan
tieji nepasimestų. Tos vėliavėlės 
čia mosykuojamos visur—stoty
se, aerodromuose, pievose ir vieš
bučio laukiamajame. Jeigu grupė 
pasitaiko iš tolimesnio Japonijos 
pakraščio, tai vadovas gali turėti 
net dvi spalvuotas vėliavas ir 
dar raudoną kepurę priedo.
Pačioj Japonijoj turizmas yra 

pasiekęs beveik fantastiškas pro
porcijas. Pirmiausia turizmas čia 
nepaprastai gerai organizuotas. 
Galima ramiai tvirtinti, kad taip 
detaliai išbaigtos kitos turizmo 
organizacijos pasaulyje nėra. E- 
su tikras, kad kiekviena kvadrati
nė pėda Japonijoj yra sužymėta, 
sukataloguota ir aprašyta strė
lėm kaip ją pasiekti traukiniu, 
autobusu, lėktuvu, dviračiu, rai
tom, pėsčiom ar klupsčiom. Vis
kas su diagramom, tvarkraščiais, 
kainoraščiais, bei nurodymais 
kurią valandą ar minutę į katrą 
pusę žiūrėti. Keliaujančių po 
kraštą japonų masė yra beveik 
pasibaisėtina, ypač keliavimų se-

23% HOUR SERVICE« z
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS 

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VALYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, WESTINGHOUSE.

G. McGrath b \o/i
HEATING AND AIR CONDTIONING

nės gatvės. A
Negali atsistCTėti ne vien kuk

liom pajamom, bet ir tokiu 
paprastu atsidėjimu darbui, 
dangi visad ir visur japonas 
veik fanatiškai darbštus, ir 
darbo kultas kartais eina iki 
tomatizmo. Gal tik vokiečiai šiuo 
aspektu yra kiek panašūs į japo
nus, kuriems darbas per se turi 
dar ir kažkokią moralinę vertę. 
Galimas dalykas iš čia ir kyla 
japono fanatizmas darbui.

Vaizduokitės sau fabriko žmo
gų, gaunantį dvi savaites atos
togų į metus ir grįžtantį į fab
riką po 10 dienų, pilnų dvie
jų savaičių net neišnaudojus... O 
tai gana dažnas paprotys, bet 
japonas, tik sugrįžęs į darbinin
kų būrį, atgauna visą pasitikėji
mą savim ir tik organizuotoj 
bendruomenėj jaučiasi labai ge
rai.

Nemaža įmonių rytais turi 
gimnastiką visiem fabriko dar
bininkam, kuriai kiekvienas turi 
paaukot savo ekstrą laiką. Kar
tais “pro forma” ir patys vado
vai mankštai dalyvauja morali
niam kitų paskatinimui. Po to, 
įgriuvęs fabrikan japonas drvskosi 
kaip žvėris prie savo mašinų kaž
kokiam bendram labui. Ir atro
do, jog retai kada ir beklausia, ką 
už visa tai gauna. Čia, berods, ir 
yra Japonijos didžiulė industri
nė stiprybė: masė nepailstančių 
it reikalavimus nepertempiančių 

. rankų.
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3354 West 63rd Street. Tel. — 476-8400.

Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; Šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v.
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Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

J. LIEPON1S

Marquette Pk., 62II So. VVestern PR 8*5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nu<

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai vtk

Satino festivalis Tokyo mieste

*

vienas, atskirtas nuo 
bendruomenės, pasi-

. Japonas 
grupės ar 
meta. Sakoma, kad sąjunginin
kai praeito karo metu šitą bruo
žą pastebėjo ir išnaudojo — izo
liuoti japonai grynai iŠ psicholo
ginės savigynos ir dėl izoliuoto 
netikrumo pasidarydavo taipgi 
aršiausi bendradarbiai.

Taikos metais irgi japono ben
druomeninis bruožas yra labai 
ryškus. Pasidairius tarptauti
niuose aerodromuose, didmies
čiuose, dažnai gali matyt keliau
jančias japonų grupes. Pačiame 
krašte tas grupinis keliavimas 
eina kartais iki groteskinio kraš-

įtutinumo. Būrių būriai suaugu-(| 
| šių japonų keliauja taip, kaip1
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lietuviu Švietimas Vokietijoje
LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VO

KIETIJOJE. Vaikų darželių, pra
džios mokyklų, progimnazijų, spe- 
cialinių mokyklų ir kursų, veikusių 
1944-1950 m. apžvalgos su žemė
lapiu bei 252 nuotraukomis. Prie
de — Lietuvių Švietimas Austrijo
je su 10 nuotraukų. Redagavo Vin
centas Liulevičius. Išleido Kultūrai 
remti draugija 1969 m. Chicagoje. 
Tiražas 1000 egz. Leidinys 640 
psl., kaina 12 dol., gaunamas ir 
“Druge”.

J. JAKŠTAS

me-

*
Atidžiai skaitančiam šio straip

snio antraštės pavadinimą, kuris 
yra neseniai išleisto stambaus 
veikalo pavadinimas, pasitvirti
na istorijos moksle patirta tiesa: 
paskiruose .(individualiuose) 
praeities reiškiniuose atsispindi 
visa visuomenės buitis tam tikra
me laike ir aplinkybėse. Paskiri 
faktai bei įvykiai tėra vien ele
mentai tos bendros buities. Ji su
vokiama vien iš paskirų faktų bei 
faktelių, be kurių ji negalėtų 
būti įsivaizduojama. O ir atskiri 
faktai bei reiškiniai tik iš ben
dros buities darosi suprantami, 
prasmingi. Tuo būdu, istorinia
me vaizdavime paskiri faktai ir 
visuomeninė buitis tik ideališkai 
skiriami. IŠ tikrųjų jie susiję kitas 
su kitu. Neatskiriamai.

Vincento Liulevičiaus ilgus 
metus ruoštame veikale “Lietu
vių švietimas Vokietijoje (Chi
cago, 1969) gražiai ryškėja ta 
mūsų tautos karo .išdavų suda
ryta buitis, kuri galėtų įeiti į is
toriją didžiojo egzodo vardu. Is
torijai žinomi tokie egzodai, su
sieti vis su didelėmis suirutėmis, 
kurios pertraukia žmogui kasdie
ninį gyvenimą, įneša dideles per
mainas. Tas mūsų tautos egzo
das buVo pasitraukimas kelių de
šimčių tūkstančių į Vakarus, pa
gal anuo metu susidariusias ap
linkybes daugiausia į Vokietiją. 
Mūsų žymios tautos dalies, jo
je atsidūrusios, buitis ir pavaiz
duojama .Liulevičiaus knygoje 
mokyklų istorijomis. Jvairių rū
šių mokyklų istorijėlės ir yra tie j 
paskiri faktai, kuriuose atsispin-1 
di mūsų į Vokietiją atblokštų 
tautiečių buitis. Faktai yra tos 
buities paveikslai ir jų visuma- 
— josios daugiau ar mažiau vie
ningas vaizdas.

Autoriaus pasirinktas tikslas 
duoti paskirų mokyklų Vokietijo
je istorijas apsprendė veikalo 

nėra vienlypio 
vyrautų ko- 

vedamoji mintis

pobūdį. Jis 
turinio, kur 
kia viena 
ir trauktųsi raudona gija per vi
są veikalą. Priešingai, Veikalas 
yra tam tikrais požiūriais sutvar
kytas vaizdų rinkinys, arba, is
torišku terminu kalbant, kro-

rašymai — tai archyvinė 
džiaga, sutelkta šiame veikale. 
Ji paliks vertingu šaltiniu lietu
vių tautos ateities istorikui. Ji de
rės nušviesti tai masinei mūsų 
tautos emigracijai, kuri iš to
limesnės laiko perspektyvos ro
dysis intin prasikišančiu reiški
niu Lietuvos istorijoje.

Šių mokyklų kronikos nebūtų 
atsiradusios, jei nebūtų kas su
mojęs paraginti mokyklų vedė
jus jas rašyti. Tuo ragintoju bu
vo ne kas ktas, kaip pats veikalo 
rengėjas V. Liulevičius. Kaip iš 
jo pasisakymo įvadinėse pastabo
se matyti, jis jau pirmame pro
gimnazijų ir gimnazijų direktorių 
suvažiavime Hanau (1946.1.12 
ir 13) kėlė mintį surinkti švieti
mo įstaigų istorinę medžiagą ir 
išleisti tam tikrą leidinį. Nuo to 
laiko dalyką jis pakartotinai ju
dino, kol šis leidinys pagaliau iš
vydo pasaulį. V. Liulevičius ėmė 
kaupti drauge su mokyklų istori
jomis ir Išeivijos archyvą, kurį1 
jis išugdė iki dabartinio Pasauli- I 
nio archyvo, jo paties su ištver-1 * 
me ir pasiaukojimu vedamo. Iš 
pačios jį apsėdusios idėjos — į- 1 
amžinti tą epochinį mūsų tautos 
gyvenimo momentą gimė jam i 
mintis surinkti mokyklų kroni
kas ir suorganizuoti archyvą. A- 
bu užmojai pasiekti.
Be betarpiškų kronikų randame 

veikale ir vėliau prieš jo išleidi
mą taip pat rengėjo paraginimu 
parašytų. Šios kronikos daugiau 
atsiminimai iš švietimo darbo 
stovyklose. Šios rūšies kronikose 
jau jaučiama laiko distancija 
tarp aprašomojo dalyko ir auto
riaus. Čia jau dėstoma daugiau 
bendrinėmis sąvokomis, nesilei
džiant į smulkmenas, į statisti
nius duomenis (šių greičiau ir 
neturėta). Žvelgiama į mokyklų 
įsikūrimą ir jų veiklą iš bendros 
to meto padėties. Kaip skiriasi 
kronikos, kilusios iš betarpiškos 
patirties, nuo kronikų, kurios ra
šytos iš atsiminimų, rodo, kad ir 
rašinys V. Petrausko apie Gross 
Hesepes lietuvių gimnaziją (346- 
350 p.) palygintas su čia pat se
kančiu Hanau- gimnazijos apra
šymu J. Švobos ir P. Maldeikio. 
Pirmasis rašinys pagamintas 19- 

m., o antrasis 1947, 1948 m.69

2. Mūsų išeivių buities 
pavaizdavimas

Kaip jau straipsnio pradžioje 
minėta, paskiruose istoriniuose 
vaizduose atsispindi visa visuo-IL/IlolkUL Iv I 1111 11 U I\<1 1 Ucl 11 ly M v" . V d * Z.M Uvūc cl L->i DJ-/111 vi 1 V1.JC1 VljUU 

nikų telkinys. Tuo atžvilgiu jis menės buitis. Ši tiesa aiškėja ir 
ir tenka arčiau apibūdinti. j iš tų kronikinių vaizdelių, šia

me veikale teikiamų.
Pirmiausia aiškėja iš paskirų 

aprašymų, kaip vargingai kūrė
si lietuviai karo nuniokotoje Vo- 

i kietijoje.Pažymėtina beveik ben- 
| drinė mokyklų steigimosi data — 

’ I antroji 1945 m. pusė, atseit, “pas
kutiniams patrankų šūviams nu
aidėjus”, kaip Gross Hesepes lie
tuvių gimnazijos aprašytojas iš
sireiškė (346 p.). Bet mūsų išei
viai buvo išgyvenę Vokietijoje 
jau ištisus metus ir kai kurie (re
patriantai) net daugiau ketve
rius. Tačiau apie lietuviškas mo
kyklas 1944-45 mokslo metų be
veik nieko negirdėti, išskyrus 
Drezdene veikusį vaikų darželį. 
Paaiškinimas lengvas: nebuvo 
sąlygų. Lietuviai, 1944 m. ar dar 
anksčiau atvykę, buvo įtraukti į 
vokiečių karo ūkį ir triūsė jame, 
pasklidę vietinių tarpe. Gyvena
mosios sąlygos nebūrė lietuvių, ir 
jų vaikai tegalėjo lankyti paski
rai tik vokiškas mokyklas ar 
šiaip dykinėti siautėjančio karo 
aplinkoje.

