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Trečiasis teatro festivalis
Šiame numery

Lietuvos istorija rusinama 
ir Amerikoje.
Teatro festivalio temomis: 
pokalbis su Jurgiu Gliaudo. 
Aleksą Kutkų prisimenant 
Lietuviškųjų kapinių garsas. 
Kamerinio trio koncertas. 
Turintiems menišką sielą. 
Max Ernst dailės paroda. 
Vytauto Maželio nuotraukų 
paroda.

IŠ KALIFORNIJOS KALNŲ ATPLAUKIA NAKTIS
Pašnekesys su “Nakties" autorium 
rašytoju Jurgiu Giiauda

KALBASI ALĖ RŪTA

Los Angeles Dramos sambūris, Tas darbas nebuvo ir naujas, 
kaip ir visada su premjera,; Keli dalykai, mano pašaipūniški, 
dalyvauja Chicagoje rengiamuose:eiliuoti libretai prieš keletą me-
teatro festivaliuose.- Šiais metais 
Sambūris dalyvauja jau trečiame 
teatro festivalyje, kuris įvyks 
lapkričio pabaigoje, Padėkos die
nos savaitgalyje. Sambūris at
vyksta su Jurgio Gliaudos trijų 
veiksmų drama “Naktis”. Ta 
proga, štai, pokalbis su auto
riumi.

Kertine parašte
LIETUVOS ISTORIJA RUSINAMA 
IR AMERIKOJE

Yale University Prese, vieno 
iš pačių garsiųjų JAV univer
sitetų. Yale vardo (New Haven, 
Conn.) leidykla 1972 m. išleido 
3 tomų veikalą “A Source Book 
for Russian History from early 
times to 1917", kurio redakto- 
riais-sustatytojais yra pažymė
ti: “George Vernadsky, Senior 
editor, Ralph T. Fisher, Jr. Ma- 
naging Editor, Alan D. Fergu- 
son, Andrew Lossky, Sergei 
Pushkarev, Compiler. 840 pusla
pių veikalas turi . JAV Kongreso 
bibliotekos registracinį numerį 
ir yra imponuojančiai apipavi
dalintas neabejotinai norint tą 
veikalą pristatyti kaip rimtą 
mokslinį veikalą.

Tačiau tas veikalas vis dėlto 
negali būti laikomas moksliniu 
veikalu istorijos studijose, ypač 
XX amžiaus istorijos mokslo 
duomenų šviesoje. Jame istori
niai faktai, dokumentai, liečian- 
tieji Lietuvą, Gudiją, Ukrainą, 
priskiriami Rusijos istorijai, o 
Lietuva ir Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės valdytos žemės 
laikomos rusų žemėmis. To vei
kalo autoriai daugiausia remia
si XIX a. caristinės Rusijos va
dinamosios “senosios mokyklos" 
autorių (N. Ustrialov, N. Ka- 
ramzln, N. Kostomarov, M. Ko- 
jalovič ir kitų) veikalais, ku
riuose tada buvo įrodinėjama, 
kad Lietuva, tada jau vadina
ma “Šiaurės Vakarų Kraštu”, 
neabejotinai esanti “rusiškoji že
mė”, o kai kurie to veikalo tei
gimai, “faktai" yra net pačių 
autorių sufabrikuoti.
Paskiriems Rusijos istorijos 

laikotarpiams bei įvykiams pa
vaizduoti. pateikiami įvairių rin
kinių (pvz. Rusų metraščių ir 
t. t.), dokumentų, privilegijų 
ištraukų vertimai (bent taip ga
lima būtų manyti, vartant to 
veikalo puslapius). Pribš kiek
vieną tokią teksto “ištraukos” 
vertimą pateikiamas trumpas to 
dokumento apibūdinimas. Nuo 
čia ir prasideda tų dokumentų 
aršiai “didrusiškas” aiškinimas 
ir net priskyrimas jiems “duo

menų”, kokių tuose dokumen
tuose iš vis nėra, daug kur į 
tekstą, be jokių išskiriamųjų 

i ženklų, įpinant tų tekstų savitas 
santraukas ar net savus aiškini
mus.

87-110 p. yra skyrius, pava
dintas “The Lithuanian-Russian 
Statė (The Grand Duchy of Li- 
thuania) from the Fourteenth 
to the Mid-Sixteenth Century”. 
Toliau tas skyrius kiekvieno 
knygos puslapio viršuje jau turi 
tik pavadinimą: “Lithuanian- 
Russian Statė...” Veikalo auto
riai nepaaiškina, kur jie rado is
torijoje tokią “Lietuvių-Rusų 
valstybę”. Ypaš šiame skyriu
je cituojamose “dokumentinėse 
ištraukose” vieton nuo labai se
niai istorinėje literatūroje anglų 
kalba priimtų terminų “Rus” 

i“Ruthenian” ar ‘‘Ruthenen”,(tai
komų gudams ir ukrainiečiams) 
visur rašoma “Russian”, neabejo
tinai tą pavadinimą vartojant 
šiandienine prasme. Autoriai 
sąmoningai Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės valdytas gudų 

l ir ukrainiečių gyventas žemes 
vadina tik Rusija, o tuos gyven
tojus rusais, greta to, pridedant 
toms žemėms dar pavadinimą 
“Weet Russia”, nors tas termi
nas tėra tik mūsų laikų rusų šo
vinistų “išradimas”. Autoriai vi
sai nutyli, kad tada dabartinės 
Rusijos branduolys buvo vadi
namas “Muscovy”, “Moscovia”, 
o gyventojai — “Moscovite”.

Toliau, šiame skyriuje į “Ru
sijos istorijos šaltinių" doku
mentus autoriai įtraukė visą vir
tinę dokumentų, liečiančių tik 
Lietuvos istoriją ir nei turiniu, 
nei kalba neturinčių nieko bend
ro su Maskvos kunigaikštija, o 
tuo labiau su Rusijos istorija. 
Taip 91 psl. yra toks skyrelis 
“Grand Dūke Iagailo’s declara- 
tion conceming the union of Po- 
land and Lithuania, August 14, 
1385”, kuriame pateikiamas ver
timas įžangos ir tolimesnės to 
“dokumento" dalies. Tai vadina-

(Nukelta į 2 pat)

•— Įdomu, kodėl po daugelio 
prozos veikalų matome Juą pasu
kant į sceną, besidomint drama. 
Ar tai yra nepasitenkinimas ro
mano žanru ir naujų kūrybinės 
išraiškos būdų ieškojimas? 
Įdomu, pavyzdžiui, žinoti, kodėl 
‘^Nakties” siužetas ir tezės ati
duodami scenai, nepanaudojant 
tos medžiagos romano formoje? 
Ar scenos veikalo kompozicija 
talkina, ar komplikuoja siužeto 
pristatymą, temos vystymą, lygi
nant kūrybinį procesą su prozi
nio veikalo parengimu?

— Scena gali gundyti kiekvie
ną rašytoją, kiekvieną poetą. 
Kūrybinio proceso savybės, pa
viršutiniškai, atrodo skirtingos, 
nes žanro privalumai skirtingi. 
Tačiau romano, novelės, ipoemos, 
net eilių rinkinio siužetinė me
džiaga visad gali būti įkūnyta 
scenos veikalo rėmuose. Tai rodo, 
kad sumanymo branduolys kiek
vienam žanrui yra tas pat, susi
dedąs iš temos ir tezės įkūnijimo 
realiose formose.

Sustojus prie to reiškinio, ten
ka nustebti, kad išeivijoje, nau
jovių scenai beieškant, neinsce- 
nizuojami prozos veikalai. Juk 
tokių daugelis galėtų tapti mė
giamais spektakliais ir. kartu, 
prozos propaga toriais.

Prozos veikalo realizacija, kaip 
ir scenos kūrinio, pagrįsta scenų, 
personažų sąranga. Kiekvienas 
žanras turi skirtybes tezės reali
zacijoje. Man, asmeniškai, prozos 
veikale būtini dramos elemen
tai. Ta pati prigimtis yra spek
taklyje, dramos veikale. Tad: dar
bo metodas įvairus, esmė labai 
artima. Scenos veikalo akstinai: 
personažai, intriga, koloritas.

Pavyzdžiui, kiekvieną savo 
prozinį veikalą planavau sceni
nio veikalo kūrybos metodu: 
personažai, intriga, koloritas. 
Tad nejutau skirtumo, pasirink
damas darbo metodą.

Anaiptol, darbas prie "Nak
ties” teikė savotišką smaguriavi
mą, nes liečiau tezės ir temos 
branduolį ir nesirūpinau epiniu 
veikalo elementu.Tai yra tezės 
laukštenimas iš buitinio kevalo. 
Šitas procesas džiugina, susitiki- 
kus su scenos veikalo struktūri
ne disciplina, su labai ribotų 
priemonių būtinybe. Čia maža
me plote, priplotoje erdvėje, rei
kia maksimumo išraiškos ir įtai
gos. Šitaip suprantu susitikimą su 
scena.

tų įpratino mane domėtis ir 
rampos šviesos savybėmis.

Prozos veikale nereikalingas 
tarpininkas. Scenos veikale, 
esant mažam plotui ir mažai 
erdvei, reikia itin akcentuo-. 
to žmogaus. To žmogaus savybės 
praplečia išraiškos plotą ir jaus
mo erdvę iki neribotų dydžių. 
Tas monologų ir duetų lakoniz- 
mas yra galingas dramaturgų1 
ginklas.

Šie samprotavimai dalinai pa
ryškina, kodėl “Nakčiai” rin
kausi dramos formą. Tai buvo, 
reikia prisipažinti, stipri pagun
da matyti personažų perteikimą, 
jų 'įsikūnijimą fizinėje aktoriaus 
formoje. Tai yra savotiškas pro
zininko valdų išdavimas. Roma
ne aš absoliučiai valdau prota
gonistą, gi scenos veikale smal
siai sutinku jį scenoje. Jį sutikda
mas, autorius išgyvena naują ir 
gana sudėtingą įspūdį. Persona
žai konkretizuoti. Dingsta tas 
efemeriškumas, kuris supa as
menis knygoje. Ir šie, konkreti
zuoti scenoje personažai, gali au
toriui atidengti naujų (psichinių

Aleksandras Marčiulionis Žmogus po kaukėmis

net Šviesos pluoštas, net grimo Ide esminiai “Nakties” struktū- 
štrichas —viskas tai nebe auto
riaus valdoje. Ir ciniškai tarus: 
personažai atakuoja savo tvėrėją. 
Reiškiasi galingas mediumas: re
žisūra.

Teatro festivaliu! parengtoji 
"Naktis”, nėra, kad ir atsargus, 
nepasitenkinimas proza. Tai gali 
būti epizodas bendrame rašymo 
ir poieškių kontekste. Man, pro
zos schemose galvojančiam sce- 

... . nos, spektaklio kategorijomis, tai
aspektų, savitų estetinių pozicijų,' atvanga, grįžimas į svantybų 
smaguriavimą situacijos esme, branduolį.
Rampos šviesa lyg ir konkreti
zuoja tezę. Režisūros nušli
fuotos detalės, socialiniai sąs- ma? Ką šis veikalas deklaruoja? 
kambiai, natūralistiniai brėžiai,1 Koku buvo rašymo metodas? Ko-

Kaip atrasta “Nakties” te-

ros ir idėjos elementai?
— Turiu prisipažinti, kad ra

šymo metodo pagrinde noriu 
būti atviras, vengti bet kurio si
tuacijos grimo, nesibaidyti tikro
vės šiurkštumo, vengdamas ta
čiau įkliūti į pigią bei madingą 
eksperimentiką, visad nubloš
kiančią autorių i vulgarizmo 
kloaką.

