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DAR APIE ČIURLIONIO ŽUDYMĄ 
IR GELBĖJIMĄ

Ir vėl naujiena mūsų muzikiniame gyvenime

Maskvinė “Literaturnaja Ga- 
zeta” (rūgs. mėn. 2 nr.), kaip jau 
esame anksčiau mūsų laikrašty 
rašę, paskelbė keturių lietuvių ir 
dviejų rusų kultūrininkų pasira
šytą viešą laišką — kreipiamąsi į 
visuomenę, norint išgelbėti M. K. 
Čiurlionio paveikslus. Vilniškis 
savaitraštis “Literatūra ir Menas” 
(rūgs. 11 d.) įsidėjo ir lietuviš
ką ano kreipimosi teksto verti
mą.

Išeivijos spaudoj, remiantis su
sirūpinimo balsais iš pačios Lie
tuvos, reikalas gelbėti Čiurlionio 
paveikslus, išsaugoti ateičiai nors 
tobulas jų kopijas, buvo keliamas 
jau prieš dvejus metus. Reikalas 
tuoj buvo “supolitintas”. Supran
tama, nes greta pastangų tėvynei 
ir tautai susigrąžinti laisvę, lie
tuvių kultūros išlaikymas ir puo
selėjimas irgi yra pats svarbiau
sias politiškai susipratusios išeivi
jos uždavinys. Bet, kągi, tuo rei
kalu susidomėjusiems svečiams iš 
Vakarų Lietuvoje buvo parodytas 
Kauno muziejaus priestatas, “įro
dant”, kad valdžia tėviškai rūpi
nasi Čiurlioniu, todėl visokie 
“šmeižtai” esą vien prasimany
mas. Dabar, kaip matome, Lietu
vos kultūrininkams jau kito kelio 
ir neliko kaip patiems tą reikalą 
“supolitinti”, iškelti rusiškoje 
spaudoje...

Trumpai panagrinėkime atsi
šaukimo detales. Jis nukreiptas į 
Sąjunginę švietimo ministeriją. Ji 
nepuolama, bet raginama, aišku 
— nebe jos pačios žinios, cenzū
rai leidus. Tokios išeities papras
tai griebiamasi tada, kai niekaip 
nepavyksta nugalėti slapukų - 
biurokratų pasipriešinimo. Pasi
rašiusiųjų tarpe yra ir dail. J. 
Kuzminskis — Vilniaus Aukšč. 
tarybos prezidiumo vicepirminin
kas. Išvada ta, kad Vilniaus savi
valdai nepavyko problemos iš
spręsti įprasta “komandos tvar

ka”. Pats prašymo svoris guli 
ties šalutiniu sakiniu: "... pasi
naudojant ir užsienio patyrimu”. 
Nurodoma į 1975 m., atseit į 
penkmečio pabaigą.

Kad Sovietų Sąjungoje dėl ne
išvystytos spalvinės foto ir poli
grafinės technikos, dėl modemiš
kų konservavimo technikos spe
cialistų trūkumo nepavyko išgel
bėt ne tik Čiurlionio spalvas,bet 
pačius paveikslus — tai vieša 
‘paslaptis’.Nepaslaptis, kad ban
dyta susirišti ir su “socializmo” 
stovyklos specialistais. Juk Rytų 
Vokietija, Čekoslovakija išleidžia 
pirmaeiles reprodukcijas, turi pir
maeilių šio darbo specialistų. Ne- 
paslaptis, kad tuo reikalu buvo 
sudomintos ir kai kurios Vakarų 
firmos. Sakoma, jog buvo net su 
jomis tartasi, bet “kapitalistai”, 
girdi viską sugadinę. Susitarti ne
pavykę. Piktieji kapitalistai nesu
tikę leisti tarybų valdžiai pakan
kamai uždirbti.

Jeigu taip, tai tegu žūva Čiur
lionio paveikslai, kadangi valsty
biniai ir privatūs kapitalistai ne
gali susitart, kiek kas uždirbs.Ne- 
žinia ir kaip su užs. valiuta? 
Nors Lietuva eksportuoja prekes 
j beveik šimtą pasaulio kraštų, 
nors tokiu būdu ji turi pajamų 
iš tokios prekybos —tai dar ne
reiškia, kad tomis lėšomis galima 
laisvai disponuoti. Pagaliau, me
no, kaip “antstato” — reikalus, 
tvarko subalterninės instancijos; 
bet toks jų ryšys su užsieniu pri
klauso ir nuo vietinių ir nuo 
maskvinių biurokratų malonės. 
Patsai faktas, kad atsišaukimas 
paskelbtas pirma rusiškam laik
rašty (LM persispausdino tik ver
timą), tur būt, akivaizdžiai paro
do, kur sėdi tikrieji adresatai.

Tad tetenka palinkėti vien 
sėkmės iniciatoriams, gelbstint 
“Čiurlionio spalvas”.Tik, neduok 
Dieve, kad išeitų taip kaip su 

Pokalbis su Violeta 
Čižauskaite - Balčiūniene, 

jos rečitaliui Chicagoje 
artėjant

Netolimoje praeityje Chicagos 
lietuvių muzikiniame gyvenime 
buvo malonios staigmenos — pir
mieji šiame mieste solistės Lili
joj Šukytės ir Ginos Capkauskie- 
nės dainos rečitaliai Draugo ro
mano konkurso metinėse iškil
mėse. Tai buvo tikrai naujų ta
lentų, šiandien jau žymių daini
ninkių, pristatymas Chicagos lie
tuviškajai visuomenei. Atrodo, 
kad nemažo panašumo gali turė
ti ir šiemetinis Violetos Cižaus- 
kienės- Balčiūnienės irgi su li
teratūra (su poeto Henriko Ra
dausko kūrybos vakaru) surištas 
dainos rečitalis Jaunimo centre, 
lapkričio 20 d., kurį rengia atei
tininkų meno draugija “Šatrija”.

Rečitalio dienai artėjant. Drau
go kultūrinis priedas čia užkalbi
na keliais klausimais Chicagon 
jau besiruošiančią solistę.

— Kokius dalykus Jūsų reči
talio programoje turėsime progos 
išgirsti? Ar bus tarp jų\ir prem
jerinių naujienų?

— Šioje programoje premjeri
nis atlikimas bus kompozitoriaus 
Broniaus Budriūno “Dainos gi
mimas”, žodžiai a.a. poeto Hen
riko Radausko. Taip pat, kiek aš 
žinau, bus pirmą kartą dainuo
jamas Juozo Gruodžio “Dainius” 
(parašyta a la Verdi) ir liaudies 
daina “Obelėlė”. Manau, kad 
Giedros Gudauskienės “Piemenė
lį” Chicaga irgi dar negirdėjo. 
Toliau programo'je išpildysiu ir 
šiuos kūrinius:
Gruodžio “Aguonėlės” 
Jakubėno “Gėlės iš šieno” 
Budriūno “Šauksmas” 
Brahms ACHT ZIGEUNERLIE-

“Neplauk, Kastyti, į mariasl” 
(Rūtelės Arioso iš operos JŪ
RATE IR KASTYTIS

“Ar nepasilgai” (arija iš Puccini 
operos TOSCA)

“Un bei di” (arija iš Puccini op. 
MADAMA BUTTERFLY) 

“Soia, perduta, abbandonata” 
(arija iš Puccini op. MA- 
NON LESCAUT)

Santuzzos romansas iš Mascag- 
ni op. CAVALLERIA RUS- 
TICANA

DER
“Kastyti, jaunuoli” (Jūratės ari

ja iš Banaičio operos JŪRA
TĖ IR KASTYTIS)

muzikos įrašais. Jeigu tas reikalas 
savu laiku nebūtų buvęs “supoli
tintas”, šiandien nebūtų nei to 
plokštelių albumo. Kam reikia, 
tas žino. Bet kas išėjo? Teisybė, 
pasisamdyta geras Maskvos or
kestras, pasinaudota pirmeilė “tė
vyninė” technika. O rezultatas — 
girdi muziką lyg per rakto skylu
tę, įgrojimo technika dvidešimčia 
metų atsilikusi. Vakaruose radia- 
fonai tų plokštelių negros. O ten 
pat Berlyne ar Prahoje vis dėlto 
gamina pirmos rūšies plokšteles! 
Varšuvoje lietuvis muzikas Anta
nas Karuža specializavosi simf. 
muzikos įgrojimų srityje, net ga
vo tarptautinę premiją už puikų 
Pendereckio “Luko Pasijos” įgro
jimą.

Pagaliau juk Sovietų Sąjun
ga yra UNESCO narysl Toji or
ganizacija yra išleidusi puikiau
sius meno Leidinius ir muzikos 
plokštelių kolekcijas. Manoma, 
kad Levas Vladimirovas, ilgus 
metus darbavęsis New Yorke, tu
ri ir daugybę asmeniškų pažin
čių. Beje, rimčiau susirūpinus,

Violeta Čižauskaitė - Balčiūnienė

— Dainuoti pradėjau, dar bū
dama lietuviškoje šeštadieninėje 
mokykloje, Detroite, kurioje dai
navimo klasę vedė Pranas Zaran- 
ka. Be dainavimo, jis man padė
davo dar ir eilėraščius deklamuo
ti ir prozą skaityti. -Taip pat Det
roite dainavau mergaičių chore, 
kuriam vadovavo muz. Stasys Sli
žys.

— Kokiais paskatais ir kokio
mis studijomis riedėjo Jūsų lig
šiolinis muzikinis kelias?

Lenkijoje ir kitur būtų galima su
rasti dar, gal būt, ir nežinomų 
Čiurlionio paveikslų. Taipgi gal 
net muzikos veikalų? Kur, beje, 
“Kęstučio” uvertiūros rekonstra
vimas? Netrūktų ir specialistų - 
užsieniečių, talkininkaujančių, 
kupiūruojant “Jūrą”, išleidžiant 
“Miške" partitūrą, {grojant ir ki
tą instrumentinę ar instrumen
tams aranžiruotą Čiurlionio mu
ziką (ne tik styg. kvartetą ir fp 
miniatiūras). Žinoma, ko norėti, 
kad atsirastų iniciatyvos, entuzias- 
mo, kada karti padėtis sako: nie
ko nebus. Per daug jos tektų iš
eikvoti, stengiantis nugalėti įvai
riausias biurokratines kliūtis. Po
litika? Ne, tarybinės valdžios mis
tiškas sugebėjimas gniaužti viso
kią iniciatyvą —paskiriant val
džion bukapročius, kurie taip už
imti savim rūpesčiu valdžioje išsi
laikyti, kad niekam kitam laiko ir 
nelieka. Kadangi tas fenomenas 
yra visuotinis, beveik jau “amži
nas” — tuo pačiu, deja, vėl — 
politinis...

vb M. K. Čiurlionio Auka

Baigus gimnaziją, gavau sti
pendiją studijuoti muziką ir dra
mą Saint Mary-of-the Wood Col
lege, Terre Haute, Indiana, ku
rią baigiau 1965 m., gaudama 
Bachelor of Arts.

Laimėjau Cardinal Spellman 
stipendiją studijuoti muziką Pi
jaus XII Institute, Florencijoje, 
Italijoj. Dainavimo ir operos me
no Florencijoj mokė Maestro 
Bruno Rigacei, žymus Italijos di
rigentas, kuris 1968 m. dirigavo 
ir New York City Operoj. Insti
tutą Italijoj baigiau 1966 m., gau
dama Master of Music.

Muzikos studijas 1966-67 m. 
tęsiau Boston Conservatory of 
Music, kur turėjau Opera Work- 
shop stipendiją. Dainavau ketu- 

' riose Opera Workshops, kurios 
buvo pastatytos publikai. Kon
servatorijos operos pastatyme dai
navau pagrindinę Agatos rolę 
Weberio operoj Der- Freischuetz.

1967 m. vasarą laimėjau New 
England Conservatory of Music 
stipendiją studijuoti dainavimą 
konservatorijos Castle Hill vasa
ros mokykloj pas Gladys Chikls 
Milter ir operos vaidyh.ypas 'Idio
mas Phillips. Dabar dainavimo 
mokslą tęsiu privačiai pas Clara 
Shear, Clara Shear Studijoj,’ Bos
tone, ir repertuarą pas Dimitri 
Konradi, New Yorke.

— Kurie iš profesorių Jūsų 
studijom darė daugiausia įtakos?

— Mano dainavimo ir repertu
aro mokytojas Florencijoj, Itali
joj, Maestro Bruno Rigacci, man 
visuomet sakydavo: “Nesistenk 
dainuoti, bet dainuok! Negalvok 
iš kurios gerklės dalies eina bal
sas, bet dainuok iš širdies!”

Grįžau iš Italijos pilna pasiti
kėjimo, kad viską žinau. Bet New 
England Conservatory mokytoja 
Gladys Childs Miller įtikino ma

ne, kad gera technika labai pa
deda dainuoti iš širdies.

Gal man didžiausios įtakos da
ro mano dabartinė mokytoja, 
Clara Shear, kuri kaip tik kon
centruojasi į dainavimo techni
kų. Clara Shear mane įtikino, 
kad, vartojant gerą techniką, dai
nuoti yra nepaprstai lengva ir 
malonu. Ji daug laiko praleidžia 
prie mano lietuviško repertua
ro. Ir nors ji lietuviškai nesupran
ta, tačiau sugeba parodyti, kaip 
reikia teisingai ištarti žodžius 
dainuojant.

Mano repertuarui labai pade
da Dimitri Konradi, kuris supran
ta dainos charakterį, stilių ir in
terpretaciją.

— Kurie Jūsų koncertai Jus pa
čią labiausiai patenkino?

— Mane labiausiai patenkino 
mano koncertai Detroite (1968.* 
4.20. ir 1970.10.20.), mano kon
certas Philadelphijoj (1970.4.4) 
ir koncertas Hartforde (1971.4. 
25).

Šie koncertai buvo ypatingai 
gerai surengti pianino, salės ir 
publikos atžvilgiu. Pavyzdžiui, 
paskutiniame koncerte Detroite 
buvo specialiai išnuomotas Sten- 
svay “grand” pianinas puikiam 
stovyje, kas paprastai retai atsi
tinka.

Jaučiu, kad tuose koncertuose 
mano dainavimo programos pri
ėmimas buvo ypatingai šiltas.

— Ar Jūs manote, kad mūsų 
visuomenė mėgšta muziką, ypač 
dainą, ar skatina jaunus talentus, 
jiems parieda?

— Man atrodo, kad dažnai vi
suomenei koncertas yra kaip de
sertas po pietų. Paprastai publi
ka daug reikalauja iš programos 
pildytojo. Ir taip turi būti. Bet 

(Nukelta į 2 psl.)
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kartais pasitaiko, kad publika (sa
vo laikysena), o kartais net ren
gėjai (pvz. yra buvę atsitikimų, 
kad užmiršo net barą uždaryti 
koncerto metu) programos atli
kėjui visai nepadeda. Koncertui 
pasiruošimas daininkui daug 
kainuoja visais atžvilgiais. Ir dai
nininkas paprastai tikisi, kad pub
lika jo klausysis.

Aplamai kalbant, mūsų visuo
menė remia jaunus dainininkus, 
kviesdama juos atlikti progra
mas, ruošdama jiems konkursus 
— pvz. DIRVOS jaunųjų daini
ninkų konkursas. (Toks konkur
sas galėtų būti surengtas ir Chi
cagoje.) Paprastai dainininkas 
nepajėgia pats savo koncertus su
ruošti. Daininkui, kaip ir javui, 
reikalinga dirva — publika.

Man atrodo, kad lietuviškoji 
publika kreipia net daugiau dė
mesio į savo jaunuosius talentus 
—dainininkus negu amerikiečių 
publika į savo. Amerikiečių pub
lika nelabai remia rimtą koncer
to ir operos meną, ypač jeigu tai 
liečia jaunus dainininkus. Ta
čiau lietuviška publika yra dar 
labai toli atsilikus nuo muziki
ne prasme pasaulyje labiausiai 
išprususios Italijos publikos. Ir 
man atrodo, kad, kalbant apie 
meną, lietuviška publika taiko
si vis labiau prie amerikoniškų 
pažiūrų negu prie europietiškų.

Nesusidariau įspūdžio, kad lie
tuvių visuomenė per daug jau
dintųsi savo kultūrine ateitimi. 
Pvz. esu girdėjusi gerų mūsiškių 
jaunų dainininkų, kurių kvieti
mų koncertus atlikti aš nesu iki 
šiol spaudoje pastebėjusi. Ma
nau, jei visuomenė neparodys di
desnio dėmesio savo jauniesiems 
talentams, tai jie ir pranyks iš 
lietuvių visuomenės tarpo.

— Kiek jaučiate įtakos ir pa
skatinimo iš savo šeimos?

— Mano šeimoje dainininkų 
nėra. Bet nuo to laiko, kai nuta
riau studijuoti dainavimą, mano 
tėvai mane visuomet rėmė ir re
mia. Pvz. ir šiai programai ma
no tėvai, Elena ir Vytautas Ci- 
žauskai, užsakė muzikui Broniui 
Budriūnui naują dainą parašy
ti specialiai šiai progai, tekstui

Kad šviesi idėja įsikūnytų geriausiuose 
rezultatuose

Lietuvių fondo įsteigimas ir jo pa- 
sišovimas surinkti vieną milijoną do
lerių išeivijos kultūrinei kūrybai ug
dyti mūsų visuomenės daugumos bu
vo sutiktas labai palankiai. Kad tas 
palankumas Lietuvių fondo pastan
goms metų metais neišblėso, liudija 
aukų artėjimas iki milijoninės sumos. 
Ir tas milijonas bus pasiektas. Šian
dien tuo jau neabejojama. Užtat atei
na pats laikas atviriau ir konkrečiau 
pasvarstyti ir apie naudą, kurią mū
sų kultūrai turėtų nešti sutelktasis 
milijonas. Būtų gera, kad svarstymai 
nebūtų vien piktybiniai, ber ramūs, 
akademiški, konstruktyvūs, atremti į 
gyvenimišką realybę ir pažangą. Fon
do vadovybė' turėtų taipgi per daug 
nerūgoti, gal būt, ir dėl vieno kito kri
tiško žodžio, nes vien tik liaupsės yra 
joks gerojo rezultato užtikrinimas. Te
būna tad problemos, sugestijų, net kri
tiško balso kėlimas Lietuvių fondo 
vadovybės sutinkamas ne kaip noras 
Fondui pakenkti, o atvirkščiai — pa
dėti, kad jo buvimas visos tautos kul
tūrinėje raidoje paliktų su viena die
na neišdylančius pėdsakus. Juk amži- 
nesniems dalykams Fondas ir buvo į- 
steigtas.

