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Literatūrinės kritikos traiškymas
•*

“Kritikas vis dar nepakankamai aktyviai ir nuosekliai įtvir
tina revoliucinius, humanistinius
socalistinio realizmo meno ide
alus, demaskuoja reakcinę bur
žuazinės ‘masinės kultūros’ ir
dekadentinių srovių esmę, kovo
ja su įvairiomis nemarksistinėmis pažiūromis į literatūrą ir
meną, revizionistinėmis estetinė
mis koncepcijomis.“
“Partiniai komitetai, ministe
rijos ir žinybos, kūrybinės są
jungos dar reikiamai nekontro
liuoja pavaldžių spaudos orga
nų, leidyklų, atitinkamų televizi
jos ir radijo redakcijų kritinėsbibliografinės veiklos..."
“Į darbą spaudoje mažai te
traukiami geriausi marksisti
nės - lenininės estetikos, meno
teorijos ir istorijos specialistai,
tarybinės kultūros meistrai...”

timomis pažiūromis ir koncepci
jomis.”
“Svarbus partinių komitetų
uždavinys yra stiprinti pagalbą
ministerijoms ir žinyboms, kū
rybinėms sąjungom, spaudos or
ganams, televizijai ir radijui,
ugdant, parenkant kritikų kad
rus, stiprinti kritikų ryšius su
komunizmo statybos praktika,
tobulinti jų marksistinį - lenini
nį teorinį pasiruošimą.”
Citavome tekstus, kurie ir po
šimto metų, kaip pavyzdys, bus
rodomi Europos ir viso likusio
pasaulio literatūrų istorijos kny
gose. Nenustebkit! Bus rodomi,
kaip pavyzdys kūrybinio gyve
nimo prievartavimo. Citatos pa
imtos iš Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto nutarimų, padarytų ir vie
šai spaudoje paskelbtų sausio
mėnesio paskutiniąją savaitę
“TSKP Centro Komitetas at (“Literatūra ir menas”, sausio
kreipė sąjunginių respublikų 29 d.). Į Maskvą jų išklausyti ir
kompartijų CK, TSKP kraštų ir pažadėti vykdyti turėjo nuva
sričių komitetų, ministerijų ir žiuoti ir lietuviai: Lietuvių ra
žinybų, kūrybinių sąjungų, spau šytojų sąjungos pirm, rašytojas
dos organų, leidyklų, televizijos A. Bieliauskas, literatūros kriti
ir radijo vadovų dėmesį į būti kas akad. Kostas Korsakas, li
numą kelti idėjinį teorinį litera teratūros kritikas V. Kubilius,
tūros ir meno kritikos lygį, į rašytojai — A. Maldonis, E.
jos aktyvumą ir principingumą, Mieželaitis, J. Požėra ir M. Slucįgyvendinant partijos liniją me kis.
ninės kūrybos srityje.
Sakysit, kas gi čia naujo?
Kritikos pareiga giliai anali Amžių bėgyje visos tironijos ir
zuoti šiuolaikinio meno proceso diktatūros stengėsi sau palenk
reiškinius, tendencijas ir dės ti menus: literatūrą, dailę, mu
ningumus, visokeriopai padėti ziką. O laisvės kūryboje neatsi
stiprinti lenininius partiškumo sakančius visos jos griebėsi su
ir liaudiškumo principus, kovoti niekinti ir sunaikinti. Taip buvo,
už aukštą idėjinį estetinį tarybi toli į praeitį neinant, ir hitleri
nio meno lygį, nuosekliai kovoti nėje Vokietijoje, o nuo jos šian
prieš buržuazinę ideologiją.”
dien ta pačia prievarta neatsilie
“TSKP CK rekomendavo kū ka ir bolševikinė Rusija, kūry
rybinėms sąjungoms nuolat rū bos žmonėms dvasinę vergiją
pintis idėjiniu, teoriniu ir profe primesdama dar ir dešimtyse
siniu literatūros ir meno kriti pavergtų tautų.
O vis dėlto skirtumas yra.
kos lygiu, didinti jos vaidmenį,
sprendžiant komunizmo staty Visos praeities diktatūros tero
bos uždavinius, formuojant vie- rą prieš kūrybingą žmogų orgašąją nuomonę, kovojant su sve(Nukelta j 2 psl.)

Staigmena enciklopedijoje
J. Kapočiaus ir dr. S. Sužiedėlio
pašauktas, sausio viduryje atsidū
riau Bostone, angliškosios mūsų
enciklopedijos trečiojo tomo pla
no dar kartą perkratyti. Ir radau
Kapočių pritrenktą staigmenos.
Tokios staigmenos, kokios, sako,
dar nebuvę mūsų enciklopedijų
leidimo istorijoj.
Galėčiau kirst kokių tik norit
lažybų, — niekas neatspėsit, ko
kia ta staigmena, kol nepasaky
siu. Taigi — cit, paklausykit!
Pačioj metų sąvartoj J. Kapo
čius, sako, gavęs dviejų tūkstan
čių dolerių čekį su linkėjimu:
“kad pavyktų užbaigti enciklope
diją anglų kalba”. Ne iš kokio
visuomeninio fondo, neigi iš ku
rio prasisiekusių profesionalų
sambūrio, o tik iš neseniai pensi
ninkų Iuoman įstojusio asmens
santaupų, nuspaustų nuo lig šiol
turėto ne daugiau kaip vidutinio
kiško uždarbio.
Net per padidinamą stiklą Ka
počius, sako, apžiūrinėjęs tą čekį,
— ar tikrai 2,000 dolerių ne cen
tų. įsitikinęs, kad dolerių, — tre
čia savaitė buvo besukąs sau gal
vą, kaip čia dabar tuo džiaugs
mu su visuomene pasidalinus...
Jau prašęs geradarį leidimo viešai
jam padėkot, bet atsakymo dar
neturįs.
Ir iš viso, sako, aukų savo dar
bams dar niekad nerinkau, tai ir
patyrimo neturiu, kaip elgtis, ga
vus auką, ir dar tokią stambią...
Ką daryt: spaudos konferenciją
šaukt? “Ekstra telegrama” laikraš
čiams išsiuntinėt? Ir ar patogu
atvirai sakyt, kokių minčių sukė
lė tokia netikėta pagalba? Ar sa
kyt, kad tas čekis, nebūtinai jis
ir tik jis, bet, gal būt, kaip tik jis
bus buvęs lemiamasis ramstelis,
kuriuo pasiramsčiuodama encik
lopedija bris ir išbris, o be kurio
gal jau šį mėnesį būtų vargiai
beištraukiamai įklimpus... Ir ar
sakyt, kad iš tikrųjų tai gaila vie
nišo aukotojo, nes jis neteisingai
nusiskriaudžia save, aukodamas
vienas už visus, užuot visi bent
po trupinį aukoję už vieną... Ar
ba ar primint, kad, jei visiems,
tai net ir aukot nereiktų: tegu tik
kiekvienas atsiskaito už save, kiek
pridera...
Kaip tai? Ogi, pasirodo, la
bai paprastai. Lietuviškoji enci
klopedija išleista ne suaukotais, o
tik prenumeratorių sumokėtais
pinigais. Deja, enciklopedijos du
rys niekad nebuvo užsikimšusios
nuo užsakymų sriauto. Lietuviš
koji išėjo, nuolat sirgdama anemi
ja, nes iš tų visuomenės šulų, ku
riems, regis, būtinai būtų derėję
įsigyti enciklopediją sau ar atža
loms, tik nedidelė dalelė pripaži
no jos reikalingumą, ir užsakymų
neprilašėjo nė padoraus minimu
mo, reikalingo pakenčiamomis
sąlygomis enciklopediją leisti. O
angliškajai tuo tarpu nėra nė ge
ro trečdalio būtinai reikalingo už
sakymų kiekio...

Ir tai dar ne viskas. Retenybė,
kad užsisakantieji iš anksto užsi
mokėtų už tomą ar du. Leidėjas
nė nereikalauja sau tokio didelio
užsakytojų pasitikėjimo. Jis pasi
tiki užsakytojais ir prašo juos už
simokėti tik už jau išsiųstus,
jau gautus tomus.
Bet ne retenybė, kad tūlas ir

V. RASTENIS

suomenė taip ir nesužinos, ką
man pasitaikė sužinoti?
Nesulauktum, taip nebus! Da
bar,
— kai didlaikraščiai net Baltų
jų Rūmų slaptus protokolus skel
bia, leidimo nesiklausę,
— ir kai mūsiškiai laikraščiai su
radijais, atleiskit, prišiukšlinti pasigyrimėliais, kas vietoj atvirukų
keletą ar keliolika dolerių atsiun
tė (kitas 25-kiais užtrimituoja, —
Big deal!),
tai ir aš, nusimetęs enciklopedi
jos talkininko kepurę ir įšokęs at
gal į laikraštininko apavą, galiu
išskraidint viešumon enciklopedi
jos namuose sužinotas žinias, nesiklausdamas nei Kapočiaus, nei
jo geradario leidimo; ir galiu nenutylėt, kad tas geradaris, nei kal
bintas, nei prašytas, o vis dėlto at
siuntęs tą, gal būt, lemiamą rams
tį enciklopędijai yra — dr. Kos
tas Račkauskas,
dabar
Hot
Springs, Arkansas, o ligi praėju
sios vasaros buvęs konstitucinės
teisės profesorius Fordhamo uni
versitete, New Yorke.

gavęs pamiršta užsmokėti. Kiti
pamiršta taip tobulai, kad net. ke
li priminimai ir prašymai ne
gelbsti. Pasirodo, kad tokie — ne
pelnytai švelniai tariant — užuo
maršos jau yra nujoję 27,000
(!) enciklopedijos leidyklos sun
kiai uždirbtų dolerių. Vien tik
angliškosios pirmojo tomo
esą
šitaip nukniaukta keliolika de
šimčių, už pustrečio tūkstančio
dolerių.
Enciklopedijos raštinėj yra visų
tų užuomaršų — atleisk jiems,
Viešpatie! — sąrašas. Didelė jų
dalis nepalyginti pajėgesni atsi
skaityti, negu tas pensininkas,
kurs pats vienas užmokėjo jų dau
giau kaip šimto skolas.Ne tik gai
la, bet jau net ir pikta. Žydai ka
dai tokius “užuomaršas” apskus
davo rabinui ar kahalui, ir ten
juos bematant priversdavo susi
tvarkyti. Mes gi dabar didžuojamės, kad turim Bendruomenę. Ar
tikrai turim? Tiii kodėl vienas
pensininkas moka visuomenines
Bendruomene, “ką tu į tai, ką tu
skoleles už daugaiu kaip šimtą?
į tai?”
Visuomenė turi sužinot
Žinią apie staigmeną enciklo
Gaus ar negaus Kapočius savo pedijoj rašau būtent į Draugą ne
geradario leidimą viešai pasakyt tam, kad taikyčiaus įsispraust į
visą teisybę, kas atsitiko? O jei Draugo žinionešius (reporterius),
negaus, o jei nenugalės ir tų sa o todėl, kad jau trys mėnesiai
vųjų skrupulų, kuriuos “už užda kaip laikau išsikirpęs iš Draugo
rų durų” prasitarė, — tai ar vi tris straipsnius, liečiančius visuo-

Vienišas žibintas žiema

menės bei Bendruomenės santy
kius su visuomeninių darbų pri
vatininkais, tokiais, kaip Kapo
čius, Zobarskas ir gal dar kai kas.
Išsikirpau su intencija atsiliepti į
j'uos. Dabar bene geriausia pro
gaDr. K. Račkausko mostas pri
minė porą eilučių iš — užmuškit,
o neprisiminsiu kieno, jeigu ne
Adomo Jakšto-Dambrausko —
eilėraščio: Tėvynė klaus, parei
kalaus, — ką tu į tai, ką tu į
tai? Tie iš šimtmečio pradžios ataidėję klaustukai dabar štai kaip
persi rikiavo: Bendruomene, ma
tai svarbų darbą? Ir ar matai, ko
kį ramstį prie jo prišliejo vienas
asmuo? Ką tu į tai? Ką?..
Tie klaustukai jau glūdėjo anuose Draugo straipsniuose. Spa. lio 20 d. (b. kv.) vedamajame
užsiminta apie enciklopedijos leiIdimą, gal būt, užgulusius sunku
mus, ir pastebėta, kad “Mūsų vi
suomeninės organizacijos, vado
vaujantieji veiksniai tyli. Neteko
girdėti, kad jie ruoštųsi didžiajam
leidėjui kritiškuoju momentu pa
dėti”.
Kitą dieną (spalio 21) L. Ta
mošauskas tiesiai kreipėsi į
L.
Bendruomenės centrinius orga
nus, siūlydamas jiems liautis var
gus svarstymuose, ką čia prasi
manyti informacijos ar knygleidybos srity, kai esą, “reikia tik
L. Bendruomės nutarimo visomis
jėgomis ją (angliškąją
enci
klopediją) ’ platinti ne tik svetim
taučių tarpe ir jų mokslo įstaigo
se, be savųjų, lietuvių, ypač jaunesnioj kartoj, kad finansiniai
Prof. Juozas Brazaitis, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Kunigo
būtų galima ją išleisti”.
Juozo Prunskio fondo žurnalistikos premijos 1971 metų laureatas.
Lapkričio 12-tą atsiliepė Vy
Jury komisija (kun. L. Andriekus, dr. D. Jasaitis, dr. J. Stukas, dr.
tautas
Kamantas, JAV LB tarybos
V. Vygantas, dr. Br. Radzivanas) 500 dol. premiją J. Brazaičiui pa
skyrė vienbalsiai “už brandų bei svarų įnašą į lietuvių periodinę spau pirmininkas. Šis atsiliepimas dilg
dą per 50 metų.” Kaip žinome, prof. Juozas Brazaitis buvo ne tik Vy telėjo. O — o, manau sau: žiūrėk,
tauto Didžiojo universiteto literatūros profesorius, stambių literatūros ką pakili padėtis visuomenėj pa
mokslo veikalų autorius, bet ir dienraščio “XX amžius” vienas iš kū daro iš jauno ir žvalaus visuo
rėjų ir vienas pagrindinių jo redaktorių. Išeivijos spaudai metų me
menininko! Ir tas jau tipiškai biu
tais teikė ir teikia įžvalgiai paruoštas politines apžvalgas, įvykių ko
atsirašinėjimu gina
mentarus bei lietuviškojo gyvenimo problemų svarstymus, vertino ir rokratišku
Bendruomenėj įsisenėjusią ruti
vertina naujai išėjusias grožinės literatūros knygas ir kt.
Nuotr. V. Maželio ną...

Nuotrauka V. Maželio

L. Tamošauskas kiek neapdai
L
riai išsitarė, kad reikia tik
Bendruomenės nutarimo. V. Ka
mantas ir atsirašė, kad jau yra
tiek ir tiek tokių nutarimų. Da
bartinė taryba ne tik platinti ragi
nusi, o netgi Lietuvų Fondo me
dalį Kapočiui įteikusi ir savo pa
dėką pridėjusi...
Nejaugi B-nės vadovai ir ideo
logai dar nesuvokė, kad' “pagal
ba” niekieno nevykdomais nuta
rimais arba ir medaliais (pama
nykit, net iš milijoninio fondo!)
enciklopedijai, kaip ir kitiems pa
našiems darbams, tiek tereikalingi, kiek numirėliui smilkalai!
Rezoliucijomis, atsišaukimais,
metų ar mėnesių dedikacijomis
nė vienas centras ar veiksnys ne
pasiekia visuomenės giliau, negu
pačios leidyklos pasiekia. Apčiuo
piamai toj srity padėtų tik tan
kus tinklas tokių talkininkų, ku
rie nesivaržytų ir tesėtų pavarstyti visų tebegyvų tautiečių duris ir
pakankamai dažnai pažargstytų
jų slensčius. Tokių
talkininkų
tinklas, jei iš viso įmanomas, tai
galėtų būti sukurtas tik pridera
mai bendruomeniškai suorgani
zuotose L. B-nės apylinkėse.
Bendruomenė tuo ir turėjo skir
tis nuo kitų, atsišaukimais tesiverčiančių komitetų ar tarybų, kad
numatė susidaryti iš tampriai su
organizuotų apylinkių. Bet, po
20 metų organizavimosi, tikrai
bendruomeniškai suorganizuotų
apylinkių beveik nėra. B-nės i"deologai išpopuliarino
pažiūrą,
kad Bendruomenė esanti ne to
kia, kaip kitos draugijos, nes jai,
girdi, savaime priklauso visi lie
tuviai. Jeigu savaime priklauso,
tai kam čia besistengti, — orga
nizatoriai susiviliojo mažiausiai
pastangų tereikalaujančiąja Bend
ruomenės samprata... Pasekmė to
kia, kad apylinkių organizacinis
tamprumas dažniausiai skystas,
kaip vėjo sklaidomos miglos. Iš
tokių palaidų apylinkių
susi(Nukelta į 2 psl.)
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tinį akcentą. Politinę nepriklau
somybę praradus, ją atgauti vil
tys ir galimybės niekada nebus
prarastos, jei žmonių dvasioje
nemirs kūrybinės laisvės ugnis,
jei tautos balsas nenutils spalvo
se, garsuos ir rašte — žodyje,
šitai puikiai suprato caristinė
Rusija, uždrausdama mums
spaudą, šitai taipgi supranta ir
bolševikinė Rusija, dar baisiau
terorizuodama raštui pasišventu
sią žmogaus dvasią.

VASARIO SESIOLIKTOSIOS KONCERTAS CHICAGOJE
Šių metų 54-tą Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį Chica
goje paminėsim vienoje akustiškai geriausių salių pasaulyje —
Chicago Audtorium Theater (70
E. Congress). Minėjimo rengė
jai, tai žinodami, pasikvietė kon
certinei to minėjimo daliai įžy
mius mūsų muzikos menininkus:

i šešioliktosios minėjimo koncerte
paskambins Čiurlionio Preliudą,
dvi Gaidelio pjeses ir efektingą
ištrauką iš Budriūno sonatos
“Mano tėvynė”. Kadangi pianis
tams sunku “iškentėti”, nepa
skambinus Chopino ar Liszto kū
rinių, tai ir Andrius Kuprevičius
savo programon taipgi įtraukė
anų dviejų kompozitorių kuri- j
nius (lietuviškoji fortepijoninė.
muzika juk negausi).
Pažymėtina, kad šio minėjimo koncerto programoje pirmą kar
tą Chicagoje dalyvaus ir jung
tiniai Chicagos Lietuvių operos
ir Dainavos ansamblio chorai,
Aleksandrui Kučiūnui diriguo
jant.
Maestro A. Kučiūnas
akompanuos ir abiem solistėm.

Giną Čapkauskienę,
Aldoną Stempužienę,
Andrių Kuprevičių ir
Aleksandrą Kučiūnų.

