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Kertine paraštė
Kai vėliavai pamirštame stiebą

TARPTAUTINES BALTIŠKOSIOS STUDIJOS
Pašnekesys su prof. Tomu Remeikiu, 
ketvirtosios baltiškųjų studijų 
konferencijos organizacinio komiteto

Iš tikrųjų, yra didelis nepato
gumas, tikras vargas, kone situ
acija be išeities, kai tiesiogine ar 
simboline prasme šitaip atsitin
ka. Ir kaip tik šitaip įvyksta, ka
da kokios nors iškilmės kulmi
nacijai vėliava ir stiebas yra bū
tini abudu. Nes kągi tu žmogus 
darysi vien tik su vėliava be stie
bo arba su stiebu be vėliavos.

Yra dar ir antra “bėda”. Jei 
stiebo ir neužmirštam, tai ne vi
sada pavyksta mums vėliavą ir 
stiebą atitinkamai suderinti. 
Smarkuoliškoj ir neapgalvotoj 
veikloj neretai pasitaiko, kad 
prie milžiniškos sekvojos kamieno 
pririšame vėliavėlę tik kišeninės 
nosinaitės dydžio, o kartais Ka
ro muziejaus bokšto ar Kapito
lijaus rotundos gigantiškas vė
liavas bandome prisegti prie 
smilgos stiebelio.

Šitie nuovokos stokos ir išsi
blaškymo įvaizdžiai peršasi, kai 
pagalvoji apie visokeriopą ir kū
liais besiverčiančią mūsų veiklą. 
Kiek čia vis dėlto daug to stic
hinio pamiršimo ir tų vėliavų 
pertempto kilnojimo, kur nebūti
na, ir vėliavų nuleidinėjimo, kur 
jos turėtų plevėsuoti.

Apsčiai tokio nesusigaudymo 
randame, kai dirsteliam į mūsų 
visuomeninio ir kultūrinio dar
bo barus ir jų tarpusavio kaimy
niškus santykius. Svoriuose, ver
tėje ir prasmėje čia neretai visai 
pasimetam. Kad nepasiliktume 
vien tik simbolių plotmėje, grįž
kime į konkrečius gyvenimo fak
tus. Net ir vėliavos stiebas čia 
gali būti visai nesimboliškas, o 
tikras. Tokį neišverčiamą, aukš
tą ir metalįnį lietuviškai vėlia
vai vietos bendruomenė pasta
tė prie parapijos mokyklos Mar- 
ąuette Parke, Chicagoje. Labai 
puikus, pagirtinas darbas, nors ir 
nepaminklinis. Tokių stiebų vi
sur čia šimtai prie valdžios bei 
savivaldybių pastatų, parkuos, 
prie krautuvių, apsipirkimo cent
ruos, apartmentinių namų kie
muos ir kur tik nori. Bet mes iš 
savo marketparkinio stiebo pa
darėme beveik stabą: jo atiden
gimo iškilmės buvo pravestos tie

siog atlaidiniu iškilmingumu ir 
žmonų minios buvo sušauktos 
kaip į kokį stebuklą.

Tuo tarpu kokio dėmesio susi
laukė “Lietuvių Enciklopedijos” 
pabaigtuvės? Juk tai yra pats di
džiausias, tikrai paminklinis, iš
eiviją labiausiai įprasminąs dar
bas. Ar buvo plačiai kolonijose 
ruošiamos jos_ užbaigimo dienos, 
kai mes su viešais pristatymais 
jau esame įpratę gerbti beveik 
kiekvieną naujai pasirodžiusią 
knygelę? Gi mūsų intelektuali
nio ir organizacinio ryžto viršū
nė — 36 tomai “Lietuvių Encik
lopedijos” (pirmą kartą mūsų 
tautos istorijoje) sutikti su kur 
kas mažesniu entuziazmu negu 
kartais vienus niekus kalbantis 
koks nors kongresmanas Vasario 
16-tos iškilmėse. Tuo tarpu En
ciklopedijos pabaigtuvių iškilmės 
— akademijos turėjo siūbtelėti 
per visas laisvojo pasaulio lietu
vių kolonijas, gal net anieji me
tai pavadinti “Lietuvių Enciklo
pedijos” pabaigtuvių metais.

Bet jau taip yra. Ir vargu ar 
mums kada ateis į galvą vietoj 
eilinio kongresmano į Vasario 
16-tos minėjimą pasikviesti Ber
nardą Brazdžionį, vargu ar iš
kilmės programą paįvairinsim 
tam reikalui naujai užsakytomis 
mūsų kompozitorių dainomis ir 
kitais kūriniais. Atrodo, jog mes 
čia gyvename ir nematome, ką 
panašių iškilmių ir jubiliejų pro
gomis daro ta pati Amerika, kai 
savo 200 metų nepriklausomybės 
sukakčiai užsako naujas operas, 
muzikos, meno ir mokslo veika
lus. Tik jie, o. ne vėliavų stie
bai, ir išliks amžinaisiais įvykio 
paminklais kultūriniame tautos 
lobyne.

Deja, mums vis dar labiau im
ponuoja nors ir trumpaamžė 
valdžia negu išliekančios kultū
ros sritys. O jos pamirštamos net 
ten, kur turėtų būt' pakviestos į Į 
pirmąjį vaizdo planą. Labai tiks
li šio teigimo iliustracija galėtų 
būti Kultūros židinio atidarymo 
iškilmės Brooklyne, N. Y. Šitai 
čia minime, nieko asmeniškai i 
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pirmininku

S. m. gegužės mėn. 16-19 d. 
Illinois universitete, Chicagoje, 
įvyksta jau ketvirtoji Pabaltijo 
studijų konferencija, kurią ruo
šia Baltiškųjų studijų puoselė
jimo draugija (Association for 
the Advancement of Baltic Stu
dies, trumpai vadinsime AABS) 
ir Illinois universitetas. Visa 
akademinė programa vyks Illi
nois universiteto pastate — Chi- 
cago Circle Center, kinis yra 
prie Halsted ir Polk gatvių. Vi
si, besidomintys Pabaltijo prob
lemomis, yra kviečiami dalyvau
ti. Registracijos mokestis yra 
$15.00 visai konferencijai arba 
$4.00 vienai dienai (studentams 
pusė kainos). Iškilmingas kon
ferencijos užbaigimo banketas 
įvyks gegužės 18 d. McCormick 
hm, kaina asmeniui $15.00. 
Visais reikalais galima rašyti to
kiu adresu: Conference on Baltic 
Studies, Calumet Collęge, East 
Chicago, Indiana 46312; arba 
skambinti telefonu (312) 471- 
0877.

Ankstesniuose “Draugo” kul
tūrinio priedo puslapiuos kon
ferencijos proga esame spausdi
nę pasikalbėjimus su Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijos 
pirmininku prof. Rimvydu šilba- 
joriu ir artėjančios ketvirtosios 
baltiškųjų studijų konferencijos 
mokslinės programos komiteto 
pirmininku prof. Vytautu Ver
džiu. Šį kartą trečiuoju pašneke
siu užkalbinam ketvirtosios 
konferencijos organizacinio ko
miteto pirmininką prof. Tomą 
Remeikį.

— Esate ketvirtosios Baltiš
kųjų studijų konferencijos Orga
nizacinio komiteto pirmininkas. 
Sakykite, kaip aplamai visas 
konferencijos paruošimo darbas 
vyksta, kokie rūpesčiai?

— Darbais esame pasidalinę. 
Mokslinės programos reikalais 
rūpinasi Programos komitetas, 
kuriam vadovauja prof. Vyt. 
Vardys. Man tenka vadovauti 
organizaciniam komitetui, kurio 
užduotis yra sudaryti konferen
cijai sąlygas. Prof. Rimvydas 
Šilbajoris, kuris šiuo metu eina 
Baltiškųjų studijų puoselėjimo 
draugijos (Association for the 
Advancement of Baltic Studies 
— AABS) prezidento pareigas, 
taip pat talkininkauja konferen
cijos ruošoje. Darbas jau beveik 
baigtas, ypatingų rūpesčių netu
rėjome. Reikia pasakyti, kad 
programa buvo sudaryta labai 
greitai ir palyginti sklandžiai, 
nes, atrodo, yra mokslininkų 
pritarimas tokiems suėjimams ir 
yra nemažai žmonių, kurie dirba 
Baltijos studijų srityje. Organi
zacinių vargų taip pat daug ne
buvo. Mus priglaudžia ir globo
ja Illinois universitetas Chicago
je. Didžiausias organizacinis 
darbas yra informuoti narius ir 
visuomenę apie konferenciją. 
Konferencijoje dalyvaus dau

giau kaip šimtas mokslininkų: 
paskaitininkų, sekcijų vadovų ir 
komentatorių. Tikimės, kad Chi- 
cagos baltiečiai taipgi gausiai 
dalyvaus konferencijos darbuo
se.

— Kodėl ketvirtajam suvažia
vimui parinkta vieta Chicaga? 
Ir kodėl šį kartų visos suvažiavi
mo vadžios yra lietuvių ranko
se?

— Konferencija yra jau buvu
si rytiniame Amerikos pakrašty 
(University of Maryland), vaka
riniame pakrašty (Califomia 
State University, San Jose, Ca- 
lif.) bei Kanadoje (University 
of Toronto). Atėjo laikas ir vi
duriniams vakarams. Chicaga 
buvo parinkta dėl to, kad čia yra 
didelė baltiečių, ypač lietuvių 
koncentracija. Dalinai dėl to ir 
šios konferencijos organizavi
mas atsidūrė lietuvių rankose, 
nes Chicagoje lietuviai gali su
teikti tvirčiausią pagrindą kon
ferencijai. Bet to fakto, kad šį 
kartą lietuviai sėdi konferenci
jos valdžioje, nereiktų laikyti 
nepaprastu. Pačioje AABS or
ganizacijoje mokslininkų tauty
bė yra antraeilis dalykas ir, nors 
neformaliai bandome tam tikrą 
tarptautinį balansą palaikyti,

Dr. Tomas Remelkls
Nuotr. K. Clkotos

tautybė nėra sąlyga organiza
cijos veikloje ar vadovybėje da
lyvauti. Šį kartą lietuvių domi
navimas organizacijos ir konferen
cijos viršūnėje yra didele dalimi 
dėl minėtų palankių aplinkybių 
susiklostymo.

— Kokia būtų aplamai Jūsų 
nuomonė apie šį bendrą baltiečių 
mokslininkų sambūrį (The As- 
sociation for the Advancement 
of Baltic Studies) ir ar pakanka
mai jame reiškiasi lietuviai?

DUnojaus valstybinio universiteto Chicago Circle Campus detale. Čia S. m. gegužės mėn. 16-19 d. įvyks Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijos (The Association for the Ad /ancement of Balde Studies) ketvirtoji konferencija

— Reikia atsiminti, kad AA
BS buvo įsteigta tik 1968 m., 
tuojau po pirmos Baltiškųjų stu
dijų konferencijos Maryland uni
versitete. Nežiūrint tokios “vai
kystės”, organizacija jau atliko 
nemažai darbų. Jau įvyko trys 
bendros konferencijos, dvi spe
cialios konferencijos literatū
ros klausimais Ohio universite
te, spepiali konferencija Cali
fomia State universitete apie 
Baltijos kraštus antrajame pa
sauliniame kare. AABS yra iš
leidus pirmų dviejų konferenci
jų darbų santraukas, trečiosios 
konferencijos pilnus darbus. 
Jau antri metai kaip leidžiamas 
Journal of Baltic Studies, drau
gijos mokslinis žurnalas. Manau, 
kad atlikti darbai liudija, jog 
tokia mokslininkų sąjunga buvo 
reikalinga. Yra kolegų, kurie į 
AABS žiūri skeptiškai, kaip į iš
galės laimėti platesnį' akademinį 
eivių organizaciją, kuri vargu 
pripažinimą- Yra manančių, kad 
užtenka vien amerikiečių akade
minių organizacijų bei žurnalų 
Pabaltijo studijoms nagrinėti. 
Man atrodo, kad tokie argumen
tai neturi pagrindo. Gyvename 
specializacijos amžiuje, ir dau
gumas Pabaltijį liečiančių studi
jų negalėtų patekti į bendras 
konferencijas ar žurnalus, nežiū
rint koks tokių studijų mokslinis 
lygis. Tokių geografine prasme 
apribotų mokslinių draugijų 
skaičius, bent Amerikoje, nema
žėja , o didėja, jos laimi ir aka
deminį pripažinimą. Faktas, kad 
visos AABS organizuotos konfe
rencijos buvo universitetų glo
bojamos, taipgi daug ką apie to
kį pripažinimą sako. Todėl esu 
įsitikinęs, kad ši organizacija 
atlieka labai reikalingą darbą, 
ne vien sudarydama forumą 
tarpdisciplininiam ir palygina
majam baltų problemų svarsty
mui, bet ir ugdydama susidomė
jimą baltiškais tyrimais ir bal
tiškomis problemomis.

AABS, burdama baltiečius 
mokslininkus ir skatindama stu
dijas apie Baltijos tautų praeitį 
ir šiandieninę situaciją, gali 
daug nuveikti, vystydama objek
tyvų tos geografinės erdvės ir

jos gyventojų supratimą, ko ne
gali padaryti mokslininkai, gy
veną savo tėvynėse. Nesakau, 
kad nėra ribų tokiam vaidme
niui ir kad mokslininkai Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje nėra 
pasiekę didelių laimėjimų, ta
čiau visoje eilėje sričių, kurios 
turi politinę reikšmę (pvz. isto
rija), išeivijos mokslininkai gali 
daug objektyviau pasidarbuoti. 
Dirbdami gryną mokslinį darbą, 
nevaržomi jokių oficialių dog
mų, mes padedame pasauliui 
teisingiau ir tiksliau suvokti mū
sų tautų praeitį ir dabartį. Tad 
galutinėje išvadoje reikia pasa
kyti, kad tokia organizacija, 
kaip AABS, savo veiklos pasek
mėse yra prasminga ir žiūrint 
tautinio intereso žvilgsniu.

Kiek tai liečia lietuvių daly
vavimą AABS veikloje, reikia 
išreikšti šiokį tokį nepasitenki
nimą. Nors vadovybės plotmėje 
lietuviai čia yra atidavę deramą 
duoklę, tačiau aplamai mūsiškių 
dalyvavimas šioje organizacijo
je yra per menkas. Mūsų akade
mikai yra arba labai jau neran
gūs ir neveržlūs, arba gal jau ir 
nemato prasmės tokiai organi
zacijai priklausyti. Tačiau, po 
truputį, organizacijai stiprėjant, 
ir lietuvių duoklė, atrodo, didėja 
ir, reikia tikėtis, eventualiai pa
sieks latvių ir estų organizaci
joje dalyvavimo skaičių.

— Ar šisai baltiečių sambūris 
yra tik labiau bruzdėjimas sa- 
vuotėje, ar stengiamasi ir ar pa
vyksta jį padaryti tarptautinio 
dėmesio susilaukiančiu. O jei 
taip, tai kaip šio baltiečių moks
lininkų sambūrio veikla (suva
žiavimai, leidiniai ir t. t.) yra 
kotiruojami įvairių kraštų 
mokslo institucijų ir jų leidinių 
puslapiuose?

— Aišku, iš karto prasiveržti

į tarptautinius vandenis neįma
noma. Bet ir per labai trumpą 
AABS veiklos laiką jau pasisekė 
užmegzti ryšius su eile pasaulio 
mokslinių institucijų. AABS kei
čiasi leidiniais su eile bibliotekų 
ir mokslinių tyrimo įstaigų. 
Veikloje aktyviai dalyvauja ir 
ne baltai mokslininkai. Yra ry

šiai su tokiomis organizacijomis 
kaip Baltisches Historische 
Kommission — vokiečių istorikų 
baltistų draugija. Tarptautinį 
organizacijos pobūdį rodo net 
ir šioje konferencijoje dalyvaują 
amerikiečiai, vokiečiai, anglai, 
suomiai ir švedai mokslininkai. 
Konferencijos yra skelbiamos 
akademinėje spaudoje ir jų ap
rašai yra pasirodę eilėje žurna
lų. Tad, apskritai paėmus, atro
do, kad galimybė prasiveržti į 
platesnį mokslinį pasaulį, gauti 
jo pripažinimą yra. Nemažai ta 
linkme jau ir pasistūmėta.

— Kokio dėmesio ir kokio ver
tinimo sambūris yra susilaukęs 
okupuotose tėvynėse ir jų spau
doje?

— AABS, kaip akademinė or
ganizacija, žiūri į problemas iš 
grynai mokslinio taško ir todėl 
savo esme ši organizacija nepri
imtina sovietiniam režimui. Ne
nuostabu, kad keliose užuomi
nose okupuotų tėvynių spaudoje 
ši organizacija buvo traktuota 
arba negatyviai arba sarkastiš
kai. Tačiau yra žinoma, kad Pa
baltijo mokslininkai labai domisi 
šios organizacijos veikla ir norė
tų prie jos mokslinio darbo pri
sijungti. Deja, politika moksli
niam bendravimui yra pastačiu
si sunkiai nugalimas kliūtis.

