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tasis kongresas, minintis ateiti- 
ninkijos 60 metų jubiliejinę su
kaktį. įvyks rugsėjo 4-7 d. Chi
cagoje. Be įvairios kitos akade
minės ir pramoginės programos

u

M. K. Čiurlionis, kurio žymiausias 
muzikos veikalas simfoninė poema 
"Jura” bus atl.'kta Amerikoje pirmų 
kaitų Ate tlninkijoš kongreso koncer
te, Chicagoje, rugsėjo mėn. 5 d.

ČIURLIONIO JŪRA! BANGUOJANT
Pokalbis su ateit ninkijos jubiliejinio kongreso proga ruošiamo simfoninio koncerto 

dirigentu prof. Vytautu Marijošium

Siame numery

AR DAINUOS IR JAUNIMAS?
ČIURLIONIO “JURAI” BANGUOJANT — PO
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TAS.
SIMAS SUŽIEDĖLIS — STASIO ŠALKAUSKIO 
VARDO KŪRYBINES PREMIJOS LAUREA
TAS.
DEŠIMT MUSŲ RAŠYTOJŲ VIENAME LITE
RATŪROS VAKARE.
POKALBIS SU PIANISTU ANTANU SMETO
NA.
MUSŲ RAŠYTOJAI DIPLOMATAI. 
LITERATŪROS VAKARAS DAINAVOJE.

Ateitininkų Federacijos aštun- ra” užima reikšmingą vietą lietu
vių instrumentalinėj muzikoj. 
Tai plačių muzikinių minčių ir 
labai turtingos orkestruotės vei
kalas. Apgailestauti reikia, kad 
ano meto sąlygos neleido pačiam 
kompozitoriui savo kūrinį išgroti. 
Įdomu, kokia tada būtų buvusi 
galutinė to veikalo redakcija?

1955 m. kompozitorius E. Bal
sys Čiurlionio “Jūrą” naujai per
redagavo. Toj redakcijoj šį veika
lą ir girdėsime koncerte.

Pagal mano turimą orkestro 
sąstatą geresniam sąskambiui iš
laikyti aš atsisakau kai kurių dub- 
leravimų variniuose pučiamuo
siuose ir sujungiu tris mušamų
jų instrumentų partijas į vieną.

AR DAINUOS IR JAUNIMAS?

Antraštinis klausimas daug 
kam gali atrodyti keistokas. Nes- 
gi ne vien tik lietuviuose, bet ir 
kitur yra įprasta, kad ne kas kita, 
o kaip tik jaunimas labiausiai 
yra dainingas.

Tačiau mūsuose šita tariama 
aksioma neatrodo tokia papras
ta, kai prisimename praėjusią dai-* dėl ir tu'ėtume visi bendrai pa
nų šventę ir kai pradedame ruoš
tis naujai, įvykstančiai 1971 m. 
Praėjusios dainų šventės vaizdas 
jon susirinkusių akyse liko toks: 
dainavo tik jungtiniai vaikų ir 
pusamžių bei vyresniųjų chorai. 
Dainuojančio jaunimo veidų es
tradoje buvo retai kur matyti, 
nors anoji šventė ir buvo sureng
ta Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso metais ir to kongreso rė
muose.

Ką daryti, kad ir 1971 m. pa
našiai neatsitiktų? Kaip įtraukti 
jaunų žmonių balsus į dai
nų šventės paruošą ir į estradinį 
šventės pasirodymą? Daug kas 
paprasčiausiai gali atsakyti: o te
gu eina jaunimas į dar tebeeg
zistuojančius chorus ir tegu dai
nuoja. Tegu tai tegu, bet jis ten 
neina ir vargu ar nueis. Reikia 
ko kito. Jaunimui reikia jaunimo 
chorų, kad jie choro repeticijose 
jaustųsi taip, kaip jaučiasi tauti
nių šokių grupių repeticijose. Rei
kia, kad dainų šventės paruoša 
— repeticijos jaunimui būtų jų 
pačių susitikimo, pramogos ir ma
lonaus vakaro praleidimo proga 
bendraamžių tarpe. O tokios nuo
taikos niekada nebus įsisenėju
siuos mūsų choruos. Visada į kelis 
kartus didesnį vyresniųjų būrį a

to

tėję keli balsingi jaunuoliai iš 
karto jausis lyg pagauti ir po ku
rio laiko repeticijose jų jau ne
bus. Tai ne iš piršto laužti faktai, 
tai kiekvienos, chorą turinčios, 
lietuvių kolonijos liūdna patirtis.

Didelis procentas mūsų lietu
viško jaunimo yra balsingas. To- 

sukti galvas, kad busimoji dainų 
šventė 1971 m. nepanešėtų į anks
čiau buvusiąją, reikia visiems iš 
anksto rūpintis, kad ateinančioji 
nebūtų vien tik vaikučių ir sene
lių diena. •

Konkrečiai vienas siūlymas ga
lėtų būti ir toks. Sakysim, mūsų 
jaunimo tarpe yra dar pakanka
mai populiarios ir puikiai savo 
tarpe susigyvenusios įvairios tau
tinių šokių grupės. Reiškia — bū
rio organizacija jau yra. Kodėl 
tad šitokie tautinių šokių šokėjų 
būriai, artinantis šokių šventei, 
negalėtų atkreipti dėmesį ir į lie
tuviškąją dainą, bent dainų šven
tės paruošos laikotarpiu virsda
mi ne tik tautinių šokių grupė
mis, bet ir chorais. Įprasta sava 
kompanija, pažintys ir.vakariniai 
susibūrimai savuotėje galėtų virs
ti ne vien šokių, bet ir dainų repe
ticijomis. Šiuo keliu eidamas, gal 
jaunimas pats, be didelių ir ne
populiarių raginimų, ateitų į dai
nų šventės estradą ir ją nušvies
tų jaunatviškų veidų šypsena.

Tai tik viena sugestija. O jų ir 
daugiau reikia ieškoti ir pradėti 
vykdyti praktiškai, kad būsimoje 
dainų šventėje neliktume ir vėl 
be jaunimo. 

k. brd.

kongrese bus ir ypatingo dėmesio 
vertas simfoninis koncertas rugsė
jo 5 d. 8 vai. vak. Chicagos Or
chestra Hali patalpose, 220 S. 
Michigan Avė. Koncertas išskir
tinis jau vien dėl to, kad jame 
pirmą kartą Amerikoje bus atlik
ta M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema “Jūra”, vienas iš ryškiau
sių lietuvių simfoninės muzikos 
veikalų. Koncerte girdėsim ir mū
sų pačių tarpe, išeivijoje, gyve
nančio kompozitoriaus prof. Vla
do Jakubėno siuitos “Miško šven
tė” du fragmentu. Koncerte bus 
taipgi prisiminta šiemet viso kul
tūringo pasaulio švenčiama di
džiojo Beethoven’o 200 metų gi
mimo sukaktis, ten pat pianis
tui Antanui Smetonai atliekant 
Beethoven’o piano Koncertą Nr. 
1, ir mūsų solistams Danai Stan- 
kaitytei, Stasiui Barui, Algirdui 
Braziui ir Jonui Vazneliui dai
nuojant ištraukas iš Beethoveno 
operos “Fidelio”. <

Jau kone didžiojo koncerto iš
vakarėse užkalbinome jo dirigen
tą prof. Vytautą Marijošių įvai
riomis šio muzikinio įvykio temo
mis. Pokalbį čia ir pateikiame 
mūsų skaitytojams.

— Kokią reikšmę ir kokią vie
tą lietuvių simfoninėj muzikoj 
skiriate Ateitininkijos kongreso 
jubiliejiniame koncerte atliksi
mai M. K. Čiurlionio simfoni
nei poemai “Jūra”?

— M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema “Jūra” lietuvių muzikos 
istorijoj yra pirmas tokios pla
čios apimties kūrinys, sukurtas 
prieš 63 metus. Lietuvoj buvo at
liktas tik 1936 metais. Čia Ame
rikoje šis veikalas bus pirmą kar
tą pagrotas Ateitininkų kongreso 
rengiamam koncerte 1970 m .rug
sėjo 5 d., 8 vai. vakaro Orchestra 
Hali, Chicagoje.

Neabejotinai Čiurlionio “Jū-

— Gal galėtumėte nusakyti 
tematine ir instrumentine pras
me šio žinomo M. K. Čiurlionio 
veikalo slinktį, kad klausytojui 
koncerto metu būtų lengviau ir 
prasmingiau sekti visus atlieka
mo kūrinio niuansus?

t

—Nusakyti muzikinę temati
ką ir instrumentinę prasmę mu
zikiniam kūriny yra nelengva. 
Smulkesnei muzikinio veikalo a- 
nalizęi reiktų vartoti specifinius 
muzikinius ženklus ir terminus, 
o jie nedaug tepasitarnautų 
“lengviau ir prasmingiau sekti 
visus atliekamo kūrinio niuan
sus.

Čiurlionio “Jūra” yra vadina

M. K. Čiurlionis Jūros sonata. Allegro,

ma programine muzika. Tai yra 
eilė kompozitoriaus jūros didin
gumo, slaptingumo, ramybės, 
žaismingumo ir jėgos išgyveni
mų. Visa tai daugiau ar mažiau 
išreikšta muzikinėm garsų ab
strakcijom, kurios, deja, ne vi
suose iššauks tuos pačius išgyve
nimus.

Aš pats stoviu prieš didelę 
problemą ir atsakomybę, kaip su
prasti ir kaip tinkamiausiai at
likti tarpininko užduotį tarp kū
rėjo ir klausytojo. Diriguojant 
man reikia negyvus gaidų ženk
lus, slinktį, dinamiką ir orkestri
nes spalvas atkurti ir pajungti 
komplikuotą orkestrinį organiz
mą, susidedantį iš atskirų gyvų 
individų, vienai valiai ir tikslui. 
Neturint tiesioginio ryšio su O- 
limpu, tai nemaža užduotis ir at
sakomybė prieš autorių. Bet jau 
tokia dalia kiekvieno interpreta
toriaus.

“Jūra”, akip simfoninė poema 
priklauso vadinamai laisvai kom
pozicinei formai. Formos laisvu
me kompozitoriui klasikinės pro
porcijos mažiau privalomos. Lais 
vai ir nevaržomai jis kuria savo 
konkrečius (kaip Beethovenas 
VI simf., Berliozas “Symphonie 
fantastiųue”, Strauss’as “Don 
Quixote) ar supoetintus išgyve
nimus, jausmus ar vizijas (kaip 
Debussy “La Mer”).

Čiurlionis “Jūroj” arfos glis-

Prof. Vytautas Marijošius
-<

sando pradeda savo simfoninę 
poemą ir galingu pilno orkestro 
ir vargonų fortissimo baigia savo 
kūrinį. Visoj poemoj daug lyriš
kumo, žaismingumo ir dramatiš
kumo. Atidus klausytojas čia 
daug kuo galės gėrėtis ir visa tai 
išgyventi.

— Tokių, jei taip galima pa-

sakyti, jūrinių kūrinių, muzikos 
istorijoje yra visais laikais, tur 
būt, nemažai parašyta. Greitosio
mis čia prisimena, kad ir Debus
sy “La Mer”. Koks būtų, sakykim, 
Čiurlionio “Jūros” palyginimo re
zultatas, kad ir su Debussy?

— Kiek “jūrinių” kūrinių pri
rašyta niekad neskaičiavau, tik 
prisimenu, kad po Debussy “La 
Mer” nedaug kas iš kompozito
rių bandė “jūromis keliauti”.

Lyginti vieną menininką su 
kitu, nežinau, ar būtų patogu. 
Skirtumas tarp dviejų jūrų yra 
nemažas, kaip tarp Baltijos ir Vi
duržemio jūros.

Debussy favorizavo miražines 
spalvas: flažoletinį ir sardininį 
skambėjimą styginiuose, prancū
zišką skambėjimą variniuose ir 
išskirtinį dėmesį fleitai, anglų ra
gui ir čelestai. Aplamai Debussy 
save kuo arčiausiai ideritifikavo 
su tuo, kas charakteringa Cbzan- 
ne, Rimbaud, Verlaine ir t.t...

. Epinis romantiškumas ir teu
toniškas spiritualizmas buvo sve
timi jo temperamentui. Viskas 
turėjo skambėti “sans durete”, 
“profondement calme”, “doux et 
fluide” ir t. t. Be kita ko, reikia 
minėti ir savitą Debussy harmo
niją, taipgi pilnų tonų gamą.

Kas anksčiau pasakyta, yra 
charakteringa Debussy originaliai 
braižai, ką jis puikiai ir panau
doja savo simf. poemoj “La 
Mer”. Tas jo kūrinys plačiai ži
nomas visam pasaulyj ir drauge 
su “L’Apres midi d’un faune” y- 
ra repertuare visų geriausių or
kestrų.

Labai gaila, bet čia turiu pri
sipažinti, kad, daugiau įsižiūrė
jus į Čiurlionio “Jūros” partitū
rą, man reikia nesutikti su Lietu
vių Enciklopedijos autorium, tei
giančiu, kad “trečiuoju laikotar
piu (1906-1909) Čiurlionis atsi
palaiduoja nuo svetimos įtakos, 
tampa mistišku, jo muzikos kūry
ba darosi ryškiai individuali”.

Man atrodo (būčiau patenkin-
(Nukelta j 2 psl.)
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tas, kad kas mane įtikintų, jog 
klystu) Čiurlionis savo “Jūroje” 
yra didesne dalim romantiškas 
realistas. Muzika aiškiai, pagal 
veikalo pavadinimą, implikuoja 
plataus vandens stichiją, realiai 
ir dramatiškai ilgesniais ar trum
pesniais muzikiniais periodais jis 
“piešia” spalvingą jūros peizažą 
(aiški įtaka H. Berlioz’o, R. 
Strauss’o), o susižavėjimas atski
rų orkestrinių spalvų tembrais 
ryškiai parodo, kad Čiurlioniui 
nesvetimas buvo ir impresioniz
mas (pastebima Debussy įtaka). 
Tačiau reikia pripažinti, kad 
Čiurlionis skirtingus stilistinius e- 
lementus vykusiai mokėdavo su
vesti į vientisumą.

Kas liečia minėtas įtakas, tai 
nereikia dėl to jaudintis — retas 
kompozitorius šito išvengė, o, 
pagaliau, būti įtakoj tų vardų, 
kuriuos minėjau., “sarmatos” 
nėra.

“Abi “Jūros” turi savo vertę ir 
vietą muzikinėj literatūroj, tik vie 
na yra, kaip minėjau, žinoma vi
sam pasauliui, o kita ne. Šiaurės 
Amerikoje Čiurlionio “Jūra” de
biutuoja pirmą sykį. Būtų gera, 
kad tas debiutas čia nebūtų vie
nintelis ir paskutinis.

— Dažnai mėgstame Čiurlio
nio tapybinėje ir muzikinėje kū
ryboje ieškoti specifiškai lietuviš
kos dvasios bruožų. Ar jų gali
ma užtikti ir “Jūroje”? Kuriose 
vietose ir kaip jie įkūnyti?

— Kad mėgstame ieškoti “spe
cifiškai lietuviškos dvasios bruo
žų”, tai teisybė, bet ar tai reika
linga, tai jau kitas dalykas.

Jei kompozitorius tikrai identi
fikuoja šave su savo tauta, man 
atrodo, geriausiai, kad jis neieš
ko specifinių dirbtinių formulių 
savo tautiškumui įrodyti, bet lie
ka ištikimas savo talentui ir in
dividualybei. Meniška kūrinio 
vertė priklauso nuo to, kiek 
vadinamų “specifinių nacionali
nių dvasios bruožų” yra sukrau
ta krūvon, bet kiek meno kūri
nys savyje turi to, kas yra uni
versalu, kas nebūtinai priklau
so tik vienai tautai, iš kurios tas 
kūrinys kilęs. Universalinės ir 
nacionalinės vertybės gali skirtis, 
bet abi taip pat gali būti pui 
kiai integruotos tam pačiam kū
riny.

Kiek jų yra Čiurlionio “Jū
roj”, sunku atsakyti. Tiek kiek 
yra — visos čiurlioniškos, išdės
tytos visam kūriny ir įkūnytos jo 
pasirinktu būdu.

— Kai kieno yra manoma, 
jog Čiurlionis siekė negalimo da
lyko: norėjo muziką paversti ta
pyba ir atvirkščiai. Kaip Jūs į tai 
žiūrėtumėt? O gal Čiurlionis tik 
norėjo muzikoj būti tapybiškas, 
o tabyboj mužikiškas? Jei taip, 
kaip ir kur šitai atsispindi?

— Tur būt, dauguma sutiks, 
kad Čiurlionis nors daugiau lai
ko pašventė muzikinėm studijom 
ir nemažai muzikos sukūrė, bet 
jo išskirtinis talentas daugiau 
originalumu pasireiškė tapyboje.