I tokias, ranka nenumotinas, Lietu
vių fondo problemas dėmesį atkreipia 

naudojant a.a. poeto Henriko 
Radausko poeziją. Iš tėvų gaunu 
ir visokios lietuviškos muzikos ir 
plokštelių, išleistų Amerikoje ir 
Lietuvoje.
Taip pat mano vyras mano dai

navimą remia daugiau negu pi
nigu.

— Ar manote ir toliau tęsti 
savo dainavimo studijas ir dai
nuoti?

— Šis klausimas daininkui la
bai keistai skamba. Nors publika 
dažnai gal taip ir negalvoja, dai
navimas dainininkui—profesija, 
nemažiau kaip kitam medicina 
ar teisė. Dainininkui mokslas nie
kad nepasibaigia. Šalia technikos 
ir repertuaro, kurie reikalauja 
kasdieninio dėmesio, reikia mo
kytis, ir kalbas ir scenos laikyse
nos ir vaidybos ir t.t Niekas vie
toje nestovi.

Aš galvoju, kad aš dar esu 
brendimo stadijoj. Nemanau, kad 
pasiekiau savo potencialą, bet, 
žiūrėdama atgal, matau progre
są.

— Ko Jūs norėtumėte savo ke
ly pasiekti?

— Man labai patinka išpil
dyti koncertus, bet mano tiks
las yra dainuoti operoj. Aš nuo 
pat mažens domėjausi drama ir 
vaidyba. Kai sužinojau, kad tu
riu balsą, nutariau, jog geriausias 
būdas sujungti šiuos du talentus 
būtų dainuoti operoj.

— Kokie lietuviški kompozi- 
zitoriai daugiausia prie širdies?

— Kiekvienas kompozitorius, 
kurio tuo metu dainą dainuoju, 
yra daugiausia prie širdies. Man 
dainuojama daina nėra atokiai 
šalta — ją reikia jausti, supras
ti, su ja sutapti.

Būsimam Chicagoje koncerte 
daug dėmesio kreipiu į šiuos lie
tuviškus kompozitorius: Bronių 
Budriūną, Vladą Jakubėną, Juo
zą Gruodį ir Kazimierą Vikto
rą Banaitį.

Broniaus Budriūno “Šauksmo” 
spalva ir charakteris labai tinka 
mano balsui ir temperamentui.

Aš dažnai įtraukiu į savo kon
certus Vlado Jakubėno “Gėles iš 
šieno”. Tai linksma jaunatviška

ir JAV I.B Centro valdybos narys kul
tūros reikalams Aleksas Vaškelis, “Aki
račių” mėnraščio š.m. rugsėjo mėn. 
numeryje, straipsnyje “Pataikavimas 
‘masėms’ ”, Didesnę to straipsnio 
dalį čia ir pacituojame:

“Viena iš tokių įsisenėjusių nuo
monių, kuri turėtų būt peržiūrėta, tai 
tvirtinimas, kad LF turi būti populia
rus. Pats pasakymas yra visai tvar
koj. Netvarkoj tėra tik turinys, kuris į 
sąvoką “populiarus” įmontuojamas. L 
F administratoriams žodis “populia
rus” reiškia, kad LF turi finansuoti 
tik populiarius reikalus, remti popu
liarias programas, pritarti tik konser
vatyvaus galvojimo nuomonei. Si lai
kysena bandoma paremti tvirtinimu 
jog LF tikslas, pirmiausia, yra finan
sinis rezultatas. Šiuo atveju reikėtų at
sakyti, kad LF nėra tikslas pats savy
je. Jis buvo sukurtas ne vien tik tam, 
kad pasidarytų milijoninė institucija. 
LF tikslas kol kas buvo ir pasiliko — 
finansuoti mūsų kultūrinį gyvenimą. 
Šiuo momentu, kiek tai liečia LF, pa
dėtis yra tokia: LF finansinė progra
ma vėluojasi. Milijono turėta būt pa
siekta jau prieš keletą metų. LF ad
ministratoriai šio tikslo neatsižada, — 
truks, pliš — nori pasiekti tą apva
li) skaičių. Ir tai labai gerai. Bet čia

Vytautas Kasiulis Moteris su gitara (tapyba)
Iš parodos, atidaromos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, šiandien 7 vai. vak.

SALZBURGO MUZIKOS FESTIVALIO ĮSPŪDŽIAI
Salzburgas, įsikūręs Alpių kal

nų papėdėje, savo gyventojų skai
čiumi ketvirtasis Austrijos mies
tas, yra žinomas kaip kompozito
riaus Mozarto gimtinė. Visus me
tus šiaip nieku ypatingu nepasi
žymi, tiktai atėjus vasarai, liepos 
ir rugpiūčio mėnesiams, šis Mo
zarto miestas pavirsta ne tiktai 
Austrijos, bet ir visos Europos mu- 

daina, kuri lengvai duodasi in
terpretuojama.

Juozo Gruodžio dainose labai 
svarbūs, įdomūs ir nevienodi yra 
jo akompanimentai. Galime sa
kyti, kad jo solo dainos yra du
etai su fortepijonu. Jis ypatingą 
dėmesį kreipia į harmoniją, ką 
galima bus pastebėti ir jo liaudies 
dainoje “Obelėlėje’.

Kazimiero Viktoro Banaičio 
dainų lyrinė nuotaika yra man 
labai patraukli.

Čia solistė pokalbį su mūsų 
laikraščio pašnekovu baigė. Dai
nos mėgėjai koncertine forma tu
ri progos jį atnaujinti lapkričio 
20 d. Jaunimo centre, Chicagoje.

peršasi vienas nelemtas “bet”. 
Norint pasiekti milijoninio skaičiaus, 
pagal LF administratorius, reikia ne
prarasti visuomenės pasitikėjimo: sau
goti, kad visos LF programos ir anga- 
žavimaisi atitiktų daugumos nuomo
nę, atstovautų jos skoniui ir menta
litetui. Šis neatsižvelgimas į kai ku
rias pasekmes, kurios neišvengiamai 
kyla, skiriant daugumai prioritetą, ke
lia nelemtus klausimus: jei vėluojasi 
finansinis reikalas, ar ir visas mūsų 
kultūrinis gyvenimas turi vėluotis? Tas 
klausimas realus yra dar ir dėl to, kad, 
visgi reikia pripažinti, mūsų kultūri
nio gyvenimo tempas ir dinamika yra 
glaudžiai susiję su LF finasine 
pašalpa. Jei bandytume teigti: palau
kime dar keletą metų, LF jau bus 
pasiekęs savo tikslą, tuomet galėsime 
nebekreipti dėmesio į visuomenės opi
niją ir dalinti pašalpas ir tiems, kurių 
rėkianti visuomenė nesankcijuoja. Tas 
atrankos klausimas, arba, kaip dabar 
vadinama “diskriminacija”, tikrai sle
giančiai nuteikia ir tuos, kurie krauna 
grašius į tą milijoninę instituciją, ir 
tuos, kurie bando laviruoti pasaulėžiū
rinės atrankos akrobatikoje. Ir kaip tai 
nesiderina su mūsų siekiais ir pastan
gomis tikėtis čia išeivjoje ko pilnesnio 
kultūrinio gyvenimo!

Šalia to nelemto “populiarumo”, ly
giagrečiai vartojama ir “daugumos” 
terminas. Ir kaip tik tuo “daugumos” 
šydu bandoma pateisinti šiandieninės 
kultūrinės politikos posūkis, arba, tiks
liau išreiškiant, jokios kultūrinės lini
jos neturėjimas. Šiuo atveju dauguma 
nėra ir negali būti tikslas savyje, nes 
taip jau gyvenime, yra, kad kūrybi
nio laimėjimo, kultūrinio pasiekimo 
vėliavas neša tik intelektualinė ma
žuma. Reikia pasakyti dar ir tai, kad 
dugumos pažiūros ir, kaip anksčiau 
minėta, populiari opinija, dažniausiai 
siekia kūrybinės niveliacijos ir atsto
vauja tik vidutiniškumui. Masių pa
žiūra, kaip taisyklė, remiasi apčiuopia
ma, dažnai utilitarine kultūros ir kū
rybos koncepcija. Ar LF pozicija pro
paguoti betkokią daugumą, užuot pa

SAULĖ JAUTOKAITĖ

zikos centru. Tuos du mėnesiu 
čia yra išpildoma įvairiausios rū
šies muzika, pradedant daina 
(Lieder) ir baigiant grandioziniu 
operos spektakliu. Tokiąi įvairiai 
muzikai išpildyti yra sutelkiamos 
viso pasaulio geriausios muziki
nės jėgos.

Salzburgo muzikos festivalio 
steigėjai buvo poetas - libretistas 
Hugo von Hofmannsthal ir kom
pozitorius Richard Strauss. Juodu 
nutarė, kad negadina Mozarto 
gimtinės taip sau palikti be jo
kio ypatingesnio įvykio ir garso, 
įsteigė jame muzikos festivalį. Po 
ilgų planavimų ir derybų, jiedu 
savo ryžtą įvykdė 1927 m. pir
muoju Beethoveno operos “Fide
lio” pastatymu. Kitais metais į 
repertuarą įtraukė Mozarto “Už
burtąją fleitą” ir “Don Giovan
ni”. Dar kitais metais paties Ri
chard Strausso “Der Rosenkava- 
lier”. Ir taip, metai po metų, fes
tivalio repertuaras didėjo, plėtėsi,

sisakius už kūrybini elitą, laikytina 
teisinga?

Kita problema yra beveik nusakyti- 
na šiuo patarle tapusiu klausimu: jei 
esi protingas, kodėl nesi turtingas?Tas 
sąvokas sukeitus išeitų: jei esi turtin
gas, kodėl nepagalvoti, kad esi ir pro
tingas? Čia turima galvoje LF vado
vybės iniciatyva atlikti tas funkcijas, 
kurios jai nepriklauso ir, svarbiausia, 
LF kaipo toks nėra kompetentingas 
tas funkcijas atlikti. Tai vaizdžiai pa
rodė LF pelno paskirstymo praktika. 
Pvz., stengiamasi minimalinėmis sub
sidijomis remti kai kurias programas 
ar atskirus asmenis, manant, kad tuo 
ne tiek teikiama materialinė parama, 
kiek moralinis paskatinimas. Negalima 
nieko pasisakyti prieš paskatinimą kai
po tokį, bet klausimas, ar jis vietoj? 
Ar kartais nėra propaguojama verty
bės, kurios nėra jokios vertybės? Prak
tika parodė, kad dažnais atvejais po
puliari patriotika statoma aukščiau už 
absoliučiai neginčijamus kūrybinius ar 
mokslinius laimėjimus. Gal tiems da
lykams nustatyti ir nėra pakankamai 
aiškaus, nusistovėjusio kriterijaus, bet 
visgi meninė ir kūrybinė tiesa nėra 
sunkiai įspėjama mįslė. Be to, reikia 
pastebėti, jog finansiškai remiant tam 
tikras programas, kartu pasisakoma 
už jas. Reiškia, tuo išryškinama mūsų 
kultūrinės politkos kryptis. Pagaliau 
istorija kalbės,, kad štai to ir to lai
kotarpio lietuvių išeivijai, kaip ir ank- 
styvesniajai, labiau rūpėjo populiarūs 
mūsų paveldėtos tautinės kultūros 
momentai, negu kad sakysim, pastan
gos išvystyti ir toliau tęsti tautinės 
kultūros ir kūrybos identitetą. Iš to 
kyla klausimas, ar ta mūsų kultūri
nė politika, apie kurią išeivijos istori
ja turės pasisakyti, turi nustatinėti LF? 
Esmėje šis klausimas nėra vien prin
cipo reikalas. Jei sakytume, koks gi čia 
skirtumas, kas tai atlieka: ar LF žmo
nės, ar LB? Atsakytume, kad gal šiuo 
momentu ir nėra per daug didelio skir
tumą Praktiškai tie patys žmona* at- 
Jtovauja ir LF ir LB. Tu reikalu ke

apimdamas ne tiktai operas, bet 
ir instrumentinę muziką.

Salzburgas skiriasi nuo kitų 
muzikos festivalių miestų savo ki
tokia architektūra. Trys pagrindi
nės salės, kuriose vyksta festivalio 
spektakliai ir koncertai, yra po 
vienu stogu. Anksčiau šitame di
džiuliame pastate buvo didikų 
jodinėjimo mokyklos ir arkli
dės. Panaudojus šitą raitininkų 
mokyklos vietą, 1960 m. buvo 
pastatytos dvi visai naujos salės, o 
viena mokykla taip pritaikyta, 
kad ją naudoja taip pat spektak
liams.

Didžioji salė (Grosses Fest- 
spielhaus), talpinanti 2371 žiūro
vą, naudojama didžiosioms ope
roms ir simfoniniams koncer
tams. Modemiška, su vienu bal
konu, tamsiai rudos su šviesiai ru
du kombinuotos medžio sienos, 
raudonos kėdės ir kilimai, akiai 
suteikia labai prabangišką įspū
dį. Ši salė pasižymi tuo, kad jos 
scena gali būti pritaikoma vieno
kiam ar kitokiam dydžiui. Sienų 
tarpas tarp kėdžių ir scenos, uži
mąs orkestro plotį, gali būti pra
plėstas iki 30 metrų arba susiau-

liamas, turint galvoj ne tiek dabartį, 
kiek turint prieš akis ateities perspek
tyvą. Juk LF pirmiausia yra finansinė 
institucija. Labai logiška, jei į jos va
dovybę renkama pirmiausia finansinė
je srityje labiausiai įgudę žmonės. To
dėl, ar galima pasitikėti, kad finansi
ninkams bus lygiai taip pat prie šir
dies ir mūsų kultūrinės problemos, 
kaip kad fondo finansiniai ėjimai? Gal 
tai yra bereikalingas nuogąstavimas,— 
kas bus, ar kas gali nutikti. Betgi se
nosios mūsų išeivijos įkurti “susivie
nijimai”, šiandien išaugę į milijoni
nes institucijas, mums daugiau bylo
ja savo negatyvine funkcija, negu pozi
tyvine. Taip jau gyvenime yra, kad 
paprotys virsta tradicija, o tradicija— 
nuostatu. Ir tai turėdami dėmesy, ke
liame klausimą dėl Lietuvių fondo da
bar, nes vėliau jau gali būti per vėlu”.

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitariu 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rezid. Telef. 230-4683
DR, K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia skambinti 374-8012

DiR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 6.3 rd Street 
Kampas 68-čios Ir California 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 lkl 7:80 vai vakaro.
šeštad. nuo 2 iki 2:80 vai. 

Trečiad. ir penktad. uždaryta
Ofiso telef. 476-4042 |

Rezid. teL VVAIbrook 6-8048

rintas iki 14 metrų. Šią vasarą 
šioje salėje buvo statomos Alban 
Berg “Wozzeck” ir Verdi “Otel
io” operos, bei simfoniniai kon
certai, kuriuos atliko Vienos Fil
harmonijos, Izraelio Filharmoni
jos, Čekoslovakijos Filharmonijos 
orkestrai ir Austrijos Radijo sim
foninis orksetras.

Po tuo pačiu namo stogu yra 
kita nauja salė, vadinama mažą
ja (Kleines Festspielhaus) talpi
nanti 1343 žiūrovus. Joje stato
mos mažosios, intymios ope
ros. Šią vasarą čia buvo Mozarto 
“Pagrobimas iš Seraglio”, “Figa
ro vestuvės” ir Dionizetti “Don 
Pasąuale”. Ši salė yra gana siau
ra ir ilga, su viena eile ložių, a-

DR. C. K. BOBELIS 
DR, B. B. SEITON

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER
860 Summlt Street

Route 58 — Elgin, Dlinois

I’el. ofiso HE 4-584®, rez. 388-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 lkl 7 popiet, 
antr., penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perBm*

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51 st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad b 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6®«0

DR. E, DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

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

Ofiso Tel. PR 8-2220
Varnų — rezid. — PRospect 8-®081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

2856 VVest 63rd Street
’lrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 

nuo 12 iki a vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 1
Iki 8 vai. Trečiad. ir Šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(407 So tOth Court Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad Ir 
leštad tik susitariu.

DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti - 585-2525 

Telef. veikla 24 vai.

TeL ofiso tr buto OLympic 2-415®

DiR, P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50tb Avenue, Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

(Idetuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—f 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. b 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt tr penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rea. tei. 236-261®

Perskaitė "Draugą", duo 
cite ii kitiems pasiskaityti 

peinančių visa salę, ir vienu bal
konu. Čia, taip pat kaip ir didžio
joje, kur viskas išpuošta skirtin
gų atspalvių medžiu, kas sukuria 
elegantišką ir šaunų vaizdą.