Padėtis iš pagrindų pakito, ka
rui pasibaigus.Žmonės staiga ne
teko darbų, su jais dažnai bu
vusių surištų gyvenviečių ir net 
to labai lieso pragyvenimo šalti
nio. Be to, karo išvargintoje ir 
nepritekliaus kenčiančioje Vo
kietijoje, visai suprantama, pa
kilusi iš vietinių pusės ksenofo
bija gausiems svetimiesiems. Šios t

I
I. Kronikų rinkinys

Istorijos moksle kronikomis va
dinami pasakojimai apie kokius 
įvykius kronologine tvarka, at
seit, pamečiui pagal jų vyksmą. 
Linkstama labiau pasitikėti to
mis kronikomis, kurių autoriai 
yra buvę įvykių dalyviai, tariant, 
patys juos pergyvenę. Sakoma, 
jie yra betarpiški liudininkai. 
Kitos kronikos — o tokių yra 
daugiaiisia — rašytos autorių iš 
kitų atsiminimų, kitų pasakoji
mų, iš senesnių kronikų ir kokių 
kitokių šaltinių. Kiek šiosios kro
nikos yra patikimos, nustatoma 
kritiškais tyrinėjimais pagal į- 
prastus istorijos mokslo metodus. 
Net ir kronikos, kurių autoriaį 
yra betarpiški liudininkai, kar
tais reikalingos kritiško patikri
nimo.

Cią minimame veikale kaip tik 
randame šias abi kronikų rūšis. 
Nemaža jų, t.y. tų istorijų, rašyta, 
dar mokykloms veikiant ir net 
jų pradžioje. Kaip iš kai kurių 
turinio ir ypač iš pridurtų pa
rašymo datų matyti, jos rašytos 
1947, 1948, 1949 m. ir dažniau
siai buvusių mokyklų vedėjų ar 
mokytojų. Aprašymai — betar
piški patyrimai su smulkiais nuo
tykiais, kai kur dienoraštiškai 
teikiamais, su statistiniais 
duomenimis Tokio pobūdžio ap-

pakitėjusios aplinkybės stūmė lie
tuvius (kaip ir kitus pašalaičius) 
į Unrros organizuojamas stovyk
las, kur jie surado sąjunginių 
tautų karo aukoms teikiamą glo
bą. Knygos kronikos gražiai ro
do, kaip įvairiose Vakarų Vokie
tijos vietose augo vadinamos DP. 
stovyklos nuo 1945 m. Su jų kū
rimusi kilo ir tautinių mokyklų 
reikalas, nes, apsigyvenę stovyk
lose, ateiviai išsiskyrė iš vietinių 
ir jų švietimo įstaigų. Jiems teli
ko savos mokyklos stovyklų ri
bose.

Mokyklų kūrimas buvo gali
mas, ir jos sparčiai dygo dėl gan

Vincentas Liulevičius

gausių inteligentinių pajėgų pa
bėgėlių tarpe.Žymi dalis tų švie
suolių buvo įvairių mokyklų mo
kytojai, su patyrimu ir išeito 
mokslo kvalifikacijomis. Jiems 
pirmiems ir parūpo steigti mo
kyklas. Prie mokytojų jungėsi ir 
šiaip šviesuoliai, kuriems stovyk
linio gyvenimo tuštumą tik ri
bota visuomeninė veikla (įvai
riuose komitetuose) ir ypač mo
kymo darbas tegalėjo kiek už
pildyti. Be to, mokyklose darbas 
vietomis dar buvo kiek ir atlygi
namas. Tad neveiklumui pa
smerktus šviesuolius jis kiek ir

, NOTHING TO SĖT!
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viliojo. Tipiškas tuo atžvilgiu |matyta.Kronikose atsispindėjęs ti- 
liudijimas Seligenstadto kronikos kėjimas neišsipildė, 
rašėjo (505 p.): “Liepos 19 d. | 
(1945) buvo sušauktas pirmas 
mokytojų pasitarimas, į kurį at
vyko 12 asmenų, pasiryžusių dirb 
ti mokytojo darbą, nors iš minė
to skaičiaus vos trys buvo moky
tojai”.

Mokytojai, kaip ir visi stovyk
lų gyventojai, gerai numanė, kad 
stovyklinė buitis yra laikina. Pra
džioje vis puoselėta mintis grįž
ti į paliktą tėvynę, nors ir neži
nota, kaip tai galės atsitikti. Mo
kytojai taipgi grindė savo varga
ną darbą mokyklose ana grįžimo 
į paliktąjį kraštą viltimi, kaip iš Duota vietonJo vienų metų isto- 
kai kurių pareiškimų matyti. 
Pvz., Hannoverio lietuvių gim
nazijos kronikos autoriai, rašę 19- 
47. 9. 6 d., baigdami išsitarė: 
“Šis šventas ugdymo darbas bu
vo dirbamas su ypatingu atsidė
jimu, nes gerai suprasta, kad

3. Veikalo sąranga

Visame veikale jaučiamas 
kruopštaus redaktoriaus triūsas 
sistemingai ir tvarkingai perteik
ti skaitytojams mokyklų istorijas. 
Jos surūšiuojamos pagal mokyk
lų tipus: vaikų darželiai, pradžios 
mokyklos, progimnazijos ir gim
nazijos ir specialios mokyklos bei 
kursai. Specialių mokyklų tarpe 
pavyzdingu aprašymu laikytina 
Eichstaetto ' kunigų seminarijos 
istorija. Kiek silpniau pavaizduo
tas Hamburgo DP universitetas.

jimu, nes gerai suprasta, kad rūšies popierius, kuris ir po 100 
tremtyje išugdyta jaunoji karta metų netrupės. Tokiame popie- 
gražiausia gėlė tėvynės laisvės riuje išėjo skaidrios ir švarios 
vainike” (366 p.). Turime ir dau- Į nuotraukos, kurių knygoje net 
giau panašių viltingų pareiški- 262. Kietas, skoningas apdaras 
mų. Tyras tikėjimas grįžti na-daro didelį (632 p.) veikalą gra
mo aiškėja ir iš jūrų mokyklos |žų, malonų paimti į rankas. Ver

• Kazio Sajos, žinomo oknp. | D. Kazragytė, R. Varnaitė, D. 
Lietuvos dramaturgo, nauja pje
sė “Šventežeri^” pastatyta Kauno 
dramos teatre. Režisavo J. Jura
šas. Pagrindinius vaidmenis at
lieka A. Raubaitė, A. Voščikas,

ANT ATLANTO VANDENYNO 
KRANTO

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro Tomikų va
sarvietę, kuri yra ant pat At
lanto Vandenyno kranto ir turi 
visas sąlygas, apie kurias kiek
vienas didmiesčio žmogus per 

(ilgus metus svajoja.
Dėl smulkesnių informacijų

rija (iki 1947), nors jis veikė 
daug ilgiau.

Kultūrai Remti 4 draugijos — 
leidėjos dosnumas aiškus iš pa- prašykite: V. Tomkus, 700 Oeean 
čios veikalo išvaizdos.Pirmiausia Dr. Juno Beach> North Palm 
pastebimas nepaprastai aukštosį Beacjj( Florida

skambinkite: 305
33403 arba 
— 844-3388.

(sk.)

Juronytė, V. Tomkus.

Kviečiame j talkai
Lietuvių Enciklopedijos leidykla, 

išleidusi eilę vertingų ir kažin ar be- 
pakartojamų leidinių, iš naujo sutelkė 
jėgas prie ENCYCLOPEDIA LITU
ANICA, kurios bus 5 tomai. I-sis to
mas yra jau išleistas. Maloniai kvie
čiame į talką ją užsiprenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas priima: 
Draugo. Naujienų, Barcaus. Margu
čio, Jaunimo Centre pas p. Rožans- 
ką įstaigose, Marginių ir p. Tvero 
krautuvėse

Iš anksčiau išleistų leidinių dar tu
rime:

1

2,

3.

Lietuvių Enciklopedija — 36 to
mai.

Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai

Mūsų Lietuva — 4 tomai

Tai yra vertingos dovanos bet ku
ria proga. Jų kainos yra žemos, lei
džiant dabar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakykite, nes at
sargos yra nedidelės

Adresas:

JUOZAS KAPOČIUS
361 W. Broadway, P. O. Box 95,
So. Boston, Mass. 02127, USA.

Tel.: leidyklos (617) 268 7730, 
Namų (617) 282-2759. (sk.)

i — ——————————
< ■ ».■ v- ' < * ■
PARDUODAMI 

1$ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtina
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern Tel. GR 6-442'

tingas turinys, su daugybe išei
vių minimų vardų ir vaizdų, ir 
patraukli išvaizda šį veikalą 
daro būtina puošmena kiekvie
nų namų bibliotekoje.Ypač turė
tų būti tinkama dovana pasižy
mėjusiems moksleiviams įvairių 
mokyklų švenčių progomis. Ir 
šiaip pasikeisdami dovanomis, y- 
pač su už šio krašto ribų gyve
nančiais, kuriems veikalas sun- 

;kiau įsigyjamas, pradžiugintume 
■ne vieną tokios dovanos gavėją. 
(Knyga turėtų pasklisti mūsų tau
tiečių tarpe ir liudyti ilgus ilgus 

į mū
sų tautos buityje — didįjį egzo
dą.

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
2615 Wesf 43 St. 