— Ar daug yra ne vien lietu
vių, latvių ir estų, bet ir kitų 
tautybių mokslininkų, įsitrauku
sių į šio sambūrio veiklą ir besi
dominčių specialiai įvairiausio
mis Baltijos kraštų ir tautų 
problemomis? Būtų įdomu vieną 
kitą pavardę ir jų dėmesio kryp
tį čia sužinoti?

— Statistikos apie ne baltų 
dalyvavimą AABS veikloje ne
turiu. Bet, kaip pavyzdį, paimki
me šios konferencijos dalyvius. 
Lingvistikos srityje dalyvauja 
amerikiečiai profesoriai: David 
Robinson iš Ohio u-to, William 
Schmalstieg iš Pennsylvania St. 
u-to, Gordon Ford iš Northern 
Iowa u-to. Istorijos sekcijose 
dalyvauja eilė vokiečių istorikų, 
kurių tarpe pažymėtinas Man- 
fred Hellmann iš Muensterio u-to,
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Lietuvių kultūros židinys New Yorke Kertinė paraštė

Dr. Tomas Remeikis 
atsako į klausimus
neseniai išleidęs “Grundzuege 
der Geschichte Litauens”. Prof. 
Hęllmann konferencijai pateiks 
referatą apie Pabaltijo vokiečius 
devynioliktame amžiuje. Pažy
mėtinas taip pat Hans Dieter 
Handrack, kuris pateiks refera
tą apie vokiečių okupacinės val
džios kultūrinę politiką Pabal
tijy. Specialioje pietų sesijoje 
turėsime ypatingą svečią — 
prof. Nicholas Riasanovsky iš 
Califomijos u-to, kuris yra 
American Association for the 
Aflvancement of Slavic Studies"
— pagrindinės Amerikos slavis- 
tų organizacijos — prezidentas. 
Prof. Riasanovsky. skaitys pa
skaitą apie inteligentijos ir val
džios skilimą Rusijos imperijo
je aplamai ir Pabaltijy specifiš
kai devyniolikto šimtmečio vidu
ryje. Tai tik keli pavyzdžiai. 
Spėčiau, kad iš visų konferenci
jos dalyvių — paskaitininkų, 
sekcijų vadovų ir komentatorių
— apie ketvirtadalis yra ne bal
tų kilmės.

— Ar yra planuojama šio su
važiavimo paskaitas vėliau iš
leisti ir atskiru leidiniu? Ar su
silaukia tokie leidiniai norimo 
dėmesio plačiajame mokslą pa
sauly?

— Ar bus išleista, priklausys 
dalinai nuo finansinių išteklių. 
Šią konferenciją yra parėmęs 
Lietuvių fondas, kas sudaro pa
grindą ko nors tikėtis.

Konferencijų leidiniai yra daž
ni, bet jų vertė ir rinka dažnai 
riboti. Konferencijose pasitaiko 
ir labai gerų ir labai blogų refe
ratų, o spausdinti viską be ati
tinkamos atrankos, mano nuo
mone, nėra tikslu, nei pateisina
ma. Knygos, susidedančios iš 
straipsnių mišinio, sunkiai par
duodamos. Daugiau vertės turi 
knygos, kurios tematiniai yra 
vieningos. Todėl, norint sulaukti 
platesnio dėmesio, reikėtų leisti 
knygą rinktinių straipsnių, kurie 
turiniu ir problematika rišasi. 
Ar kas nors panašaus susidarys 
šios konferencijos išdavoj, dar 
per anksti spręsti. Kiekvienu at
veju dalis referatų, be abejo, pa
sirodys ar tai “Lituanus”, ar 
“Journal of Baltic Studies” ar 
kituose moksliniuose leidiniuose.

— Panašių bendrų susibėgimų 
progomis latviai ir estai tiek sa
vo prelegentų, tiek savų temų 
skaičiumi mus, berods, vis pra
lenkdavo. Ar ir šį kartą ši “tra
dicija” nebus sulaužyta, nors sa-

New Yotfko lietuvių kolonija 
yra gausi, bet mažiau koncent
ruota, nėgių pvz. Ghicagoj, To
ronte ar kituose miestuose. Pir
mosios imigracijos lietuviai gy
veno labiau suglaustam rate ir 
buvo pasiekę gražių rezultatų,

J pastatydami savas bažnyčias, su
kurdami parapijas ir klubus. 
Naujoji ateivių banga tačiau ne
ilgai būrėsi Williamsburge, Mas- 
ipethe ir kituose Brooklyno lietu
vių centruose. Senesni ajai kartai 
nykstant, o naujajai išsiskirstant 
po New Yorko ir 'apylinkių prie
miesčius, pradėjo silpnėti seniau 
sukurtos lietuviškos parapijos, 
klubai ir organizacijos. Kilo klau
simas, kaip sustabdyti' New Yor
ko lietuvių “emigraciją” į prie
miesčius ir kaip suburti lietuvius, 
ypač naujos kartos jaunimą po 
vienu stogu. Sekdami lietuvių 
spaudą, niujorkiečiai stebėjo lie
tuvių jėzuitų įkurto Chitagos 
Jaunimo centro veiklą ir jautė, 
kad New Yoikui tailp pat labai 
reikalingas lietuviškos veiklos ži
dinys. Tuo pačiu metu, 1951 me
tais, Rrooklyne įsikūrę lietuviai 
pranciškonai irgi pradėjo dairy
tis naujų patalpų. Pranciškonų 
vedamas didelis kultūrinis ir pa
storalinis darbas veržėsi į naujus 
akiračius, bet darbo sąlygų ir erd
vės trūkumas slopino jų pastan
gas. 1963 m. New Yorko Lietu
vių Bendruomenė ir paskiros or
ganizacijos kreipėsi į pranciško
nus ir išreiškė žodžiu tai, kas 
jau seniai glūdėjo niujorkiečių 
mintyse — reikalą statyti naują 
New Yorko lietuvių centrą. Pri
tariant lietuviškų 'parapijų 'kle
bonam, Kunigų Vienybei ir dau
geliui organizacijų bei pavienių 
asmenų, 1964 metais pranciško
nai ėmėsi žygių lietuviško židi
nio statybai. Tuometinis pran
ciškonų provinciolas kum. Le
onardas Andriėkus pavedė tinka
mo sklypo ieškojimą, nupirkimą 
ir statybos organizavimą Brook
lyno vienuolyno viršininkui 
kun. Juvenaliui Liaubai. Šiam 
darbe jam ypatingai daug padė
jo ir kum. Petras Baniūnas, Dar
bininko administratorius. Sklypo
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(Atkelta iš 1 psl.)

nekaltindami, o tik pabrėždami 
bendrąjį mūsų nesusigaudymą, 
rodos, taip elementariuos daly
kuos. Štai už garbės stalo iškil
mėje (žiūr. nuotr. šiame psl.) suso 
dinti vien tik politikai, visuome
nininkai, verslininkai, dvasiškiai. 
Visi labai geri žmonės, visi la
bai reikalingi. Bet kurgi kultūri
ninkai — kūrėjai, mokslininkai?

levuty

Kultūros židinio ir lietuvių pranciškonų vienuolyno bendras vaizdas Brook- 
lyne, N. Y. Nuotr. R. Kisieliaus

ieškojimas, pirkimas ir įvairios 
legalios kliūtys užėmė labai daug 
laiko. Tiktai 1968 metų gale bu
vo galutinai įsigyta keletos na
mų pločio nuosavybė gražiame 
Highland parko rajone, kiek ga
lima arčiau prie netoliese susi
kūrusių Woodhaven, Richmond 
Hill ir tolimesnių Long Island 
lietuviškų kolonijų. Buvo supla
nuota pastatyti centrą, į kurį bū
tų galima perkelti pranciškonų 
vienuolyną, koplyčią, laikraščių 
ir knygų spaustuvę, Darbininko 
redakciją ir administraciją, ša
lia to buvo planuojama pastaty
ti didelę salę ir patalpas susirin
kimams, organizacijų posė
džiams, mokyklai ir sportinin
kams. Pranciškonams sudėjus 
savo sutaupąs į sklypo pirkimą ir 
legalines išlaidas, statybos lėšų 
telkimui buvo 'pakviestos lietuvių 
organizacijos. 'Darbininko pus
lapiuose nuolatos buvo prašoma 
ir raginama aukoti židinio sta
tybai. Buvo skelbiami aukotojų 
sąrašai, vedama kartoteka ir or
ganizuojami aukų vajai. Persior
ganizavus pranciškonų vadovy
bei, proVinciolu tapo kun. Jurgis 
Gailiušis, Brooklyno vienuolynų 
viršininku — kun. L. Andriėkus, 
o židinio statybos reikalų vedė
ju — kun. P. Baltakis. Si vado
vybė visomis jėgomis ir išgalė

mis rėmė statybos organizavimą 
ir siuntė pranciškonus į visuome
nę, ieškodami finansinės para
mos.

Ieškant pastovių įplaukų, kun. 
P. Baltakio 'pastangomis 1970 m. 
buvo suorganizuotas pranciško
nų rėmėjų būrelis ir gautas leidi
mas populiariems “bingo” loši
mams, kurių pelnas būtų skiria
mas židinio statybai. Aukų va
jams neatnešant 'pageidaujamų 
rezultatų, 1972 m, buvo sukurta 
antra bingo lošimų 'grupė, kuriai 
leidimą gavo New Yorko Lietu
vių atletų klubas ir rėmėjai. Bin
go organizacijų sutelktos paja
mos įkvėpė naujas pastangas ži
dinio statybą kuo greičiau įvyk
dyti.

Busimojo židinio senosiose pa
talpose tuo tarpu jau virė lietu
vių kultūrinis gyvenimas. Pir
mieji čia rado pastogę New Yor
ko skautai ir atletų klubo sporti
ninkai. Ilgainiui visos organiza
cijos čia ruošė susirinkimus .po
sėdžius. suvažiavimus ir vaišes. 
Numatytas ateičiai pastatas bu
vo atremontuotas ir pagerintas 
visuomenės naudojimui. Čia įsi
kūrė vyrų choras “Perkūnas”,, 
buvo rengiamos dailininkų paro
dos, kultūrinės ipopietės ir jauni
mo pamaldos. Ši veikla dar la
biau padrąsino ir . įrodė naujų,

Kultūros židinio atidarymo iškilmių garbūs prezidiumas. Iš kairūs į dešinę: A. Vakselis, dr. J Kazickas, J. Šlepetys, 
prel. J. Balkūnas, J. Gaila, dr. K. Valiūnas, vysk. V. Brizgys, vysk. Fr. Mugavero, Tūv. J. Gailiušis, OFM, A. Simutis, 
kun. J. Borevičius, SJ, V. Abraitis, Tūv Baltakis, OFM, E. Mlckeliūnienū. Nuotr. R. Kisieliaus

vo rankose ir turime visus suva
žiavimo vairus?

— Deja, latviai ir šioje konfe
rencijoje pateiks daugiausia re
feratų ir dalyvių, nors šį kartą 
ir lietuvių įnašas jau bus dides
nis negu Toronto u-te vykusioje 
trečiojoje konferencijoje 1972 
m. Situacija yra tokia, kad lat
vių ir estų akademikų skaičius 
proporcingai yra didesnis negu 
lietuvių, ypač tų, kurie dirba 
akademinėse institucijose. Lat
viai, be to, yra labai veržlūs. Tai 
atsispindi ir sambūrio veikloje- 
Net pati AABS taip pat buvo 
daugiausia latvių iniciatyvos re
zultatas. Bet, kaip nurodžiau, 
balansai keičiasi, ir manau, kad 
netolimoje ateityje lietuviai aka
demikai prideramai pradės daly
vauti AABS veikloje.

— Ar baltiečių mokslininkų 
suvažiavimas Chicagoje yra la
biau grynai uždaras akademinio

klodo įvykis, ar jis skirtas ir 
plačiajai visuomenei, visai Chi- 
cagos lietuvi jai?

— Konferencija yra grynai 
akademinio pobūdžio, siekiame 
išlaikyti kuo aukštesnį mokslinį 
lygį. Tai nereiškia, kad konfe
rencija skirta tik specialistui. 
Kiekvienas sąmoningas ir išpru
sęs individas ras konferencijos 
programoje daug įdomaus ir 
naudingo. Mes nuoširdžiai kvie
čiame, tiesiog maldaujame, visą 
Chicagos lietuviją konferencijo
je dalyvauti ar bent užsukti pa
sižiūrėti, ką mes ten darome.

— Kas, Jūsų nuomone, šį 
kartą bus šio suvažiavimo apim
tyje ir jo temose tikrai išskirti
no, ko neišgirsti, nepamatyti, 
nedalyvauti būtų tikrai nuoso- 
lis?

— Pirmoje vietoje tai yra 
tarptautinė konferencija pilna 
to žodžio prasme, skirta specifi

niai Pabaltijo klausimams na
grinėti. Vien šis faktas turėtų 
konferenciją padaryti svarbia ir 
prasminga kiekvienam, besido
minčiam tos geografinės erdvės 
ir jos tautų padėtimi bei likimu.

Antroje vietoje, manau, yra 
svarbi ta platesnė perspektyva, 
kurią šio pobūdžio konferenci
jos gali suteikti. Per dažnai mes 
nagrinėjame vien tik savo prob
lemas iš labai siauro, vidinio, 
izoliuoto taško, užmiršdami, kad 
mūsų tautų išsivystymas buvo 
giliai įtakotas daug platesniu 
mastu pasireiškusių istorinių jė
gų. Šioje konferencijoje bus ga
lima bent šiek tiek pažvelgti į 
Pabaltijį iš lyginamojo ir išori
nio požiūrio.

Galų gale dalyvauja eilė ne 
baltų, kurių žvilgsnis į baltų 
tautas ypač gali būti įdomus ir 
provokuojantis tolimesnes stu
dijas.

erdvesnių patalpų reikalingumą. 
Senoms ir būsimoms patal

poms prigijo Kultūros Židinio 
vaidas. Po keletos 'pakeitimų, ga
lutinai buvo paruoštas patalpų 
projektas, o -1972 metais pradėta 
pati statyba. Planus paruošė ar
chitektas Antanas Vytuvis, o sta
tybą apsiėmė įvykdyti šiek tiek 
lietuviams gimininga Elite 
Canst. bendrovė. 1972 m. lap
kričio mėnesį buvo pašventinti 
Židinio pamatai, 1973 m. gegu
žės mėn. iškeltas ant stogo vai
nikas.

Nuolatos tuštėjantis statybos 
fondas buvo papildomas naujais 
vajais ir parengimais, kurių 'pel
nas įgalino tolimesnį statybos 
vykdymą. Vienam tokiam vajaus 
baliuje buvo surinkta apie 50,000 
dol.

Talkininkų ir aukotojų dėka 
1973 m. 'gruodžio 1 dieną Netv 
Yorlko Kultūros Židinys buvo 'ati
darytas visuomenės maudojimiui. 
Ta proga buvo suruoštas didelis 
rėmėjų ir aukotojų banketas jau 
naujoje salėje. Pirmąkart Židiny 
griausmingai nuskambėjo Lietu
vos himnas, ir pagaliau po de
šimt metų niujorkiečiai pasijuto 
savo namuose.

Kultūros Židinio dedikacija — 
pašventinimas ir iškilmingas 
atidarymas buvo suruošta šių 
metų vasario mėn. 10 dieną. Da
lyvaujant Brooklyno diecezijos 
vyskupui Francis Mugavero, vys
kupui V. Brizgiui ir kitiems ku
nigams, buvo atlaikytos iškil
mingos Sv. Mišios ir atliktas de
dikacijos aktas bei aukotojų pa
gerbimas. 'Prieš tai pats vysk. 
F. Mugavero, didelis lietuvių 
draugas, pašventino naujas pa
talpas. Vėliau įvyko meninis 
koncertas, kurio programą atliko 
solistai Gina Čapkauskienė ir Ka
zys Yakutis. Dedikacijos iškilmėms 
buvo dalis lietuvių kultūrinio fes
tivalio, 'kuris prasidėjo jungtine 
dailės paroda ir baigėsi Vasa
rio il'6-tos minėjimu. •

Pažvelgus į pereitų dešimties 
metų pastangas, kyla įdėto dar
bo, nugalėtų kliūčių ir pasiektų 
laimėjimų prisiminimai. Prieš 
akis stovi daugybė veidų ir pa
vardžių — aukotojų, rėmėjų, tal
kininkų, darbininkų ir organiza
torių. Visiems tenka gili lietuvių 
visuomenės ir tautos padėka. Iš
eivijos gyvenime būtinai reika
lingi tokie židiniai, kurie, lyg 
tvirtovės, gintų lietuvių kultūrą 
svetimoj žemėje. Į šių tvirtovių 
eiles įsijungia ir New Yorko lie
tuvių Kultūros Židinys. Alg. S.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ nt VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čloe ir Califorata 

Plrmad., antrad. Ir ketvlrtad. nuo 
6 Iki 7:S0 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 2 iki 3:80 vaj. 
Trežiad. ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4042 
Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

TeL — 925-8388

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos 

2624 IVest 71st Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTTKAS 
6230 W. Cerautk Rd., Bertvyn, III.
Plrmad., Antrad., Ketv. tr Penktad. 

9 vai. ryto Iki 12 vai. dieną Ir nuo 
2 vai. popiet Iki 8 vai. vakaro. 