Trečioji po tuo pačiu stogu ta 
originalioji salė, kurioje ir prasi
dėjo šie vasaros festivaliai, yra 
Felsenreitschule. Ši salė tebeturi 
tas pačias originalias šonines ir 
scenos priekinę sieną su trijų 
aukštų kalno uoloje iškaltomis lo
žėmis, kurias kadaise užsėsdavo 
didikai arklių jojimo paraduo
se. Šią vasarą joje buvo išpildo
mos Monteverdi “Orfeo” ir Mo
zarto “Mitridate, Re di Ponte” o-

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VTDAUS IJGO* 
2454 VVest 71st Street 

(7tst ir Campbell Avė. kampas)
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penki 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.

Ketvlrtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryti 
iki 11 vai. ryto — tik susitarus

DR. FRANK PLEČIAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2818 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

specialybe vidaus ligos 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-76®!
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos

1 Priima ligonius tiktai susitarus — 
(By appotntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostatr 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV: 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovehill 6-0617 
balandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 

’.kl 2 vai. p p ir nuo 7 lkl 8 v. vak 
<.ntr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p. p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgila 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas >25-8296
Valandos: 2—8 v. v. pensuid. 10—12 
ryto, 2 iki 8 vai. vak šeštad. 1 lkl 
4 vai. vak. Treč. ir sekmad. uždarpVa 

Rezid. tel. VVA 5-3008

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligor
Ofisas Ir rez., 2652 VV. 59tb St

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

penkt nuo 2 iki 4 vai. tr nuo 6 iki f 
v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61»#

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminčja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. tr 6—8 vai. vak.

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 6-6446

DR, F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR, PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Soutb Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—I 
penkt 2—6 šeši naftai sustarlma.



’P SI ■uotu o.ĮąuąduĮ ui 1161 ‘sniajp'Bąęos DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 267 (46), — psl. 3

TARP MĖNULIO IR ŽEMĖS
Antrąją Marijos Jurgitos Saulaitytės poezijos knygą perskaičius

Marija Jurgita Saulaitytė. VIENA 
SAULĖ DANGUJE. Eilėraščiai. Iš
leido Akademinės skautijos leidykla 
GAIVA 1971 m. Chicagoje. Spaudė 
Mykolo Morkūno spaustuvė. Daili
ninkė Zita Sodeikienė. Leidinys 95 
pusi., kaina $4.00, gaunamas ir 
"Drauge".

*

Tereikia vieno mažo ilgesio, 
kad pusiausvyroj širdis suskiltų, 
rašo Marija Jurgita Saulaitytė 
naujame eilėraščių rinkinyje. Iš 
skyrių pavadinimų — Nepavel
dėta žemė, Brolis, Antigonė, 
Saulėtekig — matome, kokion 
pusėn linksta Saulaitytės tema
tika — į sutragintą dabarties 
supratimą. Šiuo atžvilgiu ji gi
mininga daugeliui egzodo poetų. 
Nepaveldėta žemė primena L. 
Sutemos Bevardės šalies ar Nie
kieno žemės intonacijas. Atsi
skyrimo su Broliu patetikoje ai
di H. Nagio brolių aitvarų paki
li elegiška nuotaika. Antigonės 
tema irgi pažįstama: apie tai 
yra eiliavusi beveik kiekviena 
moderni lietuvių poetė. Kas link 
Baulėtekio, poezijoje jis akcen
tuojamas jau seniai — nuo pat 
Spenglerio laikų. Kultūros nuo
smukio tema dainavo T. S. Elio- 
tas ir tebedainuoja visi epigonai. 
O pats “nuosmukis” taip ir tę
siasi jau daugiau kaip 50 metų. 
Ir tikriausiai tęsis iki pat pasau
lio pabaigos, kuri įvyks lygiai po 
13,000,000,013 metų.

Laikmetis skaldo Saulaitytės 
širdį. Poetė ilgisi dangaus tobu
lumo ir apie tai filosofiškai ei
liuoja. Ji tiesiasi erdvėn saulė
grąžos tiesumu, nors toji laik
mečio našta vis traukia roman- 
tiškon žemėn. Bet čia, žemėje, 
poetė kažkodėl nesijaučia tikra 
— vis slysta iš po kojų. Taip ir 
lieka ji tarp mėnulio ir žemės.

Abejoju, ar tokiais paviršuti
niškais sakinukais galima apibū
dinti Saulaitytės poeziją. Ap
skritai kiekviena modernios poe
zijos interpretaccija, kaip dūmų 
kamuolys, pakimba ore. Jei kū
rinys geras, jis gi aiškus be 
įmantrių interpretatoriaus pa
stabų. Telieka tik nurodyti tech
nikos priemones, kuriomis nau
dojantis buvo pasiektas tobulu-

PR. VISVYDAS

mas. Tokią mintį yra iškėlusi 
amerikiečių kritikė Susan Son- 
tag įdomioje savo apybraižoje 
“Against Interpretation”. S. 
Sontag puola šių laikų kritikų 
aistrą meno kūriniuose įžvelgti 
trigubas ir keturgubas dimensi
jas “Tuo tarpu visos modernios 
poezijos pastangos, pradėtos 
prancūzų didžiaisiais eksperi
mentais (įskaitant srovę, klai
dingai vadinamą Simbolizmu). 
suteikti eilėraščiui tylą ir su
grąžinti žodžiui magiją, kažko
dėl nesusilaukė interpretatorių 
dėmesio”, pastebi S. Sontag.

Eilėraščio tyla, t. y. taupi, 
vaiski poetinė išraiška, kurios 
šviesoje atsiskleidžia daiktų ir 
jų santykių esmė, nėra lengvai 
pasiekiama. Nūdien daug poetų 
rašo trumpus imažinistinius ver- 
librus, bet jų metaforos ir įvaiz
džiai ilgainiui išblėsta. O kas 
kaltas? Dažniausiai tas įsimylė
jimas į madingus žodžius ir 
komplikuotas kombinacijas. Jų 
vandenyse paskęsta ne viena 
graži įkvėpimo akimirka.

Prieš ketverius metus, debiu
tuodama knyga “Kai mes nuty
lam”, Saulaitytė užsiangažavo 
kaip rimta gilių ir trapių minia
tiūrų poetė. Jos nuoširdi lyrinė 
pastanga praskleisti asmeninį 
šydą ir pažvelgti į gilesnius pa
saulius susilaukė platesnio dė
mesio. Anuo metu V. Skrupske- 
lytė, iškėlusi kai kuriuos teigia
mus Saulaitytės poezijos bruo
žus. gana reikliai pabrėžė: “...at
eityje Saulaitytės kūrybos pa
žangą nulems jos poetinės tech
nikos valdymas, juo labiau, kad 
šita technika ne tik perduoda
mas, bet ir atrandamas eilėraš
čio turinys” (Aidai, 1969, Nr. 
3).

Pastaroji V. Skrupskelytės 
pastaba kaip tik netiesiogiai 
ir patvirtina Susan Sontag min
tį, kad ne turinys, o forma su
teikia eilėraščiui gyvybę. Ypač 
rašant imažinistine maniera, 
tenka, lyg akrobatui pavojinga
me aukštyje, išlaikyti lankstu
mą ir pusiausvyrą. Trumpa 

įtemptos virvės distancija gali 
būti įveikta tik darniai išlavin
tais žingsniais. Todėl mums ir 
įdomu, kaip Saulaitytė naujame 
rinkinyje atlieka forminius jude
sius? Ar jos frazėje pakankamai 
vaiskiai išryškėja mintis ir emo
cija? Ar ji sugeba paklusti kal
bos eufonijos dėsniams?

Pradėkime nuo eufonijos, 
nuo to gracingo balsių ir prie
balsių išdėstymo frazėje. Retas 
Saulaitytės eilėraštis gali pasi
girti melodiniu skambėjimu, žiū
rėk, dvi trys eilutės nuplaukia 
lėnai, o po to triukšmingi epite
tai, visokie predikatiniai. jungi
niai užplūsta eilėraštį. Tokį tirš
tą ir triukšmingą sąvokų sukau
pimą matome eilėraštyje “Vie
nam ežere”:

Vienam ežere tegali būti 
vienas debesys 
iš vienumos 
šilton srovėti nuslinkęs, 
žavinga pilkuma 
mums neleidžiąs apskaičiuoti 
savo dienų atsiminimą 
į neperžengiamą ir neiškopiamą 
vandens, smėlio 
ir užmiršto skausmo 
dugną, 
už kurio mumyse... (88)

ir taip toilau. Čia visko daug, 
tik lyrinės tylos nėra. Jei pirmos 
keturios eilutės dar nekelia dide
lių abejonių, tai po to sekanti ti
rada, sudaryta iš “neleidžiąs ap
skaičiuoti”, “atsimušimą į ne
peržengiamą ir neiškopiamą”, 
"užmiršto skausmo dugną”, iš
muša skaitytoją iš vėžių. Pana
šia iškalbinga maniera sugadi
namas ne vienas, tematiškai vy
kęs, pasisakymas. Pavyzdžiui, 
trapi “Saulėgrąža”, su tikrai 
įspūdingu tropu (“akimirka sau
lėgrąžos tiesumo”) pasibaigia 
“linksmų” galūnių čiauškėjimu: 
“besistiebiančio ir nebijančio su
birti”. Neornamentuotos kalbos 
generacijos tonais parašytuose 
eilėraščiuose (“Prie namų 
slenksčio” “Sustingus”) susidu
riame su fonetiškai kliūvančiais 
junginiais: “vasara aitri ir guo
džianti šiltu slenksčiu nepavel
dėtos žemės”, "keturkampį pa
saulį”, “viskas apskaičiuota”, 
“mes keikiame saulę'”.

(Nukelta į I pusi.)

Nuotrauka Algimanto Kezio, S. J. iš knygos “Foto kompozicijos“

PILNATIS

Alebastru
upėje tiesiasi 
kelias.

Tavo laivas plaukia 
pilnaty.

Taip norėjau dar paliesti 
tavo jauną veidą, 
dar nedrąsą palaikyti 
širdyje.

Per toli.
Rankomis tik baltą vandenį 
semiu.

RUDENĮ

Miškams užsidegus, 
glaudžiuosi prie tamsaus kamieno 
ir, tapusi jo žieve, 
laukiu perkeitimo, 
kad išdrįsčiau ir aš 
spalvomis savo pradžią kurti.

ERDVĖ

Vaikštau tarp mėnulio 
ir žemės.

Tereikia vieno mažo ilgesio, 
kad lygsvaroj 
širdis suskiltų.

SPEIGAS

Speigas mus seka, 
speigas mums kalba 
durų uždarymu, 
stogo užkalimu, 
šilta ugnimi, 
apsaugota nuo vėjo.

Speigas mus veja.
Bėgam, 
bijodami savy to, 
kas visad lieka 
uždara, 
apsaugota 
ir tvirta.

NELAISVĖ

Mes nebeturime jėgų 
akmenimis apželdytuos 
laukuos 
duonos laukti.

Daigai, 
kieti ir sunkūs, 
nebesupranta šlamesio 
laukų ir laimės.
Mes nebeturime kviečių,

ir mūsų alkis, 
sunkus ir kietas, 
skyla.

VASARA

Neužtenka vandens
šuliniams.
Semk ilgesį, 
pripildyk sklidinai 
veriančią gelmę.

Sausra nėra smėlis,
nei deginanti saulė, 
nei sausas vėjas.

Sausra yra šulinys 
be ilgesio.

DIENA

Saulė,
žemės meile degdama, 
paliečia naktį ir žiemą.

Brėkštanti žemė
atsako
sunkiu pabudimu.

Debesyse
saulė dega 
molio meile.

(Iš rinkinio “Viena saulė danguje”)

Šiapus ir anapus teisybes
Jurgis Janlrus

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Apie Kundę žinojo ne tik savas kaimas, 
bet gal net .'kelios parapijos. Jos tėvas, nežinia 
iš kur atėjęs, bernu pristojo pas Uršulę, jau
ną, be vaikų Priekupio našlę, kitiems metams 
jau nebe, bernu, bet vyru apsidraudė. Anot 
išlikusių pasakojimų toks pusčigonis buvęs, 
pievas atvirkščių dalgiu piovęs, vagas išvirkš
čiai vertęs, arkliais mainikavęs, mokėjęs sto
gus lygiai dengti, šulinius akmenimis išmūry
davęs, bet kai Uršulę ūkio darbuose ne bet 
koks vyras galėdavo pralenkti, tai buvo bepra
dedą jau gražiai prasigyventi; kai pasaulin at
ėjo Kunigunda. Rodos taip ir reikėjo, kad tą 
rudenį į Krūmus atsitrenktų čigonai. Jie tuoj 
pasklido po kaimą, siūlydami visokius patar
navimus “už lašinių bryzelį, už duonos ab
rakėlį, už grūdų siekelį”. Gydė arklius nuo ge
ležinių, nuo papiršių, peles ir žiurkes į kitus 
kaimus vesdino, pievas nuo kurmių būrė, iš 
kortų ir iš delnų laimes ir nelaimes skaitė, o 
vienas net trobas nuo žaibų ir perkūnų su 
kumpuota lazda žegnojo. Kunigunda buvo jau 
beveik trijų mėnesių ir, motinos iš vystyklų pa
leista, vidury lovos smagiai skėtriojosi, savo pa
čios kojikes gaudė ir burnikėn grumdė, kai 
pro duris įėjo čigonė. Įėjo ir kaip stabo ištikta 
vidury trobos sustojo. Išsprogino akis, rankas į 
Šalis išskėtė, žiopčioja ir žodžio pasakyti nega

li.
— Kunigaikštytė,—pagaliau ne sakyte pa

sakė, bet kaip vėjas švokštė iššvokštė.
— Karalaitė,* —dar pridėjo ir artyn pri

ėjusi paėmė mergytės kojytę, pasilenkusi ėmė 
žiūrėti į paduką.

Želnienę nukrėtė šiurpas, kad čigonė štai 
ims ir apžavės jos mergaitę.

— Paleiski — sušuko traukdama čigonę už 
skaros kampo.

— Poniute, brangulyte, nenuogąstauk. Ži- 
mau, kad pirmas kūdikis brangesnis už auksą. 
Matau, tavo širdis pilna baimės, kad ją ap
kerėsiu, kad paversiu kupra ar kreivažande, 
ar niekur nepritinkančia kūtvėla. Mesk, po- 
nelyte, tokias mintis ir iš galvos ir iš širdies. Aš 
pati esu motina ir žinau, kaip motinai bran
gūs yra jos vaikai. Turiu ne vieną, bet septy
nis atiduočiau. Tu, ponelyt, nežinai, kokį 
daryti, neteisybę kokią, tas žinotų, ką čigonė 
motina gali. O-ho! Bet jeigu būtų mano va
lioj, už tą vieną mažytę savo visus septy- 
nius atiduočiau. Tu, ponelyt, nežinai, kokį 
turtą tau Viešpats Dievas davė. Turėjai Jam 
kokį didelį darbą padaryti, kokį labai gerą. 
Tik žiūrėk va čia į tą liniją tiesiai po padu. 
Aš nemačiau nė vienos tokios kojos. Esu per 
prasta čigonė, kad galėčiau karalių kojas ap

žiūrėti, o dabar va, matau. Motinėlė mirda
ma pasakė, kad matysiu, ir va — matau. Ir 
dar tokioj paprastoj gryčioj. Man, ponelyte, 
nieko neduokite, nes tai karalaitei daug reikės. 

Ji ne darbui gimė, bet laimei. Ji atėjo karaliau
ti. Kas žino, gal ateis diena, kad aš sena 
čigonė turėsiu laimės priklaupti šalia jos sos
to ir pabučiuoti jos padalkų kraštelį, o tu, po
nelyte, kaip didelė ponia šalia jos būsi. Ta
da tai jau sakysiu: “Duok vargšei čigonei ir 
pirštelių nenusipiauk ir rankelių nedrebink, 
kad skarbai pro pirštelius neišbyrėtų.” O dabar 
sakau tą, ką matau. Aš galėjau pamatyti, už
simerkti, užčiaupti burną ir išeiti. Bet kam? 
Kam palikti tokią geros širdies ir tokią švie
sių akių ponytėlę patamsy. Juk nežinai, kad 
namuose augini pasaulio šviesybę. Kad ir ne
žinodama auginsi, kad mergytė ir vargus 
vargs, kad ir genių sukapotom kojytėm pas
kum gyvulius bėgios, kad ir šalčio nugnaiby
tais piršteliais eketėje žlugtą velės, — likimas 
savo keliais ateis. Kai bus aštuoniolikos, gal 
dvidešimties, o gal ir dvidešimt dviejų, ateis kas 
jai skirta. Ateis kunigaikštis ar karalius, ne 
paprastas ponas ir ne koks didikas, bet pats 
karalystės valdovas, paims už suskirdusių ran
kų ir pasakys: “Tavęs aš ieškojau ir va ra
dau”. Kad nesakytum: “Anos čigonės širdis 
buvo pavydi: matė, žinojo ir nesakė”, — užtat 
dabar pasakau ir nieko nenoriu. Nieko neim
siu, kad ir duotumėt. Man, ponytėlė, bus la
biausiai atlyginta, kad tamstytei nereikės akių 
kaitinti prieš valdovą, jog karalienę varge au- 
kaitinti prieš valdovą, jog karalienę varge au
ginai. Šilkuose jos nepaskandinsi, nei-auksais 
ar deimantai* jos drabužėlių nenusagstysi, bet 

ji gali ir toj gryčioj užaugti rankelių į šarmą 
nemerkdama, kojelėmis raselių nebraukdama, 
jauno liemenėlio po naščiais nelenkdama, ke
liais daržo vagų nešliauždama. Ar ne teisy
bę sakau? Aš tik vargšė čigonėlė, bet kai to
kią šviesą tuose namuose pamačiau, negaliu 
ranka numoti ir pasakyt: “Ogi tegu sau žino
si. Tegu gyvena užsimerkę, o kai praregės te
gu kremtasi. Bet aš taip negaliu. Gal kas kitas 
ir galėtų, bet ne čigonė. Ne, ponytėlė, ne či
gonė. Gal kita ir čigonė galėtų, bet ne aš. 
Man. širdis neleidžia, kad tokia šviesi ponytė
lė, kaip tamsta, kada nors turėtum dėl to kan
kintis ir krimstis...