Chicago, III. 60632
Tel. 254-2233 ar PR 8-5374

R

Frensburge lektorių nuospren
džio, padaryto 1947 m. viduryje 
— neišduoti dvejų metų kursą 
baigusiems šturmano diplomo 
dėl neatliktos praktikos. Rodos, 
kad su gera viltimi dėstytojai nu
tarė: “Grįžus Lietuvon, kai jie 
turės pakankamai praktikos, 
jiems bus galima tatai (t.y. išei
tas mokslas) užskaityti, padarius 
jiems trumpą kurso pakartoji
mą bei išlaikius egzaminus iš
duoti pirmųjų šturmanų diplo
mus” (591 p.).

Be abejo, kronikose reikšta vii- Jajkus istorišką reiškinį 
tie atitikn ir ctnvvUnc oriAznntrJu ...... >. .....

i

P R 0 G R E S S • P A 2 A N G A 
C O L L I S 1 O N B X P E R T S

A & J, STANEVIČIUS 
(Fender) Pilna* Pataisymas 

Plauname — Ištepame — Dažome 
Motoro, Karoserijos (Body), Sparnų 

2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9683
Chicago, Illinois 60632

tis atitiko ir stovyklos gyventojų 
viltis. Bendra stovyklinė dvasia 
atsispindėjo ir tose kronikose. 
Kad gyvenimas po poros metų 
pasisuks kita kryptimi ir, užuot 
grįžus “į laisvą Nemuno šalį”, 
kaip vienoje kronikoje (541 p.) 
sakoma, teks mums pasklisti čia 
užjūriuose, pradžioje dar nenu- 
.......... ..........

H I G H
Paid

5%
PASS BOOKS 
5’/2% 

$1,000 minimum 
INVESTMENT BONUS l'LAN

Savings

A T E S
e r 1 y

6%
95.000 minimum

2 YEAR CERTIFICATE

5 % %
$1,00(1 minimum

1 YEAR CERTIFICATE
$20,000 .Insured to

Highest reserves

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60632

n R''
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

"ADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAI'-'YMA' 
-!PAI VOTOS TFI.FVTZTJOS APARATAI

i
I

IIMSTAM ATIC* 124
Camera...in Color Outfit

1970 Plymouth-Duster

Easy to loadl Eaty to flashl Eąsy to carry!

12.88

baigimo Plymoulh Vollant Du.lflr 2-Door Coupa«
Foto aparatas
Pilnas įrengimas $15.88

Geriausia dovana
mclkslo metu proga jūsų my
limam jaunuoliui

Anchor Camera
6234 S. Western Avė. 

3205 W. lllth St.
1523 E. 53rd St.

Kaina nuo $1,995.00
25 mylias su vienu galionu

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD RUNNER 
GTX, FURY — DUSTEK 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 ARCHER AVENUE PHONE VI 7-1515

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORES

n

2)

5515 SO. DAMEN AVĖ
Phone WA 5-8202

5996 SO. ARCHER AVĖ
Phone 735 - 2345

DREWRY'S BEER, regulai or draft 
12/12 oz. bottles . .

CALIFORNIA CHAMPAGNE . .

PABST BLUE RIBBON BEER
6/12 oz. cans

V.S.O.P. COGNAC

$1.79

F’fth $1.59

89 et
Fifth $.4.69

IMPORTED SCOTCH WHISKEY . . . Fifth $2-98

IMPORTED ENGLISH GIN............... Fifth $2-98

MEISTER BRAU BEER — 24/12 oz. cans
 case $3-89

PEPSI COLA or COKE
6/12 oz. cans . . . . 69 cf-

POPULAR BRAND SODA ... 6 qts. for 99 et.
(plūs deposit)

t

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

.WUUI1. AAitaa,
.. J.

INSURED
PER ANNUM

Mutual Federal^ 
Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

5ąr PASSBOOK 

/o ACCOUNT

PER ANNUM * 111

Paid and 
Compounded 

Quarte rl y

ANNtVERSARY

omurudy, v rk.iri. uu A 4 .m.

No Buiiness Transacted on Wednesday NOW INSURED TO $20,000
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— MĖNESIENOS KELIU. Moks- Mich. Lietuvių Bendruomenės litu- 
leivių metraštis. 1969 - 1970. Re
daktorės: Dalia Eidukaitė ir Danu
tė Gaižiūnaitė. Redakcinė komisija: 
Silvija Alenskaitė, Vilija Bilaišytė, 
Vilija Eivaitė, Arvydas 
Vilija Kerelytė ir Aloyzas Pakalniš
kis. Metraščio 
Aukštesniosios 
los direktorius 
Viršelyje kun. 
rauka “Mėnesiena”, 
jetės: Dalios Eidukaitės, Vilijos Ei- 
vaitės ir Rasos Degutytės. Chicagos 
Aukštesniosios lituanistikos mokyk
los Tėvų komiteto leidinys. Spau
dė Galinda Press, Ine. 6802 Supe- 
rior Avė., Cleveland, Ohio, 44103. 
Tiražas 1000 egz., leidinys didelio 
formato, gausiai iliustruotas daugy
be nuotraukų, 232 psl., kaina 3.00 
dol., įsigyjamas, rašant šiuo adre
su: “Mėnesienos Keliu”, 4632 S. 
Keating Avė., Chicago, III. 60632.

Tai jau vienuoliktas toks kasmeti
nis Chicagos Aukštesniosios lituanis
tikos mokyklos almanachas, įjun
giąs savin nemažai ir kitų Šiaurės 
Amerikos žemyno lituanistinių mo
kyklų. Kasmetinis tokio metraščio 
išleidimas jau yra tapęs įprasta tra
dicija. Net jau ima atrodyti, kad 
taip ir turi būti. Pradedam su tuo 
apsiprasti, pradedam visa tai net , Metraščio “Mėnesienos keliu’’ vir- 
pakankamai nevertinti, lyg šitokie | šelis 
leidiniai pasidarytų labai lengvai, | 
be aukos ir be pasišventimo. Ogi i Redakcijos atliktas darbas yra la- 
taip nėra! Tai milžiniškas, kantrus,, bai pagirtinas. Temos suskirstytos 
tiesiog skruzdėliškas pačių moki-, atskirais skyreliais: Pirmieji žings
nių ir ypač metraščio globėjo dieniai mokykloje ir gyvenime; Norė- 
rektoriaus Juozo Masilionio darbas. 
Tegu tik bent vienus antrus metus 
šis metraštis nebūtų išleistas, tada 
gal akivaizdžiai pamatytume (dar 
labiau ateityje kis nors pamatytų), 
kokia baugi tuštuma atsiveria met
raščio vietoje. Todėl visiems “Mė
nesienos keliu” besirūpinusiems pri
klauso gili padėka ir pagarba.

Savo prasmingą įžanginį 
metraščio redakcija pradeda šitaip: 
“1969 m. liepos mėn. visos žmoni
jos akys ir mintys buvo nukreiptos 
į mėnulio link skriejančią raketą ir 
į pirmuosius žmones, savo kojomis 
paliečiančius mėnulį. Ir mes, jaunie- Gėlės dingsta 
ji, buvome sužavėti tuo žygiu. Daug Su rudens lietumi, 
r šinių gavome šia tema. Šiam 
svarbiam įvykiui atžymėti redakcija 
vienuolik’ąjį Chicagos Aukštesnio- _
sios lituanistikos mokyklos metraštį L? SPECIALŪS 
pavadino “Mėnesienos keliu”. O to
liau redakcija savo žodį vėl atitin- i 
karnai užbaigia: “Neil Armstrongas, j 
pirmasis žmogus, atsistojęs ant mė-' 
nulio paviršiaus, pasakė: ‘Tai vie
nas mažas žingsnis žmogaus, bet 
milžiniškas žmonijos šuolis’. Tegul 
šis metraštis būna mažas žingsnis į 
didesnius lietuviškos kūrybos kė
lius”.

Metraščio globėjo žodį skaityda
mi, sužinome, kad leidinyje yra 
spausdinami 45 Chicagos Aukštes
niosios lituanistikos mokyklos moki
nių rašiniai. 40 rašinių yra para
šyti 37 mokinių: 34 davė po vieną 
rašinį ir 3 po 2. Be šių rašinių, y- 
ra 5 kolektyviniai rašiniai, sudaryti 
iš klasės ir namų darbų ištraukų. 
Juose dalyvauja 80 mokinių, iš ku
rių 48 jokio kito rašinio nedavė. 
Tokiu būdu bendradarbių skaičius 
pakyla iki 81. Piešiniais dalyvauja 
3, bet tos pačios dalyvauja ir raši
niais. Taigi šiame metraštyje bend
radarbiauja 85 šios mokyklos moki
niai, daugiau negu pusė lankančių
jų, O kur dar bendradarbiai kitų 
Amerikos ir Kanados lituanistinių 
mokyklų, kurios metraštyje turi sa
vo atskirus skyrius. Tokiu būdu 
metraštį papildo dar šios mokyklos: 
Brooklyno, N.Y. šeštadieninė Mai
ronio vardo mokykla, vedėjas A. Sa- 
mušis; Clevelando, Ohio, Šv. Kazi
miero lituanistinė mokykla, vedėjas 
P. Balčiūnas; Clevelando, Ohio, Vys 
kupo M. Valančiaus lituanistinė mo- , 
kykla, vedėjas Pr. Joga; Detroitu, į 1

globėjas: Chicagos 
lituanistikos mokyk- 

Juozas Masilionis. 
A. Kezio, S.J. nuot- 

Piešiniai-vin-

anistinė mokykla, vedėjas K. Jurgu
tis; Detroito, Mich. “Aušros” litua
nistinė šeštadieninė mokykla, vedė
jas VI. Pauža; Lemonto, III. Mairo- 

Ignatonis, nio šeštad. pradžios ir aukštesnioji 
lituanistinės mokyklos, Los Ange- 

I les, Calif. Šv. Kazimiero lituanisti
nė šeštad. mokykla, vedėjas R. Kas- 
ponis; Los Angeles, Calif. Šv. Kazi
miero parapijos lit. mokykla, vedėja 

i O. Razutienė; Toronto, Ont. Ka- 
nada, Maironio šeštad. mokykla, 
vedėjas J. Andrulis.

Dvi jubiliejines Čiurlionio an
samblio plokšteles išleido J. Kar
velio Prekybos namai Chicago
je. Sveikintinas užsimojimas 30 
metų ansamblio veiklos sukaktį 
atžymėti jo rinktinio repertuaro 
plokštelėmis. Jose ‘įrašyta 28 į- 
vairiuose koncertuose atlikti da
lykai. Suprantama, kad dešimt
mečius gyvuojąs ansamblis yra 
turėjęs ir liesų ir riebių metų. 
Ansamblio kolektyvui keičiantis, 
turėta ir viršūnių ir klonių. Vi
sa tai žymu ir plokštelėse įrašy- 
tuos dalykuos, vieni iš jų grynai 
balsine prasme skamba pasigėrė
tinai, kitur jaučiami ir ansamb
lio silpnumo momentai. Trečiur, 
žiūrėk, gerą išpildymą gadina 
prastas techniškasis dainuojamo 
dalyko įrašymas. Žodžiu, plokš
telėse to įvairiai neišbalansuoto 
nelygumo nereikia ieškoti su ži
buriu, tačiau pasitaiką santėmiai 
vis dėlto nenustelbia šviesiosios 
plokštelės pusės.