Pasitikiu senu, dabar retai mi
nimu, literatūrinio žodyno ter
minu <sverizmas”. Prie visokių 
"izrnų” epidemijos, šito “izmo”, 
“verizmo”, aš neišsižadu. Tai y- 
ra bendrinė sąvoka, autoriaus iš
tikimybė savo tezei ir ją supan
čiai tikrovei. Prozos veikale šis 
momentas glūdi autoriaus atsa
komybėje, jo talento ir vaizduo
jamos būties savybių santykyje. 
Scenos veikale čia atsiranda gru
pinė atsakomybė: autorius ir vai
dybinis kolektyvas.

“Nakties” turinys paimtas iš 
Šios dienos gyvenimo. Persona
lai ■ddttaka eu kliuviniais, ku
riuos sudaro amžinas žmogaus 
iliuzijų gyvenimas ir to gyveni
mo sandūra su tikrove. Ši tragiš
ka dvikova amžina, bet jos for
mos įvairios. Gyvenimo tikrovė 
dargi nėra situacijos, įvykiai, epi
zodai, bet personažų būdo ir jų 
siekių savybės. Premjeros turinio 
nepriimta atpasakoti, šią funk
ciją atlieka pirmą kartą pakelta 
premjeros uždanga. Leiskite čia, 
turinio aptarime, pastatyti ne
kantrumu virpantį tašką...

Dirbdamas prie veikalo, pasis
tačiau sau uždavinį sukaustyti 
“Naktį” vadinamų “scenos vie
nybių” (unities) rėmuose. Tai, 
atrodo man, suderinta su įtam
pos augimu, su “spektaklišku- 
mu”, provokuoja ir žiūrovų iliu
ziją scenos laiką išgyventi natū
raliai, be laiko tarpsnių, kaip iš
tisą, tikrą vieną naktį. “Nakties” 
tįsa užima kelias vienos nakties 
valandas!

Tezei iškelti ir jai tirti man 
reikėjo žmonių, personažų, ku
riuos respektuoju savo prozoje: 
klaidžiojančius savo gyvenamo-1 
sios filosofijos egoizme, klum->

pančius praradimų transe, šie 
momentai, mano nuomone, tu
ri talkinti “spektaldiškumui”, 
nes ir prozos epiškume jie yra 
veikalo griaučiai. Negera sustoti 
prie sintetinio žmogaus. Toks 
bus tikras abstraktas rampos 
šviesoje. Tačiau, žinau, kad sus
lėptos alegorijos švitesys yra vei
kalo realybėje. Atrodo man, 
alegorija šildo natūralizmo bru
talumą.

“Nakties” konstrukcija yra 
amžina iliuzijos ir tikroviškumo 
sandūra. Ši platesnioji sąvoka 
talkina epizodinėms scenoms, 
kurios paremtos konfliktu, pro
testu, nuovyla ir optimizmo gai
da. Žiūrovas turi pažinti ne situ
aciją, bet žmones. Nors šie gali 
gyventi iliuzijų pasaulyje, jie yra 
tie patys žmonės, kurie iš salės 
įžengė scenon. Juk, paprastai, 
žmonės nemėgsta gyventi izolia
cijoje, tokie ir scenoje atrodo ne
būdingi, prigalvoti, susiūti auto
riaus vaizduotės siūlais. Tai sin
tetiniai žmonės, su nuokrypa į 
ekstremizmą.

Betgi žmonės grupėje, susi
telkime, gimdo konfliktus, jie 
nemėgsta taikos, susiklausymo, 
idilinių sentimentų. Bet jų dva
sios reiškimosi būdai gali būti 
labai įvairūs: sukiliminė marse
lietė gali skambėti sceniniame 
pasyvume ir apmaudi statika 
glūdėti tariamoje dinamikoje. 
Ta prasme populiaraus scenos 
autoriaus Martino Esslino pava
dintasis “absurdo teatras” gali 
pulsuoti prie realizmo prisišlie
jusiose formose.

Formaliai gi, dirbant prie 
"Nakties”, privalėjau skaitytis su 
mūsų scenos specifika, su veika
lo inscenizacijos savybėmis.

—Koks yra “Nakties” santy
kis su Los Angeles Dramos sam
būriu ir su Trečiuoju teatro festi
valiu?....

— Los Angeles Dramos sam
būris, pakviestas dalyvauti Tre
čiojo teatro festivalio programo
je, suteikė man garbę, imdamas 

i “Naktį” ir įjungdamas tą vaika-
(Nukelta į 5 pusi.)
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mas Krevo aktas. Pažymė
tina, kad tos “ištraukos” pabai
goje yra pateiktas ne to doku
mento tėkštas, bet autorių pa
daryta kompiliacija, kuri išori
niai taip pateikta, jog atrodo, 
kad joje duodamas autentiško 
teksto vertimas.

Puslapy 92 yra: “A Charter 
granted by Iagailo to the Bishop 
of Vilno, 1387”. Šio dokumento 
ištraukos antraštėje parašyta, 
kad jis paimtas iš “Dokumenty 
obiasniaiushchie istoriiu zapad- 
no-Russkogo kraia i ego otno- 
shenia k Roesii i Pol’she (St. 
Petersburg, 1865). Tame pat 
puslapyje tolimesnė ištrauka tu
ri tokią antraštę: “The West 
Russian Chronicle on the achiev- 
ment af autonomy by the Lithu- 
anian-Russian Statė under Vi- 
tovt, 1392”; kur kalbama apie 
vadinamą Astravo susitarimą, 
kuriame Jogaila “was obliged to 
install his first cousin Vitovt or 
Vytautas, as grand dūke of the 
Lithuanian-Russian lands”... To
ji ištrauka paimta iš 17 tomo 
“Rusų metraščių" (nors juose 
nėra nei “Vakarų Rusija”, nei 
“Lietuvių-Rusų valstybė” pava
dinimų) ir Liubavskio “Ocherk 
istorii litovsko-russkogo gosu
darstva”.

93 psl. yra skyrelis: “The 
Charter of Gorodlo, 1413” (tai 
vadinamos Horodlės unijos 
dokumento ištraukos). 96 pusi, 
yra: General Legislation: Casi- 
mir’s Charter of 1447” (tai 
1447. V. 5 d. privilegija, Kazi
miero duota Lietuvai, kuni
gaikščiui sutikus būti ir Lenki
jos karaliumi). 97 psl. yra: 
“Alexander’s Charter of 1492”, 
kuriuo Lietuvos valdovas Alek
sandras patvirtina 1447 m. val
dovo Kazimiero Lietuvai duotą
ją privilegiją. 98-100 psl. yra 
“The First Lithuanian Statute, 
1529”, o 100-103 psl. yra: “The 
Second Lithuanian Statute, 
1566”. Toliau eina įvairios sriti
nės privilegijos.

Minėta 1447 m. valdovo Kazi
miero privilegija Lietuvai ir Lie
tuvos Statutas rašyti kancelia
rine slavų kalba (atitikmė baž
nytinei slavų kalbai), kuri su 
rusų kalba turi ne daugiau bend
ro kaip lotynų kalba su rumunų 
ar portugalų kalbomis. Rengda
mas savo 1649 metų įstatymų 
“Rinkinį” (Uloženije) Maskvos 
Didysis kunigaikštis Aleksiejus 
Romanovas, Michailo sūnus, lie
pęs Lietuvos Statutą išversti į 
rusų kalbą, o tai reiškia, kad 
Lietuvos Statuto (ir kitų ano 
laiko dokumentų kalba buvo ne 
rusų, ar kažkokia “vakarų rusų” 
kalba, šie apibūdinimai atsirado 
su Rusijos pastangomis bet ku
riuo keliu ir kuo greičiau suru
sinti Lietuvos žemes.

Tie patys Sergei G. Pushka- 
rev ir George Vernadsky ir 
Ralph T. Fisher, Jr. taipgi Yale 
University Press leidykloje 1970 
m. išleido “Dictiohary of Rus
sian Historical Terms from the 
Eleventh Century to 1917”, ku
riame į Rusijos istorijos termi
nų tarpą įtraukė ir Lietuvos 
Statutų terminologiją. Pratar
mėje į pastarąjį veikalą S. G. 
PCushkarev) Lietuvos Didžiąją 
kunigaikštystę vadina Vakarų 
Rusija ir visus Lietuvos Statu
to terminus laiko rusiškais.

Dar didesnis klastojimas da
romas su vadinamų Krevo bei 
Harodlės unijų dokumentais 
ir su 1387 m. Jogailos raštu Vil
niaus vyskupui, nes tie doku
mentai surašyti lotynų kalba, 
tad net ir lingvistiniu požiūriu 
netari nieko bendro su rusais.

Trylika apie šviesųjį mūsų dainininkų

Aleksas Kutkus gyvenime ir scenoje
S. Aukštaitis

Keliai be klystkelių Lietuvos sce
nose ir artimose dainai srityse.

Prieš penkmetį Chicagoje mirė 
iškilusis Lietuvos operinės scenos 
solistas — tenoras Aleksas Kutkus. 
Gimęs Rokiškio apskrity, žemdir
bių šeimoje, dar vaikas būdamas, 
pateko į Petrapilj, kur rusų kalba 
išėjo pradinę mokyklą ir vidurini 
mokslą. Ten pat, anuometinėje ru
sų imperijos sostinėje, baigė vietos 
universiteto teisių fakultetą. Lygia
grečiai tobulinosi dainavime. Reiš
kėsi kaip koncertinis dainininkas ir 
laiks nuo laiko pasirodydavo išei- 
viškos lietuvių kolonijos rengiamo
se vokalinėse programose. Rusijos 
pietuose nuo 1919 m. ėmė dalyvau
ti ir operinėje scenoje.

Lietuvon sugrįžęs, nuo 1922 me
tų rudens pradėjo dirbti Kauno 
Valstybės operos teatre. Iki 1944 m. 
pavasario, vien tik pirmaeiles teno
ro partijas pildydamas, sudainavo... 
Tačiau sausą statistiką tegul čia at
stoja (atsižvelgiant j jų kilimo kraš
tus) A. Kutkaus dainuotų operų 
pavadinimai: Romeo ir Julija, Fus- 
tas, Carmen, Hofmano pasakos, Žy
dė, Fra Diovolo, Mignon, Verteris. 
Ir vėl — Traviata, Tosca, Bohema, 
Rigoletto, Kaukių balius, Trubadū
ras, Pajacai, Sevilijos kirpėjas, Ma- 
dama Butterfly. Ir dar — Eugeni
jus Onieginas, Pikų dama, Borisas 
Godunovas, Dubrovskis, Caras Šai
tanas. O ir — Lohengrinas, Tann- 
hauserls. Bei komiškose operose — 
Perikola, Komevilio varpai.. Lietu
vių kompozitorių — Gražina, Trys 
Talismanai, Radvila Perkūnas, Eglė 
žalčių karalienė, Pagirėnai, Prisi
mintina irgi Parduotoji nuotaka, 
Marta, bet... šioje vietoje silpna žmo
giška atmintis nebesuranda reikia
mų objektų. Nors tų operų A. 
Kutkaus Kauno repertuare buvo ir 
daugiau.