Pažvelkime į koncerto progra
mą. Gina čapkauskienė, sopra
nas iš Kanados, bene trečią kar
tą pasirodys Chicagos padangė
je. Jos rečitalis, įvykęs prieš
metus Jaunimo centro salėje, įrodė ją esant kultūringa, gra
žaus balso dainininke. Gastrolės
Chicagos Lietuvių operos “Tra
viatoje” tą patį patvirtino. Ne
abejotina, kad tokioj puikioj
koncertinėj salėje solistė galės
pilnai atskleisti savo talentą. Gi
na Čapkauskienė žada padainuo
ti penkias lietuvių kompozitorių
dainas, iš kurių ypač pažymėti
nos: Jakubėno įspūdinga “Vai,
eičiau!..’’, Gaidelio retai girdima
“Poetas” ir Budriųho arija iš
kantatos “Tėviškės ■namai”.
Aldona Stempužienė Chicagos
visuomenės taip gerai pažįsta
ma, jog kartais atrodo, lyg būtų
į čia ne iš Clevelando atskridusi,
bet gyventų pačioje Chicagoje.
Kiekvienas jos pasirodymas yra
visų laukiamas su ypatingu dė
mesiu. Aldona Stempužienė yra
plataus repertuaro dainininkė: ji
yra viena geriausių mūsų liau
dies dainų interpretatorių, ta
čiau stipri ir komponuotose dai-

Turėdami minty puikią audi
toriją bei mūsų solisčių ir pianis
to . iškilius sugebėjimus, tikėki-

nose, ypač su dideliu pomėgiu
reiškiasi modernios muzikos sri-'
tyje. Šiame koncerte solistė pa-1
sirodys su savo “forte” — lie-'
tuvių liaudies dainomis, kurių ji
žada padainuoti net šešetą. Be
jų, Aldona Stempužienė atliks
dar ir Budriūno bei Jakubėno
kompozicijas.
Didžiausia koncerto atrakcija
bus šį kartą, tur būt, pianistas
- virtuozas Andrius Kuprevičius.
Jis nėra dažnas mūsų svečias,
bet Clevelande Andrius Kupre
vičius dažnai koncertuoja, ypač
amerikiečių tarpe. Be sėkmingų
rečitalių, jis ten žinomas ir kaip
fortepijono klasės vedėjas vieno
je muzikos mokykloje.
Andrius Kuprevičius Vasario

POKALBIS APIE MITUS IR KRIKŠČIONYBE
Kun. V. Bagdanavičius šį
Š. m. sausio 6 d. Ciceroje, 111.,
Aldonos Prapuolenytės buvo su- į klausimą pagilino, sakydamas,
kviestas pasikalbėjimas apie Ma kad mes čia iš tikrųjų turime rei
ceinos paskutinės knygos “Di-' kalo su klausimu, ar yra galimas
dieji dabarties klausimai” antrąjį asmeninis kontaktas tarp Dievo
skyrių, kuris kalba apie šv. Raš ir žmogaus, ar ne. Jei jis yra ga
to ir Bažnyčios numitinimą, ki limas, tai ir Šv. Raštas pasidaro
taip tariant,
numitologinimą. galimas ir Kristaus kaip Dievo
Pasikalbėjime dalyvavo Faustina sūnaus įsikūnijimas, nepaisant jo
Mackevičienė, Danutė Augienė, paradoksiškumo, pasidaro gali
Marija Kuprienė, Vacys Kuprys, mas ir nėra reikalo jo nukelti į
Irena Kairytė, Gediminas Galva, mitologines sritis.
Mečys Mackevičius, ieškoda
Mečys Mackevičius ir kun. V.Bagmas atsakymo į Bagdanavičiaus
danavičius.
Šeimininkė
padarė išsamią iškeltą klausimą, jį randa krikš
Maceinos pažiūrų apžvalgą, ypač čioniškai suprastoje pasaulio ir
sukūrimo iš nieko
nušviesdama autoriaus priėjimą i žmogaus
prie šio klausimo. Vacys Kuprys, sampratoje. Jei Dievas yra žmo
pasisakydamas keletą kartų, iš gaus būties pradžia, tai ir santy
ryškino, kad pagrindinis klausi kis tarp jų yra ne tik galimas,
mas, su kuriuo mes čia turime bet tiesiog natūralus.
Iškilus klausimui, kad Dievas
reikalo yra: kaip mes galime ras
ti tinkamiausią priėjimą prie Šv. ir žmogus stovi labai toli vienas
nuo kito kaip priežastis ir pada
Rašto.

Aleksandras Kučiūnas

rinys, kurių vienas yra būtis iš
savęs, kitas tik atsitiktinė būtis,
originalų atsakymą pateikė Kup
rys. Jo manymu, Dievas ir žmo
gus visiškai nestovi toli vienas
nuo kito, nes žmogaus dvasia
nėra sukurtas dalykas. Ji yra ne
kas kita, kaip pats Dievo santy
kis su žmogumi.
Irenai Kairytei sudaro proble
mą tas Maceinos aiškinimas, kad
jis krikščionybės pradžią suvokia
kaip įvykį, tačiau jį pastato kaip
priešingybę prasmei. Kairytė ma
no, kad tai, kas egzistencialiai
veikia krikščionijoje ir turi joje
veikti, yra ne kas kita, kaip žodis;
šiuo atveju apreiškiantis Dievo
žodis, kuris turi pasiekti kiekvie
ną bet kurio amžiaus žmogų. Be
šio veiksnio joks žmogus neturi
priėjimo prie to įvykio, kuriuo
yra Kristus.
Danutė Augienė pastebėjo,
kad tas aktyvumas, kurio nori
Kairytė, ir yra Dievo malonė, vei
kianti krikščionijoje.

tai neužmirškime, su kokia pas(Atkelta iš 1 psl.)
nizavo daugiau savo slaptais ka temakiška ar solženiciška drą
nalais, vis dar lyg gėdinosi sa visa tai padaryta, rizikuojant
viešumos. Ten daugiau “dirbo” būti išskirtam iš visuomenės, iš
vien tik slaptoji policija ir su- savo profesijos, tai rizika būti
i kurstyta tamsioji gatvės minia, uždarytam beprotnamy ar būti
Bet ar suprantame mes? Ar
■ o viršūnių institucijos, bent dėl išsiųstam į vergų darbo stovyk
las.
skiriame
laisvoje širdyje subren
akių, oficialių raštų ir įsakų ven
Tokią
situaciją
apmąstydami,
dusiai
savo
literatūrai dėmesio
gė istorijai palikti. Šitai patvir
ir
mūsų
tautos
laisvės
dieną
—
___
__
___________
___________
tiek,
kiek
jai
skiria okupantas,
tina ir šiandieninis okupuotos
Lietuvos kultūros reikalų minis- Vasario šešioliktąją pasitikime, stengdamasis ją pavergti ir suAldona Stempužienė
teris Lionginas šepetys sausio dėdami ant visko ne vien poli- traiškyti?
k. brd.
22 d. “Literatūroj ir mene”, ra-!---------------------------------------------------------------------------------------šydamas apie Pablo Picasso, Tel ofiso HE 1-5849 rez 388-223
DR. MARIJA LINAS
DR. PETER T. BRAZIS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ UGO:
kur, prisiminęs fašistų ir nacių
YDYruJAS IR CHIRURGAI
5817 VVest 71st Strer
antikultūrines pastangas, sako:
’434 VVest ilsi Street
“Hitleriniai jugendai taip pat
relei HSnttaak 6-854
'pradėjo nuo atskirų progresy- Iii pirm . ketv l Iki . popiet
Ofleo ir rezldeucijoe
penkt
antr
I F> treč lt
tV
alandoe pagal susitarimą
i vių dailininkų, o vėliau užsimojo
Arnu
ant visos meninės kultūros...”
A.nt Rudoko kabinėta perftmt Ofiso HE 1-1818
Rez. Plt 6-980
j Na, o kas gi yra tie jugendai ?
DR.
J.
MEŠKAUSKAS
DR
EDMUND
E.
CIARA
Lietuviškai išvertus, taigi nie
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.OPTOMETRISTAS
kas kitas, o vaikėzai. Gi tokius
I
iPl'CIAI.YHE VIDAUS LIGOS
Wesl 51 st Streevaikėzus panašiems darbams su
2454 VVest 7lst Strce*
TEL. GR 8-240(1
organizuoti įvairiems agentams
(7 lot ir Campbell Avė. kampas;
V Hi
u-,gal HUHitartma plrmao
Pirmad.. antrad ketvirtad Ir penkt
labai lengva. Visoj šioj temoj n et v j—4 Ir 7—9 antrad tr peni* nuo
8 vai popiet iki 7 vai vak
10 4 AMitad ! o
vai.
Ket vii tad Ir šeštad nuo lt v ryt
naujiena yra ta, kad Sovietijo I
Iki
1 I vai ryto - tik susitarus
Ros PB « IW>»
je vaikėzų rolę atlieka pati •fs 735 4477
aukščiausia imperijos instituci
OR. E. DECKYS
0R. FRANK PLEŠKA
iYDYTOJA 'R CHTRURc
ja — Komunistų Partijos Cent
OITOMETRIST A
SPECIALYBE — NERV\ IB
ro Komitetas. Ir tai atlieka be
Kalba lietuviška
EMOCINES LIGOS
jokios gėdos, viešai, palikdamas <*WWRI> MEDICAl. HUII.D1NV 5618 VV 71st St. — Tel. 737-.il 41
6449 So. Palaiki IloaO
istorijai juodu ant balto doku
Tikrina akis. Pritaiko akinta- tr
Valandoe pagal su.iltarimą
contact lensee”
mentą, kaip didelėj pasaulio da
Andrius Kuprevičius
vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Rezld.
Tel.
GI
8-0873
ly XX amžiaus pabaigoje buvo
mės ypatingo koncerto ir gau dar prievartaujamas grožinės li DR. W. M. EISIN . EISINAS
DR. A. PUSTELNIKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
saus mūsų visuomenės atsilan teratūros žodis.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GINEKOLOGINE CHIIIURGIJA
kymo. Minėjimas - koncertas įRPEC1AI.YB* VIDAUS I.IGOŠ
Tad kokia išvada po tų visų 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-267(1
5159 South Damen Avenue
vyks vasario 20 d. 2 vai. popiet Partijos nutarimų, skirtų lite Valandos pagal susitarimą Jei ne
Ofiso PR 3 7800: Numi) 925-76*
Htsillepla,
skambinu:
MI
3-uuOI
ratūros
kritikai?
O
išvada
tokia,
Auditorium Theater patalpose,
Valandos tik pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta
jog naivu būtų kalbėti apie ko
70 E. Congress St., Chicagoje.
Tel. — BE 3-5893
kį
nors
dvasinio
teroro
atoslū

J. S.
DR. ZIGMAS RUDAITIS
DR. A. B. GLEVECKAS
gį Sovietijoje. Jeigu ten retkar
SPEC. ORTHOPEDLlOS LIGOS
čiais ir išgirstame laisvesnį bal GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2745 VVest 69th Street
Specialybė Akių Ligos
są, jeigu ir pastebime vieną ar
rei.
787
2290: ofiso ir rezidencijai
3907
VVest
103rd
Street
kitą laisvesnę ir modernesnę
Valandos pagal susitarimą
Priima ligoniui tiktai au.il tarne —
Gediminas Galva buvo nuo apraišką literatūros, dailės ar
(Ii) ąppointment)
monės, kad numitinimas iš viso muzikos kūrybiniam rezultate,
Ofiso tel. PR 8-2220
nėra šiandien svarbi religinė
K am ų — rezld. — PRospoct 8-9081
DR. LEONAS SEIBUTIS
problema. Ji yra palikta nuošaly
inkstų, Pūslės ir ProstaL
OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
net protestantų
sluoksniuose.
J O K S A
CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street
VAIKŲ LIGOS
Jam svarbesnės problemos yra
(Red. pastaba. Čia aprašytasis
2656 VVest 63rd Street
tos, kurios sukasi apie tai, kaip religinės temos pokalbio atvejis
7al. antrad nuo 1-4 popie
pirmad.. antrad , ketvirtad. Ir penkt
ir ketvirtad nuo 5 - 7 vakar.
Visagalio ir viską kuriančio Die yra puikus pavyzdys, kaip mūsų nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 6 Iki 8 Į
vo idėją galima suderinti su žmo įprastus ir dažnus pasisvečiavi vai. vak šeštad nuo 1 Iki 4 vai j Ofiso tel 776-2880; Rez 448-554.1
nijos nusikaltimu ir blogio atsi mus galima paversti ir kultūrine Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. J. J. SIMONAITIS
radimu pasaulyje.
atgaiva. Muzika, literatūra, dailė,
DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pasikalbėjimas, užtrukęs keletą filosofija su atitinkamu žodžiu,
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
valandų jaukioje ir atviroje daina, rečitavimu ir pan. tuščias
Ofiso tel. RElianee 5-4410
3844 VVest 63rd Street
nuotaikoje sudarė progą jo daly mūsų vakarones galėtų padaryti
Rez. GRovehill 0-0017
VAL.: kasdien nuo 1—4 p p. Ir 8
viams aktyviai įsijungti į religi tikrai prasmingomis.)
Iki 8 vai. Trečlad. tr šeštad uždaryta Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai
iki 2 vai. p. p Ir nuo 7 Iki 8 v. vak
nės kultūros ugdymą mūsų vi
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Ofiso ir buto tol. Ol.ympic 2-1381 Ir vakarais pagal susitarimą.
suomenėje. Tai yra sektinas pa
FIZIKAS RADO NAUJĄ
vyzdys ir kitiems, kurie domisi
DR. F. V. KAUNAS
DR. P. STRIMAITIS
religiniais klausimais patys vieni
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PAŠAUKIMĄ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika Ir chirurgija
arba kurie yra apsivylę mūsų su
1407 So. 49th Court, Cicero
Helmut Leonard, išėjęs aštuoOfisas 2750 W. 7lst Street
sirinkimų kalbomis, sakydami,
Vai kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad Ir
Telefonas 025-8296
nerių
metų
fizikos
kursą
ir
tre

šeštad
tik
susitarus.
kad jos nieko naujo nepasako.
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12
2 Iki 8 vai vak Šeštad. 1 Iki
Šitokie pasikalbėjimai pasako šį jus metus dirbęs Austrijos ato
0R. ALG. KAVALIŪNAS ryto,
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta
tą naujo ta prasme, kad mes miniame reaktoriuje, tapo kuni
Rezid. tel. WA 5-3099
vidaus ligų ni r ra rjo
lengviau sugebame priimti tai, gu, dabar jau turėdamas 35 m.
SPECIALYBE
DR. VYT. TAURAS
kas sakoma, kai pasikalbėjime amžiaus.
5540 Sooth Pulaski Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
patys aktyviai dalyvaujame.
Valandos pagal susitarimą

DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES t*
GERKL&S LIGOS
PRITAIKO AKINIU8

Staigmena enciklopedijoje
(Atkelta iš 1 psl.)
dedanti bendruomeninė organiza
cija net pati sau nepajėgia pado
riai padėt — smulkučių, solidaTumo įnašų skraiste maskuojamų
mokesčių nedrįsta tvarkingai pa
rinkt, o laukia, ligi kas maloniai
teiksis pasiūlyt,—tai kokios gi pa
galbos dar kitiems darbams gali
ma iš jos tikėtis?
Apleista “sunkioji pramonė”

L. Tamošausko priekaištas pa
taikė tik į B-nės silpnybės pasek
mes, o ne į pačią silpnybę. Jis nu
rodė B-nei atlikti derančius užda
vinius, kurių B-nė, tačiau neat
lieka. O neatlieka ne todėl, kad
hutų tyčia juos apleidusi, o todėl,
kad ir norėdama, negalėtų atlik
ti, kadangi Bendruomenėje (kaip
ir V. Kamanto pareiškimai, ypač
paskutinis jo atsikirtimų sakinys,
liudija) yra apleistas jas visų es-

—bendruomeniškas apylinkių su
organizavimas.
Bendruomeniškas apylinkių su
organizavimas b-nėje būtų lyg
sunkioji pramonė viešajame ūky
je. Tai būtų kūrimas priemonių
kitiems uždaviniams atlikti, —
tartum gaminimas mašinų, reika
lingų gyvenime vartotinoms ma
šinoms gaminti. B-nė nepajėgė,
berods, rimtai nė nebandė pradėti
tos savo veikimo “sunkiosios pra
monės”...
Todėl ir galėjo taip atsitikti,
kad, štai, vienas asmuo pasiryžo
ir pajėgė enciklopedijos leidimo
darbą vienu ypu paremti stipriau
ir vertingiau, negu visa mūsų amerikinė ir pasaulinė Bendruome
nė ligšiol paljėgė. Iš tiesų, dr. Rač
kauskas šiuo atveju Bendruome
nę pralenkė taip, kad — propor
cingai imant — ji niekad su juo
nesusilygins, nebent — mažiau
sia 20 milijonų paklotų. Tačiau,

vinių uždavinį, tai yra, jei būtų
reikiamai susiorganizavusi apy
linkėse, tai galėtų atlikti bent tai,
ko būtų normalu iš jos laukti.
B-nei nebūtų sarmatos prieš jo
kius “privatininkus” bei vienišus
jų rėmėjus, jeigu ji pajėgtų, sa
kysim, surinkti angliškajai enciklpedijai dar bent porą tūksančių
prenumeratų ir padėtų enciklope
dijos leidyklai atgauti bent dalį
tų jai priklausančių 27-nių tūks
tančių dolerių, įkliuvusių “užuo
maršų” kišenėse.
Jeigu B-nė galėtų tokius daly
kus-atlikti, tai būtų akivaizdu,
jog ji yra svarbiausias, reikalin
giausias, galingiausias, taigi ir vy
riausias viso mūsų viešojo — kaip
kultūrinio, taip ir politinio — vei
kimo vadovaujantysis ir
vyk
domasis veiksnys... Dabar to nė
ra ir nebus tol, kol B-nėje ne
bus pripažintas bendruomeninio
veikimo "sunkiosios pramonės”
reikalingumas, arba, tiksliau ta
riant, nebus bent pusėtinai sėk
mingai atliktas tasai uždavinių

2858 VVest 63rd Street
mesys mieliau krypsta į kitus daVai.:
___ ________
kasdien___________
10—12 vai. _ ir 7—9 v
lygkus.
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad

Dar viena “nedora” mintis

uždaryta. Ligoniai priimami susitariu
Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076
Rezid. Telef. 239-4683

Klausimas: — Kam ir kada bū
tų buvę daugiau (ar mažiau) nau
dos, jeigu dr. Račkauskas tuos
2,000 dolerių būtų nusiuntęs ne
tiesiai enciklopedijos leidyklon, o
Bendruomenės globojamo milijo
ninio Lietuvių Fondo šaldytuvan?
Atsakymas: Jeigu angliškosios
enciklopedijos leidimas vis tebe
būtų dar nesuklupęs, tai, nuo 1973 metų pavasario, iš tų 2,000 do
lerių palūkanų galėtų būti kas
met apmokėta po vieną tos enci
klopedijos prenumeratą.
(Per
3,000 metų vien iš to enciklope
dijos leidimas būtų patenkinamai
apmokėtas...)