Želnys tuo tarpu iš arklio šerių nėrė kurap
koms kilpas. Niekas kitas nemokėjo tokių pa
daryti, nors ir žinojo kaip. Jis taip sumaniai 
sunarstydavo jas ant paprasčiausių rezginių, iš
nešdavo pakluonėn, apdraikydavo grėbstomis, 
užberdavo saują pasturlakų ir po kelių valan
dų ketvertas, penketas kurapkų blaškydavosi 
nebepakildamos. Ypač tarp Visų Šventų ir ad
vento, kai jos tokios putlios, kaip gerai iškilu
sios bandutės. O Želnienė mokėdavo jas taip 
iščirškinti, kad nors ir pirštus nusikramtyk. Iš
girdęs žmonos sušukimą—“paleisk”, jis greitai 
atsirado tarpdury ir iš sykio susidomėjo čigo
nės pelpalu. Jis nelabai tikėjo nei burtais, nei 
apžavom, kai pavasarį matydavo senįšokelį pie
vą smaigstant macų skiaudrelėmis, kad kur
miai neknaisiotų, tyliai šypsodavosi į juodus, 
žemyn nukarusius, ūsus. Pats to niekada ne
būtų daręs. Verčiau būtų pats tuos macus su
traškinęs, užsigerdamas saldžiu pienu arba kle
vo sula, bet. niekada nesmaigstęs pievon. To
kiais burtais jis.ir nemanė.tikėti, bet, kai ner

davo kilpas, ar dėliodavo akmeninius šulinių 
rentinius arbaišpiaustinėdavo kam nors gon- 
koms papuošalus, galvon vis lindo mintis, ką 
darytų, jeigu staiga taptų karalium, kad va: 
ateina kokia dvasia, ar jau seniai seniai miru
si motina, kurios net veido atsiminti nebegali, 
ir sako: “Eik tiesiai per Apyrubius, paskum 
per Liekną, kol rasi šešetu kinkytą karietą. Ji 
nuveš tave į rūmus, ir tu tapsi karalium.” O, 
jis būtų geras karalius. Pats niekada karų ne
pradėtų, bet, jeigu kuris kitas mėgintų lįsti į 
jo žemes, taip trenktų, kad dangus su žeme 
susimaišytų. Žemes padalintų visiems lygiai, 
kad nebūtų nei ponų nei vargšų. Ir miškus pa
dalintų lygiai. Kiekvienas iš savo miško galėtų 
naujas trobas pasistatyti, malkų prisivežti, ga
lėtų grybauti, uogauti, riešutauti, kiek širdis 
leidžia. Nereikėtų galvų prieš nieką lankstyti: 
kiekvienas viską turėtų savo ir visi būtų tie
sūs, kaip stygos, ir drąsiai žiūrėtų vienas ki
tam į akis. Ką tik buvo galvojęs, kad jis turėtų 
gyventi mažiausia šimtą, o gal net tūkstantį, 
toks pat visada nesendamas, kad po jo neatei
tų koks pašlapa ir vėl nesudarkytų gražios 
tvarkos. Kai čigonė ėmė šūkauti apie karalai
tę, o paskum taip gražiai šnekėti, lyg matyda
ma, kaip viskas prieš akis klostosi, kaip mar
gas audinys iš ritinio išsivynioja, jam net šir
dis šiluma pasruvo, tik kai pradėjo apie krim- 
timąsį, nebeiškentęs įterpė:

— Ko čia krimstis, kad duktė karalienė! 
įsiterpė taip netikėtai, kad čigonė net pašo

ko ir akimirksniui lyg sumišo, bet, rodos, pa
čiam sumišime pagavo abiem rankom Želnį 
už pečių, įsispyrė tiesiai į akis ir ėmė kartoti:

(Nukalta į 4 pusL)
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Šiapus ir anapus teisybes
(Atkelta iš 3 pusi.)

— Dabar matau! Dabar tikrai matau! 
Pirma galvojau, iš kur tas vaikas?.. O dabar 
matau. Kad ir netikėčiau... Bet kaip netikėsiu, 
kad savo akimis matau. Ir motina mirdama 
pasakė: “Akyse pamatysi. Teisybę pamatysi../’ 
Ir dabar matau.

— Karalių? — mėgindamas nusijuokti, 
nors nuo keistų čigonės akių per nugarą ne
gerumas lakstė ir pilvą i kamuolį traukė, — 
pratarė Želnys.

— Oi, nesijuok, ponuti! — beveik tyliai 
iššvokštė čigonė, lyg bijodama, kad kas nege
ras jos žodžių neišgirstų. — IŠ šventos teisy
bės, ponuti, nesijuok. Teisybės kalavijas 
dviem ašmenim Ir abi baisiai aštrios. Su kat
ra užkliudys, nuo tos kentėsi... Bet sena čigo
nė tik teisybę temoka sakyti. Mirties patale 
mamutė pasakė: “Tu tik pažiūrėsi į akis ir vis
ką pamatysi, kaip veidrody“. Ir dabar matau, 
ponuti. Visą teisybę matau. Neklausk, kada 
tas buvo, nes tas laikas, kurį Amžinybės pirš
tas vedžioja, yra ne mūsų laikas. Bet tamstos 
gyslose, ponuti, teka karališkas kraujas. Daug 
raitų ponų jojo. Gal jie kariavo, gal medžio
jo, o gal į svetimus kraštus keliavo, bet jų 
tarpe vienas buvo karalius. Jis apsinakvojo 
tarp miškų paprastoj troboj. Neklausk, ponuti, 
ar ten buvo tamstos motina, ar senelė, ar net 
senelės senelė, bet karalius paliko jai savo 
kraujo, ir tas kraujas neišnyko. Parodyk, po
nuti, savo rankeles. Jos kietos sunkaus darbo 
mačiusios, bet žuobris ir spragilas krinta iš jų. 
Ne ūkininko kraujas, ne ūkininko... Ir linijos 
ne ūkininko. Jos aiškiai sako, kad karalių turė
si savo giminėj, nors pats to ir nesulauksi.

Ir su tuo žodžiu tik apsisuko, tik plačiais 
sijonais suplazdėjo ir išdulkėjo pro duris. 
Želniai pasiliko žadą užkandę.

— Kas atsitiko? — paklausė Želnienė ir 
prišoko prie lango.

Čigonė, plazdėdama sijonais ir skaromis, 
jau lėkė pakluonių takais.

Želnys nepajudėjo iš vietos. Abi rankas 
pakėlęs žiūrėjo į delnus, lyg juose matytų vi
są karalystę, kurią ne sykį buvo svajojęs!

— Lekia pakluonėm kaip padeginta, — 
atsisukdama nuo lango pasakė ir, pamačiusi 
vyrą taip stovintį, lyg būtų į druskos stulpą 
pavirtęs, pribėgo prie jo, pati ėmė žiūrėti į 
atkištus delnus ir vėl pakartojo:

— Kas atsitiko?
— Ji kažin ką pamatė.
— Pasakė, kad nesulauksi ir išlėkė.
— Matyti, pamatė kaip ir kada. Išlėkė, 

kad nereikėtų pasakyti.
— Ką jau čia... Jeigu ir pamatė, tai pa

matė, kad jos pačios namie kas negerai, už
tat ir išlėkė, kaip pasvilinta. Lėks tau čigonė 
dėl kieno kito bėdos. Gal jos pačios vaikas 
kiršinę skęsta.

Bet Želnys, rodos, ir negirdėjo, ką žmona 
sako. Pažiūrėjo, pažiūrėjo į delnus, atsisėdo 
ant lovos krašto ir paėmė mergytę į rankas. 
Toji džiaugsmu suspurdo visom keturiom ir 
krykštavo.

— Karalaitė. Karališkas kraujas prišauks 
karališką, tik, sako, mano akys nebematys, 
kada tu žengsi į sostą. Bet ir čigonė ne viską 
gali žinoti. Ji pati sakė, kad Amžinybės lai
kas kitoks, negu mūsų... Ką ji žino, ar mūsų 
laikai nepraslinks.

— O tu viską į širdį taip jau ir susidėjai. 
Galvą, vyreli, turėk.

— Kad yra teisybės...
— Kad žuobris iš rankų krinta? Tą sužino

ti toli nereikia eiti. Ar daug moterų su žuob- 
riais po laukus tamposi. Man rodosi, pakol 
kas tik aš viena. Bent mūsų kaime, o gal net 
ir visoj parapijoj. Nereikia nė žmonių — šu- 
nes iš kaimo į kaimą loja apie tokią bobą.

— Palauk, palauk! Argi, sykį pradėjusi, 
jau nebegali sustoti. Tu dirbi savo, aš dirbu 
savo, o sunešam į krūvą, kupeta pasidaro, ir 
tokia, kad daug kas jau ir pavydi. Bet ką či
gonė sako, niekas nežino. Ir aš pats tik da
bar teatsiminiau. Nebuvau ir užmiršęs, bet 
kas apie tuos reikalus galvoja. Senelė Domin- 
cė pasakodavo, kad mūsų laukai kažin kada 
buvo vidury miškų. Žiemą, sako, vilkai būriais 
apie tvartus brūžindavosi. Vieną pavakarę 
užjojo armija vyrų, laukus nugulė, vyresnie
ji troboj sugulė, vyriausiam seklyčioj paklo
jo. Iš klėties avižas arkliams sušėrė, nuo aukšto 
dešras ir kumpius suvalgė, iš pastogių malkas 
sukūreno, pasėlius apmynė, kas gali žinoti, 
kuris ką daugiau pridarė, bet kai rytą atsikėlė, 
tas, kur seklyčioj miegojo, nusikabino maišiu

ką nuo šono ir padėjo ant stalo, kiti papy
lė palaidų ir išgarmėjo į miškus. Kas žino, gal 
jie medžiojo, gal ėjo su kokia kita šalim ka
riauti, bet mūsiškiams pinigų užteko ne tik 
viską sugadintą susitvarkyti, bet dar ilgam po 
to.

— Sapnavai, ar tik dabar sugalvojai? — 
nei juokais, nei rimtai per petį numetė Želnie
nė ir vėl pasilenkė vystyti mergytę.

— Galvok ką nori, o aš žinau, ką žinau 
ir mano žinojimo niekas nepakeis, — atmetė 
Želnys ir vėl išėjo prie savo kilpų.

Netrukus po vieną, po du čigoniukai ir 
čigoniukės pradėjo eiti pasižiūrėti karalaitės, 
vis prašinėdami tai šio, tai to, o Želnienė, su
minkštinta mergytės gyrimu, nė vieno neiš
leido tuščiom: vieniems lašinių po gabalėlį, ki
tiems po kiaušinį, ar po dešros galelį, ar po 
sūrio graųželį. Tik gal jau kokiam dešimtam 
beįeinant, Želnys iššoko iš kamaros ir užtren
kė duris tiesiai po nosim.

— Užtenka! — sušuko. — Viso taboro mes 
neišŠersim. (

— Mes nieko nenorim, ponuti. Mes tik 
karalaitės pamatyti, tik dangaus angeliuku pa- 
sogrožėti, —šaukė čigoniukai.

— Gerai, ^-vėl atidarė duris. — Bet, kad 

man nė vienam nė trupinio!
Ir pats atsisėdo už stalo, ir žiūrėjo, kad 

žmona, pagyrų suminkštinta, vėl nepradėtų 
dalinti, ar kad kuris pats prisitaikęs ko ne- 
nuglemžtų.

Nieko nebegaudami, nustojo ir čigonai 
grūdęsi.

— Supratai, ko jiems reikėjo? —paklau
sė žmoną.

— O tu dabar pats pamatei, kam čigo
nė tau karalaitę įpiršo? ‘— atvertė žmona.

Ir abu tąip susibarė, kaip nebuvo baręsi, 
ir tokiais vaidais prasivadino, apie kokius ne
buvo niekada hė pagalvoję, bet tas reikalo 
nepakeitė: tėvui mergaitė buvo karalaitė ir li
ko karalaitė. Kad karališkiau atrodytų net ir 
vardą iš Kunigundos į Kundę sutrumpino. Jis 
dirbo dvigubai smarkiau ir ilgiau. Kai kitur 
darbo nesurasdavo, imdavo iš žmonos rankų 
ir žagrę ir dalgį. Dar nesulaukusią net šešerių 
metų, pradėjo vežioti pas dvaro eigulį, kad pra
moktų lenkiškai. Eigulienė buvo dvare gerokai 
prasitrynusi moteris, tai, kartu su savo vai
kais, mergaitę pamokė skaityti, o vėliau ir ra
šyti. Būdama dešimties metų, taip įniko į kny
gas, kad, pritrūkusi ko skaityti lenkiškai, jau 
pati per save perskaitė lietuvišką motinos mal
daknygę ir kantičkas. Tėvui ir to neužteko. Jis 
aptiekoriui veltui iškasė šulnį ir išgrindė ak
menimis, kad' pamokytų mergaitę rusiškai. Ap- 
tiekoriai buvo bevaikiai, tai mielai priėmė 
mergaitę, kartais ne tik pernakvindami, bet 
net ir po savaitę ar net ilgiau išlaikydami. Už 
tai jiems netrūko nei uogų, nei grybų, nei rie
šutų, nei kurapkienos, nei žuikienos. Ne tik 
savas, bet ir keli aplinkiniai kaimai šaipėsi iš 
tėvo ir jo karalaitės, tas vis tiek nieko nepa
keitė. Pasakė, kad mano duktė nekiš rankų 
nei į šaltą, nei i karštą vandenį, ir žodį laikė. 
Ir mergaitė skyrėsi iš savo bendramečių: buvo 
ne tik liekna, skaistaus veido, tokia žaižarakė, 
bet dar ir rengiama pagal aptiekininkų sko
nį, jei jau ne karališkai, tai miesčioniškai, 
kaimietėms atrodė nebepasiekiama. Kai sek
madienį su motina eidavo bažnyčios viduriu, 
lyg aušrinė tekėdavo, ir visų akys į ją susi- 
besdavo, lyg nebe altorius būtų bažnyčioje 
svarbiausia vieta.

Bene keturioliktuosius mergaitė jau buvo 
užkliudžiusi, kai atsitiko nelaimė. Krasio šul
nio grindiny jau kelinti metai klibėjo keli 
akmenys, o praeitą rudenį ėmė keletas ir iš
smuko. Pro skylę ėmė žliaukti smėlis, bet šuli
nys buvo artipilnis vandens, ir Želnys atsisa
kė taisyti. Sakė, reikią palaukti vasaros, kol 
vanduo nuseks, tada būsią galima pataisyti 
kaip reikia. Darbas esąs neišmanėlio dirbtas, 
tai nežinia kokią dalį reikėsią iš naujo perdė
ti. “Dabar žemė išmirkusi, tai tokį darbą reikia 
tik pajudinti.” Ir jis ėmė rodyti ir skaičiuoti 
tuos akmenis, kurie tik ir telaukė kumštelė
jimo. Gal ir buvo teisus, nes ir nejudinti per 
žiemą dar keli įsmuko, o kai kitą vasarą prieš 
šventą Oną vanduo taip nuseko, kad buvo gali
ma sausai išsemti, tada pasirodė, kad meistras 
žinojo, ką šneka: ir žemiau buvo akmenų iš
kritusių ir išsiklaipiusių.

,(Bus daugiau)

Kairėje — garsusis vokiečių diri
gentas Herbert von Karajan. Vir
šuje — Salzburgo muzikos festiva
lių didžioji salė (Grosse, Festsptel- 
haus) naudojama didžiųjų operų 
pastatymams ir simfoniniams kon
certams, talpinanti beįeik pustrečio 
tūkstančio žiūrovų.

SALZBURGO MUZIKOS FESTIVALIO ĮSPŪDŽIAI
(Atkelta iš 2 Dsl.)

peros.
Ketvirtoji salė, kurioje vyksta 

įvairūs koncertai, yra Mozarteum. 
Ji priklauso Mozarto vardo kon
servatorijai. Si nedidutė salė, pa
statyta 1914 m., yra pritaikyta 
kamerinei muzikai. Šiemet joje 
koncertavo smuikininkas Chris- 
tian Ferras ir pianistai F.mil Gi- 
lels, Claudio Arrau, Alexis Weis- 
senberg, solistai Peter Schreier, 
Nicolai Gedda, Herman Prey, 
Dietrich Fischer-Diskau ir Wal- 
ter Berry, visi vokiškų “Lieder” 
specialistai. Rytais 11 vai. čia 
Camerata Academica Salzburg 
groja tiktai Mozarto instrumen
tinę muziką, o vakarais vyksta 
Die Kammerkonzerte, kuriuose 
atliekama įvairių kitų kompozito
rių kamerinė muzika. Šią progra
mą išpildo Amadeus Quartet iš 
Londono, Vienos Filharmonijos 
oktetas, I Solisti Veneti iš Vene
cijos, Collegium Musicum Prag
nese iš Prahos.