Be įtempto ir atsakingo darbo sce
noje, jisai dar dainavimo pedago- 

, gas Kauno ir Vilniaus muzikos kon
servatorijose. Lietuvių kalbos Ope
roje puoselėtojas. (Tarp kitko, ir 
operos solistų rinktas seniūnas).

Atrodo, kad jau galima j viešu
mą iškelti ir kadaise Kauno spau
dos nutylėtą įvykį. Kipras Petraus
kas buvo pakviestas dešimčiai spek
taklių i Karališkąjį Stockholrflo 
operos teatrą. Bet žiūrovų ir te
atro meno vadovybės nepatenkino 
jo... muzikalumas! Mat, dirigentas 
Tallat-Kelpša, Kiprui pataikauda
mas, leido (dainininkai tai supras) 
nuimti ar pridėti prie gaidų taške
lius. Dirigentui tai sunkumo nesu-

profesorius. Jo bendradarbis 
George Vemadskij irgi yra bu
vęs istorijos profesorius tame 
pačiame Yale un-te. Būdin
ga, kad jiems net senų rusų is
torikų (pvz. P. Briancevo “Isto
rija Litovskogo Gosudarstva s 
drevnepšich vremen”, 1889 m. 
išleista Vilniuje, arba V. Pašu
to “Obrazovanije Litovskogo 
Gosudarstva”, 1959 m. išleista 
Maskvoje) vartojama Lietuvos 
žemių atžvilgiu terminologija, 
jei nėra “ura rusiška” liko “ne
priimtina”.

Tie abu veikalai, nors ir pri
dengti mokslingumo skraiste, 
piktnaudojant net seno JAV 
universiteto vardą, turi tik vie
ną tikslą — pateisinti Rusijos

Kiek žinia, tų abiejų “veika
lų” autorius yra S. G. Puškarev, 
Yale ir Fordham universitetų

imperializmą ir “įrodyti” pa
sauliui, kad Lietuva buvo ir yra 
“iskonno Russkij kraj”. Mūsų 
išeivijos akademinės sferos tu
rėtų apie tai tuoj pat informuoti 
atitinkamas mokslo institucijas 
ir pačią šios nevykusios knygos 
leidyklą. J. Dn.

Lietuvos operos solistas Aleksas Kutkus (1889-1969)

darydavo, o mūsų garsusis tenoras 
į tuos sauvaliavimus ilgainiui įpra
to. Taigi repeticijoje ir išgirdo šve
dų dirigento kandžią pastabą: 
“Tamsta gi, gerbiamasis, partijos 
nemoki!” Sudainavęs “Toscos” spek
taklį, Kipras sukrovė lagaminus ir 
grįžo į Kauną, nes jam nepatikęs ir 
švedų žiūrovų šaltas sutikimas. 
Incidentui likviduoti j Stockholmą 
buvo išsiųstas Aleksas Kutkus, iš 
tų gastrolių grįžęs su triumfato- 
riaus laurais ir su palankios kriti
kos glėbiais. (Švedai operomanai, 
pasirodo, operų partitūrose gero
kai nusimano).

Aleksas Kutkus Kaune rodė retą 
kuklumą, nepaprastą darbštumą. 
Nemėgo reklamos, užkulisyje lygiai 
su kolegomis, kaip ir su technikinio 
personalo atstovais visada būdavo 
nuoširdus ir draugiškas. Kaipo me
nininkas, tikras fenomenas, retų ta
lentų ir iniciatyvos žmogus. Nega
lėjo būti be darbo. Vokiečių oku
pacijos metu, sumažėjus teatre ap
krovai ir įtampai, A. Katkus pvz. 
ėmėsi senų laikrodžių restauravi
mo misijos. Bet pasirinkdavo tik to
kius laikrodžius, kurių niekas kitas 
restauruoti nesiimdavo. Ir laikrodi
ninkų tarpe garsėjo kaip stebukla
darys.

Aukštaitiškų polėkių už Lietu
vos ribų liūliuojamas, galop nos
talgijos parblokštas.

Paskutinį kartą Aleksas Kutkus 
operiniame spektaklyje yra daina
vęs, kai susibūrę Kauno operos so
linių partijų pildytojai Vokietijos 
šiaurėje 1947 metais įgyvendino 
“Sevilijos kirpėjo” premjerą, lietu
vių kalba.

Amerikon su žmona atvykęs, gal
vojo verstis dainavimo pedagogo 
amatu, bet kliudė ekonominės sąly
gos, o gal ir mokinius “gaudyti” 
neįpratimas.

Kitur pabuvojęs, pastoviai apsi
gyveno Chicagoje. Iš mintos nesi
skirdamas, savo asmenį jokiomis 
fanfaromis nesigarsindamas, duoną 
sąžiningai pelnė įvairiais darbais. 
Amžius neleido skverbtis į pinigi
niai išganingą fabriko prieglobstį.

Parašė dėmesio susilaukusią au
tobiografinę knygą “Dainininko da
lia”. Kartkartėmis dainavo ar gie
dojo proginiais atvejais. Šių pasiro
dymų neteko stebėti.

Tačiau 1960 m. kovo mėnesio 
rytmety, prof. dr. Kaziui Oželiui mi
rus, gedulo apeigose nuo vargonų

išgirdau jaunai skambantį, sultin
gą, melodijos ir žodžių raiška ste
binantį baisą. Susidomėjęs,pašnabž
dėjau kaimynui: “O kas čia per dai
nininkas?” Anas tik,skersai į mane 
pažiūrėjo ir atsiliepė: “Nagi, Kut
kus, ar neatpažįsti?” Ir ėmė perse
kioti mintis: Kodėl jisai nedai
navo Chicagos Lietuvių operoje? 
Kiekvieną statytą operą juk minti
nai mokėjo, daugelį partijų šimtą 
ar daugiau sykių buvo pildęs. Ne
būtų problemos jų repeticijoms. 
O, pvz., prieš dešimtmetį ar penk
metį A. Kutkaus fizinis pajėgumas 
galėjo su jaunikliais nesunkiai ly
gintis. O balsą juk buvo pratęs bet 
kuriomis sąlygomis tinkamai valdy
ti... Ir tas balsas dar tebebuvo reto 
pajėgumo. O, žmonės, jūsų kėslai 
ir poelgiai būna taip keisti...

Jau Chicagoje gyvenąs, Aleksas 
Kutkus pergyveno 65, 70, 75 gim
tadienius. Ar buvo kas juos prisi
minęs? Ir tuo pat metu taptų iš
kelta reto menininko asmenybė, jo 
darbingumas, talentas, Lietuvos 
operos teatrui nuopelnai. Patsai 
anų dienų jubiliatas šiuo atveju 
buvo per kuklus, savos personos vie
šai kelti nelinkęs. Tenkinosi pamirš
tos, didyių triūsų nuvainokuotos 
asmenybės priverstinu merdėjimu, į 
“nuostolius nurašyto” žmogaus pa
dėtimi.

Stiprios sveikatos vyras ėmė ne
galuoti. Susilaukė ypatingai muzi
kalių žmonių likimo: amžiui slen
kant, silpnėja klausa, artinosi visiš
kas kurtumas. Buvo priverstas da
ryti akių operaciją. Įsigali arterijų 
sklerozė. Pastaroji nutraukia gyve
nimo siūlą.

Medicinos autoritetai mirties 
priežastį visiškai teisingai priskyrė 
nelemtai sklerozei. Norėtųsi iškelti 
ir Aleksą Kutkų apėmusius nostal
gijos žalingą poveikį. Lietuvos išsi
ilgimas, titaniškiems darbams įpro
tis, nerami kūrybinė prigimtis, “ne
reikalingos būtybės” tikrovė, nostal
gijos skatinami, silpnino fizinę bei 
protinę galią. Nors tolėliau nuo gim
tojo krašto augęs ir brendęs, į Kau
ną, jau 32 metų sulaukus, atvykęs, 
buvo gilus Lietuvos patriotas, jėgas 
ir talentą troškęs atiduoti mylimai 
šaliai. Toji nostalgija stabdė inicia
tyvą, blogino sveikatos stovį, vertė 
jaustis invalidu, plėtė sklerozę. Kol 
pastaroji dvasios milžiną parbloškė.

Žemiau telpa dvylikos bendradar
bių atsiminimai, kuriuos galima 
apibūdinti kaip Aleksas Kutkus —

žmogus gyvenime ir scenoje. Šie 
metmenys ne vien bus dėkinga me
džiaga biografui, bet ir mums at
gaivins menininko praeitį kasdieny
bėje bei nelengvame scenos darbe. 
Tai, ką vienas italas charakteriza
vo kaip estrema gentilezza, o mums 
leidžia džiaugtis, kad turėjome pir
mame lietuviškos Operos laikotar
pyje tokį dainos galiūną.

Vincė 
Jonuškaitė

Malonūs gražios ir kūrybingosios 
jaunystės prisiminimai

ROMA. 1923 metų vasaros ato
stogos. Aš ten buvau jauna dai
navimo studentė ( mokiausi pas 
prof. Einar Feiripg). Mano profeso
rius buvo suitalėjęs norvegas. Mud
vi su Verute Podėnaite buvome stro
pios to žinomo profesoriaus, gar
saus Cotogni mokinio, studentės. 
(Verutė mirė Kaune 1932 m.).

Tą nuostabią vasarą Aleksandras 
Kutkus su žmona Antanina ir Ma
rile Jozevskaite - Granovska, Lie
tuvos operos soliste, atvyko j Ro
mą praleisti atostogų ir pasitobu
linti dainavime. Mes, žinoma, juos 
nutempėme pas savo mokytoją, 
bet., vieni kitiems nepatiko, atva
žiavusieji pasirinko kitą mokytoją. 
Bet tas mūsų santykių nesudrums
tė.

Lietuvos Pasiuntinybė Romoje 
pavedė man būti jų gidu. Tas pa
reigas su dideliu entuziazmu ir pasi
didžiavimu priėmiau! Lydėjau juos, 
kur tik jie norėjo: į meno galerijas, 
į antikinius griuvėsius ir visokias 
įdomias vietas. Ateidavo pas mane 
pasipraktikuot prie pianino (ponia 
Antanina gerai skambino). Kartais 
netgi ir man liepdavo dainuoti, kas 
man, studentei, buvo didelė garbė!

Neužmirštami vakarai! Visas bū
rys dainavimo studentų, Verutė Po- 
dėnaitė, Gražina Brazdžionytė ir aš, 
Irena Jackevičiūtė — dailininkė, 
Petras Mačiulis, Vytautas Lands
bergis - Žemkalnis kartu su svečiais 
puikiai praleisdavome vakarus Ro
mos Koliziejaus griuvėsiuose dai
nuodami, dainuodami, dainuodami.. 
ir Aleksandro Kutkaus linksmų, gy
venimiškų nuotykių klausydami. 
O juos jis mokėjo pasakoti.

