
L

Šiame numery

Tarp šviesos ir ūkanų.
Stasys Pilka prisimena Vanagaitį. 
Pranas Visvydas apie kritiką. 
Užklausiam prot Vytautą Vardį. 
Jono Zdanio eilėraščiai.
Vytauto O. Virkau paroda. 
Vladas Jakubenas apie 
Margučio koncertą.
Marcei Duchamp paroda.
Pas Kalifornijos lietuvius 
rašytojus..

Kertinė paraštė
tarp sviesos ir granų
70 metų upatulos atgavimo sukaktį minint

Mūsų tautos kultūrinio gyve
nimo pranašas prof. St. Šalkaus
kis yra pasakęs: “Žinokime, jog 
spausdintas tautos žodis yra tau
tos išraiška, pagal kurią yra ver
tinama visa tauta, ir jog ta iš
raiška kartu yra kasdieninis tau
tos penas, nuo kurio priklauso 
jos moralinė ir net fizinė sveika
ta. Teesie mums spausdintas žo
dis šventas ir tegul niekas ne
drįsta jo netinkamai pareikšti be 
atsakomybės jausmo”.

Jeigu šie mūsų mirusio min
tytojo žodžiai mums visada turi 
testamentinės reikšmės, tai ypač 
šiemet, kai švenčiame 70 m. su
kaktį nuo spaudos draudimo pa
naikinimo ir kai svarstome da
bartinę spaudos padėtį Lietuvoje 
ir išeivijoje.

Spaudos laisvė 1904 m. lietu
viams atėjo ne taip sau iš caro 
malonės, o buvo pačios lietuvių 
tautos iškovota, per 40 m. ne
paliaujamai Prūsuose leidžiant 
naujas knygas, su didele laisvei 
ir gyvybei grėsme gabenant jas 
per sieną ir platinant knygne
šiams, nuolat žandarų seka
miems, apšaudomiems, tremia
miems, kankinamiems daboklė
se ir kalėjimuose. Reikia tik pas
kaityti P. Rusecko surinktuosius 
faktus “Knygnešiuose”, kad pa
tirtume tą didžiąją auką, kurią 
parodė spaudos draudimo mūsų 
knygos mylėtojai.

\
Spaudos draudimo metu Prū

suose nuo 1965 iki 1904m. buvo 
išspausdinta 1.352 knygos (vie
nu leidiniu skaitant metinį laik
raščių komplektą), taigi — be
veik po 35 leidinius kiekviene- 
riais draudimo metais. Tai labai 
daug, žinant, kad spausdinimas 
buvo policijos sekamas, lėšų tel
kimas labai sunkus, platinimas 
surištas su pavojumi gyvybei, o 
net ir skaitymas bei tų leidinių 
laikymas rišosi su kalėjimo ar 
net trėmimo grėsme, knygų gi 
skaitymui tauta nebuvo labai 
pasiruošusi, nes nei tautinė są
monė nebuvo reikiamai išaugusi, 
nei raštingumas nebuvo aukšta

me laipsnyje. Ir vis dėl to - dėka 
nenumaldomų pasišventėlių ryž
to caro režimas 1904 m. bal. 24d. 
(nauju kalendoriumi geg. 7d.) 
buvo priverstas spaudos draudi
mą atšaukti. Tai buvo didžiulis 
mūsų tautos laimėjimas, plačiai 
atidaręs savojo rašto kultūrinius 
lobynus.

Tuo besidžiaugdami, mes liū
desiu prisimename, kad dabar ir 
vėl vykdomas kai kuriais atžvil
giais net žiauresnis spaudos 
draudimas Lietuvoje. Krašte ne
gali išeiti nei vienas laisvas laik
raštis ir nei viena knyga negali 
pasirodyti be maskvinės cenzū
ros. Joks leidinys neįsileidžiamas 
iš laisvojo pasaulio. Rašytojai y- 
ra priversti smilkyti okupantus ir 
liaupsinti tuos, kurie dešimtimis 
tūkstančių mūsiškių išvežė į Si
birą, pūdė kalėjimuose, žudė 
Vorkutos kasyklų šachtose.
\ Mumyse tačiau turi būti gyva 
knygnešių dvasia, turime panau
doti visas priemones laisvajame 
pasaulyje keldami balsą ir paro
dydami, kokiose tamsios cen
zūros ir spaudos draudimo rep
lėse okupantas laiko mūsų tautą. 
Vakarų pasaulis gana jautrus 
laisvės klausimuose ir bodisi cen
zūra, kuri yra praeitų šimtmečių 
atgyvena. Saukime dėl tos kultū
rinės priespaudos taip, kad oku
pantas žinoti}, jog kultūrinis Va
karų pasaulis yra didžiai pasipik
tinęs dėl naujų muravjovinių 
priespaudų atgaivinimo Lietuvo
je.

*
Ta spaudos laisvės atgavimo 

sukaktuvinė šventė yra mums 
paskatas mesti žvilgsnį ir į da
bartinę spaudą išeivijoje. Di- 
džiusią draudžiamos spaudos pa
minėjimo leidinį išeivijoje savu 
laiku yra parūpinęs kun. A. Mi
lukas. Prieš dešimtmetį mes dar 
išleidome gana stambų kolekty
vinį veikalą “Kovos metai dėl sa
vosios spaudos”. Šiemet, švęsda-
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KAD AKTORIUS ATRODO
KAŽKAIP NERIMTAI,
arba apmąstymai apie faktą ir titulavimo hiperboles

STASYS PILKA

Nepasenę* senumo matas prak
tiškame vartojime. Dialogas, išpro
vokavęs šios apybraižos gimimą.

Chicagoje jau 42 metus be per
stojo sėkmingai veikia “Margučio” 
radijo valanda. Išeivijoje viena sva
riausių.

Penkiskart savaitėje jaunas prane
šėjas Audrius Regis (tik penkiolik
metis, bet sugebąs jau net savaran
kiškai programą tvarkyti) uoliai 
kartoja:

“Margutis — seniausioji radijo 
programa Amerikoje. Jos steigėjas 
kompozitorius Antanas Vanagaitis".

Laiks nuo laiko šį teigimą trans
liuoja net pats “Margučio” progra
mos simpatingas vedėjas.

Gausūs klauspvai šia informaci
ja, berods, būna visiškai patenkinti. 
Betgi šį rašinį pradedąs, pasitenki
nimo nejausdamas, nori čia, laikraš
tinėse skiltyse, truputį pasišiaušti. 
Niekam pikto negeisdamas, nors sa
vųjų klaustukų ir neslėpdamas.

Kolei kas nekreipkim dėmesio, 
kad “Margučio” radijo programa 
yra seniausioji Amerikoje. Tai, ma
tyt, vien nekaltas reklaminis šūkis. 
Nes sumanymo pionierius ir lietu
vių kalba net iš kelių radijo sto
čių jau nuo 1929 metų programų 
pirmūnas-transliuotojas buvo stam
bus Chicagos prekybininkas Juozas 
Budrikas, jėgingas žemaitis. Trans
liacijos klausovų tapo šiltai sutik
tos, jų nepraleisdavo, ypač kai pa
sirodė poeto Kleopo Jurgelionio se
rijinio vaidinimo “Makalų šeima” 
tęsiniai.

Beje, tose Budriko programose 
yra dalyvavęs ir artistas Antanas 
Vanagaitis, dainuodamas ir links
mindamas. Ir tai ne vieną sykį.

Užgimusiai 1932 metais “Margu
čio” radijo programai gyvu kūnu 
pasireikšti, piniginiai padėjo visuo
menininkas Juozas Bačiūnas, iš 
anksto radijo stočiai už kelias prog
ramas sumokėjęs laiko nuomavimo 
duoklę. Gi šios programos užsigei
dė Amerikoje jau išpopuliarėjęs ko
mikas Antanas Vanagaitis. Tik jau 
ne “kompozitorius”, nes pastarajam 
tokia programa būtų tiek reikalin
ga, kiek, sakysim, drambliui varnė
no sparnai ar peteliškei žirafos 
ilgosios kojos. Tačiau artistui (jei 
norite, aktoriui) ir visuomeninkui 
Antanui Vanagaičiui su didesne 
klausovų auditorija pastovus kon
taktas buvo labai naudingas, gal 
net būtinas. Jisai geidė dažnesnio 
savo talento skleidimo progų, kū
rybinės galios įrodymų, o perspek
tyva nuolatinį kontaktą su tautie
čiais laikyti atrodė itin viliojanti.

Skaitytojams leidus, apie tai teks 
kiek vėliau prašnekti.

Gi sugrįžtant prie senumo rekla
miniuose sakiniuose pabrėžimo, no
rėtųsi lyg ir pageidauti, kad nuo 
šiol aidėtų: — Seniausioji, be per
stojo nuo 1932 metų tebeveikianti 
“Margučio” radijo programa (Chi
cagoje, Amerikoje ar už Lietuvos ri
bų). Nors, toks įgeidis tėra taria
mas tik kaip lengva sugestija.

Šiai apybraižai akstiną yra davę 

su Petru Petručiu, programos su
maniu vedėju, du dialogai. Pirmą
syk, užklydęs į “Margučio” raštinę, 
turėjau su savim leidinį pavadini
mu “Kauno Valstybinis Dramos 
Teatras”, kuriame (iš visų užsie
niuose pasklidusių) buvusių ak
torių rubrikuose tebuvo įdėta tik 
vieno Antano Vanagaičio nuotrau
ka.

Mielas Petrai, pasakiau, ko jūs 
Vanagaičiui sega t kompozitoriaus 
sparnus,, kai Lietuvoje, pavyzdžiui, 
jisai jungiamas Į aktorių kategori
ją?

Petras Petrutis susimąstė, ir po 
pauzės pratarė: “Kad aktorius atro
do kažkaip nerimtai”. '

Ir kitą sykį pasitaikė proga prie 
temos sugrįžti. Šį kartą jis argumen
tavo, jog, girdi, per radiją transliuo
jamos Vanagaičio 'dainos, o kas jį 
aktoriškame amate tebeprisimena? 
... Sapienti sat *

Provincijos vargoninkėlj lydėjusi 
šviesi Tumo-Vaižganto įtaka ir de
kano Mirono aplinka. Studijinė ke
lionė į Dresdeną. Chorvedys ir Ope
ros sufleris suranda tikrąjį pašauki
mą scenoje, Sulaukęs žiūrovuose pa
sisekimo. Pirmieji vokalus kompozi
ciniai bandymai. Vien su “dideliais” 
Kauno bendravimas.

Klebonas Juozas Tumas, pastebė
jęs, kad naujas vargonininkas Va
nagaitis vakarus leidžia kortomis 
belošdamas, patarė daugiau dėme
sio kreipti į darbą su jaunimu, cho
ro tobulinimui ir apskritai kultūri
nei veiklai. Karštas papeikimas jau
nuolį ne vien giliau paveikė, bet ir 
pravėrė akis į idealistinio veikimo 
anuometinėse sąlygose prasmę. O 
kai, retą gabumą bei patrauklią Va
nagaičio išžiūrą pastebėjęs, dekanas 
Mironas pakvietė vargonininko dar
bui, atsirado progų iš arčiau stebė

Vytautas O. Virkau 1 3/1971 (42” x 40”)
B dailininko parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj.

ti tuometinio Lietuvos politinio gy
venimo vingius ir raidą.

Ir abiem atvejais, ir pas Tumą, 
ir pas Mironą, A. Vanagaitis daug 
ko pramoko, daug kuo užsikrėtė. 
Laižuva (Tumas) ir Daugai (Miro
nas) paliko pėdsakus visam gyve
nimui.

Pirmojo pasaulinio karo metu A. 
Vanagaitis patenka į Drezdeną, ve
damas studijinių ambicijų. Specia
listų muzikų šis laikotarpis yra iš
samiai aptartas, betgi, mano many
mu, tie mėnesiai buvo ypač naudin
gi chorvedybos atžvilgiu. Kompo
nuoti, regis, jam labiausiai sekėsi 
chorams repertuarą, kur reiškėsi ne 
vien vaizduote, o ir technika. Lygia
grečiai pasirodė ir kaip neeilinis 
chorvedys.

Atvykęs į Kauną, Antanas Vana
gaitis tuoj pasinėrė į pedagogikos' 
ir chorams vadovavimo darbus, čia 
pat gavo progą atsisėsti ir j Ope
ros suflerio būdelę. Kol 1921 me
tų vasario viduryje sutinka “už
kimšti spragą” Dramos trupėje ir 
pasirodyti deklamaciniame vaidme
ny. Tapai netikėtas debiutas nulė
mė ir ateities karjerą: ir pats Va
nagaitis ir aplinkos žmonės pamatė, 
jog yra didelio talento vaidintojas. 
Neeilinių duomenų, gan plataus 
diapozono, «u aiškiu polinkiu į 
komedijinę interpretaciją. Tų me
tų gruodžio mėn. atsiradęs Kaune, 
pirmą sykį pamačiau Vanagaitį dra
minėje rolėje veikale “Nugalėtojai”. 
Man jis iš viso sąstato labiausiai 
užimponavo, nors vaidyboje iri jau
tėsi mėgėjiškumas, bet nusverdavo 
reta “Teisybė”. Tuo mėtų jis jau tu
rėjo didelį pasisekimą prekybininko 
Potašo rolėje amerikinėje komedi
joje “Potašas ir Perlamutras” ir 
tarno Adolfo vaidmeny komedijoje 
“Buridano asilas”. Kauno scenoje 
išdirbęs pusketvirto sezono, Vana
gaitis pasidarė žiūrovų labai mė-

Antanas Vanagaitis (1890-1949)

giamas artistas, naujomis rolėmis 
vis daugiau tas publikos simpatijas 
sutvirtindamas. Energijos nepristig
damas, paraleliai dirbo su chorais, 
kūrė užkulisines melodijas Dramos 
pastatymuose. Tačiau prie pavardės 
jau pridurdavo “artisto”, o .ne mu
ziko titulą.

Kurį laiką gyveno Kauno sena
miestyje, “Birutės” viešbuty, kur 
tuo metu buvo nedideliam kamba
ry apsigyvenęs ir Kipras Petrauskas. 
Pastarajam pademonstravo pirmuo
sius savo vokalinės kūrybos bandy
mus “Stasį” ir “Dūl-dūl, dūdelę”. 
Kipras, šiomis lengvomis melodijo
mis susidomėjęs, ėmė jas įtraukti į 
savo koncertinį repertuarą, prisidė
jo prie jų populiarumo. Tuo pat 
metu Vanagaičiui gimė ir “Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenurimsim” 
bei kelios solinės dainos.

Be fenomenalios atminties, pasi
žymėjo ir reta fizine ištverme. Be 
tiesioginio scenoje darbo bei triūso 
su chorais, velytais vakarus, o kar
tais ir naktis, praleisdavo prie kor
tų stalo. Ir čia, “išrinktųjų” tarpe, 
privilegijuotame Lietuvos klube, 
“didžiųjų” vyrų draugijoje, ne 
vien krėtė išdaigas, bet ir kėlė teat
ro menininko prestižą. Jei kortų 
strategijoje reiškėsi kaip lygus part
neris, tai ir bufete ar restorane ro
dėsi lygiaverčiu bendrininku, jokiu 
trupingraužiu.

Prisimenu vieną incidentą 1926 
metais, jau Chicagoje. Po kažkokio 
muzikinio Vanagaičio veikalo, bu
vau scenoje “pristatytas” kaip at
vykėlis iš -Lietuvos. Spektaklis buvo 
andai dar šviesiuose Lietuvių audi
torijos rūmuose ir sutraukė nemažai 
žiūrovų. Po introdukcijos, pasiju
tau poelgiuose laisvas ir iš užkuli
sio išėjau su tautiečiais pabendrau
ti. Prie manęs priėjo aukšto ūgio, 
imponuojančios išvaizdos pilietis ir 
ėmė kažko teirautis apie Lietuvą. 
Tik staiga prisiartina . Vanagaitis, 
mano pašnekovą atsiprašydamas, 
nuveda j šalį:

“Ko tu, Stasy, laiką leidi su kiek
vienu durnium plepėdamas, verčiau 
pabendrauki su reikalingais žmonė
mis" — metė priekaištą.

Deja, Šiuo patarimu gyvenime 
nesu pasinaudojęs, su .įvairiais žy
miaisiais susitikdamas, nebandžiau 
sugebėti realios naudos pasisemti.

Išvykimas į Ameriką. Rytuose ar
tistams jautrumas. Amerikinio te
atro forma rodo tinkamą darbui 
linkmę. Užstalės daina nulemia 
sambūrio pavadinimą. Galvotrūk
čiais atskubėjęs pasisekimas. Chica
ga pasidaro pastovi apsigyvenimo 
bazė.

Yra įvairių versijų, spėjančių 
priežastį, paskatinančią Antaną Va
nagaitį apleisti Lietuvą ir vykti 
Amerikon. Gali būti ir tokia: ne
linkęs nesėkmės pakelti, buvo pa
veiktas nepasisekimo, kurį patyrė 
scenoje, kai buvo techniškai stip
raus artisto Jurgio Petrausko kome
dinėse situacijose visiškai parblokš
tas. Tučtuojau sumokėjęs sutartimi 
numatomą nuo rolės atsisakymo 
pabaudą, kartėlio manding negalė
jo praryti. Besidžiaugiąs “pirmojo 
komiko” aureole, turėjo užleisti šią 
pirmenybę kitam menininkuil 

Drauge supratęs, jog scenoje nepa
kanka vien natūralaus talento, bet 
būtinas ir įgudimas, ir stiliuose su
sivokimas.

Mažiau patikimas variantas, jog, 
Drezdene prie civilizacijos įpratęs, 
negalėjo pakęsti Kauno sąlygų (ne
buvo dar nė vandentiekio, nė kana
lizacijos, nei padoresnių gyvenvie
čių ir pan.). Būdinga tik, kad po 
nelemtos premjeros ėmė kalbinti 
“Vilkolakio” dalyvį Juozą Olšauską 
kelionei į Ameriką. Į gastroles įsi- 
piršo ir Valstybės teatro artistas 
Viktoras Dineika. Ši trijulė 1924 
metų vasaros pradžioje pasiekė 
New Yorką. Be jokio veikimui pla
no, vien su repertuaro neaiškiais 
duomenimis lagaminuose.

Vytauto Alanto redaguotoje A. 
Vanagaičio monografijoje vaizdžiai 
nupasakota, kokios kliautys atvykė
lius j Naująjį pasaulį pasitiko ir ko
kį tautiečių jautrumą rytuose pa
tyrė (gavę progą per vasarą suda
ryti gastrolėms repertuarą ir jį ben
dromis pajėgomis surepetuoti).

Anądien Amerikoje viešpatavo

(Nukelta j 2 pal.)
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O kq pasakys kritikai? (5)

Ak, kad visi siektų
tobulo rašymo
PR. VISVYDAS

palaikę rankose, pasijuntame ir 
kultūringesni, ir geresni.

