7

/

I
*

mengp liięratafe

Išeivijos lietuvių poezijos antologiją
pasitinkant

S'.i'.

PART TWO NR. 24 (4)

r

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ POEZIJOS
ANTOLOGIJĄ PASITINKANT.
KRIZĖS, VIZIJOS, NESUTARIMAI.
LILIJA ŠUKYTĖ VĖL EUROPOJE.
PATRAUKLIOS IMPROVIZACIJOS DVIEM
SKIRTINGOM TEMOM.
ALEKSANDRO RADŽIAUS EILĖRAŠČIAI.
ZENONAS IVINSKIS IR JO APLINKA
JAUNYSTĖJE.
KAZIMIERO BARĖNO “DVIDEŠIMT VIENA
VERONIKA”.
ANTANO MACEINOS LAIŠKAS.
STEBUKLINGOS PIEVOS BEIEŠKANT.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
MOTERŲ GYVENIMAS:

zistencijoa svetur, skaitytojui
visa tai, kas geriausio čia su
kurta, greitai parankėje alsisskleisti pasidarė ne taip jau
lengva, kai poezijos knygos bu
vo leidžiamos daugelyje valsty
bių ir net keliuose žemynuos.
Todėl ir dabarčiai ir ateičiai rei
kėjo leidinio, kur vienoje vieto
je būtų regimi ryškiausi ir kū-
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Išeiviškosios mūsų poezijos antolo
gijos titulinis puslapis

rybingiausiai įkūnyti mūsų išeiviškosios poezijos bruožai.
Reikėjo mūsų kultūros istorijai
tokios knygos dar ir dėl to, kad
svetimieji tėvynėje lig šiol ne
leidžia nei skaitytojui, nei lite
ratūros tyrinėtojui - kritikui su
vokti išeivijos poezijos visumos,
jos egzistencijos nerodant lite
ratūros nagrinėjimo veikaluos
ir istorinės raidos antologijose.
Šioje antologijoje tad ir su
kaupta mūsų poezijos išeivijoje
rinktinis lobis, sukurtas bei pa(Nukelta į 2 psl.)

Šiandien skaitome ir kalbame
apie pasaulio nepavydėtiną sto
vį: yra nusivylimo politine, eko
nomine, ekologine ir moraline
situacija. Stovime su
baime
prieš ateities gal dar didesnius,
naujesnius ir dar sparčiau ateisi
mus pasikeitimus, kaip tai apra
šo A. Toffler (“Future shock”).
Ir nors jis pataria tuo nesibai
minti —progresuojame šimte
riopai greičiau kaip senovėje —
atsiranda nuomonių, kad daug
ko reiktų atsisakyti, stabtelėti
(vysk. Emrich) ir pamąstyti.
Šiandien net sukritikuojami
mūsų ir amerikiečių (Oates, Malamud, N. Y. Rev. of Bks) di
desnieji rašytojai, yra balsų apie
grįžimą į naują realizmą (Yale
Rev. aut. 70) su nauja forma,
dažnai jaučiamas tvarkingesnės
“architektūrinės, ne poetinės” vi
zijos reikalingumas menui; tvar
kos ir dar kažko daugiau ypač
avangardui.
Jaučiama, kad menui reikėtų
ne tik tvarkos, bet ir nedirbtinio
konflikto. Idealo, ne nuobodulio,
užbaigto, brandaus ir išdirbto sti
liaus, svarbių egzistencinių prob
lemų sprendimo, aukštos moralės,
ryškaus simbolio —metaforos —
visam kūriniui, o ne “alienation”, impotencijos ir kūrybinio
pavargimo. Ir visa tai reikalin
ga, norint išgelbėti meną iš šių
dienų krizės.
Krizė daugiausia jaučiama pa
vargusioje menininkų motyvaci
joje, “consumers” tipo publikoj
ir “consumers” tipo meno pro
duktų pirklyboje. Atrodo, menas
ir jo avangardas, perėjęs roman
tinę, psichologinę ir absurdinę
stadiją, atsidūrė' akligatvyje, o
jo renesansas įžvelgiamas'prome
tėjiškųjų dorybių ženkle.

PETRAS MELNIKAS

mums. Bet neturėtume bent už
miršti, kas mūsų meninkui davė
visą tą modernų išraiškos žody
ną, kuriuo jis gali naudotis ir
kurio mūsų kūrėjai prieš 50 -70
metų neturėjo, jei ne
tylusis
avangardas? Mūsuose, galima sa
kyti, tvarkos, moralizavimo, ro
mantikos, psichologijos laikosi
nemaža kūrėjų, bet
nereikėtų
maišyti pritaikytojų su avangar
distais, kurių mums vis dėlto la
bai trūksta. Avangardistų pasau
lyje, iš viso, yra labai mažai, o
nuomonių,, kas yra avangardis
tas ir kas ne, yra nemaža.
Tai kas tie keistieji avangardis
tai ir kam jie reikalingi?

Avangardistai yra lyg pionie
riai, kurie mėgina keistus dar
nemėgintus dalykus, ieško
lyg
naujų “kontinentų”, kurių dar
niekas nematė ir jais dar nevaikš
čiojo, ir pirmieji paliečia naujus1

Gilinamasi į meną ir sociolo
gine prasme. Ir iš to kyla įdo
mių minčių, nušviečiančių šių
dienų kūrėjo neigiamas motyva
cijas, netisklų kūrybinį kelią, jo
ydas, silpnybes, svyravimą ir be
tikslį klaidžiojimą abejotinos ver
tės labirinte. Tų klystkelių yra
tiek daug, kad sociologinis ap
švietimo būdas, noras padėti šių
dienų ypač avangardiniam kūrė
jui yra sveikintinas. Klausimas
tik, kiek jis kūrybiniame akte
menininkui gali padėti? Atsidu
riame ant slidaus ledo, nes me
nininkai yra individai ir labai ski
riasi nuo tos žmonių masės, ku
ria sociologai operuoja. Ir apla
mai toks metodas, atrodo, yra
tik esamos kūrybos moksliškas analizavimas, nepadedantis gimti
pačiai naujai kūrybai.
Nauja kūryba visuomet ėjo ir
eis savo keliu. Menininkai visuo
met stengėsi išslysti iš juos griež
tai rūšiuojančių pirštų. Kūrėjus
sunku įtakoti, pasukti kitu, išanksto nustatytu keliu. Todėl gal
įmanoma tik spėlioti, ką jie, ypač pirmūnai —avangardistai,
galvoja apie savo kūrybinį dar
bą, kas jiems atrodo yra nauja
— avangardiška, kas yra avan
gardas ir ar be kūrėjo nuomonės,
jo džiaugsmą ir nusivylimų įma
nomas naujo meno supratimas ir
pati kūryba?
Kodėl naujas?
Sakykime, kad naujas gal ir
ne visuomet įmanomas,
ypač Vytautas Mačiulka (g, 1930)
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Šią savaitę jau išėjo iš spau
dos vienas iš kapitalinių mūsų
čionykštės literatūros leidinių:
“Lietuvių poezija išeivijoje 19451971”. Antologiją redagavo Ka
zys Bradūnas. Išleido “Ateities”
leidykla savo literatūros leidinių
serijoje, paremta šiuo atveju ir
Lietuvių fondo. Veikalas netoli
700 psl- Pirmajai informacinei
pažinčiai pateikiame čia antolo
gijos redaktoriaus įvadinį kny
gos žodį:
Kai Tuebingene, lietuviams
šviesuoliams jau nuo 16 am
žiaus gerai pažįstamame Vaka
rų Europos universitetiniame
mieste, 1946 metais buvo įteik
tos pirmosios mūsų literatūros
premijos svetur, vargu ar kas
pagalvojo apie daugeriopą ir
sunkiai tada ateitin pramatomą
to įvykio prasmę. Pirmoji tokia
mūsų literatūros šventė išeivi
joje vyko ten, kur jau prieš 400
metų lietuviai studentai liudijo
savo tautos ir savo krašto pa
sukimą Vakarų kultūros kryp
timi. Tos krypties tęstinumą
dabar ten realiai ir simboliškai
pakartojo ir šių dienų mūsų ra
šytasis žodis.
šiandien, jau Iš dvidešimt
penkeriu metų perspektyvos
žvelgiant atgalios, atrodo, kad
visų anuometinių keturių litera
tūros premijų paskyrimas poe
zijai nebuvo nei atsitiktinis, nei
kada nors ateityje apgailėtas.
Mūsų poezijos įvertinimas pir
mosiomis premijomis išeivijoje
buvo prasmingas, visai jos rai
dai net pranašingas, jomis kar
tu atžymint ir Bernardą Brazdžionį, nepriklausomos Lietuvos
lyrikos vieną ryškiausių atsto
vų, ir tris busimuosius žeminin
kus, išeivijoje pasukusius mūsų
poezijos raidą nauja kryptimi.
Dabar, po ištisų dešimtmečių
eiliuoto lietuviškojo žodžio eg-

ANTROJI DALIS

ja kartu. Plačiąja — gal net ro
mano formos “išradimas”
se
niau, gi šiandien gal “antiromanas”; operos formos išradimas, o
šiandien jau jos kitoks pakeiti'mas į “broadway show”; realiz
mo atradimas seniau — šiandien
jo išsigynimas — abstrakcijos..
Siaurąja prasme avangardas ku
ria naują ritmą, naujas spalvas,
naują techniką, kartais naujas
temas ir beveik visas kūrybines
detales.

kūrybinius taškus. Juos seka —
jų atradimais naudojasi — antro
ji banga ir trečioji, pavartodama
jų atradimus, kaip sekėjai, nau
dotojai ar pritaikintojai. Taip yra tapyboje, muzikoj, literątūroj
ir ekrane. Mes — pritaikytojai?
Jei remsimės A. Tofflerio šių
dienų “spartesniu progresu”, kai
taliojasi ir avangardiniai dėme
sio taškai; mes nespėjame susi
Pats žodis “avangardas” im
gaudyti, dažnai stengiamės
jį
plikuoja
žengimą pirmyn, klyst
kritikuoti, pristabdyti jo pionie
kelius,
didelius
atradimus ir kar
riškuose avanpostuose.
tu pavojų. Bet be pavojaus, be
“nelaimių” jokia ekspedicija ne
apsieina. Mene, “nebijodamas
Bet toks ir turėtų būti avan pavojų”, avangardas kala naują
gardas? Iš viso, koks jo vieninte struktūrą; kūrinio didžiąja forma
lis tikslas? Ar reikėtų apsunkin jis yra tiek išradingas ir turtingas,
ti avangardų dar ir kitais už kad turinys net sunkiai prasimu
daviniais.
ša paviršiun. Dažnai dėl patogu
Meno ir avangardo didžiau mo jis yra net ignoruojamas, pri
sias tikslas buvo ir bus — for- slopinamas, net nutildomas, kad
ma: plačiąja prasme ir siaurą- drobė, popieriaus gaidų
lapas

c

būtų patogesni
eksperimentui.
Todėl gal avangardistui reikia
laisvės, erdvės, ‘tabula rasa’, ra
mios oazės. Nekūrėjui, žiūrint į
avangardisto darbą, retai dingte
li mintis, kad net dominuojantis
elementas avangardisto darbe yra ne tai, ko avangardistas (rea
lia ar abstrakčia forma) ten ieš
kojo. Jų intencijų nesupratimas
gal ir sukelia nesusipratimo kri
zę?
(Ar po klasikų buvo suprastas,
kad ir toks darbininko, driskių,
prostitučių (G. Rouault) ir ki
tų įvedimas literatūron,
tapybon? Ir kiek triukšmo sukėlė
kitos naujovės. O dulkėm dar nenusėdus, turime vis naujų ir nau
jų. Ar šitai neparodo, kad ne
tai, ką publiką mato, kaip domi
nuojantį elementą, menininkui
rūpėjo; ir ne tai, ką publika ma
to, menininkas būtinai norėjo
parodyti.)

Griežtesnės “architektūrinės”
formos, ne palaidos “poetinės vi
zijos”, ieškojimas menui yra taik
lus ir, reikia pasakyti, labai bū
dingas avangardui. “Architektū
rinis”, tur būt, galėtų būti su
prastas, kaip tvarkos, ritmo ir
sintezės ieškojimas tarp mokslo ir
fantazijos? Tai būdinga architek
to darbe, nors ir ta sintezė nėra
lengva. Aišku, architek,tas, dizai
neris galėtų būti pavyzdžiu avan
gardistui, bet jie negali egzistuo
ti be užsakovo, kai tuo tarpu lais
vųjų menų avangardistas beyeik
visada egzistuoja be užsakovo.
Čia gal ir visas skirtumas, ir “ar
chitektūrinė vizija” avangardis
tui tinka gal tik dalinai.
Ir ta “poezinė vizija” juk poezi
joje įkūnijama formoje. Ir ji yra
kiek griežtesnė už nūdienę prozą,
tapybą, muziką. Ir “poetinė Vizi
ja” mėgsta tvarką, formą ir visi
menai be jos neegzistuoja. Gal
todėl ir matome nūdienę kovą:
tvarkos su netvarka, minties su
absurdu, “hard edge” su akvareliškumu, išbaigtumo su neišbaig
tumu, gilumo su platumu. Neiš
vengiamai su šia kova greta žy
giuoja griovimas ir “nedakepti”
kūriniai, trumpalaikiai stiliai ir
krizė.
Bet viso to neįmanoma išveng
ti. Reiktų tik pažiūrėti, kiek ir
giriamas ir pavyzdžiu priešpasta
tomas architektas griauna, trina
ir škicuoja, taiso, klysta, nervina
si, skuba ir “nedakepa”. Neužbaigimas, nerimas gali atrodyti,
kaip nūdienos menininkų nepa
stovumas. Ir “kodėl taip yra” daž
nai negalioja net paties kūrėjo
atsakymas į “kodėl taip?”, “kas
su jumis pasidarė?” — įkyrų
klausimą. Avangardisto ir šių die
nų menininko atsakymas atrodo
egoistiškas ir ne visus patenkina.
Išskyrus architektūrą, skulptūrą
ir jaunimą patraukiančią moder
niąją muziką, literatūroj su Ch.
Derrick (The Writ’g of novels)
dauguma tiki: raštas (ir ekranas)
neturėtų pamėgdžioti ir užsidegti
šio šimtmečio mokslo nuolatiniu
progresu, ieškojimais. Gal todėl

šioje srityje ir jaučiama minėta
krizė, nesutarimai tarp rašytojų,
kritikų, moralistų, propagandis
tų, jury ir publikos.

Šių dienų menininko, ypač, avangardinio menininko kūryba,
aišku, ne visus patenkina. Jo
archimediškas “noli tangere circulos meos” atsiduoda egoizmu.
(Nukelta į 2 psl.)
Duona (granitas)
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Bet, žinodami iš istorijos, kiek
menininkas vergavo užsakovam,
šis atsakymas yra labai pateisin
tinas. Tai laisvesnio, gudresnio
(žinančio savo kūrybinio akto
paslaptis) kūrėjo atsakymas. Jis
tai perša, tai'vėl neperša savo pre
kę klaidų beieškančiai publikai.
Dažnai jis dirba lyg mažoj stal
čių “oazėj”, ieško ir rodo ten tuos
savo hieroglifus tiem,
kurie
džiaugiasi ir mažiausiu jo neži
Leoncavallo “Pajacų” pirmas veiksmas Metropolitan operos scenoje New Yorke. Dešinėje, ant uolų vir
nomybės atidengimu, mažiausia šuj — Lilija Šukytė, dainuojanti pagrindinio operos vaidmens — Neddos partiją.
Nuotr. V. Maželio
naujai atskelta atplaiša iš kūrybi
nio stabo granito pjedestalo.
Iš atklydusių “oazėn” pakelei
vių išgirsta jis visokių patarimų,
papeikimų. Tapytojui jie gal sa
ko: kur dingo peizažas, žmogus,
turinys ir spalva? Literatui: kur
intriga, kalba, žodis, humaniz
mas, realybė? Muzikui: kur rit
mas, harmonija, melodija? Vi
siems prikišama dar moralė, visiš
kai užmirštant, kad čia yra jau
religijos sritis. Aišku, nėra gera,
kad religija ir sociologija kartais
savo paskirties neatlieka, bet me
nas (estetika, pasigėrėjimas), re
ligija (dora, moralė) ir sociologi
ja (žmonių santykiai), būdami
skirtingų plotmių, sunkiai pasi
duoda suplakami į vieną “soc-relig-meno” discipliną.
Avangardinis menininkas daž
nai savo “oazėj” į visus užmeti
mus tik atlaidžiai nusišypso ir
numoja ranka. Kodėl? Nes jis ži
no, kad jo atpalaišas (išradimus)
skolina ir vagia, net “dėkui” ne
sakydami, neoazės menininkai pritaikintojai, vartodami tas at
plaišas publikai
suprantamesniuose kūriniuose, kaip priesko
ni, motyvą, net kaip temą. Savo
sausa laboratorine “formule” avangardistas žino, kad širdžių ne
sudrebins, to gal jis ir nenori ir
todėl, mostelėjęs pavargusia ran
ka, vėl grįžta prie to sunkaus ne
rimstančio kūrybinio stabo pje
destalo skėlimo. Laikas jam bran
gus, “granitas” kietas, retas pa
deda; kas jo nesupranta, laiką tik
gaišina.
Avangardistas kartais griauna,
kaip šėtonas, kartais stato ant
griuvėsių, kaip Prometėjas. Gal
jam taip yra patogiau ir gal taip
reikia? Bet yra ir galvojančių,
kad gal jau užtenka to “griovi
mo”? Laikas gal jau ir statyti?
Tačiau atrodo, kad reikės dar
daug metų “griovimui”, (ypač
mums, lietuviams). Griovimas,
kūrybinio pjedestalo
skėlimas,
dar tik pradėtas. Dar vartojamos
atgyventos, senos formos, pana
šiai, kaip gotikos laikais dar ilgai
buvo statomos romaniško stiliaus
bažnyčios, renesanso metu dar il
gai kartu klestėjo ir gotika, pana
šiai ir XX šm. dar vis neatsikrato
ma XIX šm. menais. Gal tik XXI
šm. bus visuotiniau vartojamos
šio šimtmečio avangardinės nau
jovės. Atrodo, taip visuomet bu
vo ir taip bus — hroniškai vė
luojama net vienu šimtmečiu.
Ar tos avangardinės naujovės
ko vertos? Tur būt, jei jas kar
tais, kad ir šykščiai, skolina me
nininkai - pritaikytojai, pavarto
dami publikai pritaikytiems kū
riniams. O kas tokio naujo atsiti
ko šiame dar nenusisotvėjusiam
šimtmety? Daug ko, gal net per
daug Visko nė čia nesuminėsime. Reikia dėl to ir ribotis viena
kuria šaka. Pasirinksime čia lite
ratūrą, nes, kiek aprimus dailės ir
muzikos naujovių pasipriešini
mui, o tokioj architektūroj, skulp
tūroj ir lengvojoj muzikoj nauje
nybėms pritariant jaunimui ir
platesniam mėgėjų ratui, belie
ka tad sustoti prie literatūros ir
trumpai prisiminti jos kelis nau
juosius bruožus.
Siame po
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Lilija Šukyte vėl Europoje
Po trijų "Pajacų" spektaklių New Yorke
Lilija Šukytė, Metropolitan
operos solistė, lyrinis sopranas,
š. m. sausio mėn. tris kartus
dainavo Metropolitan scenoje
New Yorke Leoncavallo operoje
“Pajacai” pagrindinį Nedos
vaidmenį. Spektakliai įvyko
sausio 12, 15 ir 18 d. L. šukytė,
po didelės sėkmės ir po trečiojo
spektaklio, sausio 19 d., išskrido
vėl į Muencheną, Vokietijon.
Ten sausio 26 d, ji dainavo Mimi
partiją Puccini “Bohemos” ope
roje, netrukus dainuoja Violetą
Verdi “Traviatoje”. Solistė vo
kiečių publikos bei kritikos la
bai vertinama ir Muencheno
valstybinėje operoje (ji viena
geriausių pasauly) ji dainuoja
jau ne pirmą sezoną. Šią vasa
rą, prieš sporto olimpiados ati
darymą Muenchene, šukytė dai
nuos operų festivalį atidarant,
korėjiečio kompozitoriaus nau
joje operoje.
Lilija Šukytė lygiai dainuoja
ir kitų miestų operų teatruose.