Nenorėčiau prisidėti prie tos 
nuomonės, kad Čiurlionis siekė 
“negalimo dalyko”. Pvz. jo “Jū
ros sonatos” vaizdų serijoje (Al- 
legro, Andante, Finale), vaiz
duotę turint, galima įsivaizduo
ti muzikinę struktūrą, kad ir ne
visai pagal konservatorijose dės
tomus metodus.

— Kodėl koncertui buvo pa
sirinktas antruoju simfoninės mu
zikos gabalu Vlado Jakubėno 
siuita “Miško šventė”? Ką šiame 
kūrinyje klausytojas išgirs ir į ką 
turėtų kreipti dėmesį?

— Iš Jakubėno siuitos “Miško 
šventė” bus atliekami tik du 
fragmentai: Adagio ir Finalas. 
Adagio bus lyg trumpa įžanga į 
finalą. (Allegro vivace), kuris 
yra linskmo šokio variantas, ke

lių skirtingų temų ir lėtesnės pa- 
- baigos.

Kadangi Čiurlionio “Jūra” ne
visai užpildytų laiką, skirtą pir
majai koncerto daliai, todėl pasi
rinkau tas dvi Jakubėno ištrau
kas ir tikiuos dauguma publikos 
sutiks, kad autorius to dėmesio 
užsitarnavo.

Gal būtų dar geriau visą kon
certą turėti tik lietuviškos muzi
kos, bet nepaprastai didelės iš
laidos orkestrinės medžiagos pa
gaminimo ir tik viena repetici
ja su orkestru apsprendė ant
rajai koncerto daliai pasinau
doti Beethoven’o kūryba.

— Šiemet, kada visas kultū
ringasis pasaulis mini 200 metų 
sukaktį nuo Beethoven’o gimi
mo, tur būt, neatsitiktinai ir a- 
teitininkų rengiamame koncerte 
pianisto Antano Smetonos bus 
atliekamas Beethoveno Koncer
tas Nr. I ir mūsų solistų D. Stan- 
kaitytės, St. Baro, Alg. Brazio ir 
J. Vaznelio tercetas ir kvartetas 
iš Beethoveno operos “Fidelio”. 
Būtų čia labai ne pro šalį, kad 
Maestro galėtumėte pateikti 
bent trumpus komentarus apie

Muz.kos milžinas Ludwig van Beet- 
hoven, kurio gim'adienio 200 metų 
sukaktį šiemet mini visas kultūringa
sis pasaulis. Ta proga jo kūrintai 
skambės ir Ateitininkų kongreso kon 
certe, Orchestra Hali, Chicagoje.

koncerte girdėsimą didžiojo Bee
thoven’o-kūrybą.

— Pereitą pavasarį, kai Chica
goje dirigavau “Likimo galią”, 
buvau Ateitininkų koncerto ren
gimo komiteto prašomas tą kon
certą diriguoti, sudaryti progra
mą ir pasiūlyti solistus. Nedrą
siai pasiūliau antroj koncerto da- 
lyj prisidėti prie viso kultūringo 
pasaulio ir antrąją koncerto da
lį paskirti Beethoven’ui. Labai 
apsidžiaugiau, kad rengėjai (tur 
būt, ekumeninės dvasios apšvies
ti) su visais mano pasiūlymais 
sutiko.

Šią vasarą, kai lankiausi 
thoven’o gimtinėj Bonnoje 
Reino, kai kelias valandas 
leidau tuose namuose, kur gimė

Bee- 
prie 
pra-

M. K. Čiurlionis Jūros sonata. Finale.

Chicagos simfoninio orkestro namai — Orchestra Hali (220 So. Mlchigan Avė.), kur rugsėjo 5 d. (šeštadienį) 
8 vai. vak. įvyks aštuntojo Ateitininkų Federacijos kon greso koncertas, atliekant garsiųjų Čiurlionio simfoninę 
poemą "Jūrą“, Vlado Jakubėno ir Beethoveno kūrinius, grojart simfoniniam orkestrui, dayvaujant pianistui Anta
nui Smetonai ir dainuojant mūsų solistams: Danai Stankai tytei, Stasiui Barui, Alg rdui Braziui ir Jonui Varneliui, 
jubiliejinio koncerto vadovas ir dirigentas prof. Vytautas Marijošius. Bilietai iš anksto gaunami Marginiuose.

didysis muzikas titanas, kai savo 
akimis žiūrėjau į jo laiškus ir 
manuskriptus ir pirštais paliečiau 
jo fortepijoną, pajutau labai di
delę pagarbą ir padėką koncerto 
rengėjams.

Trumpus komentarus apie vi
sus išpildomus veikaluš klausyto
jai galės rasti koncerto progra
moje. Taipgi susilaikysiu čia 
nuo bet kokių paaiškinimų apie 
didžiojo kompozitoriaus kūrybą. 
Tikiuosi, kad “Draugo” kultūri
niam priede atsiras tam reikalui 
užtenkamai vietos išsamesniam 
straipsniui, kada nors šių metų 
bėgyje, minint Beethoveno 200 
metų gimimo sukaktį.

— O intervievv užsklandai te
būna mūsų neprovokuotas, bet 
Paties Maestro pasirinktas žodis, 
ryšium su busimuoju, tokiu ne
eiliniu koncertu.

— Ar koncertas bus eilinis ar 
neeilinis, priklausys nuo daug vi
sokių dalykų, kuriuos iš anksto 
sunku pranašauti. Pats faktas, 
kad muzikos menui atsiranda 
garbinga vieta tokiuos svarbiuos 
suvažiavimuos, kongresuos ir iš
kilmėse, yra vertas nepaprastos 
pagarbos rengėjams. Ypač jei to
kia proga inspiruojamas neeili
nis įvykis, kaip gimimas visai

MODERNUS MOKSLAS IR 
KRIKŠČIONIŠKAS GYVENIMAS

Protestantų knygų leidykla 
Augsburg Publishing House Minne- 
apoly, Minti, neseniai išleido nau
ją veikalą “Moderif Science and 
Christiiui Life”, kfiK ’Jparašė Stan- 
ley D. Beck (157 psl., $2.95).

Veikalas šių dienų temomis. 
Autorius yra gąvęs daktaro laipsnį 
Wisconsirt universitete ir dabar ta
me universitete dėsto entomologiją 
(mokslas apie vabzdžius). Jis yra 

.........—y>‘ -----------

i

Prof. Vladas J.akubėnas, išeivijoje 
(Chicagoje) gyvenantis mūsų kompo
zitorius, kurio Raitos “Miško šven
tė’' fragmentai simfoninio orkestro 
bus atlikti ateitininkų kongreso kon
certe.

naujo veikalo ar pirmas atliki
mas dar iki šiol viešai negirdėto 
kūrinio. Individualiam kompozi
toriui pakelti su koncertu susiju
sias išlaidas, norint pristatyti sa
vo naujus veikalus, neįmanoma. 
Nuoširdi padėka užtai priklauso 
visiems kolektyvams, kurie tokiu 
atveju ateina pagalbon, ir visuo
menei, kuri savo atsilankymu pa
gerbia kūrėjus, finansiniai ir mo
raliai padeda organizatoriams 
išbalansuoti medžiagines išlaidas.

*

Šitokia padėka ir komplimentu 
lietuviškajai visuomenei baigė 
mūsų pokalbį jubiliejinio ateiti
ninkijos kongreso metu rugsėjo 5 
d. 8 v. vak. Chicagos Orchestra 
Hali ruošiamo simfoninio kon
certo dirigentas prof. Vytautas 
Marijošius. O toliau jau pati lie
tuviškoj? visuomenė -turi įrodyti, 
kad ji Maestro komplimento yra 
verta — gausiai dalyvauti to
kiame neeiliniame koncerte. 

parašęs dar tris knygas iš savo sri
ties ir taip nat daug studijinių 
straipsnių moksliniuose žurnaluose.

Prof. Beck yra pažangus mokslo 
srityj. Knygon įtraukia gausiai nau
jų mokslo patyrimų, atstovauja bi
ologinės evoliucijos kryptį. Iš kitos 
pusės jis aukštai vertina religiją ir 
randa ją nepriešingą naujiems 
mokslo atradimams. Jis tvirtina: 
“Mes turime nugalėti baimę, kad 
mosklinė pažanga susilpnins ar su
naikins tikėjimą. Bet koks tikėjimas, 
kuris negali rizikuoti visos mokslo 
žinijos tyrinėjimo, negali būti nie
kuo daugiau kaip prietarai”.

Autorius prisipažįsta daug laiko 
skyręs biologiniams, moksliniams 
tyrimams. Savo šioje knygoje jis 
duoda įdomių faktų iš įvairių 
mokslo šakų. Pavz. primena, kad 
yra apie 100 bilijonų žvaigždžių, 
nuo artimiausios žvaigždės šviesa 
mus pasiekia daugiau kaip per 4 
netus. Jei erdvių laivas j tą žvaigž
dę keliautų po 2 milijonus mylių 
įer valandą, tai ją pasiektų tik epr 
1300 metų. Jis primena sėkmingas 
mokslininkų pastangas laboratorijo
se pagaminti virusus ir gyvybės 
medžiagas.

Tačiau visi tie tyrimai prof. Be-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. WAIbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti 374-8012.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čjos lr California

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

ckui nekliudo būti giliai religingam. 
Didelė dalis jo šios knygos skirta 
ištraukoms iš Šventojo Rašto, reli
ginėms sugestijoms. Tiesa, tai dau
giau populiarus leidinys, bet ir 
šviesuolis skaitytojas gali rasti sau 
kai ką įdomaus. J. Pr.

•

— Okup. Lietuvos etnografai, dir
bą Mokslų akademijos istorijos in
stitute, kitais metais numato baig

ti svarbų darbą — Pabaltijo et

nografinio atlaso I dalį. Šiame lei-

rel ofiso HE. 4-5849 rm 388-2281

0R. PETER T. BRAZIS
YDYTOJAS (R CHIRURG '

2434 West liet street
Vai.: pirm. Icetv 1-4 vakare 7-8
antr . penkt i 6 tre< Ii šeit tik
<usitaru»

■’ <nt Rudoko kabinete oertai“ 
® fPMHHD į CIARP 

OPTOMETRISTAS
709 We»t 51st Street 

rra. GR 6-1400
Vai pagal suaiiarlmą. Pirmad u 

ietv. 1—4 Ir 7—J: antrad tr penk
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai

>fa 785-4477 Rez. PR 8-6MA

DR. E nECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
•PECIALYBft - NERVU IH 

l<3KX»N»t LIGOS
WFORD MEDICAL BUILDING 

0410 So. Pulaski Road 
Valandos mitrai susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0878

0R. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr moterų igoe

Ginekologini Chirurgija
4182 S. Kedzie Avė., WA 5-2676 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-222U 
Namų-rezid. — PRospect 8-0081 
iR. JANINA JAKšEVIČIUS

J O K t i
8 1 K U L I G O t 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. tr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo 6 Iki 8 
■si vak Šeštad nuo 1 Iki 4 vai

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

DR. A, JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V, KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525
Telef. veikia 24 vai.

Tel. — REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vaik., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7150 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., kevlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2910

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. ir 3—8 vai. vak.
Išskyrus tročladienius

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso lr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street 
Priima tik susitarus 

balandos pirmad., ketv. 6—8 vai., 
antrad. 2—4 vai.

šeštadienis, 1970 m. rugpiūčio mėli. 29 3.

<1
dinyje bus nušviestos kelios temos: 
senieji lietuvių žemdirybstės ir gy
vulininkystės įrankiai bei padargai, 
pastatai, drabužiai. Jau sudaryta 
170 žemėlapių, smulkiai suregist
ruoti liaudies meno ir buities lo
biai, vykdomos etnografų . moksli
nės ekspedicijos. Viena jų šią va
sarą visą mėnesį rinks, fotografuos, 
apraširiės 19 amžiaus pabaigos 
valstiečių darbo įrankius, drabu
žius, sodybas. (E.)

— Kalbininkas Kazys Ulvydas, 
Vilniuje, sulaukė 60 m. amžiaus.

oriso HE 4-1818 REZ. PR (1-1*80

0R. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGĄ' 

Specialybė rtdaus ligos 
2464 VVest 7l»t Street 

Il -Oft Ir Oampbell Avė kaiiip*. 
finu, t pauM • • p v
Antrad Ir ketv 9 11 v r

r 4—8 p p Šeštad 9 v r Ik! 12

™ FRANK PLFCKi’
ĮPTOMETRISTAR
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5141
tikrina akis. ITItalko akinliv- n 

“eontact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.“ 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel Ofiso PR 6-7800: Namų 995-7691 

5159 South Domėn Avenue 
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS,

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad i> 
penktad. 8 v r. Iki 9 v v. Treč. b 
lečtad. 8 v. r iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
■PEC. ORTHOPEDIJOS IJGO6

274b West 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso lr rezidencijot
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appotntment)

0R. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūslės lr Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-554t

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

Ofiso tel. REllance 5-4410
Rez GRovelhlll 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p tr nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. Ir penkt nuo 12 tkl 2 vai. p.p 
tr vakarais pagal susltarlma

~OR P. STRIMAITIS
1YDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Bendra praktike ir chlrurgllr
Ofisas >750 W lįst Street

Telefonas 925-8296
valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—Ii 
r. r„ 2-8 v. vak. šeštad 1-4 v. va 
'aro Sekmad lr trečiad. uždaryte 

Rezid. tel. WA 6-3099

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI;

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč, t> 
venkt nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo S Iki I . 
». v. Šeštad 2—4 vai. popiet fr kiti 
alku pagal susltarlma

Of. Tel. HE 4-2123, Namų Gi 8-6191

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
4454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
ai. 3—4 p p lr 6—8 vai. va.

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-6400
OR. ONA VAŠKEVIČIUS

(V 4AKAS) 
YDYTOJA IK CHIRURGU 
1648 South Vfbany Avenur

Vai : pirm , antrad.. ketv. U—* vai 
ak., penkt tr šeštad, 2—4 popie 

ir kitu laikų pagal susitarimą

Cel. ofiso PR 6-0440, rez. HE 4-3150
DR. F. C. VVINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 Weat 71et Street

Vai.: 2 Ud 4 v. o ir 7 iki 8 v. » 
Treč lt »«*tad nagai susitarime

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS

6440 Month Pulaski Road
Ofiso tel 767-2141 Varnu 636-485(1 
Vai.: pirmad., antrad penktad. 1-4 
Ir 6-8 v v. ketvirt 6-8 v vakar' 
Šeštadieniais 11-1 vai popiet

SKKLBKTTĖS “DRAUGE’
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•S v. KazimiebaS-
V. K. Jonyno med-.o rad nys

ŠVYTURYS ANT TEMSTANČIO 
LIETUVIŠKO TAKO

SIMAS SUŽIEDĖLIS

' Šv. Kazimieras nebuvo iš rojaus 
išbirusi gėlė, kurią angelui būtų 
reikėję tiktai pakelti prie Dievo sos
to, kad žmonės praeiviai jos nesu
mindžiotų. Viešpats tokių gėlių 
nežarsto ir nėra jomis perdaug susi
domėjęs šioje žmonių pakalnėje: 
“Aš neatėjau teisiųjų vadinti” 
(Mat.-9, 14). Tai, kas Dievo šlovei 
raškoma mūsų žemėje, yra kasdie
niški žmonės, žmonės šio pilko že
mės grumsto, kurio prisotintas ir 
apsunkusios visų mūsų širdys. 
Dievo renkamieji pamažu nusikra- 
to žemės traukos, atitoksta nuo jo
sios geismo kartais taip nepastebi
mai, kad bendralaikiaj žmonės sun
kiai benuvokia, kas juos išskiria. 
Tiktai vėliau žmonės apdangsto 
šventojo kelią rožėmis ir išpina le
gendomis sukurdami nežemiškos 
būties idilijų.

Žmonės juk visada ieško nepap
rasto, godžiai dairosi netikėto, alks
ta nuostabaus ir nelaukto, o susi
laukia visada tų pačių priekaištin
gų žodžių: “Ko išėjote į tyrus pa
matyti?” (Mat. 11, 7). Žemės ty
ruliuose mūsų ieškomi su pasakiš
kais rūbais ir šilkiniais apdarais 
dažniausiai sėdi už puikybės skob
nių ir svaiginasi nuodėme — tie pa
sipūtę minios ramsčiai. Mažiau kie
no pasiteiraujami slankioja pakelėse 
ir prekyvietėse rankiodami gyveni
mo pabiras — tie sugležę žmogiški 
švendrai. Pirmuosius išdidumas su
gniuždo, antruosius lanksto kiekvie
nas pikto dūstelėjimas. Šventieji turi 
neįgalimą atspirtį ir tiesų kelią, ke
lią nuolankų ir paprastą, kaip tos 
skėrių nuėstos dykumos (Mat. 3,
4). Pro jas praeidamas Dievo žmo
gus, rodos, pėdų nepaliekti, bet juo 
toliau jis eina, juo stipriau kitus 
traukia, juo labiau pastebimas ir 
pasekamas, kaip rodyklė ant viešo 
kelio, kaip švyturys ant dumsių 
vandenų.