Savaime suprantama, ypatin
gą pagarbą skiriame tiems, kurie 
rašo knygas. Nesvarbu, kaip ra
šo, svarbu, kad rašo. Gražiau pa
sakius, talentingai kuria. Juk ne 
kiekvienas gali išpyškinti kelių 
šimtų puslapių romaną I Tam rei
kia ryžto, talento ir galvelės —«• 
oho! Reikia būti rašytoju — tru
putį išsiblaškiusiu, keistu, kito
nišku. Talentai visuomet skiriasi 
nuo šiaip

štai j šitą viliojančią būseną, j 
pagarbų rašytojiškumą, ir metasi 
visas pulkas žmonių, sulaukusių 
tam tikro amželio. Aišku, dėl 
to nėra ko sielvartauti. Tegu sau 
žmonės rašo. Tegu leidžia kny
gas, Tegu vaidina rašytojus. Tai

Būtų gera, jei visi rašantieji 
visuomet stengtųsi rašyti tobulai. 
Taip darė ir daro .geri rašytojai. 
Flaubert savo pastangas šia kryp
timi vadino “les affres de L’Art” 
(meno kančiomis). Gi mūsų ne
priklausomybės pradžioje dėl 
knygų kokybės aistringai susikir
to Vaižgantas su B. Sruoga. Sruo
ga, siekdamas tik literatūros vir
šūnių, pasirodančias knygas pa
sitikdavo aštria kritika. Tuo tar
pu atlaidus Vaižgantas straips
nyje “Knygoms apginti — nuo 
kritikų” patarė knygų peikėjaims 
naujus leidinius matuoti ne atei
ties; bet gyvenamos gadynės 
mastu.

Sekant Vaižgantu, ir 'dabarti
niams virškritiikams K. Ra uda i ir 
Priedo pa raštininkui reikėtų pa
tari^ egzodo gadynės raštus ma- sveikos pastangos, 
tūpti egzodo sąlygų mastu

Bet tai būtų per lengva išeitis. 
Visit pirma, negalima pataikauti 
rašpmanams. Antra, mūsų proza 
ir kritika nuo 1921 metų nužen
gė ilgą tobulėjimo kelią. Turime 
gerų pavyzdžių, iš kurių įšalime 
pasimokyti. Pavyzdžiui, kad ir iš 
to paties Vaižganto. O mokytis 
reikėtų kasdien, jiuo labiau sveti
moje aplinkoje begyvenant, kai 
kitų kalbų struktūra skverbiasi są
monėm

Mokymosi troškimas tikriau
siai niekad nešildo grafomaniš
kos sielos, kuriai rūpi ne tobulė
jimas, bet pati rašymo aistra. Kas 
kita su prityrusiais, jautriais ra
šytojais. Jųi kūrybą gaivina sod
rus imperatyvas: nuolat tobu
link pastabumą ir lietuviško sa
kinio taiklumą.

Suprantama, 
kyti deramoje 
vių prozai yra 
išvadą diktuoja 
pats gyvenamas. Juk reikia nepa
miršti, kad sąlytis su gimtuoju 
kraštu yra nenormaliai ribotas. 
Sovietiniai valdovai atkirto mū
sų rašytojus nuo gyvųjų kalbos 
klodų, nuo Lietuvos žemės, nuo 
gausių tenykščių skaitytojų. Tai 
baisi bausmė, ir apie tai reikėtų 
dažniau rašyti, tiesiog šauktis 
pasaulio pagalbas.

Nežiūrint to, egzodo prieblan- 
dose yra ir šviesių varsų. Pasiro
do vienas kitas drūtesnis roma
nas, novelių ar apybraižų atran
ka, analitiškas kritikos straipsnis, 
1 iteratūrinė studija, kovinga pub
licistika. Ypač pastaroji klesti da
bartinėje periodikoje.

Džiugina ir mūsų sugebėjimas 
atvirai pažvelgti į savo ydas ir iš 
jų pasijuokti. Tai stiprus bruožas. 
Žinoma, juoko strėles dažniau
siai nukreipiame į politikos dir
vonus. Tuo tarpu literatūrinius 
pavidalus kažkodėl mėgstame 
paslėpti už storų rimties uždan
gų. Atseit, į nuogas mūzas sar
kastiškai žvilgčioti nevalia. Lite
ratūra, broleliai, yra kilnus ir 
šventas dalykas.

Argi jau toks šventas ir nelie
čiamas? Tiesiog norisi paklausti, 
ar mūsų tradicinis įsimylėjimas 
į knygas kartais nenuveda į 
plokštumas, Ikur viešpatauja 
miesčioniška pseudokultūra? Juk 
daugelio tautiečių akyse knyga 
yra nuostabus gėrio indas. Žiū
rime į ją suib specie aetemitatis, 
garbindami be rezervų, nesirū
pindami turinio bei stiliaus rea
liais pliusais ar minusais. Svar
ba, kad tau knyga ~ su keliais i 
šimtais puslapių, su dailiais vir
šeliais, Šokiu tokiu turiniu, kar
tais neit vykusiomis iliustracijo
mis. Kad būtų įspūdingiau, tokį 
gražų objektą vadiname veikalu, 
ar net kūriniu. Lyg kokį dievuką
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Antanas Vanagaitis, prieš išeinant į sceną. Nuotr. “Margučio”

Stasys Pilka apie Antaną Vanagaitį

Kertinė paraštė
mi 70 m. sukaktį nuo spaudos |da persunkta, tačiau darnesniam 
laisvės atgavimo, ta tema, atro- visuomeniniam darbui trūksta bū
do nieko neišleidžiame, nebent 
netiesioginiu tos šakos leidiniu 
galėtų būti užskaitytas Liet žur
nalistų sąjungos leidžiamas vei
kalas “Žurnalistika”. Tačiau 
spaudos atgavimo sukaktį bent 
nuoširdžiau prisiminkime savo
joje periodinėje spaudoje. .

*

Iš kitos pusės - tektų pasvars
tyti, ar išeivijos laisvėje leidžia
mieji laikraščiai tikrai atitinka 
anų laikų knygnešių puoselėtas 
viltis. Lietuvos meilė mūsų spau-

tinos geros valios. Prisime
nant St. Šalkauskio skelbtas min
tis apie spaudos šventumą ir at
sakomybės jausmą, reikia apgai
lestauti, kad pasitaiko vis dar 
spaudos bendradarbių, kurie ne 
tautos reikalui, o savo ambicijai 
spaudą bando panaudoti, 
randa ir pačių laikraščių, 
yra apdumti minties, kad 

čų kėlimas, neatsakingas

Atsi- 
kurie 
kivir- 
prie-

kaištavimas sukels spaudos gin
čus ir laikrašti darys labiau skai
tomą. Tai labai tamsi į spaudą 
pažiūra, kuri turėtų išnykti šių 
metų sukakties šviesoje.

Spaudos laisvės atgavimo su
kaktis tebūnie visiems primini
mas kiek tik galima visomis jė
gomis prisidėti, kad mūsų spauda 
stiprėtų ir augtų. Kas raštais, kas 
prenumeratomis, kas platinimu, 
kas auka, kas mecenato įnašu - 
kiekvienas turime įnešti savą 
trupinėlį gyvybinės mūsų kultū
rinės cirkuliacijos priemonei: 
knygai, laikraščiui, žurnalui.

_ J. Pr.

pastoviai išsilai- 
auflcštumoje išei- 
neįmanoma. Šią 
ne filosofija, bet

Bėda tik, kad pseuddliteratūra 
neretai nustumia į šalį gerąją. 
Tiesiog susimaišo su kūrinio var
do vertais raštais. Ir pasidaro 
chaosas. O mes chaoso nemėgs
tame. Kievienas daiktas turi tu
rėti savo vietą. Jei dailininkus 
drįstame skirstyti i profesionalus 
ir mėgėjus (taip bent daroma 
Pietų Kalifornijoje), tai kodėl pa
našiai nesurūšiuoti rašytojų. Juk 
mėgėjiško rašymo (įkartais gana 
vykusio) mūsuose yra keleriopai 
daugiau negu sekmadieninio ta
pymo. Bet kol kas visi rašantieji 
ramiausiai tupi profesionalų lak
tose su rašytojiškomis skiauterė
mis ant išdidžių galvų.

Tur būt, kiekvienam teko da
lyvauti vadinamuose 'knygų pri
statymuose ir pabendrauti su 
naujai iškeptais rašytojais ar net 
laureatais. Kartą dalyvavau vie
name prirtatyme, kur buvo pa
gerbiami net du laimėtojai: ro
manistas, laimėjęs pirmą vietą, ir 
novelininkas, laimėjęs 'antrą ar 
trečią novelių konkurse. Žodžiu, 
abu čempionai! Pristatymas tęsė
si ilgiau trijų valandų. Išvedė iš 
kantrybės ne tik klausytojus, ne 
tik žavią pianistę, bet ir pačius 
programos rengėjus. Kalti orato
riai! Jie kiekvieną liaupsinantį sa
kinį ne sakė, o tiesiog lėtai klija
vo ant lubų, ant langų, kur tik 
pakliuvo. Tuomet įsitikinau, kad 
oratoriai labai įmyli rašytojus.

Galima būtų šį bei tą prikišti 
ir recenzentams. Bet, kaip vieną 
'kaitą esu išsireiškęs, — niekas 
sau antausių neskaldo. Kartais ir 
recenzijų statinaitės nudarda pa
kalnėn su įtaringu tuštumu. Vis 
dėlto taip prozininkų ir recenzen
tų yra didelis skirtumas — recen
zentų straipsiams niekas neren
gia iškilmingų pristatymų. Nie
kas jų net kopūstlapiais neapvai- 
nikuoja. Dažniausiai juos pava
dina neišmanėliais. O jie net ne
turi laiko atsikirsti.

Negaliu sutikti sn paraštinin- 
ko (Plunksn.) teigimu, kad P. 
Raudos “Aiduose” aprašyti kriti
kai patys pasisiūlo recenzuoti 
knygas. Kur jau taip yra? Kiek 
žinau, redaktoriai užsimušdami 
nuolat ieško prityrusių recenzen
tų ir, negalėdami surasti, knygas 
aptarti perduoda pseudolitera- 
tams. Anot B. Chomskio, dėsnis 
paprastas: “... geriau būti, negu 
nebūti, laikraščių puslapiuose”. 
Negi paliksi spragą, neaptaręs 
jau ir taip retai pasirodančios 
įknygos.

iBe abejo, “Aidų” recenzentas 
K. Rauda užgriebė gana aktua
lią temą. Dėl to verta susimąsty
ti, padiskutuoti. Juk daug kam 
tūpi dabartinis grožinės literatū
ros nuosmukis išeivijoje. Tačiau 
■tie keli įžanginiai K. Raudos re
cenzijos paragrafai, kur keliamos
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džiazas ir buvo labai populiarus va
dinamo vodevilio teatras. Šis spek
taklio pavidalas Vanagaičiui itin 
užimponavo. Jisai įpiršo ir “Dzim
dzi Drimdzi” vodevilinės trupės pa
vadinimą.

Iš Biržų 1924 metų pradžioje i 
Kauną atvykęs, režisūroje jau turįs 
patirties, Borisas Dauguvietis ėmė 
vieną po kitos “kepti” premjeras, 
kurioms pasiruošti teduodavo maž
daug dviejų savaičių laiką. Po 
premjeros įsitempimo, Teatro patal
pose įvykdavo užbaigtuvės, ėmė 
aidėti liaudies dainos. Ypatingai po
puliari pasidarė užstalinė “Griežk, 
muzikante” su refrenu “Dzimdzi 
Drimdzi”. Pastarasis greitai, kaip 
grupės požymis, pagarsėjo visoje 
Amerikos lietuvių išeivijoje. Bejuo- 
kindamas, tautinę sąmonę gaivin
damas, nekandžiai pašiepdamas 
“Dzimdzi Drimdz.i” atnešė žiūro
vams dar ir nelauktą staigmeną: ta
lentingus, improvizacijoje išradin
gus bei komedijiniame žanre paty
rusius profesionalus.

“Dzimdzi Drimdzi” išvykose An
tanas Vanagaitis dainavo, pianinu 
pritardavo, bet nesiskelbė kompozi
torius esąs, vien tenkinosi Dramos 
artisto, Kaune įsigytu, titulu. Di
namiškoje programos dalyje džiu
giai įsijungdavo, į veiksmą, j karš
tesnį ritmą, į komedianto linksmas 
išdaigas. Tokį ir pamėgo žiūrovai, 
toks iš kitų sambūrio dalyvių ryš
kiai išsiskyrė. Netgi savo imponuo
jančia figūra.

Pačių pirmųjų gastrolių Ame
rikoje metu “Drimdzi Drimdzi” da
lyviai gausią tautiečiais Chicagos 
koloniją parinko paskutiniuoju iš
vykos etapu. Čia buvo sutikti vėsiai, 
organizavimo talkininkai nesisiūlė, 
srovinės organizacijos rodė rezer
vuotumą. Teko samdyti pasitaikiu
sią salę, be įprastos gastrolieriams 
iš Lietuvos pompos, debiutuoti ne 
per daug bičiuliškoje atmosferoje. Ir 
laimėti žiūrovų entuziazmą! Atsi
darė užsklęstos durys, prasivėrė pi
niginės ir širdys. Naujojoj Marųuette

minėtos mintys, nepasižymi sti
liaus aiškumu. Vietomis sakinių 
dialektika, nors ir skambi, įmant
ri, yra labai išpūsta. Galima 
įvairiai suprasti, besiaiškinant 
žodžio ar tiesos 'primatą.

Rašant aktualia tema (t. y. 
piestu stojant prieš rašomanų ar
miją) -reikėtų kalbėti aiškiau, 
taikliau, paprasčiau. Čia nerami
na ir autoritetingo tono suplaki
mas su gana keistais pseudoni
mais. Pats K. Rauda puikiai žino, 
kad kontroversinės aktualios 
mintys susilaukia daug didesnio 
atgarsio, jei jas paskleidžia auto
ritetai, pasirašę tikromis pavar
dėmis ar bent žinomais slapyvar
džiais bei inicialais. Šiuo atveju 
atvirumas yra būtinas. Nema
nau, kad A. Maceinai savo drą
sius, įžvalgius samprotavimus 
bet kada rūpėjo slėpti -už patetiš
kų Raudų ar už komiškų Plunks
nakočių ar Plunksnagraužių.

Parko kolonijoje dzimdzidrimdzinin- 
kams buvo pasamdytas butas, vers- 
lovininkai sugabeno baldus ir bū
čiai reikalingus padargus. Ir Chica
ga tapo pastovi bazė, nuolatinio ap
sigyvenimo vietovė. Iš kur laiks 
nuo laiko buvo įvykdomos naujos 
vodevilio išvykos. Sąstatą keičiant 
ar papildant, betgi lydimos didelio 
pasisekimo bei ankstyvesnio garso.

O Chicagoje Antanas Vanagaitis 
puoselėjo svajonę: sukurti lietuvių 
kalba “naujai gadynei tinkamą” te
atrą.

Įvairių gabumų versatilus vyras, 
lengvai suvokiąs tikrovę, daug kuo 
besidomįs kupinas vis naujų ir 
naujų sumanymų, negalėjo tenkin
tis peršamu vargonininko amatu, 
nepanorėjo pasitenkinti apmokamu 
chorvedžio triūsu. Metėsi j laikraš
tinę publicistiką, jam parūpo “at
sarginės Lietuvos” Amerikoje fun- 
damentavimas, galinga nesrovinė 
lietuvių išeivijoj^' jėga, tėvyninin- 
kų visokeriopas iškilimas, Lietuvos 
rūmų, kultūrinio centro statyba.

Jau vėliau, "Margučio” radijo 
programai tebeveikiant ir to paties 
vardo žurnalui jsipilietinus, Vana
gaitis pasirodo kaip daugelio nūdie
nių pasiekimų pradininkas: orga
nizuoja vaikų ir jaunimo chorus, 
tautinių šokių būrelį. Dirbdamas 
su “Birutės” choru, vieton koncer
tinių programų, stato savo para
šytus veikalus, aktualiomis temo
mis bei satyrinio pobūdžio: Mun- 
šainiukas (prohibicijos pajuoka), 
Ubagai, Esela seimas. Muzikiniuose 
veikaluose “Generalinė repeticija” 
bei “Muzikos akademija” juokėsi iš 
eilinių vargonininkų polinkio titu- 
luotis “kompozitoriais” ir “propeso- 
riais”.

Pliekia užėjusią liguistą maniją 
kratytis lietuviškų pavardžių ir 
bandyti tapti airiais, škotais bei ki
tokiais, kai Mikelionis pavirsdavo į 
McAnthony, Baltrušaitis j Bell, o 
Zdanavičius, pavyzdžiui, j Rodgers 
bei panašiai. Nepatiko ir sąmonin
ga nuo amerikinės aplinkos izolia
cija, savanoriškas neaukštų polė
kių getas.

Antanas Vanagaitis toms progra
moms dažniausiai naudojo liaudies 
dainas, populiarių tąsyk ameriki
nių “šlagerių” melodijos, rečiau 
savo paties lengvus kūrinius. Jam 
svarbu buvo duoti klausovams bei 
žiūrovams progą pasijuokti, nuo 
darbo atsikvėpti, pramoginėmis 
nuotaikomis atsigaivinti. Norisi at
kreipti dėmesį, kad, lygiagrečiai su 
muzikiniu poveikiu, rūpėjo pateikti 
ir sceninį veiksmą. Gi kartais teat
ro žmogus šiuose “Birutės” choro 
“parengimuose” užgoždavo net ir 
chorvedį — muziką.

Tuosyk, kai Vanagaitis stengėsi 
dar labiau tobulėti vaidyboje, kai 
uoliai sekė žymiųjų amerikinio vo
devilio meisterių pasirodymus, jis 
net nebandė tobulėti ar stipresnio 
išsimokslinimo siekti muzikoje. Kai 
užėjęs {kvėpimas palikdavo kokį vo
kalinį kūrinį, akompanimentą pada
ryti prašydavo svaini — advokatą 
Antaną Olį, studijavusį dirigavimą 
ir kompoziciją muzikos konservą to-

rijoje (Olis buvo dažnas koncertuo
se akompaniatorius-pianistas, kelių 
muzikinių kūrinėlių autorius, vie
nu metu vadovavo “Birutės” cho
rui). Vėliau keturias ar penkias A. 
Vanagaičio solines dainas ir vieną 
chorinę, našlei prašant, yra apšli
favęs kompozitorius Vladas Jakubė- 
nas, prie proceso, reikalui atsiradus, 
prisidėjo ir dirigentas A. Kučiūnus. 
Manau, kad velionis tokia talka lik
tų patenkintas, nes nepakentė dile
tantizmo ir ieškojo specialistų pa
galbos (ilgametis bendravimas, pvz. 
su komp. Petru Sarpalium). Jam se
kėsi kurti lengvas, švelnias melodi- 

' jas, gebėjo pamokyti, kaip jas reik
tų interpretuoti, tačiau j kompozi
torių plejadas jungtis neišdrjsdavo. 
Buvo šakotas žmogus, jautrus me
nininkas, bet ir ambicingas vyras: 
nepakęsdavo būti paskutinėje vie
toje. Ir savęs susiaurinti iki kompo
zitoriaus titulo tikrai negeidė.

Vykdoma svaja sukurti Chicago
je Dramos teatrą. Ankstyvesnieji su 
buvusiu bendradarbiu Vanagaičiu 
kontaktai, jau man atvykus į Ame
riką. Gastrolėse su “Dzimdzi Drim
dzi”. Sugrįžimas į pastovią bazę. 
Nelauktas dramaturgijoje debiutas. 
Našus ir sėkmingas 1926-1927 me
tų teatrinis sezonas Chicagoje. Pro
fesionalas ieško plotų ir saldžių 
pyragų.