Kaip įprastiniuose Čiurlionio 
ansamblio koncertuose, taip ir 
šiose dviejose plokštelėse, dau-

• •• •

i giausia yra paties ansamblio me- 
i no vadovo ir dirigento Alfonso 
Mikulskio harmonizuotų liau
dies dainų. Iš 28 įdainavimų 13 
yra Mikulskio. Kitiems kompozi
toriams (M. K. Čiurlioniui, J. 
Bendoriui, St. .Šimkui, J. Damb
rauskui, J. Naujab’ui, J. Kačins
kui, J. Švedui, J. Žilevičiui ir J. 
Gaideliui) tenka 15 dainų. Kai 
kurias plokštelėsna įrašytas dai
nas atliekant, ansambliui talki
na ir solistai: Aldona Stempužie- i 
nė, I. Grigaliūnaitė, Algis Gylys, I 
H. Johnsonas, V. Verikaitis, Ju-

džiai parašyti tokių poečiukų, 
kurių pavardės mums nieko ne
sako? Anaiptol. Kieno gi žodžiai 
čia atliekamų dalykų, kurių ant
raštės yra “Pavasaris” ir “Bur
tai”? Ogi mūsų didžiojo Mairo
nio. Tačiau net jo pavardės turi
nyje nesiteikta pažymėti, tai jau 
ką bekalbėti apie kitus. O iš tik
rųjų, išskyrus čia minimą Čiur
lionį, Maironio vieno pavardė, 
mūsų tautos kultūriniame - kū
rybiniame palikime viena dau
giau sveria negu visos kitos, ap
lanke suminėtos, pavardės drau
ge. Kodėlgi net neeiliniai mū
sų muzikiniai ansambliai ir jų 
vadovai šito nežino, nemato ir 
nepaiso?

Kaip minėjome šias dvi plokš
teles, gražiai sudėtas į dvigubą

zė Krištolaitytė ir Vytautas Rau- a’Jnįl.iJr Pavadintas “Čiurlionis:
30”, išleido nepailstantis muziki
nių ir literatūrinių plokštelių lei- 

fyda, paruošta^ Onos* MikuFskfe- xį’as 
nės.

linaitis. Vietomis gražiai skam- 
, ba ir ansamblio kanklininkių pa- 
i|

Aplanko įvadiniame tekste su
žinome, kokiuose pasauliniuose 
muzikos centruose Čiurlionio an
samblio yra koncertuota. Tad ir 
šių plokštelių išleidimo atveju 
reikėjo nepamiršti, kad “noblesse 
oblige”. Ar šito paisyta? Taigi, kad 
ne. Sakysim, plokštelių aplanko 
ketvirtame puslapyje atspausdin
tame turinyje duotos tik kompo
zitorių ir solistų pavardės. O kur 
poetų pavardės, kurių žodinis 
tekstas čia yra dainuojamas? Ak, 
kiek kartų mūsų spaudoje jau bu
vo keltas balsas prieš įvairių 
koncertų rengėjų tamsumą, ka
da programose vis neįrašoma žo
dinio teksto savininkų pavardės. 
Labai apgailėtinas dalykas, kad 

. ir Čiurlionio ansamblis taip pa- 
“Mėnesienos sielgė. Plokštelių leidėjas, mano-

šiais plokšteliniais užmojais J. 
Karvelio mūsuose nepralenkė.

> Ir tiesiog nuostabu, kiek kartais 
■ padaroma individualiai vieno 
žmogaus. Ir tai tokiose srityse, 
kur kokio nors pelno mažiausia 
galima tikėtis. Karvelis panašiais 
atvejais tebūna ir kitiems švie
siu pavyzdžiu. kz.

PETE’S AUTO REPAIR
Taisoma — Motorai, automatinės 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. Ir kiti 
pataisymai. PETRAS PIŠNYS, sav. 
6211—15 S. Damen Avė. Tel. 737- 
3988.

žodi

čiau būti; Namie, kelionėje ir svajo
nėse; Mes taip atsakytume; Stebėji
mai ir svarstymai; Kūrybos kibirkš
tėlės; Mūsų draugai. O tų refera
tų, apybraižų, svarstymų ir litera
tūrinių bandymų įvairumai tiesiog 
galo nebėra! Bet jų gausa skaitytoją 
ne'stumia į nuoboduli. Atvirkščiai 
— kaitai su malonumu ir vis džiau
giesi radęs, vaižgantiškai tariant, 
deimančiukus, kurių štai pavyzdžiu 
gali būti ir toks Vilijos Bilaišytės 
eilėraštis.

Kur pranyksta gėlės?

Perskaitė Draugą duokite kitiems nasiskaifvti

STEEPLES PHARMACY 
2434 W. 7lst Street

Tel. 737-1112; jei už
daryta, tel. 776-4363

RECEPTAI
J. & J. PHARMACY

2557 W. 69th Street

Telef. PR 6-4363
PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

Važiuojamos kėdes, rementai ir kt. įrankiai pirkti ar nuomoti Impor
tuoti odekolonai. Kvepalai, Tobler ir Fannie May saldainiai 

Nemokamai supakuojame dovanas

III
'? MIDLAND

MIDLAND B-vė patar
nauja taupant Ir duodi 
narnama įsigyti paskola* 
Dėkojame už pasitiks j imi? 
ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti atęityj Siis-tos 
apdrausto* iki $20.000.00.

Mank ZogM, PiatMant

PASSBOOik SAVINGS

All Accounta 
Compounded Daily 
— Paid Qtiarterlv

4
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 

•« ARCHER AVENUf 
CHICAGO, ILLINOIS «M» 

FHONEi B4-M7S

6?»
2-YEAR SAVINOS 
CERTIFICATES 

(Minimum $5.000) •

Su plasnojančiais vėjuj 
Apdžiūvusiais lapais, 
Su tolstančia saule.
Jos užmiega
Vėjo siūbuojamos,
Vėtros apdainuojamos,
Žiemos patalu užsiklodamos...
Bet jos grįš
Pavasario ašaroms
Ir džiaugsmo juokui.

Aplamai, metraščio
keliu” išleidimas nėra mūsuose eili- me, čia nėra kaltas, nes turinį su 
nis įvykis, nors metraštis iš eilės y- pavardėmis jis tikriausiai turėjo 
ra jau kelioliktasis Chiscagos gauti iš pačios ansamblio vado- 
Aukštesniosios lituanistikos mokyk- vybės. Gi plokštelėse tarp harmo- 
los atkakliai kasmet leidžiami tokie 
metraščiai yra ir paliks gražiu in- 

j dėlių ne vien tik išeivijos lituanisti- 
' nio švietimo istorijoje, bet ir apla
mai visos gyvosios lietuvybės neiš
dylančiam palikime.

nizuotų liaudies dainų yra ir to
kių, kurių žodžiai sukurti indivi
dualių mūsų poetų. Tokių dai
nuojamų dalykų čia yra 7, taigi 
visas ketvirtadalis abiejų plokšte
lių. Tai gal ten anų dainų žo-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacttirers

PAVASARIO

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — laba’ 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

VVAGNEK & SONS
rypewrtter» — Adding Machines 

Cheekwriter8
Nuomoja — Parduoda - Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virfi 50 m patikimas patarnavimai

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Hilaski Rd.. Tel, 581-4111

Spring Bouquet 
STAINLESS 

TABLEWARE
4-Piece 
Place

Setting 0NUY

J

j

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-.tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Pirmadieniais uždaryta

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS. Savininkui

ttfusų eiuViose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baidų, efek
tinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, ‘ saldy >ųvų ir 
;<itų namams reikmenų.

ROOSEVELT
..R

FURNI5 JRČ CO
Y RAUDON’ BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47 H
Atdara pirma’ ■ vu'»d 9-9 vai.; antrad., trečiad ir šeštad. 
nuo ° vaį. sekmad atdara nuo Ii iki A;3u vai po pietų.

STAIGMENA !
NEMOKAMAI pikeičiam alyvą

KAI SUDERINAME MOTORĄ už šias žemas kainas

6Cyl.»8«

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258-59

I 1 Y IT II Y V 1*1 II

v..f

e Cyl. *10” s

MULTI-COLOR INFLATABLE Only

BEACHBALLS 29c
(Wlth purchasa of 8 or more gallons of gas)

K. Butkaus kon-

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

SPECIALUS PASIŪLYMAS
DIRBTINIO KAILIO paltai iš

so $92.00.
Užsakykito dabar. Užsaky

INTERTRADF
EXPRESS

CORP.
125 E. 23< •< Street

Second Floor

Te’. 983 - 1530

IEAVYDUTYSTRUCTURAL
STEEL POSTS £ RAUS

STEEL BASE WIRE ČARLI
FOR MAIIMUM TEISIOM

IFAYYOUTY HOTDIF
EALVAMIZED WIR|

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 

Visi muitai ir persiuntimo iš
laidos sumokami iš anksto. 
Gavėjas nieko nemoka 
SPECIAL 1 $38.50
10 sv. taukų, 10 sv. kvietinių 
miltų. 10 sv. ryžių, 10 sv. cuk
raus.

. 10 SKARELIŲ $46.80
5 vilnonės skarelės, didelėm 
ar mažom gėlėm arba turkiš
kais raštais, visų spalvų, ir 5 
šilkinės skare’ės, visų spalvų.
2 ITALIŠKI NYLON LIET
PALČIAI $39.30
2 Itališki Nylon lietpalčiai — 
vyrišk: ar moteriški — visų 
dydžių nuo mžo iki didelio 
— spalvos: tamsiai mėlyna, 
tamsiai žalia tamsiai ruda.

garsios BORGANA medžiagos
minko' — tamsiai rudo (dry
žuoto ar paprasto), pilko ar
smėlio spalvos arba karaku-

juodo, pliko ar tamsiai
mėlyno uj kainą, kurios ,nie-

nenukonkuruos — Vi

kite tik per

New York. N. Y. 10010

REIKALAUKITE MŪSŲ
NEMOKAMO KATALOGO.