VYT. ALSEIKA, New York

Frankfurtas, Berlynas,
Londonas, Viena
Ji vasario mėn. vyks į Frank
furtą, kui ji pakviesta dainuoti
Puccini “Bohemoje” ir taip pat
Puccini “Turandot” ir po to
vyksta į Vak. Berlyną, kur pa
sirodys “Traviatoje”.
Ketvirtas miestas, kurio ope
roje L. šukytė dainuoja (ir jau
dainavo), tai Londono Covent
Garden opera. Kovo mėn. Šukytė
ten dainuja grovienės vaidmenį
Richard Strausso 1941 m. pa
rašytoje, rečiau statomoje ope
roje “Capriccio”. Pagaliau Vie
nos operoje jos laukia Paminos
partija Mozarto “Užburtojoje
fleitoje”.

1972 m. rudens vadovaus nau
jasis direktorius Gentele, Lilijai
Šukytei teks dainuoti dviejose
operose — Glucko “Orfėjus ir
“Euridikė” (pagrindinį vaidme
nį) ir Paminą Mozarto “Die
Zauberflocte”.
Pasirodžiusi visoj eilėj spek
taklių, L. Šukytė vėl skubės į
Muencheną, kur valst. opera
statys su Šukyte svarb. vaidmeny Debussy “Peleas ir Melisande”.

Reta viešnia JAV-se

Taigi, Lilija Šukytė retokai
pasirodo JAV-se ir didesnę me
tų dalį praleidžia, dainuodama
net penkiose Europos operose,
pažymėtina— pačiose geriausio
se. Dėl to tenka, iš tikrųjų
džiaugtis ir taip pat gėrėtis so
listės ištverme, patvarumu. Jau
New Yorke — spalio mėn.
žinome, kad ji neseniai mielai
Kitam sezone Metropolitan dainavo Stasio Šalkauskio minė
operoje New Yorke, kuriam nuo jime Muenchene Europos lietu-

ja 80 autorių, kurių vyriausio
gimimo data 1873, o jauniau
sios — 1954. Ir poetų skaičiumi,
ir laiko apimtimi antologija liu
dija vieną iš rečiausių kultūri
nės apraiškos faktų, kada tuo
pačiu metu tiek daug ir didžia
dalimi labai reikšmingų poetų
savo tautos literatūrą jau dau
giau kaip ketvirtadalis šifhtmečio sėkmingai turtina, gyvenda
mi svetur.
Ir jei visa tai nepateko į

teiktas skaitytojui knygose ir
periodinės spaudos puslapiuos
1945 -1971 metų laikotarpyje.
Tokiu būdu kai kurių poetų (J.
Baltrušaičio, J. Baniulio, J. Ais
čio bei kt.) ir prieš 1945 metus
sukurtieji eilėraščiai pateko
taipgi šion antologijon, nes
spaudoje jie buvo paskelbti dau
giausia jau antologijos laikotar
pio metuose. Neatsisakyta ir
Vytauto Mačernio, nes ir jo po
ezijos knygos pirmą kartą bu
vo išleistos ne kur kitur, o išei rel. ofiso HE 4-6840, rez. 388-223'
DR. MARIJA LINAS
vijoje. Nemaža eilėraščių skaity
DR. PETER T. BRAZIS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGO
tojas šioje antologijoje pamatys GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2817 VVest 71st Street
aplamai pirmą kartą, nes, re
2434 VVest 71st Street
Telef.
HEmloek 6-3545
daktoriui prašant, ne vienas au Vai : pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet;
(Ofiso
tr rezidencijos)
torius atsiuntė pačių naujausių antr., penkt., 1-6, treč. Ir šešt. tik
Valandos pagal susitarimą
susitarus.
rankraščius.
Rez. PR 0-0801
Atrenkant poetus ir eilėraš Dr. Ant. Rudoko kabinetą perCmš Ofiso HE 4-1818
čius bei turint minty sunkias
DR. EDMUND E. CIARA
DR. J. MEŠKAUSKAS
knygų leidimo sąlygas svetur,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
neaplenkta ir visa eilė (ypač
2709 Weet 51 st Street
2454 VVest 71st Street
jauniausių) knygų neišleidusių
TEL. GR 6-2400
,.(71st ir Campbell Avė. kampas).
autorių, jau ryškiau pažįstamų Vai. pagal susitarimą: pirmad. It Pirmad.,
antrad.. ketvlrtad. lr penkt.
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. ir penk
nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai. vak
iš periodikos puslapių. Tačiau tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.
Ketvlrtad. ir šoštad. nuo 9 v. ryto
antologijon nepateko vienas ki CMa 785-4477
Iki 11 vai. ryto — tik susitarus.
Res. PR
tas, nors ir eilėraščių rinkinius
DR. E. DECKYS
DR. FRANK PLEČKAS
atspaudinęs, bet jais neprašo
GYDYTOJA IR CHIRURGE
OPTOMETRISTAS
kęs savo kelio pirmatakų ir nie
SPECIALYBE — NERVŲ IR
Kalba lietuviškai
EMOCINES LIGOS
ko naujesnio mūsų poezijos rai2618
W.
71st St. — Tel. 737-5148
CRAWTORD
MEDICAL
BUILDING
don neatnešęs.
0440 So. Pulaski Road
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Iš viso antologijoje dalyvauValandoe pagal susitarimą
“contact lenaea’’.
Rezid. Tel. GI 8-0873

viams ir, malonu pastebėti, be
jokio atlyginimo.

New Yorke, jai neseniai
viešėjus, dėl laiko stokos nebu
vo įmanoma su ja pasikalbėti.
Tačiau šiam kartui pakaks ir
šių informacijų. Jos tris spek
taklius, nors publikai ir išpirkus
beveik visas vietas, sekė nema
žas būrys New Yorko bei apy
linkių lietuvių. Spektakliams pa
sibaigus, vėl nemažai lietuvių
skubėjo į užkulisį Liliją svei
kinti ir linkėti sėkmės ne tik
čia, bet ir Europos teatruose.
Kad toji sėkmė pasigėrėtina,
liudija jau tai, kad solistei ten
ka pirmaeilius vaidmenis atlikti
net penkiose operose.

DR. W. M. EISIN • EISIMAS

DR, A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

SPECIALYBft VIDAUS EIGOS

Vnlandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-OO0I

rel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7607
Valandos tik pagal susitarimą.
Trefladlenlats uždaryta

Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVEGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — Pllospcct 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

impreaionijtiškame gaus, o šiandien jau

Priima ligonius pagal susitarimą
jei neatsiliepia skambinti 37 4-8012

Nežiūrint, kad literatūroj šian
dien pastebimas realizmo atgimi
DR. VL. BLAŽYS
mas, bet ir čia neapsieinama be
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
avangardinių detalių
piršimo:
2801 West 03rd Street
Kampas 81-čloe tr Callfornijos
naujos dikcijos, naujos sintaksės,
Valandos pagal susitarimą:
naujos rašybos ženklų ir kitokio
Pirmad.. antrad., ketvirtad. nuo
8 Iki 7:10 vai. vakaro.
žvilgsnio į perdaug vergiškai ko
Šeštad. nuo 2 iki 2:20 vai.
pijuojamą realybę (D.
GoldTrečlad. ir penktad. uždaryta
Ofiso telef. 470-4042
knopf, Yale Rev. aut 70).
Rezid
tel. WAIbrook 5-8048
Ko mes turėtume ieškoti? O ir
mes savo kalba turėtume susikur
DR. C. K. BOBELIS
ti tyrų, nesudrumstų, gal net pi
DR. B. B. SEITON
onieriškų pavyzdžių, savos iš
rNKSTŲ
IR ŠLAPUMO TAKŲ
raiškos “gramatikos”, jei norime
CHIRURGIJA
palikti Šioje srityje savo pėdsakus.
Tel. 695-6533
“Future schock” autorius A. Tof- FOX VALLEY MEDICAL CENTEB
860 Suminti Street
fler neduoda tikslių meno ir pa

Robba * žinierių. Ne avangardo problema saulio ateitiaa atsakymų, bet jo

Route 58 — ELsdn. Illlnou

6159 South Damen Avenne

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
rd. 737-2296: ofiso ir rezidencijos
ligonius tiktai susitarus —
(By appolntment)

Priima

DR. LEONAS SEIBUTIS

Inkstų, Pūslės ir Prostatr
CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
Pirmad., antrad, ketvirtad. Ir penkt
ir ketvirtad nuo 5 - 7 vakąre
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 6 Iki 8
vai. vak. Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545
J O K S A

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
ir ne architekto problema rūpin ateities analize verta susidomėti:
tis smulkmenom. Jie duoda tik argi taip visose srityse, net litera
tūroje progresuojama?
linkmę, dizainą, idėją.
Padaroma daug klaidų. Bet, be
pavojaus, be nelaimių, kartoja Pagerbta Vincė Jonuškaitė
me — jokia nauja eskpedicija (ir
Los Angeles, Cal., lietuvių
avangardinė) neapsieina.
Kur
pasuks avangardas ateityje, sun būrys poeto B. Brazdžionio ini
ku spėlioti. Mums atrodo, dėl to ciatyva sausio 22 d. nuvyko į
net neapsimoka laiko gaišinti, tu Santa Barbara miestą pasvei
rint vos tik kelis minėtų drąses kinti Lietuvių Moterų klubų fe
nių eksperimentų ne pionierius, deracijos pirmininkės, Vincės
Jonuškaitės - Leskaitienės, mi
bet tik šiaip sau pasekėjus.
nint jai 70 m. gimimo sukaktį.
•
“Lietuvių Dienų” žurnalas šių
Avangardo produktai nebuvo metų sausio mėn. 1 nr. didžia
ir nebus brandūs, išdirbti gra dalimi paskirtas Vincės Jonuš
žuoliai. Bet avangardistai siekia kaitės, buv. operos solistės Kau
kažko panašaus. Jie siekia grožio ne, sukakčiai. Įdėtas platus V.
eksperimento tobulume, formulė
Alseikos pasikalbėjimas su Joje, ir jų kūriniai yra lyg tobuli nuškaite, be to, daun nuotraukų.
ekstraktai, apvaldyti nuo pašali
nių dalykų. Jų “gramatika” pla
Rezid. Telef. 230-4083
čiai naudojasi šių dienų ekranas,
DR.
G. BALUKAS
o toks Kafka yra kai kurių kriti AKUŠERIJAK. IR
MOTERŲ LIGOK
kų laikomas pagrindiniu auto GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
rium, įtakojusiu Mailerį, Salinge- 6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LU 5-644(
rį, Below ir kt

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
ginekologins chirurgija

Ofs. PO 7-6000

šimtmetyje žodis meistriškai bu Grillet grupės naujojo - objek
vo pakinkytas bet kokiai žmo tais, filmine technika besiremian
gaus nuotaikai išreikšti; galima čio romano, vien dialogu para
sakyti, buvo padėti žodžio pajė šytų romanų (N. Sarraute), Bogumo pagrindai ateičiai. Stengta ell, Grass, Borges ir kitų netradi
si įrodyti, kad žodžiu galima la cine medžiaga dominuojančių
bai daug ką pasakyti. Žodis, sa romanų, apysakų.
kinys, paragrafas, visas sukirpi
Ir forminės technikos detalių
mas, buvo įrodyta, gali būti lanks
“žodynas” vis papildomas nau
tus, ir todėl žmgaus fantazijai li
jais ar tobulinamas senesniais
teratūroj neturėtų būti ribų.
eksperimentais. Įeitų čia: pasąmo
Reikia tik atkreipti dėmesį į nės srautas, įvairūs laiko proble
tai, kas jau padaryta. O padary mų sprendimai, absurdinės situa
ta labai daug. Tad į kuriuos mo cijos, pasakojimai pirmuoju asme
dernius rašytojus reiktų kreipti niu arba net visais trimis asmeni
dėmesį? Čia kiekvienas gali susi mis pakaitomis, pradžios nederidaryti sau savotišką asmenišką nimas su pabaiga, vengimas int
antologiją. Tik, kaip pavyzdėlį, rigos, automatiškas (spontaniš
paimkime kad ir A. Robbe-Gril- kas — kas ateina į galvą) rašy
let asmeniškai išstudijuotą anto mas, palaidas (incoherent) raš
logiją (joje dominuoja kiek ma tas, fragmentiškas, be rašymo
žiau žinomi rašytojai, išskyrus ženklų, iš juodraščių (from work
vieną Nobelio laureatą). Knygo -in-progress) raštas, į poezijos
je “For a new novel” jis gėrisi R. skiltis, ar essay panašėjanti pro
Roussel modemiškumu enigmo- za, įvairūs užlūžimai, įterpimai,
se (nežinomybėje) ir jo rašto netikėtumai, net estetikos ieškoji
“peršviečiamumu”, I. Svevo li mas monotonijoj (žr. The lova
guistoje sąžinėje, J. Bousųuet sva Review, Beyond Baroąue, Zeitjonėse, S. Beckett sceninėj buity geist, M. Fritch raštus).
je, net R. Pinget tokiame roma
Eksperimentiniam
avangar
ne, kuris tiesiog pats save ima ir
dui,
gal
būt,
nėra
to,
kuo
jis ne
(berašant) pats save
išranda.
sidomėtų. Rezultate jis kartais
Keista asmeniška antologija.
nuobodus, kartais labai įdomus.
Aišku, Šnekant plačiau apie li Bet, kažkodėl, jis vis turi ką nors
teratūrinį avangardą, neapsieina išrasti (jei ne sau, tai ateičiai),
ma be Joyce realistinio ekspresio turi skelti atplaišas iš kietos kū
nizmo įnašo, Kafkos jau moder rybinės nežinomybės pamatų ir
nios mistinės fantazijos, Proust nesirūpinti, ar rezultatai visi bus
naujos prisiminimų formos, A. tokie, kokių buvo tikėtasi ar visos
Gide logikos ir gyvenimo, litera atskeltos atplaišos bus meniškos
tūros apie
literatūrą, Huxley ar ne. Už avangardą dažnai tai
pseudomoksliško rašto, V. Woolf atlieka menininkai — pritaiky
srauto, Sartre filosofinės beletris tojai taip, kaip architekto svajo
tikos, Camus susvetimėjusio žmo nes šiandien įkūnija dešimtys in

dviejų tomų istorinę “Lietuvių
poezijos” antologiją, išleistą
Vilniuje 1967 m., tai vargu ką
iš tenykščių begalima būtų ir
kaltinti. Tai padaryta tenai sve
timųjų atklydėlių įsaku. Anot
Henriko Radausko, išeivijoje ge
riausius savo eilėraSčius para
šiusio ir čia mirusio poeto:
Jie kirviil sukapojo žodį,
Užrakino vario raktu,
O jis mūro akmenį skrodė
Nemirtingo žingsnio taktu.
Todėl ir ši mūsų knyga tebū
na lyg ir trečiasis tomas anos
vilniškės antologijos, kad bend
rasis lietuvių poezijos veidas
pasiliktų autentiškas, niekieno
iš pašalės nesužalotas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehill 0-0017
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8 Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 va.]
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad uždaryta Iki 2 vai. p. p tr nuo 7 Iki 8 v. vak
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. PP
Ofiso ir buto tel. Ol.ymplc 2-1381 Ir vakarais pagal susitarimą

DR. F. y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad ir
šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS 1.1 G V IR KRAUJO
BPECLALYBfi

5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 7tst Street
Telefonas 025-8200
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki
4 v. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta.
Rezid. tel. WA 5-8009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligof

Skambint! - 585-2525

Ofisas tr rez., 2652 W. 50tb Bt
Tel. PRospect 8-1223
Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159
Ofiso vai.: Pirm., iantr., treč. lt
penkt. nuo 2 Iki 4 vai tr nuo 8 Iki I
v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet lr kito
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 'alku pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS

1443 So. 50tb Avenue, Cicero
Kasdien 1 -3 vai. tr 8-8 vai. vak
išskyrus trečiadienius
defitadieniais 12 iki 4 popiet

Tel.

REliance

5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietinis

gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^
3925 West 59th Street
Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. lr
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8
vai. vak.. šeštad. 12—2 vai. p. p. ir
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KTDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7156 South Western Arenu
Pirmad., antrad.. ketvirt ir penkt
nuo 11 vai iki 1 vai. ų. p. tr nu<
8—8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 1-1168
Rez teL 830-1010

Perskaitę "Draugą", duo
kitę kitiems pasiskaityti

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0105

V. P. TUMASONIS. M.D., S.C.
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p.p. Ir 6—8 vai vak.
Trečiad. Ir Aefitad uždaryta.

Tel

PRoepect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V AŠKA8)

GYDYTOJA if chirurge
6648 South Albany Avenue
Vai.: pirm., antrad.. ketv. 8—8 vai
vak.. penkt lr šeštad. 2—4 popiet
h kitu laiku pagal susitarimą.
Tel ofiso PR 0-0440

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

8107 VVest 71M Street
Valandoe- 1—o vai. popiet

Treč ir šeštad

nagai susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 Soutb Pulaski Roao
Ofiso tel

767-2111

Namo 636-486r

ViUĮ^pirm.,^an.tr^ tetv^2—8—*

Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 29 d.

Patrauklios improvizacijos
dviem skirtingom temom
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

man smagu, kad lietuvis drama
turgas sukūrė gerą, kūrybiškai iš
gyventą, neeilinį mūsuose sce
nos veiksmui dovanojimą. O gal
gi linksmė'liau darosi, kad ir vėl
sučiulbo sceninis paukščiukas.
Kad bent trumpam laikui prany
ko nuosmukio plikšalos ir polai
džiai.