Be šitų pagrindinių koncertų, 
vykstančių skirtingose keturiose 
salėse, dar yra grojama kamerinė 
muzika Residenz ir Carabinieri- 
saal, religinė muzika yra girdima 
įvairiose bažnyčiose, kaip Kolle- 
gienkirche, St. Peter, Dom. Be 
muzikinių koncertų, taip pat Salz- 
burge vyksta ir teatro spektak
liai. Nuo 1920 m. kasmet čia yra 
vaidinamas Hugo von Hofmann- 
sthal veikalas “Die Jederman”. 
Šio veikalo spektaklis vyksta kas
dien 5 vai. vak. priešais katedrą - 
Domplatz. Nedidelėje keturkam
pėje aikštelėje yra padaryti suo
lai su paaukštinimu, o priešais 
publiką yra kitas paaukštinimas 
ant kurio po atviru dangumi vai
dina artistai. Scenos dekoracijos 
yra katedros fasadas su didžiulė
mis šventųjų statulomis. Kitas to 
paties autoriaus veikalas “Der 
Unbestechliche” yra vaidinamas 
mažojoje festivalio salėje. O jeigu 
kas pats negali nueiti į teatro 
spektaklius, tai pas tuos atvažiuo
ja vadinamas gatvės teatras (Salz- 
burger Strassentheater), kuris pa
skelbtose vietose (parkuose ir 
aikštelėse) vaidina komediją.

Šalia visų šitų muzikos progra
mų, kurias atlieka įvairūs čia su
važiavę menininkai, dar veikia 
marijonečių teatras, kuris irgi sta
to operas. Marijonetės vaidina, o 
solistai iš plokštelių dainuoja.

Trumpai apžvelgus, taip maž
daug atrodo Salzburgo vasaros 
festivalio “parengimų” programa. 
Iš tokio gausaus “parengimų” 
skaičiaus, reikia prisipažinti, kad 
praėjusią vasarą matėme tiktai 
tris. Pirmą vakarą matėme mažo
joje salėje Mozarto “Pagrobimą iš 
Seralio”. Ši opera yra viena iš 
linksmųjų šio kompozitoriaus mu
zikos kūrinių. Operos veiksmas 
vyksta Turkijoje, į kurią Vidurže
mio jūros piratai atgabena jau
nas, gražias moteris vieno pašos

skoningos, visur jautėsi eleganci
ja, be jokio perdėjimo ar vulga
rumo.

Kitą vakarą ėjome į kamerinės 
muzikos koncertą, vykstantį Mo- 
zarteum salėje. Programą pildė 
Collegium Musicum Pragnese, 
kamerinės muzikos ansamblis iš 
Prahos. Sis vakaras buvo poilsio 
vakaras. Mūsų bendrakeleivės, 
kurios buvo neišsimiegojusios, tu
rėjo gerą progą išsimiegoti prie 
švelnių, migdančių Haydn, Wra- 
nitzky, Mozart, Druschetzky ir 
Beethoveno kamerinės muzikos 
kūrinių. Jų miegą sudrumsdavo 
nemiegančiųjų plojimai. Ir gerai 
jos darė, nes reikėjo pasiruošti ki
tam vakarui, kuriame, nė no>- 
rėdamas, negalėtum užmigti. O 
tas kitas vakaras buvo garsusis 
Herbert von Karajan “Otelio”. 
Operą matėme didžiojoje (Gros- 
ses Festspielhaus) salėje. Sis va-

hareman. Šios operos pastatymas 
buvo įdomus tuo, kad, rodos, to
kiai spalvingai operai, dekoracijos 
ir kostiumai buvo visai nespalvo
ti, o viskas skoningai suderinta 
balta su sidabriniu. Solistų veiks
mai ir judesiai taip pat buvo ne
įprasti. Kai veikėjai dainuoja ari
ją arba duetą, jie ateina į priekį, 
ant scenos krašto, ir mes, publika, 
ipatome tiktai jų juodus siluetus. 
Norse operos išpildytojų sąrašas 
tarptautinis (amerikietė Reri 
Grist, anglė Elizabeth Harwood, 
Kurt Moli, Wemer Hollweg ir 
Gerhard Unger vokiškomis pa
vardėmis, jaunas dirigentas Leif 
Segerstam diriguoja Vienos Fil
harmonijos orkestrą ir chorą) 
tačiau bendras operos atlikimas 
buvo lyg vieno gerai pasiruošusio 
ansamblio spektaklis. Viskas bu
vo smulkmeniškai išbaigta iki 
mažiausios detalės. Visos komiš
kos situacijos buvo savo vietoje, karas buvo ne tik įspūdingas, bet

ir gąsdinantis. Užgesus šviesoms, 
išėjus pačiam operos dirigentui 
ir režlsoriui Herbert von Karajan, 
suskambėjus pirmiesiems scenos 
garsams, pradėjo skleistis scenos 
uždanga. Netikime. Nejaugi. Ne
jaugi atidarys visą sceną. Taip, 
mūsų netikėtumui, atsidaro visa 
didžioji scena, kurioje matome 
Venecijos uosto vaizdą, viena
me šone didžiulė Otelio pilis, ki
toje Venecijos vandenys. Audros 
technikiniai efektai gąsdinantys: 
vėjas švilpia, viską drasko, perkū
nas žaibuoja iki apakinimo, nak
ties debesys tamsūs ir rūstūs, or- 
pestras ir choras groja ir dainuo
ja taip garsiai, kad atrodo, jog 
siaučia tikra audra. Tat buvo įs
pūdis, kokio dar nebuvo tekę pa
tirti jokioje operos salėje. Karajan 
šiuo pastatymu Verdi “Otelio” 
padarė milžinišku operos kūriniu. 
Scena buvo tokia didelė, jog, no
rint visą apmatyti, reikėjo galvą 
kraipyti į visas puses. Kol solistas 
pereina sceną, jis išdainuoja visą

(Nukelta, j 5 pusi.)
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PROF. ZENONO IVINSKIO LAIŠKAS 
JAM PASKIRTOS PREMIJOS PROGA

Didžiai Gerbiamieji Ohio Lie
tuvių gydytojų draugijos nariai 
ir malonūs šios šventės dalyviai,

Man buvo tikrai miela staig
mena, kai spalio pradžioje iš 
Draugijos valdybos atėjo laiškas, 
apsakantis tokią linksmą žinią— 
paskirta man 1971-ais Jūsų kul
tūrinė premija, kuria jau kelio- 
liką kartų atžymėjote ne tik mū
sų visuomeninio gyvenimo svar
bius laimėjimus, bet įvertinote ir 
atskirų kultūrininkų darbus.

Šiuo metu man toji premija y- 
ra kaip tik didelė moralinė pa
guoda ir paskatinimas toliau tęs
ti ir tesėti užsimotus darbus Lie
tuvos istorijos srityje. Su giliu 
padėkos jausmu rašau šiuos žo
džius. Labai būčiau norėjęs asme
niškai dalyvauti toje iškilioje 
Šventėje. Su liūdesiu, deja, tega
liu popieriuje išdėstyti keletą 
mano minčių, kurios gyvu žo
džiu būtų kitaip skambėję.

Ryšium su lietuvių gydytojų 
visuomenine veikla laisvajame 
pasaulyje, mano mintys nukryp
sta į tautinio atgimimo laikus. 
Tada buvo Lietuvoje du pagrin
diniai šviesuoliai, būtent, kuni
gas ir gydytojas prie sergančio 
ligonio lovos, bet jiedu tada te
buvo, galima sakyti, ir du pa
grindiniai partneriai mūsų tau
tinio atgimimo dešimtmečiuose. 
Su mažomis išimtimis kunigai 
ir gydytojai tebuvo pagrindiniai 
tautiniai veikėjai 19-jo ir 20-jo 
amžių sąvartoje.

Šalia kunigo Baranausko stovi 
gydytojas Pietaris, šalia kunigo 
Maironio stovi gydytojas Basa
navičius, šalia kunigo Tumo sto
vi gydytojas Šliūpas, šalia kuni
go Dambrausko — Jakšto stovi 
gydytojas Kudirka.

Salzburgo muzikos 
festivalis

(Atkelta iš 4 pusi.)
ariją. Scena čia daugiau priminė 
cineramą, negu operos sceną. 
Gal geriausias ir būtų palygini
mas šios Salzburgo scenos su Chi
cagos Lyric operos scena, kaip ci- 
nerama su televizijos ekranu. De
koracijos buvo tokios milžiniškos, 
kad žmonės atrodė nepaprastai 
maži. Choras buvo toks gausus 
savo skaičiumi, kad mažiausiai 
turėjo būti apie porą šimtų cho
ristų, nes programoje parašyta, 
kad dalyvauja Vienos operos ir 
Salzburgo festivalio chorai. Vie
nos Filharmonijos orkestras tur
tingas savo simfoniniu skambu
mu, retai girdimas operiniuose 
spektakliuose. Prie viso šito dar 
pridėjus tarptautinius solistus: 
kanadietis Jon Vickers (Otelio), 
anglas Peter Glossop (Iago), italė 
Mirella Freni (Desdėmona) ir 
dar dirigentą ir režisierių Herbert 
von Karajan, -kuris visus šiuos 
milžiniškus elementus sujungė į 
vieną darnią simfoninę dramą, 
visą vakarą plaukiančią be jokių 
publikos ne vietoje ir ne laiku 
plojimų, buvo toks muzikinis iš
gyvenimas, apie kurį galima tik
tai svajoti. Po spektaklio šio va
karo žvaigždė buvo pats Herbert 
von Karajan, kuris daugiausia už
sitarnavo ir daugiausia susilaukė 
aplodismentų. Ne be reikalo šis 
“Otelio” yra vadinamas Herbert 
von Karajan, o ne Verdi.

Taigi Salzburgas vasaros muzi
kos festivalio metu yra muzikos 
mylėtojo rojus. Šitą muzikos ro
jų nuolatos primena jo lankyto
jams viso miesto puošni nuotaika. 
Visas miestas plevena įvairių tau
tų vėliavomis, visur, kur tiktai 
eisi, krautuvių langai yra išdeko- 
ruoti solistų, dirigentų, kompozi
torių, operų scenų didžiulėmis 
nuotraukomis ir paveikslais. Šį 
muzikos rojų aplankius, išsipildo 
kiekvieno muzikos mylėtojo troš
kimas ir svajonė.

Tarkime Čia porą žodžių apie 
tuos žymiuosius veikėjus gydyto
jus, žmonių kalba “daktarais” 
vadinamus.

Štai Jonas Basanavičius, kuris 
šalia savo profesijos atsidėjo tirti 
lietuvių kilmei, rinkti jos tauto
sakai, organizuoti lietuvių moks
lo įstaigą — “Lietuvių Mokslo 
Draugiją”. Jis dalyvavo politi
niame gyvenime Didžiojo Vil
niaus Seimo metu 1905-ais. Jis 
rašė eibę straipsnių lietuviškais 
reikalais ir galop visą savo veiklą 
apvainikavo Vasario 16-sios Ak
to pasirašymu. Romantiškai link 
savo krašto praeities nusistatęs, 
Basanavičius rado laiko užsiimti 
ir Lietuvos istorija. Remdamasis 
ordino kronikomis, jis aprašė, 
pavyzdžiui, dramatiškus epizo
dus, kaip lietuviai herojiškai nuo 
kryžiuočių savo pilis gynė. Basa
navičius aprašė 76 senovės lie
tuvių pilis ir baigė savo rašinį 
pamokomomis išvadomis jauna
jai lietuvių kartai:

“Jei Lietuva iki šiai dienai 
gyva dar liko, tuomi mes kalti 
esame mūsų garbingų prose- 
nių stiprybei bei pražilusiems 
mūsų piliakalniams... Guodo- 
kite tad savo piliakalnius! At
simindami mūsų senelių vei
kalus tą visą kraują, kursai už 
liuosybę mūsų tėviškės, mūsų 
brangios kalbos pralietas tapo, 
rūpinkimėsi ir mes, prabočių 
paveizdą sekdami, visuomet 
būti tikrais lietuviais, mylin
čiais savo nuvargintą tautą, sa
vo žemę ir tą mūsų puikią kal
bą!”
Štai turime toliau Joną Šliupą, 

tokią kontroversinę asmenybę, 
šakotą savo veikla. Šliūpas yra 
palikęs neišdildomų pėdsakų 
tiek Lietuvos, tiek amerikinės 
mūsų išeivijos istorijoje: kova už 
spaudos leidimą, “Aušros” reda
gavimas, lietuviškų parapijų or
ganizavimas Amerikoje, kunigo 
Burbos parsikvietimas, yra tai 
tik dalis faktų iš veiklaus Šliūpo 
gyvenimo. Negaliu nepaminėti, 
kad šis romantikas parašė lie
tuviškai trijų tomų Lietuvos is
toriją, kurios rašymas, kaip jis 
pats sakosi, “pasaldino rašytojui 
(Šliūpui) daug metų”. Šliūpas 
tikėjo, kaip jis įvade rašo,

“jog nors menkute nauda, lie
tuvyste, rasi (gal būt), ištrauk
ti galės iš (jo) veikalo, iki ne
atsiras ir mūsų tarpe istorikai 
iš pašaukimo, kurie, gabesni 
ir laimingesni būdami, arčiau 
šaltinių tautos gyvens ir pla- 
tesnias žinias įgyję apie tautos 
darbus, suteiks paskaitomesnę 
pažvalgą, į Lietuvių tautos 
veikalus...”

Šioje vietoje negalima nepa
minėti Vinco Pietario. Nors ir 
gyvenęs Rusijos gilumoje, jis da
vė didelę istorinę apysaką, mūsų 
pirmąjį romaną — “Algimantą”. 
Šis veikalas, kuriame tiek daug 
idealizmo, auklėjo ištisas lietu
viškojo jaunimo kartas praeities 
meilei.

Pagaliau didžiu milžinu stovi 
Vincas Kudirka — publicistas, 
satyrikas, Shillerio ir Bayrono 
veikalų vertėjas lietuvių kalbon, 
Lietuvos Himno žodžių ir jo 
muzikos autorius. “Varpo” stei
gėjas ir pats didžiausias jo bend
radarbis.

Šie keturi vyrai įėjo į mūsų 
tautos istoriją tuo, kad jie nepa
sitenkino sava gydytojo profesi
ja, o ją pralaužė ir ėmėsi kurti 
dvasinės kultūros vertybių: lite
ratūros (Pietaris, Kudirka), kal
botyros ir tautotyros (Basanavi
čius), publicistikos (Basanavičius, 
Kudirka, Šliūpas). Nebuvo už
miršta ir Lietuvos istorija (Basa
navičius, Šliūpas). Visi jie, gydy
tojai, jautė, kad vieni gamtos 
mokslai nepatenkins žmogaus 
asmenybės, nes viena gamta jo
kiu būdu neišsemia žmogaus bū
tybės. Todėl jie ir žengė toliau,

Prof. ‘Zenonas Ivinskis, kuriam Ohio Lietuvių gydytojų draugijos pre
mija buvo paskirta už mokslinius darbus Lietuvei« istorijos srityje. 
Draugija tokią tūkstanties dolerių preimiją jau paskiria penkioliktą 
kartą. Premijos įteikimo iškilmė buvo Clevelande lapkričio 6 d. Ne
galėdamas iš Europos jon atvykti, prof. Z.Ivinskis iškilmingam drau
gijos susirinkimui parašė laišką,, kurį čia ir spausdiname, kaip įdomų 
istorikų žvilgsnį į gydytojo kultūrininko vaidmenį mūsų tautoje.

Nuotr. V. Maželio

premijos ryšys su lietuvių tauti
nio atgimimo gydytojų veikla. _ _
Šitą prasmingą ryšį, gal būt, kar- 
tais nepakankamai pastebėtą, ir 
norėiau čia, besekdamas mūsų' 

i tautinio ątgimimo istoriją, šia i 
j proga pabrėžti.. Labai gailiuosi, I

kad negalėjau to gyvu žodžiu1 
padaryti.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoda- 
I mas už premiją Ohio Lietuvių 
gydytojų draugijos valdybai.

Pasilieku Jūsų,
Zenonas Ivinskis ,

Didelis UNESCO 
kultūrinis įnašas

i 
I

Dovanos Artimiesiems
Pigiau, geriau,.......... greičiau;
Nežiūrint tai, kari prekių kainos nuolat visur kyla, mūsų 
kainos iki galo metų pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar, dovanų siuntinu
ką savo artimiesiems į Lietuvą.

žengė į savo tautą ir tuo pasiliko 
amžiams jos istorijoje.

Visi gydytojai gyveno tokiu 
metu, kuris panašus į mūsų išei
vijos laikus, Anuo metu grėsmė 
tautinei lietuvių sąmonei iš ru
siškosios ir lenkiškosios kultūros 
galima mūsų atveju, t.y. šian
dien, lyginti su grėsme iš anglo
saksiškos, ypač amerikietiškosios, 
ispaniškosios, vokiškosios, ar 
prancūziškosios- kultūros.

Ar nejaučiame tą pačią stoką 
medžiaginei kultūrai kurti tiek 
jų, tiek mūsų atveju. Panašiai 
pastebimos svetimųjų pastangos 
mūsų tautinę sąmonę bei kultū
rą slėgti tiek jų, tiek mūsų atveju. 
Tiesa, dabar daugelis formų pa
sikeitė ir sušvelnėjo.

Anie gydtojai suprato savo lai
ko padėtį ir sykiu savo uždavinį. 
Todėl jie ugdė lietuvišką dvasią 
visokiais būdais: steigdami lietu
viškas draugijas, leisdami laik
raščius, organizuodami lietuviš
kas parapijas, telkdami liaudies 
kūrybos lobius, tirdami praeitį 
ir keldami jos didybę. Visų šių 
vyrų veiklos tikslas buvo paga
liau — laisva Lietuvos Valstybė, 
kurią dviem iš jų — Basanavi
čiui ir Šliūpui, kaip tik ir teko 
pamatyti. Visa tai yra, Gerbia
mos ir Gerbiamieji, irgi tarsi aki
vaizdus nurodymas mums, kurie 
svyruojame, vilties netenkame, 
kurie ranka numojame, nebesi
tikėdami išvysti savo tautos lais
vės.