Šeštadieniais 8:30-12 vai. dieną
Emergency tel. — 788-3981

Juk čia Kultūros namai ir Kultū
ros namų atidarymas. Kad ne
būčiau blogai suprastas, pabrė
žiu, jog čia kalbu ne už tą ar kitą 
asmenį, o tik už jų atstovaujamas1 
kultūros sritis, kurios Kultūros na
mų atidarymo akte buvo para
doksiškai pamirštos. Sakysim, 
kodėl tarp nuotraukoje regimųjų 
nėra nė vieno visiems rašytojams 
atstovaujančio kurio nors rašyto
jo, kurio nors muzikai atstovau
jančio kompozitoriaus, kurio

nors dailininko, kurio nors 
mokslininko? Ir kaip būtų buvę 
gražu, jei ten už stalo matytume 
ir Rašytojų draugijos pirmininką 
poetą Leonardą Andriekų, ir 
prof. Vytautą Marijošių ar kom- 
poz. Jeronimą Kačinksą, ir daili
ninką K. Žoromskj ar V. K. Jo
nyną, ir istoriką dr. Joųą Puzi- 
ną ar kuriuos nors kitus. Ir ne 
jie čia būtų buvę gerbiami, o tik 
akcentuojama tai, kam juk la
biausiai ir skirti Kultūros namai. 
Dabar gi išėjo taip, kad iškil
mėje buvo stiebai, bet nebuvo 
vėliavų, o gal buvo vėliavos, bet 
nebuvo stiebų. k. brd.

PB 8-3229-4
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

2858 IVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir inoterą ilgo., 

Gtnekologtnū Chirurgija 
8449 So. Pulaski Road (Crawfortl 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PI., Justice, II., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 656-0533

EOX VAI.l.EV MEDICAL CENTEH 
880 Summlt Street 

Itoute 58 — 1-Jgln Illinois

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 IVest 71st Street

Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt. 1-6. treū. ir šešt. tik 
susitarus.

Dr Ant. Rudoko kabinetą perūmū

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 IVest 51 s t Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4, SeStad. 10—8 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybū — Nervą Ir 
Emocinga Ligos

CRAtVFORD MEDICAL BUILDING 
644# So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Rezld. tel. — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos
atsiliepia.

pagal susitarimą. Jei i 
skambinti: MI 3-0001.

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
3907 IVest lOSrd Street

Valandos pagal Busitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
j o k a A

VAIKŲ LIGOS 
2656 IVest 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo E iki 8 
vai. vak., SeStad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 IVest 03rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. k 
8 Iki 8 vai. Trečlad. Ir SeStad. uždaryta

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL ofiso ir bato OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue Cicero 

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 IVest 59th Street 
VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai., p 
vai. vak., šeštad. 12-3 vai 
trečlad. uždaryte

p. 6-9
p. p. o

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAU6ELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2750 IVest 71st Street

Tel. 776-3717, neatsiliepus skambinti 
848-3BOO. Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South tVeslern švinui' 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki
8 v. popiet. Trečlad. Ir šeštad. 

10 v. ryto Iki 1 v. popiet
Ofiso telef. RE 7-1168 

Reztd. telef. — 230-2919

nuo

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 IVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: plrmad., antrad., ketv. tr penkt.
nuo 8 Iki 7 vai. p. p.

Tik susitarus.

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
ofisai:

111 N. WARASH AVĖ. 
4200 N. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st SL — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contoct lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treū.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

Ofiso tel. RE 5-441P 
Rezld. GR 6-0617

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1 vai. 
Iki 8 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. Ir penkt. nuo 1-8 vai. P- P- 

Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59tb SL 

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

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

Ofiso tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6194

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad. 
2-4 Ir 6-8. Treū. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenne

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

Tel. Ofiso PR 0-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Ofiso tel. 767-21411 narni 
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—6 Ir 
penktad. 2—6 Aešt pagal susitarimą

REMK3TE DIENU ‘TDRAUGA"
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Pasišvenčiau eiti vienišojo keliu
Kalbamės su dailininku Jonu Rimša jo artėjančios parodos 
Chicagoje proga

Po ilgesnės pertraukos ir tik 
antrą, kartą iš viso Chicagoje 
gegužės 10 d. (ateinantį penkta
dienį) 7:30 v. vak. šiurlionio ga
lerijoje atidaroma Jono Rimšos 
darbų, paroda, šiuo metu daili
ninkas vienuoliškai vienišas, pa
skendęs vien tik kūrybos gelme
nyse, gyvena tapybiškoje Paci- 
fiko pakrantėje, Santa Monicoje, 
Kalifornijoje. Per tokias tolybes 
nelengva buvo net ir laišku jį 
susirasti ir užkalbinti. Tačiau 
surastas prakalbo mielai ir įdo
miai-

— Kurios temos vyraus šioje 
Jūsų parodoje: ar tai bus dau
giau peizažai, ar figūrinės kom
pozicijos, ar viena ir antra kar
tu?

— Ši paroda pasižymės figū
rinėmis kompozicijomis, kurios 
normaliai ir vyrauja mano pas
kutinio laikotarpio tapyboje. Iš
skirtina bus tai, kad ši paroda 
atstovaus mano darbams, sukur
tiems po kelionės į Tahiti salą. 
Neatsisakau ir peizažo, kuris 
mane domina ir inspiruoja.

— Kurios priežastys ir kuri 
jėga vertė Jus palikti jaunystėje 
Lietuvą ir atsidurti Pietų Ame
boj?

— Apleidau Lietuvą anksty
voje jaunystėje, pasiryžęs moky
tis dailės. Mat, gimtinėje dėl 
įvairių šeimyninių įgeidžių šito 
siekti buvo neįmanoma. Šeimoje 
mano meno siekimo troškulys 
nebuv# suprastas, tad pasišven
čiau eiti vienišu keliu, kuris ir 
išvedė mane egzotiškon aplin
kom Tokia aplinka traukia kiek
vieną jauną individą, siekiantį 
įsipilietini kūrybingame pasau
lyje/Viena tenka tik pastebėti, 
kad realybė egzotinio pasaulio 
buvo Iąbai sunki. Tačiau tie jau
nystės pergyvenimai jau labai 
toli, dabar atrodo net romantiš
ki.

Jonas Rimša

salos gyvenimą ir žmones, tuo 
daugiau svajojau ją pats pama
tyt Po ilgų metų mano svajonė 
išsipildė. Prieš 7 metus susipa
žinau su šios salos gyventojais, 
papročiais ir nerūpestingu gy
venimu. Man tai buvo naujo pa
saulio atradimas, kurs liudija 
tą civilizacijos nepaliestą ir 
dar nesugadintą žmogų. Poline- 
ziečiai mieli ir linksmi žmonės, 
kurie priėmė mane savo tarpan 
kaip tikrą brolį. Todėl ir sten
giuos tą gyvenimą užfiksuoti 
drobėje.

— Kurie viešieji Jūsų kūrybos 
įvertinimai Jums buvo malo
niausi ir reikšmingiausi?

— Kiekvienas nuoširdus ir 
kritiškas vertinimas yra reikš-

Nuotrauka V. Maželio

mmgas. Manau, kad pats malo
niausias yra tas vertinimas, ku
ris tiksliai išreiškia kūrėjo mintį 
ir dvasią. Gi kūrinio techniškas 
išpildymas yra kritikų pasisa
kymo plotmė

— O kokie prisiminimai iš 
kontaktų plačiajame pasaulyje 
su savo tautiečiais lietuviais?

— Nors pragyvenau savo gy
venimą užsienyje, tačiau dvasi
nis ryšys niekad su Lietuva ne
nutrūko. Lietuvio ieškojau Pie
tų Amerikos plotuose, Europo
je, o jį suradęs, džiaugiausi kaip 
kūdikis. Savaime aišku, giminės 
ir prieteliai visuomet užpildyda
vo retkarčiais susidariusią lie
tuvišką tuštumą.

— Kaip jaučiatės, apsigyve

nęs jau ne primityvioje, bet in
dustrinėje Amerikoje

— Apie Ameriką ne man kal
bėti. Jūs visi ją pažįstate. Žino
te, kas joje gera ir šviesu, paty
rėte ir kas peiktino. Paskutiniu 
metu susidariau čia geresnes są
lygas darbui. Tai man yra svar
biausia, o daugiau gi dailinin
kui nieko ir nereikia!

— Savo jaunystėje Jūs paro
dėte nepasitenkinimą sustingu
sioms meno formoms ir pasuko
te modernesnės kūrybos kryp
timi Įdomu, ar dabar neasiran- 
da noro padaryti naują posūkį 
ir paieškoti naujo meninio išsi
reiškimo tapyboje?

— Pirmąjį nepasitenkinimą 
pajutau, dar būdamas Meno 
akademijoje. Tiesiog kankinda
vausi, kai tekdavo diębtį su gy
vybės neturinčia gipsine me
džiaga, , prisilaikant maksima
laus tikslumo grupinėse figūro
se. Bet, apleidęs itališką mokyk
lą, patekau į prancūziško impre
sionizmo pasaulį. Ir tik tada pa
jutau pilną savęs išsisakymo ir 
pasireiškimo galimybę. O kal
bėdamas apie naujus posūkius, 
tai prisimenu išsireiškimą, jog 
visose dailės išraiškose yra vie
nas bendras vardiklis: nesu
stingti, netūpčioti vietoje, eiti 
lygiagrečiai su gyvenimu, o gal 
net žengtdti ir į priekį.

— Kokie artimiausi Jūsų pla
nai, turint galvoj poilsį ir dar
bą.

— Dirbti ir dar kartą dirbti. 
Noriu užbaigti ciklą apie Tahiti 
salą, o poilsiui šiemet ruošiuos 
į Taboro farmą, kur esu kvie
čiamas savo artimų bičiulių, ku
riuos Jūs visi pažįstate, pas Al
mą ir Valdą Adamkus.

*
O tolimesnį ir tiesioginiausią 

pokalbį visi dailės mėgėjai, ku
riem tik bus įmanoma, galės su 
dailininku tęsti, stebėdami ir 
dvasioje prakalbindami jo pa
veikslus Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, individualioje Jono 
Rimšos parodoje gegužės 10-19 
d. Parodos atidarymas gegužės 
10 d. (penktadienį) 7 vai. 30 
min. vak. Parodą rengia ir visus 
kviečia “Margutis”.

Juozas Y tuvis
LAIKAS NEKLAUSIA

Nelaukiu vakaro — 
ateis,
nešaukiu ryto — 
išauš;
jei laukčiau, šaukčiau, 
diena nebūtų kitokia.

Nelaukiu stebuklo — 
įvyks,
nešaukiu mirties — 
atkaks;
jei laukčiau, kviesčiau, 
viltis nebūtų kitokia.

Delsiu užpilti 
pelenais akis, 
skubu įminti 
grūdą dirvon; 
skubu ar delsiu, 
laikas neklausia kodėl?

BEDUONIS

Lūžta duona rankose, 
byra trupiniais...
Kas man atleis — 
grūdo nešėjau, 
derliaus neploviau.

Slysta kasdienė pirštais, 
nesiekia burnos...
O kas atstos 
Skonį, keptos 
motinos pečiuje ?

Kvepia ruginė kmynais, 
kvepės ajerais...
O kas išleis, 
o kas išves 
per namų slenkstį?

Kas palydės beduonį, 
o kas bežemį?
Argi baltoji, 
argi kvietinė, 
kurią laužiau artojam ?

AR BUS TALKOS SALOJ?

Išslydo spindulys 
iš rankų 
soduose, 
ištirpo smėlis 
tarp pirštų

V. K. Jonynas Trys apaštalai
Skulptūra Maspetho, N. Y. bažnyčioje

kopose —
kas liko,
Viešpatie?

Tik vėjas iš rytų, 
tik potvynis...
Valtis ir burės, 
plakamos 
į vakarus, 
į vakarus..-

Irkis, — girdžiu, — irkis! 
Vykis saulę 
skubančią!
Tiesk tinklus saloj 
ir neklausk: 
ar bus žuvų, 
ar bus talkos?

ARGI VIS TIEK?

Vingių vingiais praskriejom 
ir dingom,
lyg paukščiai horizonte, 
ieškodami lizdo.

Aplenkėm prarajas, 
leidomės kloniu, 
žvilgsniu tirpdėm 
auksinę saulę...

Argi vis tiek, 
kas ieškos teisybės, 
ne išminties, 
mūsų klystkeliuos?

O, VA, IR SUSPĖJA!

Vasaros kaista, 
žiemos tirpsta 
pavasariai garuoja — 
nespėsi, nespėsi!

O, va, ir spėjai, 
virpėjęs vėjuj, 
dirvą paliesti, 
vagas užkristi.

Tai kas, kad. voras 
apdrieks rugieną, 
kad žydrios spalvos 
praras pigmentą.

IŠ TOLIŲ GRĮŽUSIOS

Grįžta vėlės 
sodybosna, 
styra po kryžiais 
svyrančiais.

Žvalgo pavėsio 
soduose, — 
šakos pakirstos 
nežydosios.

Ieško židinio
įšilusio,
gyvų žarijų
žėrinčių.

Neranda, trupinių 
pabirusių, 
žvakių graudulinių 
mirusiem.

Kur atttsį ras
vėlės,
iš tolių
grįžusios?

— Kur ir kada jautėtės laimin
giausias savo gyvenimo ir kū- 
rybosįįtely?

—f Nėra, tur būt, gyvenime ab
soliučiai laimingiausios dienos. 
Tačiau vieną iš prisimintinų, 
kaip tikrosios laimės prasiverži
mų, pajutau tą dieną, kada suži
nojau, jog esu priimtas Buenos 
Aires mieste į Nacionalinę meno 
akademiją, o antrą kartą, kai 
pirmą kartą spaudoje pasirodė 
aprašymas, vertinusias vienos iš 
mano akvarelių.

—Kuriuose pasaulio muzie
juose, viešuose pastatuose ar 
privačioje nuosavybėje galima 
rasti Jūsų tapybos darbų?

— į šį klausimą sunku atsa
kyti, nes nevedžiau chronologi
nės kartotekos. O paveikslų ra
site. Argentinos, Bolivijos, Mad
rido, Lietuvos muziejuos. Yra ir 
Čiurlionio galerijoje Chicagoje. 
Vienas istorinės reikšmės pa
veikslas yra La Paz miesto sa
vivaldybės rūmuose, kurį nuta
piau, gavęs Bolivijos vyriausy
bės užsakymą. Centrinis Bolivi
jos bankas taipgi pasipuošęs 13 
mano paveikslų. Tačiau daugiau
sia mano paveikslų yra įsigiję 
meno mėgėjai. Paveikslų apsčiai 
galima rasti įvairiose užsienio 
valstybių atstovybėse La Paz 
mieste.

— Kas paskatino Jus vykti į 
Tahiti ir įamžinti drobėj šios eg
zotiškos salos gyventojus ir ap
linką,

— Bestudijuodamas meno is
toriją ’ Akademijoje, pirmiausia 
susipažinau su Gauguinu, kuris 
užbūrė mane egzotine Tahiti sa
lą- Kuo daugiau gilinausi j tos

Robert Planguette „Kornevilio Varpų" 
pastatymas Chicagoje
VLADAS JAKUBĖNAS

“Pirmyn” choras Chicagoje ir 
jo dirigentas K. Steponavičius — 
tie vardai nuskamba tolimais at
siminimais. 1938 vasarą, pasinau
dodamas pustrečio mėnesio kon
servatorijos atostogomis, buvau, 
kaip paprastai, išvykęs į Vakarų 
Europą, aplankęs Paryžių, Lon
donu, prancūzų Rivierą ir Lenkiją. 
Sugrįžus tėvynėn, radau Kauną 
pilną įspūdžių iš amerikiečių cho
ro “Pirmyn” viešnagės. Pagal 
bendrą nuomonę: ne viskas pati
ko svečių repertuaro srityje dėl 
operečių ištraukų 'gausumo, bet 
visi buvo nustebę puikiai niuan
suotu ir grynai intonuotu išpildy
mu. Buvo net nuomonių, kad, iš
skyrus koncerte inesirodantį Kau
no operos chorą, kiti mūsų orga
nizacijų palaikomi mėgėjų chorai 
tiek švaraus ir diferencijuoto at
likimo tuo laiku neturėjo.

Su savotišku įvairių jausmų mi
šiniu dabar (ipo 36 metų), išgy
venus aibę visokių 'politinių aud
rų 'bei pasikeitimų, gerokai įaugus 
į pradžioje taip svetimas šio kraš
to sąlygas, tenka matyt ir girdėt 
tą patį “'Pirmyn” chorą, gal ne 
tuo pačiu sąstatu, bet to paties 
dar pilno energijos K. Steponavi
čiaus vadovaujamą.

“Pirmyn” choro beveik kasine- 
pfl&t-atyRifli turi

gan seną, nenutrauktą ryšį su 
“pirmosios” emigracijos laikais, 
kur Miko Petrausko, St. Šimkaus, 
A. Vanagaičio, J. Žilevičiaus ir 
daugelio Amerikoje iškilusių va
dovaujančių muzikų buvo atlikta 
nemažai “žygdarbių”, apie ku
riuos mes, gyvendami Lietuvoje, 
o kartais ir Rusijos platybėse, ma
žai težinojom. Ano meto sąlygo
mis tačiau tai buvo tikri žygdar
biai.