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOlOGINe CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LU 5-6441
Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia skambinti 87 4-8017

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 West 63rd Street
Kampas 68-čioe Ir Californtjoa
Valandos pagal susitarimą:
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo
6 Iki 7:80 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 2 tkl 2:80 vai.
Trečlad. Ir penktad. uždaryta
Ofiso telef. 476-4042
Rezid tel. WAIhrook 5-3018

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ
CHIRURGIJA

Bendra praktika ir moterų ligoi

Skambinti - 585-2525

Ofisas tr rez., 2652 W. 59th St
Tel. PRoepect 8-1223
TeL ofiso ir buto OLymplc 2-415*
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 Iki 4 vai Ir nuo 6 iki t
v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitę
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS laiku pagal susitarime

DR. P. KISIELIUS

1443 So. 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-8 vai. tr 6-8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius
Šeštadleninis 12 iki 4 popiet.

Tel.

RElianee

5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis

gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6125

V. P. TUMASONIS, M.D., S.C.
CHIRURGAS
2454 VVest 7 lst Street
Priiminėja ligonio* tik susitarus.
Vai. 2—4 p.p. Ir 6—8 vai vak
Trečiad. Ir AeAtad uždaryta.

Tel

PRospeot 6-94O1I

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. h
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. tr
trečiad. uždaryta.

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

DR. IRENA KURAS

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—8 vai
▼ak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet
ii kitu laika pagal susitarimą.

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7156 South Westem švėna
Pirmad.. antrad., ketvirt ir penkt
nuo 11 vai tkl 1 vm
p. u nu<
6—8 vai. vakare. Trečlad
nur
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto Iki t vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1158
Rea teL 939-1919

Perskaitę ''Draugą", duo-

Tel. 695-0538
Palyginimas: — Dr. K. Rač
FUI
VALI.EY
MEDICAL CENTE® ‘fifp kitiem* Daniskaityti
kauskas dabar iš karto apmokė
860 Summlt Street
jo daugiau kaip 22 prenumera
Route M — Eltdn. Rlinou
paiškiauslas uždavinių uždavinys J«i B-nl būty atlikusi savo užda uždavinyi. Deja, veikiantiųjy dė tai.

(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

Tel ofise PR 6-6446

DR. F. C WIMSKllNfi$
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3107 VVest 71 st Sfreet
Valandos: 1—6 vai popiet

Treč tr šeštad

nagai susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2111 Namu 636-485*
Vai ’ pirm antr., ketv. 8—S ir 6—•
. a •«**
•nere.rtasv

šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 12 d.
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- Egzodo poezijos šuoliai

Š V. SEBASTIJONAS
Pakeldamas akis aukštyn drebėjau,
Kad nepalaužtų valios man kančia —
Įsmigo štai pirmoji vylyčiu,
Ir nerimas, o Viešpatie, praėjo.

Jonas Aistis
/'

■

Kaip miela — lyg šilti lašai lašėja...
Lyg sąla sąnariai... Kaip gera Čia
Man laukt, matyt su šypsena skaisčia
Ateinantį iš tolo Atpirkėją.

Ištrauka iš antologijos "Lietuvių poezija išeivijoje 1945 1971" įvado

■

ū

Jei lyrinį polinkį suprasime VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
kaip jausmo projekciją į išorinį
pasaulį, Aisčio kūryba į šiuos rė
mus netiks, nes joje dažnai ran
dame visiškai priešingos tenden
Aisčio lyrika, gimusi poetui ir
cijos: ne emocijų tekėjimą į ap
linkinę tikrovę lygiomis, ramio pasauliui susilietus, skaitytoją
mis linijomis, bet išorės veiki- f PasĮat0 ne I‘es poeto jausmais,
mą į poeto vidinį pasaulį. Pasy-: kurie atitiktų vieną kurį jo gyvevus, tačiau nuostabiai jautrios! nimo momentą, ne ties objekty
sielos, Aistis neužsidaro subjek vios tikrovės detaliais vaizdais,
tyvių jausmų rate, nesiriboja 1 bet ties pačiu poetiniu pergyvesiauru savistabos lyrizmu, bet at i nimu, ties ta vidine vizija, kurią
siveria pasauliui, pasiduoda jo I sukelia kontaktas su realybe. Tai
magikai, tartum paklūsta vilio-i galime pastebėti eilėraščių pa
jančių sirenų kvietimui. Viena- Į vadinimuose. Pavyzdžiui, kūrinį,
me savo eilėraščių poetas ap-i sukomponuotą aušros motyvais,
mąsto jam būdingą kūrybinį Aistis pavadinę ne “Rytas”, kaip
vyksmą, pastebėdamas, kad jo tai, manome, būtų realistinės
poezijos pasakiškos šalys yra pa- Į krypties poezijoje, bet “Rytys”,
tuo būdu skaitytojo dėmesį nu
remtos tikrovės stebėjimu:
I kreipdamas ne į paprastą gamtos
Aš iš margo svieto smulkmenų, de reiškinį, bet į jo specialų, poetui
talių: j savitą išgyvenimą bei meninį aLauko, pievų, miško, skliauto ir
Į pipavidalinimą. Nors Aistis yra
žvaigždžių konkretus, nors jo vaizdai daž
Susikūriau savo pasakišką šalį — nai turi ryškius kontūrus ar aiš
Pats nepasidžiaugęs perdaviau žo kiai matomą spalvą, jie taip pat
džiu.
veikia visumos įspūdžiu, kažko
Tačiau ir kasdieninės smulk kiu ypatingu žėrėjimu, šviesos
menos ir regimojo pasaulio de ir šešėlių žaismais, kuriuose at
talės, įsiterpusios ~į poeto dėmesio pažįstame poeto vidinės vizijos
lauką, pavirsta deginančia žaiz spindėjimą, o ne tą spalvingą
da. Ne tik tai, kas iš tikrųjų bu pasaulį, kurį regi žmogaus akis.
vo skaudu, bet visi gyvenimo įs Kartais, pvz. “Orientalėje”, Aistis
pūdžiai —gamtos peizažai, net ■tiek stipriai pabrėžia muzikinę
ir pačios švelniausios jų linijos, kūrinio pusę, kad jis tarsi pra
išgyventos akimirkos, net ir tos, randa savo plastiškas savybes.
kurios iš tikrųjų turėjo šviesaus Tada vaizdai nublunka, jų ryš
atspalvio, — poetą užgauna, jo kios linijos nudyla, skaitytojas įširdyje palieka gilios žaizdos žen siklauso į peizažų melodijas, o
klus, atneša skausmingų pergy iš tikrųjų girdi poeto sielos ąvenimų, kurie dažnai pasiekia kordus, jo vidinio pasaulio har
kančios laipsnio. Todėl Aistį — moniją. Ne tik skaitytojas, bet ir
kūrėją galima palyginti su poeto poetas yra visu veidu atsisukęs
pamėgtuoju Šv. Sebastijonu, strė į savo viziją. Įkvėpimo momentu
lėmis nukankintu. Smingančios ji jam yra lygiai reali, kaip ir
vylyčios — tai tikrovės detalės; objektyvioji tikrovė, nesutam
kankinio valios įtampa — tai po panti nei su asmeniniu jausmu,
eto kūrybinis susitelkimas; šilti nei su jo minties tekėjimu. Grei
kraujo lašai —tai kančios alche čiau, lyg atitrūkus nuo kūrėjo ir
mijos pagimdyti žodžiai, po išėjus į išorės pasaulį, ji poetui
pieriuje įrašė kūrėjo ir pasaulio pasidaro nuo jo nepriklausąs
skausmingą
susidūrimą. Savo modelis, pagal kurį jįs turi pieš
kūryboje Aistis kaip tik ir sten ti savo kūrinio paveikslus, iš re
giasi atkurti sielos pažeidimą. Tai gimojo pasaulio pasiskolinęs tik
pastebime ne tik elegiškose nuo dažus ir drobę — kūrinio me
taikose, įtampa virpančiose me džiagą.
lodijose, sopulio spalva nudažy
tuose vaizduose, bet ir kūrinių
sąrangoje. Iš tikrųjų, gali būti,
kad pažeidimo pajutimas yra
Aisčio kūrybos versmė, jo ypatin
ga prizmė, tartum įprasminanti
forma, į kurią poetas įlieja įvai
rias refleksijas, emocijas, gamtos
peizažus. Juo yra paremti Aisčio
stipriausi eilėraščiai, ir patrioti
niai, ir religinių motyvų, ir tie,
kur poetas pasiremia regimojo
pasaulio detalėmis.

Sis poetinės idėjos realumas
apsprendžia Aisčio santykį su
žodžiu. Kai kurie kūrėjai, jų tar
pe ne vienas žemininkų, o taip
pat ir Algimantas ^Mackus, išei
vijoje subrendęs poetas, įtaria,
kad jų parinktieji žodžiai neati
tinka tikrovės, apie ją melagin
gai kalba, ar suteikdami prasmės
reiškiniams, kurie jos iš tikrųjų
neturi, ar, atvirkščiai, reikšmin
gus gyvenimo momentus pavers
dami tuščiai skambančių sakinių

grandine. Aistis, sąmoningas ir
savo kūrybinį procesą gerai juntąs poetas, taip pat jautė žodžių
ribotumą, tik jį, tur būt, dau
giau kankino atsivėrusi praraja
tarp gyvybe pulsuojančio pergy
venimo ir jo išraiškos, ne tarp
tikrovės ir žodžio. Popieriuje už
rašytos eilės Aisčiui dažnai atro
dė tik menkas vidinės vizijos at
spindys, kartais tik juodas raša
las*, nebylios raidės kūrėją pašie
piantys ironiški brūkšniai, įspū
džiai numirę “pakeliui į pasaulį”,
žiedai “pumpure nuvytę”, neatskleidę skaitytojui to, ką jautė po'etas. Žodžių apgaulės motyvas
yra vienas Aisčio svarbiausių. Jį
pastebime ne tik autoriaus atvi
ruose pasisakymuose apie poezi
ją, bet taip pat ir jam charakte
ringuose perėjimuose, kur to pa
ties žodžio pakartojimas skirtin
game kontekste parodo pasikeitu
sį, kartais silpnesnį žodžio supoetinimo laipsnį. Vizija tarsi pa
virsta pilka kasdienybe. Yra ei
lėraščių, kur Aistis išvis ima abejoti kūrybine galia ar randa,
kad yra geriau “gyventi be eilių”
negu kankintis, neradus tinkamų
žodžių. Tačiau, jei nuotolis tarp
poetinės minties ir jos išraiškos
Aistį kankina, jis taip pat jį ska
tina atkakliai ieškoti kaskart to
bulesnių formų savajai vizijai
realizuoti.
Aisčio poeziją paskaičius, pasi
lieka grakštaus trapumo įspūdis.
Akimirką susitinkame intymų,
krištolinių žodžių poetą, akimir
ką pajuntame jo nuotaikų, re
fleksijų, jausmų tekėjimą. Sus
kamba tylios, švelnios dainos,
išryškėja pasakiško grožio šalies
vaizdas. Šitokių efektų Aistis iš
gauna ne spontanišku minties
liejimu, bet kantriu ieškojimu
tikslių ir sugestyvių formų, pre
cizišku poetinių priemonių val
dymų, aukšta žodžių kultūra.
Nepriklausomybės metais pasie
kęs išskirtinio formos tobulumo,
Aistis ir toliau, išeivijoje, daug
dėmesio kreipė į stilistinę kūri
nių pusę. Jis kartais keitė temas,
kiek daugiau pasiremdamas pri
siminimais ar patriotiniais moty
vais, bet liko ištikimas savo
griežtam estetiniam principui.
Todėl jo vėlesniuose rinkiniuose
galime rasti anksčiau- iškilusių
savybių: žodžio tikslumą bei
lankstumą, jausmų įtampą, ge
bėjimą suderinti įvairius vaizdų
niuansus, ritmus, kuriais taik
liai pabrėžiama mintis, melodi
jas pustoniais suskambančias,
kažkokį Aisčiui būdingą minkštą
muzikalumą, kuris eilėraštį pripildo paties autoriaus artumo.

Garbė ir šlovė Tau, o Visagali!
Maniau, kad reiks įtempti valią,
Bet štai Tu Pats manęspi ateini...

O kiek šviesos! Net man akis gadina...
švelnaus skambėjimo skliautai pilni...
Tik svyra jau galva, sunki kaip švinas...

Grenoble, 1941. IV. 8
PAŽIŪRĖKIT

Pažiūrėkit, mieli broliai, j supiltus
Kritusių sukilėlių kapus,
Kur jie savo kūnais grindė tiltus,
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus...
Pažiūrėkit, mieli broliai, į tremtinių
Eisenas per tundras ir stepes —
Mylimos ir nelaimingosios tėvynės
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias reples.
Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų,
Ugnimi sulygintų ten su žeme, —
Vis tai ji ir vis ant kryžiaus medžio kybo
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

Nuotrauka V. Maželio

Jonas Aistis

Grenoble, 1941. X. 10

Kur nubėgote, o jaunos dienos?
Lyg mergaičių krykšdamas būrys?..
Kam paliekate ilgėtis vieną
Ir pravertas nežinion duris?

SERENADA

Kai nublykšta skliautai ir dar vien tik vakarė
Kaip sidabro drugeliu plasnoja viena,
Sušiurena platano šakelės nukarę
Ir iš tolo atplaukusi meilės daina...

Jūs nubėgat ir negrįžtat niektul...
Tu, jaunyste, niekad negrįžai!
Tik gyvenimo žieduose lieka
Prasiskintos brydės įstrižai.

Ilgesingi nemarūs troškimai atbunda,
Tartum žvilgsnio gražaus ir gelmė ir gėla ■
O kad vakaras virstų į milžiną skundą
Ir taip nuolat kuždėtų vakarė tyla...

Ten ramunių bąla debesėliai
Ir pakrikę šypsosi žiedai —
Ten drugeliai ir, tarytum gėlės,
Žydi jų suknelės ir veidai...

O kad prieteliaus toly paskendusiam lange
Suplasnotų sidabro drugelis žvainus —
Prakalbėtų visa tad nublyškus padangė,
Atminimų vėjelis padvelktų švelnus...

Ten jūs bėgat jaunos ir džiaugsmingos,
Čia senatvė slenka pamažu,
O širdin aštrus erškėtis sminga,
Kad nutolsta linksma ir gražu.
Ir nešauksiu — bėkite, kol jaunos!
Senka džiaugsmas, senka it versmė —
Dargana nulyja ir nuplauna
Džiaugsmo varsą — šaukt nėra prasmės...

O kad tujen tada, rodos, lange rymotum,
Atsidėjus klausytum vakarės tylos,
Tai sidabro drugeliais tavęsp nuplasnotų
Šitie žodžiai pilni nematytos gėlos!

Grenoble, 1943. IV. 19

RYTYS

Nėr prasmės — ar nerimas neskalso,
Ar neaugo, bešaukiant kasdien?
Nėr prasmės, nes miršta mano balsas,
Neprašaukęs džiaugsmo jų vis vien.

Paskutinį, saldų snūdį snaudė rytas —
Nei žolytė, nei lapelis nejudėjo —Vortinkliukuose raselės apvalytės
Gijeles įtempusios vos bekabėjo...

Ir taip mano jaunos dienos skrieja —
Girdis laimė krykščianti smagiai.
Bet apreibsta — viskas susilieja:
Gėlės, jų suknelės ir drugiai...

O kažkur vanduo, šnekus neišpasakytai,
Nepaliaujamai užklakdamas Įdegėjo.
Ir sula, lyg skrupulingai atskaityti
Laiką, abejojančiais lašais lašėjo...

ORIENTALĖ

Mėlis tik ir auksas, tik skliautai ir smėlis
Ir tyla nei amžinybe ošianti naktis...
Eina karavanas, slenka it šešėlis —
Nusitiesęs, nusidriekęs, kaip buitis...

Nuotr. L. Kanto

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit
Jos krūtinėj rusinčia svaja.
Pažiūrėkit, mieM broliai, pažiūrėkit
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja!

DIENOS

Grenoble, 1940. X. 1

Poetai Jobus Alstts literatūros vakare Los Angeles skaito savo kūrybą.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo,
Trykštančia iš mėlynų akių,
Jos kančių, jos sielvarto ir jos liūdnumo
Dėl vis dūžtančių svajonių jos lakių.

Tik staiga šaunus Rytys, rūsčiai nukaitęs.
Ant viršukalnės stačios užjojo raitas
Ir, žąslais tramdydamas neramų širmį.

Pasistiepęs apsižvalgė visu pirmu
Ir savęsp įtraukęs orą ėmė pūsti — '
Nenorom pradėjo visa žemėj busti...

Ir kupranugario klimpstančios kanopos
Atneša iškeltas stiklines akis —
Nei gyvatė rangos nuo kopos į kopą
Tarp skliautų ir smėlio eisena klaiki!

Villefranche sur Mer, 1942. IX. 14

Artinasi ryškūs jau varovų rūbai,
Supasi, linguoja prekės ir pirkliai,
Ir veidai atšiaurūs, prakaituoti, grubūs
Atpustytus kaulus stebi įžūliai...

Ramu, tik epušės visi lajietiai
Staiga pakyla ir smagiai
Plasnodami vėl nutupia negalioj,
Lyg pririšti drugiai...

Mėlis tik ir auksas, tik skliautai ir smėlis,
Ir tyla nei amžinybe ošianti naktis...
Tolsta karavanas, slenka it šešėlis —
Nusitiesęs, nusidriekęs, kaip buitis...

Į aukštą dangų stiebiasi mūs kelias
Ir dairos vakaras baugiai.
Ir plazda širdys epušės lapeliais,
Lyg pririšti drugiai...

Putnam, 1949. XII. 8
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piešia. Pagaliau, jei tikras — geras
dailininkas atlieka abstraktinį kūri
nį, tai jis gali būti meno kūriniu. **£
Juk ir abstraktų gamintojas reika
lingas žinių ir jis turi turėti nuo
voką apie spalvų derinimą, dėmių
išdėstymą, judesį, harmoniją ir kt.
(Panaši padėtis su patyrusiu pia
nistu: jei jis žinos visas fortepijono,
gaidų paslaptis, jis' be reikalo ne
užgaus klavišo, nes, priešingai, atsi
ras disonansas...).