Ohio Lietuvių gydytojų drau
gija kaip tik ir pratęsia aną gar
bingą tradiciją — būti daugiau 
negu tik gydytojais tautos atžvil
giu. Be abejo, gydytojo profesija 
šiandien yra tokia šakota, me
dicinos pažanga yra tokia sparti, 
jog vargu ar atskiram medikui 
lieka laiko bei jėgų asmeniškai 
imtis plunksnos literatūros, me
no, visuomenės., ar tautos klausi
mais, nors išimčių esama ir da
bartyje.

Ohio Lietuvių gydytojų drau
gija tęsia anų tautinio atgimimo 
gydytojų tradiciją sutelktiniu 
būdu. Susibūrę draugėn, jie re
mia kitus, dirbančiuosius dvasi
nės kultūros srityse. Kasmetinė 
premija yra kaip tik akivaizdus 
tos garbingos tradicijos ženklas. 
Ohio gydytojų kultūrinė premi
ja yra juk duodama ne tik medi
kams už medicininius jų laimėji
mus, bet kultūrininkams, moks
lo bei meno atstovams. Vadina
si tai, ką Basanavičius, Kudirka, 
Pietaris, Šliūpas vykdė patys, O-, 
hio Lietuvių gydytojų draugija 
iš dalies perleidžia kitiems, bet 
padeda jiems tuo, kad apvaini- f 
kuoja ių darbus ir tuo pagerbia 
bei paremia. Čia tad ir glūdi šios

Jungtinių Tautų Švietimo, moks
lo ir kultūros organizacija UNE- 

i SCO turi daug nuopelnų. Joje dir
ba 3,500 žmonių iš 125 tautų. Ši 
organizacija keturiose dešimtyse 
atsilikusių kraštų paruošę 60,000 

, mokytojų. Dabar kasmet paruošia 
J po 2,000 universitetus baigusių 
I mokytojų Afrikai. Šios organizaci
jos dėka 16 milijonų vaikų dau
giau lanko pradžios mokyklas į- 
vairiuose kraštuose. UNESCO 
daug prisidėjo, kad beraščių skai
čius pasauly sumažėjo iki 34%. 
Šios organizacijos dėka įsteigta 
15 inžinerijos kolegijų, kurias 
lanko 50,000 studentų ir kurias 
jau baigė 16,000. Šių metų pava
sarį Jungt. Tautos užangažavo 
UNESCO visame pasaulyje pra
vesti 157 švietimo, kultūrinių už
mojų projektus, kuriems bus pa
naudota 650 mil. dolerių. Kad ir 
netiesioginėj šios organizacijos 
kompeticijoje yra ir pasaulio kul-1 
tūrinių vertybių apsauga bei tai-1 
ka jiems išgelbėti. Prieš kiek laiko 
“Draugo” puslapių Kertinėje pa
raštėje buvo siūlyta mūsų kultūri
nėms organizacijoms, kreiptis į 
UNESCO, nurodant M. K. Čiur
lionio, kūrybos gelbėjimo nuo vi
siško sunykimo reikalą. Ar kas 
nors ta kryptimi bent pajudėjo?

I

Siuntinys 1971 (3)
314 jardo puikios vilnonės angliškos kostiuminės medžia
gos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, iy2 
jardo crimplene medžiagos suknelei, 1 vyriškas arba mote
riškas megstukas, nailono kojinės, vyriškos arba moteriš
kos, vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 20 geriau
sių angliškų cigarečių, 1 dėžė šokolado.
Siuntinio kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis kanuoja .................. $100.00

Siuntinys 1971 (4)
Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriškas arba mote
riškas, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga 
suknelei; medžiaga sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, 1 kaklaraiš
tis, 1 dėžė šokolado.
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00
Taip pat, galime dadėti prie šių arba kitų siuntinių be jo
kių papildomų persiuntimo išlaidų, daiktus kuriuos klijan- 
tas pageidauja.
Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai.
Nailoninio kailio virus apsiaustui $30.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės, $5.00, vyriški arba moteriški nertiniai už $12.00 
arba $18.00, nailono marškiniai $9.00, bliuskutės $7.00, 
nailono lietpalčiai $11.00, crimplene medžiaga suknelei 
$9.00, šilkinės arba nailoninės skarelės $3.00, ilgi vilno
niai šaliai, $10.00, komplektas moteriškų nailono apatinių 
$7.00, komplektas vyriškų šiltų apatinių $12.50. it kita.

BALTIC STORES, LTD.
JURAS )

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TELEF. — 01 - 739 • 8734

( Z .

MIDWAY Pharmacy
IVhere a Itegiaterod Pharoiaclst 

Is On Duty Dally.
You can trust our accuracy ln fiU- 

lng your every prescrlptlon. Also a 
oomplete line of Men’s and Women'« 
Health and Beauty Alds. American 
Groeting Cards. Open Mon to Sat. 
9 a.m. - 10 p.m. Sunday 9 a.m.
to 2 p.m.

4324 W. 63rd St., Tel. 767-9155

LIETUVOS
GINTARAS
Jau New Yorke

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. IIALSTEl) STREET TEI.. — OA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO STEREO APARIAU PARDAVIMAS LR TISYMAS 

SPALVOTOS rELEVlZlJOS APARATAI

(L? į . H T*.
* j <Si?.
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1972 METAIS
Walter Rask-Rasčiauskas, 

pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo ekskursijos 
tvarkingai suorganizuotos ir 
vyksta sklandžiai. Šią vasarą 

| jo vadovaujamas American 
’Travel Service Bureau nuvežė 6 
amerikiečių grupes j Lietuvą. 
Norėjo daugiau žmonių nuva
žiuoti, bet dėl vėlyvos registra
cijos negalėjo tai padaryti, ne
buvo vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus
ko įstaiga planuoja nuvežti net 
10 grupių. Ekskursijos bus po 
17 ir 21 dieną. Prie jų bus ga
lima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės
iiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiii

pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vėliau besiregis
truojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. Ra
šykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avė.
Chicago, lllinois 60643 
Tel.: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas.

EKSKURSIJA Į ARGENTINĄ!!!

o Earn interest from dale of 
deposit to dale of wilhdrawal on 
Reguiar Passbook accounts.

INTEREST ČOMPOUNDED DAILY 
PA|D OUARTERLY

We pay highest rates permitted by lavv

i

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVE OVER $14,500,000

STANDARD 
FEDERA
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m. 

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon * VVednesday, no business transacted.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BURBAU, vadovaujama VVal- 
ter Rask - Rasčiausko, organizuoja kalėdinę ekskursiją į Buenos 
Aires. Norintieji aplankyti savo gimines Argentinoje, su jais at
švęsti Kalėdas ir sutikti Naujus Metus prašomi skubiai registruotis.

Kabia asmeniui $656.90 — išskrendame į Buenos Aires gruo
džio mėnesio 19 dieną. Galėsite viešėti Argentinoje nuo 14-os iki 
28-ių dienų, ir 
Ameriką.

Kreiptis į:

jei pageidaujate, pavieniui grįžti atgal į Šiaurės

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, lllinois 60643 Telefonas 238-9787

Norintieji sudaryti išk ietimus giminėms iš Lietuvos apsilanky
mui Amerikoje patariame pradėti rūpintis žiemos metu. Dėl infor
macijų šiuo reikalu skabinkite į mūsų įstaigą.

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį!

LIEPONIS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, IR C.

Marquefte Pk., 6211 So. Western, PR 8*5875
nuo 9 iki 6 vai vakaro Sekmad atdara 12 v Iki 5 v p p

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30, Kitom dienom
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Nemaža dėmesio politikai- biografijoms, svetimoms 
šalims; vienoje knygoje aprašomi ir Baltijos kraštai.

Dar apie M. K. Čiurlionio gelbėjimą ir žudymą

VYT. ALSEIKA

New Yorkas, 1971 m. ruduo 
Rūpestis knygų platintojams ir 

kritikams

Gausu ir politiniu biografijų

Knygų ]AV-se pasirodo dau
giau, kaip prieš dvejus ar penke
rius metus. Štai, šių metų rudenį 
apskaičiuojama, kad šiame kraš
te 1971 metais atspausdinta dau
giau kaip 36.000 knygų, tuo tar
pu prieš dvejus metus metinė 
knygų gamyba siekė 29,600.

Nepaprasta naujų knygų gau
sa teikia rūpesčių ir knygų pla
tintojams, knygynams ir knygų 
vertintojams, kritikams. Šie pas
tarieji, aišku, turi sukti galvas: 
kurias knygas vertinti pirmoje 
eilėje, kurias tik paminėti ir į 
kurias visai pamoti ranka...

Jei pažvelgsime į naujųjų kny
gų JAV-se šiemetinį derlių, tai 
vaizdas, aišku, tik toli apypilnis, 
būtų toks —

Dėmesys vartotojams ir 
indėnams

įdomu, kad pastaruoju metu 
pasirodė nemaža knygų, kurios 
liečia šio krašto prekių vartoto
jų interesus bei indėnų mažumą. 
Taip pat pastebimas dėmesys ir 
gyvenamajai aplinkai ar oro tar
šos klausimas. Čia pateikiami 
knygų pavadinimai — anglų 
kalboje (skliaustuose—leidėjas).

Iš tos rūšies knygų, šiais me
tais išleistų, minėtinos: Ralph 
Nader “Whistle Blowing”, prof. 
Kelvin Lancaster “Consumer 
Demand: A New Approach”(Co- 
lumbia university)i ar knyga a- 
pie taršą — pollution “Who 
Owns America” (Prentice — 
Hali) — šios autorius buv. vidaus 
reikalų sekretorius Nixono vy
riausybėje, Walter J. Hickel.

Būdinga, kad knygų indėnų 
tema pasirodo daugiau už buvu
sią madą — rašyti apie negrų 
galią. Šioje srityje pasirodo ir ver
tingų meno požiūriu knygų, pvz. 
“American Indian Art” (Harry 
N. Abrams) — knygos kaina— 
30 dol. Oklahomos universitetas 
išleido dvi studijas apie Sioux 
ir Kansa indėnus, be to—“The 
Buffy Sainte” — Marie Song 
Book” (Grosset) ir kt.

Bene svarbiausioji pozicija po
litinių biografijų tarne, tai š.m. 
lapkričio 1 d. išleista buv. prezi
dento L.B. Johnsono knyga “The 
Vantage Pointi Perspectives of 
the Presidency 1963— 1969” 
(Holt) — ištraukos spalio mėn. 
buvo skelbiamos “The N. York 

i Times” ir kitoje spaudoje. Kitos 
i knygos: Joseph Lash — E. Roo- 
1 seveltienės biografija “Eleanor 
and Franklin” (Norton), H. 
Wilsono “A Personai Record:The 
Labour Govemment, 1964-1970” 
(Little, Brown) ir Ch. de Gau- 
lle “Memoirs of Hope” (Simon 
and Schuster).

Politinių knygų tarpan įsiter
pia šios knygos: Allen Drury a- 
pie Nixono veikla — Baltuosius 
Rūmus “Courage and Hesitation” 

| (Doubleday), numatyta apie šen. 
Muskie knyga (Doubleday). Iš
leista graikų aktorės Melinos 
Mercouri autobiografinė knyga 
“I Was Born Greek” (Double
day —su vietomis smarkia da
bartinio režimo Atėnuose kriti
ka...), “Tet” (Doubleday — apie 
1968 m. ofenzyvą Vietname).

Visa eilė biografinių knygų 
vaizduoja įvairaus masto asme
nybes: JAV negrų politiką J. 
Bond, įžymų britų dramos akto
rių John Gielgud (autorius Ro- 
nald Hayman, Random House), 
spaudos leidėją H. Luce, komu
nistę Aleks. Kolontai ir seksua- 
logą Kinsey.

Rūpestis žydais ir žydija bei 
Izraeliu

Jaunieji autoriai — atpiginami

Pastaruoju metu pastebėtos 
pastangos — naujų rašytojų pir
muosius kūrinius išleisti pigesne 
kaina. Čia pažymėtinos dvi lei
dyklos, tokią kryptį vykdančios. 
Alfred A.Knopi ir Liveright lei
dykla išleido, po 3 dol. 50 et., 
kūrinius šių naujųjų autorių:Pe- 
ter Gould, Kathy Black, Paul 
Covert, Richard Hill.

Jau žinomų romanistų tarpe 
išskirtinos šios naujos knygos: 
Elie Niesel “Souls on Fire”(Ran- 
dom House), Paul Gallico “The 
Zoo Gang” (Coward, McCann), 
Richard Condon “The Vertical 
Smile” (Dial), Hubert Selby 
“The Room” (Grove) ir Peter 
Ustinov “Krumnagel” (Little, 
Brovvn).

OLYMPIA 
ROYAL 

GRUNDIG
ZENITH

SPARTA
J. L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Northport.N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

gydytojai nuo 1962 iki 1968 m. 
tų pačių pacientų kraują transfu- 

i zijoms panaudojo su 178 ligo- 
nimis, iš kurių 107 turėjo širdies 
operacijas. Kraujas paimamas 

i prieš operaciją.

Cause permanent damage to Exteiior 
and interior walls, vval'paper and 
roof

LEAKS
FROM BAD.ROOFS 

CHIMNEY & GUTTERS

Išėjo naujas veikalas “Great 
Modern Painting.” Autorius — 
Bodo Cichy. Išleido Putnam. Kai
na $20. Knyga iliustruota 300 pa- 

I veikslų.

Orjrfc

MODERNIOJI TAPYBA

1
OHK ( L'M.

Naujų knygų gausi pasiūla Jungtinėse Amerikos Valstybei e *

MAStAMr’i GAY
“TALISE

imtu.
m 
CAU IT- 
A G AMT i

MADAMF'

Leidinyje gausiai Lietuvos,. 
Latvijos ir Estijos nuotraukų (ša
lia kitų kraštų, kaip Lenkijos Če
koslovakijos ir kt.). Knygos au
toriai naudojosi ir lietuvių įstai
gų bei paskirų asmenų JAV 
—se talka. Viena galima pažy
mėti —knyga nėra skirta sovie-, 
tinei propagandai. Reikia many
ti, ja susidomės ir lietuviai ir ji 
susilauks vertinimo. (Jos kaina- 
12 dol. 50 et.).

Vertos dėmesio kelios knygos 
apie Kiniją, Japoniją, P. Ameri
kos kraštus — paliečiama ne tik

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

>

NAMŲ SAVININKAMS
4 punktų

APSAUGOS PLANAS
— iki 100 kv. pėdų užlopomas ir 

užtepamas stogas.
dūmtraukio mūras užcemen

tuojamas ir padaromas atspa
ru! vandeniui.
rlnos ir nutekamieji vamzdžiai 
išvalomi.
dūmtraukio vidus išvalomas

TIK $39.00
Darbas garantuotas

Skambinkit 528-3144
ILLINOIS OUTDOOR

Build'.ng Service

i > ON 
t RIS Harrfcl.Hr-u

■

oTltM' 
KedllUf £•

supports.
(We Fix Leaks)

ILLINOIS OUTDOOR

Building Service
AU work Guaranteed

Call us for FREE Ėst i matės

528-3144

tų kraštų politinė, bet ir ūkinė 
padėtis, ir socialiniai, literatūros 
ir kt. reiškiniai. Pagaliau, verta 
pridurti, kad visa eilė svarbesnių 
ar dėmesį sukėlusių, pernai ar 
ankščiau išleistų, knygų nese
niai išleistos ir pigiose, vad. ki
šeninėse laidose. Čia išskirtinos 
ypač dvi: Albert Speer atsimini
mai “Inside the Third Reich” ir 
N. Chruščiovo prisiminimai.

Savo paties kraujo 
transfuzija

Trys Denverio gydytojai medi
kų laikratšty “The Journal of the 
American Medical Association” 
skelbia, kad verta plėsti transfu- 
zijoms panaudojimą paties pa
ciento kraujo. Tuo būdu išven
giama užsikrėtimų hapatitu ar 
susilaukimo kokių reakcijų. Tie

BROLIAI JURGIS, GERALDAS IR GREGORIJUS ŠARKOS

KVIEČIA LANKYTIS JŲ RESTORANUOSE:

WAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machines — 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrS 60 m patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tek 581-4111

LIETUVOS GINTARAS 
JAU NEW YORKE!

Teiraukitės: ALSA, P.O. Box 172

Great Neck, N. Y. 11023

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

ER MfiGfiJAMS

Jau nebe pirmi metai pastebi
mas gana būdingas, bet ir su
prantamas reiškinys: JAV lei
dyklos išleidžia nemaža knygų 
apie žydus bei Izraelį, jo proble
mas bei gyvenimą. Iš jų galime 
paminėti kad ir šias: Maurice Sa- 
muel “In Praise of Yiddish” 
(Cowles), prof. Jacob L. Tal- 
mon, iš Jeruzalės, knyga “fsrael 
Among the Nations” (Macmil- 
lan), Joan Comav “Who’s Who 
in the Old Testament” (Holt)1 
ir kt.

Šalia Izraelio, kitos pasaulio' 
dalys, į kurias krypsta JAV au
torių dėmesys, tai Kinija, Japoni
ja, Fed. Vokietija ir Pietų Ameri
ka.

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

>

b

I

r
NAMŲ TAISYMO DARBAI 

Staliaus, dažymo ir visus kitus, 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina. /

SKAMBINTI RE 7-9615

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

3314 West 63rd Street
Cliicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

. -f

Dėmesys ir... Rytų Europos 
kraštams

Visai neseniai, spalio mėn. 
pabaigoje New Yorke išleista i- 
liustruota knyga “A Picture His- 
tory of Eastern Europe” ir jos 
autoriai: A. Ellssvorth ir John S. 
Martin (Cro\vn Publishers, Ine. 
New York).