K. Steponavičiaus pastatymai 
remiasi itin žymia dalim juo pa
čiu. Profesinio išsilavinimo muzi
kas, su pagrindine smuikininko 
specialybe, jis lengvai apima dau
gelį sričių. Kaip žinoma, jis yra 
ilgametis ir sėkmingas chorvedys 
bei choro auklėtojas. Kaip orkest
ro dirigentas, jis yra kiek savotiš
kas. Jis diriguoja iš pažiūros lyg 
kiėk suvaržyta “iš alkūnės” tech
nika. Tačiau jo dirigavimas kartu 
yra nepaprastai lankstus, prisitai
kąs prie muzikos, o taipgi sugebąs 
beveik “parodyti visiems viską”. 
K. Steponavičiaus pastatymai 
kartais nebūna galutinai surepe
tuoti prieš premjerą; tai itin 
efektingai kompensuojama diri
gento mosto vikrumu ir tempera
mentu. Įdomus yra K. Steponavi
čiaus sugebėjimas švytuoti tarp

to (pvz. valso ritine — “iš vieno”, 
ar “iš trijų” ir pan.), tuo pade
dant mažiau muzikoje- išprusu
sioms solistams ar choristams, bet 
kartu netrukdant prie platesnio 
mosto pripratusių orkestrantų. 
K. Steponavičius kartu ir režisuo
ja. Jis tai daro sugebančiai, ne
siekdamas ypatingų efektų, bet 
eidamas sveiku, nusistovėjusiu 
keliu. Toks įvairių elementų kon
centravimas vienose rankose gali 
sukurti vieningą visumą, bet kar
tais gali sukelti ir visumos spragų.

Tam tikra prasme tai gali bū
ti pritaikinta ir šio sezono “Kar- 
nevdlio varpams”. Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje, Ghi- 
cagoj, balandžio 27 ir 28 d. Vei
kslias ėjo K. Steponavičiui įpras
tu (gyvumu; buvo gražių, skam
bių ansamblių, ypač dinamiško
se “forte” vietose; “piano” epi
zoduose choro partijoje kai kur 
trūko precizijos (ypač premjero
je); kilusius ritminius nesklan
dumus greit pašalindavo vikri 
dirigento ranka. Kalbamos, vai
dybinės scenos kai kur .buvo gy
vos ir ryškios; pasitaikė ir “bė
dos” pauzų, dramatinio tempo 
spragų. Scena, kur žvejys Jonas 
Grenys aprengiamas šarvais dva
sioms saugoti pilyje, premjeroje 
per ilgai užtruko, nedavus reikia-

mo scenos efekto. Bailaus jaunuo
lio aprengimas šarvais galėtų 
būti sukombinuotas publikai ma
tant, sudarant komiškai pa
trauklią sceną, o ne choristams 
objektą apsupus. Atrodo taipgi, 
kad visas veikalas galėjo būti 
kiek sutrumpintas be nuostolio 
jo visumai. Abiejuose spektak
liuose buvo keliolika minučių 
peržengta muzikų unijos nusta
tyta trijų valandų norma. Šioje 
šalyje, deja, j tai atsižvelgtina 
dėl aukštų išlaidų orkestrui'.

Jonas Rimša “AnahT* (aliejus)

Taipgi įdomus savotiškumas, 
kad “Kornevilio varpai” daug 
kur skambėjo kažkaip rimtai, lyg 
opera, o ne operetė (tai jokiu 
būdu nėra priekaištas, tik sukel
to įspūdžio konstatavimas!).

Šios visos pastabos galėtų būti 
prasmingos, taikant pastatymui 
aukštus, profesinius reikalavi
mus. Šiaipgi “Kornevilio var
puose” ištisomis ilgomis pastrai
pomis spektaklis ėjo gyvai ir 
sklandžiai. Orkestrinės veiksmų 
įžangos buvo pravestos reljefin

gai, įdomiai, kiėk tai buvo gali
ma su esamuoju orkestru. Jį su
darė Lyric operos orkestrinio 
sambūrio nariai. Sąstatas: 
po vieną medinių, po porą va
rinių pučiamųjų su minimalaus 
gausumo stygininkais ir su dis
kretiškai vartojamų pianinu — 
kai kusr grybštelėjo 'aštresnių są
skambių, ibet aplamai skambėjo 
patenkinamai. Švelnių balsų so
listus (kaip E. Zapolienės) pa
lydint, orkestras galėtų vietomis 
būti bent kiek daugiau apvaldy
tas.

Dalia Kiučėnienė, kaip pJetki- 
ninkė Serpolėta, iškilo šiame 
spektaklyje į pirmaujančią vie
tą, sukurdama sceniškai opere- 
tiškai ryškų, šaržuotą, vaidybinį 
tipą ir parodydama didėjantį su
brendimą vokalinėje srityje. Al
girdas Brazis vėl pakartotinai pa
rodė, jog šiuo metu pergyvenąs 
ypač palankų sau vokalinį perio
dą. Jis tvirtai jautėsi šioje daug 
kartų jo atliktoje Kornevilio ku
nigaikščio rolėje, sukurdamas 
įtikinimą anų laikų aristokrato 
reemigranto tipą. Jo balsas 
skambėjo šviesiai, stipriai su gra
žiu “bei canto”, laisvai žygiuoda
mas per aukštų gaidų kupiną 
partiją ir susilaukdamas pelnytų 
ovacijų (ypač Il-me spektaklyje). 
Eleonora Zapolienė (Žermina) 
premjeroje turėjo 'kai kurių at
minties sušlubavimų, kas atėmė 
jos vaidmeniui dalį efektyvumo, 
bet tai buvo pilnai kompensuo
ta antrame spektaklyje. Ji turi 
gracingą scenos išvaizdą ir ma
lonų, [gerai valdomą, kad ir ne
stiprų balsą. Žerminos rolei ji

(Nukelta, į 4 pusi.)
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Ar prof. Pranas Skardžius yra puristas?
Jo knygos "Lietuviški tarptautinių žodžių atitikmenys" proga

R. Planąuett® "Kornevilio varpai' 
Chicagoje

ANTANAS KŪMAS

Dr. Pranas Skardžius, LIETU
VIŠKI TARPTAUTINIŲ ŽODŽIU 
ATATIKMENYS. Kleido Pedago
ginis lituanistikos institutas 1973 m. 
Chicagoje. Mecenatas Lietuvių fon
das. Spaudė Mykolo Morkūno 
spaustuvė. Leidinys didelio formato, 
100 psl., kaina $4.00, gaunamas ir 
“Drauge”.

*

Neperdėsiu pasakęs, kad prof. 
Pranas Skardžius, kuriam šiemet 
sukanka 75 metai (gimęs 1899. 
III.26), yra paskelbęs daugiau 
raštų, negu bet kuris kitas lietu
vis kalbininkas. Jis savo gyveni
mo tikslu buvo numatęs parašyti 
kelis didelius, pagrindinius lie
tuvių kalbos istorinės gramati
kos veikalus. Deja, karas, okupa
cijos, emigtffc&jAį sunkus darbas 
leido jam pabaigti tik vieną iš 
šių numatytų didelių veikalų: 
“Lietuvių kalbos žodžių darybą” 
(Vilnius, 1943), kuris ir ligi šio 
laiko lieka pagrindiniu lyginamo
sios ir istorinės lietuvių kalbos 
žodžių darybos veikalu.

Tiesiog akys raibsta, kai taip 
staigiai vienu ypu peržvelgi jo 
darbus: ir universitete daug kur
sų dėstė, ir teatre dirbo, ir moks
linius žurnalus redagavo, ir kitų 
parašytus veikalus taisė, redaga
vo, ir praktiško kalbos vartoji
mo žurnalus redągavo bei prira
šė, ir nenuilstamai rašė mokslo 
veikalus, straipsnius, recenzijas. 
Rašė taip pat ir dienraščiuose, 
laikraščiuose, daug metų “Drau
ge” redagavo ir, teberedaguoja 
kalbos skyrių.'^'Daug 'svarbių 
straipsnių parašė Lietuvių Enci
klopedijai ir Encyclopedia Litu- 
enica.

Paskutiniaisiais metais vienas 
po kito pasirodė jo trys lyg ir 
praktiško kalbos vartojimo kny
gos: “Lietuvių kalbos kirčiavi
mas” (Chicąga, 1968); “Anks
tyvesnė ir dabartinė lietuvių 
bendrinės kalbos vartosena” 
(Chicaga, 1971); ir “Lietuviški 
tarptautinių žodžių atitikmenys” 
(Chicaga, 1973).

Šios paskutiniosios knygos pra
tarmėje autorius rašo, kad, sve
tur begyvendami, lietuviai “vis 
mažiau begauna progos savo 
gimtąją kalbą atnaujinti, pagy
vinti, papildyti reikalingiausiais 
savais, lietuviškais žodžiais” (p. 
7). Jis šiuo savo rinkiniu norįs tik 
šia prasme pagelbėti:

“Šitame rinkinyje tarptautinių 
žodžių aiškinimais norima tik 
geriau paryškinti lietuviškų pa
kaitų darybą ir reikšmę; tam tiks
lui tėra parinkti ir tokie tarptau
tiniai žodžiai, kuriems lig šiol 
yra sudarytų lietuviškų pakaitų, 
jau anksčiau vartotų, didžia dali
mi ir dabar Lietuvoje vartojamų, 
bent žodynuose ir kitur. Į visus 
čia teikiamus žodžius reikia žiūrėti 
ne kaip į kokius autoriaus siūly
mus, bet kaip į medžiagą, kuria 
skaitytojai gali individualiai pa
sinaudoti pagal reikalą ir skonį” 
(P- 7).

Labai aiškiai autoriaus para
šyta: “pagal reikalą ir skonį”. 
Bet čia ir prasideda sunkumai: 
kaip pasinaudoti, kas yra tas “rei
kalas ir skonis”? Ar imti vartoti 
tik lietuviškus atitikmenis, arba 
pakaitus, ai- vartoti tik tarptauti
nius žodžius, ar juos “maišyti”, 
vartojant čia vienus, čia kitus? 
Tai yra beveik neišsprendžiama 
problema, amžinas “mūšio lau
kas” tarp “puristų” ir “interna
cionalistų”. Jau prieš daugiau 
negu 50 metų prof. K. Būga ra
šė: ,

“Kiti mūsų, tariamieji žodžio 
(ne kalbos dvasios) “pūristos” 
(švarininkai), vengia atskirų 
svetimųjų žodžių it maro ligos, 
tuo tarpu kad savuosius žodžius 
taip suraizgo, kad šiaipjau žmo
gelis — neinteligentas — nemo

kėdamas svetimų kalbų, niekaip 
negalėtų išpainioti tojo mūsų pū
ristos lietuviškų žodžių rezginio” 
(R. R. II, 484).

Būgai, matyt, tuomet labiau 
rūpėjo gryna, lietuviška sintaksė, 
žodžių tvarka, priešdėlių ir prie
sagų vartojimas ir panašūs daly
kai. Viena proga jis rašė:

“Gražios, taisyklingos kalbos 
reikia ieškoti ne inteligentuose, 
bet mūsų liaudyje. Kalbos turi
me mokytis ne iš gimnazijos ir 
universiteto mokytojų, bet iš kai
mo kerdžių ir žemės artojų” (R. 
R. II, 485). ‘

Išeitų, kad ir Būga, nors tuo 
metu jis pats jau buvo “univer- 
sito mokytoju”, labiau pasitikėjo 
paprasto, svetimų įtakų nesuga
dinto lietuvio kalba. Iš antrosios 
citatos galima būtų spręsti, kad 
ir Būga pasisakė prieš bereika
lingą tarptautinių žodžių vartoji
mą.

Taigi, prof. Skardžiaus knyga 
tuo atžvilgiu yra labai įdomi: 
pirmą kartą čia surinktas gražus 
gana dažnai vartojamų tarptau
tinių žodžių sąrašas su “įvairiai 
nusisekusiais” pakaitais — ati
tikmenimis.

Bet kaip ir visur gyvenime, 
taip ir šioje knygoje pasitaiko 
keistų dalykų. Sakysime, mes su
radome keliolika žodžių — o jų 
būtų galima ir daugiau rasti — 
kurie nėra tarptautiniai ta pras
me, kad jie vartojami bent kelio
se kalbose, paprastai yra kilę iš 
graikų, lotynų arba prancūzų bei 
anglų kalbų. Yra taip pat nema
žas skaičius “tarptautinių” žo
džių, kurie iš tikrųjų yra tiktai 
arba rusybės (rusicizmai), germa- 
nybės (germanizmai, vokietiz- 
mai) ir pan. Čia duosime tokių 
žodžių mažą sąrašėlį:
abzacas (vok. Absatz), akselban- 
tas (vok. Achselband), akula: 
(rusų akula, iš šen. skand. ha- 
kall); bakenbardai, buja, ciferb
latas, forelė, glečeris, gruntas, 
gudas, kinžalas, patrontašas, pro- 
videncija, sosjerė, šliktas, topolis, 
trotuaras, vitrikas... (Čia išleido
me, išskyrus kelis pirmuosius, šių 
skolinių ‘originalus’ kitose kalbo
se; išleidome taip pat kirčio bei 
priegaidės ženklus, kurie yra duo
dami recenzuojamoje knygoje).

Nemažas skaičius šių žodžių 
yra taip pat randami 1969 me
tais Vilniuje išleistame “Tarptau
tinių žodžių žodyne”, tik reikia at
siminti, kad pastarasis žodynas 
yra verstas iš rusų kalbos ir tik 
šiek tiek pritaikytas lietuvių kal

Jonas Rimša Sena gatvelė (aliejus)

bai. Bet ten nėra tokių žodžių 
kaip akula, sosjerė ir pan. Juk iš 
tikrųjų, bent man taip atrodo, kad 
rusiškasis-skandinaviškasis akula 
lietuvių kalboje seniai jau nebeį- 
vartojamas: jo vietoje visiškai 100 
proc. yra “prigijęs” gražus lietu
viškas žodis ryklys. Taigi galvoju 
sau: kam gi reikėjo tą akulą lyg 
ir prikelti iš numirusiųjų? Ir kiti 
žodžiai šioje grupėje jau senokai 
yra sėkmingai pakeisti labai ge
rais lietuviškais pakaitais, kaip 
pvz.: aptiekorius — vaistininkas, 
kinžalas — durklas ir 1.L 

Yra šiame rinkinyje ir kelioli
ka tokių tarptautinių žodžių, ku
rie lietuvių kalboje yra labai re
tai vartojami, o kai kurie ir vi
siškai nevartojami: amatorius 
(mėgėjas), christianizmas (krikš
čionybė, krikščioniškumas), des- 
cendentas (palikuonis), deviaci
ja (nuokrypa, nukrypimas), fa
tumas (likimas), f lotas (laivy
nas), komfortabilus (patogus), 
lepra (raupsai), okazija (proga), 
pneumonija (plaučių uždegimas), 
velosipedas (dviratis) ir pan. Gal 
ir nereikėjo tokių žodžių dėti į 
šį žodyną: jie juk jau taip retai 
vartojami, ir tai paprastai labai 
jau specialioje kalboje. Man čia 
kaip tik prisimena, kad svieto 
linksmintojai labai mėgdavo kai
mų ir miestelių parengimuose 
vartoti, sakysime, tokį velosipe- 
dą, ypač monologuose, šiaip jau 
visi vartodavome tik dviratį.

Bet pati gausiausia grupė čia 
surinktų žodžių tikrai yra tarp
tautiniai ir tikrai turi gerus, pri
imtinus lietuvių kalbos pakaitus, 
bet taip pat ir patys tie tarptauti
niai žodžiai tebėra gyvai varto
jami' Taip iš tikrųjų vyksta dau
gelyje pasaulio kalbų: jeigu šalia 
naujai paskolinto svetimo žodžio 
(“tarptautinio” ar kitokio) atsi
randa ir geras priimančios kal
bos žodis, tai dažnai abu tie žo
džiai ir vartojami. Kartais abu 
žodžiai — skolinys ir savasis — 
reiškia visiškai tą patį, o kartais 
vieno kurio iš jų reikšmė kiek 
išplečiama arba susiaurinama, ar 
vartojama tik ypatingais atvejais. 
Čia paminėsime tiktai labai ma
žą dalelę tokių lietuvių kalboje 
pagrečiui vartojamų porų:

anemija : mažakraujystė 
ateizmas : bedievybė 
blondinas : šviesiaplaukis 
buhalterija : sąskaityba 
chaosas: sąmyšis, suirutė 
cirkuliacija : apytaka 
deportacija : ištrėmimas

Prof. dr. Pranas Skardžius su žmona 
š. m. kovo 26.

jo 75 m. amžiaus sukaktuvių dieną — 
Nuotr. S. Smaižienės

ekskursija : išvyka 
epocha : laikmetis 
folkloras : tautosaka 
gestas : mostas 
herojus : karžygys 
juristas : teisininkas 
kolekcija : rinkinys 
legalus : teisėtas 
lingvistika : kalbotyra 
muskulas : raumuo 
nomadas : klajoklis 
periodas : laikotarpis 
rolė : vaidmuo 
tendencija: linkmė (polinkis) 
vinjetė : užsklanda ir 11, ir Lt

Man atrodo, kad geriau yra 
vartoti, kur tik galima, lietuviš
kus pakaitus, nors specialiais at
vejais, pavartojus vieną kitą tarp
tautinį žodį, ypač kur jie varto
jami kaip specifiniai terminai, 
per daug lietuvių kalbos grynu
mas nenukentės. Bet kai jau kas 
tarptautiniais žodžiais perkrauna 
savo rąšinius, tai atrodo, tarsi, 
norėtų atgaivinti senuosius grai 
kus bei romėnus.