Realistas ar abstraktistas?
Dail. Česlovo Januso atviri pasisakymai apie save

Dailininkui Česlovui Janušui, ži
nomam jūros vaizdų atkūrėjui, per
nai sukako 40 kūrybos metų.
Tai iš tikrųjų
mūsų visuome
nės mėgiamas dailininkas ne tik ne
priklausomoje Lietuvoje, bet ir iš
eivijoje. Jis vos pernai, 1971 m. ru
denį pasiryžo su paroda pasirodyti
New Yorko lietuviams ir... sėkmė
buvo nepaprasta. Šimtai lankytojų,
gi paveikslų iš viso parduota net
24.
Atrodo, kad gera dalis mūsų iš
eivių mėgsta realistinį meną, prie
šingai — nepirktų tiek daug Jaunušo paveikslų. Česlovui Janušui, ir
šiaip populiariai New Yorko lietu
viškojo telkinio asmenybei, tos su
kakties (ir kitos...) proga pabėrėme
eilę klausimų. Tegul dailininkas
laisvai papasakoja ne tik apie save,
savo kūrybą, kas ją paskatino ir kt.,
bet tegul pats pasisako ir kitais kul
tūros, žinoma, daugiausia — meno
klausimais. 40 metų patirtis yra
jau pakankamai solidi pasisakyti vi
sais meno klausimais ir, svarbiausia,
pareikšti savo nuomonę.
Savanoris Lietuvos kariuomenėje

Janušas mielai atsakė i visus iš
keltus klausimus ir dar sutiko įkal
bėti į /juostą, kuri Amerikos Balso
bangomis buvo išspinduliuota Lie
tuvos gyventojams. Apie savo gyve
nimo bruožus Janušas daug nepa
sakojo (galit, sako, rasti ir Liet.
Enciklopedijoje). Bet, jo klausiau.
— Kas gi įvyko prieš 40 metų?
— Taigi, anuomet baigiau Meno
mokyklą Kaune ir buvau paskirtas
į Pasvalio gimnaziją. Savanoriu sto
jau į Lietuvos kariuomenę, nors,
man kaip mokytojui, tarnyba galė
jo būti atidėta. Tarnavau priešlėk
tuvinėje apsaugoje. Išėjęs iš kariuo
menės, dvejus metus gyvenau Šiau
liuose. Vedžiau, po vestuvių gi ma
ne paskyrė Šiauliuose būti grafikos
dalykų mokytoju. Tai buvo 1933
metais. (1936 - 37 m. Janušas jau
dėstė Kauno Vl-je gimnazijoje, po
to amatų mokykloje, o 1940-41 m.
buvo dailiųjų amatų
mokyklos
Kaune direktorium.

VYT. ALSEIKA, New Yorkas

jungęs į meno gyvenimą New Yor
ko pašonėje, Long Island (Ilgosios
Salos) plotuose. Ten kėlėm naujas
idėjas^ o Puzinas sėkmingai moky
tojavo Douglaston miestely.

Ilgametis jury komisijų narys
JAV-se
Čia Janušas priminė, kad jau ke
liolika metų jis yra įsijungęs į ke
lis meno vienetus amerikiečių tar
pe, pvz. į “American Artists Professional Leage”, į Long Island Meno
lygą, į New Yorko mieste veikiančią
St. Luke Art Guild ir į kitas. Pa
sirodo, jis du kartus jau yra bu
vęs tos meno sąjungos Long Island
viceprezidentu ir visa eilė metų da
lyvauja, su kitais amerikiečių dai
lininkais, kaip vertintojas, jury ko
misijos narys įvairiose
parodose.
(Jose, jis pastebi, modernieji,
ab
straktiniai paveikslai nepriimami).
Pasitaiko, kad Januso namie nėra,
nes, kaip žmona paaiškina, — jis
išvyko dalyvauti jury komisijos po
sėdy.

Kelios parodos JAV miestuose

— Gerai, bet jūsų parodos vyko
ir įvairiuose JAV miestuose, berods,
ir Chicagoje?
— Taip, mano darbų parodų se
rija buvo pradėta 1963
metais,
prieš 11 metų. Parodos iš eilės vy
ko: 1963 metais — Philadelphijoje,
1964 m. — Chicagoje, Jaunimo
centre, 1965 m. — Clevelande, 19-

nes juk nusiraminimą randu kūry
boje. Padariau daug, gal būt, per
3500 paveikslų. Iš jų 2500 liko Lie
tuvoj pas žmones ię dar apie 400 ma
no namuose Lietuvoje,
sandėly.
Koks tų paveikslų likimas — ne
aišku. gal jie ir dingę. Taigi kiti
paveikslai — Vokietijoje ir JAV-se.
Jei paklaustumėt, kiek paveiklsų lig
šiol esu pardavęs, atsakyčiau — apie 200.

“Vunderkindai” — tik muzikoje
— Galima teigti, kad ■ muzika yra 'š

Kodėl Janušas “dailininkas realistas”?
— Gerbiamasai, kaip galite pa
aiškinti tai, kad jus visi laiko rea
listu ir, saugok Dieve, tik ne moder
nistu, juo labiau abstraktaus meno
puoselėtoju...?
— Turiu paaiškinti. Lietuvoje,
prieškariniais metais, 11 metų dir
bau Dailininkų sąjungoje, įvairiose
valdybose. Anuomet sąjungoje vei
kė dvi grupės ar sekcijos, tai indi
vidualistai ir realistai. Aš būdavau
skiriamas nuolatiniu nariu į tos
Sąjungos valdybą nuo realistų sek
cijos.
Gal todėl aš — realistas, kad esu
įsitikinęs, jog tik per realizmą ga
liu išreikšti, ką noriu pats ir ki
tam perduoti, kad būčiau supras
tas... Tai
—vienintelė priemonė,
pagaliau, šioji realistų srovė gyve
na jau nuo senų laikų, bet, ir ne
abejoju, kad priešingumų bei įtam
pos mene bus ir ateity. Čia norė
čiau priminti Lietuvoje mirusio d'air
.lininko A. Žmuidzinąvičiųas 1964
m. apie mane pasakytus žodžius:
“Talentingas marinistas C. Janušas

Nuo tų 1931 m., jau meno mo
kyklą baigus, Janušas dalyvavo vi
sose dailininkų sąjungos rengiamo
se parodose. Vėliau, 1950 m. emi
gravo į JAV, tačiau prieš tai, kaip
dailininkas reiškėsi Vak. Vokietijos
pabėgėlių stovyklose, Wuerzburge
buvo įsteigęs amatų studiją. Jis gi
męs 1907 m. prie jūros, Kryme,
1926 m. baigęs gimnaziją Klaipėdo
je, taigi taip pat prie jūros...
Buvo Lietuvos teatro
dekoratorium
Būtų klaida teigti, kad C. Janu
šas yra piešęs tik jūros bangas,
žvejų laivus ar kopas Palangoje. Jis
Valst.Teatrui Kaune yra padaręs St.
Santvaro “Kaimynų”, A. Vienuolio
“Dauboje” ir “Prieblandoje” deko
racijas, be to, buvo laimėjęs St. Šim
kaus “Pagirėnų” operos dekoracijų
konkursą. Jis yra gaminęs dekora
cijas ir Vokietijoje veikusiam “Dai
navos” ansambliui, VVuerzburgo lie
Dail. Česlovas Janusai kalba, atidarant jo parodą Kultūris židiny,
tuvių bei vaikų teatrams.
Nuotr. Lino Vytaivio
New Yorke.
Januso paveikslų buvo
įsigiję:
Vytauto D. Kultūros muziejus Kaune(keturis), Vilniaus miesto mu
ziejus (2), Vilniaus Mokslo akade 66 m. — Bostone ir Detroite, pa — dailininkas su sveikais, tvirtais
mija (8), Ministerių kabineto Rū galiau, 1969 m. — Waterbury.
realistinės estetikos principais, ku
— Bet kodėl jūsų paroda New riuos jis ir dabar labai taikliai, gra
mai (4) ir kt. 1950 m. atvykęs j
JAVj C. Janušas su savo šeima pa New Yorke, kur gyvenat juk nuo žiai išsako.”
stoviai įsikūrė New Yorke, kur ir 1950 metų, surengta vos 1971 me
Paveikslas turi gerai nuteikti
dabar tebegyvena.
tų rudenį — toliau teirautasi.
žiūrovą
— Vis galvojau, kad reikia sukur
Pirmos parodos JAV-se
ti naujų paveikslų, kad reikia ge
Paklaustas apie paveikslų tema
-— Na, žinoma, kai atvykote
riau pasiruošti, artėjo ir pensijos tiką, pobūdį, Janušas toliau pasako
JAV-bes, po pradinių įsikūrimo sun metas. Na, bet sutikau ruošti paro ja:
kumų, įsijungėt į meno gyvenimą, dą, kai Moterų federacijos ponios
— Man atrodo, kad kiekvienas
pradėjot dalyvauti dailės parodose? manęs gražiai prašė... (Beje, mūsų dailės paveikslas turi žiūrovą nuteik
— Taip, kiek pamenu, bene 1954 dailininkas amerikiečių parodose y- ti. Ir jis turi turėti gera nuotaiką,
metais dalyvavau New Yorke paro ra gavęs visą eilę premijų).
gal ramybę, poilsį, gal romantiką.
doje šalia* kitų 12 dailininkų, jų
Pvz. dr. Milukaitė - Matulaitienė
“Sukūriau per 3500 paveikslų”
tarpe buvo ir lietuvių kilmės Wilman yra štai ką pasakiusi: “Būda
liam Vitkus. Kiek vėliau, taip pat
Paklaustas, kiek jis, iš tikrųjų, ma pavargusi, atsigaunu mėnesie
New Yorke buvo surengta trijų pa savo gyvenime yra sukūręs paveiks nos vaizdu — ji žalsva, melsva vei
roda — be manęs, dar P. Puzino lų, Janušas atsakė ir tiesiog nustd» kia raminančiai, panašiai, kaip įsi
(mirusio 1967 m.) ir jau minėto bino:
vaizduojamas jūros ošimas veikia
Vitkaus. Su jais buvau aktyviai įsi— Sukūriau “gan didelį” skaičių, I raminančiai^. todėl ir jnanau, kad

Mėnesiena Atlante (1965)

Česlovas Janusas

abstraktinis menas. Prisimenu pa
sikalbėjimą Šiauliuose su smuikinin
ku Pomerancu apie iškilusius jau
nuosius, mažamečius
“vunderkin
dus” muzikos pasauly, kaip Chopiną, Mozartą ar Menuhiną. Bet ar
neįdomu, kad tokių iškilusių nėra
nei vaizduojamame mene, plastiko
je, nei literatūroje. Ar kas girdėjo,
kad romaną būtų parašęs
koks r,
“vunderkindas”? Vis dėlto, ir dailėje
rasime pora išimčių, tai Mykolas
Angelas, savo “Pietą” sukūręs 21
metų amžiaus ir Rafaelis, taip pat
pagarsėjęs 21 metų amžiaus. Čia
pridurtina, kad Muzikoje nepakanka
patyrimo, bet reikia ir “Dievo do
vanos”.

Paveikslas du kartus gavęs pirmąją premiją dviejose parodose, New Yorke ir Long Island.
J..---------------------- -- -------------- - ----------------------------------------------------------------------------- - --------------- Ir vėl grįžtame: kodėl gi pradėjot

vadinamieji ‘trankilaizeriai’ nerei
kalingi.”
Savo paveiksluose mėgstu, — tęsė
Janušas, — apšviesti, teikti šviesą,
kuri duoda gyvybės, erdvės ir for
mos bruožus. Jei nebūtų apšvieti
mo, viskas būtų plokščia. Bet, šalia
to, būtina rasti
gražų motyvą
(kaip knygoje būtinas geras turinys,
o muzikoje — melodija). Ir dar no
riu paaiškinti: paveikslas turi suža
dinti bendravimą su žiūrovu, atseit,
kaip amerikiečiai taria, turi vykti
vadinamas communication.

“Juk žmonės sugeba atrinkti pelus
nuo grūdų”

“įsibėgėjęs ^dailininkas štai ką to
liau dėstė':
— Jei mėftas yra grožis, tai ir pa
veikslas turi »būti gražus, nors kai
kurie dailininkai ir sako: “Pasauly
pilna netvarkos, niekšiškumo, ne
dorybių, todėl ir menas turi būti
panašus — be jokio optimizmo”.
Mano supratimu, toks paveikslas ne
priimtinas, nes jis neturi turinio.
Ir čia galiu pateikti tokį pavyzdį:
jei pieši baravykus, tai — tvarkoj,
o musmires, — netvarkoj, ir to
antrojo paveikslo juk negalėsi par
duoti.
Bet reikia ir nepersūdyti. Juk turi
būti mene norma, nes žmonių dau
guma juk meną supranta ir moka
atrinkti pelus nuo grūdų.
Grožis suprantamas bent 90 proc.
žmonių

Dar pora žodžių apie grožį, —
tęsė C. Janušas, — kas jis toks? Juk
visi tuoj supranta, kad štai tas na
mas — gražus, toji moteris — graži.
Jie išrenka, be sunkumų, -gražuo
lę, jie skaito gražiausią poezijos kū
rinį ai- klausosi gražaus muzikinio
veikalo. Juk 90 proa. žmonių atspė
ja teisingai, jie pareiškia teisingą
nuomonę. Ir štai... čia
įsibrauna
modernistas ir jis kalba kitaip. Jis
teigia, kad visuomenė meno nesu
prantanti ir pan. Tačiau, pabrė
žiu, lengva kaltinti, betgi toji vi
suomenė tikrai nėra kvaila. Tokiem
modernistų aiškinimam (apie
vi
suomenės nesupratimą) esu labai
priešingas.
Būkime atviri — dailininkai bu
vo susiskaldę Lietuvoje, tas pats ir
dabar ir... pikčiausi kaip tik tokie
dailininkai, kurie nieko neparduoda.
Man įdomu: kodėl nepastebimas
skaidymasis tokių žurnalistų ar ki
tų profesinių organizacijų tarpe?

Šimonis ir lietuviškasis menas

Dar Lietuvoje buvo pokalbių te
ma: kuris iš lietuvių dailininkų yra lietuviškas? Čia man, — pasako
ja. t— Janušas, prisimena
vienas
prancūzas, savo metu Latvijoje ieš
kojęs talentų dailininkų tarpe. Lat
viai jam pasiuntę Cezanne imitaci
jas ir prancūzas jiem atsakė: kodėl
jūs Cezanne bei kitu> kopijuojat?
Aš noriu jūsų savito, tautinio me
no, bet ne imitavimų.
O juk mes Lietuvoje pavydėda

vom Kaziui Šimoniui, nes jį išauklė gamybą, todėl ir meno agentai, ras
jo Lietuvos gamta, lietuviškoji dva dami pelno masinėje tokio meno pro
sia. Panašiai ir Čiurlionį. O kas gi dukcijoje, jį stipriai garsina, propa
guoja.
vyksta pas mus? Internacionalas.
— Vis dėlto, atsirado kai kurie
Ką ir kalbėti, tiems abstrakto kūlietuviai grafikai, kaip Tarabildienė, rėjamas kartais ir medžiagų nerei
Stančikaitė ir P. Osmolskis, kurie, kia. Net ir dažai,
būna, nerei
knygutes vaikams iliustruodami, vis kalingi, atpuola ir rėmai... Tad ar
galvojo — tai kūryba lietuviams.
stebėtina, kad dažų gamintojai sie
Turėtume remtis mūsų liaudies
menu

lojasi, nes abstraktinis menas juos
veda į bankrotą...

piešti abstraktinius paveikslus?
— Dar atsakysiu... Taigi, ligi 1971 metų dirbau Eastamn Kodak '
bendrovėje, reklamos srity.
Tai
bendrovei Kodako spalvas garsinant
ar reklamuojant filmuose “Wonderful World of Colors” (Nuostabusis
spalvų pasaulis), reikėjo ir man su
sidurti su šių dienų abstraktinio
meno poveikiais spalviniam pasau
liui. Man teko rasti būdus, kaip pa
daryti šių dienų reikalavimuose įdomesnius spalvinius
suliejimus
(sumaišymus).
— Tad su kokia technika teko
susidurti?
— Tie abstraktai, — aiškino Ja
nušas, — turėjo būti keleriopai pa-

Ar tas menas reikalauja žinių
Dail. Janušas čia priminė lietuviš
kuosius smūtkelius, neprofesionalų
Janušas toliau dėstė apie abstrak
skulptorių kūrybą, kur atsispindi tinį meną — jei dailininkas žino,
lietuviškumas. Tai juk mūsų liau
ką jis daro, (turėdamas patirties,
dies meno didžioji stiprybė, ir ja tu
žinių), tai nesvarbu, ką ir kaip jis
(Nukelta 1 5 pusi.)
rėtume visi remtis. Štai, Griegas ar
Čaikovskis, šis pastarasis panaudo
ja rusų liaudies muziką ir sukuria
simfoniją. O Griegas juk savo mu
zikoje — norvegas, bet... jį supranta
visas pasaulis. Pagaliau, Verdi yra
Licensed by VNESHPOSYLTORG
šimtu procentų italas, o ar jo mu
zikos pasaulis nesupranta? Anaiptol.
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir
Nežiūrint, kad jie visi atstovavo sa
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
vo kūryboje tik savai tautai, ta
čiau visas pasaulis juos pripažįsta
DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
ir jais, jų kūryba grožisi. Tas pat
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.
ir dailėje (prisiminkime asiriečius,
graikus ir kt.). Faktai liudija, kad vi
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
si didieji menininkai išplaukia ne iš
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI
kosmopolitinio, bet iš tautinio me
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
no.

Cosmos Parcels Express Corp

/

GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Abstraktinis menas —
kosmopolitinis

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

— Beje, visuomenė kartais nori,
kad paveikslas būtų
“užbaigtas”
(atrodytų, kad tam tikra dalis gali
būti paliktą įsivaizduoti...). O tai,
žinote, panašiai kaip ii* muzikoje,
pats sunkiausias dalykas.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.
priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, šaldytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje
ir Sovietų Sąjungoje

Ir tai dar pažymiu: abstraktinis
menas bei visokie “izmai” dailinin
kų pasauly laikytini kosmopoliti
niu menu. Jame nėra tautinio at
spalvio ir niekas nepasakys, kas jį,
tokį paveikslą, sukūrė — italas ar
kinietis...

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
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Ir aš piešiu abstraktus...