Šv. Kazimieras yra pirmas ir vie
nui vienas ligi šiolei Dievo įžieb
tas švyturys ant lietuviško tako, 
ant kelio pačiame krikščioniškos 
Europos nuošalume. Jo šventės Mi
šiose skaitoma šv. Luko evangelija 
apie uždegtus žiburius ir valdovo 
lūkuriuojančius tarnus (Luk. 12, 
35). Kazimieras buvo pakviestas bu
dėti savo tautos namuose ir šviesti 
Viešpaties kely tame dar neatpago- 
nėjusiame krašte.

Prieš tą penketą amžių, kurie
dalo mus nuo šv. Kazimiero, Lietu
va gyveno pačius pirmuosius krikš
čionybės laikus. Josios kryžiai ir 
rūpintojėliai ošė dar žaliais ąžuo
lais šventose giriose, kurios supo 
nedaugelį dar pastatytų bažnyčių. 
Vytautas tik neseniai Lietuvą buvo 
surišęs su Bažnyčia, paskubomis ir 
nebaigtinai; net jo laikų neofitinė 

karta nebuvo dar išmirusi ir atsi
kračiusi pagoniškų pageidų 1). 
Pagonybė buvo gyva kiekviename 
daikte: ir lietuvių sentimentuose ir 
jų papročiuose.

Iš viršaus apkrikščioninta Lietu
va buvo tada apsisiautusi Rytų ga
lybės skraiste, prikopusi savo politi
nio išsiskleidimo viršūnę. Karaliaus 
Kazimiero laikais (1440—1492) ap
tykę buvo ir dažnesni karai. Visu 
svaiginančiu Lietuvos plotu sklen
dė laikinės taikos palaima. Glostė 
ji mūsų šalį, rodosi, tam, kad pir
mojo mūsų Šventojo lopšys pasi
suptų pačioje Lietuvos iškilimo vir
šūnėje. Netrukus jį įžengs į nuo
žulnų kelią — ims ritėti iš neap- 
kėčiamų plotų į ankštus Nemuno 
krantu^, gūžtis į siaurutį Baltijos 
pamarį 2). Tame atgailos kely, vin
giam ir nuoskaudžiam, vargo ir ne
pasisekimų vieškely ji negalės iš
tverti ir atsispirti ankstesne fizine 
jėga, išugdyta stiprių Vytauto pe
čių. Jo kaulai jau dūlo, o surankio
tos žemės ' trupėjo pamažu: gabalas 
po gabalo, sritis po srities bus at
plėšiama nuo Lietuvos kūno. Ne- 
aižės tiktai pastatytas jo kryžius lie

Prof. Simas Sužiedėlis, Ateitininkų Federacijos Stasio Šalkauskio vardo kū
rybinės premijos 1970 metų laureatas, losangeliečių tarpe. Ši kasmetinė 
1500 dol. premija paskirta jau trečią kartą. Anksčiau ją yra gavę dr. Juo
zas Girnius ir prof. Antanas Maceina. Prof. Simui Sužiedėliui Stasio Šal
kauskio vardo kūrybinė premija bus įteikta aštuntojo ateitininkų kongreso 
literatūros vakare rugsėjo 4 d. (penktadienį) 7 vai. vak. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Premijos paskyrimo proga spausdiname čia ištrauką iš S. Sužie
dėlio populiarios studijos “Šv. Kazimieras”, norėdami parodyti skaitytojui, 
kaip vaizdingas ir kaip gražiai literatūriniai apdorotas yra jo istorinės te
mos pasakojimas. Nuotr. Daumanto Cibo

tuviškoj sodyboj, sodyboj nusigrę
žusioj nuo amžinos ugnies ir nuo 
bizantiškų paauksintų bokštų. Jis 
tašomas bus žalios dar medienos, 
bus mūsų patvarumo ir kančios 
simboliu — tuo lietuvišku Rūpinto
jėliu, kuris rymos prie mūsų kelių 
ir sodybų. Rymodamas palangė:,e 
ir kryžkelė,e rodys kitą, dvasinio 
ūgio kelią, kurio neužs loja jokia fi- 

I zinė galia ir neužgula stipriausi 
žm .nių sostai.

lai anie praeito mūsų gyveni
mo lūžyje — posūky iš svaigios 
aukštumos j tykojanj pažeminimą 
— sueina du mūs lik lininiui takai 
ir prasilenkia du įžymieji mūsų 
.autos vyrai. Didžio mūsų politiko, 
Vytauto, laikai atitolsta ir pirmojo 
mūsų š/en oj >. Kazimiero, priartė
ja. Pirmojo vakarinė žapi ir ant
rojo rytinė brėkšmė susipina savuos 
atspindžiuos ties tuo patim mūsų 
likimo vingiu, ir žemiškus jų palai
kus priglaudžia tie patys Vilniaus 
katedras skliaustai. Politinės lietu
vių jėgos kūrėjas sulaukia dvasios 
ugdytojo, palieka jam paruoštą ke
lią ir bertą Dievo žodį. Jis išsi
skleis ant susiaurėjusių vytauiinių 
plotų, atsirems Šventojo pavyzdžiu 
ir dangiška globa, ktid būtų išsau
gota bent pati tautos gyvybė.

Vytautas yra padėjęs pirmam 
mūsų Šventajam supinti ir lietuviš
ką lopšį. J.iti gerokai senstelėjusiam 
savo pusbroliui Jogailai, bendraval- 
džiui ir bevaikiui, (piršęs Sofiją Al- 
šėnaitę — ketvirtąją žmoną 3). Ta 
buvo šv. Kazimiero senelė, lenkų 
istorijografijoje vadinama Sonka, 
karaliaus Kazimiero motina. Tad iš 
savo senelių —Jogailos ir Sofijos

—ir savo tėvo šalies Kazimieras 
buvo grynas lietuvis, viena jo mo
tina buvo austrė. Lenkiško kraujo 
jame nesruveno, nors Lenkuose ji
sai gimė (1458.10.3), tenai užaugo, 
subrendo ir tik paskutinius savo 
jaunystes metus išgyveno Lietuvo
je. Grįžtamas kelias į senolių kraš
tą, ir dar šventojo kelias, nebuvo 
karalaičiui be kliūčių ir sunkumų. 
Jį pančiojo karališkas rūbas ir gau
dė svetimi sostai, bet jis atvyko į 
Lietuvą už jokio sosto neužkliuvęs, 
kad jj turėtų tik savo tautos širdy
je-

1) Žemaičių krikštą, (1413) nuo šv. 
Kazimiero gimimo (1458) teskiria 45 
metai.

2) Kazimiero laikais Lietuva rytuose 
priėjo savo ekspansijos ribą. 1449 me
tų sutartis su Maskva užbrėžtą taš
ką, nuo kurio rusai ima persverti ir 
stumti lietuvius j vakarus. Pirmųjų 
pralaimėjimų Lietuva sulaukia 1471 - 
1479 m.

3) Vesdamas ketvirtą kartą Jogaila 
turėjo apie 70 metų ir susilaukė dve
jų sūnų: Vladislovo 1424 m. ir Kazi
miero 1427 m.

HENRIKAS NAGYS
POEMA APIE BROLĮ

Mano brolis ragavo užginto vaisia is.
ioj . ankščiai ant tavo pir.čių pečių.

Šlamėjo palmių šakos nakčia virš tavo miego.

Tu išbraižei ant akmeninės sienos 
medžiotoją, stumbrą ir saulę. Ugnį išskėlei 
iš titnago ir numirusios medžio šakos.

Mano broliui kalbėjo Dievas griaustinio balsu.
Mano brolio burlaiviai raižė jūras ir vandenynus.
Brolio rankos sudėjo akmenis sfinksams ir piramidėms.

Tu smėlyje žuvį piešei, kuri nušvietė niūrią 
drėgnų katakombų tamsą. Tu meldeis su pirmais krikščionim, 
kai laukiniai žvėrys puolė areuon pro narvo duris.

Mano brolis valgė sprangią pelų ir nelaimės duoną, 
užsigerdamas šaltu šaltinio vandeniu. Mano brolis 
dainavo su baudžiauninkais apie vargą varteliuose žydintį.

Tu plaukei su maištaujančiais Kristoforo Kolumbo jūreiviais 
ir verkei bučiuodamas naują atrastą žemę.
Mano brolį palaidojo jūroj, suvyniotą į burių audeklą.

Tu vienplaukis klauseisi Kristijono Donelaičio pamokslų 
Tolminkiemio mažoj bažnytėlėj ir skaitei prie balanos 
Aukso Altorių ir Mažvydo katekizniuso žodžius prastus.

Mano brolis dainavo girtas Kretos salos vynuogyne 
ir mėtė kriaukles į juodą, raudoną ir žalią jūrą. 
Mano brolis išgėrė Sokrato taurę nuodų.

Tu stovėjai šalia Frederico Garcia Lorca, 
kai egzekucijų šautuvai sutrupino mūro sieną raudoną, 
kai ant karšto Grenados smėlio sukniubo poetas.

Tu irklavai prirakintas kartu su vergais prie galerų 
irklo sunkaus. Žygiavai kartu su pilkais kareiviais, 
kritai, žudei ir nešei savo sužeistą draugą iš žemės pragaro.

Mano brolio ieškojo motina sukilimų kartuvėse.
Jis gulėjo kartu su miško broliais turgaus aikštėje.
Jis kalė tėvui medinį kryžių į kietą Sibiro gruodą.
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Poetas Henrikas Nagys, kuriam už jo naują poezijos knygą "Broliai balti 
aitvarai” paskirta 1969 metų Lietuvių rašytojų draugijos 1000 dolerių pre
mija. Jos mecenatas Lietuvių fondas. Laureatui prenrija *-is įteikta iškilmin
game Lietuvių katalikų mokslo akademijos aštuntojo suvažiavimo literatūros 
vakare rugsėjo 4 d. (penktadienj) 7 vai. vak. Toronte, Kanadoj. Be poeto 
Henriko Nagio, literatūros vakare dalyvaus ir savo kūrybą skaitys dar Lie
tuvių rašytojų draug.jos pirm. Leonardas Andriekus, poetas Jonas Aistis ir 
rašytojas Antanas Vaičiulaitis. Čia spausdiname įvadinį premijuotosios kny
gos eilėraštį ‘Toemą apie brolį", Nuotr. V. Maželio

Mano brolis maištavo su visais maištininkais už laisvę. 
Mano brolio rankomis buvo sugriautos Bastilijos sienos 
ir atnešta paskutinė žinia iš kraujuojančio Budapešto.

Tu šaukei dangaus keršto kartu su Savonarola.
Tu degei su Giordano Bruno pasmerkimų laužo ugnyj.
Tu dėvėjai kartu su žydais geltoną Dovydo žvaigždę.

Tu tylėjai kartu su suomių šauliais raudonųjų atakos metu. 
Tu išlenkei švelnią lūpų šypseną Mona Lizai.
Tu šaudei dažus į drobę su Salvadore Dali.

Mano brolis medžiojo dramblius Auksinio kranto džiunglėse. 
Su vikingais statė laivus, su romėnais mainė gintarą.
Mano brolis dainavo eiles trubadūrų turnyruose.

Mano brolis dažė aztekų šventykloj derliaus dievo akis. 
Ant bastūnų vieškelio valkatavo su Francois Villon.
Gėrė ryžių degtinę mėnesienoje su Li-Tai-Po.

Mano brolis kalbėjo su visais auksaburniais.
Mano brolis tylėjo kartu su visais žemdirbiais.
Mano brolis kopė į kalną paliesti Laimės Žiburio.

Mano brolis gyvena kartu su mumis mūsų karčią vienatvę. 
Kvėpuoja tą patį orą. Geria tą patį vandenį.
Laukdamas savo mirties.

Tavęs neparklupdė kazokų bizūnai Kražių šventoriuj. 
Tavęs nepapirko Aliaskos ledinėj upėj išplautas auksas. 
Tavo karstui auga pušynai gimtojoj smiltyj.

Lietuvių Katalikų mokslo akademijos aštuntojo suvažiavimo rugsėjo
1-6 d. Toronte, Kanadoje, programa

ANTRADIENIS, 1 d.

9 vai. ryto — registracija
10 vai. ryto — Mišios; laiko 

vysk. V. Brizgys
11 vai. — suvažiavimo atida

rymas: invokacija L.K.M. cent
ro valdybos pirm. kun. prof. dr. 
A. Liuimos atidaromoji kalba, 
pagrindinė suvažiavimo paskaita: 
“Tauta kaip žmogiškoji tikrovė” 
— dr. J. Girnius

1- 3 vai. pietų pertrauka
3-7 v.v. Teologijos sekcija Kun. 

dr. A. Baltinis: “Parapija kaip 
tautinės individualybės puoselė
toja”. Kun. dr. F. Jucevičius: 
“Tauta krikščioniškojoj vizijoj” 
Simpoziumas: “Krikščionis tarp 
kolektyvizmo ir individualizmo”. 
Dalyvauja: kun. dr. Pr. Gaida, 
kun. dr. V. Cukuras ir prof. dr. 
A Ramūnas-Paplauskas. Simpo
ziumui pirmininkauja kun. prof. 
St. Yla.

TREČIADIENIS, 2 d.

9-12 v.r. Teisės, Politinių ir 
ekonominių mokslų sekcija. Dr. 
St. Bačkis: “Sovietų laikysena na
cijų bei Lietuvos atžvilgiu”. Prof. 
dr. D. Krivickas: “Lietuvos tarp
tautinė padėtis ir ateities perspek
tyvos. Dr. J. Norkaitis: “Ekono
mijos dėsniai ir socialinė sritis”. 
Prof. dr. Vyt. Vardys (tema yra 
dar nepranešta)

2- 5 v.p.p. Istorijos sekcija. Dr. 
J. Jakštas (sekcijos vadovas) :“Lie 

tuvos ‘Aušros’ laikų istoriografi
ja”. Kun. prof. St. Yla: “Sveti
mybių antplūdis Lietuvoje 18 am 
žiuje”. R.J. Misiūnas: “Algirdo ti
kėjimas”.

7-10 v.v. Pedagogikos sekcija 
Prof. dr. A Ramūnas-Paplaus- 
kas (sekcijos vadovas): “Lietuvių 
pedagogika kryžkelėje”. Kun. dr. 
J. Gutauskas: “Šeimos ir mokyk
los vaidmuo lietuvybės išlaiky
me”. Prof. J. Račkauskas: “Lie
tuvių įnašas Europos pedagogi- 
kon”. G. Procuta: “Mokytojas so 
vietinėje Lietuvoje”.

KETVIRTADIENIS, 3 d.

9-12 v.r. L.K.M. Akademijos 
organizacinis posėdis.

2-5 v.p.p. Medicinos sekcija 
Prof. dr. Vyt. Pavilanis (sekci
jos vadovas): “Gyvybės sampra
ta”. Dr. Z. Danilevičius: “Biolo
ginių mokslų pažanga paskuti
niame penkmetyje”. Dr. D. Ja
saitis: “Medicinos istorijos frag
mentai Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikštijoj”.

7-10 v.v. Architektūros ir me
no sekcija Archit. dr. A. Kulpa- 
KulpaviČius (sekcijos vadovas): 
“Proporcija lietuvių bažnyčių sta
tyboje”. Ąrchit. A. Kerelis: “Lie
tuvių architektūra išeivijoje”. 
Dail. T. Valius: “Dail. Pranas 
Domšaitis ir jo kūryba”. Dail. L. 
Urbonas: “Psichologinė apraiška 
moderniajame mūsų mene”.

PENKTADIENIS, 4 d.

10-12 v.r. Psichologijos sekci
ja. Prof. dr. A. Šidlauskaitė: Neu
ropsichologija ir asmenybės ug
dymas”. Kun. prof. dr. A. Pas
kųs: “Prasmės psichologija ir da
barties žmogus”.

2-5 v.p.p. Gamtos ir Tiksliųjų 
jų mokslų sekcija Dr. Br. Povi
laitis (sekcijos vadovas): “Muta
cijos moderniojoj biologijoj”. Dr. 
V. Fidleris: “Atominės energijos 
vaidmuo pasaulio energijos šal
tinių tarpe”. Dr. P. Kaladė:“Žmo 
nijos didėjimas ir nauji maisto 
šaltiniai. Inž. A. Ketvirtis: “Psi
chofiziologiniai matomumo as
pektai eisme”.

7 vai. vakaro: Koncertas — 
Literatūros vakaras; dalyvauja: 
pianistas Andrius Kuprevičius, 
poetai bei rašytojai — Leonrdas 
Andriekus, Jonas Aistis, Henrikas 
Nagys, Antanas Vaičiulaitis

ŠEŠTADIENIS, 5 d.