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rtus, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus PETRAS PlfiNYS, sav., 
0211- 15 South Danien Avenue — 
TEL. 737 - 3988.

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS! IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

G

t

SHARKO’S — Vilią Park, Illinois
1 mylia j vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telef. — 629-9050
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.

Telef. — PRospect 6-6644
Visuose restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos f“ 
užsienio gėrimai.

Savininkai — Jurgis, Geraldas ir Grigorijus šarkos

1

Chrysler - 
Plymouth 
Prices 

start at

■

■
B
■
t
■

S1915
•$1915. Manufacturer's suggested retall prlce for a Crlckel 

avallable at sslected Plymouth dealers'. Prlce excludes stato 
and local taxes, destlnatlon chargee, and dealer new-car 
preparatlon chargee.

AUTHORIZEO DEALFRS A CHRYSLER
M0T0RS COflPORATION

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — KURY — VALIAM — SATELITE — STATION VVAGONS 

ROADRUNNER - BARRACUDA — DUSTEB
Pirkite dabar, kai kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515
B 
■■■
0■

a

Nuo
1914 Mėty

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

Rank ZogM, Prevklent

5%
Ali accounts coro- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHER AYENUt 
CHICAGO, ILLINOIS BNtt 

PHONEj 254-4471

jįįfc x
6%

2 Years Savings 
Certificates

(Mlnimum $5,000)

f

CRANE SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

°/o %

i
■v
P

■■

I
i

Mokomas už dviejų Me- Naujas aukštas divl-
tų CertiricatŲ sąskaitas dendas mokamas už

Mlnimum $5,000.00 investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausių ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD...........» v. r. iki 9 v. v.

VALANDOS: antrad. ir PENKTAD............ 9 v. r. iki 5 v. v.
ŠEŠTAD $ v. r. iki 11 v. d. — Trejlad. uždaryta.
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Šviežia plokštele 
mažiesiems

Nauja Antano Maceinos 
knyga

•
Šiomis dienomis “Draugo” 

spaustuvėje baigtas spausdinti ir 
atiduotas rišyklon prof. dr. Anta
no Maceinos veikalas Didieji da
barties klausimai”. Knyga išleis

ta “Krikščionis gyvenime” seri
jos šeštuoju leidiniu. Mecenatas! 
kun. Vincentas Puidokas. įrašus 
ir skyrių pradžios didžiąsias rai
des piešė dail. Telesforas Valius. 
Veikalas 334 psl., suskirstytas į 
tris pagrindines dalis: Pasaulio 
sekuliarizacija; Evangelijų numi- 
tinimas; Evoliucija ir religija.Lei- 
dinio kaina 5 dol.

Autorius, be kita ko, šios kny
gos įvade sako: “Klausimų šian

dien esama gausybės: Dievo bu
vimas ir Jo ‘mirtis’, Kristaus die
viškumas ir Jo prisikėlimas, Baž
nyčios sąranga ir jos paskirtis, 
sakramentai, malda, asmeninis

\ausai atremontuota ir narįos prekes
COMMUNITY PHARMACY

Lietuviškai kalbantis farmacininkas. 
Hyper-Allegenlc kosmetika. 

Dovaniniai daiktai — Sveikinimo 
kortelės

5000 W. 16th St. — Tel. 652-0951

Hamiltoniečiai jau ruošiasi teatro festivaliu 
akimirka iš repeticijų.

Chicago n. Atveža Jurgio Jankaus dramą. “Audronę”. Čia tik
Nuotr. V. Beniušio

I

Žymus mūsų romanistas, novelis- 
tas ir dramaturgai, Juozas Grušas, 
kuriam š. m. lapkričio mėn. 29 <1. 
sueina 70 metų. Rašytojas gyvena 
Katine.

nemirtingumas, mažinybė, —vi
sa dabar bandoma iŠ naujo per
mąstyti, kitaip suprasti bent ki
taip išreikšti. Esame atsidūrę iš
tikto sunkiai išpainiojamame rez
ginyje, keliančiame nerimo i 
kartais net nevilties. Bažnyčia, se 
niau buvusi tokia jauki prieglobs 
tis kiekvienam tikinčiajam, dabar 
vis labiau virsta įvairių vėjų gai
rinama lyguma Tikėjimo sunke- 

i nybė gula ant mūsų pečių visu 
I svoriu, reikalaudama iš mūsų ne 
tik ištikimybės Kristaus tiesai, bet 
ir jėgos pakelti šios tiesos paiky
bei naujųjų stabmeldžių akyse”.

Prof. Antanas Maceina, nors 
šiuo metu ir negalėdamas girtis 
savo sveikata, jau baigia rašyti ir 
naują savo knygą, šį kartą apie 
pasaulietį.Gruodžio mėnesyje su
einančiai 30 metų sukakčiai nuo 
prof. Stasio Šalkauskio mirties y- 
ra pažadėjęs paskaitą Miunche
ne ruošiamam tos sukakties mi
nėjimui ir jos tekstą “Draugo” 
kultūrinio priedo puslapiams. 
Profesorius gyvena Miunsteryje, 
V. Vokietijoje.

Juozui Grušui 70 metų
Rašytojas Juozas Grušas lapkri

čio 29 d. sulaukia 70 m. amžiaus. 
Nors būdamas trapios sveikatos, 
sulaukė gražaus amžiaus, vis pa
silikdamas kūrybingas. Baigęs 

j studijas Teologijos-filosofijos fa
kultete, dešimtmetį mokytojavęs, 

I kai kurį laiką redagavęs Katalikų 
veikimo centro leistą savaitraštį 

. “Mūsų Laikraštį.”, jau 1928 m. 
pasirodė su pirmu apsakymų rin
kiniu “Ponia Bertulienė”. Po to 

Į davė romaną “Karjeristus”, apy- 
! sakų rinkinį “Sunki ranka”, ap
sakymus “Mirė 1940 metais”, j 
“Rytmečio laukuose”, “Rūstybės 
šviesa’ ’ir kt. Pokario metais dau- j 
giau susikoncentravo į draminę 
kūrybą, sukurdamas scenoje susi- į 
laukusius plataus pasisekimo vei- į 
kalus: “Tėvas” (vėliau — pava-l

Gruodžio mėnesio pradžioje iš
eina nauja, įdomi plokštelė, skir
ta mūšų jaunimėliui, pavadinga 
“Sek pasaką...” Plokštelėje gir
dėsime Vytės Nemunėlio “Meš
kiuką Rudnosiuką”, liaudies pa
sakas “Karalaitė ir oželis” ir “De- 
vyniabrolę”, o taipgi Stasės Va
nagaitės - Petersonienės “Laumę- 
Daumę”.Plokštelės tekstą pasako-

I

Į»
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Si

ja ir dainuoja Laima Rastenytė. 
Muziką parašė ir diriguoja Da
rius Lapinskas. Groja Stuttgarto 
sinfoninis orkestras.

BILI/S FRIENDLY SERVICE 
AČTHOKIZF.D MOBTL STAT1ON

Wtntei'izlTig, Tune-I’ps. Brukęs, 
Ignltlons and Lubricatlon 

Efficlent Service For 10 Years 
Open •— 7 a.m to 9 p.m.

5163 So. Archer Tel. 735-0833

G Ė L £ S 
BEVERLY HILLS GCLIHY6IA 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokiom* progoms
2443 W. 63rd Strert. ChlcfiRO. Illlnoh

TEL. PR S 0M33 — PR M-0K34

B R I G H
SAVINOS AND U) A N

TON
ASSOCIATION

HOME

dintą “Tėvas ir sūnus”), “Dū-1 nė tema, kurioje centrinė figū- 
mai”, “Herkus Mantas“, “Vedy-1 ra yra nužudyto karaliaus Min- 
bų sukaktis”, “Profesorius Markas 
Vidinas”, “Nenuorama žmona”, 
“Zigmundas Sierakauskas”, “Ado 
mo Brunzos paslaptis”, “Meilė, 
velnias ir džazas”. Jo draminiai 
veikalai yra susilaukę premijų ir 
susidomėjimo teatruose. Iš jo kri- 
tikinių studijų buvo Athenaeume 
išspausdintoji V. Krėvės realistinė 
beletristika. 1940-1941 m. yra 
buvęs Lietuvos valst. leidyklos re
daktorius. Kai kurį laiką buvo 
Šiaulių dramos teatro literatūri
nės dalies vedėjas. Nuo 1944 
gyvena Kaune.

Mindaugo sūnus 
Vaišvilkas romano

daugo likęs gyvas sūnus Vaišvil
kas.

Sovietų poezijos 
premija liberalui

Sovietų Sąjungoje už savo nau- i 
ją poezijos knygą valstybinę pre- j 
miją gavo Aleksandras Tvardovs-1 
kis, buvęs literatūros žurnalo' 
“Novyj Mir” redaktorius, žino
mas savo liberališkesnėmis pa-

m.

Juozo Kralikausko naujas 
rinis romanas “Vaišvilkas’ 
“Draugo” spaustuvėje baigtas 
spausdinti ir atiduotas rišyklon. 
Prieškalėdiniam knygų pirkimo 
sezonui romanas bus įrištas ir ati
duotas skaitytojui. Romane vys
toma istorinė ir giliai psichologi-

isto-
,»»

TARP MĖNULIO IR ŽEMĖS
su kraštu. Tėvynės netekimo so
puliui pavaizduoti reikėtų gal 
kitokių, naujesnių, žymiai taik
lesnių metaforų. Kalbėdama 
apie žemdirbį (“Žemdirbys”), 
poetė vartoja keistą, nuo artojiš- 
kos aplinkos atitekusią leksiką 
ir nė vienu įvaizdžiu nenušviečia 
artojo esmės. O tas aforizmas, 
jrėmmintas skliaustuose (“Su
stingusio veiksmo akimirka jau 
yra šuolis”) labiau tinka filoso
finių aforizmų knygai, negu ši
tam eilėraščiui.

i

žiūromis. Spaudoje pasirodė ži 
nių, kad jis serga plaučių vėžiu.

TEMPLE BOOTERY
Virš 30 fasonų šiltais 
pamušalais batų. Pla- l 
Šių lr ekstra plačių 
Dabar siųskit i Euro
pą, kad gautų žle- 

Atdara: pirm, 
ketv. 9:30-9 v. 
antrad.. treč., 

penkt. ir šešt. 9:30 
vai. ryto iki 6 
vai. vakaro.

mat
12-9, 
vak..

LOANS
INSURED

the nlthuanlan

SAVINGS

INSURED

Comrnunity

ADELINE’S CARD & GlFT SHOP 
Didelis pasirinkimas sveikinimų kor
telių: Paramount — Glbson — RuBt- 
craft. .
Didelis išstatymas puikių dovanų, 
kaip tai stiklinių statulėlių.
3456 W. 63rd St. Tel. 778-6604

Joe Wentz Ford, Ine.
I Authorized Sales & Service
FOR YOUR BEST DEAL — Call

445-5000

Berving__ _______
57 years with personai attention

Archer Avė. (VVest of California Avė.) 
Tel. LA 3-8248

4071
Chicago. Illinois 60632

EUDEIKIS!
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALOAS F. OfilMID S 

Laidotuvių Direktoriai 1 
Trys Moderniškos Koplyčiom B 

4330 South California Avenue >
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 J 

4605-07 South Hermitage Avenue >
Telefonas — YArds 7 1741-2 >

(Atkelta iš 3 pusi.)

Prie frazės miglotumo ir mo
notonijos prisideda per dažnas 
įnagininko vartojimas. Gi mūsų 
kalboje yra dar kiti šeši links
niai ir visas kraitis sintaksės 
formų. O dabar vis ta pati išmo-1 
ninga struktūra: “Juk mes ka
daise susirišom šios dienos tik
rove” ; “Šakos upeliais pasiguos, j 
veržimusi krantan”; “Apokalip-I 
so medžiai nušvinta skaidriai 
įprasmintu įaugimu į geležinę 
žemę”.

Apskritai, tendencija kiekvie
noje miniatūroje įnagininkais iš- Į 
protauti kažkokį laikmečio 
“Ding an sich” poetei neatneša! 
patenkinamų rezultatų. Dažnas j 
eilėraštis nuskamba kaip mįslė i 
— būk gudrus ir atspėk!

Be abejo, Saulaitytė savo psi
chologines tiesas išgyvena pa
kankamai giliai, nors jų poetika 
ir nėra pakankamai tiksliai iš
mąstyta. Pasitaiko per daug ne
įkandamo simbolizmo; išplėstų 
įąaišdžių, atitrūkusių nuo skai
tytojo tikrovės; tirštų abstrak
cijų. Net ir patetinėse. aiškiai 
suprantamose situacijose jaučia
mas persistengimas. Pavyzdžiui, 
eilėraštyje “Iš Lietuvos atvyku
siam” :

Jau niekad, niekad nebelleslu 
vienintelio, 
ežero dugne užsilikusio 
sūraus lašelio 
rūgščiam duonos kąsniui 
prinokinti. (23)

ligų metų užgrūdintai išeivio 
dvasiai nei sūraus lašelio, nei 
rūgščios duonos metaforika (pa- 
taruoju laiku gerokai sutrafarc- 
tinta į liaudiškumą pasinešusių skiria tik dvi lakoniškas eilutes 
poetų) neišreiškia atsiskyrimo — "Manęs nėra, aš vakardiena", i

Kritiškomis pastabomis neno
rime neigti Saulaitytės talento. 
Kad ir gyvendama toli nuo Lie
tuvos, Saulaitytė vis dėlto paly
ginti gerai valdo lietuvių kalbą 
ir žodžių stoka skųstis negali. 
Protarpiais ji sugeba parašyti 
gana vaiskiai. Lyriniu subtilu-

I mu padvelkia net keli rinkinio 
eilėraščiai. O tai jau didelis lai
mėjimas! Recenzento nuomone, 

I iš geresnių minėtini: “Praeitis”. 
I "Pilnatis”, "Erdvė"’, “Pajūry”, 
į Ypač imponuoja “Lietuva”, su
komponuotas keliais estetiniais 
brūkšniais ir paradoksiškai 
puošnus savo kuklia technika.

Sodrios lankos 
sapne 
sujudo gyva žaluma.
Manęs nėra, 
aš vakardiena.
Ir bent sapne, 
ir tik sapne 
tu beveik rami.
Lietuva. (13)

Motyvas patriotinis, bet taip 
subtiliai, asmeniškai paliestas, 
kad įvaizdis Lietuva susilieja su 
pačios poetės būsena. Sau ji te

Tob eilutės netiesiogiai nusako 
ir Lietuvos padėtį. Žodis “sap
ne” tris kartus kartojamas, pa
ryškina efemerišką egzodo būse
ną : sąlytis su Lietuva vyksta tik 
sapne. Eilėraštis gana gerai 
techniškai sudėtas. Dominuoja 
lengvai tariami trumpi žodžiai. 
Eilutės, išskyrus pirmąją, bai
giasi kairiniu kirčiu. Lengvais, 
apytikriais rimais, tarsi pasto
viu lingavimu, sukuriama sapno 
atmosfera.

Reikalauti,, kad tik pirmaei
liai kūriniai priklausytų rinki
niui, negalima. Be to, kas vie
nam skaitytojui nepatinka ir at
rodo netobula, kitam, priešingai, 
gali patikti ir atrodyti be prie
kaišto. Vis dėlto Saulaitytei tek
tų žymiai daugiau padirbėti, be
derinant savo jautrios lyros sty-1 
gas. Trumpame eilėraštyje me- j 
lodika turėtų būti išlaikyta nuo 
pradžios iki galo. Tektų suba-i 
lansuoti ilgų - trumpų žodžių ir 
balsių - priebalsių santykį fra
zėje. šitame rinkinyje poetė su
plaka j krūvą daugiaskiemenius 
žodžius ir fonetiškai kliūvan- 
čius garsus. Nejaukiai skaito-, 
me: “nebesuprasim skirtumo”,! 
surinksiu šipulius”, “kalbėjome 
apie vasarą”, “išeisiu nesugrąži
namai”, “spinduliai šaknyse py
nėsi”, “susirišom šios dienos"’ ir 
pan. Taip pat poetės stilius būtų 

j žymiai efektingesnis, jei meta
forose liepsnotų ir konkrečios gy 
venimo detalės. Su tokiomis su
gestijomis paliekame Mariją 
Jurgitą Saulaitytę, džiaugda
miesi jos rinkiniu. Mūsų egzodo 
kelyje kiekviena naujai pasiro
danti lietuviškos poezijos knyga 
yra miela ir nuolat laukiama.
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GĖRIO PERTEKLIAUS SALOJE KAUAI
Kauai —Havajų sodų saloje | STASĖ SEMĖNIENE

Ankstį rytą išskridome nedi- į ---------------------------

dėlių “Aloha” oro bendrovės lėk
tuvu (lyginant su 747, jis atrodė vajiečiai vadina ją “arčiausiai ro- 
mažu) į Kauao, vadinamą “So-1 jaus”. Iš tikrųjų, negalima būtų 
dų salą”. Į visas Havajų salas, rasti jai tinkamesnio epiteto. Va- 
kursuoja “Aloha” ir “Hawaiian”. žiuojant ja, ši sala tikrai atrodė, 
oro bendrovių lėktuvai, dabar kaip vienas didžiulis sodas, ap- 
susijungę į vieną. I vilktas kiekvienu įmanomu žalu-

Kauai sala yra labai paranki mo atspalviu, kokį tik viena Die- 
geografiniu atžvilgiu nuo Hono- viškoji ranka tesugeba sukurti, 
lulu 
oro kelio. Ji yra seniausia iš sąlų 
Havajų grandinėje. Kauai gimė 
iš jūros prieš milijonus metų, 
smarkiems vulkaniniams išsiver
žimams oekano gilumoje įvykus.