Kas gali būti gražesnio, kaip mė
nesienos naktį sėdėti ant griuvėsių 
sienos ir dainuot lietuviškas dainas! 
Aleksandro ir Marilės balsai taip 
gražiai susiliedavo! Net ir ne per 
seniausiai, susitikusios su Marile 
Jozevskaite New Yorke, prisiminė
me tą nuostabią vasarą. Prisiminė
me ir juokėmės, kaip paryčiais j Ko
liziejų ateidavo “Carabinieri” (Ro-

(Nukelta i 3 pusi.)

Dr. F. W. Benbow kabinetą perėmP

DR. RAIMUNDAS BLAŽYS
DANTISTAS

1007 Curtiss Street 
Downera Grove, III. 60515 
Valandos pagal susitarimą.

Tel. — 968-0045

DR. S. GESTAUTAS
Nervų, emocinės, Šeimos problemos

2624 West 71st Street
TeL — 925-3388

Valandos pagal Buaitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980

GYDYTOJAS CHIROPRAKTTKAS 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, III. 
Pirmad., Antrad., Ketv. tr Penktad 
9 vai. ryto iki 12 vai. dieną tr nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais 8:30 iki 13 vai. dieną 

Emergency tcL — 788-3981

Tenoras Aleksas Kutkus “veža” Kauno vaZstybinlo operos teatro repertuarą. 
Vežime sėdi dirigentai Mykolas Bukša ir Juozas Tallat-Kelpša. (Orkestro, ar
tisto Dziūgo šaržas)

OR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGO. 

9801 W«*t 63rd Street 
Kampas 61-čio. ir Callfornla 

vėl : pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:80 vai. vakaro 

šeštad. nuo 8 Iki 3:30 vai 
Pagal susitarimą

Ofiso telef. 478-4049 
Berid. tel WAlbvook 6-3048

PR 8-8229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKL&S LIGOS

2888 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą 

d^7 gudukas" 
Akušerija tr moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija , 
0449 So. Pulasld Road (Or»wford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 88 PI., Justine, n., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
lai neatsiliepia .kamblntl 874-8012

DrTT K. BOBELIS
•TKHTI TR fl.iPI'MC TARI. .

CHTRURG1JA
Tel. — 895-0833

kOX VALLEY MEDICAL CENTEF 
860 Snmnrilt Street

Route 68 — Elgin. Illinois

Tel. REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7166 South VVestern Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet.

Ofiso telef. RE 7-1108 
Rezid. telef. 239-2019

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
2454 VVest 71st Street 

171-os ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai ■ pirmad . antrad., ketv. ir penkt 

nuo 3 iki 7 vai. p. p 
Tik susitarus

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388 2233

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv 1 Iki 7 popiet 

antrad., penkt 1 6. red. Ir AeSt tik 
.usttams

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčml
DR. EDMUND E. GIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

TEL. GR a-34OO
Vai. pagal susitarimą: pirmad. it 

ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4, šeštad 10—8 vai.

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 84J96«
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR OHTRtrRGS 
Specialybė — Nervų Ir 

Emocinės Ligos 
CRAHFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. tel. — OI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So., Kedzie Ave„ VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 9-0001.

Tel. — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
8907 VVest lOSrd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS 
j o k a A 

vaikų ligop 
2658 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 
vai. rak., šeštad. nuo l iki 4 vaL

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 Weet 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. U 
6 iki 8 v. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Viri telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-13 Ir 4-7. Trečlad 11 
teštad tik susitarus.

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. lOth Avraae, Cicero 

Caadlen 1-1 vai. tr S-t vai vai 
Išskyrų. trečlad lenine 

teStadlealals 11 Iki 4 vai popiet

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
4KIŲ LIGOS — CHIRURGIJA

ofisai:
111 N. VVABASH AVĖ.

1200 N. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

(Kalba lietuviškai)
2638 VV. 71st St — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"‘contact leuses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5548

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

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

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 1 vaL 
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.

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligGt 
Ofisas ir rez. 2662 W. 69th Bt. 

Tel. PRospect 8-1223

Atostogose nuo spalio 18 d. 
iki lapkričio 11 d.

Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad.
3-5 ir 6-7 — Iš anksto susitarus

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VA3KAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6848 South AJbajiy Avenue 

Va!.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad. 
3-5 p. p. penktad. tr šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141) namų 636-4660 
Vai.: pirm. antr. ketv. S-S Ir 6-9, 
penktad. 3-5. šešt pagal susitarimą. 
Ofiso tel. 767-2141; namą 636-4860 
VaL: pirm. antr. ketv. 2-5 tr S-t. 
penktad t-l. šešt, pagal sualtarims
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Lietuvių Šv. Kazimiero kapines
viso krašto pažiba

Lietuvių Šv. Kazimiero kapinės 
Chicagoje pastarus kelerius me
tus buvo plačiai linksniuojamos 
lietuvių spaudoje, kai čia kurija 
buvo vienu metu jose visai pa
naikinusi lietuviškas mirusiųjų 
laidojimo tradicijas. Protesto su
sirinkimai, demonstracijos, pike
tai ir kitos priemonės padarė tai, 
kad dabar Šv. Kazimiero kapinė
se lietuviai vėl daugiau jaučiasi 
kaip šeimininkai, bet ne kaip 
kampininkai. Už tai padėka Pa
sauliečių komitetui lietuvių tei
sėms Šv. Kazimiero kapinėse ap
ginti ir sklypų savininkams. Vi
so to lietuvių judėjimo pagrindi
nis ramstis buvo Algis Regis.

Kai anos tautiniai religinės 
kovos aidai jau aptilo, netikėtai 
ir plačiajai lietuvių visuomenei 
beveik nepajutus, Šv. Kazimiero 
kapinių vardas staiga iškilo vi
sos Amerikos plotmėje. Jos iš- 
skirtios kaip kapinės, išpuoštos 
pačiais originaliausiais ir meniš- 

m kiaušiais paminklais iš visų pla
čiosios Amerikos katalikiškų ka

pinių. Taigi, šį kartą jas aukš
tai iškėlė jau ne politika, ne ko
va už lietuviams priklausančias 
jose teises, bet vienas iš amžinų
jų tautinių atspindžių — menas, 
šiuo atveju labiausiai skulptūra, 
daugiausia skulptoriaus Ramo
jaus Mozoliausko darbai.

Spalio 5-7 d. d. Pick Congress 
viešbutyje Chicagoje vyko visos 
Amerikos katalikiškų kapinių ad
ministratorių konvencija. Joje 
dalyvavo per 600 atstovų iš viso 
krašto. Chicagos archidiecezlijos 
katalikiškų kapinių direktorius 
prel. McEggliott ir administrato
rius Philbin, jau anksčiau paste
bėję, kiek daug meniškų ir ver
tingų paminklų ypač paskutiniu 
metu yra pastatyta lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje, 
jas, kaip savito braižo ir tikrai 
meniškais paminklais išpuoštas 
kapines, pasiryžo pristatyti vi
siems konvencijos dalyviams. 
Tuo reikalu jie kreipėsi į skulp. 
R. Mozoliauską, prašydami kon
vencijai paruošti platesnės apirn-

Prie Lietuvių Įv. Kazimiero kapinių stendo Pick Congress viešbutyje. Kūry
biniu paminklų polėkiu domisi prel. McEgliott, Chicagos^ archidiecezijos kata
likų kapinių direktorius, ir administratorius Philbin.

Danguolė Sadūnaitė
RUDENĮ PUTNAME

1.
tavo spalvomis,

medi!
savo žiūrėjimą

' pridengiu
• • •• • • t »
ir žingsnius sugeria 
tavo lapų išsekusi

,< muzika
'r nS1

2.
dangus tiktai — 
plačiai įsisiūbavęs, 
mėlynas varpas...

ir tokia graži dabar, tėve, 
tavo apšviesta širdis

MEDU UI

1.
Medi,
vakar tu nusilenkei 
augančiai kalvai - 
ir tavo spalva 

sukrėtė mane...
. ' ■, t tane..,,

2.
šiandien, 
dangaus vystantis vainikas 

tavo šakose — 
ir tavo lapai, < —

medi!
guli žolėje,
kaip nutylėti žodžiai

* • *

sidabro karatais,
-. •■i?'’7-? vi ■ - rasa — 
mano takas nušviestas.

verkių,
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ties stendą, kur būtų nuotrau
kos pačių ryškiųjų paminklų, 
esančių liet. Šv. Kazimiero kapi
nių erdvėje, nes, jų žodžiais, “Šv. 
Kazimiero kapinių paminklai 
yra patys originaliausi ne tik 
Chicagos arohidiecezijoje, bet ir 
visame krašte”.

Skulpt. R. Mozoliauskas tokį 
stendą paruošė, atrinkęs pačius 
yški austus darbus. Jame patalpin
ta kūryba savuoju originalumu 
bei monumentalumu nustelbė vi
sų kitų kapinių parodytus dau
giausia standartinius paminklus. 
Prie liet. Šv. Kazimiero kapinių 
stendo nuolat ėjo konvencijos da
lyviai ir svečiai, skulpt. R. Mozo- 
liauskui plaukė nauji paminklų

užsakymai, pradedant JAV sostine 
Washington, D.C. ir baigiant Pa- 
cifiko pakraščiais.Cia pat skulpt. 
R. Mozoliauskas buvo išstatęs ir 
naujausios savo skulptūros “Tikiu 
į Dievą Tėvą” detales. Ne vienas 
konvencijos dalyvių pasiėmė tps 
skulptūros nuotraukas parodyti 
savo vyskupams, kad jie atkreiptų 
deramą dėmesį į talentingo lietu
vio skulptoriaus darbus. i t i

Mums, lietuviams, džiugu, kad 
aukštieji Chicagos archidiecezijos 
kapinių viršininkai, kurie anks
čiau gal ir nekreipė dėmesio į mū
sų tradicijų naikinimą kapinėse, 
dabar aiškiai pastebėjo ir kitą jų 
vertę — meninį originalumą ir

iškėlė liet. Šv. Kazimiero kapines 
viso krašto - pločių, kaip pavyzdį 
lietuvių kūrybingumo.

Kai dalykai atsiduria tokioj si
tuacijoj, tikėkime, niekas nebe- 
bandys čia naikinti ir kitų tradi
cijų, kurios ' kiekvienam lietuviui 
tebėra brangios,

O kai kas dar ir mūsuose linkę 
sakyti, kad menas Tr kūryba tai 
tik jų pačių Sritims. Tačiau Ra
mojaus Mozoliausko ir kitų' me
nininkų pavyzdžiai mums liudija 
ką kitą* pavyzdžiai nusr. liūto* 
M tU-

Vl. Rmjs.

ALEKSAS KUTKUS GYVENIME IR SCENOJE
(Atkelta iš 2 pusi.)

mos policija) pasiklausyti mūsų 
dainavimo...

KAUNAS. Grįžau iš Komos 1925 
metais, debiutavau “Pikų damoj” 
— Polinos vaidmeny. Mano antra
sis vaidmuo buvo studentas Nik- 
laus — “Hofmano pasakose”. Ne
svietiškai nemėgau berniuko vaid
menų! O čia reikia kelnes dėvėti... 
Dėkui a. a. Aleksandrui Kutkui, jau 
prityrusiam Lietuvos operos solis
tui. Tai jis mane drąsino, mokė, 
kaip pypkę laikyti, vyriškai sėdėti 
ir... nebijoti! Buvo man tikras “vy
riškumo” vadovas.