Įžvalgesnės akys, aišku, matė
apsirikimus, skonis ar nusimany
mas su kaikuo nesutiko. Tačiau
vertinimą ar griežtesnius nuos
Įterpiniuose Laima Rastenytė, prendžius tepavaduoja kad ir ma
ST. MERINGIS
Aktoriai ir autoriai laimėjo.
jautriai ir charakterius išskirda žutis džiaugsmas, kurio kiekvie-'
Drąsus, pavykęs eksperimentas.
ma, perteikė Mindaugo dukters nas mūsų kai kada išsiilgstame.
Vakaras su Leonu Barausku ir
interpretatorių nuotaikas, ir pa Ramunės ir žmonos Mortos trum
Barausko ir Kelečiaus vaikiš
Jonu Kelečium praėjusį savaitgalį
pus emocinius prasiveržimus.
ties kūrinio .neatskleidė.
kai giedriuose žaismuose kažkaip
(I. 21—22) ne vien praskaidri
Šio spektaklio režisūra sutelkti savaime atsirado įdomi naujybė,
Šabloniškai kartojant jau žino
no Chicagos lietuviškos scenos
nė, paremta aktorių vaizduotė įsivaizduokim: jiedu draminius
viltis, bet ir patvirtino žinomą mus dalykus, galima priminti, mis. Darius Lapinskas talkinin
personažus (dargi “istorinius”),
dalyką, kad aktorius yra svarbus jog, sulaukęs šiltų kritikos ir žiū kavo apšvietimui, parinkdamas
lygiai kaip ir grotesko skirtingus
rovų
vertinimų,
J.
Marcinkevi

teatrinio veiksmo faktorius. Žiū
gregorianiškus choralus, pasida tipus vaidino išžiūros nekeisda
čiaus
“
Mindaugas
”
jau
ilgesnį
rovų per du “Menėje” spektaklius
lindamas repeticijų metu pasta mi ir... įtikino! Ir už tai, drauge
reakcija teigimui uždėjo pritari laiką vaidinamas Vilniaus ir Klai bomis.
su žiūrovais, jiems norisi paploti.
mo antspaudą. Ir galima drąsiai pėdos teatruose. Originaliu te
Spektaklis
nesiekė
nei
epochos
tikėti, jog šis spektaklis Chicago mos rutuliojimu ir veikalo for atskleidimo nei gilesnių psicholo
Tuo laikraštinė įvykimo ap Tyla
je ir kitur bus kartojamas. Ir jam ma veikalas lietuvių dramaturgi ginių niuansų. Aktoriai vaidino žvalga ir baigiasi. Triūsas peikti
joje yra stambus pasiekimas. Lie
nepristigs publikos.
paliekamas specialistams.
tuvos vienytojo tragedija pasida savais veidais, vien pakeitę kas
Renšė Ačademikų skautų są
L. Barauskas ir J. Kelečius — ro gyva, tebejaudina ir priverčia dienį drabužį ir jį mainydami į
jūdis.
Jau, regis, įpratęs meno įvy
be dvejojimo talentingi vyrai. Tą mąstyti, nes išsakoma ne vien ei sugalvotas apdangas. Kelečiaus
kiams
talkininkauti.
patį reikia pasakyti ir apie Laimą liuotu pavidalu, ne tik epinės dra Mindaugas didžiavosi Kelečiaus
Rastenytę — Lapinskienę, jiems mos lytim, bet ir nūdienės mąsty ilgais plaukais, ūsais ir dai
lia barzda. Nepasikeitė išore nei
talkininkavusią. Barauskas ir Ke senos jėga.
lečius, prie scenos dar Lietuvoje
“Mindaugo” fragmentai Ame Barauskas. Bet žiūrovai jiems ti
Rašytojai Ievai
prisirišę, jau bene dvidešimt pen rikoje buvo demonstruojami pir kėjo, nes, pirmiausia, lyg ir svai
Simonaitytei 75 metai
kerius metus sėkmingai bei iš mą sykį. Bet ir šios nuotrupos gino Marcinkevičiaus tekstai, gi,
tvermingai reiškėsi išeiviškuose mūsiškėje publikoje atrado pa antras dalykas, abu aktoriai sura
Žinomai mūsų rašytojai, klai
teatriniuose vienetuose: Vokieti lankesnį atoveikį. Norisi spėti, do poetinio dramos kūrinio per
joje, Kanadoje ir JAV-ėse. Nedir jog kompozicinėje pilnybėje ir teikimo būdą. Kelečiaus greitakal pėdietei Ievai Simonaitytei sau
bę scenoje pastoviai, į vaidybos spektaklio visumoje ši drama— bio meistriškumas pasirodė itin sio 23 d. suėjo 75 metai. Kadai
meną žiūri rimtai, ieško tobulu poema užpildys dabartinę sceni naudingas modernios technikos se I. Simonaitytė pagarsėjo su
mo ir bando nesustingti.
pirmąja savo knyga “Aukštųjų
nę tuštumą, sugrąžins išeiviš- dramai.
Šimonių likimas”. Už šį Mažo
Apžvalgininkas
tyčiomis
paslė

kam
tautiniam
teatrui
prasmę
Skirtingus duomenimis, net ir
pė skanėstą: Vaičiulaičio “Uodo” sios Lietuvos likiminę buitį vaiz
polinkiais, juodu, matyt, jungia bei vertę.
“Menės” scenoje praeitą penk improvizacinį šedevriuką. Šis, at duojantį romaną rašytojai buvo
ne vien troškimas nuo scenos ne
paskirta pati pirmoji nepriklau
atsitraukti, bet ir noras pasinerti tadienį ir šeštadienį buvo vaidin rodo, plačiau garsu sklinda, ir asomos Lietuvos valstybinė lite
biejų
vakarų
publikai
įrodė,
ką
tos
trys
Balto
ir
Juodo
metrašti

į naujoves. Iš to, tur būt, susiraiz
ratūros premija 1935 m. Ir vė
reiškia
talentai
ir
patirtis.
ninkų
scenos
(pradinė
iš
“
Meilė
gė ir nūdienis juodviejų partnelesnėms savo knygoms rašyto
ir
smurtas
”
dalies
ir
dvi
iš
“
Šlovė
riavimo duetas.
Bendrinės pastabos netikėlių
ir kančia”), o taip pat, karūna ar skeptikų smalsai patenkinti. ja daugiausia temas rinkosi iš
Spektaklio turinys susidarė iš vimui pasibaigus, scena, kurioje
savo gimtojo Klaipėdos krašto
Justino Marcinkevičiaus dramos į karališkąjį vainiką reaguoja
Tarytum jaučiu, kad už nuga buities. O tų knygų parašyta:
— poemos “Mindaugas” keturių Mindaugas ir jo vyresnysis bro ros stovi kritiškai nusiteikęs skai romanai — Pavasarių audroj”,
fragmentų ir Antano Vaičiulai lis Daugsprungas. Tame reginy tytojas ir veizdi į mašinėlės at “Be tėvo”, “Pikčiurnienė”, “Vi
čio pasakos “Uodas” inscenizaci kartojasi leitmotyvas:
mušamas raides. Girdžiu lyg ir lius Karalius”, atsiminimų tri
jos (arba, tiksliau sakant, kame
įtarimo šnabždesį: O kur gi kriti logija — “O buvo taip’, “Ne ta
Mindaugas:
riniu pobūdžiu grynai vaidybinė
Juk ne ant mano ją galvos už ka? Ar esi pasišovęs vien liaup pastogė”, “Nebaigta knyga”.
mis priemonėmis
atskleidi dėjo —
sinti? Ir dar Marcinkevičiaus do Pati naujausia Simonaitytės
mo). “Mindaugo” nuotrupos
knyga, išleista pernai, yra “Pas
Ant Lietuvos galvos. Ant Lie rybes keli!
buvo pasirinktos, atsižvelgiant į tuvos!
Taigi, gerbiamas abejotojau, kutinė Kūnelio kelionė”.

Žiūrovų pasitenkinimui padovanotas vaidybinis žaismas

vydas (Žvalgonis) poet, filosof.; 14. Petr. Gintalas, rašyt.; 15. kun. Alf. Grauslys, relig. fi
losof., eseistas.

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

NUSKRIAUSTIEJI
Aleksandras Radžius
1. NEBYLYS

Spalvų man nereikia.
Spalvų nebėra.
Vaivorykštė tik pasaka
man nematyta,
tik miražas
regėtas sapne.

Niekas neleis man kalbėti
susirinkimuose,
ir senatorių gudrių pasikalbėjimuos
niekas man balso neduos.

3. KURČIAS

Niekas dainuoti neleis
lakštingalų koncertuos
pavakary.
Niekas manęs neklausys
nakties tylios
vidury.

Didelė tyla
mane mažytį glamonėja.
Tyla,
niekada neprasidėjusi,
tyla
be pabaigos.

žodžio naktis,
žodžio tamsa —
aš kalinys,
aš — nebylys.

Ir žvaigždės srūva
mirusiom alėjom,
o miręs miestas
juda gatvėmis tylos.
Ir ko gi klausosi žmogus,
paklydęs miesto vidury?
Ko gi klausos mano brolis
prie upės kranto vakare?
Visur tyla, didelė tyla
mane mažytį glamonėja.

2. AKLASIS
Aš esu
naujagimė naktis.
Visada tamsi,

nes. Kiekvienas vertinimas yra neišvengiamai
subjektyvus. Tokiu negali nebūti ir šis mano
sąrašėlis, kurio tikslas tėra tik rikiuotėje pa
Tai tik 2,5 proc. iš 600. Jei eitume toliau, statyti Zenoną Ivinskį ir parodyti, kur jis sto
sakysime, iki 5 proc. ar 7,5 proc., tuoj sektų vi, kaip vienas iš daugelio. Konkrečiame laike
dail. Sidabras, Paltarokaitė, grupelė jaunes (1918 - 1940), ribotoje erdvėje (Vakarinės
nių, man nežinomų, rašiusių — eiliavusių ar Žemaitijos (dovnininkų - peinininkų) vidury
muzikavusių — dainavusių, žurnalistų būre — Telšiuose). Padėties ir tikslo nė kiek ne
lis (Nezabitauskis, broliai Meškauskai, Kos pakeičia nė faktas, kad velionis Zenonas bu
Žiupsnelis klasės draugo prisiminimų
tas ir Pranas (Germantas), Balvočius ir vo plungiškis ir tik maža dalele telšiškis. Tel
kt.), būrys visuomenininkų (seimų narys šių gimnaziją telankė tik pirmuosius ir pasta
GRIGAS VALANČIUS
Tylenis, ilgametis SLA pirm. Dargis, Kor- ruosius metus, 6 5 metus mokėsi Plungės gim
zonas, Gabalis, Sūdžius, Dom. Jurkus), ak nazijoj. Abiejur grynai to paties tipo žemai
I Vienas iš daugelio
metais suvalstybintoj. Zenonas labai užtarnau torių (Derkintis, Barauskas, Lukoševičiū- čiai. Telšiuose ar Plungėje, vis tiek negausi
jei prašysi sviesto, šieno ar svysto, šyntf; o ir
Pirmosios 4-rios Telšių “Saulės” gimnazi tai pateko “septynių išrinktųjų” skaičiun (be tė), visa plejada pedagogų (Rubažius, Burba,
vienur ir kitur gausi, ijei prašysi šveista ir šeiną.
Krausas,
broliai
Serapinai
(Rapolas
ir
Ig

jos klasės pradėjo mokymą jau 6-šias savai jo taipgi: Paulius Laučys, J. Bagdonas, Dimitr.
nas)
ir
kt.)
ir
profesorių
(germanistas
Almi

Atseit, mano brangus bendraklasis buvo
tes prieš Lietuvos Nepriklausomybės Akto pa Nikolskis, Kaz. Alminauškis, A. Nezabitaus
nas,
Šopauskis)
etc.
etc.
grynakraujis
žemaitis, kaip ir visi, kuriuos
skelbimą 1918 m. Vasario mėn. 16 d. At kis ir Adelė Grauslytė atestate pažymint “Su
Grįžtant
prie
15-kos
“
šviesių
žvaigždžių
”
,
ži

vienoje
rikiuotėje
su juo surikiavau. Be pre
seit, laikotarpy, kada šio dideliai svarbaus is aukso medaliu”).
noma,
galima
lengvai
ginčyti
ir
nesutikti,
kal

tenzijų
ir
be
puikybės,
kokios, gan apsčiai pri
. Telšių Vysk. Valančiaus gimnazija 1918torinio akto signatarai dar tebesvarstė — lais
tinti,
kad
įrašiau
tamsesnes,
praleidęs
švieses

laiko
broliai
lietuviai
kapsų
žemėje. Dar ma
va Lietuva bus ar nebus. Dar 10 mėnesių po 1940 metų laikotarpy išleido 19-ka abituri
to tebesiautėjo I pasauk karas ir bene pusant entų laidų, kuriomis davė Lietuvai gana stam
rų metų praėjo, kol išsikraustė paskutinis oku bų būrį ir talentingų ir kūrybingų vyrų bei
pantas vokietis; net 3-4 metai kol išvaikyti moterų. Pačioje viršūnėje tų žvaigždžių ir dei
įsiveržėliai bolševikai, lenkai ir bermontinin mančiukų, vargu kas galėtų suabejoti, yra, ži
kai. Anuomet visa Lietuva, kaip vienas, pakilo noma, ir šviesiai žėrintis Zenono Ivinskio var
ant koijų. Visi, dideli ir maži, bėgome, skubė das.
Jeigu man kas lieptų iš apie 600 šią gim
jome. Kas vietines savivaldas organizuoti, kas
naziją
baigusių (ar ir nedabaigusių) išrankio
į naujai kuriamas lietuviškas mokyklas, kas į
ti
kokia
15, kurie į Lietuvos kultūros, moks
Savanorius - partizanus. Vos tik karui pasi
baigus. Tai buvo ne tik staigus tautinis pa lo ir meno aruodą šį tą įdėjo, tai, kurį mo
budimas, bet gaivalingas subruzdimas, ugnia- mentą pagalvojęs, manau, per daug nesuklys
kalniu išsiveržęs lietuviškas gyvastingumas, ne čiau, išvardindamas šiuos 15-ka telšiškių maž
mėnesiais ar savaitėm, bet dienom ir net va daug tokioje eilėje: 1. Vyt. Mačernis (192044), poetas; 2. Zen. Ivinskis (1908-71), isto
landom tvinkte pritvinkęs.
Toje nuotaikoje ir atmosferoje, 1918 me rikas, prof.; 3 Paul. Augius (1909 - 1952),
tų rudenį, velionis Zenonas su broliais Juozu dailin.. 4. Paul. Jurkus, rašyt., dailin.; 5. Stas.
ir Jonu ir mano menkysta su broliu Florijo Anglickis, poetas; 6. Ant. Salys, filolog., prof.;
nu įstojome į 2-ją Telšių “Saulės” gimnazi 7. Telesfor. Valius, dailin.; 8. Česl. Kontri
jos klasę. Broliams dėl įvairių priežasčių atkri mas, dailin.; 9. Pran. Genys, poetas, kraštotyr.;
tus, abu gavome brandos atestatus 1924-25 10. Kaz. Alminas, dr. duplex, prof.; U.
metais toj pačioj gimnazijoj, jau
Vysk. Liud. Truikys, dailin.; 12. Juoz. Tarvydas (Ža
.Valančiaus vardu pakrikštytoj ir bene tais pat garas), poetas, dramaturgas; 13. Pran. MantTetšiai pirmajame Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetyje

Zenonas Ivinskis ir jo
aplinka jaunystėje

be žvaigždžių,
be ryto,
visada jauna,
neauštanti.

žiau, pernelyg per mažai to puikumo turėjo
du kuklūs, ramūs ir labai tylūs žemaičių poe
tai (Žvalgonis ir Žagaras), kuriedu jokių poe
zijos knygų neišleido, o savo kūrybą barstyte
išbarstė periodikoje. O pabandykite juos su
lasyti, surankioti—išeitų kelios stambios bran
džios poezijos knygos. Vargu išspausdinta yra
ir savo laiku netgi tarptautinį (vokiečiai už
protestavo) triukšmą sukėlusi Tarvydo dra
ma “Per audrą”. Po triumfališkos premjeros
Kauno valst. teatre, ji išimta iš repertuaro, ir
“audra” nutilo. Nutilo ir autorius apsivylęs.
— “Germanas žemaičiui neponavojo anuo
met, neponavos nė dabar”... rašė man tada
Žagarėlis į Vieną.
Bandau šiuos du puikius žemaičius (Tarvy
das karteniškis, Mantvydas plateliškis) bent šia
proga iš užmaršties prikelti, nes jiedu perne
lyg nuskriausti. Andai, net Liet. Enciklopedija
abiem vos po porą eilučių fepaskyrė, ir tos pa
čios tuščiavidurės. Be to, jaučiu, kad ir jūs
purkštaujate, kodėl šiuos du j savo “žvaigždy
ną” įkėliau.
Yra juk objektyvūs kriterijai, kurių priva
lome laikytis, patinka ar nepatinka. Sakome,
kad aukščiausio rango kūrėjas yra poetas, po jo
seka muzikas, toliau - dailininkas, o tik po to
mokslininkas, išradėjas ir “ledus laužiantis”
profesorius. Tie patys kriterininkai taipgi sa
ko, kad aktoriai, žurnalistai, pedagogai, visuo
menininkai nėra jokie kūrėjai, o tik amatinin
kai — profesionalai. Nebent jie kuo ypatin
gai pasižymėtų, kitus prašoktų, ką naujo su
kurtų, ar pavyzdžiui politikai - visuomeninin
kai dideliai kitiems pasiaukotų, save užmir
šę. Ir štai, viso to paisant, ir mano
“žvaigždynas” išėjo nei šioks,
nei
toks:
5 poetai, 5 dailininkai, 3 rašytojai tik 3
mokslininkai — profesoriai ir 2 filosofai,
ir dvigubinius talentus suskaičius. Nė vieno
muziko, nė vienos moters! Bet tai anaiptol

(Nukelta į 4 pusi.)
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Būtų netekęs nereikalingo ištęstumo, banalių buitinių detalių, ku
rių pernelyg tiršta puspenkto šim- 4
to puslapių tomelyje. Tokių sau
suolių epizodų apstu. Vieni jų
naivūs — “Nemunas—didžiausia
upė”. Kiti — neįtikimi, kaip, sa
kysim, “Velnias”, kuriame Vero
nika įtaria nesisekantį savo pa
vardės tėvynaitį esant... velniu.
Neabejotinai paskubomis su
daigstytas, padrikas apsakymėlių
rinkinys “Dvidešimt viena Vero
nika” yra, mūsų manymu, pačių
silpniausiu K. Barėno veikalu, *
anaiptol nereprezentuojančiu jo
rašytojiškų sugebėjimų.
Kaip
buitinė kronika, kurios ištisi ga
balai užsimiršta, užskleidus knygą,
jinai suteikia lengvo pasiskaitymo,
gal net medžiagos .pokalbiui. Bet
netenka jos laikytį kaip kažkas
siūlė, noveliniu romanu apie egzilę. Ne veltui pats autorius Vie
noj vietoj sako:
“Svetimas visas tas pasaulis,
kuriame ji gyvena, ir tegu jį vel
niai! Ne jos tai pasaulis. Arba ji
yra mirusi tai aplinkai, kurioje
Nuotrauka V. Maželio pati juda, arba ją supa mirusieji,
dirbtiniai, vaškiniai žrponės ir
daiktai. Lyg pro vatą pasiekia ją
tas pasaulis, toks tarytum netik
ras, toks kitoks, negu savo krašte”.