9-12 v.r. Filosofijos sekcija. Prof. 
dr. J. Navickas (sekcijos vadovas) 
“Sąmonės brendimo vyksmas He 
gelio fenomenologijoje”. Prof. 
dr. V. Mantautas: “Žmogaus ir 
idėjos problemos Pūtvio filosofi
joje”. Dr. V. Vyčinas: “Mitinė e- 
tika Heideggerio principų švie
soje”. Prof. dr. K. Skrupskelis: 
“Pagrindinės Royce’o antropolo
gijos sąvokos”

9-12 v.r. Lietuvių kalbos ir li

teratūros sekcija. Prof. dr. A. Kli
mas (sekcijos vadovas): “Teori
nė kalbotyra ir lietuviai kalbinin
kai”. Prof. dr. A Sennas: “Lie
tuvos sukrikščioninimas kalboty
ros ir folkloro šviesoje”. Prof. dr. 
Wm. Schmalstieg (tema dar ne
pranešta)

2-5 v.p.p. Sociologijos sekcija 
Prof. d r. A. Musteikis (sekcijos 
vadovas): “Akademinė ambasaro- 
rystė”. I. Lukoševičienė: “Lietu
vių jaunimo įsijungimas į socia
linį gyvenimą”

2-5 v.p.p. Lietuvių kalbos ir li
teratūros sekcija (tęsinys). Prof. 
dr. R. Šilbajoris: “Donelaičio ‘Me
tų’ struktūra”. A Vaičiulaitis: 
“Stendhalis Lietuvoje”

8 vai. vak. — Banketas (sve
čių pristatymas, sveikinimai ir 
kt.)

SEKMADIENIS, 6 d.

10 vai. Suvažiavimo užbaigos 
pamaldos Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje. Mišias laiko ir pa
mokslą sako vysk. A. Deksnys 
• 2 vai. p.p. Suvažiavimo užbai
gos posėdis ir Tumo Vaižganto 
šimtojo gimtadienio paminėji
mas. Paskaita J. Aisčio: “Tumas 
Vaižgantas”.
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LAURA
CHARLES ANGOFF

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Labai dažnai, kada tilk jos arti 
ra, brangioji Laura.” Visa tai gyvenimą darė 
tokį malonų, kad stebėjausi, kaip gali kiti ber- 
būdavo, sau vienas kartodavau: “Brangi Lau- 
niukai gyventi, neturėdami garbinamos mer
gaitės. Žinojau kokia Lauros padėtis, klaus
damas, žinoma nerūpestingai, jos draugių, ku
rios ją lankė.

Kai Laura grįžo į mokyklą, buvo tokia iš
balusi, kad išsigandau. Paklausiau, kaip ji jau
čiasi. Ji atsakė, kdd puikiai. Laikui bėgant 
ji vėl atgavo savo neapsakomą meilumą, bet 
šiaip jau buvo truputį silpna ir, kai atėjo pa
vasaris, ji man vieną dieną po pietų einant 
namo išsitarė, kad jos tėvai ją planuoja vasa
rą išsiųsti į kaimą. Mandagiai paprašiau man 
kartais parašyti. Ji nusišypsjo ir pasakė: “Aš 
parašysiu, jei tu parašysi pirmas”. Tą aš ir te
norėjau išgirsti.

Pirmąją savaitę jai parašiau du laiškus ir at
virutę. Po poros savaičių gavau iš jos atsa
kymą, pirmą jos laišką. Jis prasidėjo žodžiais 
“Dear Frank”, kas buvo man neišreiškiama 
laimė. Nuo tada kiekvieną dieną jai rašiau 
po du laiškus. Taip vyko daugiau mėnesį. Ta
da gavau iš jos laišką,.kuris trenkė mane, kaip 
žaibas iš dangaus. Ji rašė apie berniuką Hen
ry, iš gretimos stovyklos, kuris ją mokė plauk
ti. Ji teigė, kad jis esąs labai puikus. Tuoj 
pat parašiau jai, kad aš mielai pamokysiu 
plaukti, kai ji sugrįš į Bostoną, kad aš esu 
geras plaukėjas ir kad ji privalo saugotis be
simaudydama. Baigiau laišką teigdamas, kad 
plaukymas gėlame vandenyje yra iš viso joks 
plaukiojimas. Plaukiojimas sūriame vandeny, 
kuriame plaukti aš išmokysiu, yra tikras plau
kiojimas. Ji nutylėjo šiuos mano įtikinėjimus 
ir vis rašė man, koks puikus ir malonus yra 
Henry.

Kitame laiške ji man liepė nebūti pavydžiu. 
Aš buvau taip užsirūstinęs, kad neberašiau 
laiškų jai dvi dienas ir po to pasiunčiau jai 
tik atviruką. Nieko nebegirdėjau dešimtį dįenų, 
dešimtį ilgų baisių dienų, kurios galų gale 
man atnešė katastrofą. Ji prašė, kad Henry 
atsikelia į mūsų miestą ir gal būt lankys mū
sų mokyklą. Būčiau daręs viską, kad tik jis 
nefttvyktų, bet, žinoma, nebuvo ko daryti, o 
taip pat negalėjau Laurai išreikšti to, ką jau
čiau. Buvau vargšas ir nujaučiau, kad ateina 
dar didesnės nelaimės. Mano bėdos augo kas 
minutę. Henry, aš kalbėjau sau, tikriausia bu
vo ne tik geras plaukėjas, bet ir geras bėgi
kas, čiuožėjas, beisbolo ir futbolo žaidėjas. Aš, 
įskaitant ir plaukymą, bijojau tų sportų. Kai 
rašiau Laurai, kad moku plaukti, buvo grynas 
melas ir negalėjau tverti iš baimės, kad Lau
ra tai galėjo žinoti.

Kai pagaliau, mokyklai prasidėjus, pama
čiau Henry, buvau priblokštas. Jis buvo di
delis, stiprus, gražus ir nenešiojo, kaip aš, aki
nių. Blogiausia, Laura jį akivaizdžiai garbino. 
Jis lydėjo ją namo, pradžioje taip dažnai kaip 
aš, o vėliau daug dažniau. Ir kai aš ją lydė
davau namo, jos visa kalba buvo apie Hen
ry — koks jis stiprus, kaip jis gali iš trum
po nuotolio peršokti hidrantą (tokio dalyko aš 
net nebūčiau bandęs). Kaip jis buvo puikus 
žaidžiant krepšinį ir taip toliau. Dariau viską, 
kad galėčiau jį pažeminti <r vieną kartą pa
sakiau:

— Jis prieš metus buvo suimtas.

Be abejo, tai buvo grynas prasimanymas. 
Ji stabtelėjo, atsigrįžo į mane ir tvirtai pa
sakė:

— Tai yra melas. Tu tai išgalvojai.
Bandžiau sušvelninti jos pyktį, sakydamas, 

kodėl aš tai turėčiau išgalvoti.

— Kas tau sakė?

— Aš nelendu į kitų reikalus, — atsakiau.
Ji atidžiai pažvelgė į mane:

ti, ji viena nubėgo namo.
Laura ištisas savaites nėjo su manimi na

mo ir aš kentėjau, žinodamas, kad Henry ją 
palydi. Vieną šeštadienio popietę ją netikėtai 
sutikau gatvėje ir pasakiau labas. Ji murmte
lėjo labas, bet nenusišpsojo. Žengiau drauge su 
ja, norėdamas užvesti kalbą apie mokyklą. Ji 
nesakė nė žodžio. Pagaliau paklausiau:

— Kas atsitiko?
— Tu žinai, — atsakė mergaitė.

— Dėl Henrio.

— Taip. Tu jį apšmeižei.

Tai mane supykdė. Aš norėjau jį dar la
biau paniekinti ir pasakiau:

— Tau patinka vaikinas, kuris yra pana
šus į vežiką.

— Tu esi baisus, — šūktelėjo ji ir nubėgo.
Mes daugiau nesikalbėjom per visus moks

lo metus ir geras Dievas žino, kad aš nieko 
daugiau nenorėjau. Aš buvau taip sukrėstas 
jos dviejų atstūmimų, mestų į mane, ir taip, 
gėdinausi savo elgesio, kad prie jos nebesiar
tinau. Jeigu mes netikėtai susitikdavome gat
vėje ar klasėje, ji pasukdavo galvą ir nema
tydavo manęs. Parašiau jai tuziną laiškų, ku
riuos sudrąskiau.

Sekančiais metais mergaitės ėjo į vieną mo
kyklą, berniukai į kitą. Tikėjausi, kad tai nu
trauks Lauros ir Henrio draugystę, bet greit 
patyriau, kad jie tebebuvo draugai, kaip ir 
pirma. Patirdavau apie Laurą, kiek galėjau jai 
nežinant, ypač per krautuvės langą, kur ji ei
davo pirkti vaisvandenių ar ledų, ar žvairo
mis pažvelgdamas į ją, žaidžiančią miesto aikš
tėje. Ji man tapo kasdieną mielesnė. Žino
jau kiekvieną jos judesį, kaip ji atsiraito va
sarą rankoves, kaip ji pasikelia sijonėlį, smun
kantį žemyn, kaip ji paliesdavo savo nosį ma
ža nosinėle, kaip ji užsidengdavo savo veidą 
ranka, kai užgirsdavo ką nors jaudinančio, 
kaip ji sveikindavosi svetimuosius su nuosta
biu lėtu galvos pasukimu. Mano nelaimė dėl 
jos praradimo augo su jos malonumu. Apgai
lestavau tūkstantį kartų, kad jai pamelavau 
apie Henry, kad buvau taip pavydus.

Pagaliau supratau, kad vistiek būčiėu pra
laimėjęs. Henry buvo daug už mane prana
šesnis. Aš buvau baisiai nemalonus su savo 
pilnapadėųiis kojomis, akiniais, ilgomis, plo
nomis kiškomis, didele galva ir visada kirpi
mo reikalaujančiais plaukais. Henry buvo pui
kus vaikinas visais atžvilgiais. Bet mano pa
žadas, padarytas prieš keletą mėnesių, visą gy
venimą garbinti ir dievinti Laurą, pasiliko ne
pasikeitęs. Slapta į ją žvelgiau. Jaučiausi ne
vertas jos, bet buvau Dievui dėkingas, kad lei
do ją man pažinti bent trumpą laiką.

Prabėgo vieni ir kiti metai. Mūsų šeima iš
sikėlė į tolimesnę miesto dalį, bet mergaitės 
paveikslas visada paliko man gyvas, ir dažnai, 
vidury dienos, aš sau kartodavau: “Brangioji 
Laura”. Sugrįždavau į savo seną gyvenvietę 
ir apsilankydamas slapta, patirdavau apie ją. 
Vėliau ir ji išsikėlė į tolimesnę miesto dalį, ta
čiau dėl to perdaug nebekentėjau. Žinojau, 
kad jai nepatikau, bet taip pat žinojau, kad 
aŠ visada ją matysiu savo vaizduotėje ir kad 
jos šiltas ir draugiškas meilumas guos mane 
mano tamsiausiose valandose.

Trejetui metų praėjus pastebėjau, kad Bos
tono valdiškosios mokyklos paskelbė poezijos 
konkursą visiems mokiniams. Trys geriausi 
eilėraščiai turėjo būti išspausdinti specialiam 
leidinyje ir laimėtojui buvo pažadėta dovanų 
knygomis. Pasiunčiau eilėraštį ir buvau vienas 
iš trijų laimėtojų. Drauge su kitais dviem'lai- 
mėtojais mano eilėraštis buvo išspausdintas vi
suose Bostono laikraščiuose. Buvau labai lai
mingas, tačiau ne visai, kadangi nežinojau, ar 
Laura matė mano eilėraštį ir nežinojau, ką 
ji apie tai galvojo. Po poros savaičių gavau 
iš jos laiškelį, kuriame ji rašė, kaip labai jai 
patikęs mano eilėraštis. Tai buvo angelo pa
glostymas. Daugiau niekad nebemačiau Lau
ros ir nieko apie ją nebegirdėjau, tačiau 
džiaugsmas ir paguoda, atėję su anuo jos laiš
kučiu, tebėra giliai mano širdyje.

Vertė Aloyzas Baronas
— Henry yra labai puikus. Tu meluoji. Tu 

esi pavydus, — ir kol aš sugebėjau pasigin-

J.I.B. VAISTAI išgydo: pleiskanas, sustabdo plaukų slin
kimą ir ataugina plaukus. Grąžina plaukams natūralią 
spalvą. Moterims ir vyrams. S uncijų buteliuko užtenka 
16 savaičių. Siųskite užsakymus su $6.00 money orderiu:

J. & J. I’HARMACY, 255“ West 69th Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

S A C R E D H EART 
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Grades 4 Through 8 
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ANDOVER, MASS. 01810

DEŠIMT MŪŠI' RAŠYTOJU VIENAME LITERATŪROS VAKARE
Trumpi žvilgsniai į ateitininkijos

Rugsėjo 4-7 d. Chicagoje įvyk
stantis aštuntasis ateitininkijos 
kongresas pradedamas didžiuliu 
literatūros vakaru rugsėjo 4 d. 
(penktadienį) 7 vai. vak. Jauni
mo centre. Mūsuose tai bus gana 
retas įvykis, kai tuo pačiu vaka
ru lietuviškosios literatūros bi
čiuliai turės progos akivaizdoje 
susipažinti net su dešimtimi mū
sų rašytojų. Vakaras bus išskirti
nis ne tik dalyvių skaičiumi, bet 
taipgi net kelių mūsų literatūros 
generacijų atstovais. Vakare da
lyvaus ne tik vyresnieji rašytojai 
(Brazdžionis, Vaičiulaitis), bet ir 
vidurinieji — žemininkų am
žiaus (K. Bradūnas, A. Baronas, 
C. Grincevičius, Julija Švabaitė — 
Gylienė) ir jaunesnieji (D. Bra- 
zytė-Bindokienė, Danguolė Sadū- 
naitė), ir patys jauniausieji (L. 
Švėgždaitė, Mirga Girniuvienė).

Reikia pasakyti, kad toks groži-

Lanutė Brazytė-Bindokienė

jubiliejinio literatūros vakaro dalyvius

Aloyzas Baronas

nės literatūros akcentavimas atei
tininkijos kongrese nėra atsitik
tinis ir vienakartinis. Ateitinin
kijos sąjūdis, švenčiantis šiemet 
60 metų savo veiklos sukaktį, gro
žinės literatūros kūrybai visais 
savo dešimtmečiais skyrė daug 
lėmesio. Iš ateitininkijos tarpo 
išėjo nemažai mūsų rašytojų, ku
rių vardai yra jau neištrinami 
lietuvių literatūros istorijoje. 
Pats “Ateitifes” žurnalas visais 
’aikais buvo ir yra, kaip vienas 
neateitininkaR išsireiškė, tikras 
faunų rašytojų ir poetų inkuba
torius. Iš tikrųjų, kiek per 60 me- 
:ų “Ateities”, puslapiuose pir
muosius savo kūrinius atspausdi
no šiandien pačių reikšmingųjų 
mūsų rašytojų! Ne vienam pra
dedančiam ir bręstančiam rašy
tojui ateitininkija, apsupdama 
juos kultūrinio — kūrybinio in
tereso nuotaikomis, padėjo ryžtis 
plunksnos nepadėti visą gyveni
mą. Dalį tokių mūsų literatūros 
bičiuliai kaip tik turės progos iš
girsti ir pamatyti šiame kongre
siniame literatūros vakare.

Čia tik trumpai norime su jais 
mūsų skaitytojus supažindinti, 
pasinaudodami ankstesniais mū
sų spaudos atsiliepimais.

Aloyzas Baronas, vabalninkie- 
tis iš Biržų apskrities. Gimnazi
ją baigė Kaune. Studijuoti pradė
jo Vytauto Didžiojo universitete 
techniką, o vėliau filosofiją. Stu
dijas tęsė Vokietijoje ir atvyko į 
Ameriką 1949 metais’. Dabar gy
vena Cicero ir dirba “Drauge” 
redakcinį darbą.

Baronas raštingąjį gyvenimą 
pradėjo eilėraščiais, bet reikšmin 
gu rašytoju iškilo belestristikoje. 
Išleidęs ne vieną novelių rinkinį 
ir keletą romanų, ne vienas jų 
premijuotas, ne vienas jų išvers
tas ir anglų kalbon, ir ten palan
kiai įvertintas. Rašo ir humo- 
ristikos, ją pasirašinėdamas dr. S. 
Aliūno slapyvardžiu.

Barono stilius puošnus, poetin
gas; jo pasakojimo būdas lengvas, 
greitas, intriguojantis. Baronas 
stipriai jaučia žmogaus sielvar
tą mato žmogaus prasmės ieško
jimus.

nistinę mokyklą ir Pedagoginį li
tuanistikos institutą. Pirmuosius 
savo beletristikos bandymus pa
skaitė kadaise Aloyzo Barono va
dovautame jaunųjų literatų bū
relyje. Šiandien ji jau skaitytojų 
mėgiama belestristė, o taipgi ir 
vaikų literatūros autorė. Maža
jam skaitytojui jos išleistos kny
gos: “Keturkojis ugniagesys”, 
“Baltosios pelytės kelionė į mėnu
lį” ir netrukus išeinanti premi
juotoji jos apysaka jaunimui 
“Mieste nesaugu”.