Toliau vartant šią labai nau
dingą knygą, užtiksime labai įdo
mių lietuvių kalbos pakaitų. Man 
atrodo, kad mes turėtume juos 
pradėti drąsiau vartoti, ir tokiu 
būdu jie daugiau įleis šaknis. Čia 
duosime trumpą tokių žodžių są
rašėlį, kartu su jų atitikmenimis:

altana : lapinė, pavėnė, 
pavėsinė

autosugestija : savitaiga 
dekoltė : iškirptė 
ekskursas : nuokrypa 
fontanas : trykšlys, tryškynė 
kaprizas : aikštis, įgeidis, įnoris, 

nikis, užgaida 
metatezė : sankaita 
pretekstas: dingstis, priekabė, 

vada... t

Pagaliau prieiname prie gru
pės tarptautinių žodžių, kuriems 
duoti pakaitai tikrai tiesiog pri
trenkia savo šviežumui Man dau
gelis šių pakaitų labai patinka, nes 
jie sudaryti lietuvių kalbos struk
tūros rėmuose. Juos irgi labai siū
lyčiau pradėti kuo dažniau varto
ti, nors kartais — bent pradžioje 
— dar pažymint ir tarptautinį 
atitikmenį (kabutėse):

albatrosas : audronaša, 
audrošauklis

anketa : apklausas 
bifsteksas : žlėgtainis 
dimensija : matmuo 
fonema : garsmuo 
funkcija : veikmuo 
kubas : šešta inis 
nitas : kniedė 
prožektorius : švaitas ... »

Kai kurie iš šios pastarosios 
grupės žodžių jau ir yra vartoja
mi, pvz. fonema : garsmuo. Gars
muo nė kiek nėra blogesnis už 
graikiškąją fonemą, tik kad šis 
pastarasis jau gerokai įsigalėjęs 
lietuvių kalbotyroje. (Panašiai 
yra darę vokiečiai, versdami 
amerikiečių kalbininko Noam 
Chomsky veikalus į vokiečių kal
bą. Apie tai teko kalbėti LI (II-jo 
Simpoziumo metu).

Vienas kitas lietuviškasis pa
kaitas gal ir nepriimtinas* Rei-

kia vis prisiminti, kad prof. Skar
džius juos tik surinko ir sureda
gavo, prisispyręs kokių pakaitų 
nesiūlo. Sakysime, imkime tokį 
jau senokai lietuvių kalboje var
tojamą tarptautinį žodį kaip 
skulptūra. Šis lotynų kalbos žo
dis taip jau prigijęs, kad tikrai 
sunku būtų jį pakeisti čia randa
mais: lipdyba ar vaizdakalyba, nes 
nei vienas, nei kitas, atskirai pa
imti, negali pakeisti lotyniškojo 
skulptūra. Be to, vaizdakalyba gal 
ir kiek ilgokas, lyg kažką pajuo
kiantis... Tik pasiklausykime, pa
skaitykime garsiai: “Rytoj atida
roma vaizdakalio Jono Jonaičio 
vaizdakalybos paroda. Vaizd. Jo
nas Jonaitis vaizdakalybą studi
javo..,” Reiktų dar pagalvoti, gal 
kam pasisektų tokį žodį sudaryti, 
kad iš karto jis būtų plačiai pri
imtas ir vartojamas... Visi lietu
viai — ir net nelietuviai, kurie 
moka lietuvių kalbą —- gali da
lyvauti kalbos, ypač žodyno, kū
rime. Kaip kuriems seksis, tai jau 
kitas klausimas.

Bandyti žodžius sudaryti ne tik 
galima, bet ir reikia. Kitaip juk 
ir dabar dar būtume turėję var
toti tokius “deimantus'
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puikiai tiko. Viktoras Mieli ulis 
žvejo Grenio rolėje turėjo progos 
parodyti didėjantį subrendimą 
savo lyrinio tenoro valdyme. Jo 
sukurtas tipas buvo išlaikytas, 

(įtikinamai komiškas, gal net per 
(daug sušaržuotas kvailumo link. 
Valentinas Liorentas karališko 
kaimiečių viršaičio vaidmenyje 
buvo komiškai įspūdingas, su 
gražiu balso skambesiu. Solistas 
paskutiniuoju laiku rodo didė
jančio savim pasitikėjimo, sceno
je jaučiasi laisviau. Albertas 
Snarskis atliko charakteringą 
šykštuolio Gasparo rolę, ją įdo
miai suvaidindamas ir neblogo 
tembro bosu padainuodamas po
puliarią baladę “Buvo mūs pen
ki šimtai”. Mažesnėse rolėse: ke
turios kaimietės — Gertrūda, 
Marė, Ona ir Zuzana: Mary 
Banky, Asta Snarsikienė, Birutė 
ir (Laima Naureckaitės. Notaras 
— Julius Panka; Griąpaidenas, 
registratorius— Vaclovas Snars
kis; Puimaras, raštininkas — Sta
sys Stasiūnas. Kasalotas (jūrei
vis) — Rimantas B užtiną s.

Keturios Lietuvos Vyčių šokė
jų poros atliko epizodinio pobū
džio baleto numerį. Kostiumai ir 
dekoracijos prisilaikė gero trafa
reto, patenkinamai vaizdavo

zapalka, sirčikas, gazieta, dziego- 
rius ir pan. O kad ne visi mėgi
nimai pavyksta, tai dedasi visose 
kalbose ir visais laikais, tik apie 
kai kuriuos tokius įvykius mes 
labai mažai žinome. Paimkime 
dar ne taip jau seną pavyzdį. 
19-me šimtmetyje lietuvių veikė
jai sujudo kurtis naujų žodžių. 
Net tokiam, rodos, dabar aiškiam 
žodžiui kaip veiksmažodis (loty
niškai verbum) ne taip jau leng
vai buvo surastas tas pats veiks
mažodis. Štai keli bandymų pa
vyzdžiai: žodis (K. Kasakauskis), 
veikrodis (S. Daukantas), veik- 
žodis (J. Juška), Kun. K. Jaunius

kaip pavartojo veiksmažodis, ir šis pa

“auksinį” Prancūzijos karalių 
Liudvikų laikotarpį. Beje, pasku
tiniame veiksme savo pilies puo
toje pasirodęs Algirdas Brazis 
efektingu kostiumu ir išvaizda 
buvo visai panašus į vieną iš ka
rališkų Liudvikų — beneį.XV-jįl

Didžiąja dalim matytas antra
sis (sekmadienio) spektaklis, ėjo 
daug sklandžiau negu premjera. 
Iš aukščiau minėtų pastabų kai 
kurios atpuolė. Tačiau nedidelių 
kupiūrų pageidavimas ir užuomi
nos dėl pasitaikiusių vaidybinio 
tempo spragų (mažesniame 
laipsnyje) pasiliko galioje.

“Kornevilio varpai” 
surinko dukart pilną Marijos sa
lę. Publika, ypač antrame spek
taklyje, rodė šilto, net entuzias
tingo pritarimo. Malonu, kad 
“Pirmyn” choras ir jo dirigentas 
K. Steponavičius moka visus su
domint ir duoti progos pasireikš
ti nemažam būriui dainavimo ir 
scenos meno mėgėjų, o taip pat 
susilaukia atgarsio iš gausiai at
silankančios publikas. Linkėkime 
chorui ir jo dirigentui sėkmin
gai tęsti jų darbingą veiklą, ke
liant lietuvišką meno aktyvumą 
ir tuo palaikant lietuvybę išeivi
joje.

starasis, nors, atrodo, pats ilgiau
sias iš visų siūlytųjų, prigijo. Kas 
gi dabar gali žinoti: gal be žodžio, 
veikrodžio bei veikžodžio nebū
tų atsiradęs ir veiksmažodis.

Kaip matome, prof. Skurdžius 
nėra “pūrista”, bet šioje knygoje 
jis duoda mums labai daug me
džiagos pagalvoti apie tarptauti
nių žodžių sulietuvinimą, kartu 
lyg ir ragina šioje srityje daugiau 
pasidarbuoti. Tai yra labai nau
dingas ir reikalingas sukaktuvi
ninko profesoriaus darbas., Kartu 
sū visais skaitytojais norėtume 
prof. Skardžių dar kartą pasvei
kinti ir palinkėti jam skaidraus 
ketvirtojo ketvirčiol
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Broniui Jonušui 75 metai
BALYS CHOMSKIS

.'c

Šveicarų generolas Guisan, pra
sidėjus Antram pasauliniam ka
rui, kalbėjo per radiją: “Mūsų 
kariuomenė žygiuoja į pasieni. 
Žygiuoja todėl, kad apsaugotų 
nepriklausomybę ir kraštą nuo 
karo ir sunaikinimo. Mūsų kari
niai' orkestrai stiprina kareivių 
dvasią, lengvina jų žingsnius, nes 
iš maršų melodijų ir ritmo trykš
ta tėvynės meilė ir pasipriešini
mo galia Tikroji ištikimybė sa
vo taųtąi išryškėja labiausiai ta
da, kada jai gresia pavojus ir gro
bianti svetimųjų ranka”. Lai
minga Šveicarija, kalnų, ežerų 
ir dūdų kraštas.

Bronius Jonušas, šauniausias 
per paskutini Lietuvos nepri- 
klausomybės dešimtmetį kapel
meisteris, išeivijoje išleidęs mar
šų “Gaudžia trimitai” plokštelę, 
jos aplanke rašo: “Šie mano kū
rinėliai, atausti lietuviškų dainų 
gijomis, seniau lydėdavo Lietu
vos karį, šaulį, skautą ir kitą or- 
ganlzuotą jaunimą laisvosios Lie
tuvos keliais, kėlė nuotaiką, 
lengvino nuovargį, skatino au
kotis Lietuvai”. Panašios min
tys, skirtingi likimai.

Lietuviški maršai — pramo
ginės muzikos žanras, lyg negi
lus momento ūpas, panaudoti 
tačiau masių iškilmėse gali įs
kelti patriotinę ugnį, nuskaidrin
ti tautinį jausmą, pabudinti au
kos sąžinę. Žengiantis organi
zuotas vienetas, lydimas sava, 
tautine muzika, yra ne vien pa
radas, bet tam tikra prasme ir 
priesaika savo idealams. Todėl 
Br. Jonušo lietuviški maršai pu
čiamųjų instrumentų orkestrui, 
nesvarstant jų meninės vertės, 
buvo labai populiarūs ir artimi 
masitį’1 -širdžiai, padiktuoti lietu
viško gyvenimo tėkmės.
'• Bronius Jonušas gimė (1899) 
Žemaitijoje, Pašilės kaime, ne
toli Ylakių miestelio. Tėvas Juo
zas —muzikantas, motina Emi
lija — dainos mėgėja, audėja. 
Trobelė ir mažas žemės sklypas. 
Čia gimsta dešimt berniukų ir ke
turios mergaitės. Vyriausias sū
nus Bronius, dar nepramokęs 
elementoriaus, pradėjo mokytis 
groti smuiku, vėliau ir trompe- 
te, nes tėvo kaimo kapela laukė 
jau prieauglio. Ir taip Ylakiuose 
ir apylinkėse garsėja Jonušų or
kestras, kviečiamas visur vestu
vių, krikštynų ir pakasynų pro
gomis.

Sunkios gyvenimo sąlygos ver
čia Bronių nuo vaikystės uždar
biauti ir mokytis. Žiemą — mo
kykla, vasarą — ganykla, vaka
rais smuikas. Pagaliau tėvai susi
rūpino vyriausiojo sūnaus liki
mu: “Kuo nori būti?” “Vargoni
ninku”, — atšauna berniukas. 
Tėvas, patyręs daug vargo iš mu
zikanto amato, papurtė galvą: 
“Vakali, moki grajite, ve, išmok
si siute ir turėsi gerą douną”. 
Ir kodėl neiti “Palangos Juzės” 
pramintu, romantišku keliu? 
Puošti žmones rūbais ir links
minti juos muzika?

Tėvo valią ir patarimą sūnus 
priima be prieštaravimų, papras
tai, bet su širdgėla. Aišku, prie 
esamos buities bręstąs jaunuolis 
nepritapo ir neprijaukino savęs 
siuvėjo amatui, nes polinkiai į 
muziką vis labiau brandino sva
jas pasprukti iš jam paspęstos 
gyvenimo kasdienos. Vos karui 
praūžus, jisai atsiranda Rygoje, 
išlaiko egzaminus į konservato
rijos trompetės klasę, gauna sti
pendiją, o po metų groja pirmuo
ju kornetu latvių reprezetacinia- 
me orkestre.

Nuo 1921 metų Br. Jonušas, 
pradėjęs organizuoti Kaune sa
vanorių pulko pučiamųjų instru
mentų orkestrą, suranda savo eg
zistencijos pagrindą, kuris leido 
jaunam vyrui plėsti muzikinius 
akiračius, o darbo patirtis pa 
lengvėl brandino kapelmeisterį. 
Nestovėjo vietoje, nesitenkino

tuo, kas pasiekta. Būdamas 8-to 
pėstininkų pulko orkestro vado
vu Šiauliuose, Jonušas įkūrė lyg 
ir muzikos mokyklą, kur karei
viai ir orkestro auklėtiniai mokė
si groti instrumentais, o vėliau, 
grįžę namo, įsijungdavo į vietos 
muzikinę veiklą arba pasirinkda- 

>vo muziko kelią.
Drąsi, valinga ir veržlaus tem

peramento Jonušo prigimtis pra
siskverbdavo vis priekin švares
niu orkestro skambėjimu ir re
pertuaru Laimingiausi jo gyve
nimo metai išaušo tada, kai jis 
tapo Kauno policijos orkestro di
rigentu. Geresnės sąlygos, instru
mentalistų atranka ir jų išbalan
suota sudėtis leido dirigentui 
plačiau užsimoti ir vesti orkest
rą profesionalumo linkme. Or
kestras koncertuodavo radiofone, 
parkuose, aikštėse, mokyklose, 
fabrikuose, sporto pirmenybės 
šventėse, vasarą Palangoje ir pa
radų iškilmėse. Orkestras, pro-

Bronius Jonušas, gausių lietuviškųjų 
maršų kūrėjas, kuriam šiemet suėjo 75 
metai

paguodamas savąją ir klasikinę 
muziką, įgyja vardą ir pripaži
nimą: geriausias pučiamųjų inst
rumentų orkestras Lietuvoje. Tie 
Jonušo nuopelnai ir muzikinė 
gyvenimo patirtis leido jam grei
tesniu tempu baigti Kauno kon
servatoriją.

Sunkiausiai buvo sprendžiamas 
pučiamųjų orkestrams lietu
viškasis repertuaras. Jei chorinė 
literatūra kasmet vis po truputį 
augo, tai pučiamųjų orkestrai iš 
kompozitorių nieko nesulaukda
vo. Tą apleistą dirvą pradėjo 
purenti patys kapelmeisteriai, 
kurie mėgino užpildyti tuščią 
vietą — viešumą kasdienybėje 
— maršais ir šokiais. Iš jų la
biausiai pasižymėjo Emerikas 
Gailevičius, konservatorijos dės
tytojas, operos orkestro kontra- 
basų grupės koncertmeisteris, pa
rašęs maršų, fantazijų, popuri 
liaudies melodijų'temomis pu
čiamųjų orkestrui E. Gailevi- 
čiaus maršas “Prezidentas Sme-

Parado maršams skambant

tona” buvo įsakytas išmokti vi
sų pulkų orkestrams. Br. Jonu
šas, prisiminęs šį įvykį, pasako
ja: “Pirmasis padoresnis, lietu
viškas, smagus maršiukas, ku
riame panaudota liaudies daina, 
‘Du broliukai kunigai’, man pa
tiko. Pagalvojau, kad, sekant tuo 
pavyzdžiu, galėčiau ir aš para
šyti”. Pirmas jo maršas, parašy
tas pagal St. Šimkaus “Kur ba
kūžė samanota”, susilaukė dide
lio pasisekimo paradų iškilmėse. 
Atidaręs maršų skrynelę, Jonu
šas laimi konkursuose už savo 
kūrybą apie dešimt premijų, ku
ri virsta apčiuopiamais, pra
moginiais vaizdais miestų ir kai
mų kapelose. Premijuoti maršai, 
sudėti iš liaudies dainų, suteikė 
jiems intensyvią, lietuvišką spal
vą ir galutinai išstūmė nuo oku
pacijų užsilikusius rusų ir vokie
čių maršus.

“Kūriau ne tik maršus, bet 
mėginau taipgi religinių giesmių 
ir lengvos, pramoginės muzikos 
žanruose, —kalbėjo Bronius Jo-

Nuotr. Vytauto Augustino

nušas, — nesu kompozitorius, 
kaip kartais mano bičiuliai ma
ne vadina. Esu mėgėjas, kuriu 
savo malonumui, ir neretai šis 
tas išeina”.- Pasakyta kukliai ir 
nuoširdžiai.