SACRED HEART 
S G H 0 0 L

Resident School For Boys 
Grades 4 Through 8

BRDTIIERS OF THE SACRED 
HEART SCHOOL

ANDOVER, MASS. 01810

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Smclmrt
SINCLAIR SERVICE

436*7130

1
w m ro$TS $n ir ikhT 
XXX.COMCI(Tl FOUNOAIIPM <

NUVV.BItCASlTNt
HBARt.UU COHtII :

uoictof Fosuun

Corner of 67th and Kedzie

Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul 
Studio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan St
Chicago, Illinois 60608

TEL. YArds 7-5858

ALUMINIJAUS R YNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.

Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.
STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų —

strukcijos.
Naujausi žieminiai balto emalio 

ir "stainless steel" langai.
FORMICA KABINETAI

£

7
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• Lietuvos istorija jaunimui. Prel. J. Končius, nors jau pra- 
Prel. J. Končius, Pasaulio lietu- dėjo 80-sius amžiaus metus, y- 

“ vių bendruomenės tarybai pra
šant, parašė istorinį veikalą ang
lų kalba jaunimui: “History of 
Lithuania”, apimantį Lietuvos 
praeitį nuo seniausių laikų iki 
mūsų dienų. Susidarys knyga apie 
120 puslapių. Veikalas konden
suotas, pritaikytas jaunimui, iš
ryškinant svarbiausius mūsų tau 
tos praeities periodus. Šioji kny- ją į iš Lietuvos išblokštų žmo- 

. ga bus išspausdinta šiemet ir bus nių globą.
platinama per jaunimo organiza-1 
cijas JAV, Kanadoje, Australijo
je, Naujoje Zelandijoje ir D. Bri
tanijoje. Bendruomenė jau turi 
leidėją — mecenatą. Knyga bus 
perduota jaunimo organizacijom 
kaip dovana, o visas pelnas, kurį 
organizacijos gaus veiklą bepla- 
tindamos, bus joms pačioms savo 
veikimą finansuoti. Bendruome
nei pavedus, dabar prel. J. Kon
čius veda pasitarimus su leidė- Kubos ryšiams stiprinti, 
jais.

ra pasiryžęs daugiau pašvęsti lai
ko rinkimui istorinės medžiagos 
lietuvių tautos praeičiai nušvies
ti. Yra užplanavęs pakeliauti po 
įvairius Europos archyvus ir bib-,

apdovanoto Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija, lyrika, anot 
Vaičiulaičio, “žėri kaip ano iš 
senovinių graikų marmuro iš
skelta žiežirba”. Po to perėji
mas į tolimesnę Radausko kū
rybą yra teks le"gvas, kaip iš 
vienos Mocarto so”atcs ’ kitą. 
Nenurims širdis, kol neišgirs 
visko.

Jubilieiavs progų, poetu' ten
ka pali keti jo paties žodžiais 
dar i'gai vaikččicti po pasaulio 
gatves dar ilgai kurti tyra am
žinybe dvelkiančias eiles:

Ir vamzdį paimu, ir gro'u, ir 
dainuoju.

Su vėju ir paukščiu ir su 
medžiu ha’tuoju

KiM LIKIMAS ATSISUKA
liotekas. Sis jo planas jau buvo į PRIEŠ DAILININKU, BET
padarytas prieš 30 metų, tačiau 
II pasaulinis karas, tremtinių 
problemos nukreipė jį, jo energi-

ŠIS NEPASIDUODA

eilė

AMŽINYBES DAINOS 
GRYNOS

• Vilniaus filharmonijos ka
merinis orkestras, vadovaujamas 
Sauliaus Sondeckio, atskrido į 
Kubą, kur koncertuos porą savai
čių. Programoje tarptautinių, 
rusų ir kai kurie lietuvių kompo
zitorių kūriniai. Orkestro išvyka 
grynai propagandinė, skirta So-' 
vietų sąjungos ir komunistinės

(Atkelta iš 2 psl.)

je, JAV, Kanadoje.
Jo darbus pastebėjo visa 

meno kritikų. Sydnejaus spaudo
je D. Brook rašė, kad jo tapyboje 
jausti audringumas, romantiška 
vaizduotė; jo monochromatiniai 
(vienaspalviai) darbai taip pat 
turi jėgą, o didieji darbai ryškūs 
išradingumu.

Kitas Sydnejaus meno kriti
kas — James Gleeson — rašė, 

' kad Urbono kūriniuose nėra nie
ko ramaus; vaizdas juda kaip ne
rami jūra. Clevelando meno kri
tikė Helen Borsick Urbono akri- 
likos kūrinius popieriuje vadina 
įspūdingais kaip techninių dažų

AVomen in Love” yra “meniškas. kūnijimas. Jos yra: Ursula, mylinti,

rodydamas mums Angliją šimtme
čiui besikeičiant. Jis atidengia mum 
kontrastą: žalius laukus, pilnus žie
dų vienoje pusėje ir nelaimingas 
skurdžias anglių kasyklas kitoje pu
sėje. Alan Bates vaidyba prasikiša 
savo puikumu. Eleanor Bron atrodo 
patetiškai juokinga šaltos ir pado
rios moters (vyresnės Hermione) 
rolėje.

Pastebimas ryškus talen-as, inte
ligencija ir jautrumas vi r c pasta
tyme, tačiau yra ir per daug pagal

šių laikų nuotaikas drąsių scenų, 
kurios uždaro duris jaunuoliams li
gi 17 m., filmas klasifikuojamas R 
(Restricted).
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GĖLĖS 
tiivFins fiHiineia/iLs lahlotiivėm- 

ir kitokioms protromp
S K V 

GMinyčia
< hi. atfi' llhuoiM 

|*|{ S.OM34

A U
Hills
SiretrL

APIE MEILĘ IR MIRTI
STASĖ SEMĖNIENĖ

M’

filmas”, ko mes retai begalime pasa
kyti apie šių dienų filmus.

Spalvotasis filmas yra labai gerai 
pastatytas ir tai iš tiesų yra pui
kus filmas, tačiau jį pilnai įvertinti 
tegalėtų tie, kurie yra susipažinę su 
D. H. Lawrence veikalu.

Nepaisant šaunios vaidybos, ne
žiūrint patrauklių paveiksluotų de
talių, Lawrence geriausio romano 
filminė versija daugeliui žmonių 
bus perdaug didelis kąsnis apžioti. 
Iš tikrųjų, didelė dalis žiūrovų, 
greičiausiai, vietomis gerokai nuo
bodžiaus.

Savo romane “Women in Love”, 
kurį jis parašė 1916 m., Lavvrence 
pabrėžia meilės panašumą į mirtį, 
jos nepatenkinamą nepabaigtinu- 
mą.

Keturios centrinės asmenybės ro
mane, kaip ir filme, yra tų temų į-

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
PETER TROOS1

MONUMENT
COMPANY

t»440 S. Pulaski Roa 
Chicago, 111. 6Ū629 

ČESLOVAS VITKAUSKAI
District Manager

Tel.: 585-0242 : 585-0243

TĖVAS
FUNERAL HOMEMARQUE1TE

2533 Wesl Hst St 
1410 S. 50th Ave„ Cicero

t 41KATT AUTOMOBILIAMS STATYTI
' -..V***#’i : . f*1' jįl

švelni mokytoja, kuri daugeliu at-) 
vejų yra ideali partnerė vedyboms; 
Gudrun, jos sesuo, skulptorė, kuri 
yra smarki emancipuota moteriška 
dvasia; Rupert (paties Lawrence au 
toportretas), mokyklų inspekto
rius, pilnas intelektualinių klausi
mų ir žemiškų troškimų, ir Ger- 
lad, stambus, gražus, jaunas ang
lių kasyklų savininkų sūnus, ku
rio tikslas yra sumechanizuoti pa
saulį.

Dialogas beveik ištisai paimtas iš 
romano. Tačiau filmas negali lygin
tis su romanu, kuriame rašytojas 
gali plėstis, o skaitytojas permąsty
ti, todėl didelė dalis filmo atrodo ne
pilna ir nesujungta. Charakteriai 
praleidžia daug laiko abstraktiniuo
se pasikalbėjimuose.

Pasakojimas sukasi apie tą mo
mentą, kai Anglijoje supramonini- 
mas baigė siekti galutinės savo per
galės pastoralinėje visuomenėje; 
Lawrence keturi herojai yra suski
lę: dvejetas jų vienoje naujosios vi
suomenės pusėje, kiti du daugiau 
ar mažiau senosios visuomenės pu
sėje.

Gerlad (Oliver Reed) yra be 
skrupulų, be jausmų jaunas kasyk
lų paveldėtojas. Jis įsimylėjęs į 
Gudruną (Glenda Jackson), kuri 
yra vienu - kitu atspalviu per realis
tiška ir emociniai perdaug šalta 
būti tikra menininke, Rupert (Alan 
Bates) yra gi tikrasis menininkas 
senuoju bohemiškuoju būdu. Jojo 
“meilė” Ursula (Jennie Linden) y- 
ra akivaizdi romantikė. Su tom prie
šingom asmenybėm Lawrence ban
do spręsti savo filosofines proble
mas.

Režisierius Ken Russell puikiai į- 
kūnjjo romaną filme, vaizdžiai pa-

kė, sena prostitutė Kliu, aklas I naudojimu, taip ir raiškumo sa- 
manekenas, Vioiet Dam... Eilė-| vybėmis. Clevelando kritikei Ma- 
raštyje visiems yra patogi vie- j rj® Kirkwood Urbono darbai at- 
telė. Visus apgaubia estetikos ' sklelįz“Ltns Jo/vel-
me£j^ , nūs seseliai auoda distancijos vi

zijas. Canberros kritikas Nigel 
Murray-Harvey giria U ’ 
aukštą profesinę techniką, subti-; ygjkslų grupę iš Toronto ir vėl 
lias spalvas^ kurių tėkmėje jau- juos grąžinti 320 dol., šių naujų 

paveikslų kuklus įrėminimas — 
225 dol. Taigi išlaidų, neskai
tant paties dailinfnka kelionės ir 
pragyvenimo, susidarė 1355
dol., o pajamų buvo 530 dol. 
Kelių šimtų dol. nuostolis yra di
delė materialinė dailininko auka 
ir jam našta besistengiant savo 
kūrybą parodyti Chicagos did
miesčio ir apylinkių lietuviams. 
Reikėtų tai daugiau įvertinti ir 
plačiau tokiomis parodomis pasi
naudoti.