“Draugo” atkarpoje neseniai ė- 
jo skaitytojus suintrigavęs jos ro
manas “Viena pasaulyje”. Šiuo 
metu rašytoja baigia parengti 
spaudai novelių rinkinį.

Apie Danutės Brazytės-Bindo- 
kienės raštų pobūdį 
beletristikos antologijos’ 
jame tome rašoma: 
artimas tiek miesto, 
kietiškos provincijos 
riame išeivis lietuvis 
tapomas ne bendruomeniniuose, 
bet vienišojo žmogaus rėmuose, 
švelnų lyrizmą pinant su katarsi- 
nio tragizmo niuansais”.

“Lietuvių 
antra

jai lygiai 
tiek ameri- 
fonas, ku- 
dažniausiai

Kazys Bradūnas yra taipgi vil
kaviškietis nuo Alvito, to paties 
Kiršų kaimo augintinis kaip ir 
Salomėja Nėris. Vilkaviškyje bai
gė gimnaziją ir lituanistiką Vil
niaus universitete. Lietuvoje mo
kytojavo Alytaus gimnazijoje ir 
pokario metais Miuncheno lietu
vių gimnazijoje, Vokietijoje. 
1949 m. atvyko į JAV ir 12 me
tų gyveno Baltimorėje, o dabar 
jau dešimtmetis, kai apsistojo 
Chicagoje, redaguodamas “Drau
go” kultūrinį priedą.

Dar nebaigęs universiteto, Ka
zys Bradūnas pradėjo savo litera-

Danutė Brazytė - Bindokienė 
yra vilkaviškietė iš Bartininkų. 
Gimnaziją pradėjo lankyti dar 
Veiveriuose.Atvažiavusi į JAV, 
Chicagoje lankė Šv. Kazimiero 
akademiją, aukštesniąją litua-

tūrinį gyvenimą, kuriame reda-1 
gavo “Ateitį”, “Aidus”, buvo “Li
teratūros Lankų” inspiratorius 
ir jų redakcinio kolektyvo na
rys, subūrė žemininkus ir su
redagavo jų manifestacinę poezi
jos antologiją “Žemė”, parengė 
taipgi Vytauto Mačernio poezi
jos knygą, kuri buvo išleista A- 
merikoje, didžiulė studijinė kny
ga “Lietuvių literatūra svetur 
1945 -1967” yra taipgi redaguo
ta Kazio Bradūno.

Pirmieji jo eilėraščiai pasiro
dė “Ateityje”, o vėliau ir kitoje 
periodikoje — “Naujojoj Romu
voje”, “Židiny”. Lig šiol Kazys 
Bradūnas yra išleidęs devynis sa
vo poezijos rinkinius, iš kurių 
penki premijuoti. O netrukus pa
sirodys ir dešimtoji Kazio Bradū
no kūrybos knyga — eilėraščių 
rinkinys “Donelaičio kapas”.

Kritikai taria, kad Bradūno kū
rybos savitumas slypi jo kūrinių 
paprastoje, bet labai išlygintoje 
formoje, tiesioginiuose, trumpuo
se sakiniuose. Raiškiausias jo po
ezijos motyvas prisirišimas

Bernardas Brazdžionis

Kazys Bradūnas

prie žemės. Ypač jam būdingi 
tautosakine fraze pagrįsti, bet 
labai sėkmingai į modemų eilė
raštį įskiepyti liaudiniai mitolo
ginio pobūdžio poetiniai įvaiz
džiai.

Bernardas Brazdžionis pir
muosius šešerius savo vaikystės 
metus išgyveno su tėvais Ameri
koje. Grįžęs Lietuvon, baigė Bir
žų gimnaziją. Po to studijavo lie
tuvių kalbą bei literatūrą Vytau
to Didžiojo universitete Kaune, 
vėliau dėstė įvairiose mokyklose, 
dirbo “Sakalo” knygų leidykloje 
ir tvarkė Maironio vardo litera
tūros muziejų. J Ameriką atvy
ko 1949 metais, šiuo metu gyve
na Kalifornijoje, redaguodamas

“Lietuvių Dienas”.
Brazdžionio pirmasis eilėraštis 

pasirodė spaudoje, jam būnant 
17 metų amžiaus, o pirmasis jo 
eilėraščių rinkinys pasirodė po
ra metų vėliau, jam dar esant 
gimnazistu. Po to jau tankiai 
pradėjo eiti jo poezijos rinkiniai, 
vis laimėdami įvairias premijas. 
Poetas metų metais dalyvavo 
daugelyje literatūros vakarų, ak
tyviai reiškėsi. Šatrijos veik
loje, redagavo visą eilę 
lę žurnalų bei leidinių. Savito ir 
orginalaus poeto vardą įgijo 1931 
metais, išleidęs poezijos rinkinį 
“Amžinas žydas”. Vytės Nemu
nėlio slapyvardžiu Bernardas Braz 
džionis yra parašęs visų eilę kny
gų mūsų mažajam skaitytojui.

Jo kritikos straipsniai periodi
koje rodosi Jono Brazaičio slapy
vardžiu.

Kaip Vaičiulaičio, taip ir Braz
džionio kūryboje visai nejaučia
ma slaviškos įtakos, nes jis pats 
domėjosi daugiausia vakarietiš
kąja poezijos raida. Jo poezija 
pasižymi kontrastingumu, aš
triais dramatiškais konfliktais. 
Savo poezijoje Brazdžionis visuo
met yra giedras, o jo tematika 
yra visada aktuali ir moderniška.

Česlovas Grincevičius gimnazi
jos mokslą ėjo Kėdainiuose ir 
Kaune. Vytauto Didžiojo univer
sitete studijavo prancūzų ir sla
vų literatūras, pedagogiką ir te
atro mokslą. Vėliau studijavo bi- 
bliologiją ir dirbo toje srityje. 
1944 metais pasitraukė Austri- 
jon, o 1949 metais atvyko Ame
rikon. Šiuo metu gyvena Cice-

(Nukelta į 5 pusi.)
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roję ir dirba redakcinį darbą 
“Drauge”.

Grincevičiaus straipsniai lite
ratūrinėmis temomis yra pasiro
dę “Ateityje”, “XX Amžiuje” ir 
“Naujoj Romuvoje”. Išleidęs 
apysakų bei novelių rinkinį “Vi
durnakčio vargonai”, kurį auto
rius yra pavadinęs “neįtikėtino
mis istorijomis”. Šiuo metu Lie
tuviškos knygos klubas leidžia jo 
romaną “Geroji vasara”, o Kul
tūros fondas jo parašytą vaikų 
knygelę “Velykų dovanėlė”.

Danguoė Saduna.tė

Česlovas Grincevičius

ją jos eilėraščių rinkinį “Laiškai 
Dievui”.

Savo poezijoje Sadūnaitė yra 
trumpasakė, išreikšdama tik tai, 
kas jai atrodo yra svarbiausia. 
Jos poezijoje atitolstama nuo 
klasikinės formos, bet pabrėžia- 

' ma natūralios kalbos ritmas ir 
taupios minčių frazės.

Julija Švabaitė-Gylienė yra ki
lusi iš rašytojais ypač gausaus 
Vilkaviškio apskrities. Baigė Vil
kaviškio gimnaziją. Studijavo 
Paryžiaus, Kauno irVilniaus uni
versitetuose.

Grincevičiaus stilius yra sklan
dus, nepretenzingas, o jo pasakos 
savo įvykiais pagaunančios skai
tytoją. Jo novelės įvykiai istoriš
kai dažniausiai tikri, kaip ir vie
tovių vardai, tačiau nejučiomis 
jis skaitytoją išsiveda iš tikrovės 
ribų į fantastinį pasaulį.

Mirga Girniuvienė gimė Vokie
tijoje, pradžios mokyklą ir gim
naziją baigė Chicagoje.Ten pat 
baigė ir lllinojaus universitetą 
bakalauro laipsniu filosofijoje.

Šiuo metu gyvena Pittsburghe 
ir studijas tęsia Pittsburgho uni
versitete. ! • Jul ja Svaba.tė-Gyi euė

Antanas Vaičiulaitis kilęs vėl- j 
gi nuo Vilkaviškio, kuriame jis 
baigė gimnaziją. 1927 m. jis įsto
jo į Lietuvos universitetą Kaune. 
Jo pagrindinė studijų šaka buvo 
lietuvių kalba ir literatūra, o ša
lutinės prancūzų literatūra ir 
psichologija bei pedagogika. Bai
gęs universitetą, išvyko studijų 
gilinti į Prancūziją. Plačiai ap
keliavo po Europą, susipažinda
mas su pasaulinio masto kultūri
ninkais. Amerikon Vaičulaitis 
persikėlė 1940 metais ir čia kurį 
laiką redagavo savaitraštį “Ame
rika”. Po to profesoriavo Scran- 
tono universitete, o nuo 1951 me
tų dirba JAV informacijos agen
tūroje.

Vaičiulaitis pradėjo savo litera
tūrinį kelią paskutiniaisiais gim
nazijos metais, kai' “Krivūlėje” 
pasirodė pirmieji jo eilėraščiai, 
o vėliau “Ateityje” pirmoji 
jo proza. Po to, jo įnašas lietuvių 
literatūron greitai augo — be- j 
letristika, kelionių įspūdžiai ir 
kritika. Prozoje Vaičiulaitis yra 
pasižymėjęs tuo, kad savo lietuvių 
buities pasakojimams yra suteikęs 
universalumo pobūdį. Jo raštuo
se matyti, kad autorius yra gyve
nimo reiškinių observatorius, sa
vo pergyvenimus išreiškiąs ne 
žodžiu ar veikla bet raštu. Jo kū
rybai , tur būt, geriausiai tiktų 
klasikinio realizmo vardas. Vai
čiulaitis taip pat mūsų literatū
roje žinomas kaip stiprus kriti
kas, kurio šio pobūdžio raštai 
spaudoje skelbiami Antano Ragi
nio slapyvardžiu.♦

Tad pakartotinai tariame, kad 
ateitininkų kongreso dalyviai ir

Antanas Vaičiulaitis

yisa lietuviškoji visuomenė turės 
puikią progą visus čia suminėtus 
ir aptartus mūsų rašytojus pama
tyti ir išgirsti kongresiniame li
teratūros vakare rugsėjo 4 d. 
(penktadienį) 7 vai. vak. Jauni
mo centre, Chicagoje. Vakaro 
programai vadovaus stud. šatri- 
jietė Karilė Baltrušaitytė - Va
laitienė, studijuojanti vaidybą ir 
dramą Chicagos Meno institute.

a. z.

Kritikos išvengsi, jei nieko 
nesakysi, nieko neveiksi ir pats 
būsi niekas.

— “The American Citizen”

— Maskvoje veikusioje medalių 
parodoje buvo eksponuojami ir Lie
tuvos dailininkų: P. Rimšos, B. Ba
liukevičiaus, A. Bilevičiaus, G. Jo
ki! bonio, J. Kalinausko, V. Palio, E. 
Radauskaitės, S. Šarapovo, E. Varb- 
no jr kt. kūriniai. Šią parodą nu
matyta parodyti ir užsienio kraštuo
se. (E.)

— Šią vasarą Vilniuje, Operos 
teatre pirmą kartą viešėjo svečias 
iš Maskvos, Didžiojo teatro solis
tas, baritonas Vladimiras Valaitis. 
Jis Vilniuje dainavo Amonasro par
tiją “Aidoje” ir pagrindinį Rigole- 
o vaidmenį to pavadinimo Verdi 

operoje.

— Dekoratyvinė dailė, ypač gin
taro išdirbiniai (jos gerai pažįsta ir 
Vakaruose gyveną) tebekelia įvai
rių klausimų ir jie kartais ryškė
ja okup. Lietuvos spaudoje. “Lite
ratūros ir Meno” savaitrašytje (nr. 
25) iškeltas įdomus reiškinys: tei
giama, kad apdorojant gintarą, 

I “jau beveik išgyvendinta neskonin
go tekinimo, skutimo bei šlifavimo 
praktika, kai buvo siekiama natū
ralistinio mineralo panašumo į gė
lės lapą ar žiedą, uogų kekę ar 
grybą. Baigėsi taip pat beatodairiš
ka gintaro piaustymo epidemija”...

Atskleista tai, kad gintaro — me
talo dirbiniuose, ypač papuošaluose 
ryškėja nauja tendencija — vis dau
giau juose naudojamas metalas 
(Bronza, melchioras, geležis, varis, 
sidabras). Atrandama ir kai kurių 
neigiamybių: pažymėta, kad “dau
gelis liaudies menininkų visiškai 
nebepaiso, kad kūrinys būtų me
niškai užbaigtas... ypač nejauku žiū
rėti į, lyg epidemija, paplitusias 
“šakes”, vadinamas žvakidėmis, ku
rios esančios vertos ■ kerėplų vardo. 
Pasirodo, bent tokių gintaro “žva-

kidžių” srity lietuvius aiškiai pra
lenkia latviai. (E.)

— Vilniuje, š. m. liepos mėn. 
vidury įvyko pirmoji okup. Lietu
voje numizmatikos paroda. Ją su
rengė istorijos-etnografijos muziejus 
ir lankytojus su paroda supažindi
no muziejaus direktorius Vincas Ži
lėnas. Parodoje buvo eksponuoti

Lietuvos valstybės pinigai nuo se
niausiųjų laikų iki 1795 metų. 
Buvo parodyti pinigai, buvę apyvar
toje nuo 11 amžiaus. Buvo ir retų 
pinigų. Parodoje buvęs žemėlapis 
rodė, kad daugiausia lietuviškų pi
nigų dabar randama Vak. Europos 
kraštuose ir Rusijoje. (E.)
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FALSTAFF BEER......................... 6 cans — 99 ct-

Eilėraščius Mirga pradėjo ra
šyti 1966 metais. Jos poezija yra 
pasirodžiusi “Ateityje”, “Laiš-

Mirga Girniuvienė

Savo poeziją skęlbia periodiko
je jau nuo 1935 metų. 1963 me
tais išleido poezijos rinkinį '“Vy
nuogės ir kaktusai”.

Julija Švabaitė yra, kaip kriti-' 
kai sako, savotiška gyvenamojo 
laiko realistė, tik nė epiškai ra
mi, o kapotai gaivališka, pasako
janti savo asmėnišką, savo gen
ties ir savo tautos nedalią, kul
minaciniuose posmuos susiliejan
čią su egzistencine žmogaus pro
blema ir religine ekstaze.

Laima Švėgždaitė gimė Vo
kietijoje, kurį laiką gyveno Bra-| 
zilijoje, o dabar gyvena Toron-' 
te. Čia ji baigė politinius mokslus 
bakalauro laipsniu. Dar studi
juodama, domėjosi įvairiopa kū
ryba — lankė dramos; tapybos 
bei modeliavimo kursus. Šiuo me
tu ji studijuoja muziką “Roya! 
Conservatory of Music” Toron
te. Laima taip pat aktyviai reiš
kiasi ir visuomeninėje veikloje.

SAVERS SAVE. SPECULATORS WORRY.
VVHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER...
Slarling d savings accounl with Stapdard Federal is the beginning of a nevv etperiencc 
. . an expcrience of complete confidence and assurance. IlS the big rcason so many 
savers (ome to Standard Federal.

They are confident in the managemenl vvhich has made Standard among our nalion's 
most respected and slrongcst savings institutions. They know they can gel their hard- 
earned savings vvhenever they need them. Our record of over 61 years of safety and 
ready availahility of funds gives them confidence in knovving that they can have their 
money at any time. And vvhat is equally imporlant is that they vvill get baik every dollar 
they saved in full . . . plūs interest (currenlly the highest rales allowed by law).

If you are looking for a good, sound, proven investment, free of the dangers of wild markei 
fluctualions, consider a savings passbook or certificate accounl at Standard Federal. Join 
the over 60,000 savers who can look vvith satisfaction and assurance to a growing insured 
savings accounl at this outstanding savings instilution — Standard Federal.

OLD MILWAUKLE BEER.............6 cans — 99 et.

8 Year old SCOTCH WHISKEY...............................«

POPULAR BRAND STRAIGHT
BOURBON..............................Fifth — $2-

WHTT£ CR0WN ALCOiiOL 190 proof, FiLJi $6.29

4 Yr. old STRAIGHT BOURBON 3 Qts $1 2-50
3 Fifths $10-20

COUNTRY CLUB..................8 oz. cans, 6 pk. 79 c-
GIN & VODKfi.......................   . Vž gal. — $6^98

IMPORTED SCOTCH .. Vž gal. $7-29; 5th$2-98

CHAMPAGNE ANDRE, 5th $1-79; case $19-95 
■įt Tt’TJOOTHJOODD
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FRANK’S TV and RADIO, INC
<240 SO MAUSTEI) STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVTZJ ,IOb 
*nin ‘STEREO APARATŲ PARDAVIMAS FR TAI°YM 

■TUlvm™ TFt FVT7T IO* <P»R»T»1

kuose Lietuviams” ir “Drauge”. 
Su savo poezija ji taip pat daly
vavo jaunųjų poezijos antologi
joj “Tiltai ir tuneliai”.