Išeivijos gyvenimas keičia Br. 
Jonušo muzikinę veiklą. Čia jis 
vingiuotuose keliuose organizuo
ja chorus, dėsto lituanistikos mo
kykloje muziką, diriguoja dainų 
ir šokių šventėse. Iš choro dar
bų pasižymėjo platesniu užsimo
jimu Hanau stovyklos Vokietijo
je Dainavos ansamblis ir Chica- 
goje vyrų choras, išleidęs, Jonu
šui vadovaujant, “Tėviškės ai
dai” plokštelių albumą. Prieš 14 
metų persikėlęs j-Gmahą, rūpes
tingai puoselėdamas ; dainos kul
tūrą, Br. Jonušas su choru pra
turtino ten lietuvių koloniją. 
“Man laikas būtų jau pasitraukti 
poilsiui, bet nerandu pavaduo
tojo”, sako kadaise buvęs šau
niausias mūsų kapelmesteris.

Mūsų nuoširdūs linkėjimai: 
dar PABŪKIME. -

Kai balso virpėjimas tampa menu
Ginos Čapkauskienes rečitalis 
Kalifornijoje

Nelenigva profesionalios dai
nininkės duona, bet ją suminkš
tina meilė pasirinktam menui... 
nuolatiniai koncertai Kanadoje, 
Amerikoje, Australijoje —. visur, 
kur tik plaka muziką mylinčios 
širdys... entuziazmas tobulėji
mui... žmogiška šiluma... ir dar
bas, darbas...

... taip galima apbūdinti solis
tės Ginos čapkauskienės karjerą.

Balandžio 21 d. ji koncertavo 
Los Angeles lietuviams. Tai jau 
-trečias pasirodymas nuo 1971 
metų įspūdingo Lietuvių Dienos 
koncerto. Savotiškas rekordas lo- 
sanigeliečių kultūrinės veiklos 
knygose.

Didžiulėje Marshall mokyklos

auditorijoje dar galėjo sutilpti 
keli klausytojų batalionai. Tačiau 
dėl tuščių kėdžių nei solistės, nei 
visuomenės baltinti nedera. Kaž
kodėl mūsiškė reklama kai kada 
prilygsta niuo koto muslinkusiai 
vėliavai. Nėra viliojančio plazdė
jimo. Tiesa, tuo pačiu metu baž
nyčioje vyko avanbi būsimų su
tvirtinimo apeigų repeticija, už- 
angažavusi gerą būrį tėvų ir vai
kų globėjų.. Vis dėlto salėje susi
rinko palyginti daug G. Čapkaus
kienės balso mylėtojų.

Ir kaip nemylėsi tyrą virpesį, 
vis labiau kylantį į menines vir
šūnes. Ką besakysime, o Gina 
jau yra tapusi puošnia legenda 
— skraidančia į visokius atida-
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| 5>^ HIGH RATES |
PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

I

6«%
PER ANNUM

$5000 or mare 
minimutn 

30 months

rymus, Anapdlius, metines šven-. Pastarasis kūrinys savo aukštais 
tęs, jubiliejus, klebonų rengiamas prasiveržimais gal ir ne visiškai
dienas. Ginos gerbėjai ją laiko 
primadona tikrąja šio žodžio 
prasme. Muzikai įvertina jos bal
so skambumą, preciziją, kvėpa
vimą. Estetikai šneka apie jos 
grakščią išvaizdą, santūrią laiky
seną, apskritai apie visokį meniš
kumą. O su savo koloratūra ji 
dažnai nustebina skeptiškiausius 
dainavimo žinovus.

Dabartiniame rečitalyje Gina 
padainavo dalį neseniai išleisto
je plokštelėje girdimų dainų, ku
riose kaip tik atsiveria erdvė ko
loratūriniam balsui: A. Kača- 
nausko “Lakštingalėlė”, K. V., 
Banaičio “Oi, nėra niekur”, V. 
Kuprevičiaus “Lakštingalos ari
ja”, C. Saint-Saens “Lakštinga
la ir rožė”, H. R. Bishop ‘'Vytu
rėlio daina” ir J. Strausso “Mė
lynasis Dunojus”. Šitie dalykai 
praskambėjo kur kas spalvin-į 
giau, raiškiau, negu plokštelėje. | 
Miela buvo sekti ir sklandų R. 
Apeikytės akompanavitmą. Jos 
žydra, efemeriška suknelė tarsi 
pakėlė koloratūros skrydžių dan
giškas nuotaikas. Tikrai graži 
dviejų trapių menininkių kombi
nacijai

Muzikinę naujieną padarė 
komp. G. Gudauskienės Ginos 
balsui sukurti dalykai: švel-Į 
nia lyriška pabaiga apvainikuo
tas “Apynėlis” ir įdomius “Mei
lės sapnas, arba daina be žodžių”.

atitinka meilės sapno būseną 
(čia norėtųsi tylesnės, paslaptin
gesnės, erotiškesmės jausenos).

Br. Budriūno daina, naudo
jant H. Radausko eilėraščio 
“Dainos gimimas” žodžius, šiaip 
ar taip yra šedevriukas, paro
dantis tiek atlikėjos (didkcijoje), 
tiek kompozitoriaus talentą. Br. 
Budriūnui vertėtų daugiau laiko 
skirti tokiai kūrybai. Yra gi mū
suose eilėraščių su nepaprasta 
emocine galia. Yra taip pat daug

atlikėjų. Muzikas, atidavęs žymią 
duoklę Brazdžioniui, be abejo, 
įkvėpimo surastų ir Aisčio, Ny
kos-Niliūno, Bradūno ir Nagio 
bei Radausko lyrikoje.

Iš klasikinio repertuaro — J. S. 
Bacho, G. F. Randelio, Moziar- 
to — dainų klausytojus, ypač su
žavėjo nuostabia savitvarda su
dainuotas subtilus, melodingas 
Mozarto “Ruhė aanft mein hol- 
dies Leben” (“Žaidė”). Pabaigai 
solistė atliko arijas, puikiai išryš-

(Nukelta į 7 psl.)

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa 
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 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, 60629

P AID QUARTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

PER ANNUM

certificates 
$5000 or mare 
< year min.

I
PER ANNUM =

$5000 or mare š 
2 year min.

4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA, AVĖ.)
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20-JI KANADOS LIETUVIŲ DIENA
1974 m. birželio 29-30 d. ir liepos 1 d. 

WINNIPEG, MANITOBA
Birželio mėn. 29 d , Šeštadienyje 6 vai. vakaro 

SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
VAKARIENE - ŠOKIAI 

Marlborough Hotel, 331 Smlth St,
Būtinos rezervacijos iš anksto 

Asmeniui $7.30
Išimtis vaikui iki 12 metų $5.00 

Siųsti: 432 Elgta Avė., Wtanipeg, Manitoba, R3A 0K7

Birželio mėn. 80 d., Sekmadienyje 
2 vai. po pietų

PAMALDOS ŠVČ. MARUOS KATEDROJE 
353 St Mary Avė., Wtanlpeg

šv. Mišias laiko: Vyskupas V. Brizgys ir svečiai kunigai 
Pamokslą sako: Kardinolas G. Flahiff ir 

Prelatas J. Balkūnas
Gieda Hamiltono Mergaičių Choras “Aidas”

4 vai. po pietų
PASIRODYMAS WINNIPEG’O VISUOMENEI 

Prie Parlamento Rūmų

8 vai. vakaro 
KONCERTAS 

Playhouse Teatro salėje, 180 Market E
Programą atlieka:

Toronto Ansamblis “Gintaras” 
Hamiltono Mergaičių Choras “Aidas” 

Londono Ansamblis “Baltija”

A-A TAMOŠAIČIŲ MENO PARODA 
AUDINIŲ - PAVEIKSLŲ

Birželio mėn. 25 Ud liepos mėn. 6 d.
Manitoba Museum of Man & Nature 

190 Rupert Avė. (Mata & Rupert)

20-TOS LIETUVIŲ DIENOS RENGIMO 
KOMITETAS 

432 Elgln Avenue 

Wlnnipeg, Manitoba, R3A OK7 

Telefonas: (204) 943-6925

na

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAUTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

(SįSPACKAGE EXPRE554IRAVEL AGEHCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y. 10019 TeL — 681-6590; 681-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės. Jose rasite Žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO,
Affiliated with PODAROGEFTS, INU.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams Ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto uo 
4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
AUentoam, Pa. — 126 Tilghman Street .................
Baltlmore 31, Md. — 1900 Fleel Street ............. ................
Brookiyn, N. V. 11218 — 485 McDonald Avenue .......
Buffalo 12, N. Y. __  701 Flllmore Avenue .....................
Chlcago 22, OI. — 1241 No. Ashland Avenue .............
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ......................
Chlcago, IU. 60609 — 1855 West 47 Street --------------
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ------
Detrolt 12, Mich. —• 11601 Jos Campau Avenue ____
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres RL 9 ---------—
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue-------
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ........
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue
Newark, N. J. — 378 Market Street .........._.....................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .......... ...........
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue _____ ..........
Philadelphla 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue ......™..
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ................. —
South River, N. J. — 41 Whltehead Avenue ............ ..
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .............
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .........................
Utlca, N. Y. — 963 Bleeker Street ............................ ......

....................... 435-1654
____ ....... 342-4240

________  467-6465
_________  895-0700

674-1540
475-7430
769-4507
381-8800

486-2818
925-2787
376-6755
77141696
365-6780
363-0494
365.6740
249-6216
385-6550
042-2452

.. 257-6320 

.. 475-9746 

.. 392-0306 

.. 732-7476
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Kultūrinė kronika
POEZIJOS PAVASARIS 

CHICAGOJE '

Tokiomis antraštėmis Ghica- 
gos languos jau pasirodė gražūs 
plakatai, skelbiantys gegužės 31 
d. ir birželio 1 d. Poezijos pava
sarį. Tai bus visą šį sezoną Jau
nimo centro kavinėje labai sėk- 

““mtngai vedamų penktadienio 
kultūrinių vakaronių užbaiga. 
Taip kaip ir visų anų vakaronių, 
taip ir jų pabaigtuvių — Poezi
jos pavasario didžiausi kaltinin
kai yra Teresė ir Jonas Bogutai 

jauna šviesių žmonių šeima, 
be kurios čia Chicagoje daug ko 
visai nebūtų.

Poezijas pavasario programa 
Jaunimo centro kavinėje prasi
dės gegužės 31 d. 8 vai. vak., vėl 
tęsis šeštadienį (birželio 1 d.) 2 
vai. popiet ir baigsis gyvųjų po
etų spalvingu poezijos vakaru 
šeštadienį 8 vai. vak. Visi mūsų 
kultūrinių polėkių bičiuliai jau 
iš anksto kviečiami gausiai Poe
zijos pavasaryje atsilankyti.

LIETUVIAI ARCHITEKTAI 
LAIMĖJO DIDŽIĄJĄ LENINO 

v PREMIJA
Sovietinės imperijos reikšmin

giausias kukūrininkų-kūrėjų at- 
žyimėjiimas yra kasmetinės, vadi
namos Lenino premijos. Jos ski
riamos už literatūrą, muziką, dai
lę, architektūrą ir kitas sritis. 
Šiemet .premija už architektūrą 
paskirta lietuviams. Ją gavo Vy
tautas Čekanauskas, Vytautas 
Kazimieras Balčiūnas. Vytautas 
Brėdikis, Algimantas Kleinotas 
ir Vincentas Šileika už Lazdynų 
gyvenamojo rajono Vilniuje archi
tektūrą. Literatūros premijai buvo 
kandidatu ir Jonas Avyžius su ro
manu “Sodybų tuštėjimo me
tas”, bet premija paskirta rusui 
Konstantinui Simonovui.

NAUJOS LAUREATĖS 
RŪPESČIAI

'Už visuomeninę veiklą gavusi 
Lietuvių katalikų mokslo akade- 

* raijos (premiją Alina Grinienė me

cenatui rašo: “Šiuo metu mano 
rūpesčiai — pagelbėti bent pata
rimais studijų dienos rengėjams, 
Motinos diena, Hamiltono mer
gaičių choro Aido koncerto rengi
mas Miunchene. Šiaip nuolati
niai nusistovėję darbai: šeštadie
ninė mokykla, ketvirtadienio 
jaunimo susirinkimai, — repetici
jos, mėnesiniai moterų susirinki
mai su kultūrine programėle. Bet 
gal svarbiausiu rūpesčiu laikau 
pagalbą ‘Lietuvai. Stengiuosi su
tikti kiekvieną atvykstantį ir iš
vykstantį, laiškais ir siuntiniais 
padėti”.

Kn.TTRINĖ VAKARONĖ
UETUVIšKĮJ VESTUVIŲ 

TEMOMIS

Jaunimo centro, Chioagoje, 
į kitos savaitės (penktadienio kul- 
1 tūrinėje vakaronėje gegužės 10 d.
' 8 vai. vak. Irena Smieliauskienė 
(praves pokalbį tema “'Lietuviškų 
yestuvių aipeigos' ir papročiai”. 
Pašnekesys bus iliustruojamas 
gyvomis ištraukomis iš “Gran
dies” (pastatytųjų Lietuviškų ves
tuvių.

UŽSAKĖ 12 KŪRINIU
Washinigtano National simfo

ninis orkestras pas 11 kompozito
rių užsakė 12 muzikos kūrinių, 
skirtų paminėti JAV 200 metų su
kaktį.

Užsakymus gavo: Stephen Bur
tom, Kensingtone, sukurti ciklą 
dainų (baritonui ir orkestrui, pa
naudojant Silvijos Plaith eilėraš
čius.

Indigo Dallapiocola, Florenci
joje, Italijoje, — orkestrui kūrinį.

Robert Bvett, Washingtone, 
kantatą mažam orkestrui ir cho
rui, panaudojant Mark Twain 
tekstą.

Gene Gutche, White Bear La
ke, Minn., sukurti ką nors sava 
iniciatyva.

Ulyses Kay, Teaneck, N.J. — 
kūrinį orkestrui ir pranešėjui.

'Benj. Lees, Great Neck, N.J.— 
j kūrinį orkestrui.
I Fr. Martin, šveicaras, gyvenąs

Poetas Antanas Gustaitis gegužės 12 d. 
atvyksa j Chlcagą, kur jo kūrybai skir
tą vakarą rengia žurnalistų sąjungos 
centro valdyba Jaunimo centre 8 vai. 
vak. Svečias čia skaitys pačią rinkti
nę ir pačią naujausią savo humoristinę 
poeziją, o apie jį patį dar pakalbės ra
šytojas Aloyzas Baronas.

Nuotr. V. Maželio

Olandijoje, — simfoniją pučia
miesiems instrumemtams.

-Juram Orrego - Salas, čilietis, 
gyvenąs Rloortringtone, Ind. — 
biblime tema “Dievo dienos”.

Robert Russell Benmet — cho
rui, panaudojant W. Billings 'kū
rinį.

Gunther Sohuller, Bostone, kū
rinį orkestrui.

William Schiuman, New Yorke, 
dešimtąją jo simfoniją ir chorui

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

Žmogaus kova su savo sąžine

“THE CONVERSATION” _ spal
votas filmas gvildena skerbimąsį į 
privatų gyvenimą — paslapčiomis 
pasiklausymą, įsijungus į telefono 
laidus ar kitas priemones, bet gal 
labiausiai filmas svarsto kaltininko 
norą pabėgti nuo savo sąžinės. Vi
sas būrys Watergate kaltininkų at- 

«» rodo, bent dauguma jų, neturėjo nė 
mažiausio supratimo, kad tai. ką 
jie darė, buvo neteisinga. Ir mūsų 
herojus — Harry Caul šiame fil
me net nieko nenori žinoti apie 
savo darbo išdavas. Bet jis sužino,
ir tai jį sunaikina.

Nors iš pirmo žvilgsnio atrody
tų, kad šis filmas buvo pastatytas 
dabar jau iki kaulo įgrisusio Wa- 
tergate šėšėlyje, tačiau iš tikrųjų 
režisierius Francis Ford Coppola, 
(surežisavęs ‘The Godfather”), ku
ris pats parašė ir tekstą filmui, 
pradėjo jį jau 1969 m.

Vienišo Harry Čaul istorija yra 
biauri. O tą ekspertą “slapuką" 
(besiklausantį svetimų pasikalbėji
mų) suvaidino Gene Hackman ir jo 
vaidmuo išplaukė ekrane vienu la
biausiai paveikiančiu ir tragišku 
charakteru paskutiniuose Arnuose. 
Jį galima statyti lygiagrečiai su to
kiu nepamirštamu Willy Loman fil
me “Death of a Salesman”. Hack
man yra taip puikus aktorius tiek 
daug skirtingose rolėse, kad dauge
liui jis čia atrodys vargiai atpažįs
tamas, ne tas, kupinas veiksmo su
sirėmimuos, kaip filme ‘The French 
Connection”, o prislėgtas, užsida
ręs, bailus, paraaoiškas, nors ir ge
riausias savo amato specialistas 
vakarinėje Amerikos dalyje.