NEW YORK, N. Y. 10022

— Na, gerai, — įsiterpiu, — bet i
Tel.: (212) 758 H50/1
juk ir jūsų rudeninėj parodoj Kul
tūros Židinyje New Yorke nustebu
SKYRIAI:
siai publikai parodėte bene 23 savo
Tel.: AL 4-5456
NEVV
YORK,
N.
Y.
10003,
39 Second Avenue
abstraktinius paveikslus. Taigi, jo
CH 3-2583
NEVV YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street
visiškai nepaneigiat? Ir čia Janušas
LI 2-1767
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue
sako —
268-0068
BOSTON, Mass. 02127, 389 VVest Broadway
TL 6-2674
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
— Paaiškinsiu toliau apie save,
BR 8-6966
CHICAGO, BĮ. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue
bet šiaip, aišku, sutinku, tas (ab
WA 5-2737
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street
straktinis) menas yra ir jo nuneigti
884-1738
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road
ES 2-4685
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
negalima. Jis rodomas
įvairiose
GL 8-2256
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. VV.
žmonių gerbiamose vietose (galeri
365-5255
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue
jose, bankuose ir kt.), tačiau vis vien
246-9274
HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St
FO 3-8569
— jis tarptautinis menas, ir jokia
AN 1-2994
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
lietuviškoji dvasia į tą meną nega
LO 2-1446
NEVV HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
lės sutilpti. Nenorėdamas mažinti
NEVVARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue
373-8783
GR 2-6387
PASSAIC, N. J., 176 Market Street
jo svarbos, tegaliu pridurti: toje sri
. 274-6400
PATERSON. N. J.. 99 Main Street
ty dirba daug įsivėlusių nemokšų,
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street
PO 3-4818
ne dailininkų, jų nuošimtis tikrai
PITTSBURGH, Pa 15203, 1307 E. Carson Street
HU 1-2750
FI 6-1571
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
didelis ir iš dalies dėl to, kad tas
VVATERBURY Conn., 905 Bank Street
PL 6-6766
menas mažiau kritikuojamas, nepa
VVARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, y2 Block North
rodomos jo aiškios klaidos (tuo
Tel.: 751-6760/1
of 12 Mile Road
Tel.: 441-4712
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė.
tarpu realistiniame mene tai maty
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street
SVV 8-2868
ti...) . Toks menas ir lengviau paga
YOUNGSTOVVN, Ohio 44503, 309 VV. Federal Street
RI 3-0440
minamas, jis reikalauja mažiau lai
374- 6446
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue
ko, studijų. Galima išvystyti didelę
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Šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 12 d.

REALISTAS AR ABSTRAKTISTAS?
(Atkelta iš 4 pusi.)
didinti, rodomi dideliuose ekranuo
se, per kuriuos bėgo reklamos žo
džiai. Stengiausi atlikti kiek galima
įdomiau, kad padidinus
atsirastu
daugiau detalių ir didesnės dėmės
nebūtų nuobodžios. Norėjau paro
dyti, kad ir realistas gali sukurti ab
straktus, o ne priešingai.

“Padariau apie 400 abstraktų...”
— Toje Kodako bendrovėje išbu
vęs per 19 metų, ten tų abstrak
tų pridariau apie 400 ir, svarbiau
sia, dėl to, kad ten turėjau visišką
laisvę. Bendrovei leidus, turėjau tei
sę jau panaudotus abstraktus pasi
imti namo ir tai, atrodo,'nepatikda
vo mano žmonai ir sūnui, nes jie bi
jojo, kad jais per daug nesusižavė
čiau... Tuo tarpu mano amerikiečiaibendradarbiai vis patardavo: žinai
skubėk greičiau, nes gali išeiti
iš
mados...
Ir štai ką pasakysiu: mano įsiti
kinimu, tai tik laikino pobūdžio,
eksperimentinis menas. (Beje, Janušo pereito rudens parodoje New
Yorko lietuvių Kultūros Židiny pa
ties dailininko nustebimui
buvo
parduoti trys tokie abstraktiniai pa
veikslai ir tai, aišku, nedaug su jo
realistinių paveikslų sėkme palygi
nus — V, A.)..

Kas gali drobėje kurti Lietuvos
vaizdus? Tik lietuvis

— Jei jūs manęs paklaustumėt,
kaip galima atkurti Lietuvos vaiz
dus, atsakyčiau — čia reikalingos
dvi sąlygos. Pirmoji — reikia būti
lietuviu, antroji — reikia turėti ge
rą, visos eilės metų patirtį, reikia
dirbti gamtoje, ją pažinti ir tai —
daugelio metų praktika.
Pagaliau tokiam dailininkui rei
kia gerai pažinti Lietuvos laukus,
jų sudėtį, reikia net nusimanyti, pa
vyzdžiui, ir balkių surišimo techni
koje.
Aišku, kad ne kiekvienas sugebės
paveiklsuose atkurti mūsų
laukų
gubas. Jas sugebės piešti tik tas, ku
ris aria, akėja, sėja, piauna ir tas
gubas suriša.
Sėdėdamas Paryžiaus kavinėj to
negalėsi pasiekti, nes juk reikia Lie
tuvą matyti. Lietuvos kaimo vaizdų
neatkurs tas, kas tik miestų šaligat
viais vaikšto dr tas, kas užaugo ant
miestiškojo asfalto.

Dailininkai lygumose negimsta...

metus, visa tai stebėdavau. Tai vyk
davo miesto gatvėse, ir aš viską pa
miršdavau, kad tik galėčiau matyti,
kaip vyksta tas paveikslų kopijavi
mas. Mano tėvas, šiuo metu einąs
102 metus, tebegyvena
Lietuvoje,
Šiauliuose su mano seserini.
Kodėl gi esu taip pamėgęs jūros
vaizdus, kodėl ją vis piešiu? Tai
lengviausia — kas nors pasakys, bet
štai ką manau: jūrą piešti nori? Tu
ri perskaityti daug knygų, turi tu
rėti nuovoką apie vėją, vandenį, ju
desį, virpėjimą, mechanines jėgas,
dar ir žinoti — kodėl gi bangos virs
ta, ir dar — stebėti pačią jūrą, mė
nulį, mėnesienas, saulėlydžius...
A. Žmuidzinavičius dar sakydavo:
mėgėjams priklauso daugelis
pa
veikslų, kur saulėlydis ar mėne
siena, nes, iš viso, kas gi gali būti
gražesnio? Tai juk gražiausios gam
tos akimirkos...
— Bet, — tęsia Janušas, — dau
gelis dailininkų kaip tik tuos gam
tos efektus vengia vaizduoti ir to
dėl, kad nėra dažo baltesnio už bal
tą ir juodesnio už juodą. Taip jei
būtų tokie dažnai, tai jie jau tokią
gamtą vaizduotų...
Vis dėlto, yra visa eilė dailinin
kų, kurie nevengia vaizduoti to
kios gamtos ar jūros. Ir čia pirmai
siais pavyzdžiais minėtini britų dai
lininkas Joseph Turner (1775 - 1851) ir aukščiau jau minėtas armė
nas (motina — gruzinė) Ivan, Kon
stantino sūnus, Aivazovskij. Čia ga
liu priminti ir mūsų M. K. Čiurlio
nį, jo “Jūros sonatą” ir kt.
Visi jie piešia mėnesienas ir sau
lėlydžius. O mėgėjai? Jie ir lieka mė
gėjais ir jiems nepavyks pasiekti rei
kiamų efektų.
Ar dailininkas Amerikoj gali
pragyventi tik iš meno?
— Artėjant šio pasikalbėjimo pa
baigai, kaip aiškintumėt,
kokia
Tamstos nuomonė apie lietuvių dai
lininkų kūrybą, jų gyvenimo sąly
gas išeivijoje?
— Taip, ir Lietuvoj nei vienas
negalėjom pragyventi tik iš gryno
jo meno — dailininkai yra buvę mo
kytojais, spaustuvių skyrių vedė
jais ir pan. O čia, išeivijoje, daili
ninkai intensyviai dirba ir pasiekia
pasigėrėtinų rezultatų... Juk ar ne
galima džiaugtis laimėjimais visos
eilės mūsų dailininkų Vakaruose,
kaip V. K. Jonyno, Kasiulio, a. a.
Puzino, Vytauto Igno, Murino ir ki

mas:
— Pirmiausia, aš juk esu gimęs
Kryme, netoli Jaltos, Feodosijoje, vi
sai prie jūros. Tame mieste (kuror
te) anuomet veikė jau garsaus dai
lininko Aivazovskio meno galerija.
Ir jis, tas caro laikų dailininkas, jū
ros motyvų meistras, turėjo daug
ryšių su Feodosija. Jis savo pinigais
buvo atvedęs ten geležinkelį, jis apla
mai buvo pasižymėjęs, turėjo meda
lių iš cato. Man gimus (1907), Aivazovskis jau buvo miręs (jis gyve
no 1817 - 1900 m.), tačiau su juo
ryšius buvo turėjęs mano tėvas, na,
ir aišku, nuo pat vaikystės domėjau
si ir jūra ir tuo didžiuoju meninin
ku, armėnų kilmės, kurio paveiks
luose vyravo vis jūra ir jūra...

Septynerių metų amžiaus
stebėtojas
Aivazovskis mirė, bet pasiliko jo
našlė ir virtinė jo mokinių. Prisi
menu, kad Aivazovskio mokiniai vis
atvažiuodavo į Feodosiją, jie kopi
juodavo meistro paveikslus, kuriuos
įsigydavo mano tėvas. Aš, anuomet
turėjęs septynerius - aštuonerius

Paklaustas apie sumanymus atei
čiai, C. Janušas pažymėjo, kad per
nai pasitraukęs j pensiją (nors ir
nesulaukęs atitinkamo amžiaus...)
jis tikisi turėsiąs daugiau laisvo lai
ko ir —

— manau, galėsiu rimčiau, ati
džiau įsigilinti į taip sunkiai apčiuo
piamus meno klausimus ir geriau
pasitarnauti savo visuomenei ir savo
kraštui...

Reikia atnaujinti jėgas, jau
čiuos išsisėmęs. Ieškodamas
dau
giau impuslo, lietuviškos dvasios,
nuotaikos, didesnio
pastiprinimo,
norėčiau nuvykti į Lietuvą, aplanky
ti gimines, artimuosius ir savo kole
gas... Norėčiau įgyti naujos jėgos.
Esu pasiryžęs likti lietuviu dailinin
ku — baigė pasikalbėjimą dailinin
kas Česlovas Janušas.
1972 metai, atrodo, Č. Janušui
reikšmingi, nes tais metais sukan
ka 65 metai amžiaus. Tegul šis pa
sikalbėjimas būna puokštė gėlių jo
gimimo sukakties proga, čia įjun
giant ir linkėjimus ypatingai svei
katos bei kūrybos srityje.

b

įvairia, bet nesunkia išmokti Tu apgynei, žaltį pragarišką Tu
chorine dalimi.
sumynei”. Muzika vėl grįžta
Šiame sezone, “Tėviškės” pa-prie pradinės, mistiškai tragišrapijos 20 metų sukaktuvių pro-kos nuotaikos,, dalyvaujant choĮga, buvo kreiptasi į kompozito-rui, fortepijonui ir solistams.
rių parašyti kad ir didesnį vei Kantatos užbaiga: rami ir pra
kalą, kurio pagrindu eitų žino švitusi.
Choras, kiek vėlokai, tik lap
mos giesmės “Pranaše Didis”
; melodija. Lietuvoje ši giesmė kričio pradžioje apsisprendęs
buvo vartojama kaip Klaipėdos dėl naujo veikalo, šiuo metu, J.
krašto himnas. VI. Jakubėnas Lampsačiui vadovaujant, įtemp
; praeitų metų gruodžio mėn. su tai ruošiasi giesmių vakarui ir
kūrė 17 -18 min. ilgumo veika naujos kantatos pastatymui. VI.
lą, priėjęs prie uždavinio iš Jakubėno veikalas nesudaro di
j kiek savotiškos pusės. “Prana- delių Senkumi} chorui, bet jo
, še Didis” laikoma lyg galinga pastatymas teikia problemų
nugalėjimo giesmė. VI. Jakubė- vien dėl kantatos stambumo.
j no kantata prasideda tyliai, švieĮdomu, kad J. Lampsačio
! siu misticizmu, dalinai tragiška choras savo 1969 m. giesmių
j nuotaika, pagal Vydūno teksto vakare pateikė VI. Jabubėno
ištrauką:
kantatos “De profundis” prem
“Mūs Atpirkėjau, Mūs Užta jerą. (žodžiai Bern. Brazdžio
rėjau, pas Tėvo Sostą Tu už nio), kurią Ateitininkų Federa
tark mane.”
cija buvo VI. Jakubėnui užsa
Po fortepijono ir choro įžan kiusi ir vėliau išleidusi, ryšium
gos seka reikšminga solistų: su prof. St. Šalkausko mirties
Žuvėdros
Nuotr. Algirdo Grigaičio soprano bei baritono partija, sukaktuvėmis. “Dainavos” cho
paremta senoviškomis tonacijo ras buvo apsiėmęs užsakytąjį
mis. Paskui tyliai, lyg iš tolo veikalą atlikti per minėjimo pa
pasigirsta liaudiškas choralas, maldas Šv. Kryžiaus bažnyčioje,
pradžioje senoviškesnėje versi numatydamas tik neilgą gies
joje, pagal 1894 m.' Karaliaučiu mę. Daugiau dešimties minučių
je išleistoje choralų knygoje pa trunkančio veikalo tada nebebu
teiktą melodiją; sekančiame vo įmanoma nei išmokti, nei
"Pranaše Didis" — nauja Vlado Jakubėno kantata
posme ji kartojama plačiu skam įterpti į pamaldas. “De Profun
“Tėviškės” parapija ne kartą besiu, lyg oratorija, solistams dis”, J. Armonui vadovaujant,
“Tėviškės” lietuvių ev. liūte- j jamas choras kasmet Verbų sekdalyvaujant, naudojant ypač buvo vėliau įspūdingai “Daina
ronų parapija Chicagoje, kurios' madienį ruošia “Giesmių vaka- kreipėsi į kompozitorių Vladą
dvasios vadovu yra kun. Ansas'rus”, pasižyminčius gražiai pa- Jakubėną, prašydama giesmių gražius Vydūno žodžius. Polifo- vos” pagiedota per religinį kon
Trakis, pasižymi savo veiklu-i ruošta programa ir gausiai lan- vakarams paruošti įdomesnių, niška fortepijono interliudija certą 1970 m. pavasarį, šiuo
įveda dabar vartojamą naujes metu “De Profundis” yra ruo
mu ir muzikos srityje. Vargo-, komus platesnės Chicagos pub- subalsuotų liaudies giesmių. Per
nę choralo versiją, kuri choro šiama Br. Būdriūno choro, Los
nininkų pareigas čia atlieka likos. Giesmių vakaruose sta- eilę metų VI. Jakubėno buvo su
pateikiama
pradžioje “a capel- Angeles, Kalifornijoje.
pasidalindami kun. Trakio sū- tomi tiek lietuviškos, tiek pa kurta visa eilė motetės forrųa
la”, bažnytinio choralo stiliuje,
Velykinė “Prisikėlimo kanta
nūs Martynas Trakis, tu- saulinės muzikos kūriniai. Kaip išplėstų liaudies giesmių; jų kai
vėliau — senoviškai polifonine ta” buvo, kompozitoriaus J. Gai
rįs palinkimą vargonininkauti,; žinome, Prūsų Lietuvos evan- kurios “a capella”, kai kurios
dvibalsio kanono forma, bai delio sumanymu, jos autoriui
ir Viktoras Jurkšaitis — gabus gelikai lietuviai jau nuo seniau su fortepijono ar vargonų paly
giant Klaipėdos krašte dažnai pritariant, St. Santvaro perdirb
pianistas, su įžymia interpreta- yra sukūrę bažnytinių liaudies dėjimu. Dalis šių kūrinių įėjo į
liaudies
giesmių vartota triumfalinio apogėjaus ta į\“Kalėdinę kantatą”. Ji nutoriaus dovana (abu ilgesnį lai-' giesmių, kurios savo pobūdžiu bažnytinių
pobūdžio versija, žodžiais: “Mus
(Nukelta ) 7 pusi. >
ką buvo fortepijono ir vargonų aiškiai skiriasi nuo bendro baž- plokštelę, “Tėviškės” parapijos
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TĖVIŠKĖS PARAPIJOS CHORO VEIKLA CHICAGOJE

srityje VI. Jakubėno mokiniai), nytinio choralo stiliaus. SenesAbu jaunuoliai yra aktyvūs ir Į niais laikais tos giesmės buvo
šiaip, ruošdami įvairius parapi-1 žmonių giedamos be vargonų,
jos parengimus; V. Jurkšaitis kadangi jos neįėjo į choralų kny
parašo kartais ir religinių vai gą, ir vokiečiai vargonininkai
dinimų, jiems parinkdamas mu jų nemokėdavo pagroti. Vėliau
ziką. Bendromis jėgomis vykdo jos buvo harmonizuotos susi
mi pastatymai, naudojant ir pratusių lietuvių ar jų simpatinaujesnes scenos priemones. kų patangpmis. Čia nuopelnų tu
“Tėviškės” parapija turi nedide rėjo Vydūnas; nemažai tokių
lį, bet balsingą ir gerai išlavin I giesmių yra harmonizavęs ir da
tą chorą, kurio dirigentu yra bar Vak. Vokietijoje gyvenąs,
darbštus ir metodiškai tikslus Tilžėje gimęs muzikas Valteris
Juozas Lampsatis. Jo vadovau- Banaitis.

choro įdainuotą ir J. Karvelio iš
leistą. J. Karvelio žiniomis, ši
plokštelė buvo itin plačiai išpar
duota, užėmusi vieną iš pirmųjų
vietų šios srities J. Karvelio
mecenatiškoje veikloje. Pernykš
čiame sezone Vladui Jakubėnui
buvo užsakyta velykinė “Prisi
kėlimo kantata”, paremta dviem
liaudies giesmių melodijomis.
Buvo sukurtas šviesus, 10 mi
nučių veikalas su fortepijono
įžanga ir didesne interliudija, su
mažomis solistų partijomis > ir

Padidinome mūsų personalą, kad siuntiniai būtų greičiau
išsiųst’!. SKUBIAI siųskite SIUNTINIUS mums ir meo
viską sutvarkysime.