Mirgos Girnitivienės poezijos 
stilius modernus, nesilaikąs kla
sikinio ritmo nei rimo. Jos įvaiz
džiai atšviečia gyvenamąjį kraš- ■ 
tą. Kai kurie jos eilėraščiai rodo 
eksperimentavimą garsais, nau
jomis formomis. Jai būdingas mo
tyvas — kasdienybės kontrastas 
su jautriais pergyvenimais.

Danguolė Sadūnaitė-Sealey į- 
stojo į gimnaziją dar Kaune. Ka
ro metu mokėsi Vokietijoje ir 
gimnaziją baigė Didžiojoje Brita
nijoj. Tenai universitete įsigijo 
bakalauro laipsnį vokiečių ir an
glų kalbose, o taipgi vokiečių li
teratūroje.

Devyniolikmetė, ji pradėjo ra
šyti poeziją; jos pirmieji bandy
mai pasirodė “Ateityje”. Nuo to 
laiko Sadūnaitės poezija dažnai 
regima lietuvių periodikoje. 
Lišg šiol yra išėję šie jos poe
zijos rinkiniai “Vasaros me
džiuose”, “Kai tu arti manęs”, 
“Tu esi mano žemė”. Šiuo metu 
“Ateitus” leidykla išleidžia nau-

Nuo 1966 m. Laima gyvar ben-

Laima $vėg:.daitė

dradarbiauja lietuviškoje spaudo
je — priklauso Kanados ‘Lietu
vių Dienų” ir “Tėviškės Žibu
rių” redakciniams kclektyVams. 
Jos poeziją -randame daugelyje 
periodikos puslapių, jų tarpe 
“Ateityje” ir “Laiškuose Lietu
viams’.’. Taip pat ji dalyvavo ir 
jaunųjų poezijos antologijoj 
“Tiltai irr tuneliai”.

Švėgždaitės poezija asmeniška, 
įvaizdžiai atšviečia miestiškąjį 
gyvenimą. Jos stilius modernus 
— laisvo rimo ir ritmo, išreiškiąs 
autorės gyvenimo filosofiją kas
dieniškais vaizdais ir įvaiždžiais.

• Regular Passbook Account, 5% annual rate, 
yields 5.13% per yeaf when compounded.

• Highest savings interest rates allovved by law 
. Compounded Daily (Paid Ouarterly)

ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE MIN. TERM

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 6.18% 6.00% *5,000 noYun

DEFERRED 
1NC0ME PLAK 

ALSO AVAILABLE 5.92% 5.75% >1,000 ’fiNEYtrt

Gold Eagle 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 5.39% 5.25% *50 a»0NTHS

Kas tik turi gera skoni.
Viską perką pas Lieponj

LIETUVIŲ prekybos namai
J. LIEPONTS

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. VVestern PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniai! uždaryta.

ASSETS OVER $145,000,000
RESERVES OVER $12,900,000

STANDARD
FEDERA /M-

INSURED]

Savings and Loan Association of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 847-1140

SERVICtS • A Variety of Insured Savings Plans • Home Mortgage Eonas • Christmas Club Accounts 
Vacation Club Accounts • Traveiers Checks • United Statės Savings Bond*

• Free Savings Transfer Service • Free Parking 
OFFICE HOURS • Monday & Thursday, 9 a. m. to 8 p. m. • Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4 p. m.

• Saturday, 9 a. m. to 12 Noon • YVednesday, no bosines, transacted

1970 Plymouth-Duster

Kaina nuo $2,172.00
5 metų arba 50,000 mylių garantija. 25 mylias su vienu galionu

G T X — KURY — DUSTER

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

Geriausias muzikalinis 
filmas

Retai kada šiais laikais norisi pa
matyti filmą antru kartu. Taipgi 
nedažnai visai šeimai tinkamas fil
mas yra įdomus, intriguojantis, pra
moginis. Tačiau šiuo metu kaip tik 
geriausias filmas šiais metais apla
mai, o taipgi ir geriausias muzikali
nis filmas šiemet, rodomas Michael 
Todd teatre, Chicagoje.

įčaj “On A Clear Day You Can 
Sea Forever” filmo uždanga nusilei
džia, norisi išsėdėti tuojau pat ant
rą seansą — taip jis yra geras. Ir 
tai geriausia pramoga visai šeimai.

Šio spalvoto filmo žvaigždė Barb- 
ra Streisand užkariavo visą ekraną 
—lyg viena jame dominuotų. Fil

mo atsiradimo istorija nėra labai 
garsi. “On A Clear Day” buvo 
šiaip sau muzikinis scenos dalykė
lis. Mažų mažiausiai tris kartus per
rašytas ir perdirbtas, jis buvo 
Broadvvay scenoje rodomas ir po 
provincijas vežiojamas. Tačiau fil
mo versija geriausia iš visų, ji su
žydėjo ekrane visoje savo grožybėje. 
Filmas žavingas savo elementais — 
vaizdu, garsu, fantazija, dekoracijo
mis, vaidybomis ir labiausiai už vis
ką žvaigžde Streisand.

Turinys sukasi apie Daisy Gam- 
ble (Barbra Streisand), aukštosios 
mokyklos mokinę. Būdama stipri 
rūkorė, ji kreipiasi j žymų hipno- 
Ūstą —psichiatrą prof. Mare Cha- 
bot (Yves Jontand), kad ją išgydy
tų nuo rūkymo. Užhipnotizuota 
bruklinietė Daisy atidengia kitą as
menybę, gyvenusią 19 šimt. Anoji 
ieškojo turtingo vyro. Ir dar kito
kios buvusios asmenybės atsiveria. 
Seansams progresuojant, studentė j- 
simyli profesorių, gi šis pamilsta 
vieną jos buvusių asmenybių. Pik
ta, kad ji yra meilės trikampio du

rečdaliai, ji perduoda viena geria: 
;ių jnuzikalinių filmo numerių 
‘Ką aš turėjau, ko aš neturiu . Jo. 

dinamiškas tarimas puikus, gal ir 
Vincente Minelli rėži ,Gros dėka. Fil 
me sugrįžtama tai i praeitį, tai vėl 
į dabartį.

Cecil Beaton kostiumai istori
niams įvykiams yra tiesiog pasakiš
ki. Iš kitos pusės, Amold Scaasi su
kuria dailius, moderniškus drabu
žius.

Šį filmą galima drąsiai pavadinti 
Streisand filmu. Ir kai filmų apara
tai sukasi apie ją (apie 90 proc.) — 
gali stebėti jos puikią vaidybą.

Montand vaidina, palyginti, ge
rai, kiek jis įstengia prie tokios stip
rios konkurencijos. Tačiau jo mu
zikiniai dalykėliai galėtų būti dar 
geresni. Nei žavi Alan Jay Lemet 
muzika čia nepadeda. Neįtikinan
čiai veikia ir jo perdaug liuksusi
nis darbo kabinetas. Toks būtų 
perdaug prabangingas kolegijos pre
zidentui, o ką jau bekalbėti apie pro
fesorių, r

Puikios scenos Karališkame pavil
jone Brighton kurorte, Anglijoje.

Ir taip Streisand yra kankinanti 
dama vienu momentu, žavi benamė 
kitu.

Tos scenos, perpintos puikiom aki
mirkom, kaip kad Daisy sugebė
jimas paveikti gėles, kad jos augtų, 
jai beiskalbant su jomis, ir klau
santis didingos titulinės dainos, pa
daro šį filmą muzikaliniu pasiseki
mu, kaip “Sound of Music”, kurį 
norėtųsi pamatyti daugiau, kaip sy
kį.

Šį mėnesį Barbara Streisand ka
raliauja Chicagos teatruose. Nema
tę “Heilo, Dolly”, tepamato jį pir
mą prieš “On A Clear Day”. Pasku
tiniame ji vaidina, kaip dar niekad 
nevaidino. Gi pirmame ji tik de
monstruoja gražius drabužius ir fil
mą dekoratyviniai puošia.

Dail. Viktoras Petravičius (centre) .1u studentais neseniai atidarytoje savo 
meno galerijoje — studijoje, 72-11 S. Claremont Avė., Chicagoje.

1 Svetlana Cervonaja, aplamai, 
Maskvoje parodytus lietuvių daili
ninkų kūrinius vertina, palyginti, 
teigiamai. Ji ypatingai išskyrė daili
ninko S. Džiaukšto “Aktyvisto žu
vimą”, taįp pa ir A. Savicko tapy
bą (“gilios, mąstančios, mūsų epo
chos filosofinio turinio kupinos ta
pybos pavyzdys”), tačiau kiek nei
giamai vertina kitų dailininkų, 
kaip V. Gražėno (paveikslas “Re
voliucijos kariai’ ) ar V. Ciplijaus
ko kūrybą.

Matyt, lietuvių dailininkų kūry
ba, ypač siais, Sovietijoje minėtais 
Lenino gimimo sukakties metais, 
dar rusų pilnai nepatenkina, nes ir 
Svetlana nurodo, kad lietuvių ta
pybos padėtis esanti “ne laisvas 
sklandymas, skridimas aiškiu kursu, 
bet ir ne kritimas, ar stovėjimas 
vietoje, ne sustingimas. Tai — di
delio skrydžio pradžia...” Kitais žo
džiais tariant, rusai kritikai lietu
vių dailininkams okup. Lietuvoje 
išrašė tik patenkinamą pažymį ir 
lai reiškia: partija lietuvius daili
ninkus turės paspausti: neatsilikite 
nuo kitų... (ELTA)

— Tenoras V. Noreika, kaip 
skelbiama Vilniuje, mėgiamas la
biau svetur. “Lit. ir Meno” savait
raštyje (nr. 28) S. Baliūnas teigia: 
“Reikia pasakyti, kad Leningrade ir 
Maskvoje V. Noreikos koncertai 
dar geriau lankomi, jam dar karš
čiau plojama, negu namie”.

— Vilniuje šią vasarą išleista 
dvyliktoji “Literatūros ir Meno Met
raščio" knyga. Joje aptariami 19- 
69 metais išleisti prozos ir poezi
jos kūriniai. Plačiau panagrinėti 
okup. Lietuvoje išleisti J. Baltušio, 
j. Paukš elio, M. Katiliškio (gyve
nančio JAV) romanai, J. Grušo ap

sakymai, E. Mieželaičio, A. Maldo
nio, M. Martinaičio poezijos rin
kiniai. Nemaža vietos skirta muzi
kos, teatro meno gyvenimui, dar ap
tariami ir meninės bei dokumenti
nės kinematografijos darbai ir 1969 
m. įvykusios parodos. (E.)

.pabota u |u<xia balta <gai > . ai o aitus 'mestus 
i • oortrptūru

■ •'retikiis n teiti foto |>Htnrn»vim.

Tel 7 ■ 4«~'.
_.. or.s iIKhtl Kl<H• i• v t i i 43.
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|l LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kur ame 

GAMINAMI LIETU VISKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-408 valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

t Pirmadieniais uždaryta

PALANGA’ RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS. Savininkai
...

Nuotr. Virgilijaus Katiliaus, S.J.•J
ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY

rai: “Žemaitiškos klumpaitės”, “Pa
langos Juzė”, “J kovą žemaičiai” ir
kt.

— Patys rusai nepatenkinti: Le
nino gimimo sukakties proga Mask
voje surengtoje ir jau kelis mėne
sius vykstančioje parodoje lietuviai 
dailininkai, ypač tapytojai, pasiro
dę silpniausiai, bent kiekybiniu po
žiūriu. Tai pažymi rusų meno kriti- 

I kė Svetlana Cervonaja straipsnyje, 
paskelbtame “Lit. ir Meno” savait

rašty (nr. 27). Ji stebisi ir klausia: 
kur visos tos drobės, kurios buvo

užpildžiusios respublikinėje dailės 
parodoje Parodų rūmus Vilniuje? 
Kur tie paveikslai, kurių reproduk
cijos spausdinamos “Lit. ir Meno” 
laikrašty? Rusė kritikė nepatenkin
ta, kad Maskvoje nepastebėjusi nė 
vieno L. Tuleikio darbo, nei S. Ju-
sonio “Bežemių demonstracijos”, S. 
Veiverytės drobės “Plienas”, A. 
Gudaičio portretų, J. Čeponio pei
zažų ir t. t. Esą, latviai beveik 
visus paveikslus nugabenę j Mask
vą, tuo tarpu lietuvių tapybos sky
rius atrodęs pats kukliausias.

Manufacturera

Rankomis išpiauetyti paveikslų 
rėmai—pritaikintai paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

— Paminklų restauravimo val
dyba Vilniuje atlieka įvairių pilių, 
bažnyčių, senamiesčių atnaujini
mo darbus. Tos Valdybos bendra
darbiai restauruoja bažnyčias, ku
rioms teikiama visiškai kitokia pa
skirtis. Dabar “Tiesa” (birž. 6) pa
skelbė, kad iki šių metų rudens 
numatyta baigti restauruou šv. Jo
no bažnyčią Vilniuje. Pasirodo, kad 
joje įsikurs “pažangios mokslo min
ties muziejus, vyks įvairūs disputai, 
vargonų muzikos koncertai”.

Dar atstatoma Bernardinų baž
nyčia, tvarkomas šv. Onos bažny
čios fasadas, dirbama Kauno rotu
šėje. Šalia tų darbų, dar numato
ma tvarkyti buv. stovyklos Dimit
rave muziejinį ansamblį bei įvairias 
1863 m. sukilimo vietas.

Iš liet, restauratorių įvykdytų 
darbų pažymėtini šie: restauruo
tos Trakų ir Raudonės pilys, Tytu
vėnų vienuolynas, Raudondvario 
ir Astravo rūmai, Perkūno namai, 
šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje, ei
lė gyvenamųjų namų. Daug dar
bo, pastangų reikalauja ypač Vil
niaus senamiesčio restauravimas.

Valdybos viršininku yra Rom. 
Kaminskas, neseniai viešėjęs pas 
Čekoslovakijos restauratorius. Da
bar lietuviai specialistai keičiasi vi
zitais su Rytų Vokietijos ir Lenkijos 
restauratoriais. (E.)

— Bulgarijoje, tarptautinėje mu
gėje rugsėjo mėn. bus parodyti ir 
Plungės “Minijos” įmonės lietuviški 
suvenyrai. Neseniai j Bulgariją pa
siųsta tokių pavadinimų suveny-

INSURED

You Can Make Yours Sweeter & Homier
Does your home need the warmth, understanding and 

mellow affection of grandmother or grandfather?

A healthy elder can bring a new happiness into your 

home as you bring new happiness to this new friend.

ALSO

You will be financially rewarded!

If you'd likę to open your door to the Oak Forest Hospital's 

Foster Home Care Program —

Call...
Miss Foster 
928-4200 Ext. 246 
Suburbant or 247 
687-7200

f
A r"*,X
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Mutual Federal H 
Savings and LoatfĮj
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10,000 OR MORE,

2 YEAR MATURITYogu. 5% PASSBOOK 
ACCOUNT

PER ANNUM =====

Paid and 
Compounded 

Quarterly

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.

No Buainess Transacted on Wednesday N0W INSURED TO $20,000

: ....... .......
PAPIGINTA KAINA 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Junta šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštj. Pra- 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”!

“Draugo” administracija
% ■ ■ - - - - - - - - - - -

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienų Me- Nauja* aukštas <11 Vi
tų Certificatų sąskaitas domias mokamas už

Minimom <5,000.00 investavimo sąskaitas.

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

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. — Traėlad. uždaryta.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink:mą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ii 
k'tų’namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 6:30 vai. po pietų.
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MUZIKOS IR LITERATŪROS VAKARAS DAINAVOJE
Stovyklos uždarymo išvakarėse, 

rugpiūčio 8 d., sendraugiai ateiti
ninkai čia surengė viešą muzikos - 
literatūros vakarą. Muzikinę prog
ramą atliko pianistė Aldona Ke- 
palaitė, atvjdįusi šiai progai iš 
New Yorko, <o literatūrinę dalį, 
svečias iš Washingtono, rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis, Vakaro 
programai buvo sutvarkyta, ieš
kant,sintezės tarp muzikinės ir li
tera tūrinės;dalies. Aldona Kepa- 
laitė paskambino Faurė Noktiur
ną, Debussy du preliudus, Ravel 
Sonatiną ir Chopin'o etiudą. Jau
tėsi puiki „riuptaika ir meistrišku
mas, ypaiTškambinant Ravel So
natiną. ==-■- •

Litėratūfiąė dalis- buvo kur kas- 
ilgesnė. Šios programos centrinis 
svoris — AųtAno Vaičiulaičio pa
skaita apie Oskarą Milašių, lietu
vių - prancūzų poetą, gyvenusį 
Paryžiuje. Paskaita buvo savotiš
ka pynė A. Vaičiulaičio prisimi
nimų iš apsilankymo pas Milašių 
Paryžiuje, biografinių žinių apie 
Milašių ir to meto . literatūrinių 
nuotaikų Prancūzijoje. Paskaita

buvo kruopščiai paruošta ir, gal 
būt, sukaupė daugiau informaci- ; 
jos apie Milašių nei ligi šiol buvo 
skelbta lietuvių spaudoje. Ši in
formacija, be abeji), labai vertin
ga, ypač literatūros istorikams.