Zenonas Ivinskis ir jo
aplinka jaunystėje
(Atkelta iš 3 pusi.)
nereiškia, kad “povdininkaa
muzikalūs, ir jų moterys be talentų. O tai te
reiškia, kad mažos Lietuvos maža išpiova (gal
tik 7-8 proc.), įsprausta į labai trumpo laiko
tarpą, nė negali būti išbalansuota. Nebūtų tei
singa Panevėžy iš raseiniškių tėvų gimusį ir nė
pilnų poros metų Telšių gimnazijoj nesimo
kiusį Vyt. Marijošių čionai rikiuoti vien dėl
to, kad turėtume šiandien būry ne žvaigž
delę, o stambią muzikos žvaigždę. O moterų
apskritai toks jau likimas: užsikasti trijų “K”
(Kinder-rKueche-Kirche) apkase ir paaukoti
ten savo individualybę. Beje, talentai kaip ta
lentai, be kūrybos, produkcijos ir be atsiekimų bei kokinio - kiekinio įnašo dydžio, šiame
reikale, beveik nieko nelemia. Užkastas talen
tas neneša vaisių, parko suole dienų dienas
sėdinėjantis genijus virsta valkata. Jei praga
ro grindys grįstos gerais norais, tai jo sienos
dekoruotos miegančiais talentais. Mačernis ir
Salys, be didesnių ginčų sutiksime, ryškiausi
talentai iš visų suminėtų, ne dėl to čia ri
kiuojami, o dėl to, kad jiedu parke nesėdinėjo. O Ivinskio vertė ir didybė net nė ne jo ta
lente, bet kur kitur ieškotina. Apie tai že
miau — plačiau.
II Laučys, “Saulutė” ir du Izidoriai
Zenonas kilęs ne iš biedniokų, o iš stip
riai pasiturinčių tėvų: Juozapas ir Aurelija
(B-razinskaitė) Ivinskiai. Apie 4 km. nuo Plun
gės, kapines, Liurdą ir Kapucinus (vėliau
valstyb. gimnaziją) ir Kučinskų-Pabedisnskų
tekstil. fabriką pravažiavus, kairėj, netoli Kar
tenos vieškelio, matei jo tėviškės, — “Kaušėnų dvaru” vadinamos, gyv. namą, galėjusį ir
be šieno 15-ka svečių vienukart pernakvinti.
O ir žemės turėjo kaip palivarke, su visais
pripirkimais bene iki 70 ha. Keliom progom
lankiau Zenoną Kaušėnuose. Viena iš tų pro
gų buvo labai linksma, ir viena—labai liūd
na. Vos “aplaistę” savus brandos atestatus
Telšiuose, apie Jonines 1925 metais, apypil
nis autobusas išlydėjome plungiškius “auksi
ninkus” (Zenoną Ivinskį ir Paulių Laučį),
kartu spėdami “laistyti” ir I-ją Plungės gim
nazijos abiturientų laidą (mūsoji Telšiuose
buvo jau 4-ji). Abu ten turėjo apsčiai gerų
draugų (Petreikis, Raudys, Vaičius, Doblys,
Kadžys, Sragytės ir kt.), kurie “bebaliavojant” ir mūsų visų draugais pasidarė, atseit
sukūrėme žemaitišką Telšių ir Plungės vie
nybę. Zenonas buvo mūsų laidos “Benjami
nas”, kiek jaunesnis net už labai jauną Sta
sę Budraitę. Brandos atestatą, dargi “auksinį,”
jis gavo vos tik 17-kos metų ir 4 savaičių
amž. tebūdamas. Dar dvejus metu atėmus,
reiškia, vos penkiolikmečiu būtų baigęs ame
rikonišką “High School”. Tai jau panašu į
“Wunderkind’ą”. Kaip tokį, jį paliko ramiai
tą vasarą Kaušėnuose ir motinos tėviškėje Babrungėnuose (7-8 km į šiaurę nuo Plungės),
pas dėdes Joną ir Leoną Bražinskus, atosto
gauti, kai mus kitus ateitininkus Krupavičius
su Matulioniu “išvarinėjo” po visą Žemaitiją,
— “liaudį krikščioniškai šviesti” ir ją “demo
kratiškai” auginti.
J tokius švietėjus pakliuvome tada ne tik
sumitęs P. Laučys (Plungės rajone), “profe
sionalas bačkininkas” St. Gabaliauskas (apie
Tešlius), bet ir aš (ketvirtmečio trūko iki
19-kos) ir net I8-metis mano kaimynas Kaz.
Alminas. Ji į Mažeikius, o mane Kretingon
nugrūdo.
Vos tik 6-7 savaitėm prabėgus, Kretingoje gau
nu telegramą iš Zenono —“Mirė Laučys,
laidojamas Plungėje... tada ir tada”. Gaugais
perbėgo virpesys visu kūnu. Baisiai didelis
smūgis, ką bekalbėti — Zenonui, Ant. P-kiui
ir kitiems plungiškiams, kuriems Paulius bu
vo dar artimesnis, senesnis draugas. Perkal
to, karštą dieną dviratį stumdamas, išgėrė Šal
to vandens, turėdamas perdurtą ausį, išsilie
jimas smegenyse... ir... Plungėn nuskubėjęs
atsisveikinau velionį at-kų, Zenonas — abitu
rientų (gal antraip?) vardu. Iš visur suplau
kė būriai draugų. Velionis jų apsčiai turėjo.
Visų mylimas, dar labiau respektuojamas.
Ramus, objektyvus, protingas, taikus. Visi iš
šio vyro laukėme daug, kažko didelio. Andai,
jis savo taktu ir autoritetu sutaikė ir du “peš
tuku”, vėl į vieną daržą suvarydamas į dvi “fra
ei jas” beskylančius Telšių ateitininkus (poli
tikuojančius gabaliauskininkus ir valančininkų opoziciją). Iki šiai dienai memento (mal
dose už mirusius) momentais, man (neabe

joju prieš jo paties mirtį ir Zenonui) kaip ek
rane prabėgdavo šviesus Pauliaus Laučio vei
das, daug žadėjęs, būtų tikrai ištesėjęs. Tai ir
buvo liūdnasis vizitas Zenono Kaušėnuose.
Pora yėlesnių — buvo nei linksmi, nei liūd
ni.
Prabėgom suminėjau Zenono dėdes Bra
žinskus. Leiskite prie jų, ypač Jono, vėl su
grįžti ir papasakoti būdingą ir tam tikra pras
me reikšmingą istorijėlę. “Saulutės’’ ir Iz. Brutenio epizodėlis mažas, bet žinau, kad jis Ze
nonui lėmė, nežinau ar nulėmė, težinau, kad
man nulėmė, — jei nelikome žemės artojė
liais vienas Kaušėnuose, kitas kažkur apie Geg
rėnus. 1916-1920 metų laikotarpy, Alsėdžių Lieplaukės -Plungės - Platelių - Sedos kvarta
le veikė slaptas (vok oktipac. metu) jaunimo
ratelis. Ne šiaip sau jaunimo, o kaimo švie
suolių, vadų susibūrimas, kurio Spiritus movens buvo Jonas Brazinkas, o jo artimiausias
talkininkas — kun. Petr. Malakauskis, Plate
lių vikaras (vėliau prof. Kaune, anksti mi
ręs) ir kažkoks Jonas Norvaiša, kažkur tarp
' Alsėdžių ir Lieplaukės. Aktyviu nariu (ryši
ninku - korespondentu) šiame rately buvo ir
mano vyresn. brolis Izidorius, taipgi gegrėniškis kaimynas Pr. Mantvydas (Žvalgonis). Jie
leido anuomet ir ranka perrašinėjamą mėnesinuką “Saulutė”, ėjusią, beveik kiekvienam
puslapius ranka nusirašius, per kokias 20-25
rankų poras. Penki minėtieji, veik išimtinai,
šį neploną “žurnaliuką” ir prirašydavo, o re
dakcija kilnojosi — tai Babrungėnuose, tai
Plateliuose. Turiningus vedamuosius rašė,
kryptį-idėją-druską davė ir gaires nustatinė
jo Jon. Bražinskas (Iz. Brute'nis), kartais kun.
Malakauskis ar Norvaiša. Žvalgonis reiškėsi
peozija ir trumpais aforizminiais vertimais, o
Iz. Artojas ^vėliau Žiogas) rašė laiko ak
tualijom ir sūdyte sūdė gausiom koresponden
cijom.
Kai tėvui reikėjo tik rugių duonai prasi
malti, važiuodavo į artimesnius ir mažesnius
malūnus, o kai reikėdavo ir susipikliavoti pyragamas, visuomet Izidorius įsipiršdavo va
žiuoti apie 15 km. į didelį Bražinskų vandens
malūną Babrungėnuose. Visuomet veždavosi
bundulį popierių ir parsiveždavo kitą, pana
šų bundulį. Porą kartų, gerokai vėliau, kai jau
gimnaziščioku buvau, nusivežė ir mane. Gir
di, parodysiu tau žymų Žemaitijos švietėją,
vadą, kultūrtregerį. O jam Brazinkas buvo di
dis, kuone ir iki Basaniaus-Kudirkos aukštu
mų siekęs autoritetas. Šis net man (Zenonas,
sesers sūnus, tebuvo pernelyg jaunas) pado
vanojo didžiulį turtą, — “Vysk. Valančiaus
“Žemaičių vyskupystės” I-mos laidos abu to
melius, kai pasakiau, jog priklausąs “Žagaro”
vadovaujamam (šiam ir perdaviau) senosios
liet, raštijos rinkimo ir studijų rateliui. Studi
juokite ir nepražudykite, kaip akį saugokite
šią brangią retenybę, pasakė jis. Namo grįžus
—kita staigmena iš kito Izidoriaus (ne Brutenio, bet Artojo - Žiogo). Išnešė iš savo ka
maros svirne kelerių metų krūvą “Saulutės”
komplektų, padavė ir tepasakė: “Pasiskaityk,
paskaityk atidžiai”. Na, ir skaičiau atidžiai.
Atsiskleidė visos paslaptys, kodėl Jis (Iz.) kal
bino pamotę (mano motiną) ir tėvą (sun
kiai davėsi) nedelsti, samdyti “daraktorių”
ruošti Flor. ir mane gimnazijai ir tuoj vežti,
kai ši atsidarys, ir mudu pasiruošime. Antai
ir Pučkorių Alminai žada tą patį daryti (tai
ypač paveikė tėvo ambiciją nenusileisti, ir pa
galiau sutiko). Iz. pats tarėsi jau peraugęs
(per 20 m.) po ilgos pertraukos kartoti, pa
pildyti tai, ką rusiškoje Telšių keturklasėje ir
privačiai buvo išmokęs.
Iz. Brutenio vedamuosiuose “Saulutėje”
kaip raudonas siūlas buvo verpiama nenutrau
kiama gija, pagrindinė mintis: Švieskitės, švieskitės, švieskitės (a la Kudirkos — kelkite, kel
kite...). Leiskite vaikus į lietuviškas mokyk
las, raginkite kitus, mokslinkite juos, kiek tik
išgalite. Tik šviesios mažos tautos nežūsta, tik
mokyta Lietuva bus ir išliks laisva.
Aišku, Jonas B. pakišdavo “Saulutę” ne tik
jaunesniam Leonui (Babrungėnų “Carry
Grant”) bet ir į Kaušėnų marčias išėjusiai se
seriai Aurelijai ir jos vyrui Ivinskiui. Šiuos jis,
žinoma, ir žodžiu spustelėjo, kol anie pasku
bintai, nesiterliodami nė su pradžios mokyk
la, pasamdė daraktorių, paruošė Juozą, Joną
(neatsiliko nė vos 10,5 metukų Zenonukas)
ir lakino juos į Telšių gimnaziją 1918 m.
(Bus daugiau^
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Rūsti žiema

NAUJA KAZIMIERO BARE NO KNYGA PERSKAIČIUS
Kazimieras Barėnas. DVIDEŠIMT
VYTAUTAS A. JONYNAS
VERONIKA, Londonas.
1971 Nidos Knygų klubo leidinys
Nr. 83, 1971. 458 psl. Knygos kaina
minkštais viršeliais $4.50, kietais tarpiais dingteli, kad jo knygos
— $5.00, gaunama ir “Drauge”.
pavadinimas netikslus.
Tokių,
*
niekam kelio nepastojusių, nieko
nenuskriaudusių, priešingai —
VIENA

Rodos taip dar neseniai (1969
m.) susilaukėm iš K.
Barėno
stambaus, ir puslapių skaičium
ir epiniu pločiu, romano “Tūboto gaidžio metai”, o štai prieš
akis ir naujas, nemažesnės fizi
nės apimties veikalas — “Dvide
šimt viena Veronika”. Intriguo
jantis savo pavadinimu. Ar tai
šventraštinė nežinomoji, nušluos
čiusi Išganytojo veidą pakeliui į
Galgotą? Kodėl dvidešimt viena?

daug gero padariusių Veronikų
ne dvidešimt viena ir ne dvide
šimt vienas šimtas, bet dar dau
nesiskėgiau. Nezyliojančių,
tojančių, prasmegusių namų ruo
šoj, paslaugių nuomininkams ir
šiaip bėdon pakliuvusiam žmo
geliui, neužkapojančių vyro, kai
tas pareina “alumi pasmirdęs”.
Nesinorėtų teigti, kad jų “Hemera kai ergą” (darbai ir dienos)
būtų neteisingai pavaizduotos.
Priešingai, gal net perdaug deta
liai. Žurnalistiniu kruopštumu,
tarsi naudodamasis neužbaigtų
apybraižų, dienoraščių ir pagel
tusių laiškų šūsnim, Barėnas
smulkmeniškai aprašo visus įvy
kius - įvykėlius, nuženklinusius
ne kažin kaip įvairų išeivio gyve
nimą. Kaip kažkada Veronika ly
dėjusi Kostą policijos lapklausinėjiman, kai “šventabezdis Kirkilas”
įskundė jį skaitant sovietinę spau
dą, kaip jinai patekusi pas skūra lupį senovės lietuvį Liūlį, kaip susikirtusi su praeities neužmirštančiom poniutėmis mokykloj ir šal
pos darbe, kaip nusivylusi buv.
seminarijos drauge, dabar ištekė
jusia už svetimtaučio piniguo
čiaus, kaip kažkada bijojusi aki
plėšos čiabuvio brito mėsininko.
O kur dar bėdos su nuomininkais
— su Algirdu, visur įžiūrinčių
žydų pasalas jį nudaigoti, su Ang
lijoj prieglobsčio' nerandančiu
Čanda Bahadur Menonu? Kur
dar vargai su nesąžiningais kai
mynais, kur vasaros atostogų ap
rašymai Lietuvių Sodyboj?

Jau pirmieji puslapiai viską pa
aiškina. Veikalo centre paprasta
moteris — Veronika Šventarienė.
O knygos skyriai, nors ir turi sa
vo pavadinimus, numeruoti ve
ronikomis (Pirmoji
Veronika,
Antroji, Dešimtoji ir taip toliau
iki Dvidešimt įpintosios). Nieko
čia magiško! Veikalas dedikuoja
mas žmonai. Atseit nuspėtina
kiekis autobiografinio elemento.
Savaime aišku, kiekviename sky
relyje dalyvauja Veronika. Tai jos
dienų kronika nuo maždaug
naujakurystės Anglijoj, Intrighame (apie kurį Barėnas yra tiek
rašęs) iki vyro Kosto mirties.
Dažnokai skyreliui medžiagą su
teikia netikėtas susitikimas; kas
nors Veroniką užkalbina, arba ji
pati išgirsta lietuvišką
balsą.
Tuo pasinaudojama nupiešti vi
sokį vargelį, namų
rūpesčius,
darbovietės lažą, bendruomeni
nio gyvenimo nesėkmes, trumpa
laikius džiaugsmus ir, nepaliku
sius gilesnio rando, apsidrėskimus. Atvirai sakant, geroką gyve
nimo pilkumėlę. Kokį metų tarps
nį — dešimt, penkiolika, dvide
“Ir nors sakais, kad tu ne
šimt — vaizduoja veikalas, ne
Odisėjas
aišku, bet nuo to momento, kai
Tu nežinai, kiek tu papasakot
Veronika įžengia į veidrodžių sa
lę, kur ji matoma iš priekio, kairio
gali”
, pasak Aisčio.
ir dešinio profilio bei nugaros,
jos personažas nepakinta. NesuPažintine prasme tie išsipasa
menkėja, bet taip pat ir neišau
kojimai,
vartant šeimos albumą,
ga į herojinių dimensijų figūrą.
savotiškai įdomūs. Sklandus, ne
Skaitytojas sužino ir
patiki, retai nuspalvinti ironija, nuškikad tai jau nebejauna moteris, cuoją visą galeriją stovyklinio
buvusi mokytoja. Darbšti, parei mailiaus atstovų; dažnai paliečia
ginga, geros širdies (net per jaut mos visiškai aktualios išeiviškojo
rios), motiniškų politikių. Gal gyvenimo problemos - siutinių,
kartais pasiduodanti neaiškiai testamentų klausimas ir t.t. Kai
baimei, kaip ir pritinka švelniai amerikietis Thomas Wolfe rašė
lyčiai, bet šiaip jau sėkmingai s avo romanus, kažkas pasiūlė jam
išvengianti pagundų ir graužaties kitą kartą įrašyti savo personažų
ypata. Sakytumėm idealus lietu adresus ir telefonų numerius. Ar
vės moters tipas, kokio kadais pa tokį pat priekaištą padarys Angli
geidavo ir vienas konkursas. A- jos lietuviai, nežinia, bet visumoj
pie kurį rašė taip pat R. Vėžys vaizduojamieji asmenys tipingi.
garsiame eilėraštyje.
Nežiūrint to, iš literatūrinio taš
Barėnas piešia šį portretą, ar ko žvelgiant, Barėno knygoj pasi
teisingiau eskizus portretui, nes gendama daug ko: kompozicinio
jų 21, atsargiais teptukėlio pote išradingumo, sąsajų tarp paskirų
piais, realistiniam stiliuj, ir pro- kyrelių, stiliaus kondensuotumo,

charakterių išryškinimo.
Kiekviename skirsnelyje, kiek
vienoj veronikoj, sakysim, mini
mas jos vyras Kostas, kurį auto
rius numarina bemiegantį kny
gos pabaigoj. Bet jis pažymėtinai
'blankus. Tik viename skyrelyje
(17-tame: “Mūsų laikų didvy
ris”) šis tas paaiškėja apie jo pra
eitį, ne kažin kaip patrauklią.
Skaitytojui visai neaišku, nei kaip
jis tvarkosi su savo sąžine, nei ko
dėl Veronika jo nepaliko. Taip jis
ir užmiega, bespalvis, amžinu
miegu. Jei Barėnas būtų ieškojęs
išeities taško kokioj nors konflik
to ar krizės situacijoj ir pasinau
dojęs natūraliai atsišakojančiais
(“flash-back”), neabejotina, kad
jo veikalas būtų daug laimėjęs.

Nenuostabu, kad tvirčiausi kny
gos puslapiai yra tie, kuriuose
Veronika panyra praeities prisi
minimuose. Tokiais yra XVI Ve
ronika (“Sapnai”), pasakojanti
apie jos gailią vaikystę ir XV-ta
("Karalienė Motina”). Jose yra
tikrasis Barėnas, kokį pažinom iš
“Atsitiktinių susitikimų” ir “Tūboto gaidžio”, santūrus, tausojąs
žodį, nepaleidžiąs dūdų, kur ne
reikia, ir tiesmukas. Deja, tokio
lygio skyrelių per mažai. Žymiai
per mažai.

VYSK. MARCINKUI 50 M.

Aukščiausiai šiuo metu Vati
kane iškilęs lietuvis — vysk. P.
Marcinkus yra gimęs 1922 m. sau
sio 15 d., taigi šiemet sulaukė 50
m. Šiuo metu jis faktinai yra Va
tikano finansų ministeriS.