I

USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Ir toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu
būdu, kaip tarnavo 40 savo egzistavimo metų.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, dėko
jame Jums už jūsų paramą. Jei ne, prašome išbandyti mūsų
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite.
PAŠTU GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

—Čia dar pridursiu: jau Lietuvo
je, anais laisvės laikais, buvo ap
skaičiuota, kad 80 proe. visų daili
ninkų Lietuvoje kilę iš Aukštaiti
jos. Tai padaro gamtos terenas, nes
juk Aukštaičiuose kalnai, kalneliai,
ežerai. Tuo tarpu Suvalkijoje kilu
sių mūsų dailininkų nedaug pa
vyzdžių, Petras Rimša, Viktoras
Vizgirda. Taip, kur lygumos, ten
dailininkai ir muzikai negimsta...

tų?
Jei kalbėti apie pragyvenimą, čia
vienas pavyzdys: šiame krašte apklausinėjus dailininkus, kurie pragy
vena, savo noru, iš gryno meno,
kas gi pasirodė? Iš 200 apklausinė
tų dailininkų
paaiškėjo, kad jų
dauguma per savaitę uždirba, vidur
kį skaičiuojant, po 20 dol... Tai ro
do, kad dailininkams šalia' gryno
jo meno, patartina — ir visiems —
pramokti dailiųjų amatų, ypač —
Jūra... kodėl ji taip jus pavergusi? pritaikomojo meno ir, aišku, jei no
Tai klausimas, kurį stato ne tik rima sau sudaryti pakenčiamą pra
mūsų išeiviai, stebėdami Česlovo gyvenimą.
Janušo paveikslus, bet ir jo kūry
Esu pasiryžęs likti lietuviu
bos gerbėjai dar nepr. Lietuvos lai
dailininku
kais. Jis atsako, ilgai
negalvoda
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Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės Į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Wa’nut Street. Philaldephia, Pa. 19106
Tel. (215) - 925-3455

*TFW YORK CENTRAL OFFICE
240 Fifth Avenue, New York, N. Y, 10001
TEL. (212) 725-2449
Chicagos Taupymo Bendrovė turi (vairiausių modemiškai {rengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas 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 Presidential Room” puiki vieta organizacijų susirinkimam^ be
mažiems banketams teikiama veltui

PER ANNUM
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0N CERTIFICATES
OF $5000.00 0R MORE
Year

2

ON CERTIFICATES
OFS 1000.00
One Year

Maturity

3%

0N ALL PASSBOOK
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Maturitj

*

AR JOSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JCSŲ SEIMAI?

*

AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?

*

PER ANNUM

’

AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU?

* CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda paskolas prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?
Arba gal norite įsigyti nuosavą Damą, jei iki šiol jo neturite ir jums
nusibodo mokėti aukštas nuomas?
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL,

TEL. GR 6 • 7575

6245 SO. WESTERN AVĖ.
HOURS: Mon

12 P.M to 8 P.M Tuea 9 to1

Pink*.

Thurs

and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12 30

Arba į bet kur) mūsų skyriaus atstovą
PH1LADELPH1A. PA. 19123
1013 N. Marshall Street
WA 5 - 8878

BALTI M ORE. MD. 21224
320(1 Eastern A venue
DI 2 - 2374
SO.

BOSTON, MASS. 02127
390 \Vest Broadn-ay
AN 8-8764
CHICAGO. IT,L. 60632
4102 Archer Avenue
Tel.
254-4144

MINNEAPOLIS. MINN. 55418
2422 Centrai Avė. N. E.
(612)
788-2545
NEW BRITAIN. CONN 06052
97 Shnttle Men<low Avenue
Tel. 224-0829
NKtV YORK. N. Y. 10003
101 First Avenue
OR 4-3930

OMAHA. NEBR. 68107
5524 So. 32nd Street
731 - 8577

CHICAGO, TLL. 60622
2242 W. Clitca^o Avenue
BE 5 - 7788

PARMA, OHIO 44134
5432 Štate Road
749 . 3033

OLEVEIAND. OHIO 44119
787 East 1851 h St.
486 - 1836

PITTSBURGH. PA. 15222
340 Third Avenue
GR 1 ■ 3712

DRTBOIT. MICH. 18210
6460 Mlehlirnn Avenue
TA 5-7560

ROOnESTER, N. V. 14621
683 Hudaon Avenue
BA 5.5923

ELIZABETH. N. JERSEY 07201
956A Ellzaboth Street
201 — 354-7608
HAMTRAJICK, MICH. 48212
11415 Jos. Campau Avenue
365 - 6350

HARTFORD, CONN. 06103
11 Cliarter Oak Avė.
249-0255
HANSAS tJTTY, HANSAS 60102
18 Solidi Bethany
AT 1 - 1757

LOS ANGELES. CALIF. 90026
2841 Sunset Blvd.
213-382-1568
MIAMI. FLORIDA 33138
6405 Btscayne Boulevard
FR 9-8712

SAN FRANCISCO, CAL. 94122
1230 — 9th Avenue
IX) 4-7981

SEATTLF. WASH. 98103
1512 N. 39th Street
ME 3 - 1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avenue
201 — 257-2113
TRFNTON, N. J 08011
730 Liberty Street
LY 9.9163
VINELAND. N. .1 0836P
Parlsh Hali
West linelis Avenue
609-691-8423

VVORCESTER. MASS. 01(104
82 Harrison Street
617-798-3347
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šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 13 d.

I Apžvalginėje žurnalo dalyje
i šios dienos situaciją pačiame
R. Šilbajoris, ryšium su Antano
į krašte. Po temą apibendrinan
čio įvado B. V. Mačiuika anali
Škėmos Raštų II t. (dramų) išlei
dimu, nagrinėja jo scenos vei
zuoja vienas iš ryškiausių ne
kalų raidą metafizinės misteri
gerovių šiandieninėje Lietuvoje:
jos kryptimi. Vytautas A. Jo
alkoholizmą, visuomeninio - vals
nynas gana teigiamai vertina,
tvbinio turto vogimą ir vis di
pamaišydamas ir vieną antrą
dėjanti šeimų irimą — skyry
abejonę. Rimvydo Šilbajorio li
bas.
teratūrinių studijų knygą (iš
Savo aktualumu ir apimtimi
leistą Oklahomos universiteto)
toli prašokanti lietuviškojo gy
“Perfection of Exile: Fourteen
venimo ribas yra paties redak
Contemporary Lithuanian Writoriaus Vytauto Kavolio nagri
ters”. Recenzento bendrosios iš
nėjamoji tema “Revizionistinė
vados tokios: “Žodžiu, grynai
etika”. V. Kavolis čia aiškina,
papildo ir komentuoja straips
lietuviškam kultūros bare Per
• METMENYS, 1971 m. Nr. mažakraujystę. Bet ką tie da nio pradžioje tik užsimintą len
fection of Exile užima svarbią
22. Jaunosios kartos kultūroi lykai pasakys apie tiriamojo pa ko Zbigniew A Jordan revipoziciją ir anaiptol nelaikytina
žurnalas. Vyriausias redakto ciento asmenybę, jo sielą? Pa zionisto aptarimą, kur, girdi,
vien propagandine, svetimam
rius: Vytautas Kavolis, Dickin- našiai yra ir Šilbajorio atveju.” “revizionistas specifiškai socio
skilviui skirta preke. Tai origi
son College, Carlisle, PennsylvaSį karią nemažai žurnalo pus logine to žodžio reikšme, yra
nali ir puikiai autoriaus tempe
nia. Redaktoriai: Algirdas Ti lapių skirta dramai: spausdina organizacijos narys, kuris prie
ramentą atskleidžianti studija...
tus Antanaitis ir Karolis Dran ma naujas Kosto Ostrausko vie šinasi organizaciniam tikėjimui, Tik ką išėjusios antologijos “Lie- Lietuvių fondas, parėmęs šios
tuviu poezit'a išeivijoje 1945-1971” i,
...
.
..
ga. Techninė redaktorė: Hen naveiksmis “Lozorius” ir ištrau pakeičia kai kuriuos pagrindi titulinis puslapis. Antologiją galima I knygos išleidimą, atliko Vieną IŠ
rieta Vepštienė. Dailės' priežiū ka iš Algirdo Landsbergio tra nius jos ideologijos principus ir gauti pas platintojus, arba užs'sa- . protingiausių, nors nebūtinai
ra: Vytautas O. Virkau. Admi gikomedijos “Paskutinis pikni yra ortodoksijos sargų paskel kyti “Ateities” leidykloje, c/o Mre. tuoj pat palūkanas nešančių, innistracija: Ramojus Vaitys, kas”. Abu šie mūsų dramaturgų biamas revizionistu.” V. Kavo M. Bajorūnienė, 17639 Goldwin, vestacijų.”
Viešnagės Los Angeles, Calif., metu rašyt. Aloyzas Baronas pasirašo
e
# knygą, žinomam
nuiuu.aui knygos piuiunvjui
tarini Prižgintui.
iiu^uiiui, Kairėje
ii
platintojui Vaciui
žurn.
2606 Princeton Avė., Evanston, dalykai jau suvaidinti čionykš lis čia gana sugestyviai išskai Southf'eld, Mich. 48075. Knygos
(sk.)
L. Gerulaitis gana kritiškai Liudas Balvočius. Toliau matyti rašyt. Anatolijus Kairys,
III. 60201. Keturių numerių tėse scenose, todėl spektaklius čiuoja šiandieniniams revizionis- kaina yra 13 dol.
įvertina Vilniuje pasirodžiusią j _____________
prenumerata — $10.00, garbės mačiusiems bus dvigubas malo tams būdingus etinius kriterijus,
Juozo Jurginio kultūr-istorinęI
prenumerata $15.00, Šio nume numas į juos vėl lyg pakartoti analizuoja revizionistinės etikos
klausimą suformulavus: Ko rei studiją “Renesansas ir humaniz-! saros
l___ Z_________
Santaros-Šviesos suvažia- remont Avė., Chicago, 111. 60636.
rio kaina $3.00. Leidžia: “Met na: grįžti, skaitant čia patį au kilmę ir kt. Vis dėlto pasitikėkia žmogui, pasiekus ekonomi mas Lietuvoje.” Irena Trakely- i vimo aprašymu,
_
.
| Administratorius A. Orentas,
tentiškąjį tekstą.
menų” Bendrovė.
ijimą autoriaus išvadomis kiek
nės gerovės, politinės laisvės, tė aptaria 1969 ir 1970 metų: Pagirtinas dalykas — dviejų €840 So. Campbell Avė., Chii mažina vengimas tam įvairia
“Metmenų” etiketei “jauno
technologinės pažangos? Vaka Vilniuje išleistuosius metraščio įjg šiol mūsų dailės gyvenime cago, 111. 60629. Metinė preiiuspalviam revizionismui ir kritiš
sios kartos žurnalas” šį kartą
ruose vyksta moderniojo gyve į “Poezijos pavasaris” du tomus, beveik nepastebėtų dailininkių . merata 5 dol. šalia grynai skau- •
ko žodžio, autorius apie reviziolabiausiai atliepia poezija, ku
nimo idealų išbandymas prakti Kęstas Reikalas apžvelgia išei-1 atradimas ir jų darbų nuotrau- tiškų - organizacinių temų, duonizmą kalba su lengvai įžiūrima
riai čia atstovauja dvi jauniauskoje, juos jau pasiekus. Rytuo viškąją 1970 m. jaunimo ir vai- kų paskelbimas žurnalo pusla- j dama ir šiaip jaunimo rašinėsimpatija. Viena kita ir kritiška
sio3 kartos poetės — Austė Pese dar tik to gyvenimo siekimo kų literatūrą. Jonas A. Bilėnas piuose. O pasirodo, jog Dalia lių, teikiama informacijų filaužuomina straipsniui svorio tik
čiūraitė ir Eglė Juodvalkytė.
rašo apie akademinį gyvenimą Ramanauskaitė ir Eleonora Gri- i telis^ams, recenzuojamos nau
kritika.”
būtų pridėjusi. Nesgi ne vienoj
Abi jau pradedančios įsigyti sa
Revizionistu principus V. Ka Lietuvoje, duodamas gana įdo- galiūnienė (Sakalauskaitė) jau jos knygos ir kt.
vietoj skaitytojas gali paklaus
vo autentiškos kalbos bruožus.
mių faktų. Sakysim, iš pateik yra žinomos ir amerikiečių ga
ti : jeigu ne viskuo, tai bent ge volis gražiai sutraukia į šitokią
Bet apie juos detaliau kalbėti
tos 1945 -1965 metų studijuo lerijoms ir jų meno žurnalams.
ra dalimi argi daug skiriasi frazę: “Pakeiskime, ką reikia
būtų prasminga tik tada, jeigu
jančių Vilniaus universitete len Todėl abiejų atvedimas ir į lie
šiandieninis spontaniškasis ir pakeisti, ir išsaugokime, ką rei
autorės tam ar kitam žurnale
telės matome, kad mediciną stu tuviškojo žurnalo puslapius yra
radikalus revizionistas nuo 19- kia išsaugoti, kad žmogus galė
ar laikrašty paskelbtų ne tru
dijuojančių skaičius net linkęs džiuginantis faktas.
tojo amžiaus pabaigos revoliu tų savo pasaulyje gyventi, neiš
pinėlius, bet stambų pluoštą sa
mažėti, kai tuo tarpu Istorijos cionieriaus anarchisto? Gal čia duodamas nei kitų, nei savęs”.
vo šiandieninės kūrybos. Todėl
filologijos fakultetas yra kone
• SKAUTŲ AIDAS, 1972 m.
kai kuriuo atveju tik naujais Tai teorijoj labai gražu. Bet vi
tenka tik apgailestauti, kad ir
pats gausiausias ir vis studentų sausio mėn. Nr. 1. Vyr. redak
vardais pavadinti seni dalykai? sa bėda prasideda praktikoje,
naujuose “Metmenyse” kiekvie
skaičiumi didėja. Todėl yra džiu torius, J. Toliušis, 7418 So. ClaNežiūrint vieno kito panašaus kai ne vienu atveju apsišaukęs
nos jų randame tik po vieną ei
gu, kai straipsnio autorius gali
klustelėjimo, daug kur V. Ka revizionistu viską tik keičia,
lėraštį, o ne bent po dešimtį.
MARŲUETTE PHOTO
tarti: “Kiek teko girdėti, pasku
volio straipsnis duoda labai vy nieko neišsaugodamas, neišduo
tiniu laiku jaunimas ypatingai Marųuette Medical Building
kusių sugretinimų ir įtikinamų damas tik savęs, o visai nepai
SUPPLY
Poezijos analizei skirtas ir
veržiasi studijuoti lituanistinių
Pharmacy, Ine.
sydamas kitų,
pirmasis žurnalo haujo numerio "Metmenų" nauio numerio viršelis, išvadų, štai vienas pavyzdys:
IR MĖGĖJAMS
dalykų: prašymų yra net sep
“Vienas labai svarbus elemen
straipsnis, kuriame Rimvydas pieštas Vytauto O. Virkau.
ROBERT J.
tynis kartus daugiau, negu vie
Daug autaupysite pirkdami čia
tas Vakarų revizionizme kyla iš
WIACEK,
Šilbajoris rašo apie šviesą ir
tų
”
.
įvairių filmų foto aparatus bei
Marija Gimbutienė duoda istorinės aplinkybės, kad Vaka
BSRPH
spalvas Juditos Vaičiūnaitės po
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
Leonas Sabaliūnas rašo apie
ezijoj. Analizė įdomi, laikantis kiek patrumpintą savo studiją ruose daugelis jau yra pasiekę CENTRAL PARCEL SERVICE
Your Professional
togiu planu atidedant pasirink
Pharmacy
revizionistinius Felikso Jucevi
šviesos ir spalvos bėgių. Tačiau, (paskelbtą anksčiau amerikie eilės tikslų, kurių Rytų Euro
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
čiaus pasikalbėjimus, tiksliau — PHYSICIANS' — DIABETIC'S —
straipsnį perskaitęs, imi ir su čių mokslo leidiniuos) “Indoeu poje dar tenka siekti. Tarp šių
ŠVENČIA
aptarnavimas. Atidarą pirmad
SICK ROOM SUPPLIES
apie jo knygą “Tauta tikrovės
abejoji: ar šitokie bėgiai nėra ropiečių protėvynė — kurganų tikslų yra ekonominė gerovė,
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. ■
YOUR PHYSICIAN TO PHONE
25 METŲ SUKAKTI
ir mito žaisme”, padarydamas ASK US
per siauri? ar jie iš tikrųjų ve , (pilkapių) kultūra penktame, politinė laisvė ir gyvenimo suYOUR PRESCRIPTION.
REIKMENYS
FOTOGRAFAMS
jai, sakytume, labai blaivių — FOR PROMPT FREE PICKUP &
da į gylio ir pločio visumą Vai ketvirtame ir trečiame tūkstant- technologinimas įvairių darbą j
Turintiems
giminių
Lietuvoje,
FREE
DELIVERY
SERVICE
CALL.
I
metyje
pr.
Kr.
”
Savo
specialytaupančių’ mechanizmų pagal-'
čiūnaitės kūryboje? Noroms ne
“gaspadoriškų” priekaištų. Nu
3314 West 63rd Street
Centrai Parcel Service, 220 meris baigiamas praėjusios vaGRovehill 6-3535
norams čia imi sutikti su Vy . bės rašte M. Gimbutienė moka ba. Rytų Europoje (gal ypač
Chicago, Dlinois 60629
South
Statė
Street,
Chicagoje,
6132 S. KEDZIE AVĖ.
tauto A. Jonyno užuomina apie sudominti ir nearcheologą skai- Čekoslovakijoje) ir revizionistai
adresas gerai žinomas. Nuo
Mon., Tues. and Thurs. 10-10; Fri.
Telef. PRospeet 6-8998
R. Šilbajorio poezijos nagrinėji , tytoją, ieškodama atsakymo į iš šių gėrybių eventualaus pa
10-0; Sat. 9:30-6. Closed Sun., Wed.
1947
m.
ši
bendrovė
išsiuntinė

mo metodą aplamai. O šiuose indoeuropiečių protėvynės lig siekimo daug ko tikisi. Vaka
jo šimtus tūkstančius siuntinių
pačiuose “Metmenyse”
(149 ' šiol dar vis tik spėjamas (todėl ruose revizionistai išreiškia nuo
ir
įdomias)
mįsles.
taikas tų, kurie šias gėrybes nuo Amerikos lietuvių jų šei
psl.) V. A. Jonynas, be kita ko,
moms Lietuvoje. 1972 m. yra
taria: “Dar kartą tenka pakar
B. V. Mačiuika pradeda spaus yra patyrę ir, įsitikinę ribotu
25-tieji
sukaktuviniai metai.
AUTOMOBILIAI
toti abejones Šilbajorio pasirink dinti pirmąją dalį savo kiek il jų pajėgumu patenkinti žmogų,
Jei
norite
siųsti siuntinį Ve
to metodo — tekstų analizės — gesnio htraipsnio “Socialinės klausia: kas toliau? Kiek reikia
4
patikimumu. Neretai Šilbajoris : problemos sovietinėje Lietuvo- žmogui ekonominės gerovės, tų lykoms, siųskite dabar. Nuvyki
te
į
220
South
Statė
Street,
ar

pasimato kaip laborantas, atlie l je”. Autorius, matyt, yra labai ‘prakeiktųjų daiktų’ ir patogu
PUIKIAUSIA DOVANA
kąs kraujo analizę. Nesant me atidžiai sekęs šios temos šalti mų, kiek politinės laisvės, kiek ba į skyrių adresu 2618 West
I
JCSŲ GIMINĖMS
diku, sunku pasakyti, ką tokia nius sovietinėje spaudoje, todėl technologinės pažangos? (‘Pra 63rd Street.
• —Centrai Parcel Service taip
TIK TRUMPAM LAIKUI
analizė gali duoti. Sakysim — ir jo teigimai nėra tik šiaip iš keiktųjų daiktų’, daiktų pertek
* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
nustatyti raudonų ar baltų ru piršto laužti, nėra pajungti ir liaus sąvoka Rytų Europoje pat ima užsakymus automobilių
* Portretūra
Greitas Pristatymas
tulėlių skaičių, visokius ten ge- vienokiai ar kitokiai propagan dar beveik neįsivaizduojama.) (Moskvitch, Zhiguli, Zaporo* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
PILNAI GARANTUOTA
nokokus, streptokokus, na, gal dai, o atremti į autentiškąją Truputį kitaip, ir gal teisingiau zhets), motociklų ir įvairių elek
Telef. — HY 7 - 4677
SENIAI LAUKIAMAS
trinių reikmenų
pristatymui
422
MENAHAN
STREET
— KIDGEVVOOD, N. Y. 11237
Lietuvoje.
VISAI NAUJAS
Jie taip pat gali padėt paZHIGULI VAZ 2101
ruošt dokumentus, jei norit atf
Pilna kaina
US $3275.00
sikviest į svečius savo gimines.
£
MOSKVITCH 412 IE
Atminkite, centrinio ofiso te
LIUKSUSINIS MODELIS
lefono numeris yra WA 2-9354,
Pilna kaina
US $3275.06
«
o skyriaus tel. WA 5-2466.
ILU-LM-H'
MOSKVITCH 408 IE
■
Earn interesl from dale of
Pilna kaina
U'S $3009.50
»*
•I'
deposil to dale of withdrawal on
a
\
. ZAPOROZHETS
a
liuli!
ilillllillillliiiaa
Regiilar Passbook accounts.
ZAZ 966

LABAI SVARBU

>to
■—
\Z/Iželis

J LIETUVA

i

—Iffl

B

A®

INTEREST COMPOUNDED DAILY
PAID OUARTERLY
We pay highest rates permitted by /ow

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitudarbus atlieka lietuvis — laha>
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

Pilna kaina

Yra tik labai ribotas
skaičius. Tad, Nelaukite.
Užsakykite dabar.