Kauai laikoma ‘Miss Hawaii’, 
gražuolė — karalaitė iš visų e- 
sančių aštuonių 50-os Amerikos 
valstybės salų. Ji taipgi, be jokio 
ginčo, yra Havajų svarbiausia 
filmų žvaigždė, pripažinta mė
giamiausia favoritė visų filmų ir 
televizijos režisierių. “Pagan1 
Love Song”, “South Pacific”, 
“Blue Hawaii”, “None Būt the, 
Brave” ir visa eilė kitų filmų 
buvo statoma šioje gražioje sa
loje. Tik monumentalus filmas 
pagal James Michener romaną 
“Hawaii” didele dalimi buvo su
kamas Oahu saloje, netoli Ma- 
kaha paplūdimio, išgarsėjusio 
vandens sportu. Bangos čia iške
lia žmogų ant lentos daugiau 
kaip 35 pėdas. Kauai yra ketvirta 
savo didumu sala. Pele, Havajų 
vulkanų deivė, čia pirmiausia 
apsigyveno, vėliau patraukė į ki
tas salas. Dabar Kauai vulkanai, 
yra užgesę.

Kauai išvertus pažodžiui, 
reikštų “Gėrio perteklius”. Ir sa
loje niekad nepamirštama, kad 
Kauai buvo viena vienintelė sa
la, nenukariauta karaliaus Ka- 
mehamfha. Tik 18I0m. Kauai 
karalius Kaukualii iškeliavo į O- 
ahu ir perėjo tam tikras ceremo
nijas, daugiau simbolines negu 
tikras, pripažindamas Nugalėto
ją, kaip savęs viešpatį. Po Nu
galėtojo mirties 1819m., jo “mė
giamiausia našlė”, plačiai spin
duliuojanti Kaahumanu ištekėjo 
už to Kauai karaliaus, automa
tiškai pririšdama salą prie Ka- 
mehameha dinastijos. Greit po 
to, anot gidų pasakojimų, Kaa
humanu tapo karšta krikščionė.

Kauai salos atmosfera yra per
pildyta legendomis, o pastarosios 
visos su istoriniu fonu. Į šią salą, 
esą, atėję “merlehunes”, arba 
“mažyčiai žmogiukai”, labai 
blankioj praeityje. Romantikai 
juos laiko neva buvusiais Pacifi-į 
ko nykštukais, kurie čia pastatė 
akmenines sienas ir mūrinius ka
nalus. Tačiau antropologai laiko 
juos visai paprastais, normaliais ; 
polinezais. Tik jie paprasčiausiai 
atrodė kaip kokie mažyčiai žmo
geliai stambių sudėjimų Tahiti 
kilmingiesiems, kurie vėliau ap
sigyveno Kauai saloje. O tų “me- 
nehunes” nuveikti darbai, nesu
lyginami su jokiais kitais mūri
niais darbais vėlesnių havajiečių, 
bet kuriuo atveju, yra tikrai ma
loni Kauai paslaptis, kuria negali 
atsidžiaugti ir turistai. 1

Karalienės Viktorijos siluetas 
kalne

Kauai yra pati žaliausia iš vi
sų Havajų salų, dėl čia pasireiš- Į 
kiančių dažnų lietų. Ir patys ha-1

I mūsų plepusis “Sąžiningasis” ne
bepasakė, ką padarė Wilhelmas, 
kad taip užpykdė davo močiutę 
Viktoriją. O gal jau tada ji pra- 

j matė, kad jis vieną gražią dieną 
šoks kariauti net prieš Angliją.

Karališkojo šilo viešbuty

Žavintis gražiais salos keliais, i 
kur visai nėra reklamų ir dar la
bai mažai ir retai pastatų, krinta 
akin vien tik gražioji gamta. 
Koks tai didelis skirtumas nuo 
Waikiki. Visi viešbučiai gražiau-1 
siose apylinkėse. Sakoma, kad 
čia gerbia tą retą grožį ir nori 
išlaikyti nesugadintą greit žy
giuojančios kotnercijos. Moder
nusis pasaulis skuba į Kauai, 
kaip ir per visus Havajus. Bet 
čia, dar vis yra ramybės ir grožio 
uostas.

Dalį mūsų nuvežė 
Paims Resort viešbutį, 
niai pastatai slpastėsi
vietoje—32 akrų aukštų ir liek
nų “karališkųjų” palmių šile.1 
Toji giraitė baigėsi prie jūros 
puikiu paplūdimiu prie pat Wai-| solistė Janina ^^,„6 dainU0s šie- 
lua upės žiočių. Pats viešbutis metiniame birutininkių baliuje — 
pastatytas iš abiejų pusių siauro1 
lagūno ir net virš jo. Per pusant
ro tūkstančio palmių, kaip išsi-

zidencijos dvasią su XX šimt. pa- 
togumais. Ir jame niekad nėra 
nuobodžių momentų. Ramybė ir 
aktyvumas čia jungiami kartu. 

O vakarieniauti šiame viešbu
tyje būdavo vienas malonumas. 
Vakarienė pranešama su tikru 
“spektakliu”. Kiekvieną vakarą 
buvo pravedamos ceremonijos, 
kurios nenusibosta nei čia besi
lankantiems jau nebe pirmą kar
tą. Svečiai tai stebi iš kokteilio 
ir valgomojo kambarių prie ra
maus lagūno ir maudymosi ba
seino.

Sėdėdami“Dainuojančio Bam
buko Namo” vardo valgoma
jame, viename iš keturių čia e- 
sančių stebėjome įdomų reginį. 
Parinktas grynakraujis havajietis, 
apsivilkęs vien raudona malo 

1 (senovėje vartojama marška 
strėnoms apsisiausti, dabar jau 
nsbedėvima), atsistojo kitoje la
gūno pusėje ir pūtė į sraigiakiau-

šeštadienis, 1971 m. lapkričio mėn. 13 d.

Austrijos nepriklausomybės šventės proga Austrijos generalinio konsulo Chicagoje suruoštame priėmime. 
Iš kairės j dešinę: Irena Balzekienč, CHicagos Mokslotr industrijos muziejaus prezidentas Daniel MacMas- 
ter, ponia MacMaster ir Karolis Balzakas.

-vos 100 mylių ir 25 min.' nuo pigiausių Saločių spalvos ligi 
brangiausių smaragdų. Vijokli
niai augalai, krūmai ir medžiai 
beveik visą laiką puošiasi žiedais.

Atskridom į Lihue, Kauai sosti
nę, kuri iš tiesų tėra tik smago- 
kas nedidelis kaimelis su geru 
aerodromu. Jau laukiantis mūsų 
autobusas nuvežė visus į viešbu
tį.

Šoferis —havajietis prisistatė 
esąs “Sąžiningas Jonas”. Gražus, 
stambus vyras, su kukui riešutų 
karoliais, kurie atrodė kaip ka
bantieji kaštanai. O jau vardas 
jam būtų geriau tikęs “Jonas 
Šnekusis”—rfei vienai sekundei... 
neužsičiaupė.

Važiuojant keliu virš Lihue 
mažo jūros uosto Nawiliwili, jis: 
mums pirštu parodė, kur tolu- rikiavusių kareivių, supo jį. Tai 
moję ryškėjo kalno viršūnė. At- buvęs senovėje karališkasis šilas,

i 
į Coco 
Kurorti- 
gražioje

koncerte Chicagoj

*
no mums, kad visoje saloje per 
28,000 dirba aštuoniose cukraus 
plantacijose ir šešiuose cukraus

I fabrikuose.
| Pravažiavom ananasų laukus, 
' o vaisiai pūpso ant žalių stiebų 

derlingoje raudonoje žemėje.
| Mūsų dideliam nustebimui pa
matėme netgi ryžių laukus, bet, 
anot Jono, jie daugiau dėl gro
žio, negu derliaus. Tačiau meto
dai vartojami labai dar primity
vūs. Japonų vyrai ir moterys, li
gi kelių įklimpę paskendusiuose 
laukuose, sodino ryžius rankomis. 
Nesinorėjo net savo akimis tikė
ti, kad tai ne laukai Japonijoje.

Pralenkę Wailua golfo laukus, 
įsukom į Lydgate parką, kurio 
kokoso riešutų palmių giraitėje 
tebėra palikę vieno tų “pabėgė
lių miesto” pėdsakų. Ten hava- 
jiečiai pabėgėliai nuo teisingumo 
ir karo galėdavo rasti bausmės 
pratęsimo ar atidėjimo.

Vaizdai pagal kelią keitėsi: iš 
vienos pusės kalnai, iš kitos — 
jūra, platusis okeanas. Pakelėse

Anastazija Tamošaitienė Mėnesiena (sieninis kilimas)

rodė, kąip tikras karalienės Vik-| priklausęs Kauai valdovams. Ir 
torijos siluetas su jos pamėgta 
mezginių kepuryte. Kiek žemiau 
jos veido matėsi pakeltas pirštas. 
Saloje sklindąs juokas sako, kad 
toji pilkoji, geroji, bet griežtoji 
karalienė, perspėdama ar barda
ma savo vaikaitį kaizerį Wilhel- 
mą II, sakė: “Now Willi, Willil” 
(iš to kilęs tas vardas Nawiliwi- 
li). Bet nei salos juokdariai, nei

tai anais laikais, kai dar ne vie
nas turistų nebuvo net girdėjęs 
apie Polineziją.

Lyg Kleopatra panertoje 
vonioje tarp žiedų

Kaip pats viešbučio vedėjas, 
mus atvykusius sveikindamas, 
aiškino, kad norėta viešbuty iš
laikyti Polinezijos karališkos re-

tį. Iš jo sklido baugiai keistas 
tradicinis šauksmas. Ir tai jis kar
tojo, atsisukdamas į visas ketu
rias puses. Tada panašiai apsi
rengęs basas bėgikas lenktyniau
damas, kaip tikras polinezų atle
tas (o toks jis ir buvo), sukda
mas uždegtą fakelą ugnies rate, 
uždegė 150 žibintų ant žemės. 
Tos blykčiojančios ugnys palmių 
šile pavertė visą vietovę į Pietų 
jūros salos sapną. Visai nebūtų 
nuostabu, jei ir atsikėlusios ka
ralių dvasios jin įsijungtų...

i . . .......... «•- ,|
Gyventi šiame viešbuty buvo daugumas mūsų einam per gye- 

liuksusinis malonumas. Mums nimą, kojomis mindžiodami gro- 
paskyrė vadinamąsias “karališ- žį ir gamtos dovanas; galvas aukš- 
kas vilutes”. Miegamasis su la- tai iškėlę, ieškodami deimantų 
nai, salonas, apsirengimo kam- padangėse, žvaigždžių tankumy- 
barys, vonios kambarys. Karališ- ne. Ieškodami nepasiekiamo 
kos spalvos, vyraujančios Hava-i skųsdamiesi, kad gyvenimas ir pa
juose, raudona ir auksinė, domi- saulis žiaurus ir klaikus. Ne iš tų 
navo nuo skliautuoto fojė ligi p. E. Gimbutienė. Pasižiūrėjusi į 
ekstravagantiškai dekoruotų pajūrio smėlį, atrado Dievo su- 
kambarių. O labiausiai patiko kurtą grožį, kurį, panaudodama 
vėl kiekvienam atskirai skiria-, savo lakią vaizduotę ir meniš- 
mas privatus sodas su lavos uo- kus jausmus, perkėlė į meniškus 
loję panerta vonia. Aplinkui ją rėmus. Prisirinkusi įvairiausių 
žydėjo raudonos “anthuriums” spalvų ir formos ir dydžio jūros 
(japonų mėgiama gėlė, nuskinta kriauklių, sukūrė labai įdomių 
ilgai nevysta, raudona, kaip le- paveikslų ir figūrų. Jos parodą Šu
lija ir baltu “liežuviu”), “rojaus darė 43 paveikslai ir 29 figūros 
paukščiai”, prilipusios prie me-j 
džių kamienų orchidėjos ir pil- j 
na palmių. Toji vonia sode, ap-' 
tverta tankia tvora, buvo pas-' 
lėpta nuo smalsuolių akių ir ga-\ 
Įėjai maudytis tyrame ore visai į 
privačiai. Tikriausiai ne viena 
viešnia jautėsi joje, kaip kokia 
Kleopatra. O praustuvės kamba
ry buvo gigantiški jūros kiautai, 
gal 50 svarų kiekvienas. Ir tai tik j 
viena pusė, perskelto į dvi dalis.

Intelektualai galėjo pamiklin
ti savo smegenis, apsilankę šia
me kurortinio viešbučio Coco- 
nut Palace bibliotekoje ir mu
ziejuje.

Miegantis milžinas, ananasų 
laukai ir kriokliai

Pailsėję, išvažiavom “tyrinėti” 
salos. Autobusu riedėjom puikiai 
ištaisytais keliais, o šonuose cuk
rinių nendrių plantacijos, bana
nų laukai. Mūsų havajietis aiški-

vietomis išmėtyti piknikavimui 
stalai su suolais. Tai vėl, lyg iš 
dangaus atsiradę, krito kriokliai. 
Vienur “solo”, kitur “duetą” dai
nuodami, Patys gi įspūdingiausi 
buvo Wailua kriokliai — dvi si
dabrinės siauros srovės krito 275 
pėdų žemyn per uolas. Apačioje 
tie skaidrūs vandens kaspinai 
pavirto mėlyna upe, sudaryda
mi Wailua pradžią.

Lenkiant Kapaa kaimą, gidas 
atkreipė mūsų dėmesį į “Miegan
tį milžiną”, keletos mylių ilgu
mo kalno siluetą danguje. Mes 
pamatėm jo tūkstantmetinį snus
telėjimą. Gulėjo jis aukštielnikas, 
išsipūtusiu nuo poi pilvu, kaip 
vietiniai įsitikinę kalbėjo. Jis bū
tų visai “gažus” milžinas, nuo 
galvos ligi savo akmeninių kojų, 
jei nebūtų — kaip paprastai se
novės havajiečių alii būdavo — 
taip storas. “Sąžiningasis Jonas” 
gi tvirtino, kad Havajuose nėra 
plinkančių vyrų dėka poi.

Pagaliau privažiavom upę,kur 
mūsų laukė trijų mylių kelionė

motoriniu laivu. Vadovas mums 
pranašavo tai būsiant tropiniu 
dienos sapnu.

(Bua daugiau)

Šveicarės pirmą kartą
Iš Zuericho, Šveicarijos, atei 

nančiomis žiniomis, šveicarės tu 
rėjo progos balsuoti pirmą kartą 
savo gyvenime visoje tautoje, ne 
atskiruose kantonuose. Tačiau 
moterys prie balsavimo urnų bu 
vo labai nedideliame skaičiuje.

Oficialūs pareigūnai Berne, fe- 
deralinėje sostinėje, pasakė, kad 
toks 
mas 
terų 
tus.

Šveicarės laimėjo teisę balsuo
ti paskutiniuose federaliniuose rin 
kimuose vasario 7 d., kai krašto 
vyrai pritarė pakeitimui beveik 2 
prieš 1 dauguma.

Kadangi moterų skaičius Švei
carijoje žymiai didesnis, tikėtasi 
smarkaus balsavimo duomenų 
padidjėimo.

menkas moterų susidomėji- 
balsavimu parodė mažą mo- 
įnašą į balsavimų rezulta-

JŪROS KRIAUKLIŲ MENAS
E. Gimbutienės paroda

P.E. Gimbutienės jūros kriauk- Savo 
kliu dirbinių paroda įrodė, kad

ir

— viskas iš kriauklių.
Ypatingai įdomūs keli paveiks

lai, sukurti iš natūralių spalvų 
kriauklių, atkeliavusių net iš Ja- 
maicos ir Cape Cod. Jos sukurti 
paveikslai — gėlių puokštės, 
kruopščiai sudėtos, akį patrau
kiančios. Daugumas paveikslų — 
realistiniai; kiti — fantastiniai, 
abstraktūs, bet turį puikų esteti
nį patrauklumą.

Įdomios ir figūros. Dauguma 
jų padarytos vien tik iš kriauk
lių, bet kai kurioms iš jų panau
dota dar viela, jūros žolė ar pa
krantėje rastas medžio gabalėlis. 
Akį patraukia frakuoti pingvinai, 
tarsi baliui pasiruošę, vandens 
nešėjos ir daugybė abstraktinių 
figūrų, kurioms sukurti reikėjo 
lakios fantazijos.

E. Gimbutienė, lietuviškoji 
“grandma Moses”, tik didesnių 
meniškų gabumų ir išsilavinimo.

Los Angeles

pra-kriauklių meną kurti 
būdama apie 70 metų. Ir,

bet jokiu būdu jie nėra groteski
niai. Įdomu, kad ji moka ne tik 
iš kojomis mindomos sraigės 
kiautelių sukurti gražų paveiks
lą, bet sugeba rasti deimantų ir 
šviesos kiekviename žmoguje, 
kiekvienoje situacijoje.

E. Gimbutienės darbų paroda 
įvyko šv. Kazimiero parapijos sa-

dėjo,
tur būt, dabar yra vienintelė lie
tuvių tarpe, kuri šią meno sritį Įėję spalių mėn. 9 ir 10 dieno- 
ne tik kad atrado, bet ir iškėlė 
iš vaikų darželio darbų lygio.

Jos sukurti paveikslai, kaip ir 
pati jos asmenybė — šviesūs ir 
džiaugsmingi. Kad ir abstraktūs,

mis, kada vyko Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės ruošiama 
Lietuvių diena. Be j os, šventėje 
dalyvavo ir kiti dailininkai bei 
įvairių sričių specialistai.

E. Gimbutienė prie savo paveikslų Los Angeles parodos metu
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