Opera “Mignon”. Mano pirmas 
didelis vaidmuo. Čia mano Wilhel- 
mas — Kutkus savo patarimais, pa
stabomis ir kritika, neperdėsiu pa
sakiusi, daugiau padėjo, negu reži
sierius Viekovas. Oi, tie pirmieji 
scenos metai!

“Pakalnė”. Naujas režisierius Ti- 
chomirovas, (buvęs Maskvos Dailės 
teatro dalyvis) išspausdavo iš mū
sų paskutines jėgas. Antanas Sodei- 
ka-Sebastiano, Aleksandras Kutkus 
— Pedro ir aš — Marta svarbiau
siuose vaidmenyse. Repetuodavome 
antvalandžius, seniai repeticijų lai
kui pasibaigus. Nesuklysiu pasakiu
si, kad ši opera įvedė mus į dramą, 
čia mes pasijutome aktoriais (bent 
aš).
^VILHELMAS, JOSE, PEDRO, 

MANRIKO, GERMANAS, kuriuose 
mane ramino, smaugė, mylėjo — 

neišdils mano atmintyje, taip pat 
kaip ir jo ELEAZARAS, CANIO ir 
kiti vaidmenys, kuriais gėrėjausi iš 
tolo.

Aleksandras Kutkus. Visada 
linksmas, visada pilnas sąmojaus. 
Linksma būdavo repeticijų per
traukos metu, dvyliktą valandą... 
Prie staliukų teatro bufete atsi- 
pūsdavom linksmais juokais, erzi
nimais.

Koncertai. Kas gali suskaityti, 
kiek kartų dainavome drauge. Kiek 
kartų dainavome duetus ir tą patį 
“Riksmas naro”, kuriuo kadaise ža
vėjausi Romos Koliziejuje. Tačiau 
vienas kitas koncertų atmintyje nė- 
išdyla. “Baltosios Gulbės” salė Kau
ne. Kompozitoriaus Juozo Gruodžio 
kūrinių pristatymas. Kutkus, be ki
tų dainų, dainuoja ir “Pavasario 
naktis Berlyne” (K. Binkio žodžiai). 
Man teko Salomėjos Nėries “Sude- 
ginkit mane kaip raganą”. ■ Purkš
tauja Kutkus: “Kas čia do dainos 
be cantilenos...” Velionis Kutkus 
buvo didelis gerbėjas gražaus, ly
gaus dainavimo — “cantilenos”, o 
tose dainose jos stigo. Kutkaus mu
zikalumui sunku buvo prilygti, sun
ku būtų jį suklaidinti, nors kartais 
buvo ir mėginta...

PARYŽIUS, 1934 m. Alliance 
Francaise mus pakvietė atstovauti 
lietuviškai dainai. Koncertas buvo 
Le Journal salėje. Aleksandras Kut
kus, Antanas Kučingis, Liubauskie- 

nė (vardo neatsimenu — dainavusi 
Paryžiuj), Balys Dvarionas ir aš. 
Turėjome kolosalų pasisekimą. Po 
mudviejų sutartinių “čiučiulis”, 
“Genelis” ir “Oi mergyte”, taipgi 
bendros sutartinės “Saulelė tekėjo” 
salė plyšo nuo katučių. Gražiai at
siliepė ir spauda (kurios, deja, šian
dien jau negalėjau besurasti).

Bendravome ir šeimose ir/sociali
niuos suėjimuose. Mano velionis vy
ras Dovas Zaunius gerbė ir mėgo 
Aleksandro išmintį, sąmojų, jo ži
nojimą ir dėmesį žmogui. Mūsų šei
mai tekdavo dažnai priiminėti atsi
lankančius užsieniečius. Tokiuose 
priėmimuose, ypač skirtuos intelek
tualams, A. Kutkus su žmona An
tanina būdavo mūsų mieli svečiai. 
Abu mokėjo svetimas kalbas, abu 
buvo įdomūs žmonės. Vieno tokio 
priėmimo negalių nepaminėti.

Lietuvoje lankėsi rašytojas Ro
mam Rolland, Nobelio laureatas. 
Jam pagerbti ano meto Užsienio 
reikalų ministerio bute dainavome 
lietuvių dainas, kuriomis mūsų 
svetys žavėjosi.

Savo kolegoms A. Kutkus visada 
buvo nuoširdus, patarimais ir pa
galba paslaugus. Privačiai — links
mas, guvus ir jfomus.

Vėliau, karo audros išblaškė vi
sas mūsų svajones ir mus pačius 
svetur nubloškė. Jadvyga ir Alek
sandras Kutkai atsirado Vokietijoj 
vienoje stovykloj, o mes kitoj (Mu- 
enchene). Retai besusitikdavome. 

New Yorke su Aleksandru ir Jad
vyga pasimatydavom tik kitų ruo
šiamuose koncertuose.

Paskutinis pasimatymas ir di
džiausias kolegiškumo bei paslaugu
mo įrodymas.

CHICAGA, 1956 m. Kolega Alek
sandras Kutkus nepagailėjo laiko ir 
sveikatos, sutiko išklausyti “Vik- 
tor” studijoj mano Įdainuotų 15 
lietuviškų dainų. Jie tai darė su 
prof. Vladu Jakubėnu, man akom
panavusiu. Tai buvo Aleksandro 
Kutkaus, garbingo Lietuvos Operos 
solisto, paskutinis ir labai nuošir
dus patarnavimas, nelyginant kaip 
ir mano anuose pirmuosiuose Lie
tuvos Operos žingsniuose. Tragiška 
ir liūdna, kad tokia asmenybė per 
anksti turėjo išeiti iš profesinio dar
bo ir gyvenimo. Savo patirtimi ir 
nuoširdumu A. Kutkus galėjo kur 
kas daugiau duoti lietuvių scenai 
ir išeivijoje. Deja, gal mūsų jauni
mas taip ir nežinos ir nesupras, kiek 
meilės, pasišventimo, darbo, kiek 
sielos įdėjo dainininkas Aleksas Kut
kus, jo miela žmona Jadvyga Ven- 
cevičaitė - Kutkuvienė, (mano jau
nystės dienų ir Voronežo draugė) 
ir kiti mūsų Operos solistai. Anų 
laikų Lietuvos Operos ir koncertų 
kūrybos dėl techniškų kliūčių nė
ra niekur net įrašyta, arba gana 
blogai užfiksuota.

Gyvenimo saulėlydyje prisimeni, 
kas buvo tauru, gražu, draugiška. 
Beveik 20 metų vaikščiojome po tą 
pačią sceną, alsavome dekoracijų 
dažais persunktu oru, turėjome lai

mėjimų ir nepasisekimų, o visa tai 
surišo mus beveik kraujo giminys
te...

Antanina
Dambrauskaite

Priimta 1929 metais į Kauno 
Valstybės teatrą kaip operos solis
tė, greit gavau dainuoti net kelias 
pirmaeiles partijas ir partneriauti 
su iškiliuoju tenoru Aleksu Kutkum 
(afišose ir programose dar buvo mi
nimas kaip Aleksandras Rutkaus
kas). Tai buvo ne vien šaunus dai
nininkas, reto muzikalumo ir kul
tūringas, bet ir rimtas, malonus, 
nuoširdus žmogus. T.uo pačiu jr la
bai kuklus, nepabrėžiąs savo prana
šumo ir nerodąs puikybės. Pasižy
mėjo retu drausmingumu, stropiai 
lankydavo visas muzikines ar sceni
nes repeticijas. Partijas visuomet 
tobulai paruošdavo pats vienas, ko
repetitoriaus paslaugomis nesinau
dojo. Spektaklio metu dirigento ha- 
tutos nesekdavo, o įstojimuos tik or
kestro klausėsi.

Pastebėjau, kad dar prieš paky
lant uždangai, jisai atsirasdavo sce
noje, patikrindavo -esamų baldų pa
dėtį, ar reikalingas rekvizitas yra

skirtoje vietoje. Jei būdavo laiptai, 
suskaičiuodavo pakopas, kad galėtų 
drąsiai jomis užlipti ir nulipti. Be 
akinių, ypač prožektoriams p! švie
čiant ar pritemdytoje scenoje, labai 
silpnai matydavo, todėl turėjo savi? 
mi pasikliauti. Prisimenu, kaip kar
jeros pradžioje operoje “Caras Šai
tanas” A. Kutkus įvarė man bai
mės. Jis dainavo caraitį Gvidoną, 
o aš jo motiną carienę Militri- 
są. Stipriais šuoliais užbėgdavo laip
tais pažiūrėti, ar dar nesugrįžta ca
ro Šaitano laivai; o juos pamatęs, 
net peršokdamas per pakopas, su
grįždavo apie tai pranešti. Iš bai
mės, galvą susiėmusi, drebėjau, kad 
rankų ar kojų nesusilaužytų, o A. 
Kutkus jau nešė linksmą žinią! Ir 
parodė, kokią sceninę techniką be
turįs. ■ i«»-

Apdovanotas vaidybiniu talentu, 
buvo emociaius, temperamentingas 
artistas, bet kartu ir mąstantis. Kū
rė kits į kitą nepanašius persona
žus, keliuose vaidmenyse vaizdo 
stiprumu pralenkdamas net Kiprą 
Petrauską. Nei anksčiau, nei vėles
niais laikais Lietuvos Operoje, at
rodo, nė vienas tenoras nėra taip 
laimingai nugalėjęs tokį gausų ly
rinį - dramatinį repertuarą! Jei Kip
ras dainavo, kada norėjo, tai Alek
sas, kada tik reįkėjo ir ką tik rei
kėjo.

Buvau nugirdusi, kad namuose 
laikosi griežto režimo. Prieš vykda
ma į Romą pasitobulinti dainavime, 
1933 m. vasarą trumpam buvau su
stojusi Viduržemio jūros Alassio ku

rorte, kad po nelengvo sezono tru- r 
pūtį atsikvėpčiau, Gretimtū-utoMS- a
gavo Operos primadona ¥L Grigai- ..
tieuė sų.dukterim ir AI Kutkus '
žmona. Sužinojau, kad pusryčianis C
jis vąlgė vieų yaįsiųft, o po vaito- « 
dos gėrė pieną. Jokio kito maistoob- «i
ėmė, itaįiįkų papročių nesilaikė. 
Taigi, net atostogaudamas, laikės* J 
griežto režitųo. .-Mth-.ft-* feik**

į
Ipolitas
NauragisV .. ....

■ %1
Apie Aleksandrą daug, daug ge

ro galima pasakyti, tačiąu išreikšt; 
tai, ką laikau širdyje, pasitenkinsiu 
tik keliais sakiniais.