Gal jis yra geriausias visame 
krašte savo amate, bet jis nėra bu
vęs rytinėje dalyje nuo to sykio, 
kai jo atlikti užrekordavimai pri
vedė prie trijų žmonių žmogžudys
tės. Ir jis nešioja su savimi tą ltal*

tės pajautimą, lyg dvokiantį prisi
minimą. Jis nueina į tokių rekor- 
duotojų konvenciją, kur jį laiko 
karaliumi ( o jis nori būti nežino
mu). bet ten pajunta užgaulią, lyg 
bumerango atmuštą atmosferą. Jis 
mėgina priversti save nesirūpinti. 
Jie yra katalikas, nueina išpažinties 
ir maldauja atleidimo, kad kažkam 
pamiršo sumokėti už laikraštį, bet 
ųpsumini žmogžudystės. Juk tai ne 
jo reikalas, jis juk tik profesiona
las! — mėtosi jo mintyse. Jis atlie
ka savo darbą, nieko neklausdamas, 
ir nenori girdėti atsakymų.

Paskutinio jo užsakymo atliki
mas buvo miklus, planingas mei
striškumas. Jis turi uŽrekordifbti 
pietų pertraukos pasikalbėjimą 
tarp dviejų jaunų žmonių — pore
lės, vaikščiojančios aplink pilną 
žmonių aikštę. Jis tai atliko su pas
kui porelę sekiojančiu vyru su mai
šu ir su paraboliškais mikrofonais 
iš pastatų (ant ilgo šautuvo įtaisy
tas! mikrofonas taikomas į “aukos” 
ar "taikymo” burną). Iš kelių ne
tikslių tokių pasikalbėjimo įrekor- 
davimų elektronišku būdu tada pa
daro beveik visai gerą ir aiškų vie
ną pasikalbėjimą. Jis yra geras 
amatininkas ir labai kantriai dirba, 
kad išgautų vyrų ar moterų pasi
kalbėjimus, kaip koks archeologas, 
atsargiai laikydamas pergamentą, 
kuris gali kiekvienu momentu su
trupėti.

Filmas yra kriminalinio pobū
džio, su nelauktu posūkiu pabaigoje, 
tačiau jį galima pavadinti ir gera 
charakterio studija. Galima stebėti 
visai šeimai. Įdomiausia gal bus vy
rams, ypač mėgstantiems techniš
kus įrengimus ir panašiai, bet mo
terims atrodys perdaug lėtas tem
pas, tik į pabaigą gerokai intensy
viau sugriebiantis dėmesį-

Visapusiškai būtų labai nau
dinga, kad ši ne vien muzikos, bet 
ir literatūros bei dailės kūrinių 
užsakymo tradicija prigytų ir 
lietuviškoje išeivijoje. Užuot skel
bus šių sričių veikalams vien kon
kursus, pasibaigiančius ne kartą 
be rezultatų arba su gana menku 
rezultatu, įvairios organizacijos, 
fondai ir šviesūs mecenatai (galėtų 
dažniau praktikuoti kultūringose 
visuomenėse įprastą ir tiesioginį 
kūrinio (užsakymą.

DEŠIMTMETIS NUO SIGNA
TARO PREL. K. ŠAULIO 
MIRTIES

Lietuvos nepriklausomybės ak
to signataras prel. Kazimieras 
Šaulys yra miręs 1964 m. gegužės 
9 d. Lugano mieste, Šveicarijoje 
— prieš 10 metų. Buvo sulaukęs 
net 92 m. amžiaus. Kilimu švėkš- 
nietis. Mokėsi Palangos gimnazi
joje, Kauno Kunigų seminarijoje 
drauge su Vaižgantu, Maironiu, 
Jakštu, Skvirecku. Gilino mokslą 
Petrapilio dvasinėje akademijoje, 

‘kurią (baigė aukščiausiu pažymiu, 
įdomu, kad jis parašė' dvi diserta
cijas: vieną apie Savanorolą, kaip 
dorovės reformatorių, o antrą — 
apie Krylovo (pasakėčių menišku
mą ir tautiškumą. Už jas gavo 
teologijos ir bažnytinės teisės 'ma
gistrų laipsnius. Nuo 1906 m. 
profesoriavo Kauno kunigų semi
narijoje. Pasižymėjo giliu dėsto

mų dalykų supratimu, didėliu hu
maniškumu. Studentų buvo myli
mas ir gerbiamas. Didelė dalis iš 
Lietuvos po karo atvykusių lietu
vių kunigų yra buvę jo mokiniai.

Buvo Kauno arkivyskupijos ge
neraliniu vikaru prie arkiv. J. 
Skvirecko, dalyvavo visuomeni
niame veikime, paruošė sociologi
jos vadovėlį ir seminarijoje dėstę 
sociologiją. Yra visos eilės straips
nių ir knygų bažnytinės teisės 
temomis autorius. Buvo išrinktas 
į Steigiamąjį seimą ir dirbo kens- 

i tituoinėje komisijoje.

ŠIMTMETIS NUO MARCELI
NO ŠIKŠNIO GIMIMO

Vilniaus krašto kultūrininkas, 
Vilniaus lietuvių gimnazijos di
rektorius Marcelinas Šikšnys buvo 
gimęs 1874 m. gegužės 2 d„ taigi 
šiemet sueina 100 im. nuo jo gi
mimo. Buvo daugelio mūsų Vil
niaus krašto šviesuolių auklėtojas, 
bet Jo įtalka siekė 4r visą Lietuvą, 
ypač buvo paplitę jo kai kurie va
dovėliai: aritmetikos, algebros, ge
ometrijos ir kt. Buvo uolus visuo
menininkas, veiklus lietuvių orga
nizacijose nuo tpat studentavimo 
Maskvoje laikų. Kūrybingas pub
licistas, gausiai rašė įvairiuose 
lietuvių laikraščiuose. Taip pat ir 
rašytojas, savo (pirmuosius eilė
raščius spausdinęs Varpe, Ūkinin
ke. Rašė dramas, pvz. Kražių te
ma, Pilėnų kunigaikštis. Yra mi
ręs Vilniuje 1970 m., turėdamas 
96 metus amžiaus.

SATELITAS MEDICINOS 
TARNYBOJE

Mediciniškoms informacijoms 
perteikti pradedama naudoti sa
telitus. Pvz. į amerikiečių medici
nos laivą Hape Brazilijoje buvo 
atgabentas 17 m. jaunuolis, kuris 
buvo nusilpęs, karščiavo ir kosėjo. 
Gydytojai negalėjo susekti prie
žasties. Jie (greit, (panaudodami sa
telitą, savo mažu radijo siųstuvu 
atsiklausė JAV medicinos specia
listų 'nuomonės ir rado būdus jau
nuolį išgelbėti. Per satelitą jie bu
vo persiuntę simptomų aprašymą 
ir nuotraukas.

SOVIETU RADARAI 
ERDVĖSE

Sovietų Sąjunga yra paleidusi 
į erdves radaro satelitus, kurie 
parodo laivų judėjimą (pasauly.

VĖŽIO STUDIJOS
JAV sveikatos institutas paskel

bė 729 psl. knygą -apie vėžio ligą. 
Nustayta, kad vėžiu daugiau su
serga vyrai: šimtui susirgusių vė
žiu vyrų, atitinka 75 susirgusios 
moterys. Baltieji mažiau vėžiu 
serga magiu negrai. 1950 - 1969 
m. Gobk apskrity vėžiu mirė 179,-{’ 
635 žmonės.

JAV GYDYTOJŲ BIOGRAFIJOS
American Medical A9sn. iš

leido suglaustus biografinius duo
menis 371,000 JAV-se esančių 
(gydytojų. (Leidinio vardas “Ame
rican Medical Directory”. Viso —
4 tomai, kaina 110 dėl.

ANTANO PETRIKONIO 
PARODA

Šio mūsų dailininko tapybos 
darbų paroda Marųuette meno 
galerijoje, 3215 W. 63rd St., 
Chicagoje, atidaroma šiandien 
(gegužės 4 d.) 5 vai. 30 min. 
vak. Paroda tęsis iki birželio 
22 d. Atdara visas 7 savaitės 
dienas.

UNIVERSITETAS IŠTYRĖ 
RŪKORIUS

Bostono universiteto medicinos 
centras, per 18 metų tyręs 5,184 
vyrus ar moteris, nustatė, kad vi
dutinio amžiaus vyrai, kurie su
rūko daugiau negu pakelį ciga
rečių iper dieną, šešis kartus dau
giau gali būti ištikti apopleksijos 
negu nerūkantieji.

EMOCINĖS PROBLEMOS IR 
AUTO NELAIMĖS

iMaryland valstijoje išstyrus 50 
žmonių, kurie žuvo susisiekimo 
nelaimėje, nustatyta, kad tokia 
tragedija daugiausia ištinka asme
nis, kurie nenuosaikūs, kovingi, 
negatyvūs, linkę į (perdėjimus, 
perdėtai skubūs - aktyvūs, slegia
mi emocinių problemų.

LIETUVOS ŽMOGUS — JAV 
CENTO KŪRĖJAS

Amerikietiškieji centai dabar 
tampa susidomėjimo objektu, nes 
juose esantis varis daugiau kai
nuoja negu jų vertė, ir apyvartoje 
jų ima mažėti. Atsimintina, kad 
amerikiečiams centą sukūrė Šiau
liuose gimęs Viktoras Dovydas 
Bremneriis, kai kurių vadinamas 
-Baranausku. Mirė jis ‘New Yorke 

i 1924 m. -bal. 5 d., taiga šiemet su
eina 50 -m. nuo jo mirties. Kili
mu — žydas. Dirbo savo tėvo pa
puošalų krautuvėje Šiauliuose. 
Išvykęs į Rygą, mokėsi graviravi
mo. Atvykęs į Ameriką, įdirbo for
mų kirtėju, lankė Cooper Union, 
Arts Students mokyklas, gilino 
studijas Paryžiuje ir tapo žinomas 
medaliistas. 1909 metais jo sukur
tai Lincolno paveikslas buvo pa
rinktas dėti į -JAV cento -monetas. 
Iš ,pradžių buvo dėdami ir jo ini
cialai. Yra sukūręs eilės -garsiųjų 
amerikiečių (portretus.

G. Čapkauskienės 
rečitalis

(Atkelta iš 5 pusi.)

kimamčias jos visą vokalinį mas
tą: G. Meyerbeero “O beau pays” 

jis oip. “Hugenotai” ir J Offen- 
bacho “Les oiseaux dans la 

‘ chiarmille” iš “Hofmano pasa
kų”.

Vis -didesnio meistriškumo sie- 
I kiančiai dainininkei linkėtina 
| koncertuose, šalia įspūdingų, bet 
I vis (dėlto abstrakčių koloratūrinių 
' trelių (kartais savo dažnumu -tru
putį sumonotoninančių progra
mą), neužmiršti ir emocingų da
lykų su raiškia žodine interpre
tacija. Reikia dainų, kurios ne tik 
žavėtų, bet ir jaudintų, pakeltų 
ant kojų visą auditoriją. Iki tokio 
lygio paikilti Ginai labai nedaug 
tetrūksta. Jau i-r daba-r po dažnos 
-dainos (pasigirsta nuoširdūs Bra- 
va... brava. Pr. V.

FRANK’S TV and RADIO, INC. .
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

8240 SO. HALSTED STREET TEL - CA 5- 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
TMVEL ADVISORS OF AMERICA 

su lietuve Loretta Kasiene ruošia ekskursijas į 
Lietuvą 1974 m. Visos grupės skrenda Skandinavian 

Airlines iš Chicagos tiesiog į Kopenhagą.

1. — Gegužės
2. — Birželio
3. — Birželio
4. — Liepos
5. — Liepos
6. — Rugpjūčio
7. — Rugsėjo

19 d., 19 dienų 
16 d., 16 dienų 
30 d. 19 dienų 
14 d. 16 dienų 
28 d. 16 dienų 
11 d. 19 dienų 
8 d. 16 dienų

$1,049.00
993.00

1,143.00
1,049.00
1,049.00
1,195.00

985.00

Kreipkitės —

TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA, INC.
180 No. Miichigan Avė., Room 328 

Chicago, III. 60601 Tol. 346-0102
Lorettą Kasienę ten rasite visą dieną šeštad: antrad ir ketv. nuo 5 iki 7 

v. v. Taip pat namuose:

6953 S. Washtenaw Avė., Chicago, III, Tel. 776-0180

Didelės Vertybės
SPECIALIAI

LIETUVĄ
Pilnai Apmokėta 
Pilnai garantuota

10 šiltų skarelių su aukso siū
lais.

5 Vilnones skareles 32” x 
32”, su aukso siūlais, 
ir

5 Acrylic skareles 32” x 32"< 
su aukso siūlais.

Pilna kaina — $77.00
Oro paštu — $81.00

5 Vilnonės skarelės 32” x 
32”, be kutų 
Ir

1 Itališkas pliušinis lovos 
užtiesalas dvigubo dydžio, 
190 x 230, gražūs raštai ir 
spalvos.

Pilna kaina — $123.00

DIRBTINIO KAILIO
PALTAS
Geriausia vertė
Puikiausia dovana
Pilna kaina $118.00

COMBINATION SPECIAL 
Nepaprasta vertybė 
3 jardai medžiagos vyriškam

Ziem. paltui 100% vilnonė
3 jardai medžiagos moteriš

kam tiem. paltui, 100% vil
nonė

3(4 Jardų medžiagos vyriš
kam kostiumui, 100% vil
nonė

3 jardai medžiagos moteriškai 
tiem. suknelei, 100% vilno
nė

2 Paklodės, dvigubo dydžio 
2 Pagalvių užvalkalai 
6 Turkiški rankšluosčiai 
Pilna kaina — $203.00

SPECIAL I $91.00
10 sv. grynų kiaulinių taukų 
10 sv. kvietinių miltų 
10 sv. ryžių
10 s v. cukraus
DAUG KITŲ PUIKIŲ 
DAIKTŲ

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO
ILIUSTRUOTO KATALOGO

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

123 Kast 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010 
Tel. — 982-1530

LABAI SVARBU 
Vartoti rūbai 
svečiams iš USSR

Reikalaukite mūsų 
specialaus biuletenio.

MES TURIME 25 METŲ
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR
TAIP PAT TURIM
TŪKSTANČIUS
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

laidotuvių Direktoriai

HM
SMI SOUTH WESTERN AVENUE

TRYS MODERNIŠKOS 
AHt-CONDITIONED KOPLYČIOS

KABINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SŪNUS —
nn KODEBNlAKOti KOPLYČIOS 

2688 Wett 71st St. Tolet GRovenhilI 6-2346-4
1410 S. SOtli Ava., Cicere T0wnhall 3-2108-06

AIKATl AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuviū Direktoriai 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 South Californnia Avenue
Telefonai: LR 3-0440 ir LA 3-9852

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

PETRAS BIELIONAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 2Srd PLAOE TeL Virgiui* 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11023 8outbwest Highw*y, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410

4843 & OAUFOBNIA AVĖ. TeL LAfayette 8-357'

POVILAS 1. RIDIKAS
<364 8 HALSTED STREET re) FArde 1 191

JURGIS F RUOMIN
(819 8 UTUANIOA 4VK Tel FArd. M138 fe

VASAITIS - BUTKUS
'446 a SOtt 4VF 'VCERO H.I Tel OLympte 2 1001

Perskaitę "Draugę”, duokite jį kitiems.



Nr. 105 (18) psl. 8 DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1974 m. gegužės mėli. 4 d.

i

DARBAI IR ŽMONES
Pavasariais ir akmuo atkun- 

kunta, taip sakant, pradeda la
bai judėti. Gal ir teisybė, gal ir 
ne, priklauso, kas tuos akmenis 
vartalioja. Pavasariais darbų 
gausybė, tenka ne tik akmenis, 
žemes darže, bet net ir įvairias 
valdybas vartinėti, kaip nese
niai įvyko Cicero arba Marųuet- 
te Parko kolonijoj. Vieni sako, 
kad vertimas neteisėtas, kiti, 
kad teisėtas, kas čia žino. Bet 
vertimas yra toks, kaip virvės 
traukimas. Kas turėjo už bend
ruomeninės virvės daugiau nu
tvėrusių, tas į tą pusę ir nutrau
kė. Galimas daiktas, kranu ga
lima daugiau pakelti negu su ša
kėmis, bet į garbę žmogų tik su 
šakėmis tegalima iškelti. Taigi 
su tais vertimais pavasariniais 
nėra lengva, bet pavasariais ir 
akmuo juda, o ko norėti, kad 
žmogus nejudėtų.