1926 metais kovo mėnesį, Ameri
kon atkeliavęs, pasukau j Bostoną, 
kur gyveno “Dzimdzi Drimdzi” ar
tistai Viktoras Dineika ir Jonas Di
kinis. Pastarasis, beje, buvo vyriau
sias savaitraščio “Darbininkas” re
daktorius. Sudarėm išvykas j greti
mas kolonijas, klebono kun. Urba
navičiaus paraginti (“Pilkai reikia 
pinigų!”), porą kartų suvaidinom 
“Genovaitę”. Tik staiga oro paštu 
ir specialiu pristatymu gaunu A. 
Vanagaičio griežtą laišką: “Ką tu 
ten, Stasy, rašinėji! Ar nematai, ko
kie Čia širšių lizdai!”. Skaitau sykį, 
skaitau antrą, nieko nesuvokiu. Gi, 
pasirodo, viename Chicagos lietu
vių dienraštyje tilpo žinutė: AT
VYKO PILKAS MENAS. O toliau 
seka: vos tik spėjo atvykti ir paro
dė savo tikrąjį veidą. Gerieji kai
mynai padėjo paslaptį išaiškinti. 
Girdi, viename Bostono savaitrašty
je tilpo smarkus rašinys, kurio au
torius pasirašė tikra pavarde D. Pil
ka (Dominikas, anuomet medicinos 
studentas, vėliau gydytojas). Chi- 
caginėje redakcijoje niekas į skirtin-
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Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 7Ist Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampan) 

Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt.
nuo 3 Iki 7 vai. p. p.

Tik susitarus.

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
ofisai:

111 N. WABASH AVĖ. 
4200 N. CENTRAI, AVĖ.

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses".
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

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

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

Ofiso teL RE 5-4410
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm, lr ketv. nuo 1 vai. 
iki 3 vaj. p. p. tr nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 1-3 vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

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

penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-8125

‘DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. lr penktad.
2-4 lr 6-3. Treč. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. ir šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

Tek Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WIN$KOMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sa Pulaski Road
Ofiso tel. 787-2141 i namu 030-4880
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—6 lr 8- ■ 8. 
penktad. 2—5. šešt pagal eualtarųną
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Pripažinimas Baltijos kraštų tyrinėjimo
Užkalbintas atsako prof. Vytautas Vardys, Baltiškųjų studijų 
puoselėjimo draugijos ketvirtojo suvažiavimo mokslinės 
programos komisijos pirmininkas

Jonas Zdanys

Artėjančio suvažiavimo proga 
(gegužės 16-19 d. The Universi
ty ,of Illinois, Chieago Circle) 
praėjusį šeštadienį mūsų pusla
piuos kalbėjomės su bendrinės 
draugijos (The Association for 
the Advancement of Baltic Stu
dies — AABS) pirmininku prof. 
R. šilbajoriu. šį kartą klustelė- 
jam Oklahomos valstybinio uni
versiteto profesorių Vytautą 
Vardį, kuris vadovauja visos mi
nėtos konferencijos mokslinės 
programos sudarymui.

—Praėjusių metų pabaigoje 
sėkmingai surengtas lietuviška
sis Mokslo ir kūrybos simposiu- 
mas ir jo paruoša buvo atlikta. 
Jums pirmininkaujant. Tik ke
liems mėnesiams praėjus, štai, 
visų baltiečių mokslininkų suva
žiavimas toje pačioje Chicagoje, 
vėl Jums vadovaujant. Sakykit, 
kaip suspėjate tokius du plačius 
mokslinius suvažiavimus su
rengti ir išvairuoti beveik tuo 
pačiu laiku, skaitant savo kurso 
paskaitas dar ir universitete?

— Šiemetinis AABS preziden
tas Rimvydas Šilbajoris prašė 
talkos. Pereitais metais jis talki
no, lietuviškąjį simpoziumą orga
nizuojant, tad sutikau padėti 
AABS veikloje. Vienam pa
čiam toks darbas būtų neįma
nomas. Kaip žinia, tačiau nesu 
vienas. Programos komitete naš
tas neša Romualdas Misiūnas 
(istorija ir politika), Marti Val- 
gemae (literatūra), David Ro- 
binson (lingvistika), Kari Ozo- 
linš (bibliografija). Man pri-
klauso bendriniai posėdžiai ir | misijos pirmininkas.

kai kurios kitos studijinės sesi
jos. Vieno tokio darbo tačiau už
tenka dešimtmečiui. Tokius du 
turėjau porą metų iš eilės, tai 
reiškia, dviem dešimtmečiams 
esu “atidirbęs”. Reikia ne tik to
kius darbus dirbti, ne tik pa
skaitas un-te skaityti, bet rū
pintis ir mokslinių darbų gamy
ba.

Prof. Vytautas Vardys, Baltiškųjų stu
dijų puoselėjimo draugijos ketvirtojo 
suvažiavimo mokslines programos ko-

ganizuoti vien tik lietuvių Moks
lo ir kūrybos simpoziumą, ar 
bendrąjį lietuvių, latvių ir eįtų 
mokslinį sulėkimą ?

— Kadangi ir vieną ir kitą su- 
bėgimą organizuoja profesiona
lai ir juose dalyvauja profesio
nalai, organizavimo darbe yra 
labai daug panašumų. “Latvių”, 
“estų”, “lietuvių” kategorijos 
čia yra, aišku, svarbios ir gyvos, 
tačiau kartu esame amerikietiš
ka ir, dar daugiau, tarptautinė 
mokslo draugija, kuriai priklau
so ir vokiečių — žinomų mokslo 
žmonių — ir amerikiečių ir t. t. 
Todėl mūsų bendrinės proble
mos yra mokslinės. Įvairaus au
gimo, įvairios kultūros žmonės 
kiekvienas į dalyką atneša ką 
nors nauja, todėl AABS suvažia
vimuos^ galima sužinoti šį tą 
daugiau, negu grynai lietuviš
kuose, o taip pat grynai lietuviš
kus reikalus pamatyti palygina
moje šviesoje.

— Kuriam sknrtumėte dau
giau reikšmės: savuotiniam su
važiavimui, ar bendrajam su li
kimo draugais bei kaimynais?.

■— Kiekvienas yra reikšmin
gas savitu būdu. Lietuviškasis 
suvažiavimas svarbus grynai lie
tuviškosios kultūros ir bendruo- 
menė ugdymui; jame svarbesnis 
mokslo pasaulio ir lietuviškosios 
visuomenės ryšių puoselėjimas. 
Baltiškasis suvažiavimas yra 
daugiau profesionalinis moksli
nis, kuriame profesionalai ginči
jasi dėl tezių ir kur siekiama dar

platesnių ryšių su tarptautine 
mokslo žmonių bendruomene. 
Tos dvi suvažiavimų rūšys viena 
kitai nesipriešina, bet būtų ne
tikslu jas numeruoti vienoj kate
gorijoj.

— Ko vieni iš kitų savo aka
deminėje veikloje galėtume šiuo 
metu pasimokyti?

— Iš estų — griežto moksli- 
nių-kokybinių, kvaliteto standar
tų pritaikymo, be emocijų nu
kerpant, kas nėra aukšto lygio.

Danguole Stončiūtė Lieuvtų tauosakos temomis (liografija)
Dailininkės darbų paroda atidaroma šį sekmadienį (balandžio 28 d.) 2-5 vai. 
popiet Mundelein kolegijos bibliotekoje, 6339 N. Sheridan Rd., Chicagoje. Pa
roda tęsis iki gegužės 12 d. Lankymo valandos sekmad. — ketvirtad. iki 11 
vai. vak., penktad. — šeštad. iki 4 vai. 30 min. popiet.

Iš latvių — organizacinio rūpes
tingumo, akademinio aktyvumo, 
profesinio veržlumo.

— Tokiu bendru baltiečių su
važiavimu daugiau pasakote 
vieni kitiems, ar visi kartu pa
sauliui? Ir koks būna rezultatas, 
anų tikslų siekiant?

— Rezultatas yra komunika
cija tarpusavy ir už “trijų” ri
bos. Konferencijos ne tik paska
tino dėmesį Ba ltijos valstybėm, |

POETAS

Sapnai išmirė, ir tik medžiai pasiliko.

Krūmai apvyniojo 
jo kojas, kai jis, 
tartum maža musė, gulėjo 
aprengtas voratinkliais.

Žaibai žaibavo 
debesuotoj erdvėj, 
ir jis matė, kaip eilėraščiai 
krito nuo medžių 
ir bėgo šokdami nuogi per lietų.

SENATVE

Tas juodas langas,
ta tuščia akis,
vis žiūri,

ir žiemos naktys 
padaugina mūsų valandų 
skaitytojus.

Mes manėm, kad 
tokios dienos 
pasiliks visada-

Bet šiąnakt, 
sulaužytoj mėnesienoj, 
tavo akys,

tartum netyčia, 
kaip seno diedo, 
kietos ir didelės.

Apie autorių. J. Zdanys gimė New Britain, Coimecticut, 
1950 m. Jis baigė Yale universitetą 1972 m. ir dabar toliau mo
kosi ir dėsto anglų lieratūrą Stato University of New York. 
Buffalo. Jisai neseniai baigė versti j anglų kalbą Henriko Ra
dausko eilėraščius. Zdanio eilėraščiai (anglų kalboj) ir vertimai 
atspausdinti “Books Abroad", “Eclectic”, "Iromvood”, “Rapport”, 
“Tarragon” ir “Yale Literary Magazine

jų kultūrai, ne tik paskatino 
Baltijos temomis darbų kiekį, 
bet taip pat atnešė akademinio

pripažinimo Baltijos kraštų ty
rinėjimui kaip akademiškai 
"vertam”.

Stasys Pilka apie Antaną Vanagaitį
(Atkelta iš 2 pusi.)

gas vardo raides neatkreipė dėmesio 
ir kaltę suvertė įtartinam pilkam 
medininkui. (Vėliau vyriausias 
dienraščio redaktorius žadėjo savo 
skiltyse manęs atsiprašyti, bet to 
atsigodimo iki Šiol nesu sulaukęs).

Netrukus taupusis Jonas Dikinis 
parūpino mūsų artistų trijulei kaž
kurio rekordiniai lėto traukinio bi
lietus kelionei j Chicagą. Po dvie
jų, o gal net trijų, keliavimo pa
rų susitikome su A. Vanagaičiu jo 
valdomoje artistų komunoje. Atvy
kimo tikslas: pasiruošti “Dzimdzi 

V Drimdzi” išvykai. Dienomis berepe- 
tuojant, o vakarais besisvečiuojant, 
staiga įvyksta netikėtas dalykas: 
rimtai suserga J. Dikinis. Atvykęs 
leibmedikas dr. Steponas Biežis, li
gonį pabaksnojęs, skubiausiai išga
bena ligoninėn, pašnabždėjęs, jog 
nėra vilties, kad greit pagytų. Va
dinasi, teks keliauti trims, man pa- 
sirodant Vanagaičio Įpirštame “Lie
tuviško negro” vaidmenyje. Marš
rutas baigėsi Nevv Yorke, kur Vik
toras Dineika sėdo į laivą kelionei 
į Lietuvą. Mudu su Antanu pato
giai keliaujame Chicagon. Pasitaikė 
ypatingai karštą, drėgna ir tvanki 
vasara.

Vieną pavakąrį, kai žiobavau, 
bandydamas nuo karščio atsikvėpti, 

P- prie manęs prisėlino buto šeiminin
kas Vanagaitis ir (nei gundomai, 
nei įsakmiai) taria: “Staseli, turime 
įvykdyti Chicagoje stiprų sezoną. 
Sėsk ir parašyki linksmą, kokių tri
jų veiksmų komediją. Turime pra
dėti su gera komedija, tuomet ir 
visas sezonas bus sėkmingas”.

Kodėl turiu rašyti komediją, nie
kad tokio darbo nei pradėjęs, nei 
baigęs, buvo visiškai neaišku. Bet, 
sužiūrėsi, maųkokios negeros min
tys žmogui karštymety į galvą šau

na. Pamirksėjau, šluosčiau čiurkš
lėmis bėgantį prakaitą ir tylėjau. O 
po to vilionė savaime išgaravo.

Tačiau po kurio laiko, kai oro 
temperatūra kiek atvėso, nugirdau 
įkyresnį pasiteiravimą: “Ar jau pra
dėjai rašyti komediją?” Na, manau 
sau, dabar tai esu įklimpęs 1 Pra
dėjau ieškoti siužeto, jokia idėja 
neatskrenda. Bet ūmai prisiminiau 
komediją, kurioje, Juozui Lauciui 
režisuojant, vaidino mano sesuo. 
Atminty išliko kelios situacijos, int
rigos painiavos. Ir ant neaiškaus 
kurpaliaus ėmiau tempti veiksmą. 
Foną parinkau iš stebėtų keisteny
bių, pyniau, mano supratimu, juo
kingas situacijas. Ir galop stebuklin-, 
ga komedija buvo baigta. Palikau, 
net kadaise patirtą pavadinimą: 
Žemės rojus. Nes atsinaujinę karš
čiai vaizduotę baigė džiovinti.

Antanas Vanagaitis manąja dra
maturgija liko patenkintas. Numa
tyti ir sukviesti vaidintojai, beskai
tant, malonėjo šypsotis, netgi ban
dė juoktis. Tuojau mūsų bute pra
sidėjo repeticijos, buvo išnuomota 
čekų 18-oje gatvėje salė ir paskelb
ta premjera: “Visokių autorių tri
jų veiksmų komedija — Žemės ro
jus. Sutaisė Stasys Pilka”. Į sąsta
tą įsijungė ir Vanagaitis, man taip 
pat teko vaidinti ir neaiškios atei
ties šedevrą režisuoti.

Tai buvo, berods, rugsėjo pabai
ga, bet atslinko nauji karščiai su 
baisia sutra. Nors tai publikos ne
atbaidė, salėje žiūrovai vos sutilpo. 
Komedija patiko. Vaidintojai pripa
žino režisieriaus pajėgumą.

Vanagaitis su “Birute” parengė 
muzikinio veikalo spektaklį. O lap
kričio viduryje toje pačioje čekų sa
lėje įvyko nauja, manim paruošti 
premjera: F. Schillerio tragedijos 
“Klasta ir meilė” paskutinis veiks
mas ir triveiksmė Moljero komedi

ja “George Dandin arba Sugėdin
tas vyras”; Šiuose kostiumuotuose 
veikaluose Vanagaitis ir aš pasiro
dėm draminėse bei komedinėse ro
lėse, kurias jau sėkmingai vaidino
me Kaune. Žiūrovų nestigo, pasi
sekimas rimtas, meninis lygis ne
menkas.

Vasario mėn. viduryje vidurmies- 
čio Goodman Memorial Theatre 
moderniai įrengtoje scenoje įvyko 
S. Čiurlionienės “Aušros sūnų” 
pastatymas, pirmą kartą Amerikoje 
turėjęs retą apipavidalinimą. Kos
tiumų dalį užpirkome Kaune. Ro
mantiniai traktuojama realistinė 
drama susilaukė tikro triumfo. Spek
taklį teko tame pačiame teatre kar
toti. Vaidinau Rusteiką, Vanagaitis 
— Valstybės teatre vaidintą žanda
ro Štolco rolę. Dienyne jis atžymėjo: 
jau turime tikrą Dramos teatrą 
Chicagoje.

Tuo pat metu iškilo mintis steig
ti ir Lietuvių operą, kurios atida
rymą A. Vanagaitis norėjo surišti 
su “Traviatos” pastatymu. Tačiau 
pasitenkinome Gliuko vienaveiksme 
opera “Gegužės karalaitė”, kurioje 
veik leitmotyvu skambėjo mūsiškės 
liaudies dainos “Ant kalno karklai 
siūbavo” gaida. Man tefco operą re
žisuoti, Vanagaitis dirigavo.

Dirbti su A. Var>agaičm buvo 
malonu ir lengva. Pilnai pasitikėjo 
mano menine potencija. Nerodė 
pavydo užklupusiai sėkmei. Rodė 
pasitenkinimą manuoju platesniu 
mastu bei organizaciniais sugebėji
mais. O ypač džiaugėsi scenos či- 
kagiečiuose suklestėjimu. Kiek ste
bėjau, per visą sezoną prie rojalio 
komponuoti nesigretino. Tik prašo
mas, sukūrė “Aušros sūnų” finalui 
užkulisinę melodiją. Teatras tebuvo 
jo širdy ir mintyse.

Ne vien todėl, kad tęko iš profe
sijos gyventi, bet pastūmėjo ir no
ras platesnėms masėms pasirodyti ir 
jas talentu paveikti, vėlyvą pava
sari išsirengiau į savarankiai orga

nizuotą maršrutą po kolonijas. Bos
tone ir Brooklyne pastačiau “Žemės 
rojų”. Su Antanu Vanagaičiu san
tykiavimas pasiliko šiltas, nuošir
dus ir abipusės pagarbos lydimas.

Chicagoje su Vanagaičiu anuo 
laikotarpiu tesirėmėm lietuviška in
teligentija, kuri rodė didesnius rei- 
kalavimus ir buvo jautri pripažin
tiems scenos menininkams. Tačiau 
šakota ir ekspansyvi Antano Va
nagaičio asmenybė negalėjo ir ne
norėjo ribotis kuria mažiau gausia 
gerbėjų grupe. Jo artisto talentas 
ir gebėjimas hipnotizuoti mases, vi
dinės šilumos versmė veikianti au
ditorijas, per juoką poveikis, skati
no įtakos ribas plėsti į visą Ameri
kos lietuvių išeiviją. Jis nebuvo 
trupingraužis ar mokėjo norėti.

Priežastis pagimdžiusi “Margu
čio” Žurnalo, o kiek vėliau ir to pa
ties pavadinimo radijo programos 
gymį. Reto pastovumo, idealistinių 
polinkių, ilgamečio ištikimumo 
draugai. Vanago vardu, komiko re
putacija ir aukštsenių ..tikslų he
lenistiniais obalsiais palenkė tautie
čius, susilaukdamas atliepto ir mei
lės.

Savo publicistiniais rašiniais An
tanas. Vanagaitis stropiai bendra
darbiavo Chicagos dienraštyje 
“Naujienos”, anądien' populia
riausioje publikacijoje. Bet kai tame 
laikraštyje tilpo rašinys, nuvertinąs 
jį iki klouno menkystės, menininko 
kantrybės taurė išsiliejo pro kraš
tus. Jis išleidžia “Margutį”, muzi
kos, dainų, juoko, teatro mėnraš
tį, kurio net 42,000 egzempliorių 
išsiuntinėja po visą Ameriką, kaip 
skaitytojams dovaną. Nagi, paban
dykit, drąsuoliai, šiandien surasti 
tiek adresatų?! Visokių srovinių 
varžtų atsikratydamas, ima kurti 
savąją, “lietuvių imperiją” (skelb
davo “rų peri ją”). Po ketvertų metų 
“Margučio” radijo programų trans- 
liąvimus.