IR ANTROJI ENCIKLOPEDIJA
PARTINEI PROPAGANDAI
Okupuotoje Lietuvoje, baigus
leisti “Mažąją tarybinę lietuviškkąją enciklopediją”, planuojama
didesnė. Numatoma išleisti aštuonių tomų ir tam jau sudary
ta 85,000 kartotekos
kortelių.
Skelbiant apie tai “Literatūros ir
Meno” 2 nr. pažymima, kad toje
didesnėje enciklopedijoje bus gau
siai vietos skiriama Sovietų Są
jungos komunistų partijai ir Lie
tuvos komunistų partijai.
Šios rūšies informacijų gausu
ir mažojoje enciklopedijoje. Jos
pasitarnavo bent vienu reikalu—
parodė, kiek daug lietuvių komu
nistų yra iššaudžiusi, Maskva.
Dešimteriopai daugiau negu va
dinamas “fašistinis režimas” Lie
tuvoje.
Tačiau enciklopedija juk moks
linis, istorinis leidinys. Jis turi
tarnauti šioms žinijos šakoms, o
ne partinei propagandai. Parti
niai reikalai labai siauri. Kaip
galima atimti vietą, kuri turi bū
ti skirta visos lietuvių tautos, vi
so pasaulio kultūriniams, moks
lo reikalams, pašvenčiant tai par
tinei klikai?
Partiniai reikalai labai keičia
si. Patys komunistai ankstybesnėse enciklopedijose į padanges
kėlė Staliną, o dabar — mažojo
je enciklopedijoje jam jau nei
eilutės nebuvo paskirta. Ir da
bar grūdant į enciklopediją parti
nius dalykus, tenka pramatyti,
kad ateityje tuos puslapius teks,
gal būt, išplėšinėti arba naujose
laidose išmesti, kaip jau Sovietijoje yra įprasta.
Planuojama išleisti enciklope
diją tik aštuonių tomų. Laisva
me pasaulyje išleista enciklope

dija 36 tomų, ir tai viskas yra
labai suglautsai, jaučiama, kad
dar ne visa medžiaga aprėpta.
Kaipgi galima, leidžiant tik aštuo
nis tomus, dar gerą jų dalį už
gožti partiniams reikalams ir tai
dar okupacinės komunistinės So
vietų partijos liaupsinimams. Jau
pats tokios medžiagos brukimas
yra įrodymas, kad enciklopediją
žymia dalimi numatoma skirti
ne mokslinei informacijai, o par
tinei propagandai, kas iš karto
numuša jos vertę.
J. Daugailis

LIETUVIAI FOTOGRAFAI
LONDONO LEIDINY

Londone praėj. metų gruo
džio mėn. išleistame “1972 metų
fotografijos albume” esama ir
lietuvių fotografų nuotraukų.
Tai V. Uznevičiaus "Šimtametės
džiaugsmas”, A. Sutkaus “Bo
butė”, R. Rakausko “Takas per
rugius”, A. Macijausko “Giri
ninkas”, A. Pilvelio “Šokis”,
“Vestuvės” ir “Paršiukai” (E.)
BALSU VALDOMOS RANKOS
Kumanoto universiteto profe
sorius dr. Tatsuji Tarnai, japo
nas, suprojektavo aparatėlį ir
mechanines rankas devynerių
metų mergaitei, kuri gimė be
rankų , nes jos motina buvo
ėmusi talidomido vaistus. Dabar
jos mechaninės rankos yra val
domos iš aparatėlio, pritvirtinto
prie krūtinės. Aparatėliui im
pulsai duodami įvairiais mergai
tės balso tonais ir net dantų sugriežimu.
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ANTANO MACEINOS LAIŠKAS
KNYGOS MECENATUI
KUN. VINCUI PUIDOKUI
Didžiai Gerbiamas Kunige
Klebone,

Gavęs rankraštį mano knygos
“Didieji dabarties klausimai”, tu
rinčios pasirodyti serijoj “Krikš
čionis Gyvenime”, prel. V. Bal
čiūnas man pranešė, kad Jūs
esate šios knygos mecenatas. Tai
man buvo džiugi žinia ir sykiu
stipri paguoda, kad štai atsiranda
žmogus, giliai jaučiąs religinės
literatūros svarbą mūsų tautai ir
todėl visomis išgalėmis remiąs jos
r* leidimą. Už šią paramą leidėjui
ir už visą Jūsų nuoširdų dvasinį
jausmą esu Jum didžiai dėkingas,
nes žinau, kad tik tokių asmenų
kaip Jūs dėka katalikiškoji mūsų
visuomenė išbris iš tokio žemo ly
gio, kuriame vis dar tebesame re
liginės literatūros atžvilgiu.
Minėtos knygos užbaigos žody
je, sekdamas savo mokytoju St.
Šalkauskiu, keliu mintį, kad tau
ta pergali liaudinį savo kultūros
laipsnį ir pakyla į nacijos rangą
tik tada,. kai pradedi dalyvauti
antautinių problemų sprendime.
Tai tinka visom problemom, tai
tinka ir religinėm problemom —
šiom gal net labiau, negu kuriom
kitom, nes religinės problemos pa
čia savo esme yra nesurištos nė su
vienos kurios tautos reikalais: jos
liečia visą žmoniją ir jos likimą.
Nuosekliai tad dalyvavimas jų
sprendime gal dar greičiau pada
ro tautą nacija, negu dalyvavimas
gamtamokslio, psichologijos, so
ciologijos, literatūros, meno prob
lemose bei darbuose. Todėl savo
knygos užbaigoje aš ir raginau
jaunuosius mūsų teologus ir filo
sofus atsidėti religinių problemų
sprendimui bei šio sprendimo
skelbimui raštų pavidalu. Juk jau
noji mūsų teologų ir filosofų kar
ta, užaugusi ir išsimokslinusi už. sienyje, yra pasisavinusi kitų lai
mėjimus ir ypač atsidariusi kelią
į šiuos laimėjimus kalbų mokėji
mu. Užtat ir ji yra ypatingai pa
šaukta ir ypatingai įpareigota
jungtis į dabarties religinius klau
simus ir juos kūrybiškai spręsti,
kad tuo būdu ir mes lietuviai ne
tik žiūrėtume, ką kiti daro, bet
ir patys tartume savą žodį, kar
tais gal net tikslesnį, nes nesame
apsunkinti bei surišti kokios nors
didelės tautos aplinkybėmis bei
papročiais. Šiuo atžvilgiu esame
laisvesni, todėl kritiškesni ir kūrybiškesni. Reikia tik ryžto!

nepaprastai sveikintina, jei prie
“Krikščionio Gyvenime” susida
rytų koks nors fondelis. Juk tokių
fondų turime Amerikoje jau ne
vieną. Tik, deja, religinei litera
tūrai leisti jo lig šiol neturime.
Gera yra, kad Lietuvių Fondas
remia istorinių veikalų rašymą
bei leidimą. Bet istorija yra tau
tai dar ne viskas. Priešingai, jei
vienašališkai pasuktume į istori
ją, tai būtų ženklas, kad jau ne
bepajėgiame kurti, o tik apmąs
tyti tai, kas buvo sukurta. Per di
delis istorijos pabrėžimas man vi
sados kelia savotišką nuogąstį,
kad jau esame išsekę. Religinės
literatūros paruošimas ir išleidi
mas kaip tik ir gaivintų ne tik
mūsų žvilgį į praeitį, bet ir mūsų
viltį ateitimi. Todėl toksai fondas
prie “Krikščionio Gyvenime” kaip
tik būtų šios mūsų vilties bei šio
kūrybinio ryžto ženklas ir garan
tija. Sava auką, mielasis Kunige
Klebone, Jus esate tokį ženklą da
vęs ir aną mano nuogąstį iš dalies
išsklaidęs. Tikėkimės, kad šitoks
ženklas darysis vis skaidresnis ir
kad mūsoji religinė literatūra
greitai — Jūsų ir prel. Balčiūno
pastangomis — pasistūmės tiek
priekin, kad pasivys ne tik istori
ją, bet ir dailiąją literatūrą. Dar
sykį ačiū, labai labai ačiū už Jū
sų didžiadvasį ir plačiaširdį mos
tą kaip simbolį mūsų religinės
raštijos atbudimui.
Baigęs ir spaudai jau atidavęs
minėtą knygą “Didieji dabarties
klausimai”, imuosi dabar rašyti
lyg ir jos tęsinį pozityvia prasme.
Mat, ši knyga, nagrinėjanti pa
saulio sekuliarizaciją, evangelijų
numitinimą ir evoliucijos bei re
ligijos santykius, išėjo gana kri
tiška (panaši į “Bažnyčia ir pa
saulis”). Todėl dabar rėikėtų
duoti pozityvų kai kurių klausimų
sprendimą — tiek ryšium su "Di
džiaisiais dabarties klausimais”,
tiek su “Bažnyčia ir pasauliu”,
kurioje krikščionies veikla pasau
lyje irgi nėra reikiamai išvystyta
ir todėl kai kam kelia rūpesčio,
esą ašen norįs krikščionį aprėžti
tik malda bei sakramentine prak
tika. Šiam visam neaiškumui pa
šalinti kaip tik ir turėtų tarnau
ti nauja knyga “Krikščionybė ir
kultūra. Žmogaus kūrybos vaid
muo Dievo karalystėje.” Sutarė
me su prel. Balčiūnu, kad tokią
knygą dabar turėčiau rašyti. Pa
žadėjau jam! Pasimelskite, kunige
Klebone, kad man Viešpats teik
tų dar kiek jėgų šiam pažadui te
sėti, nes mano sveikata yra' silpna
(nuo 1967 m. po širdies infarkto,
esu ligonis ir pensininkas nuo
1970 m. bal. mėnesio) ir todėl
mano laikas yra greičiausiai ne
labai ilgas. Tačiau dirbant siste
mingai, žiūrėk, po keletos mėne
sių ir susidaro lakštų krūvelė.
Tegu mūsų Viešpats laimina
Jūsų, gerbiamas Kunige Klebone,
gerą širdį ir visą Jūsų veiklą tiek
religinėje, tiek tautinėje srityje —
neatskiriamoje viena nuo kitos.

Iš kitos pusės visam tam reikia
tam tikros organizacijos ir me
džiaginių išteklių. Dvasiniu at
žvilgiu religinėje srityje mes ne
same tokie skurdžiai, kaip kad iš
sykio galėtų atrodyti. Mes turime
eilę tiek senesnių, tiek jaunesnių
teologų, filosofų, sociologų, psi
chologų .istorikų, kurie gerai val
do plunksną ir kuriem religinė
sritis yra labai artima. Tai, ko
mum lig šiol trūko, yra paskata
kurti. Iš savo paties patyrimo ge
rai žinau, kaip sunku yra rašyti
knygą, nežinant, ar ji kada nors
išvys pasaulio šviesą, vadinasi, ra
Jūsų visa širdimi
šyti spintai. Visai kas kita, jei kas
Antanas Maceina
nors šios knygos pageidauja ir jei
jos išleidimas yra tikras. Manau,
kad taip yra ne tik su manimi,
New Yorkas minėjo
bet ir su visais kitais. Religinės
prel. M. Krupavičių
literatūros turime labai maža ne
Prel.
M. Krupavičiaus mirties
todėl, kad nebūtų, kas ją rašo,
metijiės
sausio 23 d. paminėtos
bet todėl, kad nėra organizacijos
New Yorke, Kultūros Židiny.
ir išteklių, šiai literatūrai leisti.
Dideliu tad džiaugsmu sutikau Rengė Krikščionių demokratų
žinią, kad Amerikoje susibūrė New Yorko skyrius. Minėjimą
keletas veiklių žmonių ir įsteigė atįdarė dr. Ooma3 Jasaitis, pa
seriją “Krikščionis Gyvenime”. grindinę paskaitą apie Mykolą
Sutikau ir pats įeiti į šios serijos Krupavičių, kaip kunigą ir didi
redakciją — tegu daugiau ir var valstybininką, skaitė prel. Jo
du, nes konkrečiam darbui erdvė nas Balkumis. Antroje minėjimo
yra per didelė. Dar labiau mane dalyje parodyta A. Kezio, SJ,
nudžiugino,' kad šioje serijoje jau filmo “Dvylika” dalis — R.
yra pasirodę penki stambūs to Kviklytės pasikalbėjimas su M.
mai! Tai labai graži pradžia. Sy Krupavičium. Gausūs minėjimo
kiu betgi ir sunki pradžia, kaip dalyviai bu.vo pavaišinti kavute
tai esu patyręs iš šios serijos ‘mo- Į ir užkandžiais. “Draugo” dienitor primuš’ prel. Balčiūno. Būtųnėje laidoje bus plačiau.
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MUSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

---- ------------------------------------------- —

PONCIJUS PILOTAS
Sehovės Romos vietininkas 1605 m. anoniminiame rytiečių
(prokuratorius) Judėjoje Pilo katekizme vartojamas Pontijas
tus Pontius (26-36 m. po Kr.) Pilotas: kentė poPontijuPivėliausiuose lietuvių oficiali- lotu (originale rašyba: kinte
niuese bažnytiniuose leidiniuose po Pontiu Pilotu). M. Mažvydo
(pvz. 1966 m. Romos katalikų katekizmo Ponskasis Pilotas yra
apsigynė ir kt.) vadinamas Pon- verstas iš šen. lenkų Pontski
eijus Pilotas. Bet se.nuosiuose (dabar Panoki) Pilat. Visi šie
liet, kalbos paminlduose lot. antriniai vediniai (lot Pontius,
Pontius (gr. Pontios) buvo su- liet. Pontiškis, šen. lenkų Pontsprantamas
priklausomybiniu , ki, taip pat vok. Pontier ir kt.)
būdvardžiu, todėl pvz. M. Dauk-: sutartinai rodo buvus pagrindiša savo 1595 m. katekizme-var- i nį žodį Ponias (lot. Pcmtus, gr.
tojo Pilotas Pontiškis, t. y. Pon Pontos ir kt.), iš kurio jie galė
io Pilotas; taip jis vadina jo būti sudaryti. Mūsų Pilotas
mas ir Lietuvių kalbos vadove Pontiškis yra panašios darybos
bei A.' Senno ir A. Salio žodyne. ir reikšmės,kaip pvz. salaJciškis

arba salakinis), t. y. Salako,
kunigas ir kt.
Poncijus Pilotas savo priebal
siu c vietoj t niekuo nesiskiria
pvz. nuo Horacijus (lot. Horatius), taip pat Bonifacijus (lot.
Bonifatius) ir kt. Mokyklose lot.
1 graiia mes paprastai tetardavo
me gracia; mūsų gracija vei
kiau yra paskolinta iš lenkų
graeja. Bet šalia Titas (lot. Ti
tus) vien dėl vienodumo, atro
do, geriau tiktų Titijas ar Titijus (lot. Titius), ne Ticijas ar
TicijuS; dėl to šalia Ponias galėtų būti ir Pontijas ar Pontijus
Pilotas. Man atrodo, prasmingesnis yra hiatas Pontiškis.

P. s.
“DARBININKAS” VIRTO
SAVAITRAŠČIU
“Darbininko" laikraštis, ei
nąs Brooklyne, nuo š. m. sausio
28 d. leidžiamas vieną kartą per
savaitę. Metinis laikraščio pa
rengimas su tradicinių premijų
paskyrimu numatytas š. m. va
sario 5 d. (a)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllll*

“LIETUVOS ATSIMINIMU”
Radijo Valanda Jau 30 metų tarnauja
New Jersey. New York, Ir Connectl
eut lietuviams! Kas šeštadieni, nuo
5 Iki 6 vai p. p., Iš WEVD Stoties
New Yorke (1830 kll., AM tr 97.<•
meg. FM).
Direkt. — Dr. Jokūbas J. Stukaa
1497 Force Drive,
Mountainslde, N. .1. 07002
Tel. 232-5505 (code 201Kviečiame taip pat
klausytis —
Lietuviškų Kultūrinių Valandų anglų
Hail Universiteto
V. K. Jonynas
Detalė Šiluvos Marijos statulos šv. Kazimiero kalba, Iš Seton
radijo stoties: (New Jersey WSOU
bažnyčioje, Worcesteryje, Mass.
(Nuotr. V. Maželio) (89.5 meg. FM) Pirmad., 8:05-9:00
v. v, (Vadovauja prof. J. Stukaa)

APIE PASĄMONE ĮSIŠNEKUS
Iš trumpo mano pasisakymo
dėl dr. G. Valančiaus “Pasąmo
nės liūnų” (1971.10.16 “Drau
go” Kul'tūr. priedas), rodos, ne
matyti, kad pasąmonę būčiau iš
radęs netinkamos darybos ir siū
lęs keisti į pasąmonį, atseit “tin
kamesnį”, kaip primeta man
S. Kalvaitis (1971.11.27 Draugo
II d.). Ten tik abu žodžius pa
rodžiau pavyzdžiais iš gyvosios
kalbos. Kad pasąmonė kliuvo ne
man vienam, nors to žodžio da
ryba ir pateisinama, rodo ir O.
Rozniekienės pasisakymas Gimto
joje Kalboje (1965JMr. 2,26 psl.).
O mano ir daugiau prie to pa
sakyta: kad per priešdėlį ir galū
nę naujai-atsirandąs žodis lyg ir
nutolsta nuo savo pirmgimio (ir
primgimio) ir tampa įvairesnis,
kaip antai padubysys, pamituvys, papelkis, užvalkalas , (ir už
valkalas), užlaidas (ir ūlaidas),
umorėlis ir kt.
Man pasąmonys iš tikro arti
mesnis už pasąmonę, bet neįtaigoju atsisakyti tos pasąmonės,jei
gu jau ji bando įsipilietinti. Ogi
aš ir nesidedu esąs iš tų, kurie
sprendžia kalbos ir rašybos daly
kus, bet pasamprotauti, rodos, va
lia ir kitam, kas šiaip ar taip
domisi kalbos reikalais.
“Nors kiek” atsimenu links
niuotes ir kirčiuotes, bet aną kar
tą mano neapsižiūrėta — to ir
neišsiginu. Tiktai kas “nors kiek”
prisimena linksniuotes ir kirčiuo
tes, manau, aiškiai suprato, kad
mano turėta galvoje kirčiuotės, ne
linksniuotės — tai rodo ir abu pa
teiktieji žodžiai. Tas S. Kalvaičio
pamokslėlis atrodo lyg ir per il
gas ir jau atsiduoda išrūgomis...
Dar niekas negali pasakyti,
kad lietuvių kalbos mokslas jau
baigtas. Juo labiau — nenusis
tovėjęs ir nenustatytas kai kurių
plačiai vartojamų žodžių kirčia
vimas: tam apstu pavyzdžių ir
Lietuvių kalbos žodyne, jau vi
suose aštuoniuose tomuose. Aiš
kios bendrinės kalbos dar pasi
gendi ir jau lietuviškose mokyk
lose apsišvietusių žmonių tarpe.
J bendrinę (drauge ir literatū
rinę) kalbą jaunimas ilgainiui įpras per lietuviškas mokyklas ir
pavyzdingą spaudą. įpras taip pat
ir į naujadarus. Bet nėra dar ir
pakankamai pasiruošusių moky
tojų, kurie vienodu darnumu ga
lėtų mokyti gimtosios kalbos.