Užsakykite tik per

P

tr

US $2012.50

i
i
i
4

t

ASSETS OVER $160,000,000
-—inji»n~'•n-~———1

i1

.***■*“* ***——

RESERVE OVER $14,500,000

STANDARD
FEDERALS
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 ■ 847-1140

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Frlday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturdeųy. 9 a-m. to 13 Novu
—
W«duMKiay, no bualnaaa truUACted.

*PEWŠ

AUTO

REPAIR

Taisau
MOTORUS,
STABDŽIUS,
Transmisijas
Starterius, Alternatorius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus.
PETKAS PISNY8,
6211 - 15 South Damen Avenue
TEL. 737 - 3988.

INTERTRADE
E X PRESS CORP.

•

CRANE SAVINGS
ANO

LOAN

a
B

B
•

•
B
a

a

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

125 East 23rd Street
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10010

WAGNER & SONS

Tel. — 982-1530

Typewrlters — Adding Machines
Checkvrriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

Turime 23 metų patyri
mą šiame biznyje ir daug
tūkstančių patenkintų kli
entų.

NAUJOJE VIETOJE
3810 S. Pulasld Rd., Tel. 581-4111

Nan|l» lukAtiu divi
Mokamas už dvieju Me
dendai mokamai ui
ni i ertiflcatu sąskaita*
Investavimo HuakaltaH.
Minimum *6,000.00
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn 31 d
PIRMAD u- KETVIRTAD
» v r. iki 9 v. v.
VALANDOS: AN l'RAD Ir PUNKTAU
9 v. r. Ud 6 v. v.
SESTAI). 1 v r iki 11 1. 4 - Truftlad. uždaryta.

I
•
t
8

■
o
>
B
B
B
B

i
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 12 d.

Tėviškės parapijos choro | • “AMų” žurnalas, leidžia- lių brolių Sodeikų, teatre yra
mfts lietuvių pranciškonų ir re dirbęs 34 metu3, iš jo pasitrau
veikla
(E.)
daguojamas dr. Juozo Girniaus, kė 1957 m.
I šiuo metu vėluojasi su praėjusių
Į metų gruodžio mėn. ir šių metų
matoma atlikti Bostone J. Gai- sausio mėn. numeriais grynai
delio vedamo choro.
, dėl pranciškonų spaustuvės Bro“Pranaše Didis” yra iš visų oklyne, N. Y., persitvarkymo.
religinių VI. Jakubėno chorinių
• Lietuvoje minėta Stasio So
veikalų pats stambiausias, išsi- deikos 75 m. amžiaus sukaktis,
skiriąs savo savotiška nuotaika. St. Sodeika, yra vienas iš keNepaisant vartojamų liaudies
giesmės melodijų, ten yra ne
mažai originalios muzikos, kuri
tačiau beveik ištisai paremta
minėtos giesmės motyvais.

(Atkelta iš 5 pusi.)

Jungtinė lietuviu
dailininkų par da

Dr. Jcnui Griniui 70 me'1

Vienas pirmaujančių mūsų
kul ūrininkų — rašytojas, lite
Vasario 16-tos proga mūsų ra tfires kritikas dr. Jenas Gri
dailininkų paroda Čiurlionio ga nius vasario 21 d. sulaukia 70
lerijoje, Chicagoj, atidaroma m. amžiaus sukakties. Ta proga
šiandien (vasario 12 d.) 7 vai. ga’ima pasidžiaugti jo dideliu
kultūriniu įnašu. Jis yra reda
30 min. vak.
gavęs ir buvęs redakcijos narys
Viktoro Petravičiaus
Ateities, Pavasario, židinio, XX
Amžiaus, Aidų, bendradarbia
darbų paroki
vęs, galima sakyti, visuose svar
Grafiko ir tapytojo V. Petra
besniuose lietuvių žurnaluose ir
vičiaus naujausių darbų paro
laikraščiuose, davęs eilę studi
da atidaroma vasario 26 d. Chi
jinių straipsnių Lietuvių encik
cagoje, “Menės” patalpose, Marlopedijai, sukūręs eilę dramų,
ųuette Parke. Pastaraisiais me
kaip Sąžinė, žiurkių kamera,
tais šis žymusis mūsų dailinin
Gu’bės giesmė, parašęs studiji
kas jokiose galerijose savo pa
nius veikalus: V. O. Milašius —
rodų nerengė, todėl šiemetinė poetas, Visuotinė literatūra (su
jo paroda dailės mylėtojų ypač Vaičiulaičiu ir Ambrazevičium),
yra laukiama, nes įdomu, ką Putino lyrika, Grožis ir menas,
vėl yra sukūręs Petravičius.
( Vilniaus meno paminklai, Lietu
iRlgirdi Grigaičio meniš vių kryžiai ir koplytėlės. Yra
davės eilę straipsnių vokiečių ir
kosios nuotraukos "The prancūzų enciklopedijoms apie
Chicago Guide" ka’endoriuj lietuvių literatūrą. TJž savo kū
rinius laimėjęs ei'ę premijų.
r. ir fotografijos galerijoje Vienas iš organizatorių Lietu
Fotografas - menininkas Al viškųjų studijų savaičių Vokie
girdas Grigaitis dalyvauja The tijoje, kasmetinis jų paskaiti
Chicago Guide išleistame 1972 ninkas.
metų fotografiniame kalendoriu
1926 m. baigęs Lietuvos uni
je - albume, šiame leidinyje
versiteto
teolog. - filologijos fa
randame keturis A. Grigaičio
kultetą,
gilino
studijas Grenob
darbus, susietus su vasario, lie
lyje
ir
Paryžiuje,
kur s'udijavo
pos, rugsėjo ir lapkričio mėne
prancūzų
kalbą,
literatūrą,
este
sių laikotarpiais. Kalendorius
yra skoningai išleistas, daugiau tiką, meno isteriją. Lietuvos
nubrėžiant fotografijos aspektą, universitete už disertaciją apie
negu kalendoriaus paskirtį. Pir Milašiaus poeziją gavo literatū
muose puskapiuose randame ros daktaro laipsnį ir buvo pasvarbesnių Chicagos įvykių' šie
metinį kalendorių, kuriame pa
žymėta ir lie'uvių tautinių šo
kių šventė liepos mėn.
■ Vasario mėnesio laikotarpyje
Chicago Gallėry of Phdtog'raphy
turi išstačius dvidešimt A. Gri
gaičio foto kūrinių. Galerija
yra 3742 West Irving Park
Road šiaurės vakarų Chicagoje.
Lankymo valandos savaitgaliais
nuo 12 iki 5 v. v. ir trečiadienio
Ikarais nuo 7 v. iki 9 v. v.
MIKE RAŠYTOJA BARNEY

Paryžiuje mirė amerikiečių
rašytoja Nathalie Barney, 94
m. amžiaus. Ji artimai bendra
vusi su E. Hemingway, Ezra
Pound, Gertrude Stein ir kitais.

I

MINĖ ĮIMAS

1972 m. vasario mėn . 20 d., 2 vai. popiet
AUDITORIUM THEATER, 70 E. Congress St.

| Didelės Vertybės

I
f
J

SPECIALŪS
SIUNTINIAI
-1|
LIETUVA
Pilnai Atmokėti, Gavėjas
Nieko Nerrimoka.
tr
Greičiausias Pristatymai.
Mūnų specialios mekčs yra
W didžiausios vertės ’ū'ų glmi
nėms ir Jums.
J DIRBTINIO KAILIO PALTAS

Policininko rolė visuomenėje

9

S Y-a i’erlmr'a Ir vertinami
W šia dnva-a Itrin
J-ie ius visada nr simins.
‘X Užsakykite Siuoe Fui: -arimus,
š’ltus paltus
Fan'^Vš’tos
Ši Algirdo Grigaičio nuotrauka puošia ir “The chicago GuideYear
vertės.
Pasirūkite Minko
1972" puslapius.
(paprastus ar dryžuotus), Karaku'io arba Mouton.
PILNA
KAINA TIK $108.00
kvies as dėstyti literatūrą, es- postui, turi gerą patyrimą, jau

9

mai, bet taip visiškai įsigyventi
ir natūralūs, kad atrodo, kaip
tikras gyvenimas.

TELEYIZIJOS
Spalvotos

Krautuvė

ir

paprastos,
stereo.

Marąuette

radija

Park<

10 SKARELIŲ
$54.90
5 V’lnonės su didelėm ar ma
žom gėlėm arba turkiškais
raštais ir 5 šilkinės skarelės,
visų spalvų..

Rengia Chicagos Lietuvių Taryba

E U D E IK I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laidotuvių Direktoriai
Trys

Modern.iškos

Koplyčios

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefoias — YArds 7-1741-2

Siunčiamos oro paštu $63.40.
Komb'nuotas Specialus
Siuntinys
$169.00

Geriausios kokybės medžią
gos
Nepaprasta vertė
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos vvrškam žiem. paltui
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos moteriškam žiem.
paltui
3ŲĮ jardo 1(Y>% vi'nanės me
džiagos vyriškam kostiumui
3 jardai 100% vilnonės me
džiagos moteriškai žieminei
suknelei
2 paklodės (dvigubo dydžio),
2 pagalvių užvalkalai
G turkiški rankšluoščiai

SPECIAL 1
$62.00
10 sv. grynų kiaulės taukų
10 sv. kvietinių miltų, 10 sv.
ryžių, 10 sv. cukraus.

Yra dar daug daugiau spe
cialių (siuntinių.
Reikalaukite mūsų nemokamo
iliustruoto katalogo.
Užsakykite Dabar.
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE
EXPRESS CORP

Statytoj’ų filmas skiriamas pu
Pardavimas ir taisymas
blikai, vyresnei 17 metų amžiaus.
125 East 23rd Street
STASE SEMĖNIENĖ
MIGLINAS TV
Jaunesniems — tik su tėvų ar glo
Penktas aukštas
bėjų palyda. Visiems, o ypač 1346 W. 69th SL — tel. 776-1481
New
York, N. Y. 10C10
“Dirty Harry” yra geriausias lengvai susekti, kad jame perša tiems, kuriems stebėti žiaurų I
Tel.
— 982-1530
filmas gabiojo Don Siegel pas-, ma keršto mintis.
kraujo praliejimą yra koktu,
Reikalaukite
mūsų nemokamo
tatymų bagaže nuo to laiko, kai
Turinys
rutuliojasi praeitų greičiausiai atrodys nesupranta
iliustruoto katalogo.
jis tapo įžymaus “vardo” režisie metų laikraštinių antraščių fone. ma, kodėl “Dirty Harry” yra ge
GĖLĖS
Turime 23 metų patyri
rium. Visa eilė filmų, kaip jojo Eastivood yra policininkas, ku ras filmas. Jis nėra geras, verti Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
lr kitokiom.- progom.mą šiame biznyje ir daug
“Coogan’s Bluff’ ir kiti buvo riam paskirta surasti žudiką, var nant moraliniu atžvilgiu, nes ištūkstančių patenkintų kli
stiprūs filmai, bet ne aukščiau du Scorpio. Žmogžudys pagrob tikrųjų neturi jokios moralinės BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
entų.
2443 W. «3rd Street, Chicago, Ii tinote
sios klasės stiliaus, kuo pasižymė- davo ir nužudydavo įvairias mer minties, bet pagal vyksmo eigą, TTX. PK K-0H33 — PK 8-OS34
Up ankstyvesnieji meistriški dar gaites, reikalaudamas iš miesto nedogmatinį sumanumą filmo
bai (“Riot in Cell Block 11” ir 200,000 dol. išpirkimo sumą.
' pastatyme, pasakojant' lengvai
kiti).
Policininkas Harry tiek įpykęs suprantamą įvykį stipriai ir įtiNėra išskirtinai meistriškas ir dega kerštu žudikui, kad ir kinanciai - jis lieka tikru lainei “Dirty Harry”, bet šis fil
pats prasilenkia su žmoniškumo met0Jumas jau arčiausiai priartėja prie
įstatymais.
Tai virsta pagrindu .
meistriškumo ribos. Jis yra išti
i miestui paleisti vėl į laisvę bai- i.
sai persunktas gyvu veiksmu su
PAID QUARTERLY
FC7/ rV Annum
,Vr
Clint Eastwood, aklai įsitikinu I sųjį kriminalistą, nežiūrint, kad
ROOSEVELT PICTURE
|
yra
surastas
ir
nužudymo
ginksio ir negailestingo San Francis— AT —
I las ir net turi Scorpio prisipaži
FRAME COMPANY
Passbook
$5000 or more
co detektyvo rolėje, mėginančio
Accounts
nimą.
Certificates
Mannfachurers
pagauti psichopatą žudiką.
Pagaliau,
po
visokių
nutrūk2
year min.
Filme svarstoma policininko
tagalviškų
nuotykių,
Harry
šal

rolė visuomenėje. Tai labiausiai
vykęs Eastvvood — Siegel bend takraujiškai nušauna Scorpio.
SAVINGS & LOAN ASS’N
radarbiavimas, su daugybe dina- [ Ir visai gale, stipresnės minties
mitiško veiksmo ir pakankamo paskutinėje scenoje, Harry iš
H1GHEST RESERVES
cinizmo, kad sujudintų sustingu- rauna savo policininkišką žvai
gždę
ir
sviedžia
ją
į
žvyrduobę.
gusį kraują.Filmas suktas per vi
4071 Archer Avenue
Eastwood yra tikras milžinas!
są San Francisco miestą ir pasi
žymi puikiais vaizdais. O akto savo vaidmeny. Tai tikrai ge-: Rangomis išpiaustyti paveikslų
Chicago, III. 60632
riai parinkti, perduodantieji pui riausia rolė, kokią jis bet kada rėmai — pritaikinti paveikslams
Per Annum
Per Annum
yra gavęs. Jis žino savo pajėgu-, ir skelbimams, rėmai — metalu
kių charakterių vaidybą.
Investment
TEL
—
LA
3
•
8248
$1000 or more
Jau vien tik Eastwood dalyva mą ir pasirenka roles, panašias' aplieti rėmai.
Bonus
Certificates
2400
SoOakley
Avė.,
Chicago
(Wesl of California Avenue)
vimas svarbiausioje rolėje užtik į šią, kad galėtų savo talentą įroCertificates
1 year min.
Tel. Vlrginia 7-7258 - 59
rina filmo poluliarumą. Tačiau, dyti. Jis sukuria daug scenų, kuįdėmiau stebini . filmą, galima, rios yra gryni fil
iai laimėji-,

HIGH RATES
BRIGHTON

min

1. OFICIALIOJI DALIS
2 KONCERTAS
Chicagos Lietuvių Operos choras, Lietuv ų meno ansamblis
Dainava pianstas Andrius Kuprevičius, solistė Gina Čepkauskicnė.
solistė Aldona Stempužienė, diriguoja ir akompanuoja maestro Alek
sandras Kučiūnas
Bilietų kainos: $1.00. $2 00. $2.50, $3.00, $3.50, $4 00
Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W 69 St

K

tetiką ir meno istoriją. Buvo iš- yra buvęs pirmasis išrinktas
rinktas Vyt. D. universiteto se- PIRI prezidentas. Pasibaigus
nato sekretoriumi. Katalikų šioms pareigoms, po 1972 m.
mokslo akademijos narys, Drau- PIRI suvažiavimo dr. Bieliausgijos katalikų universitetui rem- kas perims naująsias pareigas,
ti pirmininkas, veiklus ateitlnin-i
kas. Buvo Vasario 16 d. gimn. |
NAUJAS LITERATŪROS
direktorius. Visą laiką kūrybin
MOKSLŲ DAKTARAS
gai reiškiasi įvairiuose studiji
Literatūros kritikas Vytautas
niuose suvažiavimuose bei pe
riodinėje spaudoje. Daug šir Galinis praėj. metų gruodžio 27
dies yra įdėjęs, steigiant ir ug d. Vilniuje apgynė filologijos
mokslų daktaro disertaciją. Jo
dant dienraštį “XX Amžius”.
je jis išnagrinėjo naujas kryp
(Jp)
tis 1917 -1932 m. lietuvių litera
• Dr. Vytautas J. Bieliauskas tūroje. Daktarines disertacijas
išrinktas psichologų draugijos, 1971 m. apgynė 30 mokslininkų.
kurios vardas Psichologai, su
(E) |
interesuoti religiniais klausimais
• Aktoriui Antanui Mackevi(Psychologists Interested in ReI
čiui,
gyvenančiam okup. Lietu
ligious Issues, Ine.) nauju egzevoje,
neseniai sukako 70 m. am-I
kutyvo sekretoriumi. Tos psi
chologų draugijos, sutrumpin- žiaus. Jis jau 50 metų dirba
. tai vadinamos PIRI biuletenis ; Kauno dramos teatre. Mackevi
Dr. Jonas Grinius, kuriam š. m. džiaugiasi, kad dr. Bieliauskas čius yra dirbęs ir režisūroje bei
vasario 21 d. sueina 70 metų.
lyra aukštai kvalifikuotas šiam vaidinęs keliuose filmuose. (E.)
------------------------------------------ I

FILMŲ ĮVAIRUMAI

•
Vilniaus filharmonijoje
gruodžio mėn. pabaigoje koncer
te dalyvavo du Dvarionai — tė
vas profesorius Balys ir sūnus
smuikininkas Jurgis. Atliktas
B. Dvariono Koncertas smuikui
su orkestru ir J. Bramso Trečioji simfonija.