Milašiaus poezijos lietuviškai 
“Lietuva” ir “Nihumim” (Pa
guodos žodžiai) buvo perduota iš 
juostelės, įkalbėtos aktoriaus Hen
riko Kačinsko. Literatūrinės da-1 
lies pabaigai Jadvyga Damušienė| 
paskaitė A. Vaičiulaičio novelę 
“Istorija apie kelnes”.

Programos pranešėjas buvo Pr. 
Zaranka. Vakaro surengimu pasi
rūpino Pranas Batlakis.

J. Dėdinas j

• Antano Maceinos nauja 
knyga “Bažnyčia ir pasaulis” 
jau atspausdinta ir rišama 
“Draugo" spaustuvėje. Veikalą 
išleido Vakarų Europos Lietu
vių Sielovada.

Kaip ir kiekviena ankstesnė 
prof. Antano Maceinos knyga, 
taip ir ši pastaroji visuomenėje 
kelia nemažą susidomėjimą.

Darbu' ir studijoms paruoštos Viktoro Petruvič’aus me no galerijos — studijos patalpos Chicagoje.
Nuotr. Virgil jaus Katiliaus, S.J.

'‘ Draugo’’ redakcijai ja.u skam
binama telefonais, klausiant, ka
da ir kur šis leidinys bus gali
mas įsigyti. Tad visus skaity
tojus informuojame, kad kny
gą jau bus galima įsigyti rug
sėjo mėn. 4 d. (penktadienį) 7 
vai. vak. ateitininkų kongreso 
literatūros vakare, Jaunimo 
centre, Chicagoje, ir ten pat ki
tomis to kongreso dienomis.

Knyga yra 160 psl., pasipuo
šusi keturių spalvų viršeliu,

Archeologinių objektų grobi
mų ir pardavinėjimų buvo visa
da, bet šiuo metų jie darosi y- 
pač pelningas biznis. Archeolo
gai yra susirūpinę, kad tokiu bū 
du dažnai yra pažeidžiama jų 
archeologinė vertė.

Daugutųas archeologinių pa
minklų turi vertę tik tada, kai 
yra tiksliai žinoma jų kilmės vie
ta. Artimuose Rytuose įvairūs ka
raliai statydavo paminklus pažy
mėti vietai, kur jie su kariuome
ne buvo apsistoję. Toks pamink-

daugybę Majų kultūros pamink
lų. Ši kultūra yra išnykusi apie 
900 m. po Kristaus. Kai kas sa
ko, kad šis kraštas yra taip tur
tingas archeologiniais pamink
lais, kaip Graikija. Guatemaloje 
randama apie 1000 archeologi
nių vietovių, kurios yra išmėty
tos negyvenamose džiunglėse, 
prie Meksikos ir Br. Hondūro 
sienų. Ten yra pvz. apstu akme
ninių stelių su įrašais ir pieši
niais. Atvyksta prie tokios stelės 
archeologiniai vagys su elektri-

Kas žino, kiek archeologinių lobių slepiasi šioje vietoje? Aimarų indėnas prie 
protėvių buvusio miesto Tiahuanacu griuvėsių, Bolivijoj, ši aukštos kultūros 
tauta ir miestas čia klestėjo nuo 600 m. prieš Krisctų iki 1200 m. po Kristaus.

lėlis, pagrobtas ir kitur, atvestas; 
nustoja saye vertės kaip istori
nis dokunjeętas, sako Robert 
Dyson, Pet&sylvanijos universi
teto Artimųjų Rytų archeologi
jos ekspertas.

Iškastų vogtų archeologi
nių paminklų pagrindinis trūku 
mas yra tas, kad jie yra paimti 
iš žemės feė preciziško pažymėji
mo žemės sluogsnių, kurie rodo 
atitinkame^ kultūras. Nors . to
kius objektus muziejai supirkinė
ja, tačiau Jie pasak vieno arche
ologo, yra kaip žmonės* be sielos.

Labiausiai... archeologinių pa
minklų grobimas yra išplitęs 
tuose kraštuose, kurie ūkiškai 
yra atsilikę. Ryškiausias to pa
vyzdys yra Guatemala, turinti

Senųjų indėnų kultūrų menas Ko
lumbijoj — papuošalas padarytas iš 
gryno aukso.

pieštu Kazio Veselkos. Leidinio 
kaina $2.00.

• Eail. Viktoro Petravičiaus 
galerija - studija Chicagoj (7241 
S. Claremont Avė.) atidaryta 
praėjusį sekmadienį. Skoningai 
įrengtose patalpose sudarytos 
puikios darbo ir studijų sąlygos. 
Studentai, norintieji šioje stu
dijoje mokytis, tariasi asmeniš
kai dėl studijų pobūdžio, laiko 
ir kt. su pačiu dail. Viktoru Pet
ravičium, užeidami į galeriją ar 
skambindami telef. 776 - 3997.

metu sudarinėja lietuvių poezijos 
antologiją ir rengiasi išleisti M. 
Sluckio romaną “Uostas mano — 
neramus”. Vilniuje taipgi žadama 
išleisti vengrų rašytojų poezijos ir 
prozos kūrinius. (E.)

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

SKAMBINTI RE 7-9615

5%
Ali accounts com- 
Passbook Savings 
pounded daily — 

paid guarterly.

6%
2 Years Savings 

Certificates
(Minimum $5,000)
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Midland Savings aptai- 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mu
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

i

Frank Zogas, President

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PH0NE: 254-4470

MAZEIKA&EVANS
FUNERAL HOME

niais pjūklais, supiausto ją. į ga
balus, susikrauja į automobilį ir 
išsiveža, muitinėms nė nepaste
bint. Tokios stelės siekia kartais 
net iki 20 pėdų aukščio. O jeigu 
vagys neturi stiprių piūklų, jie 
išgręžta į ją skylių, pripila van
dens, paskui užkuria ugnį, tokiu 
būdu paminklą suskaldydami, 
pasiimant jų dalis. Savaime su
prantama, paminklas nuo to nu
kenčia taip, kad jis tampa ma
žai vertingu.

Jokie sargai šių paminklų ne
gali apsaugoti. Guatemala jiems 
saugoti turi tik 12 sargų. Pa
minklų nuotrupos, kartais net 
ant asilo nugaros, patenka Mek- 
sikon, iš čia atsiranda New Or
leane ir kitur.

| Ekspertai sutinka, kad archeo
loginių dalykų vagystės yra pa
didėjusios dėl to, kad muziejai 
ir privatūs kolekcionieriai juos 
noriai perka. Per paskutinius 10 
metų archeologinių dalykų kai
nos yra pašokusios apie 20 pro
centų.

Archeologiniai paminklai ran 
da rinką ypač JAV. Nes šis kraš-1 
tas, neturėdamas senos kultūros,! 
labai domisi visokiais senais pa
minklais.

Archeologai ir kiti suintere
suoti asmenys, rūpinasi rasti bū
dų arch. pasauly vagystėms su
stabdyti. Tačiau tai nėra leng
va. Kai kas prašo Kongresą iš
leisti įstatymą, draudžiantį vog
tų archeologinių paminklų įveži
mą. Tarptautinis sambūris Pary 
žiuje, kuriame buvo atstovauja
ma 61 valstybė, siūlo Jungti
nėms tautoms išleisti įstatymą, 
draudžiantį šį šmugelį. Tačiau 
iš to daug efektyvios naudos ne
sitikima. Efektingesnė priemonė 
būtų, jei muziejai atsisakytų ši
tokius objektus pirkti.

įdomūs šiuo atžvilgiu yra 
Marton May, St. Louis kolekto
riaus žodžiai: “Aš norėčiau, kad 
paminklas pasiliktų toje šalyje, 
kurioje jis yra, tačiau jeigu jis 
yra iš ten paimtas, svarbu yra 
jį apsaugoti”.

Ligi šiol situacija tebėra cha
otiška ir tai ne tik Guatemaloje 
bet ir Irane ir kitur. Nesenai I-| 
ranas buvo užaliarmuotas, kai 
viena atkasta vietovė, kurios am
žius yra 1000 metų prieš Kr., bu
vo visiškai vagių išgrobta.

V. Bgd.

AMETIKIEČIŲ 
LITERATŪROS ANTOLOGIJA

Viking leidykla išleidžia pro 
zos, poezijos ir essays antologi
ją, pavadintą “The American Li
terary Anthology 3”. Antologi
jos redaktoriai G. Plimpton ir 
P. Adery čia surinko geriausius 
kūrinius, 1969 m. pasirodžiusius 
JAV literatūros žurnaluose.

— Donelaičio “Metai” vengriš
kai. Vengrijoje viešėjo okup. Lietu
vos rašytojų sąjungos valdybos 
pirm. A. Bieliauskas. Jo “Kauno ro
manas” Vengrijoj buvo išleistas 
1969 m., šiais metais bus išleisti j 
vengrų kalbą išversti K. Donelai
čio “Metai”. Be to, vengrai šiuo
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Draugas gavo naujų 
lietuviškų rankdarbių

Rankšluosčių, servetėlių, paduš- 
kėlių, takelių, juostelių, lėlių ir 
Lt. Tikrai gražūs darbai, tinkami 
dovanoms. Kainos prieinamos.

Pamatyti ii užsisakyti 
galima DRAUGE.
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Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
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togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
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POKALBIS Sll PIANISTU ANTANU SMETONA
Ateitininkijos jubiliejinio koncerto proga

Indianos valstybinis universite
tas, kuriame profesoriauja lietu
vis piano virtuozas Antanas 
Smetona, yra po Ameriką pasklei
dęs tūkstančius pamfletų, prista
tančių amerikiečiams savo uni
versiteto dėstytoją — pianistą. 
Tame pamflete, šalia daugelio 
pasaulinių muzikos kritikų pa
sisakymo ištraukų, kurios Anta
nui Smetonai tikrai palankios, 
kartu pabrėžiama, kad Antanas 
Smetona yra paskutiniojo nepri
klausomos Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos anūkas ir 
bendravardis, gimęs 1939 m. Pa
ryžiuje, kur jo tėvas ruošė teisės 
daktaratą Sorbonos universitete.

Antano Smetonos, kaip pianis
to, vardas šiandien žinomas ne 
tik Amerikoje, bet taip pat Lon
done, Hamburge ir visoje eilėje 
kitų pasaulio miestų, kur jam y- 
ra tekę koncertuoti ir susilaukti 
gana palankių muzikos kritikų į- 
vertinimų. Pagaliau ir Chicagos 
lietuviams ateina eilė išgirsti šį 
neeilinį pianistą. Kaip žinome, 
rugsėjo pirmosiomis dienomis 
Chicagoje vyksta VIII Ateitinin
kų kongresas ir kongreso proga 
rugsėjo 5 d., 8 vai. vak. Orchest
ra Hali rengiamas lietuvių sim
foninės muzikos koncertas. Kon
certe šalia kitų pasirodys ir pia
nistas Antanas Smetona. Iš tra
dicijos išskėstomis rankomis pasi
tikdami jaunosios kartos meni
ninkus., kaip mūsų kultūrinės a- 
teities laidą, tokiomis pat nuotai
komis, be abejonės, turim pasi
tikti ir pianistą Antaną Smeto
ną. Kad koncerto k1 ausytoj a ms 
jis būtų .'ar arčiau pažįstamais ir 
geriau suprantamas, raštu pa.ei-Į 
kėm jam eilę klausimų, į kuriuos: 
jis taip pat raštu atsakė gražia ir 
taisyklinga lietuvių kalba:

— Iš visur suplaukusiai atei
tininkijai ir plačiajai . Chicagos 
visuomenei Tamstos, kaip pia
nisto, pasirodymas lietuvių sim
foninės muzikos koncerte Or
chestra Hali, Chicagoje, bus di
delė naujiena ir, tikime, nema
žas procentas klausytojų Tams
tą išgirs skambinant pirmą kar
tą. Todėl įdomu, ar Tamstos, 
kaip lietuvio pianisto, karjeros 
kelias prasidėjo nuo pasirodymų 
lietuviams, ar iš karto susidūrėt 
su amerikiečių visuomene? Ant
ra, iš kur atėjo paskatinimas pa
sirinkti pianisto kelią?

— Pirmą kartą viešai pasiro
džiau 1945 m. Clevelande “For- 
nightly Mrsical Club” koncerte, 
skambindamas Clementi “Sona
tiną”. Taigi, pats pirmasis pasiro
dymas įvyko amerikiečių tarpe 
Bet iš pat mažens visą laiką 
skambinau lietuvių tarpe ir tas, 
be abejo, man labai daug padėjo, 
siekiant pianisto karjeros. įkvėpi
mas atėjo iš motinos, pianistės 
Birutės Nasvytytės-Smetonienės, 
o parama ir padrąsinimas iŠ tė
vo, advokato Juliaus Smetonos. 
Jiems ir priklauso visa padėka už 
mano bet kokį pasisekimą muzi
kos srityje.

— Kaip žinome, su koncertais 
esat apkeliavęs platųjį pasaulį. 
Kurie koncertai paliko mieliau
sią įspūdį, kurie kritikų atsiliepi
mai suteikė daugiausia vilties a- 
teičiai?

— Iš visų koncertų sėkmin
giausias ir maloniausią* buvo re
čitalis Wigmore Hali Londone, 
1967 m., suruoštas mano dėdės 
Jaunučio Nasvyčio, talkininkau
jant Didžiosios Britanijos Lietu
vių sąjungai. Susilaukiau pui
kiausių recenzijų, kurios mano 
muzikinei ateičiai turėjo ir turi 
didelės reikšmės, nes jos buvo 
gautos muzikinio pasaulio di
džiausioj arenoj. Po to eina solo 
rečitaliai Hamburge ir Hanove
ryje, kur irgi susilaukiau gerų at
siliepimų. O trečioj vietoj pasiro
dymas tarptautiniame koncerte 
Ženevoje 1965 m. Jame gavau 
diplomą, medalį ir taip pat pui
kias recenzijas.

— Ar savo koncertuose įvai-

riuose kraštuose stengiatės prisi
statyti kaip lietuvis, ar tuose at
vejuose buvo progų atlikti ir tau
tinės ambasadorystės misiją?

— Man, be abejo, padėjo fak
tas, kad visur prisistačiau kaip 
lietuvis. Amerikiečių pianistų 
perteklius jau seniai visiems įgri
so, o lietuvių pianistų tarptauti
nėj arenoj beveik nėra. Tautinės 
ambasadorystės misiją irgi tenka 
atlikti, kadangi visuomet sten
giuosi atkreipti dėmesį į dabarti
nę politinę Lietuvos padėtį. Daž
nai Vokietijoje prisistatydavo po 
koncerto koks pareigūnas, kuris 
prieš karą buvo turėjęs reikalų su 
mano a. a. seneliu prezidentu A. 
Smetona. Tad gimimystės ryšys 
su a. a. seneliu ir bendra pavar
dė man Vokietijoje ir kitur daug 
padėjo.

— Spaudoje buvo užuominų, 
kad pas amerikiečius esat lai
mėjęs visą eilę stipendijų ir pre-f 
mijų. Įdomu daugiau sužinoti a- 
pie tai?

— Pirmą stipendiją laimėjau 
iš amerikiečių “Kiwanis Club”, 
kuri man padėjo mokytis pas ži
nomą pianistą ir pedagogą Lco- 
nard Shure. Tai buvo 1950 m. 
Po to gavau visą eilę stipendijų:
1963 m. — Fulbright stipendi'ą,
1964 ir 1965 m. — German Aca- 
demic Exchange Service stipendi
ją, taip pat 1965 m. ir Freiburgo 
Musikhochschules stipendiją, 19- 
66 m. — Martha Baird Rockefel- 
ler Fund for Music, Ine. stipen
diją, 1967 m. — University of 
Ca’ifomia at Bek.e’e ? stipen Tą’.

Šia p "ga negaliu nepaminėti 
• r ai pu.lė’ūsili tduliOk ji. i
"ai muzikas-dailininkas Anta- 
nąs Nakas, sur: ošęs man, visai 
jaunam ir nežinoman pianistui, 
c’u labai sėkmingus koncer us 
Chicagoje. Taip pat kun. Vaclo
vas Šarka Hamburge, be kurio di- 
delėmis pastangomis suruoštų 
koncertų . Vokietijos centruose ir 
po jų sulauktų puikių recenzijų 
nebūčiau galėjęs skambinti 
Londono “Wigmore Hali”. A- 
merikos lietuvių konservatorių 
klubas Clevelande suruošė taip 
pat nemažai mano koncertų. O 
dabar štai mane pakvietė Ateiti
ninkų fe’eracija ir maestro Vy
tautas Marijošius.