(Atkelta iš 3 psl.)
ka Radauskui. Radausko 
džiai lekia kaip energinges strė
lės, turinčios ir laisvę, ii kryptį. 
Jo žodžiai taiko į patį svarbiau
sią taikinį — ei’ėraščio groži. 
Radauskas yra šimtaprocenti- j 
uis estetas. Rašydamas klasiš
kais ketureiliais ar dvieiliais, 
skambindamas iambų. anapestu, 
amfibrachi jų klavišus, būda
mas paprastas ir lankstus, Ra
dauskas nenusikalsta nei klasi
kai, nei modernizmui, žodžių au
dinys yra darnus ka'p koncert
meisterio smuikas. Ir ko čia ne
rasi. Tik disonanso tarp juodu ’ kūmo ir to dinamiškų veiksmą- j bonui darbe ir parodų rengime 
ir baltų, tarp poetiškų ir neipo- ---- .-i-k—— *------ s- 1-' ’•
etiškų sąvokų nedasi. Radausko ' 
estetiniam glėbiui viskas tinka. 
Salia dailių ir nekaltų mergai
čių, p’aštakių, lakštingalų, ir an
gelų da’yvauia prozaiški veži
kai, kepėjai, kirpėjai, senas Jos-1

žo-

i

¥
A’bert Thibaudet, prancūzų 

literatūros nagrinėtojas, taip 
rašo anie Victor Hugo: “Hugo 
poezijoii žodžiai .jaučiasi pato
giai kaip bitės avilyje, gaminan
čios saldųji medų”. Jų pagamin- j 
tas medus turi ir savita fken', 
prie kurio reikia priprasti ir ji1

susidariusias šiuo kartu išlaidas: 
paveikslų įrėminimas — 550
dol., transportas į Chicagą ir at
gal 260 dol. Dėl streiko negalė
jus paveikslams pasiekti parodos 

I salės, samdymas sunkvežimio 
Urbono, su goferju atgabenti kitą pa-

čiamas šviežumas; dailininkas 
daugiau reiškiasi spalvų tonais, 
kaip linijomis.

Galime pasidžiaugti, kad 
“Margutis”, surengdamas šią pa
rodą, davė progos dar kartą pa- 

pamėgti. Savo ruoštu prie kiek-1 sigerėti dail. Urbono kūriniais, 
vieno garo poeto reikią priprasti 
ir jij pamėgti. Pamėgti Radaus
ko žodžių pasau’li nesunku, ne
žiūrint pasitaikančio hermetiš-

PETKUS
IR SŪNUS—

Ar visi šios parodos lankytojai 
jautė aukščiau minėtų meno kri
tikų įspūdžius, tai jau kitas klau
simas. Pažymėtina, kad dail. Ur-

1
bKO>» Ki

Telef, GRovehilI 6-2345-6 1
T0wnhall 3-2108-09 3

žodžiu pertekliaus, šypsniu, yra didelė talkininkė jo paties 
groteską, švelnia ironija, ty’.ia J žmona June, kuri drauge su juo 

yra atvykusi.
Kad mūsiškiai parodų mėgėjai 

turėtų supratimą, su kokia rizi
ka dailininkas gali susidurti jas 
rengdamas, čia norime suminėti

me’anichoTja jis patraukia skai
tytoją. Jo eilėraščius yra leng
va įsiminti. Reikia tik gerai ’si- 
skaityti. Geriausiai pradėti, nuo 
“Strėlė danguje”. To rinkinio,

HIGHER INTEREST ON SAVINGS
■
■■■ ■
■
■■
■

■■■■■■
■■

-ij

Mi

M R. NELSON &
Savininko

SAINT CAS9MIR I 
MONUMENT CO. C . ... .... _ j

■3914 West lllth Street
Vienas blok •'< ...no kapinių

Didžiausias 1‘aniinklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdaicrest 3-6335

PER

/U ANNUM

C3/.OZ. per
//# /** ANNUM

per

/«# /** ANNUM

C<xl per
^įį /y ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $1,000. 0R MORE, 

1 YEAR MATURITY

90 DAY NOTICE GOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

$50.00 MINIMUM

REGULAR 1
PASSBOOK
ACCOUNT

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20.000

Interest is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 
pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits reeeived by the 
lOth of any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificates 
are available at rates of 6% and 5%%.

TANDARD EDERALH
Savings and loan Auociah'on of Chicago

ASSETS OVER 1141,000,000.00 RESERVES OVER (1,2,400,000.00 (more than twlce the legal regulrements) 

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
HOURS: Mon., Thurs. » A.M. - 8 P.M. e Tuos., Fri. * A.M. 4 P.M. • s it. » A.M. -12 Noon • Wed. Closed

EI

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5'/?
Mokamas už Vieny Me
tų Certificuty sųskaitąs 

Minimum $5,000.00

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

Tr.T . ktt-azic PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................. 9 v. r. iki 5 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Troč.iad. užda-ryta.

FRANK ZAPOLIS
i0<7< — 20% — !M°/( pigiau mokėsit
iž ^pdrauda nuo ugnies lr autonio 

hilio pas
8208 % West 95th Street

Ohtcago. lllinoi.H
Tel. G A I-80.M ir GH

'tiU|1llllli|||||llilllllllllliillillllllll!flllllllllllNIUIIIIHilUilillllllllllllllllL^

A VILIMAS 
m n v 5 M f'
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumu — 
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

■

■

w

■ EUDEIKIS
Laidotuvių Direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMIL'

Naujas ankštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

■■■■■
■■■ '

Try
4330

.605

s Moderniškos Koplyčios
South California AvenueTelefonai LA 3-0440 n LA 3-98!,'
0) South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

.'{319 S. Lituanica Avė

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-1003

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociachos Yaria

POVILAS | RIDIKAI
įSM S Hahteri Stree’ l’el Virtis 7-IHI

■■
•'t

JURG1S b RI'DMIjn
Tel VA 7-1138-1139

I AIDO! l V TV D IR I K I ORIAI

<?TEP < I A< h
. « *><

2424 W. 69th Street Tel REpublit 7-121.1
w- 28rd P,ace Tel Vlr«"lbl 7-6672

PFTR HIPI M
1348 S. California Avė. Tel LAfayette 3-357z

ANTANAS M pini i m*
3307 So. Lituanica Ava. Tel. YArds 7-3401
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Yale, menulis 
ir lietuviai

ELONA VAIŠNLENft

Jeigu lietuviai Yale universi. 
tetą anksčiau mažai linksniuo
davo, tai po gegužės pirmojo 
savaitgalio demonstracijų New 
Havene Yale virto dažnai kar
tojamu žodžiu.

Yale universitetas buvo susi
laukęs pasaulinio garso ir prieš 
gegužės pirmąjį savaitgalį. Uni
versitetas yra antras seniausias 
JAV (įsteigtas 1701), turi mil
žinišką b-bdoteką, jame yra stu
dijavę daug žymių žmonių. Iki 
pereito rudens tai buvo vien tik 
vyrams skirta institucija. Mote
rys buvo priimamos tik pokcie- 
ginėm studijom. Tačiau nuo pe
reito rudens, trečdalis įstojamo
sios klasės studentų galės būti 
ir mergaitės.

Yate lietuviai
Yale un-tas priima vieną kitą 

ir netuvg tad Lietuvos pažini
mas tyriai, bet pastoviai, sklei
džiamas ir Yale studentų bei į 
prof esūi os tarpe. Bibnoieaoj 
yra nemažas lietuviškų knygų 
skyrius — daugiausia dėka estų 
poeto Aleksio Rannito. Apie lie
tuvius bibliotekos tarnautojai 
sužino iš Salomėjos Vailiukienės, 
dirbančios svetimų kalbų knygų 
supirkimo skyriuj. P. Valiukie- 
nės šilta asmeny bė kaip magne
tas traukia savyje ką nors lie
tuviško turinčius — žiūrėk, kur 
buvęs, kur nebuvęs, ima ir pri
sistato kas nors, pasigirdamas, 
kad jo ar mama, ar tėvas, ar se
nelis buvę lietuviai.

Bene pirmas iš naujai atvy-, 
kusių Yale un-te doktoratą įsi-1 
gijo Juozas Kazickas, 1951 m. 
Ekonomijos profesoriai dr. Ka
zicką dar ir šiandien atsimena, 
kaip vieną iš geriausių mokinių 
Medicinos studijas Yale baigė 
dr. Edvardas Kaminskas, dok
toratus gavo Nijolė Kudirkaitė, 
Kęstutis Tautvydas, taipgi ir 
šių eilučių autorė. Magistro 
laipsnius — dail. L'.olė Židonytė, 
gail. sesuo Jūratė Šaltenytė, 
inž. Arvydas Vaišnys. Bakalau
rą čia yra gavę Algis Gruodis. 
Rimas Va’šnys. Studijas vra gi
linę Liačai iš Kanados. Gabrie- 
lius Kaieckas, internatą a+l’k"' 
dr. Marija Gumbi-aitė. Filmi- 
ninfras Povilas Jariukon’s ta’nm 
vrn č’a duvęs fši"o rMn Ye’e 
profesoriauta Rimas Vpiš*'v” 
drlktors+a rnrZ’a Pompa Miai"’. 
nas, Juozas Knz’as. universFe- 
tą larico Vvtautas Pakalnis, Jo
nas Zdanys.

Mėnulis

Pernai, kai astronautai skrie
jo pirmą kartą nusileisti ant 
mėnulio, laikraščiai dažnai mi
nėjo, kad 142 mokslininku gru
pės tyrinės uolienas, kurias ast
ronautai turėjo parvežti. “Drau
gas” neatsi’iko nuo kitos spau
dos ir taip pat įsidėjo vieno iš 
tų mokslininku nuotrauką. Tai 
buvo Brian F. Skinner, Ya’e 
geologijos departamento vedė
jas. Iškirpau tą nuotrauką ir 
pasiunčiau prof. Skinneriui. Sa
kau, va, įrodymas, kad tikrai 
žymus žmogus esat, ieivu jau 
ir lietuviai apie jus rašo. A r no
rėtumėt lietuvi’, snaudai rkiriii 
visą i”terview? Tr taip laimėjau 
su prof. Skinneriu pasikalbėji
mą, kuri čia ir pristatau “Drau
go” skaitytojams.

“Kcks įsnūdis, matant save 
aprašytą lietuviškam laikraš
ty?” klausiau prof. Skinner’io. 
“Patiko, — juokėsi jis, — ma
tyt, kad lietuviams ateiviams 
įdomus ateivis australas!”

Prof. Skinneris australas, 
nors doktoratą įsigijo Harvarde 
Ten pat doktoratą įsigijo ir jo 
žmona, amerikietė, šiuo tarpu

Prof. Brian J. Skinner, Yale uni
versiteto Geologijos ir geofizikos 
departamento vadovas. Nuotr Yale 

University, News Bureau 

buvo pramatyti. Išrinkus žmo
nes taip, kad būtų tyrinėjami vi 
si galimi aspektai, buvo prašo
ma tų žmonių savo ruožtu pa
siūlyt, ką jie norėtų tirti. Tame 
mokslininkų skaičiuj buvo trys 
profesoriai ir iš Yale geologijos 
departmento; pats prof. Skinne
ris, kuris domėjosi dujomis, ku
rias išleidžia uolienos, prof. Kar' 
Turekian ir prof. Neville Car- 
ter. Prof. Turekian norėjo suži
not, kokie elementai randami 
ucl’enose, pro?. Carteriui Tūpėic 
mėnulio paviršius, nuolatos ap- 
krentan.tis meteorais.