Bendrinei lietuvių kalbai daug
pagelbėti galėtų kunigai per baž
nyčias. Bet štai jau 60 metų mi
nima siela, dar K. Būgos iš se
nųjų raštų iškelta ir patarta sa
kyti su tvirtaprade priegaide ant
pirmojo skiemens (kaip siena), o
daugelis dar vis tiek tą sielą kir
čiuoja kaip vielą. Pritiktų dar
kai kurias maldas ir giesmes per
žiūrėti. Kunigai per savo susiva
žiavimus, be kita ko, galėtų pa
sikviesti ir kurį kalbininką pasi
tarti bažnytinės kalbos reikalu.
Bažnyčioje,rodos, taip pat reika
lingas sutarimas ir gimtosios kal
bos reikalu. Vienas inteligentas
lietuvis pasisakė, kad jis per ra
diją ar televiziją vis pasiklausąs
kunigo pamokslo angliškai, nes
tik iš kunigo pamokslininko tesitikįs išmokti tinkamo anglų kai-1
bos tarimo. Tiesa, yra ir mūsų |
kunigų pavyzdingai lietuviškai
kalbančių, bet jų reiktų daugiau,
jų reiktų visų tokių. A. Giedrius

Naujas Kazio Sajos
veikalas
Nauja dramaturgo Kazio Sa
jos pjesė “Dilgėlių šilkas” pa
statyta Kauno dramos teatre.
Tai jau tryliktoji K. Sajos pje
sė lietuviškoje scenoje. Anot
“Literatūroj ir mene” (I. 22)
rašančio J. Pociaus: “Pjesės fa
bula grindžiama gana dramatiš
kais jauno mokytojo Tomo Ado
monio pergyvenimais. Tragiška
sesers Vilės mirtis, prieštaringi
aplinkos procesai verčia Tomą
vis giliau susimąstyti, įvertinti
kiekvieną situaciją, savarankiš
kai ieškoti teisingų sprendimų.
Lyrinės gaidos spektaklyje susi
pina su sodria ironija, grotes
ku. Plastinę spektaklio išraišką
pagyvina ir pantomimos diver
tismentai".

Marųuette Medical Building
Pharmacy, Ine.

Čiurlionio galerija ir šiais metais ruošia tradicinę dailės parodę —
1972 m. vasario mėn. 12-20 d. d., ir kurioje kviečia dalyvauti visus Chica
goje ir jos apylinkėse gyvenančius lietuvius dailininkus.
Pramatomos premijos už geriausius kūrinius bus skiriamos nepai
sant meninio stiliaus. Kūrinių atrinkimui ir premijavimui bus kviečiama
jury komisija.
Dailininkai, suinteresuoti šia paroda, užpildo žemiau paruoštą kupo
ną ir jį pasiunčia ne vėliau š. m. vasario mėn. 1 d. Čiurlionio galerijos di
rektorei Vandai Batakienei šiuo adresu:
1836 W. 93td St„ Chicago, III. 60620 (Telef. 239-4683)
Kūrinių skaičius apribojamas ne daugiau 4, kurie pristatomi galerijon (5620 S. Claremont Avė., Chicago) ne vėliau vasario 5 d., su užpaka.
ly kūrinio identifikacija, pažymint dail. pavardę, kūrinio pavadinimą, tech
niką ir kainą. (Jei parduodamas).

Dalyvausiu Čiurlionio galerijos ruošiamoje parodoje 1972 m. vasario
mėn. 12-20 d. d. su sekančiais kūriniais: (Pasiųsti šias žinias ne vėliau
vasario mėn. 1 d.).

ROBEKT J.

WIACEK,
BSRPH

Your Profcssional
Pharmacy

PHYSICIANS'
DIABETIC'S —
SICK ROOM SUPPLIES
i
ASK YOUR PHYS1CIAN TO PHONE
US YOUR I’RESCRIPTION.
FOR PROMPT FREE PICKUP &
FREE DELI VE) RY SERVICE CALL

GRovehill 6-3535

6132 S. KEDZIE AVĖ.

Mon., Tues. and Thurs. 10-10; Fri.
10-9; Sat 9:30-6. Cloeed Sun., Wed.

Dail. vardas ir pavardė______________________________
Adresas _______________ ___ ________________________

■

Telef.________________________ .

__________

Kūrinio pavadinimas

Technika

1. ________________ __ _______________________________________________

2. ____________________________ ■____________

\

__________

3. _______________ __ _______________________

__________________ ____

4. _______________________

—----

--- —■-*

■

1

VOVR
INVESTMCNT

Chicagos Taupymo Bendrovė turi (vairiaus i: modemiškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, gre'tas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių
ir jų organizacijų centras “The Presidentia) Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei
mažiems banketams teikiama veltui
V

PER ANNUM

5;

PER ANNUM

0N CERTIFICATES

0F $5000.00 0R MORE

OFS 1000.00

2

Year

PER ANNUM
t

0N CERTIFICATES

One Year Mafuriti

Maturity

0N ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

A

VR JOSŲ NAMAS YRA PER MAŽA* JOSŲ ŠEIMAI?

*

\R JCSŲ KROSNIS PASENO?

*

AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUME! KVĖPUOTI

GRYNI ŠALTU ORU?

* CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duodb pasko
las prieinamoms ir patogiomis išlygoms. $500.00 ir daugiau, bet kokiems
namų pagerinimams O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?
Arba gal norite įsigyti nuosavą namą jei iki šiol jo neturite ir jums
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

KUR GIMĖ MUSŲ TEATRO
PRADININKAS?
V. Landsbergis “Lit. ir Meno”
savaitrašty (nr. 1) patikslino
lietuviško teatro pradininko
Gabrieliaus Landsbergio - Žem
kalnio gimimo vietą, kuri biogrifijose v,is neteisingai žymi
ma. Žemkalnis gimė ne Kompačiznos dvarely, bet Birželiuose,
prie Panevėžio (buvusioj Pum
pėnų parapijoj).

DAILĖS PARODA ČIURLIONIO GALERIJOJE

BET KOKIAIS FINANSINIAIS

REIKALAIS KREIPKTTES j

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D l’VKEl. Pres

TEL. GR 6 75’75

6245 SO. WESTERN AVĖ.
HOURS

Mon

12 P M

to 8 P M

Tuee 9 tirt

Thura

And Fridą j 9 to 8

Sat 9 to 12:30

šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 29 d.
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nis. kaip kad jis galėtų iš pra
džių atrodyti. Režisierius Bogdanovich labai skrupulingai mė- A,
gino tiksliai atvaizduoti gyve
namąjį laikotarpį. Mažiausia
apsirengimo detalė, elgesys bei
kalba, fone skambančios muzi
kos garsai, de’trriv-ijos ir visa
STASĖ SEMĖNIENĖ
kita yra šimtu procentų tikra ir
charakteringa 1951 metams.
Būdavo kažkas šventiško, ne tog bent akimirkos domesio,
Mike Nichols savo filmą
eilinio, nueiti j kino teatrą šia
Tokioje an'inkoie sutinkame “Gamai Knoivledge” pradėjo
me krašte apie 1950 ’-’etus Ir dvejetą a”kštr«m;ei?<cs mokyk
1949 m,., o vis joje jautėsi da
tai jau niekad, atrodo, nebe los paskutiniosios klasės moki bartiniai — modernieji laikai.
pasikartos. Net ir naujieji atei nių, vardu Sonny ir Duane, ku
Bogdanovich yra
begaliniai
viai dar lengvai gali atsiminti rie yra kapitono padėjėjai gė
Bubtilus, duodamas savo filmui
tuos laikus, kada, iš tiesų, buvo dingoj futbolo komandoj. Pub- ne tik 1951 m. dekoracijas, bet
didžiojo amerikiečių kinų Janky- lika supažindinama su jų vidaus ir vaizdinį stilių tokio filmo, ku
mo paprc-čio paskutinysis atsi- Į gyvenimu, kuris daugiausia pra- ris net galėjo būti susuktas
kvėpimas. Tai buvo dekada, kai leidžiamas sunkvežimy ir var 1951 m. Kalėdinių šokių mon
vaikučių šeštadieniniai priešpie totam Mercury. Toks buvo gim tažas, apšvietimas ir juodo-baltiniai seansai mirė lėta mirti nazistų gyvenimas 1950 m. ir |
fotografijų panaudojimas iš
mi daugely teatrų.
greičiausiai visados tokiu liks: I tikrų vietovių — visa tai sudaro
automobilis buvo pabėgimas ant stilistinę visumą, kuri nuteikia
Prieš televizijai įsibraunant į
ratų nuo suaugusiųjų, visokių ir veikia žiūrovą realiai, ne’
kiekvieno namus, kino teatrai
problemų ir nuobodulio.
dirbtinai.
čia, Amerikoje, buvo tamsi ma
Filme atvaizduotas tų dviejų
giška ola, kvepianti šokoladais
Šis puikiai pastatytas filmas
ii’ aitriu Crisico tAukų kvapu jaunuolių brendimas.
skiriamas pačių gamintojų tik
Jiedu abu įsimyli tą pačią ir suaugusiems. Meistr iška režisū
sproginėjančių “popkornų” ma
šinoje. Ir taip teatrai išsilaikė vienintelę mokyklos gražuolę, ra buvo įvertinta amerikiečių
ligi 1960 m., perpildyti vaikais apskaičiuojančią žavėtoją, var kritikų, ir filmas jau dabar lai
nuo sienos ligi sienos šeštadie du Jacy. Ji suka aplink savo mėjo New Yorke geriausio fil
nio popiečiais. Televizijai pasi mažąjį pirštuką kiekvieną vyru mo titulą.
rodžius miestuose, daugelis ką mieste. O viskam čia nusibo
teatrų užsidarė, kad vėl atgimtų dus, ji nusineša savo šį prity
‘*pctKJJaut^repajSBB ♦
nauju “Cinerama" vardu. Jau rimą kartu su savimi į Dalias.
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS,
vien to žodžio metalinis skam Sonny nutraukia draugystę su Transmisijas
Starterius, Alternatorlus, Motor Tune-up. Ir kitus pa
besys teigė visai kitokį kino savo gumą kramtančia mergai taisymus.
PETRAS PIŠNYS, SM„
te ir pradeda romansą su savo 0211 - 15 South Domėn Avenue —
teatro pobūdį.
TEL. 737 - 3988,
Gabusis Peter Bogdanovich komandos kapitono žmona. O
savo filme “The Lašt Pietine Duane tuo tarpu išeina kovoti į
Show” parodo vieno tokio kino Korėjos karą.
WAGNER & SONS
Filmas yra daug sudėtingeeteatro užsidarymą miestuko pa
Typewrlters — Adding- Maohines
Checkwrlters
grindinėje gatvėje pačioje 1950
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
m. pradžioje. Viename mažame
VirS 50 m. patikiniaa patamavimaa
vakarų Texas miestely, vardu
NAUJOJE VIETOJE
Anazene, yra kino teatras Roy5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 .
al, kartu su biliardo sale ir ka
vine, atdara per visą naktį
miestelėnų džiaugsmui ir pra
I
mogoms.
Visa tai priklauso Sam the
MARQUETTE PHOTO
VIEN TIK DRAUGAS
Lion, kuris beveik vienintelis
SPAUSDINA
SUPPLY
visame mieste yra visiškai pa
IR MĖGĖJAMS
Kokius dalykus vien tik “Drau
tenkintas, turįs visko pakanka
gas” spausdina ?,
mai vyras. Kiti yra apsėsti vi
Daug sutaupysite pirkdami čia
Vien tik "Drauge” gausite gra
suotiniu dūkimu ir pasižymi ne įvairių filmų foto aparatus bei
žiausius vedybinius kvietimus at
ištikimybėmis, iš dalies, kad pa jų reikmenis. Pasinaudokite pa- spausdintus lietuviškais rašmenitys primintų sau, jog dar tebė togiu planu atidedant pasirink mis.
ra gyvi. Beveik nieko daugiau tus reikmenis ypatingai progai.
Jaunosios poros iš visos Ameriir nebėra ko veikti nykiame Pilnai užbaigtų foto nuotraukų kos siunčia “ Draugui'1 užsakymus
spausdinti lietuviškus vedybų kvie
Anazene miestely. Jokių naujų aptarnavimas. Atidarą pirmad
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
timus. Galima pasirinkti įvairiau
veidų nešmėkštelia, jokių svajo
nių — vertų pasvajoti, netgi jo REIKMENYS FOTOGRAFAMS sio popieriaus vokų ir kortelių.
Jei rengiatės į moterystės luomą
kios futbolo komandos — ver3314 West 63rd Street
ir norite
gražiausių lietuviškų

FILMŲ ĮVAIRUMAI

STEBUKLINGOS PIEVOS BEIEŠKANT

Tai buvo dar visai neseniai

Pc Algirdo Landsbergio tragikomedijos spektaklio
Los Angeles
PR. VISVYDAS

Los Angeles Dramos sambū- grupė būtų autentiškai gyva ir
ris, nuskynęs festivalio laurus Įdomi. Iš tiesų, jie atrodė pa
Chicagoje su A. Landsbergio gauti avinėliai vilkų kailiuose
“Paskutiniu pikniku”, sausio 15 — kampuotais judesiais, neaiš
d. piknikavo savo apylinkėje. kia kalba, lyg ir biją žiūrovų.
Losangeliečiams negalima pri Jų atributika — gitaros, raguo
kišti apatijos teatrui — susi tas šalmas, metriniai plaukai, Scena iš Los Angeles Dramos Ansamblio sausio 15 d. suvaidinto A. Lands
rinko apie 500 žiūrovų! Žmonės barzdos ir visokie dzinguliukai bergio "Paskutinio pikniko”, kurį režisavo rež. D. Mackialienė.
• i
'
Nuotr. L. Kanto
gerbia ir myli savo Dramos sam ' — turtino sceną, bet autorius,
būrį! Jei protarpiais idealioji j atrodo, užkrovė jiems per sunmeilė būtų sustiprinta filantro- Idą ir per ilgą akcijos porciją,
iš jų buvo Mr. Spock
piškomis žaliukų puokštėmis Gyviausias
i
(milžiniškoms pikniko išlaidoms —
- Prišmantas, taręs reikšmin Dovydaitienė. Ji' turi gražų, aiš riningą personažą ar komišką
padengti), nereikėtų į skelbimus gą
j sudurtinį anglišką žodį (su kų balsą, vaidina paprastai, na tipą, ir su stipria režisierių pa
iš astuonių raidžių) tūraliai. Gal tik aname Baltra rama, gali tik pats aktorius.
dėti slegiančio sakinio — “dau- sidedantį
i
pabaigoje miejaus “dryžuoto paralyčiaus” Scenos plonybės (jausmingas,
giau piknikų nebus.”
]pirmojo veiksmo
sąmyšyje pakankamai neišryš- taiklus mostas, akių konfron
Vaidinimui pasibaigus, žiūro (mandagiai verčiant, jaučio
kėjo
Mortos kolizija su pavydu tacija, grimasa, pauzė, sustin
.
vų tarpe užvirė įvairių minčių mėšlas)
1
liaujančia Anele. Abi pasikan- gimas tam tikroje pozoje) kar
košė, nes tragikomedijos tema,
Įtampą tarp senimo ir jauni džiojo, nesukeldamos nei įspū tais pasako daugiau, negu skam
personažai, dialogai atrodė “ne mo gyvai ryškino Vladas Gilys
būs žodžiai.
džio, nei juoko.
įprasti” ir labai dirginantys. naivaus
]
pokštininko Mato pa
Dėl reformatoriaus kunigo
Sudėjus pliusus ir minusus,
Vieniems vaidinimas be išimčių veiksle.
.
Sąmojingomis repliko vaidmens galima būtų ilgai pa “Paskutinis piknikas” vertas
padarė gerą įspūdį, ypač antra mis jis žadino publikos juoką.
sis veiksmas, kur taurelių kil V. Gilys yra padaręs didžiulę siginčyti. Algimantas Giedrai įdėto darbo. Visų pirma, tai mū
nojimas harmoningai derinosi pažangą, ypač dikcijoje. Pasi tis, galingo balso aktorius, vai šų išeivijos dramaturgo kūri
su titnaginių vyrų dainuškomis. rodo, pranešėjo darbas lietuvių dino perdaug kariūniškai: įsi nys. Antra, jo stebuklingoje
Kiti gyrė patį dramaturgą A. radijo valandėlėje padeda to tempęs, kietas, atokus, su jaus pievoje susibūrė žmonės, kurie
Landsbergį, bet labai abejojo bulinti balsą. Vytautui Vidugi mais, įšalusiais viduje. Kai kas aukojasi lietuviškam teatrui,
“neprofesionališkai”
suvaidin riui teko nelengvai įkandamas tikėjosi žymiai lyriškesnio, tra nepasiduoda kultūrinio pesimiz
tais kai kuriais epizodais. Tre Vinco personažas — psicholo pesnio dvasiškio. Bet tokiu at- mo slogai ir kasmet, šalia kitų
ti (aukštų idealų puoselėtojai), gas, auklėtojas, hedonistas, biz į veju jis būtų nukrypęs nuo tra- įsipareigojimų, išleidžia pasau
menkai įsiklausę į turiningą nierius ir humanitaras. Tokiai i gikomedijoj vaizduojamo perso lin naujus scenos veikalus.
tekstą, peikė banalybių ir sū kombinacijai reikia ypatingo nažo, kuris, liepsnodamas refor
rių detalių perteklių: Argi gali sceninio formato ir visokių ak mų aistra, beatodairiškai pasima bliuznyti šventovės paunks- toriškų triukų. Vincą Vidugiris neša deginti žmonių malonu
Laikraščių enciklopedija
mėje? Jie, suprantama, tikėjosi, lipdė atsargiai, inžinieriškai, mus. Tenka sveikinti A. Gied
Šiais metais iš spaudos išeis
kad A. Landsbergio nūdieniai vaikščiodamas ant pirštų galų, raičio debiutą Los Angeles lie
veikėjai šnekės kilniais M. Peč- lyg jis būtų jautrus mechaniz tuvių scenoje ir laukti iš jo ki tautinių laikraščių ir kitų pe
tokio pobūdžio personažų sukū riodinių leidinių enciklopedija:
kauskaitės aforizmais.
mas. V. Vidugiris buvo žymiai
rimo.
“Encyclopedic Directory of EthBuvo balsų, išmintingai prie natūralesnis išgėrimo scenoje,
Dail. Algis Žaliūnas, prisitai nic Newsipapers and Periodicals
kaištaujančių spektaklio struk negu filosofiniame dialoge su kydamas realistiniam veikalo in the United Statės”, redaguo
tūrai, ypač vieningumui. Jiems kunigu.
braižui, sukūrė gana konvenci ta Lubomyr R. Wynar, 260 psl.,
Pagrindinę naštą nešė Sam nes dekoracijas, sumaniai ir
atrodė, kad pirmas veiksmas
kaina $12.50. Enciklopedijon
per trumpas ir per skystas; būrio veteranas Vincas Dovy skoningai išdėstydamas links įtraukta 903 periodiniai leidi
antras — per ilgas ir per tirš daitis, savaip kurdamas lietu mas spalvas pikniko pievos nuo niai net 43-mis kalbomis, jų
tas; o trečias — nei tirštas, nei viškai tragikomedišką Falstafą taikai sukelti. O rūsyje — eko tarpe ir lietuvių. Leidžia Libraskystas, tiesiog sukapotas į ga — Baltramiejų. Atėjęs į vaidi nomiška pertvara padalino erd ries Unlimited, Ine., P. O. Box
balus. Konservatyviem svečiams nimą su gripo temperatūra, V. vę į senųjų lėbautojų ir jaunų 263, Littleton, Colo. 80120.
(o tokių buvo daug) labai ne Dovydaitis vis dėlto pajėgė iš jų muzikantų teritorijas. Kaž
patiko spektaklio pabaiga — lieti savo aktorišką tempera kodėl trečio veiksmo pradžioje KOMP0ZITORIAUS MIRTIS
Kodėl gi tas senas, patriotiškas mentą. Jis moka įnešti scenon stigo migloto rytmečio atmos
lietuvis Baltramiejus ėmė ir lietuvišką ritmą ir judesį. Ne feros ir atgailos nuotaikų pa
širdies ataka Los Angeles
susidėjo su hipiais? Tai gi blo visi epizodai pavyko vienodai, vaizdavimo. O juk visi vaikščio mieste mirė komp. J. M. Elliott,
gas pavyzdys senesnisjai kartai. nes tų kolizijų Baltramiejaus jo, nudegę sielas.
57 m., sukūręs per 600 dainų.
O ką jis turėjo daryti? Tapti charakteryje yra visas kaupas
— su kunigu, sūnumi, simpati
Režisierės Dalilos Mackialiekunigo zakristijonu?
jomis ir savimi.
nės ir jos pagalbininkų įdėtas
Kaip ten bebūtų, nuomonių
Raiša Urbanienė atrodė gal darbas yra milžiniškas. Ir šis
choras, pilnas disonansų, aiškiai truputį per liekna prisirpusiai vaidinimas, kaip ankstyvieji,
įrodo lietuviškos visuomenės teksto Mėtai. Ji gana gerai pa pasižymėjo vaidintojų entuziazPIRKĖJAMS
jautrumą scenai. Tuo reikia tik vaizdavo provincijos mergaitės Imu, galų su galais suvedimu
džiaugtis. A. Landsbergis patai I visažinanti naivumą. Rūsio sce [gerai išlaikomu tempu, kai kur
kė į mūsų tikrovę, iškėlė į pa noje, norėdama tapti muzikantų I aiškia dikcija. Nebuvo perdėto
viršių tiesas, pro kurias mes grupės nare, pademonstravo net teatrališkumo. Aktoriai nenupraeiname prisimerkę arba už draudžiamų dalykų žinojimą. Lrypo nuo teksto. Deja, psicho savo giminėm Lietuvoje ir U.S.S.R.
rietę nosį. Ryškiam kontrastui
Anelė (Viltis Jatulienė) išdygo loginė pusė šlubavo. Išskyrus
jis sugretino dvi specifiškas ge scenoje tik antro veiksmo pa dalinai Baltrų, charakteriai neNaujas ir populiarus modelis
neracijas: hipių kultūrai palan baigoje ir suspėjo apsinuoginti išryškėjo tiek, kad galima būtųkią jaunimo grupę ir senama ilgokame monologe. Dramatur jais domėtis kaip sceniškais in
ZHIGULI — VAZ 2101
Kaina $3275.00
diškus piknikų “senius”. Tarp gas galėjo parodyti ją anks dividais. Suprantama, reikalau
(kurio ankstyvesnio pardavimo kaina yra pakeista.)
jų skirtumas tik paviršutiniš čiau, nes ji verta dėmesio mo ti psichologinių plonybių iš ak
kas. Gelmėje abi vienodos, nes teris. Klebono šeimininkės Mor torių, dirbančių mėgėjiškomis
Mes irgi pasiūlome tučtuojaus pardavimui ribotą
vieni ir kiti trokšta savų malo tos nuoširdumu spinduliavo Ema sąlygomis, sunku. O sukurti tuskaičių sekančių:
numų ir savų stebuklingų pie
vų.
Kaina $3009.50
MOSKVITCH 408 I.E.
Tragikomedijos
konfliktas
Kaina $2012.50
ZAPO’ROZHETS ZAZ 966
kaip tik ir kyla dėl to, kad nau
jas kunigas, norėdamas refor
Kas Pirmas Ateina — Bus Pirmas Patarnaujamas
muoti gyvenimą, uždraudžia pik
Nuo
niką, kaip blogų papročių šaltinį.
•SKUBINKITE SAVO UŽSAKYMAIS į bet kurią prie mūsų
19 14 M e i uL
Problema aktuali, moralinė. Ar
prisijungusių firmų:
Midland Savings aptar
gerai elgiasi kunigas? Ar jis ne
nauja taupyme ir namų
persistengia? Visi prieš jį sto
CnSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
paskolų reikalais vi as
ja piestu: vyrai, moterys, jau
mūsų apylinkes Dėkoja
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022
nieji muzikantai hipiai. O Balt
me Jums už mums paro
(212) 758-1150-1
dvtą pasitikėjimą
Mes
ramiejui, piknikų karaliui, toks
norėtume būti Jums nau
draudimas reiškia visišką dva
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
dingi
ir ateityje
sinę mirtį. Iš šalies žiūrint, ko
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Sąskaitos apdrausto- iki
lizija atrodo juokingai. Todėl
(212) 581-7729
$20.000.00
abu antagonistai ir atsiduria
AND LOAN ASSOCIATION
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
satyros ir farso plotmėje. Ap
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
«M* ARCHER AVENIU
skritai, žiūrovas nenori nei siel
(215) WA 5-3455
CHICAGO, IU.IN0IS
vartauti, nei ypatingai juoktis.

Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

GEROS NAUJIENOS

kvietimų, užsukite į “Draugą”.
Kiek galite greičiau, atvykite ir
pasirinkite.

■o

AUTOMOBILIŲ

MIDLAND
SAVINGS

Plaukuotų, bet nebaisių jau
nuolių trijulę suvaidino Dona
tas Blažys — Bartą, Vytas Sa
kalauskas — Barto draugą Arū
ną ir Manfredas Prišmantas —
pantomimos judesiais bliuznijantį keistuolį Mr. Spock. Režisie
rei D. Mackialienei teko gero
kai padirbėti su jaunaisiais (Sa-I
kAlau«ku 1£ Bl&iiu, kad hipiu

PHONEi 254-4479

6%
Ali accounts coinpounded daily —
Passbook Savings
paid uuarterly.

2

Years Savings
. Certificates

(Minimum $5,000 >

*
♦

*

Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
Portret&ra
Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MENAHAN

Telef. — HY 7 - 4677
STREET — RH)GEWOOD, N. Y. 112S7

iii!H!!!!!IIIII|||IIIIII

CRANE SAVINGS
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LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

t
«

2555 We«t 47th Street

I
i
«
I

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

arba t esioginiai į vieninteli įgaliotą VNESHPOSYLTORGo
atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, Ine.
240 Fifth Avenue

t

t

Naujas aukAtas dlW
dendas mokamas už
Investavimo sąskaitas

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

New York, N.Y. 10001

Tel.: (212) 685-4537

Mokamas už dvieju Mei, < ertlficatu sąskaita*
Minimum *5,000.00

PIRMaIi

H

VAIDOS:

u

» v

KETVIRTAD

i

r. Iki » V.

Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 29 d.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

veikalų autoriais bus tariamasi
atskirai, kaip jų veikalus iš
leisti.
JAV LB švietimo taryba

II Parulio lietuviu jaunimo kongreso parodos
II Pasaulio lietuviu jaunimo i Atrinkimo komisija grynojo
kongresas numato rengti aštuo- meno vyresniųjų dailininkų pa
nias parodas. Parodų komisijai rodai sudaryta iš Jono Kele
vadovauja Dalia Lukošiūnaitė. čiaus, Algirdo Kurausko, Ramo
Vicepirmininkė — Janina Liš- jaus Mozoliausko, Zitos Sodeikc ičiūtė. Vienos parodos bus kienės ir Adolfo Valeškos. Gry
premijuojamos, kitos nepremi nojo meno jaunųjų dailininkų
parodos premijų komisija bus
juojamos.
Bus rengiamos šios parodos: netrukus sudaryta ir jos sąsta
1. Grynojo meno jaunųjų dai tas paskelbtas. Jon bus kvie
lininkų paroda: grafika, tapy čiami jaunos kartos dailininkai.
ba, emalis, mozaika, litografija,
Bendros n PLJK parodų
skulptūra ir t. t. Kūriniai pre
ruošimo taisyklės
mijuojami. Dalyvių amžius ri Visos parodos bus atidaromos
botas. Parodos organizavimu 1972 Jaunimo metų birželio
rūpinasi Dalia Lukošiūnaitė.
mėn. 24 d., šeštadienį, 7 v. v.
.Grynojo meno vyresniųjų j ir uždaromos 1972 Jaunimo me
dailininkų paroda: grafika, ta tų liepos mėn. 4 d., antradienį,
pyba, emalis, mozaika, litogra 9 v. v.
fija, skulptūra ir t. t. Kūriniai
Parodų vieta: Lietuvių Jaunepremijuojami. Dalyvių amžius nimo centras, 5620 South Cla
neribotas. Parodos organizavi remont, Chicago, Illinois 60636.
mu rūpinasi Jūra Mikonienė.
Visoms parodoms bus vienas
3. Taikomojo meno paroda: oficialus atidarymas.
audiniai, keramika, plakatai,
Premijuojamų kūrinių paro
iliustracijos, kilimai, vitražai, dose dalyvių amžius ribojamas
vidaus dekoravimas, teatriniai iki 30 m. amžiaus. Kitose paro
kostiumai ir t. t. Kūriniai pre dose dalyvių amžius neriboja
mijuojami. Dalyvių amžius ri mas.
botas. Parodos organizavimu
Parodose išstatysimus kūri
rūpinasi Janina Liškevičiūtė.
nius atrinks jury komisijos. Kū
4. Architektūros paroda. Kū riniai bus atžymimi pirma, ant
riniai premijuojami. Dalyvių ra ir trečia vietomis, kurios bus
amžius ribotas.
skirstomos premijų komisijų,
5. Foto paroda. Kūriniai pre apdovanojant kūrinių autorius
mijuojami. Dalyvių amžius ri piniginėmis premijomis.
Norintieji parodose dalyvauti
botas. Parodos organizavimu
rūpinasi Algimantas Kezys, SJ. privalo užsiregistruoti iki 1972
6. Filmų festivalis. Premijuo Jaunimo metų gegužės mėn.
jamų kūrinių autorių, amžius ri 21 d.
Kūrinių nuotraukos ir auto
botas. Festivalio organizavimu
rių biografinės žinios leidiniui
rūpinasi Tolius Siutas.
ir katalogui pristatomos Paro
7. Tautodailės paroda: me
dų komisijai iki 1972 Jaunimo
džio drožiniai, tautinės lėlės, pa
metų gegužės mėn. 21 d.
puošalai ir t. t. Kūriniai nepre
Dailininkai rūpinasi savo kū- j
mijuojami. Dalyvių amžius ne
rinių pristatymu, atsiėmimu ir
ribotas. Parodos organizavimu
siuntos draudimu.
rūpinasi Pranas Zapolis.
n PLJK PARODŲ
8. Literatūros (leidinių) pa
KOMISIJA
roda. Kūriniai nepremijuojami.
Šios taisyklės priimtos H
Dalyvių amžius neribotas.
PLJK Komiteto posėdžio metu
Ęendra parodų menine prie Chicagoje, 1972 Jaunimo metų
žiūra rūpinasi Algirdas Kuraus- sausio 12 d.
^kaš ir Ramojus Mozoliauskas.
Artimoje ateityje bus paParodų metu veiks kavinė ir , skelbtos papildomos taisyklės
prekystalis.
l paskiroms parodoms.

nuotykių romaną “Inspektorius moksleiviai. Buvo atlikti Čiur
Karka”. -ri Jonas Dovydaitis lionio kūriniai.
anvspkr»je “Keistos vestuvės” ir
BILIJONAS ŠVIETIMUI
Algirdas Pocius anvsakcie “O^o
IR LABDARAI
duobės centre” liečia pokarinį
Skulptorių par dos Vilniuje gyvenimą Lietuvoie Raimon Apskaičiuojama, kad įvairios
das Kašauskaa keturių n.-'y-aku JAV firmos 1971 m. švietimui ir
ir Kaune
knygoje liečia lietuviu kni-i" labdarai paaukojo bilijoną dole
bei moralės k'auuĮm ’0 J-ueien rių, kurie buvo paskirstyti maž
Vilniaus Dailės salone velkė autoriai, kur*”
e’in krušos daug taip: 39 proc. sveikatos ir
. skulntoriavs Vytauto Mačiuikos šiais metais išM^^am.os.
- - labdaros reikalams, 39 proc. švie
darbų paroda. Kad?’1-n v’si im’- Vvtau+as Mav*'^k"s. Ema Mi- timui, 8 visuomeniniams reika
| no skulptoriaus darbai yra gana kuiė’vaitč ir Romualdas Gra lams, 5 kultūriniams projektams,
monumentalūs, daugiamif ka’F nauskas. Be to, dar leidžiama 10 lutiems labdaros ir švietimo
granite ir jau stovi kur nors jauno rašytojo San15aus ^-u1- reikalams.
jiems skirtose vietose Lietuvoje teuio kino anvaka ‘Tfe-imkas
KIEK KAINUOJA IŠAUGINTI
ir už Lietuvos ribų, tai origina Montė”, Romualdo Bartušniko
VAIKĄ?
lų parodon suvežti buvo neįma romanas “Palauk,
gandre”,
Gyventojų augimo ir JAV
noma. Paroda buvo nuotrauki- Emilijos Balionienės apsaky
i nė. Buvo reprezentuojama nuo mai “Paskutinis šokis”. Visai ateities komisija skelbia, kad
traukose 20 Vytauto Mačiuikos nauji autoriai, tai Romualdas jos apskaičiavimais, auginant
skulptūrų. K. Bogdanas paro Žitinskas su apysaka ir Euge vaiką, maistui, drabužiams ir
dos kataloge, be kita ko, sako: nijus Valotka (humoreskos). mokslapinigiams reikia išleisti
Taip pat leidžiamos ir poetų 20,000 dolerių, gi įskaitant tą,
“Skulptorius išradingai pa
ką praranda motina, atsitrauk
naudoja granito galimybes, kur naujos knygos, jų tarpe naują dama nuo darbo vaiką auginant,
rinkinį pažadėjo Antanas Miš
damas eilę memorialinių stati
kinis,
E. Mieželaitis, V. Palčins iš viso susidaro 60,000 dolerių.
nių. Pažymėtinas antkapinis pa
Antro ir sekančių vaikų išauminklas istorikui akademikui kaitė, R. Skučaitė ir kiti.
Iš klasikų numatyta išleisti:
Janiui Zūčiui, kuris pastatytas
1966 m. Rygoje, Rainio kapinė M. Valančiaus du tomai, L. Pe
GĖLĖS
se. Kompozicijos paprastumu ir lėdos apysaką “Šiaurės sostinė Vestuvėms, banketams, laidotuvėm*
ir kitokiom* progoms
gilią išraiškos forma žavi ak je”, K. Borutos “Sunkius pa
minklus
”
,
d
r.
J.
Šliūpo
du
to

meninis “Piemenukas”, lietuvių
BEVERLY HILLS GELIHYČIA
liaudies skulptūros, tradicijomis mus, bus toliau leidžiami A. 3443 W. flSrd Street, Chicago, LlllnoM
TEL. PB 8-0833 — PR 8-0834
persunkta granitinė figūra Venclovos, J. Paukštelio ir J.
“Duona” (žiūr. šios dienos Grušo raštai,. Dar numatyta iš
“Draugo” kultūrinio priedo 1 leisti J. Jasaičio monografija NAMU TAISYMO DARBAI
psl. Red.) Eilę metų V. Ma- apie Bitės-Petkevičaitčs kūrybą Staliaus, dažymo ir visus kitu?
čiuika dalyvauja su originaliais ir gyvenimą, Alg. Bučio knyga darbus atlieka lietuvis — labai
projektais visasąjunginiuose ir “Romanas ir žmogus” (lietuvių prieinama kaina.
respublikiniuose
konkursuose romano bolševi.km.ečiu istorija)
SKAMBINTI RE 7-9615
■ am-?
monumentams sukurti. Jis 1970 bei kitos literatūros, mokslo ir
m. pastato Palangos kurorte su kritikos knygos, (a.)
dėtingos konstrukcijos dekora
GRAFIKO ARŪNO
ROOSEVELT PICTURE
tyvinį darbą “šaltinis”, projek
TARABILDOS KŪRYBA
tuoja paminklą Herkui Mantui”.
FRAME COMPANY
Vilniuje
išleista
Ingridos
Kor

Mannfacturers
Ši V. Mačiuikos skulptūros
paroda iš Vilniaus yra perkelta sakaitės monografija “Arūnas
į Šiaulius, vėliau bus atidaryta Tarabilda”. Apž\elgta neseniai
ir Panevėžy. Prisimintina, kad mirusio (1969) grafiko kūryba.
Vytautas Mačiuika yra ne vien Jis buvo gimęs 1934 m. Teksto
santrauka ir iliustracijų sąra
skulptorius, bet ir poetas.
šas
pateikta rusų ir anglų kal
Dailininkų sąjungos Kauno
bomis.
(E.)
skyriuje veikė Roberto Antinio
skulptūrų paroda. Apie šią pa
rodą rašantieji pabrėžė skulp
toriaus polinkį į monumenta
lumą, filosofinį apibendrinimą,
kai kurių skulptūrų ryškų na
cionalinį charakterį ir dekora
tyvumą. Viena Roberto Antinio
išraiškinga skulptūra “Perkū
nas” puošia Kauno senamiestį.

Kokios knygos bus išleistos
šiemet Lietuvoje

KAMERINĖS MUZIKOS
POPIETĖS KAUNE
M. K. Čiurlionio paveikslų ga
lerijoje Kaune gruodžio mėn.
įvyko dvi kamerinės muzikos
popietės. Pirmojoje dalyvavo
pianistas A. Maceina, antrojoje
J. Gruodžio muzikos mokyklos

E

MOKSMNINKAI APIE...
ŽAKSĖJIMĄ

ginimas pareikalauja po 29,000
dolerių.

JAV GYDYTOJŲ PAGALBA
VIETNAME

“New England Joumal of Medicine” skelbia trijų tyrinėtojų
Dr. G. Smilkstein paskelbė duomenį, kad žaksljimą pade
straipsnį “Journal of the Ame da sustabdyti nurijimas šaukš
rican Medical Association”, nu telio cukraus kruopelių.
rodydamas, kaip sėkminga yra
JAV gydytojų trumpų išvykų i ERDVĖLAIVIŲ VARŽYBOS
Vietnamą programa. Daugiau
JAV Goddard erdvių skridi
kaip 700 civilinių .gydytojų pa
darė arti 900 kelionių j Vietna mų centrao skelbia, kad Sovietų
mą, kur po du mėnesius teik Sąjunga 1971 m. pa’eido 77 erd
medicinišką pagalbą. Ta tamy vėlaivius, o JAV — 29.
ba buvo savanoriška auka.
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TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA
ė|
REpublic 7-8600
REpubUc 7-8601 ’ j

Rangomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.