Šalimais A. Vanagaitis turi išti
kimus bičiulius Antaną Olį, Juozą 
Bačiūną, daktarą Steponą ir Oną 
Biežius, Amerikos platybėse atsilie
pia daugtūkstantinės lietuvių dau
gybės. Prie muzikinės kūrybos gali 
priartėti tik atokvėpio metu, labiau 
rūpi dainos ir muzikos populiariza- 
cija, jaunimo potraukis. Per radiją, 
kaip kadaise scenoje ir estradoje, 
jautriai išsakytais žodžiais beldžiasi 
į klausovų sąmones, ne vien apie 
muges ar jomarkus pasakodamas, 
bet ir tuolaikinę Lietuvą meile ly
dėdamas. Su žmona vaidina Dėdy- 
tės Jeronimo ir Tetos Daratos epi
zodus. lr net apie rytdienos orą pra
nešinėdamas, lietų, šaltį, audras 
žineles vaidybiniai perteikia.

Vokaline kūryba bandęs ar be
bandąs gaivintis, tenkinasi artisto, 
vaidybos meisterio amatu. J paren
gimus, į transliuojamus po Ameri
ką koncertus sutraukia didžiules, 
net dešimttūkstantines minias. Gi 
to buvo pasiekęs scenos žmogus, o 
ne kompozitorius!.

Kazimierinių kapinių plotuose 
užtinkame antkapį, stambų akmens 
gabalą, kurio papėdėje iškalta, jog 
tai dėkingos lietuvių tautos dova
na “už dainą, raštą ir žodį”. Anta
no Vanagaičio laidotuvės Chicago
je buvo vienos pačių iškilmingiau- 
siųjų, jo mirtis sukrėtė lietuvius 
visose susispietimo vietovėse. Artis
to (ne aktorėlio) ir reto žmogaus 
iš gyvųjų tarpo pasitraukimas.

Grįžtant prie “Margučio” radijo 
praktikuojamos reklamos, ar ne 
tiksliau būtų skelbti: “Steigėjas — 
Antanas Vanagaitis — menininkas 
ir visuomenininkas”? Įkūrėjo nenu
vertinant.

Post scriptum. Nepatogu nutylėti, 
Vanagaičio veikimą primenant, jog 
savo laiku su Viktoru Dineika Chi

cagoje pastatė ir vaidino komediją

Lietuvių dailininkų paroda 
Cambridge, Mass.

Niekas nesitikėjo tokio didelio 
skaičiaus žmonių Lietuvių savai
tes renginiuos Cambridge, Mass. 
Vienas tokių buvo lietuvių daili
ninkų paroda, (kuri truko tik vie
ną dieną. Dalis reprodukcijų — 
K. IM. Čiurlionio ir C. Soutine bei 
dviejų dailininkų paveikslai — 
Rūkstelės ir Vizgirdos, kabojo vi-

sūnūs”. Ir kad veik visas vokalines 
Vanagaičio kompozicijas Brooklyne 
yra išleidęs Ksaveras Strumskis.

“Potašas ir Perlamutras”, o daug 

vėliau su Juozu Olšausku “Aušros (Nuikelta I 7 pust).

są savaitę aukštutiniame bibliote
kos kambaryje, bet 14 dailininkų 
paveikslai buvo iškabinti vien 
koncerto dieną apatinėje salėje. 
Paroda norėta parodyti, kiek są
lygos leido, kuo didžiausią skaičių 
mūsų lietuvių dailininkų kūrinių 
ir supažindinti su tomis srovėmis, 
kurioms jie atstovauja. Klausimas
— kas yra menas ir kas nėra, ne
buvo čia gvildenamas ir jam ne
buvo vietos. Dailininkai, kurie 
buvo baigę mokslius, kurie įgyve
no iš savo darbo Lietuvoje ir ku
rie čia vis dar kuria, Įėjo t tą ka
tegoriją. Parodos lankytojai matė 
šiuos paveikslus “Berželis” — 
dailininkas Eugenijus Kulvietis, 
gimęs 1883 metais Lietuvoje ir 
miręs 1959 metais Kolumbijoje, 
Pietų Amerikoje; “Atodrėkis žie
mą” — Cesciavo Janušo, dailinin
kas šiuo metu gyvena Nevv Yorke; 
“Lietuvos gamtovaizdis” ir “Jūra”
— Antanas Rykštelė, gimęs Lie
tuvoje, šiuo metu gyvena Florido
je; “Sacre Coer bažnyčia” ir “Ab
straktas” — Juozo Bagdono, 0b 
musio Lietuvoje ir dabar turinčio 
studiją Nevv Haven, N.Y.; “Sau
lėleidis 'Michigano ežere” — Ado
mas Varnas, gimęs Lietuvoje, šiuo 
metu įgyvenąs Gnicagoje; "Bosto
no kampelis” ir “Freiburgo gam
tovaizdis” — Viktoras Vizgirda, 
gimęs Lietuvoje šiuo metu gyve
nąs Bostonui priklausančiam Dor- 
chester, Mass.. ‘Tanas” — Ramo 
Viesulo, gimusio Lietuvoje ir gy
venančio šiuo metu Philadelphi- 
foje; “Kampelis pranciškonų vie
nuolyne” — Kazimieras Žoroms- 
kis, gimęs Lietuvoje, turįs savo 
studiją New Yorke; “Portretas”
— Regina Ingelevicienė, gimusi 
Lietuvoje, dabar gyvenanti New
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Margučio dainos, smuiko ir šokio vakaras
Skaidrus jaunųjų talentų blykstelėjimas

' VLADAS JAKUBĖNAS

‘Margutis” savo pirmykštėje 
stadijoje a. a. Vanagaičio suma
nytas kaip juokų žurnalas, o taip 
pat kaip lengvai humoristinė ke
liaujanti artistų trupė, turėjo ir ki
tą savo pusę: mėgo ir rengė rim
tus, didelius koncertus, kartais pa- 
sisamdydamas net simfoninį or
kestrą, bet visuomet atsikviesda- 
<mas ryškias lietuvių menininkų 
jėgas. Vienas iš žymiausių “Mar
gučio” žygių buvo 1934 m. New 
Yorke per Pasaulinę parodą su
ruoštas simfoninis [koncertas. Ten 
buvo tarp kitko atlikta ir VI. Ja
kubėno simfonija Nr. 1, kuri dėl 
technikinių sunkumų Lietuvoje 
pasiliko negrota. Simfoniniai kon
certai, dalyvaujant mūsų žymie
siems solistams, buvo “Margučio” 
ruošiami ir po karp, naujų emig
rantų bangai i lietuvių tarpą įsi
lietus.

Simfoninio orkestro šįkart 
“Margutis” nesamdė, bet suren
gė tikrai įdomų, visoakeriapai 
malonų koncertą.

Daugelio konkursų ir premijų 
laimėtoja Anita Pakalniškytė, at
vykusi iš Hamiltono, Ont. yra še
šiolikos metų amžiaus. Žiūrint 
tradiciniu mastu, toks amžius dar 
būtų per ankstyvas balso lavini- 
ihui. Tačiau šių dienų tikrovė yra 
mus pastačiusi prieš naujus fak
tus, naują būklę. Vienas iš ne
įprastų reiškinių — jaunimas, 
ypač mergaitės, Amerikoje anks
čiau bręsta. Tai matėme ir Anitos 
Pakalniškytės dainavime. Nebuvo 
įspūdžio, kad girdime dar vaiką, 
kuris vėliau gali visaip išsivystyti 
arba ir nublukti; girdėjome leng
vu, gražiu [halsu apdovanotą dai
nininkę, kurios dainavimas yra 
tiek laisvas, natūralus, jog sunku 
įsivaizduoti, kad jai bebręstant, 
jos lauktų balso [persilaužimai ar 
krizės. A. Pakalniškytės balsas 
yra lengvas sopranas su koloratū
rinėmis įgalimybėmis, laisvai val
domas, išlygintos skalės.Neatrodo, 
kad šis balso ,pavidalas būtų ga
lutinis — jaunumas tebesijaučią, 
— bet bendri kontūrai, kaip lyri
nės koloratūros, vargu ar (pasikeis. 
Jauna solistė turi aukštą muzika
lumą ir natūralų, nuoširdų išpil
dymą, turi taip pat ir gražią sce
nos išvaizdą. Įdomu, kad daini
ninkės dikcija ypač graži £t aiš
ki, įdainuojant lietuviškai; progra
moje buvo sėkmingai dainuojama 
ir kitomis originalo 'kalbomis. A. 
Pakalniškytė atlaikė gan ilgą ir 
nelengvą programą, nepairodyda- 
ma nuovargio. Girdėjome vieną 
Mozarto operinę ariją, porą nu
merių iš amerikietiškų operečių, 
vieną Fr. Schuberto dainą. Lietu
vių programa buvo gausi ir įdo
mi. Iš JAV gyvenančių autorių 
dainuota: “Oi tu kregždute”, liau
dies daina, G. Gudauskienės api
pavidalinta; “Mano protėvių že
mė” (B. Brazdžionio žodžiai); 
Br. Budiriūno; “Birutė” (Valiūno 
žodžiai) J. Žilevičiaus; “Na tai 
kas ((Br. Buivydaitės žodžiai), 
VI. Jakubėno (puikiai atliktas, ra
finuoto išpildymo reikalaujantis 
numeris). Iš Lietuvoje pasilikusių, 
ar ten iškilusių autorių: du leng
vi numeriai V. Kuprevičiaus, 
“Nemunėli” M. Bražinsko; taipgi 
ir tradicinę “Kur bakūžė” St Šim
kaus.

Ą. Pakalniškytė turi gražius 
“bei canto” pradus; gal iš to ky
la tam tikra jos lėtų tempų ten
dencija, pateisinama muzikališ- 
kai, bet kelianti kai kurių voka
linių sunkumų. Tai ypač justa 
“Vilija, Vilija” arijoje (iš Leharo 
“Linksmosios našlės”), kur vieto
mis lyg trūko solistei kvapo ir nu
girsta smulkių intonacinių nukry
pimų, šiaip pas solistę nepasitai
kančių. Tolimesnėje plėtotėje A. 
Pakalniškytė, reikia manyti, ne
sunkiai suras šių problemų spren
dimu.

Solistė Anita Pakalniškytė dainuoja 
Chicagoje. Nuotr. D. Vakarės

Turime jauną talentą. Linkė
kime jam geros kloties eiti toliau 
solistės dainininkės keliu ir nu
eiti iki pastovių, šiam kontinente 
taip sunkiai 'pasiekiamų viršūnių. 
Philadelphijoje gyvenanti smui

kininkė Brigita Pumpolytė irgi 
čikagiškius nustebino. Užgirdome 
tikrą artistę, su aukšta, švaria 
technika ir neabejotinu solistės 
polėkiu: skambiu, dainuojančiu 
tonu ir klausytojus pagaunančiu 
jausmingumu. Ji atliko virtuozi
nio lygio kūrinius: Saint-Saenso 
“Rondo cappriciošo” ir “Zigeu- 
nervveisen” de Sarasate ir “bi- 
sui”—populiarųjį Monti Čardašą.

Iš to ką girdėjome, atrodytų, kad 
ir B. Pumpolytei natūralus kelias 
yra muzikinė profesija.

Violeta Karosaitė yra gera pro
fesinė šokėja. Siame koncerte ji 
parodė ir ką kitą: tam talkrą kūry
binę dovaną. Ilgoka baleto scena 
“Geografijos pamoka” prasidėjo 
Įdomiai suchoreografintu knygos 
(vadovėlio) skaitymu, iš kurio vė
liau išsivysto visokių kraštų šo
kiai, čia pat scenoje pakeičiant 
kostiumus. Nepaisant ilgumo, ba
leto scena pasiliko nenuobodi, in- 
'dividiualiai nuspalvinta iki pat 
galo; atskiri numeriai buvo surišti 
įtikinančia mimika; juo6> buvo 
progos parodyti aukštą ir įvairią 
šokio techniką. Harmoningai su
derintą muzikos palydą sudarė 
Merbeero baleto ištraukos, su
jungtos pabaigai su J. Zdaniaus 
aranžuotu ir D. Lapinsko įgrotu 
į juostą lietuviškuoju suktiniu.

Akompaniatorius Darius La
pinskas turėjo nelengvą uždavinį. 
Jo palydėjimas buvo subtilus ir 
tikslus, nors vietomis ir su tam 
tikromis pianistinėmis problemo
mis.

Galime nuoširdžiai padėkoti 
“Margučiui” už įdomų, simpatin
gą koncertą, kuriame galėjome iš
girsti ryškias mūsų artistinio prie
auglio jėgas.

Smuikininkė Brigita Pumpolytė kon
certuoja Chicagoje. Akompanuoja Da
rius Lapinskas. Nuotr. D. Vakarės

Vytautas O. Virkau 9/1972'(42” x 40”)
Iš dailininko parodos Čiurlionio galerijoje, Chieagoj.

Vytautas O. Virkau 5/1973 (42” x 40”)
Iš dailininko parodos Čiurlionio galerijoje, Chieagoj.

Spalvų ir figūrų rikiuotės
Vytauto O. Virkau tapybos paroda Čiurlionio galerijoje.

Violeta Karosaitė “Margučio” koncer
te šoka jos sukurtąjį baletą “Geogra
fijos pamoka”. Nuotr. D. Vakarės

UŽ MENIŠKĄ LEMPĄ 
33,000 DOL.

Meno kolektorė ir prekybininkė 
Lillian Nassau pardavė Louis 
Comfort Tiffany gamybos meniš
ką lempą už 33,000 dol. Meniškų 
senienų kainos dabar kyla.

Šiuo metu Čiurlionio galerijoje 
vykstanti Vytauto O. Virkau 
darbų paroda (uždaroma atei
nantį sekmadienį, balandžio 28 
d. 9 vai. vak.) yra viena iš įdo
miausių šiame sezone daugeliu 
atžvilgių. Žiūrovas darosi smalsus 
jau vien dėl to, kad Vi tkau nėra 
labai dažnas nei savo individua
liomis parodomis, nei dalyva
vimu kokiose nors bendrinėse. O 
vis dėlto jis yra vienas iš pačių 
ryškiausių mūsų tapytojų, išsi
mokslinusių ir subrendusių jau 
šiame krašte.

Nedažnas jo rodymasis 'galeri
jose, tur būt, pareina ir nuo to, 
kad Virkau tapyba nėra jausmi
nis ar net ekstazinis pasiitaškymas 
dažais, nėra jokiu būdu tik lai
mingas atsitiktinumas, 'bet yra 
tikras žinojimas ką ir kaip daryti 
ir sąžiningas to darymo realiza
vimas. O tai yra ne akimirksninis 
procesas, bet ilgas ir kantrus spal
vinių ir forminių kompozicijų 
sprendimas labai įvairiose situa
cijose.

Kompozicinė problema mūsų 
dailininkams visada buvo ta 'gi
lioji duobė, kurios dažnas net visą 
gyvenimą neįstengė peršokti. Juk 
ir šiandien gausiose išeivijos pa
rodose apsčiai randame dailinin
kų, kurie vis nuo tos pačios si
metrinės ar centrinės kompozici
jos metų metais neatsiplėšia, vis 
skrupulingai bijodami 'bent vie- 
ną žingsnelį kitaip žengtelėti. Bet 
kaip negali būti gero eilėraščio 
be ritminės frazės, taip nėra bent 
pakenčiamo paveikslo be konst
ruktyvios, bet ne primityvios 
kompozicijos.

Ir Vytautas O. Vitkau čia gali 
būti geru pavyzdžiu kokį kompo
zicinį įvairumą galima laimėti 
beveik trisdešimtyje to paties for-

mato drobių. Spalvinių plokščių 
spalvinių linijų augalinės lapijos 
ir geometrinių formų išradingiau
sios kombinacijos stebina savo 
įvairumu beveik vien ikvadratinio 
ploto galimybėse.

Paroda paveikslų datomis api
ma 1967 - 1974 metų laikotarpi, 
jau pakankamą sekti ir tam tik
rą dailininko keitimąsi. Žinoma, 
Bytautas O. Virkau tebėra tiėk 
savitas ir taip giliai subrendęs 
dailininkas, kad. jam nuo savo 
veido jau rfeįmanoma pabėgti. 
Kokius jis čia posūkius bemėgin
tų, Virkau visur juose būtų leng
vai atpažįstamas. (

Tačiau kai kurie regimi sl ink- 
telėjimai yra gana įdomūs. Saky
sim 1967 - 1968 metų darbuose 
dar dominuoja augalinių formų 
objektai ir spalva pulsuoja visais 
giluminiais savo niuansais, atpa-

žjstamais teptuko pabraukimuose 
ir paspaudimuose. Vėlesniuos 
darbuos spalva lyg ir atsisako 
savo detalinės faktūros, plačiais 
ir lygiais tonais balansuojančių 
erdvių labui. Vėlesniuose darbuo
se tos augalinės formos jau nėra 
dominuojančios, jos tampa tik 
taikliai pasverta dalimi bendros 
paveikslo kompozicijos, kurioje 
didelę rolę ima vaidinti geomet
rinės figūros ir įvairiakrypčių 
spalvinių linijų žaismas.

Parodoje reprezentuojamo lai
kotarpio pradžioje kokių nors 
kompozicinių gilumos perspekty
vų nebėra. Visi paveikslo planai 
daromi ir visos problemos spren: 
ūžiamos lygioje plokštumoje. Kla
siškai suvoktų perspektyvų nėra 
ir pačiuos vėliausiuos Virkau dar
buos. Tačiau kažkokių erdvių

perspektyvinis jausmas žiūrovą 
pagauna, stebint pačius naujuo
sius dailininko darbus, kuriuose, 
lyg Čiurlionio "Pavasario sonato
je”, keli planai prasišviečia vie
nas kito bedugnėje erdvėje.

Visi paveikslai tradicine pras
me nėra įrėminti, o tik užtempti 
ant žiūrovui nematomų paveikslo 
sąnarių. Ir keista, Virkau paveiks
lai net kažką prarastų, jeigu jie 
būtų įprastiniuos rėmuos. O jie 
prarastų savo natūralų įsiliejimą 
į aplinką ir į savo temos kone kos
minę būtį. Rėmai čia paveikslą 
darytų tik užgriebtos būties at
rėžta iškarpa. Be rėmų paveikslai 
tampa ne iškarpa, o tiesiogine re
gimos ir jaučiamos būties dalimi.

Aplamai 'pačiuos geriausiuos 
šios parodos darbuos Vytautas O. 
Virkau yra pasiekęs labai kūry
bingos sintezės tarp anksčiau vaiz
duotų augalinių formų rr vėliau 
pamėgtų žmogaus rankos suręs- 
ų geometrinių figūrų. Jų-sinte- 

zinės kompozicijos ir yra šios pa
rodos viršūnė. Ir dar įdomiau da
rosi: kur pasuks Vytautas O. Vir
kau sekančią savo parodą?

Kazys Bradūnas
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PER ANNUM 

PASSBOOK
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATBRIGHTON
FEDEHAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA. AVĖ.)

PER ANNUM
certificates 

$5000 or more 
4 year min.

o
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2 year min.

PER ANNUM
$5000 or more
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j 30 months
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Tik pas 
mus 
galite 
pasirinkti 
Dividendų 
mokėjimo 
planą.