Per 20 bendradarbiavimo meti; 
scenoje ir už sc.enos, Aleksandrais 
man buvo darbštumo,* pareigingu
mo, didelio (akto ir jau trumo bend
radarbių -atžvilgiu, ypač jaunesnių, j 
tikrasis pavyzdy Patarimų duoda
vo, tik prašomas, ir tai darė labai 
švelniai ir atsargiai, nors visados 
buvo pasiruošęs kiekvienam padėti. 
Tai buyo aukšto intelektualinio ly
gio asmenyhė. Laiminga buvo mū
sų Lietuvos Opera, turėdama tokį 
darbininką. Daug metų Jis Kauno 
Operą nešė vienas ant savo pečių. 
Sunkų ifeivmadaati, kar^ūtųbuMę 
be Jo. rus daugiau). ,
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-| SKULPTORĖ KURS JAV 
MEDAM

, Oficialų 200 m- JAV sukakties

Stęilocoom, Washington. Ji jau 
40 metų dirba skulptūros srityje 
ir yra daugelio medalių kūrėja, 
pvz. Žymios moters mokslinin-

Turintiems menišką sielą
Kurauskas apie Jaunimo centro dailės studijų savąjį kursą

Pastaraisiais metais Chicagos 
Jaunimo centras, vadovaujamas 
lietuvių jėzuitų, savo egzistenci
jos prasmę gerokai praplėtė la
bai teigiama kryptimi: vadovy
bė riutarė ne vien tik administ
ruoti ir įvairių organizacijų bei 
institucijų veiklai teikti patal
pas, bet ir sava iniciatyva or
ganizuoti ir judinti, ypač jauni
mo, Visokeriopą reiškimąsi. Ši
taip atsirado Jaunimo centro 
choras, studentų vokalinis an
samblis, penktadienio kultūri
nių vakaronių programa, dabar 
jau virsta realybe ir tautinių in
strumentų orkestras. Greta to 
didelis dėmesys skiriamas dai
lei. Visai neseniai, šį rudenį, jau 
pradėjo darbą audėjų kursai. 
Juose dėsto Janina Kinkienė ir 
Aldona Veselkienė, Neatsilieka 
ir paišybos bei tapybos progra
ma. Ją dėsto seselė Mercedes. 
Galvojama if apie keramiką ir 
grynąją grafiką, šiuo metu jau 
rūpinamasi įsigyti tam reikalin
gas priemones. Kaip teko patir
ti, Jaunimo centro rūpestis dai
le dar labiau prajplečiamas, pa
sitaikinant lektorium dail. Al
girdą Kurauską specialiam kur
sui, kuris turėtų dominti visus, 
kas tik turi meniškąjį pajauti
mą ir bando praktiškai pats šį 
tą daryti. Su daiL Algirdu Ku- 
rausku čia ir kalbamės, norėdo- 
mi skaitytojus plačiau tuo rei
kalu informuoti.

mokymo ir žinojimo, kiek smal
sumo ir džiaugsmo vaizdine ap
linka žmogiškąjį pradą. Dabar 
tie įgimtieji pradai jau anksty
voje vaikystėje būna nuslopina
mi mūsų “kompiuterinės” moks
lo sistemos, kuri kiekybę pasta
tė aukščiau kokybės. Technolo
gijai kintant, kinta mūsų galvo
sena ir aplinka (ar atvirkščiai). 
Meno kūryboje svarbu, kad nau
jieji atradimai taptų žmogaus 
draugais, bet ne priešais. Ir 
spaustuvė, ir foto aparatas, ir 
kompiuteris, ir masinė gamyba, 
valdoma kūrybingos sielos, gali 
ir turi tapti palaima, o ne kata
strofa.

Grįžtant atgal į realybę, kon
krečiai į mūsų kalbamą kursą, 
aš į reikalą žvelgiu labai pa
prastai. Nežiūrint formalaus iš
silavinimo ir amžiaus, asmuo, 
turįs pakankamą dozę smalsu
mo, "yra pajėgus praplėsti savo 
kūrybos galias. Jei gali džiaug
tis liepsnojančių spalvų rudens 
lapu ir įmatyti grožį, žmogaus 
proto ir rankų darbo sukurtą 
tobula forma, tai yra gryniau
sias įrodymas, kad turi meniš
ką sielą.

liko kurso sąžiningai lankyti 
tie, kurie vėliau arba įstojo į 
specialias mokyklas ar pelnė 
pragyvenimą giminingose srity
se. Jų tarpe buvo keli mokyto
jai, vienas žurnalo redaktorius, 
“public-relations men”, vienuo
lė ir keli didelių įstaigų valdi
ninkai. Pabaigus šį kuklų kur
selį, mano nuostabai, pasipylė 
eilė komplimentų ir net laiškų, 
skatinančių mane dėstyti uni
versitete. Ir šiandien nežinau, ar 
tikrai tiem žmonėm svarbu bu

vo atlikti gražų mostą, ar kurie 
kiti motyvai vertė juos būti ma
loniais. Priėjau išvados, kad di
džiausios prasmės šis “mokyto
javimas” suteikė man pačiam. 
Jei kas iš tos patirties jiems už
siliko, tai tikslą esu pasiekęs. 
Man atrodo, kad bet kokio 
mokymosi prasmę turi susida
ryti pats besimokantis. Lietu
viškasis jaunimas mūsiškėse są
lygose nedaug tesiskiria nuo vi
so kito, jį supančio. . .. •,

— Kada ir kur čia apkalba
mas kursas prasideda ir kaip

— Ar jaunimas čia turės pro
gos praktiškai reikštis su sa
vaisiais bandymais, ir kokia for
ma?

Kaip pavadinot šio sezono 
Jaunimo centro dailės studijų 
kursą, kurį aiškimsit savo susi
tikimuos su jaunimu .

— Kurso temą bei antraštę 
y ’ ■ 1suformulavau tokią: “Vaizdi

niai pagrindai ir taikomoji gra- 
Į fika”.į ■ ,. -(y

— Ar ton. bus daugiau teore- 
! tinis ar praktiškasis šios me
džiagos sijojimas?

—; Teorijos “akademine” ir 
Į tradicine prasme sąmoningai 
; vengiu, nes tai (net ir to no
rint) gali tilpti tik pilnalaikės 
mokyklos rėmuose. Aštuonioli- 

! ka valandų trunkančiame moks
le neįmanoma ir visai nereika
linga leistis į plačius dalyko 
akiračius. Mano supratimu, šio 
trumpo kurso tikslas turėtų bū
ti: kiek galima aiškiau, vaiz
džiau ir kondensuočiau painfor
muoti susidomėjusius vaizdinės 

i priemonės dinamika ir tuo, kas 
! atsitinka, kai visa tai perkelia
ma į praktiškąsias vaizdines ko
munikacijos priemones.

— Kaip visa tai turėtų klos
tytis kurso eigoje?

— Atsižvelgiant į busimųjų 
klausytojų lygį, praktiškai ban
dysiu išprovokuoti juos veiks
mui bandymu, eksperimentu ir 
stimuliuojančiais praktiškais 
pratimėliais.

nuo-

■ ... pvz. žymios moters moKsnnin-
medalj sukurti pakviesta skulpto- kės, Amerikos Medikų draugijos ir
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xė Margaret Grigor, gyvenanti daugelio kiti}. x

— Ar tai būtų daugiau grafi
kos problemų nagrinėjimas, ar 
supažindinimas aplamai su ta
pyba, skultptūra bei kitomis 
reiškimosi galimybėmis?

Kaip jau minėjau, laiko 
tarpas šiuo atveju yra svarbiau
sias faktorius. Tačiau ir idea
liai daug to laiko po ranka tu
rintį skrupulingas teorinis nag
rinėjimas paprastai atstumia ir 
tokį, kuris pradžioje parodo
širdaus susidomėjimo vaizdine 
kūryba ir dailės istorija. Tačiau 
kiekvienas, norįs susipažinti ir 
suprasti dviejų dimensijų vaiz
dinę kūrybą, 'nejučiomis yra 
verste priverstais susidurti ir su 
trijų matavimų vaizdiniu menu: 
skulptūra, architektūra ir su 
joms giminingomis kitomis dai
lės sritimis.

Atvirai kalbant, savo kurso 
tikslu norėčia u matyti ne tiek

— Kaip tik šio kurso metodą 
aš ir norėčiau akcentuoti konk
rečiais pratimais, ieškojimu, 
darbu ir asmenišku patyrimu. 
Teorinę kryptį pasirinkti ir nu
statyti privalo dėstytojas, o ją 
suprasti, analizuoti ir praktiš
kai vykdyti — mokinys. Darbo 
ar instrukcijų formą suglaustai 
galima būtų tĄip schematizuo
ti ir susumuoti :

1. Individualus ir asmeniškas 
mokinio ieškojimas atsakymo 
praktišku darbu ar pratimu, o 
ne teorija;

2. Intuicijos t ir patirties ak
centavimas veiksmu;

3. Vaizdinio imlumo ir jautru
mo pratimai;

4. Nuolatos besikeičiančių 
meno apraiškų, stilių ir formų ir 
kai kurių, šio šimtmečio bėgyje 
išsivysčiusių pagrindinių meno 
sąvokų, liečiančių piešinį, struk
tūrą ir erdvę, supratimas.

Visa tai galima įvykdyti tik 
formoje, todėl aš pramatau duo
ti tokius konkrečius uždavinius, 
kurių rezultatas būtų reikšmin
gas bei suprantamas praktiškoje 
kasdienybėje.

— Kokia būtų lietuviškajam' 
jaunimui, iš to nauda ir prasmė?

— Naudos klausimo aš ne
drįsčiau spręsti ir į jį atsakyti. 
Į tai turėtų' kiekvienas indivi
dualiai atsakyti pats sau. Ir at
sakymas, žinoma, bus tiek reikš
mingas, kiek atsakantysis jaus, 
kokioje lietuviškumo pozicijoje 
jis stovi. Kas liečia prasmę, tai 
gal padės atsakyti į klausimą ir 
tokie patirtiniai faktai.

Prieš kurį laiką panašų kur
selį man teko dėstyti centrinėje 
YMCA įstaigoje, Chicagos mies
to centre, “Learning for living” 
programos rėmuose. Pradžioje 
mano studentai nevisai susivo
kė, apie ką sukasi reikalas, ir 
daugelis po kelių pamokų jau 
niekad daugiau nebepasirodė. 
Jie gal manė, kad atėjo lyg ir į 
meno mokyklą, ir būtent dar į 
tokią, kur kelių mėnesių laiko
tarpiu mokinys jau tampa pro
fesionalus. Mano dėstymo meto
das buvo dėjimas kirčių ant 
svarbiausių elementų vaizdinė 
je komunikacijoje, o ne ant 
smulkmenų ir specifinės techni
kos. Kas panoro toliau plėtotis 
ir siekti specialybės, nurodžiau 
mokyklas, įmones, meno studi
jas aplamai ir išsamų specifinės 
literatūros sąrašą. Būdinga, jog

A. Kurauskas Simboliai

Viršuje — Lietuvių operai. 
Viršuje, dešinėj — Dainų šventei. 

Apačioje, dešinėje — Atžalyno teatrui.

dažnai pamokos ir pokalbiai 
vyks?

Susidarius reikiamam skai
čiui klausytojų, jis prasidės 
tuoj pat. Norintieji jį lankyti, 
turi kreiptis į kun. Algimantą 
Kezį, skambindami jam tel. 778- 
7500. Pamokos vyks kiekvieną

ketvirtadienio vakarą nuo 7 iki
10 valandos ir tęsis šešias sa
vaites.

*

Max Ernst dailės paroda

naujo, dalyvavo pirmoje, Pary-

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Dabar iki lapkričio 17 d. Chi- 
cagds Meno institute vyksta ap
žvalginė dailės paroda vieno iš 
žymiausių 20-toj o amžiaus'me
nininkų — Max Ernst.

Dailininkas Max. Ernst gimė 
. 1891 m.' netoli ’KoėlriiO, Vokieti
joje.