■K

11Mb mt

2400 So., Oakley Avė., Chicago
Tel.

Virginia

7-7258 - 59

E

“Komjaunimo Tiesa” (242 nr.,
1971) paskelbė apie šiais me
tais Vilniuje, “Vagos” leidyk | DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
loje numatytas išleisti grožinės
L a i d o t u v i ų Direktoriai
literatūros ir kitas knygas. Kai
Trys Moderniškos Koplyčios
kurie romanai, atrodo, turi ne
mažu propagandinį atspalvį. i 4330 South California Avenue
Prie jų tektų priskirti Kazio
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 1
Maruko romaną “O mūši; tiek
4605-07
South
Hermitage Avenue
1
mažai” (apie “lietuvišką 16-ją
Telefoias
—
YArds
7-1741-2
|
diviziją”, jos karių gyvenimą
pokario metais), kitas romanis
iki vasario 18 d. Šioje parodo
Pr. Visvydui 50 metų
tas — Icchokas Meras parašė
je dailininkas yra išstatęs 13
Tarp eilės mūsų kūrybingų savo darbų, atliktų 1966-1970
bendradarbių yra ir poetas Pra metų laikotarpyje.
nas Visvydas, gimęs 1922 m. ■ “
*
vasario 4 d., taigi šiemet su
Literatūros konkursas
laukiąs 50 m. amžiaus. Jis kilęs
iš jKazlų Rūdos, baigė Kauno IV
JAV LB Švietimo taryba skel
'glmn., Vyt. D. universitete Kau bia konkursą parašyti jaunimui1
ne studijavo architektūrą ir fi tinkamą literatūrinį veikalą
Earn interest from date of
losofiją, o Vilniaus universitete (romaną, novelę, apysaką). Vei
deposit to date of vvithdravval on
— istoriją. Nuo 1950 m. gyve kalas turi būti skiriamas paaug
na JAV-se. Dabar Los Angeles liams (teenagers) ir ne trum
Regų.lar Passbook accounts.
mieste dirba projektuotoju pra pesnis, kaip 150 marinėle rašy
INTEREST COMPOUNDED DAILY
monės srity. Jo eilėraščiai tų puslapių. Laimėtojui skiria
spausdinami Drauge, Aiduose, ma 1,000 dol. premija. Rankraš
PAID OUARTERLY
Lietuvių Dienose ir kt. Ypač čius, pasirašytus slapyvardžiu
We pay highest rates permifted by /avv
“Draugo” kultūriniame priede ir į atskirą vokelį įdėjus savo ’
reiškiasi ir kaip įžvalgus groži tikrąją pavardę, adresą bei te- į
nės literatūros kritikas ir apla lefoną, iki šių metų gruodžio
ASSETS OVER $160,000,000
mai kultūrinių temų eseistas.
mėn. 31 dienos atsiųsti Jaunimo Į
RESERVE OVER $14,500,000
skaitiniams ruošti komisijos
pirmininkui šiuo adreu: Juozas
Dvi dail. Kazimiero
Žoromskio darbų parodos Vaišnys, 2345 W. 56th Street,
Chicago, RI. 60636.
Konkurso vertinimo komisija 1
Pirmoji iš jų buvo atidaryta
sausio 4 d. New Yorke, Phoenix bus paskelbta vėliau. Ji turės
galerijoje, 939 Madison Avė. Pa visiškai laisvas rankas: pavyz
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
roda vyko iki sausio 22 d. Ant džiui, reikalui esant, galės net
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS 60632 • 847-1140
roji šio mūsų dailininko tapybos skelti premiją į dvi dalis. Pre
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Frlday, 9 a.m. to 8 p.m.
paroda sausio 28 d. atidaryta mijuoto veikalo spausdinimu pa
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon
—
Wednesday, no business transacted.
Yale universitete, New Haven, sirūpins Švietimo taryba, o su
Carui Paroda universitete vyks nepremijuotų, bet spausdintinų

STANDARD
FEDERA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
Tel. LAfavette 3-3572

1348 S. CALIFORNIA AVĖ

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

T

JURGIS F. RUDMIN
3319

S.

LITUANICA

AVĖ.

YArds 7-1138-1139

Tel.

VASAITIS — BUTKUS
(446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1008

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East

162nd

Street South

10821 South Michigan

Avenue,

Holland

Chicago

TEL. — CO 4-2228

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 29 d.

i

PASAKIŠKI
RAUDUKAI
Lapkričio ir gruodžio mėn. gru
pė moterų D. Augienės namuose,
Chicagoje, pasinaudojo Paulinos
Vaitaitienės nuoširdžiai ir labai
sistemingai perduotomis šešiomis
pamokomis varstyti ir klijuoti ka
lėdinius eglutei papuošalus ir sa
vo darbovietes, kaip ir nuotrauko
je matome Loyolos un-te, išpuošė
pačių pagamintais lietuviškais
šiaudinukais.
J. Matulionienė ir A. Rimkienė
Christ Community laboratorijos
patalpas ir eglutę,'
L. Butikienė Illinois un-to His
tologijos laboratoriją,
G. Bačinskienė American Me
dical Ass. Three M. skyriuje, .
Nijolė Vokietaitienė, padirbė
jusi du vakarus, supažindino savo
dailininkės, reiškimasis viešose
bendradarbes amerikietes mode
parodose?
les su šiaudinukų darymo techni Natalija Jasiukynaitė
— Mano pirmieji darbai pasi
ka. Ypač žavėtasi P. Vaitaitienės
rodė parodose Nevv Yorke dar 19- klijuotų šiaudinukų grakštumu.
33 metais, taigi, prieš 38 metus.
Be minėtų moterų, pamokose
Tai, prisimenu, buvo galerijoje dalyvavo I. Barzdukienė, Budrie
Daugelio meno organizacijų
Penktojoje Avenue ir mano dar nė, S. Breimerienė su dukrele Dėnarė
bus kritikai buvo teigiamai įver lija, V. Čepaitienė, L. Kybartienė,
— Atrodo, kad daugiau žvilgs
tinę. Viename Nevv Yorko viešbu Kriaučiūnienė, O. Mickevičienė,
ty buvo surengta mano vienos M. Smilgienė. Vienos išpuošė sa nį kriepiat, savo kūrybą rodot
kūrybos paroda (one man show). vų namų eglutes, kitos dalinosi meno galerijose, panašiai, kaip ki
su
.Šio miesto meno galerijose mano šiaudinukais su savo vaikais. Bud ti du tautiečiai, Žoromskis
darbų parodų buvo surengta rienė išsiuntė savuosius sūnui inž. Zapkum?
trylika, viena gi paroda, 1965 me Vitaliui Budriui ir šeimai į Kali — Taip, esu dviejų galerijų na
rė, priklausau įvairioms dailinin
tais įvyko Dalias mieste.
forniją.
kų organizacijoms, kaip IntemaBe to, P. Vaitaitienės sukurtais
Buvo gėlės, o kitais metais —
tional (Madison gatvėje), Profe
ir taip pat jos mokinių pagamin
tik žmonės
sinei meno lygai, Audubon me
tais šiaudinukais buvo išpuoštos
— Atrodo,
kad
Nevv šv. Kryžiaus ligoninės ir Altos no klubui, žinoma, ir Moterų
dailininkių profesiniam klubui.
Yorke Tamstos darbų parodos būstinės eglutės.
rengiamos kas dveji metai, ar ir | Chicago Public Library dviejo- Pvz. ir tas klubas, kur buvo su
dažniau? — toliau teiravomės Ja ■ se vitrinose yra išimtinai Paulinos rengta mano paskutinioji paroda
(Pen and Brush) apima tik ra
siukynaitės.
1 Vaitaitienės varstyti ir klijuoti
šytojas ir dailininkes. Tik mote
- Taip, kas dveji, bet kartais ^“dinukli.
ir kas metai. Kaip matot, sten-1 Šiaudas eiliniam žmogui yra rys gali dalyvauti šiuose klubo
giuos vis išryškinti kurią nors te vienkartinis troškulį numalšinti nuosavuose namuose rytinėje
mą parodose. 1969 metais buvo padedąs menkutis įrankis. Suver 10 gatvėje (visai netoli 5 Avenue)
daugiau Lietuvos gamtos pei tas ar suklijuotas į šiaudinuką, jis ir gali dalyvauti tik tos, kurios
zažai, miestų vaizdai, o paskuti tampa jungtiini lietuviškomis tra šiam klubui priklauso. Kituose
nėje parodoje vyravo įvairiaspal dicijomis puošti šventėms namus, klubuose tokių suvaržymų nėra.
Parduota apie 150 paveikslų
vės gėlės. Busimoji paroda lies tik o mūsų atveju taipgi neįkyri ir
— Beje, teko girdėti apie paro
pačius žmones. Stengsiuos paro gera proga supažindinti svetim
dose Jums paskirtas premijas.
dyti tai, ką veikia žmonės Ameri tautį su Lietuva.
— Taip, 1947 metais, vykstant
koje, ką jie sukuria (taigi neveng Paulinos Vaitaitienės nuopelnai
parodai New Yorke, geriausiu bu
siu ir šio miesto
dangorėžių), šioje srityje yra labai dideli.
vo pripažintas, premijuotas mano
vaizduosiu kasdienybę. Na, ga
Mokinė
paveikslas Centrai Park motyvais
liu Jum pasakyti, tokie milijonie
(Pagoda). 1966 metais esu gavu
riai man visai neįdomūs...
si Tautinio meno klubo (Natio— Manau, kad Jums įdomu
savo darbus parodyti ir lietuviam. ar gėlių matyti ir portretai. Nu- nal Art Club) premiją už gėlių
Ar riumatot pasirodyti jų tarpe? matot ir ateity piešti portretus, ar paveikslą. Chicagos meno institu
tas buvo premijavęs vieną mano
— Pirmiausia, — tęsė Jasiuky tai jūsų mėgiama šaka?
— Prisipažįstu, kad mano port paveikslą su New Yorko nakties,
naitė, — noriu pažymėti, kad
ne dažnai, bet dalyvauju lietuvių retai turi sėkmės. Kai juos darau, vaizdais (Langai naktį).
— Kiek iš viso teko parduoti
rengiamose kolektyvinėse dailės tai piešiu tik gyviem žmonėm poparodose. Pvz. 1970 metais daly zuojant, bet ne iš fotografijos. paveikslų, kiek lankytojų būna
vavau su apie '30 kitų lietuvių (Kai kurie Vilniaus miesto vaiz jūsų parodose?
— Esu pardavusi apie 150 pa
parodoje kultūros Židiny Brook- dai padaryti iš nuotraukų.) Ga
lyne. Galimas dalykas, dalyvau liu pasakyti —mano noras — veikslų. Jei mano parodos vyksta
siu ir šiais metais vasario mėn. surengti didžiųjų lietuvių pa : Greenvvich Village, taigi Nevv
ten pat rengiamoje tokioje paro rodą. Tai būtų tik pasižymėjusių Yorko menininkų (ir hipių...)
lietuvių (rašytojų, politikų, kuni ' kvartalo galerijose,
lankytojų
doje.
gų) portretų paroda. Aišku, tai skaičius siekia po 100-150. O jei
Planas — surengti lietuvių
nėra lengva įvykdyti. Kai kas jau paroda surengiama vadinamose
portretų parodą
yra portretus užsakę, pvz. prel. J. komercinėse galerijose (jų pilna
— įdomu, šalia Jūsų peizažų Balkūnas ir prof. J. Stukas.
tokiose gatvėse, kaip 57-ji ar Ma
dison.), aišku, ten lankytojų jau
daugiau.
Dailininkė pasakoja, kad šio
miesto kritikai ne vienu atveju
apie jos paveikslus rašę teigiamai
ir visuomet iškelia jos kilmę, jos
ryšius su lietuviais, jos peizažų
lietuviškus motyvus. Štai ji paro
do “The Villager”, 1969 m. spa
lio 23 d. Irenos Neuman vertini
mą. Straipsnis tikrai ilgas, pla
čiai pateikiami biografiniai duo
menys, išsamiai apžvelgiami sep
tyni paveikslai iš kokių trisde
šimties. Ir pažymima, kad Jasiu
kynaitė “myli New Yorką, su jo
geraisiais bei blogaisiais bruo
žais.” Ji ten dar teigia, kad iš sa
vo mokytojų ji pasimokiusi kur
ti jai patinkama technika. Jos
darbus yra vertinęs
“N. Y.
Times” ir kiti laikraščiai.

DAIL. NATALIJA JASIUKYNAITĖ
II METAI NEVY YORKE
New Yorke, šio kontinento di
džiajame meno centre, rasime
net kelias lietuvių dailininkų kar
tas. Dauguma jų atvyko po ant
rojo pasaulinio karo. Šalia jų
gyvai šio didmiesčio meno gyve
nime reiškiasi ir senesnės kartos
dailininkai, kaip Natalija Jasiu
kynaitė. Kas ji per viena? — ga
li paklausti ne taip seniai Chi
cagos ar Los Angeles miestuose įsikūręs išeivis. Betgi tiem, kurie
domisi daile, seka dailės parodas,
rengiamas ne tik lietuviškoje ap
linkoje (kaip pranciškonų Kultū
ros Židiny), bet ir New Yorko
meno galerijose, Natalijos Jasiukynaitės darbai nėra visai sveti
mi.
1969 ir 1971 metais ji buvo
surengusi savo darbų parodas N.
Yorko “Montpamasse” daly —
Greenwich Village ir tai buvo
13-ji iš eilės Jasiukynaitės paro
da galerijose. Minėtos parodos vy
ko “Plunksnos ir teptuko” (The
Pen and Brush) galerijoje, kur įsileidžiamos tik... moterys.
1971 m., rugsėjo - spalio mėn.
vykusioje parodoje daugiausia ste
bėjome gėles (jos įvairiausios, net
kelių kontinentų) ir eilę portretų,
iš dalies peizažų.
Mums buvo įdomu susipažinti
su veiklia dailininke, pasiteirau
ti apie jos ligšiolinį kelią šiame
krašte, apie pasiekimus dailėje,
sumanymus. Pirmiausia, aišku,
rūpėjo biografiniai duomenys...
Pilviškių dukra, 47 metai JAV-se
— Esu gimusi Pilviškiuose, Lie
tuvoje, o į JAV-bes atvykau 1924
metais, taigi šįiame karšte gyvenu
jau 47 metus. Iš karto, kaip au
gintinė, buvau įsikūrusi pas savo
dėdę Nevv Haven, Conn., ten,
Yale universitete studijavau ang
lų kalbą, o po metų nutariau
persikelti į Nevv Yorką, nes jis juk
—meno centras.
— O kas Jus skatino domėtis
menu, ypač daile?
— Žinote, —pasakojo Natali
ja, — dar Lietuvoje esu piešusi.
Dar trejų metukų būdama, jau
skaičiau maldaknyges, dar iš jau
nystės turėjau vadinamą “foto
grafinę atmintį.” Gal tie dalykai
ir buvo tam tikra paskata ateičiai.
Dar pridursiu, kad mane į Ameri
ką buvo išleidusi mama, nes tė
vas jau buvo miręs. Mane šiame
krašte atsiėmė mano dėdė, ma
no mamos brolis.

VYT. ALSEIKA,
New York

gaitė “pašėlusiai pagauna paitašumą”. Nestebėtina, kad aš kaip
tik tuo metu daugiau studijavau
portretus, dar ir spalvų derinimą.
Mokinausi ir dar vienoje Nevv
Yorko meno mokykloje, kurioje
buvo jaučiamas aiškus polinkis į
modernųjį meną — tai Arthur
Schvvieder mokykla.
Parodose dalyvavau nuo 1933
metų
— O kada prasidėjo Jūsų, kaip
/a

ltailininkė Natalija Jasiukynaitė

Lankė meno mokyklas
Jasiukynaitė yra aiški Nevv Yor
ko meno mokyklų auklėtinė ir
Europoje paskutinį kartą buvusi
dar 1937 m. Bet leiskime kalbėti
jai pačiai —
— Atvykusi į Nevv Yorką, įsto
jau į šio miesto Universiteto Dai
liųjų menų kolegiją, bet, norėda
ma pragyventi, dar mokiausi ir
Madų akademijoje (Fashion Academy). Čia ne tik braižiau, bet
savo “išbraižytus” dalykus pardavinėdavau. Juk reikėjo gyventi,
nors, prisimenu, anuomet pragy
venimas Nevv Yorke buvo žy
miai pigesnis, kaip dabar.
Vėliau įstojau į Metropolitan
meno mokyklą. Ir ten man atro
dė, kad pradėjo jau sektis, nes apie mane kalbėjo: ta jauna mer

New Yorko Centrinio parko kampelis

• Margarita. Staknytė - Sametus, kaip jūs sugebate atkurti
Lietuvos gamtą, o juk; kaip teko matienė (Plainfield, N. J.) š. m.
pastebėti, kai kurie tie jūsų pa sausio 18-19 d. dalyvavo New
Hampshire valstijos Moterų
veikslai iš tikrųjų vykę?
— Lietuvoje, po mano emigra
cijos į JAV-bes, esu iš viso buvu
si du kartus. Paskutinį kartą —
1937 metais, kai Lietuvoj pralei
dau šešis mėnesius. Tais metais
dar kelis mėnesius buvau ir Ita
lijoje — Florencijoj, Venecijoj ir
Romoij, bet to, dar lankiausi
Austrijoj ir Čekoslovakijoj. Gal
būt, šių metų vasarą lankysiuos
Lietuvoj, kur gyvena mano bro
lis, taip pat dailininkas (Juozas
Jasiukynas). Ir dar turiu didžiu
lį norą, tai išvykti į Paryžių ir
ten kurį metą padirbėti. Tiesa,
kai kurie kritikai buvo mane kvie
tę dalyvauti parodoje Paryžiuje,
bet nevykau, nes neturėjau laiko.

Saulė leidžias už dangorėžių

klubų federacijos suvažiavime,
Concord mieste. Ji ten atstova
vo New Yorke veikiančių Lietu
vių moterų klubų federaciją, (a)
PAVOJAI
NERŪKANTIEMS
JAV sveikatos tarnybos genera
linis chirurgas dr. J. L. Steinfeld
perspėja, kad ir nerūkantiems su- 'l.
sidaro pavojus, jeigu jie būna
kambaryje, kur prirūkyta: rūkalų
dūmai turi dalelių, kurios erzina
akis ir nosį; tos medžiagos gali
būti alergiškų reakcijų priežasti
mi. Jeigu gi kambaryje rūkoma
daug ir dažnai, tai dūmų medžia
gos patenka ir į nerūkančių krau
ją, net ir tokiame kieky, kuris gali
pakenkti širdžiai ir plaučiams.
DIAGNOZĖ IŠ PLAUKŲ

N. Jasiukynaitė dar pasakojo
Dr. Algie C. Brown, Atlantos
turinti du, kartais ir tris moki Emory universiteto medicinos
nius, kad ji parduodanti tekstilės mokyklos profesorius, tvirtina,
raštus firmoms — ir čia šioks toks kad iš plaukų galima nustatyti
uždarbis...

Nemano išsikelti iš New Yor
ko, prie jo labai įjau priprato. Jei
nori, sako, grožį gali gali rasti ir
šiame mieste. Ar parkai negra
žūs? O tas saulėlydis, kai saulė
slepiasi už dangorėžių ir žmonės,
įvairiausių rasių, ar neįdomūs,
nepatrauklūs?

diagnozę. Plaukai yra greičiau
siai augąs žmogaus, kūno audi
nys, susidedąs daugiausia iš
proteino; jie parodo nenorma
lumus organizmo cheminiame
veikime. Nustatydamas diagno
zę, dr. Brown stebi plaukus,
elektroniniame mikroskope pa
didintus 100,000 kartų.

Nuo 1937 m. niekur
nekeliavo

Natalija Jasiukynaitė

— Gerbiamoji, kai anksčiau
parodose parodėte daugiau Lietu
vos peizažų, gi paskutinėje taip
pat buvo vienas kitas, tai Jums
Kelionė į namus šiame krašte gyvenant bene 47 Natalija Jasiukynaitė
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