We have a 
savings plan 
for your 

financial future 
... and you’ll likę 
saving with us. 
Ask your f riends 
and neighbors 
aboutSt. Anthony

PAS MUS NE VISI DARBININKAI YRA LIETUVIAI, BET KIEKVIENAME 
SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

Annual 
Yield

Ouarterly 
Yield

Monlhly i 
YltM CLASSES OF SAVINGS:

Minimum 
Dopotit

Por

7.427 7471 4 y<ar» CERTIFICATE of DEPOSITS S1MM.0B 7'/<%

7.JS4 7.140 7.11B 4 yem certificate «f deposits S 5,000.00 7% *

7.002 o.m 6.043 2Mi yoart CERTIFICATE of DEPOSITS S 5,000.00 446%

6.112 M44 4.60i 1 year* CERTIFICATE of DEPOSITS S 5,000.00

4.541 4-347 4153 1 yoar CERTIFICATE of DEPOSITS S 1,000 00 *'/.%

5.390 PAID-UP SAVINGS PASSBOOK * 100.00

SIU OPTIONAL SAVINGS PASSBOOK S 10.00 5%

ttaint 
TAiitliony
Savings

MEMBE*f.SXI.C.WASHINGTON, D.C.

1447 South 49th Court Cicero 60650 
Telephone 656-6330 and 242-4395 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Vedėjas

Of en Mon. 9-8, TuM.-Thurt, Fri. 9-5. Sol. 9-1; Closed Wed. & Sun.

Si.
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Marcei Duchamp paroda
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Šiuo metu Chicagos Meno in
stitute iki gegužės 5 vyksta Mar
cei Duchamp (1887-1968) ap
žvalginė meno paroda.

Marcei Duchamp, prancūzų 
dailininkas, skulptorius ir rašy
tojas, mokėsi tapybos Paryžiaus 
Academie Julian. Jis yra jau
niausias skulptoriaus Raymond 
Duchamp-Villon ir tapytojo 
Jacųues Willon brolis. Meninin
kas Duchamp pradžioje reiškėsi 
kaip realistas dailininkas, piešęs 
impresionistų, ypač Cezanne įta
koje. Būdamas 25 m. nupiešia 
paveikslą, pavadintą *Nudistė, 
lipanti laiptais” (“Nude Descen- 
ding a Staircase”) (1912). Su 
šiuo kubistiniu kūriniu Du
champ pagarsėjo ne tik staigiu 
pasikeitimu savo tapyboje, bet 
taip pat padarė didelę įtaką mo
derniajam 20-jo amžiaus menui 
Šis kūrinys, išstatytas New Yor
ke įvykusioje 1913 metais Armo- 
ry Show, patraukė ne vien dė
mesį, bet sukėlė ir didelį triukš
mą. Dabar vykstančioje Du
champ parodoje, Chicagoj, šį kū
rinį matome net trijose versijo
se, kur dailininkas nupiešė vos 
atpažįstamą žmogaus figūrą 
geometrinėmis formomis, cilind
rais ir kubais. Nors ši vos įžiū
rima figūra yra nupiešta tvar
kingai ir gyvai, Duchamp figū
ros judesį išgauna, pasinaudoda
mas italų futuristų dėsniu. Mat, 
vienas iš ano sąjūdžio pradinin
kų Boccioni sakė, kad bėgantis 
arklys turi ne keturias kojas, 
bet dvidešimtį. Ir dailininkas tą 
patį judesį — lipimą laiptais pa
kartoja paveiksle keletą kartų. 
Duchamp, dar nupiešęs kelis ku- 
bistinius paveikslus, staiga vi
sai atsisakęs tapybos, metėsi į 
pirmojo pasaulinio karo laiko
tarpiu susikūrusį sąjūdį “da- 
da”, kuris atmetė bet kokias mo
ralines, socialines ir estetines 
vertybes. Dadaistai įrodinėjo, 
kad nėra jokios estetikos, nes ji
nai pagrįsta protu. O pasaulis 
parodė, kad jis proto neturi. Ta
čiau šis sąjūdis ilgai negyveno, 
nes patys dadaistai įsitikino, 
kad jie patys save susinaikino 
savo patie šūkiu — viską atme
tus, yra neįmanoma būti nieku.

sudėti meno galerijoje, lankyto
jus kartu ir stebina, ir prajuo
kina. Rodos, toks paprastas 
daiktas, kaip drabužių pakaba, 
niekada nekrinta mūsų akin, ka
binant ant jo paltą, o čia pames
tas meno galerijoje, pakabiklis 
tampa didžiausiu kuriozu. Ne 
vienam parodos lankytojui pa
sidaro neaišku, kur čia yra me
nas. Atsakymo nėra, nes ir da
bar didieji meno žinovai 
klausimu tebesiginčija.

šiuo
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Šito dada sąjūdžio paveiktas, 
Duchamp net komercinius, kas
dieniškus daiktus, kaip dviračio 
ratus, puodukus, kastuvus, vy
rišką liemenę, rašomosios maši
nėlės viršų, po jais pasirašęs, 
laikė menu, pridėdamas vieną 
kitą sakinį, jo paties žodžiais, 
“kad žiūrovo mintis nukeltų į ki
tas sritis, daugiau žodines” Vi
sus tuos ne skulptūrinius daik
tus jis rodė kaip meną: “Nes aš 
sakau, kad jie yra menas’’. Tuo 
jis atskleidė dadaizmo bū
dingiausią bruožą, visišką revo
liuciją prieš tradicines meno for
mas bei techniką. Nors pats da- 
daizmas ilgai ir neišsilaikė, ta
čiau jis davė pradžią surrealiz- 
mui ir iš dalies abstrakčia jam 
menui.

Marcei Duchamp 1915 m. at
vyko į Ameriką ir čia dar tęsė 
dada sąjūdį. Vienas iš meną pa
juokiančių Dushamp darbų yra 
pavadintas L. H. O. O. Q. Garsia
jam Da Vinci šedevrui Mona Li- 
sai jis pridėjo ūsus ir barzdą. 
Po juo parašytos raidės, ištartos

Edmund Burke Feldman 
knygoje “Art as Image 
Idea” apie vėlesnįjį 20-tojo am
žiaus vadinamą konstruktyvų 
skulptūrinį rinkinį (construc- 
tional sculptural assemblage), 
sako, jog šiandieninis skulpto
rius nenori imti į rankas mar
muro arba akmens, nes jaučia 
sugebėjimo trūkumą, kai jis nuo
lat ir kasdien susiduria su in
dustrinėje gamyboje pasiektais 
formos laimėjimais. Kada rene
sanso laikais Cellini padarė drus
kinę, jis žinojo, jog savo darbu 
parodė savo rankų gabiausius 
technikinius sugebėjimus, kokius 
jo laikais buvo galima pasiekti. 
Šiandien modemus menininkas 
susiduria su mažiausiais elektro
niniais kompiuteriais taip, kad 
rankomis nukalta skulptūra at
rodys tik praeities dalykas. Ka
da graikų ar renesanso skulpto
rius iškėlė iš marmuro arba ak
mens žmogaus figūrą, mes ją 
matome kaip realiai atvaizduotą 
žmogų, o ne marmuro ar ak
mens gabalą, nes ši medžiaga 
skulptoriaus rankų darbo pro
ceso metu lyg pasikeitė, šiandie
ninis skulptorius geriau pasiren
ka jau baigtą, padarytą medžia
gą, kaip senas, nudėvėtas ma
šinos dalis, atlikusius geležga
lius ir kitokius kasdienos daik
tus. Ir kada skulptorius, naudo
damas išbaigtą medžiagą sukons 
truktuoja skulptūrą, ši medžia
ga nepereina per pasikeitimo 
procesą, ji kartu tampa medžia
ga skulptūrai ir kartu nepraran
da savo buvusios vertybės kaip 
mašinos dalis ar geležies gaba
las. Todėl, kada konstruktyvioje 
skulptūroje skulptorius pavarto
ja senus jau padarytus daiktus 
ir iš jų sulydo ar sukrauna vieną 
skulptūrinį daiktą, anot anks
čiau minėto Feldman, jis labiau

savo 
and

Marcei Duchamp Laiptais lipančios judesys

išreiškia skulptūrinę idėją, pro
jektą, negu meno kūrinį, ta pil
na graikų ar renesanso laikų 
prasme, kurioje medžiaga pa
virsta išreiškiamuoju objektu.

Šioje Duchamp parodoje ga
lime pamatyti šios konstrukty
vios skulptūros ir taipgi paim
tus kasdienos daiktus, kuriems 
jis nieko nei prideda, nei atima, 
tiktai juos aprašo keliais saki 
niais. šitie daiktai labiausiai su
kelia nerimą žiūrovui: kaip jisai 
turi į tuos daiktus žiūrėti ir kaip 
juos priimti. O čia jau palikta 
laisvė pačiam žiūrovui.

Čia minimoj Duchamp paro
doje, kaip nė vienoje kitoje ap
žvalginėje meno paradoje, gali
me pamatyti labai didžiulį to 
paties menininko pasikeitimą — 
nuo realistiniai impresionistinės 
tapybos kūrinių iki neskulptūri- 
nių, kasdieniškų daiktų.

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis.

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių j Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPES LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune) 
DATOS YRA SEKANČIOS:

UŽPILDYTA
NEW YORK — UŽPILDYTA
NEW YORK — 15 dienų 
NEW

BIRŽELIO MEN. 11 D. 
BIRŽELIO MEN. 17 D. 
BIRŽELIO MEN. 27 D. 
LIEPOS MEN. 8 D. 
LIEPOS MEN 23 D.

LIEPOS MEN. 31 D.

RUGPIŪČIO MEN. 4 D.

— CHICAGO —
— CHICAGO —
— CHICAGO —
— CHICAGO —
— CHICAGO — 
sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW
sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW 
sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
arba 20 dienų, sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 
sustoja Helsinki

YORK — UŽPILDYTA
15 dienų

YORK — 15 dienų —

YORK — 15 dienų —

RUGSĖJO MEN. 1 D.

SPALIO MEN. 2 D.

Kalifornijos lietuvių rašytojų susirinkimas
Dėl didžių nuotolių negalint 

sušaukti visuotinių susirinkimų, 
Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba yra nutarusi šaukti sritinius 
susirinkimus tuose miestuose, kur 
gyvena daugiau narių.

Pirmas toks susirinkimas įvyko 
balandžio 7 d. Kalifornijoje. Ja
me dalyvavo Los Angeles mieste 
bei apylinkėje gyveną rašytojai, 
kurių čia yra vienuolika. Susirin
kome į Edmundo ir Alės Rūtos 
Arbų namus Santa Monica mies
te 30 asmenų. Be rašytojų, atsi
lankė svečiais taip pat ir kiti su 
grožiniu raštu bei menu ryšį pa
laiką asmenys. Susirinkimas su- 
kvi estas Draugijos pirmininko 
kun. Leonardo Andriekaus Kali
fornijoje lankymosi proga.

Pirmininkas pateikė ilgoką pra
nešimą apie Lietuvių rašytojų 
draugijos veiklą ir kylančias prob
lemas. Iš jo kalbos paaiškėjo, jog 
Draugija turi 94 narius, išsisklai
džiusius po visą pasaulį, teikia 
metinę premiją už išskirtinę kny
gą, palaiko ryšius su kitų kraštų 
rašytojų draugijomis, duoda in
formaciją apie liet, literatūrą lei
diniams kitam 'kalbom, ruošia li
teratūros vakarus, ir visaip prisi
deda prie mūsų ‘kultūrinių prob-

i

V

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas Leonardas Andriekus su Kalifornijos 
lietuviais rašytojais. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: Alė Rūta, Elena Tu- 
mlenė, kun. Leonardas Andriekus, Juozas Švaistas ir Danutė Mitkutė-Mit- 
kienė. Antroje eilėje iš kairės j dešinę: Andrius Mironas, Jurgis Gliaudą, Al- -■ 
fonsas Gricius, Bernardas Brazdžionis ir Bronys Raila. Trūksta Petronėlės 
Orintaitės ir Prano Visvydo. Nuoar. Edm. Arba

struktūrai dar sykį vaizdžiai iškė-. 
lė rašto galybę ir tuo pačiu rašy
tojo vaidmenį.

Lietuvių tarpe gi į rašytoją vi
sų dėmesį yra atkreipusi Kons
tancija Rudaitytė savo 13,000 doL 
palikimu, kuris specialios komisi-

„ prancūziškai, pajuokia pačią at
vaizduotą ponią. Mona Lisos ū- 
sai tapo nihilistinio meno kalbos 
fraze.

Lankant šią Duchamp parodą, 
jaučiamas savotiškas paradok
sas, prieštaravimas. Stebint jo 
ankstyvesniosios tapybos ir gra
fikos kūrinius, matyti, jog Du
champ buvo talentingas dailinin
kas. Bet vėliau, pats atsisukęs 
prieš tą patį meną, jį ir save pa
juokia. Tokie patyčiniai daiktai,

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE ATEITYJE.

Taipgi mūsų biuru organizuoja keliones j Havajus — vieną S. m. rugpiūčio 
mėnesį, kitą vasario mėnesį 1975 m. Patariama registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South VVestern Avenue

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus Iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visų Ame
riką tr kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, parūpiname vizas

sesnę plotmę Lietuvių rašytojų 
draugiją, kaip pagrindinį veiksnį 
mūsų kultūriniame gyvenime. Iš 
pirmininko žodžių supratome, kad 

nizavo užsienio filmų savaitę, kuri tokiam žygiui sąlygos dabar itin 
prasidės gegužės mėn. 13 d. Kas- (palankios. Pirmiausia rašytojo 
dien per savaitę nuo 10 vai. ryto , vaidmuo pasaulyje yra labai Įš
ilki 12 v. dienos bus rodomi pran- nyškėjęs Solženicino asmeny. Jo 
cūzų, vokiečių, ispanų filmai, į drąsa, stojant į kovą raštu su 
kuriuos ypač kviečia mokytojus, žiauria komunistine sistema, pa- 
Filmai bus rodomi Ęsųuire teatre,' rodė, ką įgali .pasiekti rašytojas. 
58 E. Oak St, Cį)įę^go.je.

UŽSIENIO FILMAI
Tarptautinio filmų festivalio 

organizatoriai Chicagoje suorga-

ueua. <prie kiutluiuliu pivu- i

lemų sprendimo, žinoma, jos di- i“ paskirtas poeto Jano Aisčio raš- 
džiausiąs įnšas yra paskirų narių išleisti. Tokia nepaprasta 
kūryba. .velionės pagarba 'lietuviui rašy

tame susirinkime ypatingas turėtų paveikti ir 'kitus,
dėmesys atkreiptas į valdybos, Skirstant palikimą, verta p risi- 
pastangas stiprinti ir iškelti į švie- ir 'Lietuvių rašytojų draugi-

ją. Atsižvelgiant į sąlygas, kokio
se mūsų rašytojui įkuria, ir į vai
sius, kokius atneša jų kūryba, la
bai lauktinas iš visuomenės dides
nis pripažinimas. Pabaigoje pir
mininkas dar iškėlė Lietuvių ra
šytojų draugijos fondo būtinybę 
jos daugiariopiems uždaviniams 
atlikti. Valdyba esanti susirūpi
nusi fondo steigimu ir ieškanti 
sėkmingų būdų jam sutelkti.

(Nukelta į 6 pusi.)Solženicino smūgis komunistinei

UŽSISAKYKTTE DABAR 
TIK PER INTERTRADE

EXPRESS CORP.
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

SIŲSTI

Į LIETUVĄ 
dabar, kaip niekad anksčiau 

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainas. Tai tas 
pat, kai jeiti į krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius jrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.55. 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIU KITŲ 
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MUSŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23 rd Street 
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530 

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotu 
greičiausias pristatymu

Pasirinkite iš žiu naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
US $3440.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

; US $3947.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STAT1ON WAGON

US $3795.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 1E

.-US $3490.00

US $3210.00
MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON

US $3643.00 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N

US $3910.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2200.00 
ZAPAROZHETS ZAZ 968 E 

Nauju US $2353.00

MOSKVITCH 408 1E

REIKALAUKIT 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ. 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IS USSR
REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO
MES TURIM 25 METŲ 
PATYRIMĄ
SIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 

'PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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Nauji leidiniai
rašo apie Lietuvos meilę. Pr. Aisė- lis. Redaguoja, sės. Ona Mikailai- 
nas pasakoja apie raupsuotųjų tė, Elena Juknevičienė, Danguolė 
kardinolą D. Sadūnaitė svarsto Sadūnaitė. Leidžia Nekaltai Pra- 
apie žmogaus artimųjų ratą. Aip-' dėtosios Marijos seserys. Laikraš- 
žvel'giamos naujos knygos, duoda-1 tėlio metinė prenumerata $ 5.00. 
ma informacijų apie Marijonų Adresas: Eglutė, Immaoulate 
bendradarbių seimą ir kitų žinių: Concepticin Convent, Putnam 
iš Lietuvos ir iš viso religinio pa-. Conn. 06260. 
šaulio.

• CHRIST BEHIND WIRE. kurie net nė nežino, kaip šiandien 
Chronicle of the Catholic Church pasauliui teikiamą knygą reikia 
in Lithuania 1973 No. 5. Puibli- apipavidalinti, 
shed by The Lithuanian Roman] j _________ ‘ '
Catholic Priest s League of Ame- jr žydai, savo rankose turėtų tokią 
rioa, 64 -14 56th Road, Maspeth, medžiagą kaip mūsiškė “Kroni-

• Long Isiland', N. Y. 11378. • ' --
• OUT OF THE DEPTHS. vo, bet kurios nors žinomos šio ly. Editor: Ivar Ivask. Sponsp-I 1974 metais. Eilėraščių rinkinėlis, 
rmnifirtlo mF t Vi n f’l-i vatvlm i^loict+n di- v— rrru^ t ym -.zr Y2 |psL, IciCtcUS VlYŠdiAiS,

$2.00, daugiau užsisakantiems 
$1.50, o mokykloms, kurios ims 
po kelias dešimtis egz. — 1.00 
su persiuntimu. Rašyti ir money 
order siųsti: V. Jonikas, 5322 - 21 
Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707

I
Jeigu kitos tautos, sakysim, kad • Vincas Jonikas, SKAMBUTIS.

• BOOKS ABROAD, Tolume Eilės mokslo metams. Autoriaus 
48, Number I, Winter 197 !h An leidinys. Tiražas 500 egz Spaus- 

I ka”, tai jie tikrai ją išleistų ne sa- Intematiohal Literary Quarter- diino saleziečių spaustuvė Romoje

Chromele of the Catholic Church krašto leidyklos vardu, išleistų di- red by The University of Okla- 
in Lithuania. Number 6. Copy- dėlių ir patraukliu leidiniu, ir jis homa? 
rignt 1974 The Roman Catholic knygynuose stovėtų “Current 
Priest’s League, 64 - 14 56th events” skyriuose. Argi mes taip 
Road, Maspeth, L. L New York nesugebame padaryti? Kur tau, 
11378. sugebėtume ir jau ne kartą pada-

Tai 'garsaus pogrindinio leidi-irėme- t“r™ia mintyje prof. V. 
nio “Lietuvos Katalikų Bažnyčios !YaBdži° JJ-hituania^Under the 
Kronika” dviejų numerių verti
mai į anglų kalbą. Penktasis nu
meris 56 psl., šeštasis — 52 .psl. 
Kiekvieno numerio kaina 1 dol. 
Užsisakant bent penkis iš karto, 
tik 50 centų už vieną. Užsisakyti 
šiuo adresu: Religinės šalpos ko
mitetas. 64 - 09 56 Rd. Maspeth, 
N. Y. 11378.