Nenuostabu, kad bolševikai 
darbo diena paskelbė gegužės 1, 
bet ten, kur darbas, ten talka ir 
trintynės. Taip sakant, ir akmuo 
šonus trinasi, ne tik žmonės. O 
dėl žmonių, ką tu padarysi, jie 
taip arti vienas kito, kad tiesiog 
lipa ant mazolio, alkūnėmis zu- 
linasi, beveik žino, kokią kiauši
nienę rytą valgei ir kokias pu
peles krautuvėj pirkai ir kokį 
Snapsą aną vakarą su kuo gėrei. 
Kai taip arti vienas kito trinie- 
si, žmogui sunku kitam per 
sprandą vardan tėvynės neužduo 
ti, nes pavasarį ir akmuo juda, 
tai kaip žmogus, užvalgęs stei- 
kų, stovės nejudėdamas ir neko
vodamas. O kovoti reikia. Ką ten 
tas ruskis, jis blogas, bet nei tu 
jo matai, nei jis tave mato, ką 
tu valgei ir gėrei, o jo žmona ne
nori būti plrminhikienė, o jis 
pats, tas ruskis, visai nesiver
žia į kokią valdybą. Taip sakant, 
priešas iš jo menkas, tai ne čia 
koks tavo kaimynas, brolis lie
tuvis, kurį matai ir kuriam pa
sirengęs spiauti ant skrybėlės.

Pavasaris — suvažiavimų pro 
ga, ir mes tikime, kad visi su
važiavimai praeis nuostabioj 
draugystėj ir pajudėjime. Kaip 
doras lietuvis nekovos kokiame 
LB Chicagos apygardos suvažia 
vime, kur yra progos savo jėgas 
parodyti, ypač šiais laikais, ka
da ne vienas skundžiasi, kad 
jau jėgos mažėja. Todėl nenuo
stabu, kad buvo gražių žodžių, 
kad iš džiaugsmo, kad šitaip 
mes draugiškai kovojame, galė
jo pats okupantas nusprogti. Te 
gu jis biaurybė miršta besijuok
damas, kad mes vienas kitą 
gražiai garbinam. Tegu jam, 
biaurybei, nuo juoko skrandis 
apsiverčia.

O mes vis ir toliau su dides
niu entuziazmu savo kaimynui 
per galveles kirskime, nebūkime 
mes tokie be ambicijų, kaip ko
kie žydai, kurie net su arabais 
susitaria. Mos būkime narsūs ir 
garsūs, ir mūsų pagrindinis už
davinys tebūnie darbas skaldy
tis, nes skaidymasis reiškia dau
gėjimą, o kur daugiau, ten links 
miau ir geriau. Ir ta proga pri
simename Ant Gustaičio eilė
raštį apie brolelius pavergtoj

Lietuvoj ir čia:
Du miške į dangų niūrų 
šaukėsi globėjo,
Du už marių, du už jūrų 
Vis garsiau kalbėjo.

D. G.

Balsai susirinkimo salėje: Prašau 
balso... Tai neteisybė... Sėsk... Aš
dėl tvarkos...

Per daug rašančių
lietuvių jaunuolių

“Tėviškės Žiburiuose” Al Gi- 
mantas skundžiasi: “Po sėkmin
go pasirodymo rengėjai vargo, 
dirbo ir stengėsi nuvalyti, nu
trinti, numazgoti ar net ir da
žais užlyginti visus tuos užrašus, 
kurie buvo palikti ant sienų 
(“menininkai” vartojo papras
tus ir lūpų pieštukus, rašalą, 
spalvotą kreidą). Jei tie palikti 
tekstai būtų buvę bent nekalto 
turinio, dar nebūtų taip blogai, 
bet nemaža dalis jų buvo nešvan
kūs sakiniai, žodžiai, piešiniai. 

I Įdomu ir tai, kad tėpliotojų tar
pe buvo ne tik paauglių vaikinų, 
bet ir merginų. Kurie jų reiškėsi 
.meninėmis’ pastangomis, būtų 
sunku pasakyti, bet toji aktyvis
tų .publika’ buvo mišri. Atseit, 
visa tai buvo daroma, jei ir ne 
pačiam ar pačiai aktyviai daly
vaujant, tai bent toleruojant”.

Mokesčiai
— Tai buvo teisinga, kaip pa

jamų mokesčiai- Nieko nėra tei
singiau.

— Mokesčiai, kaip ir daugelis 
kitų dalykų, yra pagrindžiami 
reikalavimu ir pristatymu. Val
džia reikalauja, o mes parūpina
me.

— Jeigu mokesčiai vis kils ir 
kils, tai žmogus turės dirbti, 
kaip šuo, kad galėtų kaip jis gy
venti.

— Mokesčiai yra kaina, kurią 
mes mokame civilizacijai.

— Niekada per daug neįver
tink, tai padarys mokesčių in
spekcija.

Patarimai turistams
Į kelionę pasiimkite tik būti

niausius baldus.
Pasiklydę miške, nesijaudin

kite — eikite į artimiausią kai
mą.

Jeigu sušlaptų jūsų degtukai, 
išdžiovinkite juos laužo liepsnoje 
ir tik po to naudokite. A. Š.

CHORO REPETICIJOJ

Choro vedėjas, netekęs kantry
bės, ėmė plūsti visus choristus:

— Ak, jūs ožiai! Kiekvienas 
bliauna savo balsu kaip pamišė
lių namuose.

— Atsiprašau, — prataria 
vienas choristas, — pamišėlių 
namuose bent vedėjas būna nor
malus.

Toksai migdolų tų pusnies
baltumas,

Tartum žydėtų kanauninkas 
Tumas.-.

Bem. Brazdžionis

— Tuščių žmonių iš viso nė- 
įa: kas per daug neima į galvą, 
tas daugiau paima į pilvą.

PATARIMAI LIETUVIAMS 
TENORAMS

“Šių laikų tenoras, jeigu nori 
būti populiarus ir dainuoti pir
maeiles partijas amerikiečių 
publikai, visų pirma turi būti 
patrauklus, tai yra gražiai atro
dantis ant scenos, turįs neblogą 
interpretaciją ir valdantis gerai 
įtalų, vokiečių, anglų kalbas. Ne
būtinai jas be akcento kalbėti, 
betgi tikrai be akcento perduoti 
publikai, kurią sudaro visos tau
tybės”

SoL L. Baltrus

JAUNIMAS IR SENIMAS
“Koks jis būtų jaunimas, jei 

senus pusbačius valytų. Jaunimą 
greiti įtarti mes, senieji rabinai. 
Tuojau klijuojame spalvą, kišam 
pažastin termometrą”.

Liudas Dovydėnas

“Man niekad nesinorėjo mušti 
jau permušto, jau gulinčio, visai 
nusilpusio, paliegusio”.

Br. Raila

NORI BOTI LAIKRAŠTININKU — 
MOKĖK LAIKRAŠTININKU KALBĄ

Torontiškio “Star” kolumnis- 
tas Gary Lautens sakosi gau
nąs iš daugelio universiteto 
studentų užklausimus apie ga
limybes ir naudą, įsirikiavus į 
laikraštininkų eiles.

Visiems užklausėjams jis at
sakąs, jog laikraštininkų dar
bas ir pajamos esą neblogi, Vis 
dėlto, norint pasidaryti laikraš
tininku, reikia pirmiausia iš
mokti laikraštininkų kalbą, ge
riau pasakius, susidaryti spe
cialų (tik laikraštininkams pri
valomą) žodyną.

Pavyzdžiui, kažkuris naujo
kas žurnalistikos srityje ims ir 
išsireikš, jog tas ir tas protes
tantas esąs dievobaimingas. O 
protestanto atžvilgiu niekad ne
galima taip išsireikšti, nes pro
testantas niekad nebūna dievo
baimingas. Jis tik protestuoto
jas.

Arba stabtelėkime ties žodžiu 
kalbėti (talk).

— Mamyte, užmiršai lazdą, tėvelis sakė, kad šiandien susirinkime rei
kės labai kovoti.

Laikraštininko žodyne niekas 
kalbėte nekalba. Futbolo treni- 
ruotojas žodį tik drebia arba 
kartais šaute iššauna frazę. 
Grandinis, komanduodamas sa
vo grandį, įsakymus lote išloja 
(barking). -

Piktokas politikas — sviedžia 
įžeidžiantį posakį savo priešinin
ko adresu, gangesteriai murma 
panosy (grasindami savo au
koms).

Dvasiškiai gi praveda dialo
gus tarp savo ir kitų tikybų po
kalbininkų. Politikai gi pratrūks 
ta tiradomis (Vis dėlto politikų 
žmonos — visuomet mandagios, 
švelniai kalbančios etc.).

Kai prisninga 12 colių snie
go, joks laikraštininkas nepara
šys, jog prisnigo, bet — pridrė
bė.

Karalienės, pvz. akys — bri- 
liantiškai žibančios, tik prince
sės akys galėtų būti pavadintos 
linksmos.

Rašant apie Anglikonų baž
nyčios arkivyskupą, reikia teig
ti, jog jis tvirtas, skaniai besi
juokiąs, bet, rašant apie popie
žių, reikia paminėti jo trapumą, 
delikatumą.

Evangelijų aiškintojai (evan
gelistai) privalo būti dinamiški, 
o komunistai — aklai persiėmę 
komunizmu.

Kino žvaigždės (moterys) — 
linksmai kikenančios, žiban
čiais šypsniais ir pn.

Laikraštininkai ,kurie seniai 
rašė, vadintini plunksnos darbo 
veteranais, gi apie visus kitus 
laikraštininkus spaudoje užsi
menant, nurodyti, jog tai premi
jas laimintis žurnalistas, kont- 
raversinių skilčių autorius, žo
džių kišenėse neieškąs laikraš
tininkas ir t t.

Bankų banditai nepaima pi
nigų, jie juos susisemia į savo 
maišus. Policija gi neišaiškina 
nusikaltimų, bet juos palaužia

Be to, geras laikraštininkas 
visuomet privalo aprašomus 
įvykius vadinti sensacingais ir 
neįtikėtinais. Paruošė pr. aL

Darbininkų krašte Sov. Rusijoj darbininkas džiaugiasi, kad jis gali lai
mingai alsuoti. Lenlnlstinis akmuo prie kojos yna tam, kad iš džiaugs
mo nepakiltų į erdves.

STEBUKLAI

Komunistas valdininkas va
žiuoja traukiniu su popu ir, no
rėdamas jį pašiepti, klausia:

— Pasakyk, kodėl šiais laikais 
nebėra stebuklų?

— Kaip tai nebėra? — atšau
na popas. — Dabar didesni ste
buklai vyksta nei seniau Kris
tus tik vieną kartą pamaitino 
minią, padauginęs duoną. Šian
dieną kolūkiečio metinis uždar
bis gali žmogų išmaitinti tik du 
mėnesius, o jis prasimaitina iš
tisus metus.

MAŽIEJI FILOSOFAI

Grįžusį iš komandiruotės tėvą 
sūnelis Vytukas šitaip informa
vo apie neseniai gretimame na
me buvusį gaisrą:

— Žinai, tėte, atvažiavo daug 
ugniagesių, nuplėšė stogą ir de
gino šitą namą.,

NEDARBO DIENA

— Mamyte, išvirk man kiau
šinį, — prašo Gintaras.

— Vaikeli, vakar višta nepa
dėjo.

—Tiesa, vakar vištai buvo 
nedarbo diena.

PIRKS MAMĄ

— Pirksiu kitą mergaitę, tu, 
Onute, negera, nenori klausyti,
— kalba mama trejų metų duk- 
relei.

—- Ir aš pirksiu kitą mamą, — 
atsakė Onutė.

LAIKAS

Sugrįžęs iš darbo, tėvas klau
sia sūnelį Juozuką:

— Kur mama?
— Ji prieš penkias valandas 

penkioms minutėms pas kaimy
ną išėjo.

Baisus senelis

— Močiute, senelis man įspy
rė į galvą, — skundžiasi Rimu- 
tis.

— Kaip jau jis tau įspyrė, — 
netiki močiutė.

— Pasiėmęs šlepetę į ranką,
— atsako Rimutis-

Laiminga eilė
— Petriuk, ar tave tėvas lu

pa?
— Ne, iš dešimties brolių aš 

pats jauniausias, ir kol eilė atei
na man, jis pavargsta.

HUMORISTAS KIRPYKLOJE

Rašytojas M. Twain buvo įdo
mus kalbėtojas. Į jo paskaitas 
susirinkdavo labai daug klausy
tojų. Kartą atvyko jis į mažą 
Prancūzijos miestelį. Buvo pa
kviestas kalbėti. Prieš paskaitą 
nuėjo į kirpyklą plaukų apsi
kirpti.

— Jūs, tur būt, pirmą kartą 
pas mus? — klausė jį kirpėjas.

— Taip, — atsako jam Twain.
Aš pirmą kartą atvykau į šį 

miestą.
— Jums pasisekė. Geru laiku 

atvykote, šiandien vakare Twain 
čia pas mus skaitys paskaitą. 
Gal ir tamsta eisit pasiklausyti 
žymaus humoristo. Ar jau turite 
bilietą į salę?

— Ne, dar neturiu.
— Labai gaila, — sušuko kir

pėjas- — Jums reikės visą lai
ką stovėti, nes sėdimų vietų jau 
nebėra.

— Taip, — sako humoristas, 
su tuo Mark Tvvainu man nesi
seka. Aš visuomet per jo paskai
tas privalau stovėti.

— Optimistas rytą prieina 
prie lango ir sako: “Labas ry
tas, Viešpatie”. Pesimistas gi sa
ko: “Viešpatie, jau ir vėl rytas”. 
— Vienas geras dalykas būti 
vargšu todėl, kad tai nieko ne
kainuoja.

įdomu ką darytų mūsų koks nors 
veikėjas, jei mes jj aprengtume kaip 
čia amerikiečiai aprengė savo pre
zidentą.

KAIN08
— Kiek kainuoja šis paltas? 

klausia pirkėjas.
— Jei tamsta tuojau mokė

tum — 50 dolerių, bet jei imtum 
į skolą — 100 dolerių; bet tada 
reikėtų 50 dolerių tuojau įmo
kėti, — paaiškino pardavėjas.

TRŪKUMAS

— Andrius — neblogas vyras, 
bet turi vieną trūkumą: nemo
ka kortuoti.

— O argi tai trūkumas?
— Labai didelis. Nemoka, bet 

visuomet lošia.

NĖRA PASIRINKIMO

Besisvečiuojąs vyrukas, šiek 
tiek įsigėręs, kreipiasi į vieną 
poniutę:

— Šis pobūvis yra labai nuo
bodus, eikime namo!

— Negaliu, gerbiamasis: aš 
esu namų šeimininkė.

— Tėvai mokėsi iš vaikų 
klaidų.

MADOS KANKINYS

— Įsivaizduok sau, kad mūsų 
kaimynystėje pačiuptas vagis 
naktį daręs trečią įsilaužimą į 
vis tą pačią moteriškų rūbų 
krautuvę, — sako vyras.

— Keista, kokiam tikslui rei
kėjo jam tą pačią naktį net tris 
kartus laužtis vis į tą pačią 
krautuvę?

— Pakeisti vogtą suknelę, ku
ria plėšiko žmona vis nebuvo pa
tenkinta.

PAŽADAS

Paleistas iš kalėjimo Chicagos 
gangsteris aplanko savo myli
mąją, turinčią gėlių parduotuvę, 
ir iriausia, kaip einasi biznis.

— Prastai- Vakar visą dieną 
nepardaviau nė vienos gėlės, — 
skundžiasi mergina.
— Nenusimink! — guodžia ją 
gangsteris. — Nuo dabar viskas 
pasikeis į gerąją pusę. Prižadu 
tau šią savaitę 20 laidotuvių šia
me kvartale.

DVYNUKAI

— Girdėjau, paties žmona su
silaukė dvynukų Tikras esu, 
kad jie naktimis kelia jums ne
pakenčiamą triukšmą.

— Nėra jau taip blogai, nes 
vienas verkdamas kito verksmą ,, 
nuslopina.

ATSARGUMAS

Kelneris, ką tik atnešęs lan
kytojui patiekalą, reikalauja už 
jį užmokėti-

— Nejaugi jūs manimi nepa
sitikite? — nustemba klientas.

— Pasitikiu. Bet, matote, jūs 
užsisakėte nešviežius grybus.

Nuostabusis darbininkas
Piešinys Bereznieko

NESUSIPRATIMAS

— Kodėl nesustojai, kai švil
piau, — šaukia policininkas ma
šina važiuojančiai merginai.

— Todėl, kad tamsta be rei
kalo laiką gaišti, aš jau esu su
sižadėjusi.

NORI PRAKTIŠKO 
ATLYGINIMO

Žvejys išgelbėjo skęstantį.
— Gelbėtojau, visą gyvenimą 

būsiu tau dėkingas.
— Gerai, gerai... Pasakyk ver

čiau, ar yra žuvies toje upėje? v
— nekantriai paklausė žvejys.

ANTRASIS TERMINAS
Vyras žmonai, per ilgai besi

kuičiančiai jų gerų bičiulių ves
tuvinėm apeigom:

— Paskubėk, brangioji, kitaip 
mudu spėsiva tik jų skyryboms.

PASLAPTIS
Vyras žmonai, apie pusantros 
valandos laiko iškalbėjusiai tele
fonu:

— Galų gale, baigei.
— Taip, ir sužinojau didelę 

paslaptį.
— Pavyzdžiui, kokią?

— Neverta tau sakyti, nes tu vis 
tiek ją sau pasilaikysi.

— Pasaulio pabaiga! Taip 
skelbia Rauda su Plunksn(a). 
Tokio kataklizmo akivaizdoje 
negali tylėti, nes gal čia jau 
paskutnė proga pasidalinti su 
tauta savo išmintim.

Dr. K. Keblys

— Tinginys — irgi savo sri
ties specialistas.
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