Tie tyrimai jau atlikti, apra
šyti. Apo'lo 13 turėjo ir kitiems 
Yale profesoriams atvežti dar
bo, bet š’syfc Apolonas grįžo na
mo tuščiom.

Dabar kur kas mažiau entu
ziazmo kelionėm į mėnulį, negu 
pernai, kada klausiau, ar never
tėtų geologams, užuot tyrinėjus 
mėnulį, susirūpinti žemės išva
lymu. Maniau, kad prof. Skinne
ris ims ginti mėnulio tyrinėji
mų svarbą. Tačiau prof. Skinne
ris akimirkai pritrūko kantry
bės. Nešoko jis .ginti “gryno ty
rinėjimo”, o atšovė, kad žemės 
užteršimas ir išvalvmas ne 
mokslinė, o politinė p’-ob’ema! 
Moksliu užte-ka ž'niu, sugebė
jimo ir noro ž“mei valyt. Ko 
trūksta, tai visuomenės, politi
ku pasisakvnio už žemės anva- 
’vmo rekalinmimą. Vi°”omenė 
turėtų, kaip galima greičiau, įsi- 
sąmonint. kad žemės anvalymas 
vra ne moks’inė, o noTtinė p^rb 
lema, ir imtis priemonių ''galinti

dirbanti kristolcgrafijos srity, 
Yale. Jie augina tris dukras.

Nuo 1955 iki 1958 m. prof. 
Skinneris dėstė Australijoj, 
Adelaide universitete. Ten pir
mą kartą ir susipažinęs su lie
tuviais ir latviais. Lietuviai bu
vę geri studentai, sėdėdavę vis 
prieky. Su keliais iš jų vė’iau 
net kurį laiką susi-ašinė jęs, 
nors ryšiai dabar nutrūkę.

Paklausiau, kaip prof. Skin
neris patekęs į tą mokslininkų 
skaičių, kurie tyrinėsią mėnulio 
uolienas. Pasirodo, kad jis dau
giau, negu “pateko”, jis padė
jęs tuos mokslininkus išrinkt! 
Ketverius metus Houstone bu
vo svarstoma, renkami žmonės. 
Reikėjo numatyt tyrinėjimus iš 
visokių visokiausių taškų, net 
r.ramatyt, kad, turint uolienas, 
iškils k’ausimų, kurie visai ne-

statyt mūsų gyvybei reikalingų 
sąlygų-

Kas liečia mėnulio tyrinėji
mus, tarp kitko, nebūtina siun
tinėt į mėnulį astronautus uo
lienų kasti. Instrumentai tą gali 
puikiausiai atlikti. Bet čia ir vėl 
— politinis sprendimas. Išlei
džiama didžiausios sumos, ’ 
erdvėlaivi įsodinant astronau
tus, kuriems reikia daug vietos, 
daug visokiausių įtaisymų. Kam 
jie siunčiami? Kad būtų leng
viau “parduot” kongresui erd
vių tyrinėjimus, gauti pinigų. 
Pristačius erdvės tyrinė’imus. 
kam mūsų laiku žmomios nuo- 
tvk’us. laimimas visuomenės su
sidomėjimas, o nekalbantis inst
rumentas nepajėgtų tojau pokš
tų sukelti.

Nors neturėdami daug įtakos, 
kas lieč’a a°tronautų siuntinėji
mus, iau tada, dar Apollo 11 ne 
nuskridus mėnulin, moks’ininkai 
siūlė ir prašė tų skridimų bent 
nedaryti t n i n dažnai. Gali šios 
dckomendaci 'os. o ga’ iš viso pi- 
n’gų sumažinimas visokiems ty
rinėjimams, pajėgė perka'bė' 
įsibėgėjusius NASA inžinierius.

Naujoji geologija

Geologija jau seniai nėra vien 
“akmenų kasinėjimas.” Tai dau
giau šiandien atitinka “visatos 
mokslą.” Studijuojami vandeny
nai. atmosfera, kitos p'anetos 
Dabar gec’cigiios departamente 
triūsia žmonės, kurių specialy
bės kolegijose buvo matemati
ka, fizika, chemija, biologija, 
zoologija ir pan. Tai nebe vien 
praeities mokslas, bet ir to, kas 
dabar vyksta.

Žemėj vyksta įvairiausi pasi
keitimai. Jie gali būti “natūra
lūs”, kaip ž^mės drebėjimai, ar
ba žmogaus iššaukti, kaip vis 
tirštėjantis atmosferos užterši
mas; chemikalais keičiama pu
siausvyra gamtoje, pastebimas 
net vandenynų sudėties keiti
masis.

Labai svarbu dabarties geo
logams žemės išvalymas ir ap
lamai 'os resursų išmintingas 
naudojimas Šių metų, ba’andžio 
mėn. ScfenHflc American pri
stato to paties prof. Brian F. 
ci-ime^o ”<””'a knvtrą Enrth 

i” bend
rai vandene vaidmen-; mfjsu n’a- 
net.oi aprašo mir,ėtp<ui nrof 
Kari T"rekian. gavo plačiai ner- 
ka.moi knvzoi O-eons. Tam kit
ko, prof Turekian in lietuviais 
vra. s”sidūr»s iau ne karta. Lie
tuvius ’is mėtrstg ir mokais mū- 
o’i veJkima ypdinq “L'th’lp”ian 
■Mnffa”, arba “Lithuanian Cosa 
!<To«tra.”

Geologijos departamentui Ya
le universitete vis daugiau dė
mesio kreipiant į ekologiją, že
mės resursų išmintingą naudo
jimą, galima tikėtis vis didėjan
čio geologinių studijų populia
rumo dabartinėj studentijoi, 
kuri nori kaip nors gelbėt že
mę. Reikia tikėtis, kad tarp t” 
studentu bus ir ’ietuvių.

K’ai’siau tnda prof. gkrmerio. 
ar nenorėtu Yafe geolopiiis de
partamente matvti ir l’etuvi” 
otudentii? “Geri studentai visad 
’aukiami”. entuziaetiniai sutiko 
tis. “Ne fk laukiami, bet i- sti 
nendiios duodamos." Priž°dėjau 
stinendiias tikrai paminėt, an- 
rašvdama lietuviams ši mūsų 
pasikalbėjimą.

• Arihnologų mokslinė kon
ferencija buvo sušaukta Vilniu
je, kurios metu buvo aptarti dvie
jų paskutinių metų archeologi
nių ir etnog-afinių ekspedicijų 
darbo rezultatai.

• L!?»t ’ os zonlcvijoB muzie
jus paminėjo savo 50 metų su
kaktį. 1920 m. jį įsteigė žinomas 
gamtininkas prof. Tadas Iva
nauskas, šiuo metu tebegyvenąs 
okup. Lietuvoje.

moks’in’nkus pagaliau ta ama- 
lymo darba pradėti. Vis didė
jantis užteršimas turi mūsų p’a- • č<,ko«’oi akiio;? 'vykusiame 
netai visekiu padariniu, kurių lėlių teatro festivalyje dalyvavo 
tolimesnės išdavos mums net ir Lietuvos respublikinės bibliote- 
nežinomos. Pavyzdžiui, užterši-kos lėlių teatro atstovai. Už pa- 
mais pakeitę savo planetos at-statymą “Berniukas Žirniukas” 
mosferą, galim nebegalėti at-parsivežė didįjį prizą.

Kantų kampelį ir gražų architektūrinį ansamblį sudaranti Yale universiteto aplinka New Havene. C'oiui.
Nuotr. Yale University News Bureau

Jo nueitas mokslo ir kūrybos kelias

Dr. Leonardas J. Šimutis, Illi- 
nois valstybinės kolegijos Chi- 

I cagoj ordinarinis profesorius, š. 
I m- gegužės 29 d. sulaukė 50 me
tų amžiaus. Trumpai pažve'gus 
į sukaktuvininko nueitą ke’ią' 
moksle, kūrybo je ir bendrai kul
tūrinėj veikloje, pastebėsime, 
kad jis visais savo gyvenimo 'al
kais — nuo pat Tėvų jėzuitų 
pavyzdinės pradžios mckyk'os 
Kaune (1926—1927 m.) iki ko
legijos katedros, nesėdėjo sudė
jęs rankas, bet dirbo. Dirbo 
daug su dideliii atsidavimu, tiek 
pats besimokydamas įvairiose 
mokslo įstaigose, tiek kitus be
mokydamas ir beruošdamas 
juos darbui bei gyvenimui.

Atrodo, kad jis nuo pat savo 
jauniausių dienų buvo palinkęs 
muzikom Ir pradžios mokykloj 
ir aukštesniojoj, o taip pat 
ir universitetuose pagrindiniu 
mokslu laikė muzikos moks’ą ir 
sistemingai ruošėsi tapti jo dės
tytoju bei profesorium, nors pil
nai išėjo ir privalomojo mokslo 
programą, ir tai s-’ gerais pažy
miais.

Lankydamas Šv. Marijos Gi
mimo lietuviu pa ramios pra
džios mckyk’ą. Ch’cagoj, forte
pijono ir ap’amai muzikos mo
kėsi p”s Sv. Kazimiero seser 
M Skola.stika. ž’unia muzike'’ 
ir dramos mokytoją, pedagogę 
Ketveri”v. metus bes’mrkvda- 
mas Mariananc’io ko'eadioi 
Thompson, Co”n„ neapleido ir 
muz’kos. Labai intensvviai prak l 
tikavo fortepi'oną. suorganiza
vo mokyklos orkes+rz ir iam 
dirigavo, page'bė’o muzikos mo
kyto iui ir kcnlvčies varvenigm- 
kui br. Jonui Ean’ui. MTC. Č’a 
iis pradė’o ir viešai reikštis 
kaip pianistas — so’rtas. Grojo 
garsiųių kompozitorių klasiškus 
kūrinius, kuriuos jis labai pa
mėgo.

Kai 1938 m. užbaigė Mariana- 
polio aukštesniąją mokyklą, tė
vas jam patarė studij :oti inži
neriją, nes atrodė, k d jis ir 
šioj mokslo srity turi gabumų. 
Patarta, muziką palikti pašak
niu. dai’yku (holfcv). Bet sūrus 
tėvui atsakė; “Esu pasiryžęs 
truks - p’vs mokti pi’k?tn'r,io 
muz’kos mokslo i- dueng js jos 
va'r’v+i. nors muzikei sritis ga- 
’i būti ir maWan nolnm^p. nemi 
inžmeriie. arba ir vimi nepel
ninga”. Tėvui b”vo ai?’r”. kad 
sūnus nebeis s«vo nusistatymo 
ir todėl lis nupivodo ii pas tuo
met Chicecs miesto
švietimo kr’m’«mnif>ri” .Tohnso- 
na pasitarti, kokui k°li” pasuk
ti, kad įsigytų mokytojo teises 
Chicagos švietimo sistemoje.