Padarytas didelis darbas, išver
čiant šį religinį ir tautinį mūsų 
tautos dabarties testamentą anglų 
kalbon, Tik labai gaila, kad visas 
užmojis neištemptas rėikianmoj 
aukštumoj iki galo. Turime čia 
galvoj labai skurdžiai atrodantį 
Įeidiinių išorinį ir vidinį apipavi
dalinimą. Kodėl jų nebuvo gali
ma išleisti bent taip, kaip Lietu
vių Bendruomenės išleidžiami 
kasmetiniai pranešimai “The Vio- 
lations of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania” — didesnio 
formato, gražesniu šriftu, pusla
piuos tekstą estetiškiau sutvar
kant? Dabar rankoje turimieji 
“Kronikos” numeriai tokie, lyg 
būtų išleisti ne šiandien, bet be
veik prieš šimtą metų Maudero- 
dės spaustuvėje, Tilžėje, spaudos 
draudimo laikais. Todėl turimas 
angliškąsias “Kronikas” beveik 
nepatogu rodyti šviesesniam ir į 
gražią knygą įpratusiam ameri
kiečiui, kanadiečiui ar anglui. 
Prastu brošiūriniu rūbeliu ap
rengta knygelė gali jiems būti 
dėmesio neverta, o ir jos leidėjai 
palaikyti kažkokiais atsilikėliais,

Soviets” (Praeger, 1965), prof. 
Bronio J. Kaslo "The USSR - 
Geranan Agresįon Against Lithu- 
ania” (Robert Speller and Sons, 
Publishers line. 1973), Algio Ruk
šėno “Day of Shame” (David 
MuKay Company, Ine. 1973) ir 
kt. Kodėl panašiai nepasielgta ir 
šių tie galo reikšmingų “Kronikų” 
atveju? Netikėtume, kad lėšų bū
tų stokoję. Stokojo tikriausiai tik 
nuovokos, supratimo ir žinojimo. 
Mat, net ir 9U garbinga kunigys
te nesuteikiama visų kitų sričių 
aiškiaregystė. Labai pravartu šitai 
būtų prisiminti, 'bent panašiais 
atvejais ateityje.

• LAIVAS, 1974 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Religinio ir tautinio 
gyvenimo 'mėnesinis iliustruotas 
žurnalas. Leidžia Marijonų vie
nuolija. Adr. 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Hl. -60629. Metams 4 
dol. Redaguoja kun. J. Prunškis.

Pirmame puslapy — jautrus 
eilėraštis “Sveika Marija”, 'gau
tas iš Lietuvos. Kun. St. Raila tę
sia straipsnių seriją apie Sv. Me
tus. Kun. A 'Nockūnas rašo apie 
Sv. Tomo Akviniečio 700 m. mir
ties sukaktį, Dr. A. Kučas nusako 
veiklą lietuviškojo Bosko: kun. K. 
Siemaškos. Ign. Smigelsikis rašo 
apie Pauliaus VI kasdieninį gyve
nimą. D. -Mitkutė - Mitkienė ei
lėraščiu -pagerbia Motinos dieną. 
Kun. dr. K. Matulaitis informuo
ja apie religinį įgyvenamą D. Bri
tanijoje. Kum. dir. K. Trimakas

šis plataus pasaulinio pripaži
nimo susilaukęs literatūros žur
nalas pirmajame šių metų nume
ryje pirmiausia keliais straips
niais liečia temą “Mitas šiandie
ninėje literatūroje”. Ir visa kita 
bus įdomu tiems, kurie nori pa
sekti tai, kas darosi šiandien pa
saulinėje literatūroje. Plačioje 
žurnalo recenzijų dalyje apta
riami ir lietuviškieji leidiniai- Šį 
kartą: Liūnės Sutemos eilėraš
čių rinkinys “Badmetis”, Juozo 
Švaisto novelės “‘Karnavalo 
aikštėje” ir Antano Musteikio 
romanas “Kiauros rieškučios”.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1974 «i. balandžio mėn. Nr. 4. 
Redaguoja J. Vaišnys, S.J., lei
džia lietuviai jėzuitai. Adresas: 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Metinė prenumerata 
$5.00.

Premijuotas V. Zubo straips
nis “Kas padeda ir kas kenkia 
išlikti lietuviškajai išeivijai”. 
Gerard Manley Hopkins poezijos 
aptarimas ir vertimai.

• SKAUTŲ AIDAS, 1974 m. 
kovo mėn. Nr. 3. Redaguoja A. i 
Namilkienė, 6041 S. Fairfield Avė.,' 
Chicago, III. 60629. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Administruoja 
A. Orentas, 6840 S. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629. Metinė 
prenumerata $5.00.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1974 m. ba
landžio mėn. 21 d. Nr. 9 (50). 
Lietuvių jėzuitų Jaunimo centro 
Chicagoje biuletenis. Adresas: 
5620 S. Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636. Redaguoja Danutė Va
karė. Atsakingasis redaktorius 
— Alg. Kezys, S.J.

i

• ATEITIS, 197 Jf m. kovo 
mėn. Nr- 3. Redaguoja kun. Jo
nas Staškeivičius dr redakcinis ko
lektyvas, 941 Dundas St, W. To
ronto, 3, Ont. Cainada. Administ
ruoja Juozas Polikaitis, 7235 S. 
Sacramento Avė., Chicago, DI. 
60629. Metinė prenumerata JAV 
ir Kanadoje $7.00, kitur — 
$5.00.

Straipsniai, beletristika, poe
zija ir moksleivių ateitininkų 
veikla.

PARAMA KULTŪRAI
Ptravedus apklausinėjimus, pa

aiškėjo, kad iš kiekvienų trijų 
amerikiečių du sutinka mokėti 
kasmet papildomai po 5 dol. kul
tūrinio darbo paramai.
LAIKRAŠČIŲ ILIUSTRAVIMAS

Redaktorius, dali. Paulius Jur
kus, iliustravęs daugelį knygų ir 
prižiųrėjęs visos eilės žurnalų ir 
laikraščių iliustravimą, žurnalis
tikos vadovėliui parašė praktišką 
straipsnį “Laikraščių iliustravi
mas”.
ŽUVO ITALŲ PIANISTAS

Dino Ciani, italų pianistas, 
tarptautiniuose koncertuose pa
sižymėjęs Chopino ir kitų ro-

Lietuvių rašytojų draugijos pirminin
kas kun. Leonardas Andriekus su poe
tu Bernardu Brazdžioniu Santa Monica 
mieste, Kalifornijoj, Edmundo Arbo ir 
Alės Rūtos-Arbienės namų kiemelyje 
š. m. balandžio mėn. 7 d.

Nuotr. Edm. Arbo

Lietuviai rašytojai Kalifornijoj

RAŠYTOJAS 
PASLAPTYS

IK TARNYBOS

Washingtano. tei-Federalinis
sėjas A. V. Bryan nusprendė, kad 
JAV vyriausybė negali uždrausti 
savo buvusiam tarnautojui rašy
ti apie savo slaptą tarnybą vien 
todėl, kad tas jo darbas buvo kla
sifikuotas kaip slaptas. Byla bu
vo 'iškilusi ryšium su dviejų G1A 
žvalgybos tarnautojų pasiryžimu 
paskelbti knygą, kurioje ČIA va
dovybė rado 339 atvejus neleis
tinai skelbiamų 'paslapčių. Kny
gą parašė V. L. Marchetti ir J. 
D. Marks.

(Atkelta iš 5 pusi.)

Po pirmininko pranešimo ėjo 
pasisakymai, liečią Lietuvių rašy
tojų draugijos stiprinimą. Savo 
nuomones plačiau išreiškė Bronys 
Raila, Bernardas Brazdžionis, dr. 
Elena Tumienė ir Jurgis Gliaudą. 
Nuoširdžiai buvo sutikta Bronio 
Railos sugestija, kad Lietuvių ra
šytojų draugija būtų kviečiama vi
sur, kur sprendžiami svarbūs kul- i 
tūriniai klausimai. Taip pat pri
eita prie išvados, jotg, atsižvel
giant į rašytojų įnašą, kultūri
niuose suvažiavimuose ir posė
džiuose Draugijos atstovas būtų 
pripažįstamas ir jo balsas paiso
mas. Taipgi ir paskiri rašytojai 
užsitarnauja dėmesio bent tiek, 
kad jiems būtų nemokamai duo
damas bilietas į kultūrinius ir 
meninius renginius. Susirinki
mas pilnai pritarė ir fondo steigi
mo planui.

Susirinkime dar svarstyta Lie
tuvių rašyt, draugijos 30 metų 
atsikūrimo sukaktis tremty, kuri 
bus 1976 m. Kalifornijos rašyto
jų nuomone, ji geriausiai galėtų 
būti paminėta leidiniu su išsamia 
Draugijos istorija ir paskirų ra
šytojų apibūdinimu. Pagaliau iš
keltas sumanymas, kad Lietuvių 
rašytojų draugijos valdyba už
megztų'kontaktą su rusų ištrem
tuoju rašytoju Solženiciinu. Pirmi- 
ninikas pranešė, jog tai jau pa
daryta.

Po susirinkimo buvo literatū
rinė valandėlė, kurioj savo kūry
bos pateikė Leonardas Andrie-

Typewrlters, Adding Machlnes and 
Checkwriters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

VirS 50 m. patikimas patarnavimai 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

WAGNER & SONS

• LIETUVIŲ DIENOS, 1974 mauriškųjų kompozitorių interp- 
m. kovo mėn. Nr. 3. Redaguoja: reįacjja) žuvo automobilio nelai- 
D. Mackialienė, P. Gasparonis, irn^je Romos priemiesty. Turėjo

kius, Bernardas Brazdžionis, Jur
gis Glauda, Danutė Mitkutė-Mit- 
'kienė ir Elena Tumiemė. Susirin
kimui ir literatūrinei valandėlei 
vadovavo Alė Rūta.

Pabaigoje dar turėjome vaišes, 
kurių metu pasidalyta susirinki
mo įspūdžiais ir susitikimo 
džiaugsmu. Išsiskirstyta, dėko
jant Draugijos pirmininkui už 
iniciatyvą ir Alei Rūtai bei Ed
mundui Arbams už labai malo
nią viešnagę. B. A.

PARAMA MEDICINOS 
MOKYKLOMS

JAV-se esančioms 114 medici
nos mokykloms Amerikos medikų 
sąjungos Tyrimų ir švietimo fon
das paskyrė 1,265,000 dol. para
mos.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturen

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

TeL Virgiui* 7-7258 - 59
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A. T VE RAS
LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBAS =

^ Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69tb SL, TeL REpublic 7-1941 =
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Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizi
jos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias iš čia 
negalima pasiųsti.

DOVANU SIUNTINIAI | LIETUVA 
IRKITASSALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvo-
je, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas svarbiausia ir rei-
reikalingiausia jiems pasiųsti.

Pavaiario Ir vasaros sezonui slfllomo
šias prekes:

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei. $10.00

Crimplene medžiaga suknelei. *11.50

Crimplene medžiaga su blizgučiais. $14.00

Nailoninės arba šakinės skarelės $ 2.50

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų. $ 0.00

Gefiūro medžiaga suknelei. $15.00

Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga. $42.00

Dirbtinis Mink kailis paltui. $50.00

Nailoniniai išeiginiai marškiniai. $ 8.50

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui “Olimpia” 
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

V. Prižgintas, A. Milukas. Lei-1 
džia A. Skirius. Administruoja 
G. Rukšėnas. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Hollyroood, Calif. 
90029. Metinė prenumerata 
$10.00.

Rašoma spaudos rėmimo rei
kalu, plačiau stabtelėjama prie 
Kanados lietuvių: lietuviškosios 
radijo, programos vedėjo.Jono Si
manavičiaus ir dailininkų — 
Anastazijos ir Antano Tamošai
čių. ' .. ........

32 m. amžiaus.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
me palikimus prekėmis arba pinigais Į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E.2. England
Telef. 01 739 8734 or 460 2592

Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

%

• Bronius Budriūnas, PENKIOS 
ARIJOS IR DUETAS. (,E opere
tės “Sidabrinė diena”). Anatoli
jaus Kairio sodžiai. Broniaus Bud- 
riūno K. L. F. leidinys Nr. 18. 
Leidinys 28 psl., kaina $3.00. 
Broniaus Budriūno K. L. F. adre
sas: 2620 Griffith Park Blvd., Los 
Angeles, CA. 90039.

Leidinio turinys: “Prisimenu” 
— Jovaro arija — prologas, “Vil
tie, kur tu.” — Jovaro arija iš II 
veiksmo, ‘'Pats gražiausias” — Jo
anos daina iš I veiksmo, “Aš jau
nas vėl” — Vilimo arija iš III 
veiksmo, “Kažkur toli, toli” — Fe
licijos arija iš III veiksmo, “Auk
siniai lapai” — Salomėjos ir Jo
varo duetas iš III veiksmo.

• Bronius Budriūnas, MANO 
MEILĖ. (Žodžiai Danutės Mit
kienės). Solo balsui sū fortepijo
nu. Broniaus Budriūino Kūriniams 
leisti .fondo leidinys Nr. 17. Kai
na $1.00.

• VYTIS, 1974 m. balandžio 
mėn. Nr. 4. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Lo- 
retta I. Stukas, 1467 Force Drive, 
Mountside, N. J. 07092. Metinė 
prenumerata $4.00.

• EGLUTĖ, 1974 m. balandžio 
^ mpnt lu-.aijriĮ 1 ajkrBŠfė"

KONCERTINES 
YPATINGAS

GITARAS
ib

KANKLES
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR 
TAISO STYGINIUS

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 - 3200
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

I

2

|

C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
SPAGE

5%%
Mokomas už 
Investavimo 

sąskaitas

OF FREE PARKING 

e%% 
Mokamas už 1 m. 

certifikatus.
Minimum $1,000

PLENTY

7%
Mokamas už 4 m.

certifikatus.
Minimum $5,000

PINIGAI {NESTI na 15 d. pelno nuošimčius NUO 1 D, 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. Ir PENKTAD. 9 v. r. Iki 5 v. V.
VALANDOS: ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad: uždaryta.

PIRMAD. IR KETVIRTAD 9 ▼. r. iki 9 v. v.

r.

I
i
■
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ONLY $2511

Nuo
1914 Metų 
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame -Tuma už nuims 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos Ud 
$20-000.00

[
Ali accounts com 

pounded daily — 
Passbook Saving. 

paid ąuarterly.

M
MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASS’N.
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632 
Phone 254-4470

4 Years Savings
Certificates

TMtahnnm $5.000)

STANLEY IR. SAYS:

LeBaron 2-Door Hardtoi>

Save up to $1,500.00 on new 1973’s

BALZEKAS
CHRYSLER PLYMOUTH VALIANT IMP

4030 So. Archer oo^gAK Tel. VI 7-1515
Don't Have To Drive Milės For Service
mnuuiHimmiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiWiiuiiiiu
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Kultūrinė kronika
“KORNEVILIO VARPAI” 
CHICAGOJE

ši R. Planųuette linksma ope
retė šiandien ir rytoj (balandžio 
27 ir balandžio 28 d) “Pirmyn” 
choro yra statoma Marijos aukš
tesniosios mokyklos scenoje. Diri
gentas ir meno vadovas — Kazys 
Steponavičius. Spektakliai: šian- 

“’dien — 8 vai. vak., rytoj — 3 vai. 
popiet.
LATVIAI APIE ALOYZO 
BARONO ROMANĄ

Aloyzo Barono pereitų metų 
Draugo romano konkursą laimė
jusi knyga “Abraomas ir sūnus” 
neseniai buvo išsiversta latvių ir 
išleista Gramatu Dra ugs leidyklos, 

vertime romaną .pavadinant “Pa- 
audžu mezglos” (Kartų mazguo- 

• . se). Knygą latviai, atrodo, sutiko 
palankiai, nes štai jų recenzentas 
Teadors Zeltins Brooklyne lei
džiamam ir du kartus savaitėje iš
einančiame laikraštyje “Laiks” 
balandžio 3 d. spausdina ganą 
teigiamą šio romano recenziją. Be 
kita ko, recenzijoje rašoma:

“Su pasitenkinimu skaitome ge
rai parašytą knygą. O su dar di- 

-desniu pasitenkinimu tokią, ku
rioje sutinkame su savo mąsty
mais, mintimis ir svarstytomis 
problemomis. Jeigu knygoje tos 
problemos ir palieka neišspręstos, 
vis tiek jos teikia aiškų atpildą...

“Šitokiu bruožu latvių skaityto
jui bus ypatingas ir lietuvių ra
šytojo Aloyzo Barono romanas 
“Kartų mazguose”. Ir ne vien tik 
kaip tremtinio knyga tremtiniui. 
Baronas yra pratęs veiksmingai 
įjungti tremtinio problemas į pla
tesnį žmonijos problemų lauką. 
Kas yra kada nors teisingiau: pa
klusti įstatymui ar priešintis? Su 
šiuo klausimu jau reikėjo susi
durti Biblijos Abraomui, kai aukš
tesnio valia — Dievo įsakymu 
reikėjo aukoti savo paties sūnų. 
Abraomas buvo klusnus ir darė 
kaip įsakytas. Bet ar nereikėjo 
įpriešintis?..

“Knyga padedant lentynom 
galvoje pasilieka žmonės su vi-

| somis žmogiškomis tuštybėmis ir 
' didingumu. Lygiai ir pats gyveni
mas, kuris supainioja jų likimus. 

■ Nėra tokio puslapio, kiuris keltų 
mintį, kad autorius stumdė ro
mano veikėjus kaip šachmatų fi
gūras savo pažiūroms patvirtinti. 
Vietoj to juntam tikrą meilę “ma
žajam žmogui”, kuris patraukia 
skaitytoją”.
STUDENTIJA IR RELIGIJA

Kanadoje buvo pravesti nuo
dugnūs jaunimo pasaulėžiūros 
ugdymo tyrimai ir išleisti Mont- 
realy prancūzų kalba, pavadini
mu “Identitė et Foi”. Dabar šis 
studijinis veikalas yra išverstas į 
anglų kalbą ir išleistas pavadini
mu: “ldentity and Faith in Young 
Aclults”. Knygą parašė J. De 

' Lorimier, R. Graveline ir A Ap- 
j ril, išvertė į anglų kalbą M. J. 
O’Cormell, išleido Paulist Press, 
New Yorke 1973 m. 275 psl., 
kaina 4.95.

Knyga tiria religinės pasaulė
žiūros ugdymą jaunuose žmonė
se nuo 18 iki 21 m. amžiaus. 
Norima, panaudojant turimus 
goriausius teologinius ir sociali
nius duomenis, rasti sėkmingiau
sius pedagoginius kelius į baigian
čio bręsti jaunimo širdį. Taigi, tu
rima prieš akis universitetinis 
jaunimas. Knygos autoriai ne tik 
nagrinėja teologini us-sodal inius 
šiuo klausimu dėsnius, bet ir 
smulkiai aprašo tris pravestus 
eksperimentus su tokios baigian
čios pasaulėžiūrinį brendimą stu
dentijos grupėmis. Tuo būdu vei
kalas pasidaro moderniosios teolo
ginės pedagogikos studija.