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS
TRYS

IR

MODERNIOS

2533 VVest 7lst St.

SŪNUS —
KOPLYČIOS

T0wnhall 3-2108-09 J

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių

Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1218
11028 Southwest Highway, Palos Kilis III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ

Tel LAfayettc 3-3572

ANTANAS M. PRILUPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

3354 S. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA

A

Telef. GRovehilI 6-2345-6 I

1410 S. 50th Avė., Cicero
AIKŠTE

1

AVĖ.

Tel.

YArds 7-1138-1139

V ASAiTIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, U-l-

Tel. OLympic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street South Holland

10821 South Mlchlgan Avenue, Chicago
TEL- — CO 4-2228
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1972 m. vasario mėn. 12 d.

Į ir įdomu, kad mūsų jaunimas
1 taip ryžtingai aukštųjų mokslų
! siekia.
Vargai, mokslo siekiant

Kaune buvo ir studentiškų
j bendrabučių. Gerai visiems žino
mas bendrabutis Daukanto gat
vėje. Tačiau privatumo, laisvės
ir darbui ramybės norintieji ieš
kodavo kampo atskirai. Viena iš
i ekiu, atrodo, yra buvusi ir šios
knygos autorė. Tik, deja, jos
bandymai įsikurti patogiau ne
visada būdavo sėkmingi. Buvo
ir tokių radinių, kad tuoj reikė
davo ieškoti kito... “Didžiųjų šal
čių metu vanduo viduje net le
deliu užsitraukdavo, žibalinis
vir uvas tarnavo ir arbatai išsi
virti ir kambarį pasišildyti...” ir
čia autorė su humoru prisimena,
kaip su vienu kolega ruošėsi eg
zaminams. “Porą trejetą valan
dų vietoje prie popierių kiūtoti,
Petronėlė Orlntaltė, LIEPALO
O. TARVYDAITE‘‘Valstietis nuo Vabalninko”. urmu žinias į pakaušius kemšan
TŲ MEDYNUOSE. Apybraižos.
Kur kas giliau ir plačiau pa tis, nejuokais ėmė šaltis sąna
ROZNIEKIENE
Nidos Knygų klubo leidinys Nr.
žvelgta į jo asmenybę. Tai dva rius kaustyti. Apsidengėme ap
82, 1971 m. Knyga .216 psl-, kuiną
siškai ryški figūra, modernus siaus ais, plaikštėmės skaromis, Da’l. Česlovas Janušas su jo parodos New Yorke rengėjomis — Lietuvių moterų klubų federac'jos valdyba.
minkštais viršeliais $3.C0, kietais
Stovi iš ka’rės į dešinę: M. Noreiktenė, P. Ivašauskienė, vicepirm. Cečetienė, dail. Janušas, K. Skobeikienė,
poetas kūrėjas, slavų žodinės
— $3.50, gaunama “Drauge".
Nuotr. R. Kisieliaus
tarpusavio santykius papildo raštijos ir graikų menų bei te staldengte ir lovatiese. Apsikam i V. Šileikienė, dr. Vytuvlenė ir dr. M. Kregždienė.
šėme pagalvėmis ir ką besigrieb*
nuotaikingi dialogai.
atro istorijos profesorius. Jis dami. Galop ir antklode suptis
santūrus, paprastas, draugiškas. prireikė. Ir vis viena ranka nušnekusis
Krėvė
Neseniai pasirodė “Nidos”
TYRIMAI SAC HARINĄ RODO
Godus gelmių siekiančios išmin styro, drebulys sutirtino... Betgi1
knygų klubo išleista Petronėlės
ESANT ĮTARTINĄ
Pokalbiuose visų dėmesio
Orintaitės knyga “Liepalotų me centras — profesorius V. Krė ties ieškotojas, mokslinio dėme egzaminą laimingai išlaikėme”.
dynuose”. Tai apybraižų rinki vė, humanitarinio fakulteto de sio studentuose skatintojas. Jis O kiek vėliau, į pavasarį, pasi
Wisconsin Alumnl tyrimų
nys, supintas iš autorės atsimi kanas, slavų kalbų ir literatu- traukė savo veržlumu ne vieną rodė plyšys lubose ir vanduo
fundacija
dvejus metus 20 žiur
studentą į menus ir mokslus. pradėjo sunktis per sienas. Ir
nimų.
kių penėjusi maistu, kuris tu
ros
profesorius,
daugelio
knygų
Li
etuviSkai
ti
e3ioginio
būdo
k
Apybraižos savo turiniu ir te rašytojas. Autorė jį vadina Dai
vėl autorė nė kiek nenusiminusi
Šio straipsnio autorius nese Jeigu kas klausia, kur yra dr. rėjo 5% sacharino, padarė jų
momis gana įvairios, skirtingos, navos pasakorium (iš “Daina paprastos elgsenos, tvirta asme šneka: “Betgi mudviejų bailu niai aplankė Fordhamo univer Vitkus': “O, ji yra sekančiame skrodimus ir trijose atrado pūs
kokia nors viena gija nesuriš vos .padavimų”). Jis šnekus, nybė, tikras valstiečio sūnus mas, kad silpno molio siena ku sitetą. Retai rasi universitetų, kambaryje, klauso studentų iš lės auglius. Dar nenustatyta,
tos. Tačiau visa, kas čia taip judrus, gudrus, pilnas humoro nuo Vabalninko, neatsisakęs nuo rią naktį mums mokslingai pra- kurie turėtų tokius gražius pa- pažinčių’’. Dr. Vitkus yra pana ar tie augliai vėžio, bet jau da
patraukliai ir spalvingai perduo ir sąmojaus. Plieninės valios ir etninių bruožų. Todėl ir studen lavintų pakaušių nesutriuškintų status, tokį gražų parką (vadi- ši į Madame Curie, radijo išra bar Maisto ir vaistų administra
ta, mums labai artima ir sava. “ąžuolinė senovinio lietuvio jė- tams buvo labiausia savas. Ir priverstos nešti savo skudurė- namą Campus). Visos vietos otu dėją, kuri irgi buvo motiniškai cija (FDA) sachariną išbraukė
| P. Orintaitės įsitikinimu — ide lius ki'ur.” Tačiau pasisekė su- dentų nugultos, su knygomis, gera studentams, mylėjo stu
Kiekvienas skaitytojas ras čia
iš saugių maisto produktų są
ališkiausias profesorius jos stu rasti “širdį šildanti lūšnelė.”
nemažą savo gyvenimo dalį.
sąsiuviniais priešakyje, kurie dentus ir studentai ją labai my rašo ir maisto gamintojams nu
dijų metu.
| Knygoje “Liepalotų medynuo-1 diskutuoja moksliškus klausi- lėjo. Daug studentų prie jos ga statė ribą, kad žmogus sachari
Naujas šviesos židinys
Knygoje paminėti ir kiti hu se” kalba žodinga. Yra nemažai mus su draugais ir draugėmis, vo savo doktoratus iš tokio sun no daugiau nesunaudotų, kaip
Neliečiant knygoje kitų mi
manitarinio fakulteto profeso tarmybių (jauniausiam skaity- Pagaliau gal ir kitokie gyveni- kaus dalyko, kaip iš fizikos — vieną gramą per dieną.
nimų vietų, įvykių ar aplinkybių
riai: Karsavinas, Roemeris, Tu tojui gali kartais ir užkliūti), miški klausimai jiems ateina, radiologijos.
(“Kapas dirvoje”, “O Gott sei
Juozas Venckus
mas - Vaižgantas, K. Būga, Šil 'bet jos netrukdo, o kaip tik dar juk jie tokie jauni, gaivalingi,
FILMŲ DEGENERACIJA
dank!” “Vieškeliu”, “Ilgatrobė”,
Zanavykui
veržlūs.
Pirmiausia
nuėjova
—
pratur
ina
sakinį.
1
karskis, S- Čiurlionienė, Vabalas“Tarpušventis”, ‘Liepalotų me
tai tikra paguoda ir džiaugiamas kun. J. Pakalniškis, ir autorius
Gudaitis.
Peržiūrėjusi 378 filmų, susuk
Narkrtikai ir apopleksija
dynuose”), įdomu čia atkreipti
užtikus jo tėviškėje vartojamą '— į namus, kur patys jėzuitai
tų
1971 m-, JAV katalikų filmų
dėmesį į P. Orintaitės mestą
žodį. Jis pasijus }yg kalbąs su i gyvena. Viršininkas pakvietė Paprastai apopleksija — krau įstaiga rado net 76 moraliniu
Studentiškos problemos
žvilgsnį Kauno universiteto link,
artimu kaimynu, ar gimtojo “lunch”. Atėjo ir tėv. Jaskevi- jo išsiliejimas smegenyse — iš atžvilgiu pasmerktinus. Tai su
ir ryžtas
kuris vėliau buvo pavadintas
kampelio — Liepalotų kaimo čius. Autorius turėjo laimės tinka vyresnio amžiaus žmones. daro 20.1%, gi 1970 m. tokių
Vytauto Didžiojo vardu. Čia bu
prieš 20 metų čia gyventi. Tada Tačiau penki Southern Califor buvo rasta mažiau — 17.8%.
Lietuvos atsikūrimo laikme žmogumi.
vo praleista, kaip autorė teigia,
Fordham buvo tipiškai jėzuitų nia universiteto Medicinos cent
čiu, taip pat ir vėliau, mokslo
ketvertas laimingiausių jos gy
vedamas universitetas: pirmon ro gydytojai pastebėjo augantį
siekiančiam jaunimui, kilusiam
venimo metų. “Iš Rytų ir iš Va
BAKTERIJOS, KURIOS
vieton visur profesoriavo ir va procentą apoplekcijos aukų jau
iš kaimo ar iš provincijos mies
"Hello Dolly" ir Katino dovavo jėzuitai. Tada buvo dar nų žmonių tarpe. Ieškodami
karų susibėgo, sulėkė įvairiau
MINTA GAZOLINU
telio ir staiga patekusiam į Kau
sia galvočių profesorių plejada ir
pareiga į klases eiti su sutana, priežasties, jie nustatė, kad čia
scenoje
ną, buvo problemų, kurios dabar
JAV laivynas tiria kelių rū
geros valios bei didžios meilės
koridoriuose ir parke tik su su kaltas vartojimas vadinamų
mūsų studentam nesuprantamos
Kauno muzikinis teatras (buv. tana. Jeigu kurie jėzuitai turė energijos vaistų — narkotikų, šių bakterijas, kurios maitinasi
pastangomis ryžosi įpliskinti
ir nesvarstomos. Tai pragyveni Va.'st. Teatro patalpose) sezoną
gazolinu. Numatoma jas panau
naują aukurą visos tautos ge
mo klausimas, kasdieninės duo buvo pradėjęs lenko T. Dob- jo leidimą rūkyti, nebuvo lei kurių mediciniškas pavadinimas
doti,
kai būna gazolino išsilieji
rovei ir pasididžiavimui.” Nau
nos ir pastogės reikalai. Iš nie žanskio muzikiniu veikalu “Ka džiama viešai rūkyti. Taip, tai methamphetaminas. Tas chemi
jas šviesos židinys plėtėsi ir to
Į buvo tada. Ruošiau tam tikrą kalas žaloja mažuosius kraujo mai jūrų pakrantėse iš žibalo
kur pastovios pagalbos nesitikė
bulėjo. Į kuklų dviaukštį mūrą
pumpavimo stočių.
damas, beveik kiekvienas turė raliaus ložė.” Antroji premjera darbą. Dirbau biologijos sky indus.
įvyko gruodžio 25 d., per Kalė riuje. Susipažinau su profesoKauno Mickevičiaus gatvėje su
davo, kaip įmanydamas, kapsty
das .— tą dieną pastatyta, A. riaug asistente, kuri mums vilietuviškais gimnazijų diplomais
tis ir studentišką buitį savo ini Ragauskaitei režisuojant, ame
rinkdavosi jaunimas iš visų Lie
ciatyva bei sugebėjimais tvarky rikiečio Hermano muzikinė pje- siems buvo žinoma dr. Vitkus,
tuvos pakraščių “nežabotų žinių
ti. Iš namiškių kuklios pagalbos Bė (miuziklas) “Heilo Dolly”. Jeigu norėiai naudoti koki ver- I
godumu padegtas”.
neužtekdavo, o buvo ir tokių, ku Pagrindiniuose vaidmenyse; V- tingą apąratą, jos reikėjo pra-1
į
j
syti.
Studentai ir laisvieji
Rašytoja Petronėlė Orintaitė, gyve- rie nei tos negaudavo. Vieni tar Blažys, S. Repečkaitė, SI Viržonybėles
susimedžiodavo,
kitiems
klausytojai
j nanti Los Angeles, Kal fornijoje.
nytė ir kt.
(E)
Daktarė Eleonora Rūta Vitkus
tekdavo laimikis gauti paramos
Jis viliojo jaunus ir jau šiek
iš aukščiau stipendijų'forma. O1
Iš “curriculum”, kurį turi
MIRT DRAMATURGAS
tiek pagyvenusius. Rinkosi ir ga — Šarūnas”. Jis kalba: “Rei- išskirtiniais atvejais laimingiau- i
universitetas,
sužinojau, kad ji
tie, kuriems kadaise pradėtos kia laužtis be paliovos vis į šieji studijoms pagilinti net į
Italų dramaturgas Stefano baigė Hunter kolegiją su
studijos buvo sutrukdytos. To- naujas vėžes, versti šalin per užsienį išvykdavo. Buvo gera ir Pirandello mirė Romoje, sulau
dėl buvo ir pražilusių “jaunuo šimtmečius įsigyvenusias dokt- smagu, nes gyventa šviesios kęs 76 m. amžiaus. Buvo sūnus pagyrimu, magistro laipsnį ga
vo Bostono kolegijoje 1940, o
lių”. Toje margaspalvėje maiša i rinas. Ypač jaunimas, jauni ateities vii imi. Buvo nuostabu rašytojo Luigi Pirandello.
1941 m. atvyko į Fordhamą, kur
tyje netrūko ir trumpų akimir i žmonės. Jie turi netobulą pasau
gavo
1944 m. Ph. D. (filosofijos
kų žvejotojų, kuriems svarbiau lį pakeisti, įsisenėjusius sostus
doktoratą)
iš gamtos mokslų.
ne studijos, ne diplomas, bet nugriauti, vis naujas pilis staPasiliko
prie
universiteto kaip
1
tyti...
Aš
ir
savo
studentams
kultūringai pasižmonėti ar tik
asistentė.
Per
20 metų, jai as
sakau:
jeigu
kuris
jaunose
die

studentišku oru pakvėpuoti, ži
I nose nesijautė revoliucionie
meniškai
vadovaujant, 65 stu
noma, kai kada ir į paskaitas
dentai gavo M. S. (gamtos
užsukti. Tai buvo ne tikrieji stu rium, tasai iš viso nebuvo' jau
mokslų magistro laipsnį), 26
dentai, o tik laisvieji klausyto nas...”
studentai gavo Ph. D. (doktora
jai. Tačiau “Alma Mater derlių
Tylusis Putinas
tus). Tai nepaprastai didelis
ir vardą kuria mokslo trandžių
darbas
paruošti
studentus
graužikai, laboratorijų bei semi Didelis kontrastas nuotaiko
moksliniam
darbui,
laboratori

narų fanatikai, uolieji paskaitų mis, išvaizda ir kitomis dvasi
jos
technikai:
vartoti
elektro

nėmis savybėmis tai Krėvės ar
klausymo kankiniai...”
ninius mikroskopus ir kitokius
timas bičiulis poetas Putinas Aukštojo personalo sudėtis Mykolaitis. Krėvė jį vadina Va
aparatus, ir, be to, parašyti di
irgi įvairi ir marga. Knygoje mi karėliu (iš “Altorių šešėly”),
sertaciją studentui reikia padė
nimi tik humanitarinio fakulteto Naujosios lietuvių literatūros
ti. Dažnai reikia ir temą parink
profesoriai. Čia jie parodyti ne profesorius. Gilus lyrikas. Užsiti. 1962 m. buvo pakelta į
tikruosius profesorius. Dabar
rimtose universiteto auditorljo- ^^7^877^,““ paskui
se, ne seminaruose su studen-'1 ji yra Biologijos instituto
Retai....................
kada žodį ar pastabą
tais mokslingose svarstytose, įterps kitiems kalbant ar dis
direktorė, Dr. Rūta Vitkus,
bet svečiuose ir Metropolyje va kutuojant. Bet, reikalui esant,
kaip ji trumpai vadinama, yra
karienės metu prie vaišių stalo svarias savo mintis pareikš ne
lietuvaitė. Gimė 1918 m. liep. 11
linksmoje kolegų profesorių ir svyruodamas. Studentų gerbia
d. New Yorke, Queens Village,
studenčių draugystėje. Petronė-1 mas ir mylimas.
prel. Balkūno parapijoje Baigė
Orintaitė, būdama pastabi ir
Newtown aukšt. m. Elmhurst,
įžvalgi, savo profesorių charak
Long Island.
■ Ideališkiausias profesorius
terių bruožus ar jų išvaizdą nu
Studentai labai ją myli ir daž
Sruoga
šviečia ryškiai ir gana įtikinan
nai ateina jas ją su visokiomis
čiai, kartais ir sąmojum pagra P. Orintaitė kalba ir a$ie Rašytoja Petronėlė Orintaitė - Janutienė, dukraitė Dainelė ir vyras Kazys problemomis pasikalbėti. Stu
žindama. Charakteristikas ir jų Į prof. B. Sruogą apybraižoje! 1968 m. Los Angeles mieste.
dentai nukalė net išsireiškimą, žiema ir paukščiai
Nuotr. V. Maželio

Šviesos žiburys Mickevičiaus gatvėje

LIETUVAITE PROFESORIAUJA
FORDHAMO UNIVERSITETE

.