Ernst, bestudijuodamas filo
sofiją Bonnos universitete, netu
rėdamas jokio akademinio meni
nio išsilavinimo, pradėjo piešti, 
kaip jis pats sakė, labai keisto
je įtakoje — dailininkų Gau- 
iguin, Van Gogh, Goya ir Kfln- 
dinsky. Kaip matome iš jo pa
rodos ,Ernst praėjo įvairias savo 
kūrybos stadijas. Susipažinęs su 
Muenehene veikiančia “Blaue 
Reiter”, menininkų grupe, prisi
jungia prie jų. Grįžęs iš karo, 
pradėjo domėtis dadaistų sąjū
džiu. Apsigyvenęs Paryžiuje ir 
sužinojęs, kad Dada sąjūdis likvi
davosi, jis pasidarė aktyvus narys

žiuje suruoštoje, siurrealistų pa
rodoje.

Žinodami, kiek Ernst perėjo vi
sokių dailės sąjūdžių ir įtakų, su
prantame, kodėl dabartinėje jo 
parodoje matome jo kūrinius 
įvairių stilių; impresionistinius, 
ekspresionistinius, si urrealiSti- 
nius, abstrakčius. Nors Ernst da
lyvavo 'įvairiuos meniniuos sąjū
džiuos, tačiau jis visur išlaikė sa
vo nepriklausomumą, net neįsi- 
veldamas į dailininkų tarpusavio 
kivirčus.

Max Ernst buvo labai lakios 
vaizduotės žmogus. Jis savo vai
kystės išgyvenimus yra linkęs iš
reikšti nerealybėje — fantazijo
je. Užtat jis labiausiai dailėje ir 
pasireiškė kaip vienas iš didžių
jų siurrealistų. Ernst yra pasakęs, 
kad žmonės ir paukščiai susipai
niojo jo atmintyje, kada radi
mas nugaišusio paukščiuko su-1

tapo su tėvo pranešimu apie 
sesutės gimimą. Sis “incidentas” 
ir kiti jo vaikystės įspūdžiai,' ypač 
baimingai nuostabus miškas, vė
liau pasitvirtina jo kūriniuose. 
Ernst labai dažnai savo kūri
niuose šalia geometrinių formų 
naudoja ir organines, primenan

čias kartu žmogaus ir paukščio 
formas. Toks paveikslas, pava
dintas ^Seima”, gali būti if žmo
gaus šeima ir paukščio šeima.

Ernstui gyvenant Paryžiuje, 
'1939 m. jis buvo įtartas kaip 
Prancūzijos priešas. Atvykęs ’’ i 
Ameriką, pirma gyveno Nevv 
Yorke, o vėliau Arizonoje. Čia jis 
nutapo keletą’kūrinių, kuriuose 

dominuoja Amerikos Vakarų 
vaizdai. Bet Amerikoje jo paro
dos neturėjo pasisekimo, patrau
kė tik jaunuosius dailininkus bei 
artistus. Paskui Ernst vėl 
grįžta į Prancūziją.

Užsimezgus šio menininko 
draugystei su šveicarų skulpto
riumi Giaco.metti, Ernst pradėjo 
domėtis ir skulptūra. Jis savo 
skulptūrai, kaip ir anksčiau ma
tytas Marcei Duchamp, naudo- 

(Nukelta į 5 pusi.)

Filomena sako...
KAS NETAŪPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI I
šviesesni ir tinkamesni gyvenimą.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa

prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Sį metą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėjiį ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokiu laimėjimu. Atsilankykite.

CHICAGO
savings and loan association
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Kamerinio trio 
koncertas
VLADASJAKUBĖNAS

Trys Chicagos publikai gerai 
žinomi muzikai: smuikininkas 
Povilas Matiukas, violončelistas 
Petras Armonas ir pianistas 
Manigirdas Motekaitis sudarė 
kamerinės muzikos vienetą, va
dinamą “Kamerinį trio”. Tuo 
vardu yra įprasta nuo klasikų 
laikų vadinti šį sąstatą: fortepi
joną, smuiką ir violončelę. To
kiam vienetui paprastai rašomi 
stambūs veikalai sonatos formo
je, tik jie nebevadinami sonato
mis, o tiesiog “Trio”, šiam są
statui yra paaukoję kilnių įkvė
pimo momentų didieji kompozi
toriai. Europos miestuose žino
mų “trio" koncertai turi gan 
plačią publiką. Įdomu, jog kar
tais garsūs muzikai solistai su
daro nemažiau garsų “trio”; 
kartais tokio “trio” nariai gali 
tapti garsūs vien savo ansamb
lio dėka. Plačiai yra žinomi dar 
fortepijoniniai kvartetai ir kvin
tetai ar vien stygininkų kvar
tetai. šiandieninis Lietuvos sty
gų kvartetas, laimintis pirmas 
premijas ne vien anapus, bet ir 
šiapus geležinės uždangos, susi
deda dalimi iš narių, kurie, čia 
esančių muzikų nuomone, ne
buvo ypatingai iškilę nepriklau
somybės laikais. Tai reiškia, 
kad susigrojęs, susigyvenęs an
samblis pagimdo lyg naują ko
lektyvinę amenybę, kuri gali 
būti gerokai aukštesnio kalibro, 
negu jį sudarą muzikai pavie
niui

Netaikindami smulkiai šių 
užuominų čikagiečiams, konsta
tuokime, kad trio koncerte spa
lio 27 Jaunimo centre buvome 
nustebinti nelauktai aukšto ly
gio, pasiekto mŪBų koncertantų. 
Pasirodo, kad ši trijulė jau se
niai savaitgaliais susirenka “pa
groti” ir tik dabar išėjo į viešu
mą su koncertine programa.

Išgirdome pirmiausia Anto- 
nin Dvoržako “Dumky” (Ilge
singos mintys) Trio op. 90. Tai 
yra gana netrafaretinis veika- 

V las: vieton sonatos formos susi
deda iš smulkesnių epizodų, iš
laikytų čekų liaudies muzikos 
dvasioje; gausios ir ryškios me
lodijos yra įvairiausių nuotai
kų, su liūdesio persvara. Kūri
nio struktūra homofoniška, gan 
paprasta, bet reikalaujanti gra
žaus tono ir frazavimo iš kiek
vieno dalyvio. Tai buvo pilnai 
pateikta, nepaisant epizodų mo
zaikos, veikalas praskambėjo 

S’ nuotaikingai ir vieningai. Toliau 
nuskambėjo I dalis iš garsaus 
F. Mendelssohno Trio D moli 
(D minor). čia fortepijonui te
ko satmbesnė partija, bet ir 
abu stygininikai galėjo laisvai1 
įsiterpti su savo melodijomis. 
Fr. Mendelssohn-Bartholdy jau 
liuteroniškai krikštytas kultū
ringos Hamburgo žydų šeimos 
narys; kaip sakoma, jis yra vie
nintelis žydų kompozitorių, ku
riam priklauso gal kiek mažes
nė, bet užtikrinta vieta pačių di
džiųjų muzikos kūrėjų Parnase.

Carl Maria von Weber gyve
no vos 30 metų (1796-1826), bet 
suspėjo pasireikšti su istorinę 
epochą sudarančia opera “Der 

Y Freischuetz”. Puikus dirigentas 
ir pianistas, jis paliko, šalia 
dviejų operų, daugybę vokali
nių, o taipgi ir instrumentali- 
nių kūrinių. Weberio Trio G- 
moll (G minor) savo stiliumi 
kiek primena jo bendralaikį Fr. 
Schubertą, klasicizmo ir roman
tizmo sankryžoje. Neturįs savy
je tiek stebinančių “kūrybinių 
perlų’’, kaip pastarasis, yra vis 
dėlto gyvas, užbaigtos fomos 
kūrinys, čia irgi buvo parody
tas geras ansamblis, iškeliant 
tiek atskirų solistų epizodus,

tiek ir bendrą formą.
Programos tvarką sukeitus, 

G. Gershwino .ištrauka iš jo 
“Rapsody in Blue", aranžuota 
kameriniam trio Gregory Stone, 
ėjo paskutiniu numeriu. Tas pa
keitimas buvo praneštas, tik pa
grojus vieną Weberio dalį; iki 
tol gera dalis klausytojų su 
nuostaba klausėsi “klasiškojo” 
Gershwino. Gregory Gershwin 
(1898-1937), žydų kilmės ameri
kiečių kompozitorius, pradėjęs 
karjerą sėkmingomis operetė
mis, nutarė pereiti į “rimtą” sti
lių, pavartodamas džiazo ele
mentus veikale “Rapsody in 
Blue" fortepijonui ir simfoni
nio džiazo orkestrui, susilauk
damas nepaprasto pasisekimo. 
Jo garsiausias veikalas — ope
ra iš negrų gyvenimo “Porgy 
and Bess”. Mūsų trio pagrotas 
“Andante ir Finale”. Skambus 
ir temperamentingas veikalas, 
išlaikytas maždaug “semipopu- 
lar” džiazo stiliuje ir harmoni
joje, bet su išplėsta forma. Bu
vo tai efektinga koncerto užbai
ga.

Kaip jau minėjome, klausė
mės nelaukto lygio koncerto. 
Manigirdas Motekaitis, turėjęs 
stambiausią, bet ne pirmaujan
čią partiją, pasirodė šįkart kaip 
geras kamerinis pianistas, mo
kąs, kur reikalinga, panaudoti 
savo techniką ir užgavimo jėgą, 
bet ir užleisti skambumo pirme
nybę abiem stygininkams. Pet
ras Armonas demonstravo gra
žų toną, gryną intonaciją; galė
jome justi, kokia stambia jėga 
jis būtų buvęs, jei per visą gy
venimą būtų pasilikęs prie šio 
instrumento; šio koncerto atve
ju jis švariai, tiksliai ir spalvin
gai atliko savo uždavinį. Petras 
Matiukas, atvykęs Amerikon, 
deja, irgi nepakliuvo savo pro 
fesijos darban, nors būtų suge
bėjęs užimti vietą geram ameri
kiečių simf. orkestre. Šiame 
koncerte jo grojimas buvo aukš
tos technikos, švariai intonuo
tas; gal būt, norėtųsi kiek dau
giau polėkio, temperamento. Bet 
tai netrukdė bendro susigroji- 
mo.

Trims dalyviams solistams 
nedidelis publikos būrelis kėlė 
nuoširdžias ir pateisinamas ova
cijas. Publikoje nesimatė nei 
mūsų muzikų, nei dainininkų, 
net dažni koncertų lankytojai 
nepasirodė. Kodėl? Gal ir per 
gražus buvo sekmadienio oras? 
O gal dar nuo nepriklausomos, 
Lietuvos laikų užsilikęs neverti
nimas instrumentinės muzikos? 
Gal ir faktas, kad iš trijų daly
vių tik pianistas M. Motekaitis 
yra paruošęs savarankiškų pia
no rečitalių ? Ir pagaliau gal kal
tas nesupratimas to fakto, kad 
kamerinis trio, gerai susigrojęs, 
nėra mechaninė suma trijų da
lyvių sugebėjimų, bet kažkas 
naujo, su kita individualybe, ki
tomis spalvomis.