Knygoje svarstomas baigiančio 
bręsti jauno žmogaus pasimeti
mas ir krizė, socialinės-kultūri- 
nės įtakos į jį, tikėjimo problema 
studentijoje, gyvenimo prasmės 
ieškojimas, tikėjimo augimo o- 
rientaoija, religinė pslcho-peda- 
gogika jaunų suaugusių tarpe. Pa
galiau aprašomos eksprimenti- 
nės studijos su studentijos gru
pėmis, tiriant krikščioniškojo iš
silaisvinimo kryptis, Kristaus ieš-

I

Antanas Petrikonis Gėlės
Iš dailininko darbų parodos, atidaromos gegužės 4 d. (kitą šeštadienį), 5 vai. 
popiet Marąuette meno galerijoje, 3215 VVest 63rd St., Chicagoje. Paroda 
tęsis iki birželio 22 d. Atdara visas septynias dienas savaitėje.

sų sąrašas, jeigu kas norėtų kurį vačios kolekcijos ir buvo tik pa- 
dailininko paveisklą įsigyti. Gi žiūrėjimui.

Elena Vapyliūnienė
Lietuvių dailininkų
paroda Cambridge pati paroda buvo sudaryta iš pri_

(Atkelta iš 4 pusi.)
Yoike; “Ruduo” — Adomas Gal
dikas, gimęs Lietuvoje 1893 me
tais ir miręs 1969 metais New 
Yorke; “Hudsono upės krantas” 
(abstraktas) Vida Krištolaitytė, 
gimusi Lietuvoje ir įgyvenanti 
New Yorke; “Scherzo” (abstrak-i 
tas) — Antanas Nakas, gimęs 
Lietuvoje, šiuo metu gyvenantis 
Chicagoje; “Lietuva” (medžio 
raižinys) Vytautas Ignas, gimęs 
Lietuvoje, gyvenantis New Yor
ke; ir “Folkloras” —. Antanas 
Tamošaitis, gimęs Lietuvoje i r gy
venantis šiuo metu Kanadoje.

Vyriausiais dailininkas gimęs 
1883 metais, jaunniausias — 1936> 
melais, tai skalė, apimanti 53 me
tų laikotarpį. Metai nieko nereiš
kia meno stiliui, bet jie parodo, 
kad dauguma dailininkų buvo 
studijavę nepriklausomos Lietu
vos mokyklose, tobulinosi užsieny, 
o kiti jau ir visus mokslus ėjo už 
jos ribų — tai jauniausieji.

I

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
KAINA — nuo $751.00

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Dar yra likusių vietų sekančiose grupėse: 
RUGSĖJO 4, SPALIO 2

ir 
GRUODŽIO 20

Šios grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje ir Helsinkyje.

Čikagos — $112.00
Vykstantiems iš Detroito — $ 74.00

Clevelando — $78.00 daugiau
GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVELUOKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

TRAHS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P.O. Box 116 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127
TEL. (617) 267-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
(Air fares subject to changes)

Filmų įvairumai
STASE SEMENLENE

Painus kaltės pajautimo junginys

Gabus ir gražias išvaizdos akto
rius Maximilian Schell (kurio ir se
suo Maria Schell yra žinoma vokie
čių kino aktorė) savo talentu lai
mėjo platesnius horizontus. Jis pats 
parašė tekstą, pastatė ir surežisa
vo stiprų filmą “THE PEDE'’- 
TRIAN", kuris garsiai nuskambėjo 
šiame krašte, prisižerdamas geros 
kritikos ir pasipuošdamas ne vieno 
vertintojo skirtom keturiom žvaigž
dutėm — aukščiausiu atžymėjimu.

Šio vokiečių kilmės režisieriaus 
mintis filme ym gili, ne kokia me
lodramatiška studija apie nacių 
nusikaltimus, bet kur kas paines
nis dalykas. Kalbama apie asme
nišką kaltės pajautimą ir potvarkio 
paliepimo įvykdytą nusikaltimą, 
kurie susijungę turi sprogdinančios 
sielą galios. Tuo pačiu metu anas 

v nusikaltimas atrodo kažkaip ki
toks, jei pats nusikaltėlis yra uni
formuotas.. Kalbama apie tai, kaip 
praeitis atitolsta ir lieka užmiršta. 
Prileiskim, kad senos damos, ger
damos arbatą ir neturėdamos apie 
ką kalbėti, klausinėja viena kitos: 
“Ar dėl Verduno buvo kovojama 
pirmame kare ar antrame?" Ir pa
sakojama apie tuos kaltuosius, ku
rie leidžia savo kasdieninį gyveni
mą, augina vaikus ir susilaukia vai- 

s- kaičių, mėgina susirasti tikrą mei
lę ir pajusti žemiško gyvenimo tu
rinį, o tačiau nepajėgia nusikratyti 
nuo amžino kaltės pajautimo.

Dabar šis vyras — mūsų herojus 
—- jau yra senas ir turtingas visų 
didžiai gerbiamas. Tačiau vieną die
ną prieš 30 metų tebuvo papras
tas vokiečių kareivis ir maišėsi 
kartu tuo momentu, kai visa grai
kų kaimiečių šeima buvo sunaikin
ta. Gal ir jis paspaudė šautuvo gai
duką — to liudininkas nebeprisi
mena. Tačiau senas žmogus atsime
na ir jis vaikšto su savo sunkia są

kojimą, remiantis šv. Jono evan
gelija, ir sukūrimą krikščioniš
kos tapatybės asmenyje.

Veikale panaudota gausi litera
tūra ir eksperimentiniai duome
nys, bet knyga moksliškai .pre
ciziška ir skaityti nelengva, gi 
iš kitos pusės- veikalas moder
nus, turintis prieš akis faktus 
kaip dabarties .masinė kultūra 
kuria naują universalinį žmogų 
ir naują civilizaciją pasauliniu 
mastu.

Veikalas vertina religinį mo
mentą, pabrėždamas, kad išti
sais šimtmečiais didžiausios kū
rybingosios moralinės asmeny- 
bė!s yra buvusios religinės, ku
rioms Dievo žvilgsnis nebuvo tas 
pats ką ir jų pačių žmogiškasis.

J. Pr.

žine visą gyvenimą. O dabar nori 
tai atidengti niekingas, sensacijas 
pamėgęs žurnalas. Ir senasis vyras 
turi susitaikyti su savo sąžine.

Turtuolis pramonininkas yra tas 
pėstininkas filmo antraštėje. Jis 
turi judėti pėsčias, nes jo vairavi
mo leidimą suspendavo. Jis taipgi 
čia pėsčias ir metafizine prasme.

Jo vyresnysis sūnus, įpėdinis vi
sos galingos pramonės imperijos, 
neseniai mirė automobilio katastro
foje. Tėvas vairavo, o sūnus griebė
si už vairo, gal norėdamas užmušti 
abu. Tas baisus momentas seno vy
ro atmintyje sukasi ir vėl vis suka
si ir taip kartojasi be galo. Jau
nesnysis gi sūnus yra radikalas, 
pasirinkęs “hippie" gyvenimo būdą. 
Jis niekina savo tėvą ir jo vertybes 
su savo žmona jis seniai neturi nie
ko bendro. Jo meilužė yra jautri 
jauna menininkė, negalinti jam pa
dėti, nes jis įsitraukė j savo kiautą 
r nori išspręsti šitą krizę pats vie
nas. Jis tik atskleidžia save jaunam 
vaikaičiui, kurį praeitis yra užkerė
jusi.

Filmas nepakiša lengvų atsaky
mų ir baigiamoji (tikrai nepamirš
tama!) mintis yra teisinga, bet tai 
nėra problemos išsprendimas. Vo
kiečių kaltės painumas rišasi su vi
sų žmogiškų kalčių painumais.
Aktorių vaidyba išryškina sujauk

tus charakterių sielos labirintus. 
Net atmetus patį nusikaltimą ir iš 
to kilusią krizę, pramonininkas 
tampa nuoširdžiai ir natūraliai tik
ru bei vienu įdomiausiu filmo cha
rakteriu. Yra tiek daug užgriebta 
jo asmenybėje. JI suvaidino dideliu 
atsidavimu Gustav Rudolf Sellner, 
vokiečių dirigentas, debiutuojąs čia 
vaidyboje. Taipgi vaidina, nors ir 
ne pagrindnėje rolėje, pats Maxi- 
milian Schell.

ST. BARZDUKAS TALKINA 
ŽURNALISTAMS

Kalbininkas Stasys Barzdukas 
sutiko išlyginti kalbą naujai lei
džiamo žurnalistikos vadovėlio. 
Jam jau įteikta medžiaga. Kny
ga bus pavadinta “Žurnalistika”. 
Joje dalyvauja per 30 mūsų pe
riodikoje pirmaujančių autorių. 
Rankraščio susidarė arti 300 
pusi. Knygą leidžia Liet, žurna
listų s-ga, redaguoja kun. J. 
Prunskis.
LAIKRAŠTININKO 
SAVYBĖS

lovados klausimai paciento at
žvilgiu, bet veikalas yra drauge 
ir medicinos etikos bruožai, kurie 
įdomūs ir kunigui, ir gydytojui. 
Knygos autorius William Jacobs 
— pirmoj..vietoj medikas, bet gi
liai pažįsta religiją, dabarties gy
venimo reikalavimus, kelia visas 
aštriąsias problemas ir ieško at
sakymo katalikybės doktrinoje.

Čia aptariami tokie klausimai 
kaip kontraceptyvai, sterilizacija 
abortai, gyvybės ir mirties prob
lemos, eksperimentavimas su 
žmonėmis, kūno dalių ir organų 
persodinimo etinė pusė, genetinė 
inžinerija ir chirurgija, dirbtinis 
apvaisinimas, besikeičiafttieji gy
dytojo ir paciento santykiai, li
goninių politika, gydytojo profe
sinė paslaptis, narkotikų vergai.

Šias ir kitas problemas auto
rius aptaria is etinės pusės, atsi
žvelgdamas į religinius dėsnius, 
bet būdamas ne siaurų, o plates
nių pažiūrų, vietomis platesnių 
net negu dabarties doktrina leis
tų. Gale — priedas: bažnytinės 
direktyvos katalikų ligoninėms 
ir mediciniškam personalui. Vei
kalas daugeliui bus naudingas, 
ypač kunigams ir gydytojams.

/. Pr.

Paroda susilaukė didelio dė
mesio, ypač jos stilių įvairumas, 
nuo tradicinio realistinio peizažo 
iper impresionizmą bei eks
presionizmą (Romas Viesulas) 
iki modemiškiausiojo abstrakto 
(Naikas), paroda buvo įrodymas, 
kad lietuvis daiJiniinkas eina įvai- 
riašaike dailės kryptimi. Jei toji 
paroda negalėjo parodyti mūsų 
dailininko kryžiaus kelio Šios pro
fesijos eilėse, tai ji parodė, kad 
mūsų tauta domisi ne tik mamo
na, bet ir tuo, ką mes vadiname 
menu. Parodos tikslas ir buvo pa
rodyti mūsų tautos kultūrinį pa- 
siekiirrią. Ne vienas svetimtautis 
čia ir kraipė galvą, stebėdamasis, 
kad tiek dailininkų lietuvių, kad 
jie ir svetimam krašte išliko išti
kimi savo profesijai, turėdami sa
vo žiūrovą ir pirkėją.

PASITIKĖJIMAS

Kun. dr. J. Vaišnys, S.J., 
“Laiškų Lietuviams” redakto
rius, žurnalistikos vadovėliui pa
rašė išsamų straipsnį apie laik
raštininko savybes.
MEDICINOS ETIKA

Gyvai besireiškianti 
Paulist Press New Yorke išleido 
aktualų veikalą: “The Pastor 
ant the Patient” (1.973 m., 186 
psl., 1 dol. 95 et). Nors antraš
tė sakytų, kad čia aptariami /šie-

— Moterimis negalima pasiti
kėti.

— Kodėl?
— Laikraštyje slapyvarde pa

siskelbiau, kad noriu vesti, ir 
pirmoji moteris, kuri atsiliepė, 
buvo mano sužadėtinė.

Tačiau vertė dažnai nieko ne
turi bendro su pastabomis, kurias 
žiūrovas išreiškia. Kas kalba apie 
meną, o kalba kiekvienas, parodo 
tik antrąją medalio dalį: ką kal
bantysis apie meną išmano ir ko 
jis neišmano. Pastabų ir čia buvo' 
visokių. Ypač modernistų adresu: 
jie piešti nemoka, kiekvienas dur
nius taip nupieštų. “Komplimen
tų” susilaukė ir tradicinio meno 
atstovai (maždaug realistai, im
presionistai), girdi, dabar foto 
aparatas geriau nutraukia namus 
ir medžius, tai kam mums reikia 
tų taptukinių “fotografų”. Besi
šypsodama klausiausi tų pastabų, 
kai kur įkišdama ir savo klausi
mą, ir pagalvojau, kodėl žmonės 
taip mažai žino apie meną, besi
vaikydami tai mados, tai laiky
damiesi savo užsispyrimo. Salia 
dailininkų sąrašo buvo ir jų adre-
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Nepralenkiama ir nepalygina
ma Agatha Christie praėjusių 
metų gale atšventė savo 83-čią 
gimtadieni ir spalio 29 d. išleido 
savo poezijos rinkinį — Poesie, 
o prieš pat Kalėdas Christie ro
manų leidėjas Col'lins pateikė 
skaitytojams jos 83-čią romaną 
— PoStern of Fate. Jokia kita ra
šytoja nėra pasiekusi tokio rekor
do.

Nors jau sulaukusi 83 metus 
amžiaus, Agatha Christie dar vis 
stebina ir žavi milijonus skaityto
jų. Jos Poesie nėra nei ilgų, nei 
trumpų eilučių kombinacija, ku
ria pasižymi šių dienų poetai. 
Christie savo poezijoje laikosi ri
mo ir ritimo, nes, kaip ji pati sa
ko, “aš esu senoviška moteris, 
nors visuomet žavėjausi T. S. El- 
liot poezija. Galiu tik tiek pasa
kyti, kad kai kurie mano eilėraš
čiai buvo parašyti dar 1924 me
tais”.

gražią dieną kriminalinių roma
nų rašytoja buvo rasta, svetimu 
vardu prisidengusi Harragate, 
mineralinių šaltinių gydykloje 
Vietos gydytojas trumpai drūtai 
pareiškė, kad Christie susirgusi 
amnezijos (užsimiršimo) liga. 
Tasai nuotykis dar laibiau sukė
lė jos romanais susidomėjimą.

1930 m. Christie jau yra visų

Taigi sulaukusi gražaus 83 
metų amžiaus toji “Anglijos Da
rna”, gavusi tą aukščiausią žy
menį, kuriuo paprastai apdova
nojama teatro, meno, literatūros 
žvaigždės, dar yra judri moteris, 
su gražiai sudėta pražilusių plau
kų šukuosena, gyvenanti dviejuo
se nuosavuose namuose — vie
nas Berkshire, kitas romantiška
me Devon — leidžia ramias ir 
darbingas dienas be jokio garsi
nimosi, kiek .galint vengdama ke
lionių, neprisileisdama įkyrių 
žurnalistų, prižiūrėdama ir laisty
dama savo sodo rožes ir rašyda
ma kasmet po romaną. Sir Billy 
Collins, jos knygų leidėjas, jau 
išleidęs daugiau kaip 60 Christie 
knygų, teisinasi, Jog nesąs tas, ku
ris spaudžia Christie rašyti. Jis 
sako. “Tikėkite man, Agatha 
Christie nėra moteris, kuri rašy
tų pagal užsakymą. Tai moteris 
su charakteriu, laisva, nepriklau
soma, pilna naujų idėjų ir gero 
ūpo. Visa tai, ką aš galiu pada
ryti —- tai palaikyti tą jos gerą 
ūpą ir laukti, kad prieš Kalėdas 
būtų baigtas naujas romanas”.

Rašytoja Agatha Christie, 83 m.
t' /—: T*

du ar tris kartus, ir niekas to ne
pastebėtų”. Jos darbo technika 
yra tarsi gyva algebra. Rašytoja 
išspręsti uždavinį, paslėptą po 
pirmiausia skaitytojams pateikia 
antraeilėmis detalėmis. Tik pa
skutiniame romano puslapyje, ar 
paskutinėje teatro scenoje viskas 
paaiškėja: tiek nusikaltimo prie
žastys, tiek ir pats nusikaltėlis. 
Pasakojimo eiga, visas montažas 
yra perdaug komplikuotas, kad 
būtų įgalima lengvai atspėti, kas 
po tuo ipasaikojiimu slepiasi. Tik 
pačiame romano gale mįslė išsi
sprendžia, ir skaitytojas nustem- 

! ba, kad viskas buvo taip papraš
yta, aišku, tik nemokėta suprasti. 
Romanas baigiamas skaityti su 
tam tikru atsikvėpimu, paleng
vėjimu, nuo įtamįpos atsipalaida
vimu.

Christie kartą prisipažino: 
“(Nieko neveikimas yra didelis 
idėjų skatintojas. Bet gal dar .dau
giau nuobodžiavimaš. Kartais ėsi 
operos ložėje ir staiga kokia min
tis nušvinta .tavo smegenyse, pas
kui pranyksta ir vėl atsiranda, 
pavyzdžiui, ■; kada viena sau 
vaikščioju. Pasivaikščiojimas 
laukuose yra didelis idėjų skatin
tojas. Arba vairavimas automo
bilio, važiuojant be jokio tikslo. 
O tačiau liūdna, (pagalvojus, kad 

'yra žmonių kaip aš, kurie turi 
I užsidirbti duoną. Bet dar blo- 

pripažintą genialia kriminalinių' gi'au, kad niekas iš manęs nėlau- 
kia kitokių, skirtingų knygų”.

Tačiau ji turi nepaprastą ga
bumą sukurti savo romanus nor
malioje romano aplinkoje. O ta 
aplinka visuomet yra turtuolių 
gyvenimas. Nusikaltimas ir jo su
sekimas vyksta pamažu, skaityto
jui beveik nepastebint Tuo 
Christie kriminaliniai romanai 
skiriasi nuo kitų panašaus žanro 
romanų, ir Christie romanai yra 
labiau “romaniškesni”, negu 
pvz. Simeon ar EUery Queen 
kriim. romanai. ' ' '■■■■

romanų rašytoja. Išsiskyrusi su 
pirmuoju vyru, ištekėjo už žy
maus archeologo profesoriaus 
Max MaHowan, tapo jo asisten
te, kai tas išvyko i Artimuosius 
Rytus kasinėjimams. Keletas ano 
meto romanų kaip tik [parašyta 
Egipto piramidžių, ir Ninivos 
griuvėsių aplinkoje.