— Ar turit progos plačiau ste 
bėti laisvųjų lietuv'ų muzikinį 
gyvenimą ir kuriuos mbmentus.

i

Pianistas Antanas Smetona, kuris atliks Ludwig van Beethoveno piano 
Koncertą Nr. 1 aštuntojo ateitininkų kongreso koncerte rugsėjo 4 d. Or
chestra Hali Chicagoje.

didžiavimas. Jų kūrėjai — tokie] 
milžinai, kad jaunieji stebėtojai1 
juos pripažino tikrais atgimstan
čios tautos genijais. Vieno išmin- 

I ties žodžiais, jei praeity mum bu
vo Vytautas Didysis politiko ir 
kario genijus, tai dabar tautai pa
sireiškia nauji literatūros ir meno 
genijai. Apie J. Baltrušaitį susirin
kime dar buvo paskaitytas kriti
kos straipsnis, kur buvo iškelta 
lietuvio žvaigždė net gausingoje 
rusų literatūroje.

Visi straipsnio klausiusieji bu
vo J. Baltrušaičiu sužavėti. Tuo 
pat metu betgi buvo apgailestau
ta, kad tas lietuvių tautos geni
jus rašė ne sava, lietuvių, o sve
tima, rusų, kalba. Buvo pridurta, 
kad jis pats tai apgailįs ir 
manąs dar pradėti rašyti lietuviš
kai.

Netrukus prasidėjusios pirmo
jo pasaulinio karo audros J. Bal
trušaitį nustelbė. Apie jį teko iš
girsti tik pokario metais, ypatin
gai, kai jis buvo paskirtas atsikū
rusios Lietuvos valstybės atsto
vu Maskvoje. Tačiau dar teko ge
rokai palaukti, iki galėjau savo 
akimi Jurgį Baltrušaitį pamatyti. 
Tai buvo, rodos, tik 1927 metais. 
Ministerijoj sutiktas, jis man di
delio įspūdžio nepadarė, ir pats 
arčiau susipažinti su nauja “pa
jėga” ministerijoj iniciatyvos ne
siėmė. Jau tada jis man i

4

Jurgis Baltrušaitis

asmenis ar vienetus labiausiai j 
vertinat?

— Chicagos Lietuvių operos’ 
pastatymai, be abejonės, yra pa-' 
tys žymiausi įvykiai mūsų muzi
kiniam gyvenime. Tai yra tęsinys ' 
nepriklausomos Lietuvos muziki- j 
nių tradicijų, o Lietuvos opera 
buvo viso muzikinio gyvenimo 
pažiba. Turime daug puikių dai
nininkų, keturi lietuviai yra bu- j 
vę- Metropolitan operoj, kurių] 
jauniausioji—Lilija Šukytė—yra, 
visų lietuvių pasididžiavimas.

— Kokią nuomonę esat susi-Į 
daręs apie plačiąją Ateitininkų] 
organizaciją, kuri ruošia ir šį. 
Lietuvių simfoninės muzikos] 
koncertą?

— Nuo rpažų dienų draugau-] 
ju su ateitininkais ir visuomet a- 
pie juos buvau puikiausios nuo
monės. Man jų ideologija yra ar
tima. Linkiu jiems didžiausios 
'sėkmės auklėjant lietuvišką jauni
mą ir saugojant jį nuo pavojin
gų pašalinių įtakų.

— Profesoriaujant Indianos u- 
niversitete. Kaip esat patenkin
tas darbu ir ką pramatot ateity
je? Kokie Tamstos ryšiai su 
vųjų lietuvių bendruomene?

— Turiu prisipažinti, kad 
fesoriauti man daug labaiu 
tinka nei studijuoti, ypač kad te
ko studijuoti net 11 metų aukštes
nėse mokyklose, o fortepijoną — 
visą gyvenimą. Garsusis šio šimt
mečio pianistas ir pedagogas Ar- 
thur Schnabel yra pašakęs, kad 
niekas nega'i būti gilus muzikas 
niekad nemokyto!avęs Mokyda
rią : žmogus išmoksta' tai. ko nega-

U stu'ijto<'amas, nes rei- 
kalaš pagrindinai išaiškinti moki- 

čia visai kitaip su muzikinėm ir jbuvo vyriausybės iškviestas į Tau 
techninėm problemom susidurti. Sąjungos visuotinį susirinki

mą; ruošiantis posėdžiuos vėl kel- 
Artimoj ateityje numatau ture- tj Vilniaus klausimą. Jo vardas 

ti New Yorke rečitalį. Ten dar, 1Tltįn buvo jau žinomas iš kalbų 
nesu koncertavęs (išskyrus uni- ir raStų. Gįrdij jis paikiai mokąs 

prancūzų kalbą ir gerai valdąs' 
plunksną. Esąs met poetas. Tad 
juo akyliau į jį pažvelgiau. Jis at-i 
rodė vidutinio ūgio, per pečius 
kiek linktelėjęs, veikiau rytietiškų 
veido bruožų. įstrigo man jo šyp
sena pasisveikinant su savo iau 
pažįstamais delegacijos 
Man jis buvo šaltesnis, kritiškes
nis. Galvojau, kaip aš atliksiąs 
pirmą kartą paskirtas eiti celega- 
cijos sekretoriaus pareigas.

Jei O. Milašius buvo, kaip ma
čiau, malonus su kitais pasisvei- 

inti, tai šiaip jis tarsi laikėsi nuoi 
jų nuošaliai. Visiems išėjus į Že
nevos ežero krantinę pasivaikščio
ti, O. M. nejutom lyg‘atsilikdavo 
ir eidavo abi rankas susidėjęs už j 
nugaros, laikydamas lazdą ir ja, no’e kavinėje netoli Lietuvos pa- 
lyg kokia uodega, krusnodamas. I siuntinybės, jau rengiausi išeiti. 
Tautų Sąjungos svarstomų klau- Staiga pasirodė Miiašius.Maloniai 

simų įkaršty kartą girdėjau O. M. ( nustebo mane matydamas. Pasi- 
Sidzikauskui dėstant Gėtės min-I 
ties gilybes. Mat, jis buvęs dide-į 
lis didžiojo vokiečių tautos išmin
čiaus ir dainiaus gerbėjas. Man 
nuostabu buvo klausytis, kaip tas 
prancūzų kultūros žmogus ir 
prancūzų poetas originalo kalba 
laisvai citavo Fausto ir kitų pos
mus. Ir man liko atminty maty
tas vaizdas, kaip V. Sidz., vaikš
čiodamas po kambarį, diktavo, o 
Milašius tik rašė ir rašė į blokno
tą, kaip pats išsireiškė, gaudamas 
gero įkvėpimo.

Kai vėliau teko pastudijuoti 
Vilniaus bylą ir įsiskaityti Tautų 
Sąjungos paskeltus dokumentus, 
man tuoj aiškėjo, kaip gražiai 
buvo parašyti Lietuvos vyriausy
bės memorandumai ir notos, nors 
iš jų mokykis prancūzų kalbos. 
Tai buvo Milašiaus darbas, nes 
jo raštai, kaip sakė patys pran
cūzai, darę garbę prancūzų kal
bai. Bet lietuvių kalbos, kaip aiš
kinosi, negalėjęs gerai išmokti ir 
kalbinamas keltis į Kauną, į Už
sienių reikalų ministeriją genera
linio sekretoriaus pareigoms, kaip 
senas paryžietis, atsisakė.

Paskutinį kartą mačiausi su O.
t

lais-

pro- 
pa-

Musų rašytojai 
diplomatai

Pažintinių atsiminimų nuotrupos

JUOZAS

•Oskarą Milašių teko pirmą kar- 
I tų sutikti Ženevoje 192-1 m. rug- 

. sėjo mėnesį. Jis, ta :a Lietuves pa- 
't i ką jis turi padaryti priver-4,s'un^'nYb^s patarėjas Paryžiuje,

.eijiteto koncertus), o New Yor
ko recenzijos greta Londono yra 
pačios svarbiausios.

Stengiuosi būti kuo artimiau
siuose santykiuose su lietuvių 
bendruomene, nes jos parama su- 
'aro skirtumą tarp pasisekimo ir 
nepasisekimo. Be to, mano visa 
’ietuviška praeitis, šeima, tradici
jos niekuomet man ne’eistų išsi- 
a ei savo “heritage”.

VI. Rmjs.

BAŽNYČIA 
IR 
PASAULIS

antanas 
maceina

■

- /> 
u

Antano Maceinos naujos knygos viršelis, pieštas Kazio Veselkos. Knygą 
išleido Vakarų Europos Lietuvių sielovada. Naujasis žinomojo ir.lasų filo
sofo, teologo ir rašytojo Antano Maceinos ve'kalas "Bažnyčia ir pasaulis” 
yra be galo aktualus ir intriguojantis, provokuojančiai atviras visoms pasi
rinktos temos šiandieninėms problemoms. Knygą jau bus galima įsigyti atei
tininkų kongreso dienomis Chicagoje,

*

mano supratimu, tenkinosi eili
niu darbu, bet kokiom reformom, 
o jų kitų verkiant reikėjo, inicia
tyvos nerodė. Veikiau buvęs tar- 

' si ne savo vietoje. Tad nieko ne
nustebino žinia, kad jis paskirtas 
valstybinio teatro direktoriumi. 
Nors kurį laiką buvo likęs minis- 
terijoj, bet savo naujais, teatro * 
interesais tik trukdė ministerijos 
tarnautojus prieiti prie savo di
rektoriaus, iki pagaliau iš minis- 

] terijos buvo visai atleistas. Vėliau 
1 grįžęs į užsienio tarnybą ir pas
kirtas Lietuvos pasiuntiniu Stok- 

' aĮrodė holme, įvairiais atvejais mum su- 
gerokai'^nsteSęs',“'storokas ,kiek s‘tikus> visuomet buvo labai pa- 
sulinkęs, kalbąs lėtai, žemu bal-Įs},au,?US " ma onus Pasikalbetl> 
su, jei ne dantyse, tai rankoj lai-1 tlk ^raturos klaus.mų nelietem. 
kąs cigaretę, atrodė veikiau pa- ] 
našūs į valsčiaus viršaitį, o ne įl 
mano įsivaizduojamą didelio mas 
to rašytoją ir diplomatą.. 60 me
tų amžiaus bent man jau atrodė 
visai senas.

Ign. Šeinius Švedijoj, Kaune ir 
Klaipėdoj

tą, ruošiantis posėdžiuos vėl kei-

nariais.

Vilkaviškio gimnazistų 1912 m. 
‘reikštos viltys, kad Baltrlšaitis pra- 

Milašium 1937 m. lapkr. mėn. Pa-i‘-c'> pjeij4 ra..yti iie.ūvių kalba 
■•Žiuje. Būdamas pasiuntinybėje, pasitvirtino. Jau 1927 m. Jurgis 
Milašiaus kambarį pro praviras ] "avielas nešiojos ministerijoj vie- 
duris pamačiau visą užverstą iaik 
raščiais, knygomis, prirašytais po-

SAKALAS

pieriais. Paties šeimininko kam
baryje nebuvo.

Vieną rytą, papusryčiavęs vie-

ną jo eilėraštį, rodos, pa- 
,-a mtą Gruodžio šešioliktoji, ir 
mane dar klausė, ar jis tiktų spau 
Jai. Nesigilindamas, atsakiau — 

I taip. Tik jo atspausdinto nepama 
čiau, neradau nė vėlesniuos J. 
Baltrušaičio poezijos rinkiniuose. 

; Užtat J. B. kaip poetas ir didelio 
masto rašytojas buvo pastebimas 

i ir ministerijoj — savo politiniais 
i pranešimais, kur jis, dėstydamas 
. šaltus politikos klausimus, dažnai 
I įpindavo kokį lakų žodį ar posa
kį ar pablizgindavo sveiku hu- 
moru'.’ Šiaip 1912 m. aukštintas 
J. Baltrušaitis, gyvas sutiktas, rei
kiamo įspūdžio nepaliko ir ma
nęs niekas netraukė su juo įsikal
bėti. Antra vertus, tada man po
ezija atrodė nelabai suderinama 
su vos atsikūrusios valstybės dip
lomatijos uždaviniais, žengiant sli 
džiu tarptautinės diplomatijos 
parketu.

sveikinom draugiškai kaip niekuo 
met. Pasirodo, mano buvo patek
ta į jo pusryčiauti įprastą 
kavinę. Kalba tuoj pakrypo į pa
saulio politiką. Mano pokalbinin
kas neabejojo, kad tuo metu, 1937 
mt., artėjo audra, tik kaip ji pa
sireikš bei kaip ji palies žmoniją 
ar kurią jos dalį?

Man ir šiandien tarsi skamba 
ausyse Milašiaus žodžiai: “Prisibi
jau, kad tai gali būti didžiausia 
katastrofa, kokia kada pasaulį 
bus ištikusi”. Tai buvo jo pa
skutiniai man tarti, atminty likę 
žodžiai. Su jo kūryba ir jo bio- 
g-afiia man teko arčiau susipa
žinti tik vėliau Vokietijoj.

Jurgis Baltrušaitis

1912 mt. ūkanotoj Vilkaviškio 
padangėj būreliui gimnazistų pa
sirodė trys lietuviai genijai — M. 
Čiurlionis, Ed. Steponaitis ir J. 
Baltrušaitis; eiliniam susirinki
mui džiaugsmingai buvo parody
tos 3 knygos: monografija apie 
M. Čiurlionį rusų kalba, Ed. Stepo 
naičio ką tik išleisti raštai, ir J. 
Baltrušaičio poezijos leidinys ru
sų kalba. Knygos —- tikras pasi-

Jurgis Savickas centre ir užsieny

Kitas Jurgis diplomatinėj tar
nyboj ir rašytojas 
man buvo iš karto žinomas tik

Jurgis Savickis

Rašytojas Ignas Šeinius man 
buvo nušvitęs dar esant gimnazi- 

Žemaitės, Biliūno ir ki- 
lietuvių rašytojų jis 
taip iškilęs, kad ga- 
su nevienu man ži- 
rašytoiu. Ir jis teikė>

I

1 joj. Salia Ž 
tų to1 meto 
man atrodė

. lįs lygiuotis 
] nomu rusų
viltį galėsiąs dar daugiau ir ge
riau parašyti. Karo metu atsira
dęs Skandinavijoj kaip laisvės sie
kiančios tautos ir vėliau atsikū
rusios valstybės atstovas, Ignas 
Šeinius kaipo rašytojas iš akių bu
vo man dingęs. U. R. M. tiesa, te
ko skaityti jo politinius praneši
mus, kurių buvo nemaža, bet gi- 

, lesnio įspūdžio jie nei savo turi
niu, nei forma nedarė. Nešvieses
nis man pasirodė I. Šeinius, nė 
paskirtas “Lietuvos Aido” redak
torium. Likimas lėmė pagaliau ir 
man su juo arčiau susipažinti at
sidūrus vienos įstaigos, Klaipėdos 
gubernatūros, tarnyboj. Vienas 
spaudos patarėjas, kitas teisių fak
tiškai politikos, patarėjas ir guber 
natoriaus pavaduotojas. Nors Ig. 
Šeinius amžiumi buvo už mane 
vyresnis, bet tarnybiniai būdavo 

| dažnai mano žinioje, neišskiriant 
nė sunkiausių dienų Klaipėdoje. 
Čia įžymusis lietuvių rašytojas 
buvo tik aukšto lygio valstybės 
tarnautojas, atsargus ir rūpestin
gas pareigūnas. Jo pareigos bu- * 

—Savickis —, vo teikti gubernatoriui patarimus 
spaudos reikalais, palaikyti ryšį 
su spauda bei laikraštininkais, sa
vais ir užsieniečiais, ir jiem teik
ti gubernatūros oficialius pareiš
kimus. Tačiau jis savarankiškaid 
nedarė nei grynai savoj srity spren 
dimų, kurie galėjo turėti žymes
nių išdavų, valstybei.

kaip Lietuvos atstovas šiaurinės 
Europos valstybėse. Asmeniškai 
sutiktas, jis man padarė gerą įspū
dį, augalotas, gražus vyras, kilnių 
veido bruožų. Žodžiu, tikras dip
lomatas, tik ne lietuvių, o veikiau 
koks ispanų ar kurių kitų pietie
čių diplomatas, nuostabiai gra- 
gražiai išmokęs lietuvių kalbą, 
šiaip lietuvių tautos reikalams li
kęs kiek tolimas ir gal svetimas. 
Užtat ir atšauktas į centrą, į mi
nisteriją administracijos departe- 
manto direktoriaus pareigoms,

Tokia tai buvo tų diplomatų 
rašytojų aplinkos pastebėta paun- 
ksmė.

M

Ignas Šeinius
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