T. PABERŽIS

Patarimas: išeiti pilną akade
minį mokslą universitete ar mo
kytojų kolegijoj ir šalia to rim
tai studijuoti muziką. Tuo ke’iu 
sukaktuvininkas pas”ko i“ iš to 
kelio niekuomet neišk’ydo.

De Paul universit“t'- jr karo 
aviacijoj

Pirmiausia jis pradėjo lanky
ti Wilsono kolegiją Chicagoj. 
Tuo pačiu metu įsimatrikuliavo 
į De Paul universiteto muzikos 
departamentą. Po metų ir 
humanitarinius — akademinius 
mokslus pradėjo — studijuoti 
De Paul universitete, daug dė
mesio ir laiko skirdamas muzi
kos studijoms, ypač kompozici
jai ir pedagogikai bei muzikos 
teorijai.

Tuo metu jis pradėjo reikštis 
ir kaip kompozitorius. Sukūrė 
keletą lietuviškų dainų chorams 
ir solistams. Jo kūriniai dažnai 
būdavo įtraukiami į universite
to muzikos skyriaus rengiamus 
koncertus.

Un versitetą baigė 1912 me
tale hzka’auro laminai. Nespėto 
pasidžiaugti laimėjimu — uni
versiteto .diplomu, tuoj buvo pa
šauktas stoti į JAV karines pa
jėgas, nes tuomet antras pasau
linis karas buvo pačiame karš 
tyie. Buvo paskirtas karinėn 
aviacijon, o netrukus ir karinėn 
jos mokyklon specializuotis lėk
tuvų radijo technikoj, šioj tar
nyboj išbuvo iki 1945 m. rudens. 
Bet ir karinėj tarnyboj būda
mas, jis nuo muzikos neatitrū
ko. Dažnu atveju vargoninin 
kaudavo aviacijos bazių katali
kų koplyčiose.

Siekia magistro ir daktaro 
laipsnių

Grįžęs iš karinės tarnybos, 
tęsia studijas tame pačiame De 
Paul universitete ir 1949 m. jį 
baigia magistro la psniu. Jo pa
rašytas ir gerai įvertintas moks 
’o darbas — “Lithuanian Mus'c 
and Characteristics of the Li
thuanian Folk Songs”. Dar po
rą metų tame pačiame universi
tete gilinosi kompozicijoj ir mu
zikos pedagogikoj. Studijavo ir 
vargonus. Ketvertą metų studi
javo Ottavvos universitete, Ka
nadoj, kur 1961 m. gegužės 
mėn. už disertaciią "James 
Lockhart Murse’l as Music Edn- 
cator” gavo filosofijos daktaro 
laipsnį.

Muzikinė kū'yba

Dr. Šimutis yra sukūręs kele
tą instrumentinių veikalų: sty
ginį trio, styginį kvartetą, ma
žesniam orchestrai suitą, forte
pijonui sonatą, romansą smui
kui su fortepijonu ir keletą ki
tų da'bų. Tarp vokalinių kom
pozicijų yra: kantatos “Bočių 
rauda”, “Ei sustok" ir “Min
daugo garbei”. Y>a nerašęs lie
tuviškas mišias, priteik’ ta- prie 
naujos liturgijos, ii keletą gies
mių, kaip “Malda” ir kitos. Kai 
kurios solo ir chorams dainos, 
kaip “Į naują žygi", yra laimė
jusios pvemi'as; daina solistui 
“Pamiršta šalis” yra susilauku
si The New York Times muzi
kos krit’ko lpki’ rroro įvertini
mo. 1954 m. jo kūrinių rankraš
čiai buvo išstaty*’ centriniame 
miesto knygyne kertu sų kitu 
Chicagos komnozitorių veika- 
’ais.

Mvrikos temomis rašo lietu
viu SPPUdoin jr pr np d-^na' jo 

Prof. Leonardas šimutis, Jr.

muzikos žurnaluose. Š. m. kovo 
9 d. muzikos profesorių konfe
rencijoj Chicagoj sukaktuvinin
kas skaitė paskaitą muzikinės 
veiklos bei jos gi'inimo ir tyri
nėjimo klausimais ir susilaukė 
nemažo dėmesio. Toj pačioj 
konferencijoj buvo išrinktas 
“Research Board for Educi- 
tion” patarčių. Pažymėtina, kad 
jo mokslo darbui (d’seripeVa). 
nors ir nėra iškeisti atskiromis 
knygomis, tačiau plač’ai buvo 
ir tebėra cituojami ir komen- 
tuoiami įvairiuose pedagogi
niuose ir muzikiniuose žurna
luose.

Chorų vadovas ir 

visuomenininkas
Sukaktuvininkas yra veiklus 

kaip chorų mokytojas ir dirt- >Tamowo vyskupą pagalbininką 
gentas. Nuo 1948 iki 1954 m. 'atvykusį iž Lenkijos,

vadovavo De La Šalie ir Fen- 
l vvick aukštesniųjų mokyklų cho- 
| rams. Nuo 1951 metų, dėstyda

mas Chicagos mokytojų kole- 
I gijoj, o vėliau persiorganizavu- 

sioj į valstijos — Chicago Statė 
| College, vadovavo gausiam stu- 
I dentų mišriam chorui, surengu- 
' šiam gerų koncertų, pastačiu- 
‘ šiam keletą mažesnių operų, da

lyvavusiam televizijos progra
mose ir tapusiam vienu iš ge
riausių universitetų ir kolegijų 
chorų.

Nepaisant intensyvaus peda
goginio darbo ir su jo susijusio
mis studijomis, ji8 vis dėlto dar 
suranda laiko dalyvauti ir lie
tuvių muzikinėj bei kultūrinėj 
veikloj. Jis yra vargonininkavęs 
Šv. Pranciškaus parapijoj, In
diana Harbor, Tnd„ ir Aušros 
Vartų par. Chicagoj. Keliais at
vejais vadovavo Chicagos Lie
tuvos Vyčių ir Vargonininkų 
chorams. Al RK vargonininkų 
sąjungai 1962 m., minint 50 m. 
sukaktį, kurio proga buvo su
rengtas koncertas, dr. šimutis 
dirigavo jungtiniam jaunimo 
chorui. 'Be to, šiai są ungai jis 
pirmininkavo 1949—50 m. Bu
vo “Muzikos žinių" administra
torium ir jo redakcijos kolek
tyvo nariu bei patarėju. Ke’io- 
lika metų vadovavo Šv. Ritos 
par. vvru ir berniukų chorui 
(kuri jis ir suo’'fray'izavo), ii iš- 
amžindamas j t’krai gerą, visoj 
anvlinkūj nagirsėiusi chorą. 
Kai punius’s Panlistu vvru ir 
berniuku chnrps neteko seno ir 
natvrusio dirigento, mūs" su
kaktuvininkai buvo nekviestas 
to choro dirigentu. Tačiau lai
kas ne’eido kvietimo priimti, 
nes be visu kitų darbu ir profe
sūros kolemioj, iis profesoriau
ja ir De Paul universitete. Bė 
to, kolegijoj yra įtraukiamas į 
įvairini komisiiig ir dažnai vra 
nas-kiriamas atstovauti k^egiią 
naciona.lėse muz’kos nrufesorių 
kouferenciiose Dr. Šimutis nuo 
196? m. vra T ’etuvi" Kata’ikų 
Mokslo Akademiios nariu.

1926 m. iifl buvo nuvykęs kar
tu. su tėvais Lietuvon. Nors ta
da jis buvo tik penkerių metų 
(g. 1920 m. gegužės 29 d. East 
New York), tačiau daug ką dar 
ir dabar iš ten atsimena. Gerai 
atsimena Pa’angą, Baltiics jū
ros pakrašč’us, tėvo tėviškę — 
Šėriku vienkiemi (feilalėj) ir sa
vo pirmąją mckyk’ą — Tėvų 
iėzuitų pavyzdinę pradžios mo- 
kyk’a. (senojoj Kauno miesto 
daly). Atsimena savo “mokslo 
dra”ora” — Julių Kaupą (vė’iau 
medicinos daktarą, rašytoia, 
mirusi staiga Chicagoi 1964 
m ). Jucdu ne t’k mokėsi tame 
pačiame mokyklos kambaryje, 
hef pzrfn ir jrriždavn ncTno pės
čiomis fbevc’k nėr riša 
arba vąfayn pn.ridarn. “konke”, 
kuri iam labai patikusi, arba 
ž’emoo me*” Nemunu. k”i iis 
būdavo uži*ai,ei st.nru ledu (Dr. 
J. Kauno tėvu. .+ain pif .T”Mus, 
■vra. buvęs “Draugo” redakto- 
ri”m. L’e+vvos Sfia’gipmo Pe’mo 
nari” ir i'Hoiioiai Pan
ko dinpW'ori”m irnmčkai mirė 

1O4A rn Jia buvo anf’maą 
oukpktinnn,r’'kn fnvo — tainri 
T jmnnrdn įS’mnč'n.. ilgamečio 
“n**errt'’o'1z-f'r.vi'i’'-’ ir d^bir 
a-nrbAci rm’akforiiiis, drauvaB ir 
bendradarbis R"d.)

C”ika'kfi’iin*'’--ikas F11“i*”e.kė 
1943 m su 7’ta - Mariia Kas- 
nar. s«vo Joinsn kniede, kuri 
bairrA Pan’ univerflite*a tais 
nnč!aia rnpfnia. jra.tn i" iii. 1°'”- 
Hama, Dv'lroln'uro Įpinant Ji fain 
nnf yiurikč i” varTmirbkA o 
Zf-m r—mok’r1-n1e.ii!o yir^ose 
(PiibCf-l m/*k’’1kJ1r**-e. .Tu pv.nus 
J/mnnrdpa ir dufkfė Zita lekto- 
n’p’iip. unū'ers’te*”O«o .Tau yra 
ir’g’ie m am str o lainm’us ir tuo 
načiv ka-riu siekia, doktoratų. 
Sūnus Pranai studijuoją ite’sę, 
o laimiausias Robertas ši pava
sari baigia aukštesne mckvk’ą. 
Tad visa ių šeima mokyklose — 
vieni mokytojau ia, kiti tebesi
moko. Beje, juodu jau yra su
silaukę ir dukraitės.

— Privačioje audiencijoje po- 
'piežius Paulius VI-sis priėmė
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