Net ir patikimas Christie kny
gų leidėjas negalėjo užmesti akies 
ant jos biografijos rankraščių, 
'kuriuos Agatha laikanti slaptuo
se stalčiuose. Visi — tiek milijo
nai jos kriminalinių romanų 
skaitytojų, tiek jos romanų egze
getai bei kritikai tikisi, kad Chris
tie biografijoje bus rasta paslap
tis, kuri apgaubė jauną rašytoją 
prieš 50 metų. Mat, tada 1927 
m. gruodžio 7 d. visi Londono 
1apkraščiai įdėjo tokį policijos 
skelbimą: “Iš savo namų Sun- 
ningdale Berkshire dingo ponia 
Agatha Christie. Žymės: 35 metų 
amžiaus, ūgis 1,71 m, plaukai 
pelenų spalvos, nukirpti a la gar- 
conne, akys pilkos, veido spalva 
šviesi, stambaus kūno sudėjimo, 

‘ dėvinti pilką sijoną su žaliu 
megztuku. Išvyko iš namų Mor- 
ris-Cawley automobiliu penkta
dienį 21,45 vai., pasakiusi namiš
kiams, kad važiuojanti pasivaži
nėti. Rytojaus dieną automobilis 
rastas paliktas ant Newland-Cor- 
ner kalnelio Surrey apskrityje”.

Dvi savaites policija su šuni
mis sėkliais išlandžiojo visus 
krūmus, išmatavo visus šulinius 
ir tvenkinius, kol pagaliau vieną

Bet 83 Cnristie romanai dar 
ne visikas. Ji yra parašiusi apie 20 
teatro veikalų. Jos pačios liudiji
mu, (pirmasis kriminalinis roma
nas pasirodė 1920 m. po to, kai 
visoms Londone leidykloms atsi
sakius jį spausdinti, pasigailėjo 
jos John Lane ir atspausdinto ro
mano pardavė vos 2000 egzemp
liorių. Christie už tą pirmąjį sa
vo darbą gavo vos 25 svarus. Bet 
rašytoja nenusiminė. “Aš nie- 
ka?p negalėjau nusikratyti — 
vėliau aiškino — seklio komplek
sų”. Kaip tik tuo metu ji sukū
rė simpatingą ir įdomų seklį bel
gą Piorot, su kiaušinio formos 
galva, su juodais ūsais ir laki- 
ruotais batais. Paskui prie Piorot 
pridėjo dar seklį moterį — ramią 
provincijos senmergę, tikrą pri
vatinės policijos fenomeną.

Teatro veikalai atnešė Chris
tie didelį pelną. Garsus scenos 
veikalas “Pinklės” praėjusiais 
metais atšventė 21 metų jubilie
jų nepertraukiamų spektaklių. 
Vaidinamas jis ir toliau. Ši Chris
tie drama sumušė visus rekordus. 
O pajamų Christie gavo tiek 
daug, kad, norėdama išsisukti 
nuo stambaus pajamų mokesčio, 
autorės teisių pajamas užrašė sa
vo vaikaičiui, kuris tada turėjo 
vos 12 metų. Kai vaikaitis tapo 
pilnamečiu, jis jau buvo milijar
dierius.

Paskutinėje Christie “Postem 
of Fate" 'knygoje yra 'paslaptin
gas atpasakojimas mirties'ir jos 
kaltininko suradimas Devon kai
me dėka dviejų Beresdorf seklių: 
Tommy ir jo žmonos Tuppen- 
ce, kuriuodu jau debiutavo pir
mame Christie romane 1920 m. 
Kritikams, kuriems pavyko pasi
kalbėti su rašytoja, ji yra pasa
liausi: “Prisipažinsiu, kad neran
du didelio malonumo, tiek daug 
rašydama. Bet jau įpratau, kad 
mano leidėjui būtinai turiu pa
rašyti metinį romaną. Paprastai 
pradedu rašyti taip lapkričio- 
gruodžio mėnesi, kada jau nėra 
darbo mano darželyje., Kai kada 
ateina noras pasitraukti, bet pas
kui — klausiu savęs — o kuo už- 
pildysiu savo laisvą laiką?”

Agatha Christie kartą prisipa
žino, jog esanti “neįtikėtina kri
minalinių romanų gaminimo 
mašina. Ir tiek tobula, kad aš ga
lėčiau parašyti tą patį romaną

Paskutiniame Christie romane 
dar yra viena paslaptis, dargi ne
atvertus knygos puslapių. Vieto
je autorės paveikslo viršelio ap
lanko vidinėje pusėje yra šuns 
Hanibalo fotografija. Tasai Ha
nibalas suvaidina svarbią rodę ir 
pačiame romane, padėdamas iš
spręsti nusikaltimo paslaptį. Ir 
pats romanas yra dedikuotas 
“mano vyrui ir mano šuniui Ha
nibalui”. Christie paaiškina: 
“Įdėjau į aplanką Hanibalo pa
veikslą, nes jis yra už mane gra
žesnis. Be to, daug jaunesnis už 
mane. Mes čia namuose visa la-

Iš moterų veiklos 
Chicagoje

* Carl B. Roden viešosios bib
liotekos (6083 North vvest Hwy.) 
lankytojai džiaugiasi visą balan
džio mėnesį lietuviškų margučių, 
juostų, Vflniijius verbų, tautiniais 
rūbais 'papuoštų lėlių ir medžio 
drožinių parodėle, kurią suruošė 
Paulina Vaitaitienė ir Marija 
Krauchunienė. Apylinkės laikraš
čiai patalpino gana ilgas lietuviš
kų eksponatų aprašy mus.
* Marija Krauchunienė išpildė 

beveik pusės valandos televizijos 
32 kanalo programą didįjį penk
tadienį, balandžio 12 d. 10:30 vai. 
ryto, kalbėdama apie lietuviškus 
'margučius ir jų marginimo meto
dus.

* Dr. Paulinos Vaitaitienės 
tikrų šiaudų kalėdinių ornamen
tų nuotraukos ir aprašymas tilpo 
naujai išleistoje knygoje “The 
Earth Presents”. Knygos autorė 
Beverly Plummer, gyvenanti 
Wisoansin, asmeniškai atvyko pas 
P. Vaitaitienę apžiūrėti ir nufo
tografuoti šiaudinukus. Tai pui
kus įnašais amerikiečių šios rūšies 
literatūroje.
; * Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų vienetas ruošia 
narių ir viešnių metinius pava
sario priešpiečius šeštadienį, ge
gužės mėn. Iii d., 11:30 vai., She- 
raton Inn viešbutyje, 9333 So. 
Cicero Ava, Oak. Lawn, III. Spe
cialioje .popiečio programoje po
nia Newman kalbės apie genero
lo Grant žmonos nepaskelbtus 
prisiminimus. Naujai išrinkta 
valdyba .perims tolimesnį vieneto 
vadovavimą. Dabar vienetui pir
mininkauja p. Adelė Žirnienė. 
Priešpiečiams vietos rezervuoja
mos, skambinant p. Kezienei tel. 
246-638-1.

bal mylime šunis. Prieš kelerius 
metus išsisukau abi rankas per 
riešus. Nuo tada negaliu rašyti, 
tik: turiu diktuoti į diktofoną. 
Hanibalas nesupranta, kodėl aš 
negaliu' rašyti plunksna, bet, 
kaip geras šunelis, jis vis sėdi 
ant kėdės šalia manęs, kai aš 
diktuoju į juostą. Tikriausiai Ha
nibalas norėti! man padėti. Už 
tai galvojau, kad jis vertas būti 
herojum šioje paskutinėje knygo
je”.

Bet ar tad bus paskutinė Chris
tie knyga? Viename slaptame 
stalčiuje, kaip pati prisipažino, 
dar yra pluoštas užrašų — temų 
bent dvidešimčiai naujų roma
nų... J. Sav.

Karen Ann Staskon. Chicagos Lie
tuvių moterų klubas supažindina Chi
cagos visuomenę su debiutante Karen 
Ann Staskon, 17 metų amžiaus, gyve
nančia Oak Lawn su tėveliais Richar
du ir Betty Staskon. Karen lanko 
Mount Assisi akademijų, yra mokyk
los studentų garbės sąraše, išrinkta j 
studentų organizacijos valdybų, pri
klauso golfo ir medicinos tyrinėtojų 
klubams. Laisvalaikiais dirbo ligoni
nėje kaip gailestingųjų seserų pagelbi- 
nlnkė. Atliekamu laiku mėgsta skaity
ti, rašo poeziją, jodinėja. Rudenį tęs 
tolimesnes studijas fizinės terapijos 
mokykloje, greičiausiai Illinois Maso- 
nic ligoninėje. Karen, kurios seneliai 
gimė Chicagoje, nori artimiau susipa
žinti su lietuviškom tradicijom ir, kaip 
anksčiau jos vyresnė sesutė Leslie, bus 
šių metų Gintaro baliaus debiutantė 
birželio mėn. 22 d. Conrad Hilton vieš
butyje

Po Amer. Liet. Montessori draugijos suruoštos madų parodos, Beverly VVoods restorane. Nuotraukoje iš k. j d.: d-jos 
pirmininkė Adelė Izokaitienė, vakaro komentatorė mok. J. Juknevičienė ir modelės — Vida Bartkienė, Roma Prapuo- 
lenienė, Lakštuonė Vėžienė, Marija Remienė, Daiva Barškėtytė, Valerija Vaitekūnienė, Asta Mlkūnlenė, Agnė Braž- 
dlenė. Viktorija Burneikienė, Irena Žukauskienė Nuotr. VI. Juknevičiaus

KOKIA 15 TIKRŲJŲ YRA VOKIEČIU MOKYKLA
NIJOLĖ SEMĖNAITĖ- ETZWILER

Kokią reikšmę vaiko charak
terio ugdymui duoda mokykla, 
labai vykusiai yra išsireiškęs 
Aleksandras Makedonietis: “Sa
vo tėvui aš esu skolingas už gy
venimą, tačiau savo mokytojui 
esu skolingas už gerą, padorų 
gyvenimą”.

Kai mano pirmaskyris Petriu-
kas tik pradėjo eiti į mokyklą, 
mano antro skyriaus sūnelis 
Kristutis jau lankė porą savai
čių. Pirmąją mokyklos dieną 
mudu abudu kartu prisistatėme 
pusę devintos — susipažinome 
su Kristučio mokytoju, draugiš
ku jaunu vyruku, kuris kasdien 
mašina atvykdavo iš Kiel. Mū
sų laimei, jis gerai kalbėjo ir 
suprato artglų kalbą.

Parėjusi namo, negalėjau atsi
džiaugti laisve, kurią kiekviena 
motina jaučia, kai jos vaikai su
grįžta mokyklon po ilgų vasaros 
atostogų. Lygiai pusę dešimtos 
Kristutis buvo jau namie.

— Kas atsitiko? — išsigan
dau.

— Nieko: visi mes išėjom na
mo! — abejingai nuramino jis 
mane.

Dvi valandos pamokų — 
keturios pertraukos

Na, gerai, pagalvojau, juk tai 
pirmoji mokyklos savaitė — jie 
nenori išvarginti mūsų mažylių.

Sekančią dieną Kristutis pra
leido kitą dvejetą valandų mo
kykloje ir sekančią taip pat ir 
sekančią. O vieną dieną jis visai 
paprastai pasakė:

— Rytoj man nereikia eiti 
mokyklon ligi vienuoliktos.

Puiku! Jis man maišėsi po ko
jom, kaip menturis po košęi, iki 
vienuoliktos, o apie pirmą va
landą vėl sugrįžo namo. Taip 
negali tęstis, mąsčiau. Bet taip 
vilkosi kasdien, nors kai kuriom 
dienom jis praleisdavo mokyklo
je net ligi trijų valandų.

Joanne Theresa Raman (Ramanaus
kaitė), 1974 m. Gintaro baliaus debiu- 
tanė, Andriaus It Lorettos Ramanaus
kų dukra, 18 m. amžiaus, gyvena Mar- 
ųuette Parko apylinkėje. Joanne baigė 
Marijos aukštesniąją mokyklą 1973 m. 
Dabar lanko Southwest kolegiją, kur 
studijuoja kalbą ir dramą. Gimnazijoje 
priklausė “Rūtos” rateliui, dramos, is
panų kalbos Ir sporto klubams. Groja 
klarnetu ir akordeonu: mėgsta šokj ir 
dainą. Vra gera plaukikė. Priklauso 
Vyčių tautinių šokių grupei. Chicagos 
Lietuvių moterų klubas pristatys Jo
anne Raman lietuvių Ir amerikiečių 
visuomenei Gintaro baliuje, biržeilio 
22 d. Conrad Hilton viešbutyje.

— Kaip jis gali ką nors iš- dienos gale. O kadangi 
mokti ? — dejavo mano širdis. Ir 
pati save mėginau ir net tyčia 
stengiaus įtikinti:

.— Matyt, tas trejetas valan
dų, mokykloj praleistų, yra taip 
pilnos mokslo, kad vaikas bū
na kupinas žinojimo!

mano 
vaikai keliasi su saule (ir gula 
beveik kartu su ja), baikščiai

Kur tau! Kristutis labai grei
tai įstatė mane į tikras vėžes, 
pakeisdamas mano slaptą gal
voseną.

— Šiandien turėjau keturias 
pertraukas!

— Viename rytmey?!! t— be
maž nuo kėdės nenuvirau. — Ar 
mokykloje sunku, Tuti?

— Visai ne — tai vienas juo
kas! Visa, ką mes darome — tik 
žaidžiame!

Ir vėl mėginau guosti save, at
simindama, kad jis ir pirmą sky
rių laikė vien tiktai žaidimu,, ko 
Middletono, Wisconsino, šv. 
Bernardo pradžios mokykloje 
tikrai nebuvo.

Vokietė pasipiktinusi 
mokytojų “Siaurumu"

O tuo tarpu jau ir Petriukas 
pradėjo savo pirmąjį skyrių, ir 
buvau maloniai nustebinta, kad 
jis kas rytą praleido mokykloje 
trejetą pilnų valandų. Ne gana 
to, jam užduodavo pamokas na
muose, o taipgi parsinešdavo 
pavyzdžių, kas mokykloje buvo 
atlikta.

Antrai savaitei įpusėjus, Pet
relis parsinešė namo Stunden- 
plan — pamokų tvarkraštį, ku
ris aiškiai rodė, kad jis turi mo
kykloje 15 valandų per savaitę, 
nuo pusės aštuntos ligi dešimtos 
trejetą dienų ir nuo pusės aštun
tos ligi vienuoliktos kitą parą 
dienų. Jei Kristučio mokytojas 
buvo pasiryžęs praleisti visą lai

ką Kietyje, tai, pagaliau, Petriu
ko mokytoja bent bus ten, kur ji 
privalo būti — mokyti vaikus. 
Net širdis man palengvėjo, ir 
buvau užsidegusi, paveikta Pet
relio Stundenplano, kad net pra
dėjau tikėtis bei laukti, ar ir 
Kristutis ndpameš ko nors pa
našaus, kai, visai netikėtai, vie
na kaimynė vokietė, kurios vai
kas buvo Petriuko skyriuje, įnir
tusiai pasibeldė į mano duris.

— Koks čia per Stundenplan? 
— rėkė ji jau iš tolo.

— Kaip galima tikėtis iš vai
kų tokių baisiai ilgų valandų 
mokykloje? Jie negali susikon
centruoti per ilgom pamokom. 
Vargšai mažyčiai! Kaip jie išsi
sems! Ir šitaip anksti keltis ir 
eiti į mokyklą — to jie tikrai 
nepajėgs. — ji pylė ir pylė be 
saiko..

Kantriai klausiausi jos tira
dos, o ji vis šaukė, kad tučtuo
jau pašauks mokyklos vedėją ir 
paskųs, ir ji esanti daugiau nei 
tikra, kad šiuo momentu kiek
vienas padorus tėvas ar motina 
jau skambina jam.
Aš atsakiau jai diplomatiškai, 
atsargiai parinkdama žo
džius, kad net nemanau trukdy
ti mokyklos vedėjo, o ten, iš kur 
mes atvykome, vaikai eina į mo
kyklą nuo pusės devynių ligi tri
jų kasdien ir visai nesugriūna

užsinąiniau jai, tai nenumatau 
nieko geresnio jiems, kaip tik 
eiti mokyklon kaip galima grei
čiau.

Perkūno trenksmas nebūtų 
buvęs jai baisesnis! Išbėgo ji 
pasipiktinusi mano “nemotiniš- 
ku elgesiu”. O tačiau, nors dau
gelis tėvų ir skundėsi pamokų 
“ilgomis valandomis” — Stun
denplan išsilaikė ir po jų ledinės 
krušos!

Katalikiška mokykla 
išlaisvina moterį

Antrasis skyrius tačiau tęsė 
toliau savo pripuolamą kursą. 
Kristutis pagaliau parnešė na
mo savo Stundenplan, bet tai 
buvo tik užtvirtinimas tų nere
guliarių valandų, kurias jis se
kė. Po mėnesio laiko mano 
kantrybė trūko, ir perkėliau 
abu sūnelius j katalikišką mo
kyklą Hamburge (mes gyvena
me priemiesty Schleswig-Hol- 
stein valstijoje), kur ir valandos 
buvo reguliarios, ir ilgesnės — 
nuo pusės devintos ligi pusės 
pirmos. O kadangi mano vaikai 
yra Auslaenderiai, jie buvo pa
kviesti specialiai dviejų valandų 
vokiečių kalbos pamokai. Dabar 
viskas apsivertė aukštyn kojom 
— mano vargšai berniukai par
eina namo išvargę 6 vai. vakaro, 
susikūprinę po sunkiai knygo
mis prikimštom kuprinėm — 
Ranzen, o aš pati esu susirūpi
nusi, kad jie dabar per daug 
dirba. Jų vienintelė paguoda 
yra, kad, jei jie išmoks greitai 
vokiečių kalbą, jiems nebereikės 
lankyti popietinių pamokų.

Tuo tarpu katalikiškas auklė
jimas tikrai išlaisvino šią mote
rį, nes dabar galiu eiti apsipirk
ti, važiuoti mašina ar dviračiu, 
nętgi pasisvečiuoti ir panašiai 
be trijų berniukų, įsikibusių kar- , 
tu!

Katalikiškas auklėjimas 
Hamburge veltui

Vieną įdomų dalyką suradau 
šiame vaikų perkėlime kiton mo
kyklon. Katalikiškas auklėjimas 
Hamburge yra visai veltui. Vals 
tybė apmoka 100 proc. visą mo- r; 
kyklinį inventorių ir visokias iš
laidas, taipgi 90 proc. mokytojų 
algų. O mokytojai yra pasaulie
čiai. Tai yra gera pamaina prieš 
viešąsias mokyklas, kurios, nors 
ir neįvardintos, moko Evange- 
lisch religiją. Mūsų priemiesty
je, Norderstedte, nėra katali
kiškų mokyklų, bet religijos mo
ko visose viešose mokyklose, vi- 
sose klasėse, suskirstę pagal at
skiras sektas. Tačiau religija jo
kiu būdu nėra priverstina, visai 
neprivaloma — bet kuris tėvas 
ar motina gali pareikalauti, kad 
jo vaikas būtų atleistas nuo ti
kybos pamokų. Nors, atrodo, 
kad religijos klasės jokių būdu 
nesumažėjo, ne vien tiktai dėl 
tėvų gilių religinių įsitikinimų, 
bet ir dėl to, kad tai reikštų vie
na valanda mažiau vaikui pra
leisti mokykloje.
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