Kaip bebūtų, pustuštė salė 
tokiam koncerte — liūdnas fak
tas. Linkime trio dalyviams ne
pailsti, tęsti darbą toliau tokiu 
pat lygiu. Šiuo koncertiniu vie
netu turėtų susidomėti mūsų or
ganizacijos ir “organizuoti" 
publiką planingai. Atsilankiu
sieji kartą, lankysis ir toliau.

Max Emst Lunatikas

Pokalbis su Jurgiu Gliaudą

Max Ernst 
paroda

(Atkelta iš 4 pusi.) 
įvairias mašinų atliekas, jasja . ___ _

apliedamas plienu arba cemen
tu. Jas tada beveik nebeatpažįs
tame, jos tampa jau solidžios 
skulptūros dalimis.

Salia tapybos ir skulptūros, 
Emst iliustravo taipgi daug kny
gų, kurias šioje parodoje galima 
pamatyti. Galima stebėti ne tik 
jo iliustruotas knygas, bet ir 
knygas parašytas apie jį.

Max Ernst moderniojo meno 
raidoje reikšmingas ne tik savo 
fantazijos persunktais meno kū
riniais, bet ir bandymais nau
jų technikų: “collage” (ant pa-1 
veikslo priklijuojami laikraščio 
gabalai, nuotraukos, virvės ir ki
tokios atlikusios medžiagos) ir 
“frottage” (uždėjus ‘popierių ant 
medžio, akmens ir kitokių pavir
šių, anglimi atspausdinamas jų 
natūralus paviršiaus raštas). Šie 
technikiniai metodai, pagrįsti at
sitiktinumo ir nesąmoningumo 
logika, turėjo didelės reikšmės 
siurrealistiniam meno išsivysty
me.

Šią savo dailės parodą, tur būt, 
geriausiai apibūdina pats Max 
Emst, vienoje savo knygoje sa
kydamas, kad jo kolažų elemen
tai ir banalūs senų knygų raiži
niai yra pagrindinai pakeičiami. 
Paukščiai pavirsta žmonėmis, 
žmonės pavirsta paukščiais. Ne
laimės pavirsta juoku.

i

Atkelta iš 1 psl.
lą į savo repertuarą. “Naktis” bus 
pastatyta ir Los Angeles scenoje. 
Sambūris statė tris mano darbus. 
“Kaukių balių”, “Kompiuterinę 
santuoką” ir “Čiurlionį”. Mano 
kūrybiniame gyvenime ryšys sul 
Dramos sambūriu sudaro visą 
grandinę puikių epizodų, mielų 
patyrimų, talkinančių 
mams.

Sambūrio kūrybinė 
imti premjerai naują 
Toks neturi vaidybinio 
kūmo, reikalingas studijų. Bet 
tokio veikalo pastatymas dvelkia 
pilnu kūrybiškumu. Sambūris 
nori sceniškos “šviežienos”. Ge-| 
□grafinių sunkumų 
Sambūris gyvena “i 
teatro festivalis talkina plačiau 

■ atskleisti sparnus. Ten, Chicago
je, Sambūrio režisūra ir paskiri 
talentai užkariavo respektą ir 
pripažinimą.

į Interpretacinė erudicija itin 
reikšminga, statant naują veika
lą, dar niekad nemačiusį ram
pos šviesų. Čia atsiskleidžia aibės 
išradingumų, akcentų, aktorių 
kultūros, jų jungimas į kūrybinį 
kolektyvą.

Kalbėdamas apie šias Sambū
rio savybes, turiu minty Sambū
rio režisierę Dalilą Mackialienę, 
kuri ilgesnį laiką dirba su Sam
būrio kadrais. Išeiviškojo įpro
čio sąlygose opera tapo estrados, 
karaliene, drama buvo ir liko 
pastumdėle. Ta prielaida supo
nuoja mūsų teatro vargus visose 
kolonijose. Ir čia Dailios Mackia- 
lienės Ikolva dėl teatro žavi reži
sūrine aistra, našiais darbo 
sprendimais, stebėtina energija 
scenos darbo negandose. Ji žiūri; 
į teatrą kaip į meną, griežtai nu
neigdama jam kai kurių gerų 
žmonių primetamas didaktinės 
sakyklos pareigas.

Būdinga, kad per pasikalbėji
mą, kurį radijo redaktorė Stasė 
Pautienienė turėjo su režisiere 
Dalila Mackialiene, Dalila išra
dingai apibūdino “Naktį”: 
“Naktis” yra... dramatiška dra
ma!

Sceniška juslė, matanti spek
taklį kaip žiūrovo įtampą, vis i

stiprinančių scenų ataką, leido 
režisierei panaudoti tą vaidini
mo superliatyvą.

Šiuo metu “Naktis’’ repetuoja-

v.) Toronto jėzuitų teologas 
kun. B. Lonergan, paskelbtas 
vienu žymiausių 11-kos pasau
lio mintytojų (lapikr. 6 d. 4 v. 
p. p.), kard. Pr. Koenig — Va
tikano sekretorius netikintie
siems (lapkr. 8 d. 2 v. p. p.) vo-

ti ir jiems darosi geriau sulėtinti 
žibalo traukimą iš žemės, kad il
giau išsilaikytų jų didelių paja
mų šaltiniai.

MIRĖ BUVĘS
METROPOLITAN OPEROS
TENORAS

Meksikietis solistas, garsėjęs 
visoj Pietų Amerikoje, buvęs 
Metropolitan operos dainininkas 
Jose Mijica mirė, sulaukęs 78 m. 
Jis buvo pasidaręs ir filmų 
žvaigžde, buvo panašiai populia
rus Pietų Amerikoje, kaip Bing 
Crosby JAV-se. Buvo atvejų, kai 
už koncertą gaudavo po 1,000 
dol., kai dar pinigas buvo aukš
tas.

VINCĖS JONUŠKAITĖS 
ATSIMINIMAI

Žymioji Lietuvos operos so
listė Vincė Jonuškaitė, gyvenan
ti Santa Barbara, Calif., rašo 
prisiminimus, kurie lies įvairius 
jos įdomaus gyvenimo laikotar
pius. šiai knygai turėtų atsiras
ti leidėjas, o skaitytojus tie me
muarai, be abejonės, turės su
dominti.

Tačiau 1942 m. jis visas savo 
santaupas išdalino labdarai, 
įstojo į pranciškonus ir buvo 
įšventintas į kunigus, kai turėjo 
52 m. amžiaus. Jo autobiografi
jos, išleistos 1963 m., buvo iš
pirkta 3 mill. egzempliorių. Jis 
pareiškė, kad viena valanda 
Kristaus tarnyboje jam daugiau 
atnešė laimės, kaip visa garbė 
ir turtas, laimėti jo anksčiau.

Šiuo metu “Naktis’’repetuoja-; _ _ _
ma, autokratiškai ruošiama fes- kiečių teologai: kun. Kari. Rah- 
tivaliui. Veikalo personažai ne- ”er (lapkr. 8 d. 10 v. r.) ir kun. 

(ieško- autoriaus. Autorius susipa- J- B. Metz. (lapkr. 11 d. 4 v. p. 
i žins su jais, sėdėdamas žiūrovo 
kėdėje.

Sis pokalbis nėra veikalo pris
tatymas, nei autoriaus nuomo
nių apie veikalą reiškimas. Tai y- 
ra nuobiros minčių, kurios vie
naip ar kitaip švaistėsi, beieš
kant veikalo temos, lukštenant 
sumanymo (branduolį, beieškant 
“Naktyje” saYo idėjų sprendimo.

_ Tas pokalbis yra nuobiros iš su
slegiamas manymų bloknoto, iš puslapių, 

• J j ||_____T** ••***’**••** m !»♦. Aa”

politika: 
veikalą, 
tradiciš-

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IK 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMU 

DR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTU-

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

Tel. — 652 3200

p.).

kuriuose aptinkami
i embrionai.

Dėkingas esu rašytojai Alei 
Rūtai už puikius klausimus 
redaktoriui už dėmesį.

PRADĖS VEIKTI KATALIKŲ 
TV CHICAGOJE

Chicagos arkivyskupijos televi
zijos siųstuvas pradeda veikti. 
Daugiausia jis taikomas mokyk
loms. Veika specialia banga, ne
pagaunama paprastais aparatais. 
Klasės bus aprūpintos specialiais 
TV pit imtuvais.

Pilnesnis minėtos televizijos 
veikimas prasidės 1975 m. Pir
mas šios katalikų televizijos ban
dymas atliktas spalio 17 cL Ji 
veiks iš aukščiausio Chicagos pa
stato — Sears Tower.

Programoje bus patarimų ku
nigams, pensininkams, vargoni- 
ninkams, mokytojams. Katalikų 
TV stočiai vadovaus kun. J. F. 
Moriarity.

POLITINĖ IR EKONOMINĖ 
ARTIMŲJŲ RYTŲ STUDIJA
Pasidarius labai aktualiam 

energijos klausimui, geros me
džiagos šiuo reikalu duoda nau
jas Ray Vicker veikalts “The 
Kingdom of Oil” (išleido Ch. 
Scribners Sons, New Yonk, 1974 
m., 264 psl., kaina 7 dol. 95 et). 
Autorius yra “Wall Street Jouir- 

‘Nakties | nal” Londono įstaigos viršinin
kas, patyręs ekonomistas ir laik
raštininkas, apkeliavęs gal visus 
arabų kraštus ir Izraelį ir šiame 
veikale duoda labai daug me
džiagos, surinktos iš pirmųjų 
šaltinių. Knyga ne Vien sausi 
duomenys, o ir kelionių, susitiki
mų įspūdžiai, bet drauge su geru 
įžvalgumu į politinius ir ekono-i 
minius arabų ir Izraelio klausi
mus, žvelgiant į tuos reikalus iš 
anų kraštų (gyventojų matym- 
punkčio. Veikalą skaitydami, su
žinom, kad kai kurie arabų kraš
tai, (pakėlę žibalo kainas, jau 
sunkiai įstengia gaunamas mil
žiniškas pinigų sumas absorbuo-

ir

SUVAŽIUOS PIRMAUJĄ 
TEOLOGAI

Chicagos universitete bus pa
gerbtas šv. Tomo ir šv. Bonaven
tūros mirties 700 m. sukaktys. 
Keturias savaites užsitęs vadi
namas Viduramžių paveldėjimo 
minėjimas. Tarp 20 žymių kal
bėtojų bus arkiv. Helder Cama- 
ra iš Brazilijos (spalio 24 d. 4

I

S3S

PETE’S AUTO REPAIR
Čia daroma Motor tune-uP. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių 
transmisijų remontas. Starteriams ir alternatoriams duodamos il
galaikės garantijos.

■ PETRAS PIŠNYS, savininkas

6211-15 S. Damen Avė. Tel. 737-3988

■ĮimiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiię

i a t v e r a s
= LAIKRODŽIAI IR RRANOFVVBI&.
E Pardavimo* ir lalHyma.

$646 w. «9tb 8L, Tel RKpabU. T-IH4>
^llllllltlllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

r

UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

SIŲSTI

ŽIEMOS EKSKURSIJOS | LIETUVA
Uvyksta 1974 m. GRUODŽIO 20 dieną Ir 

grįžta 1975 m. SAUSIO 3 dieną
(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)

U BOSTONO ir NEW YORKO

KAINA — $853.00
Vykstantiems iš Chicagos — $119.00
ir iš Clevelando — $ 84.00 daugiau

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVELUOKITE.

Kelionės J Lietuvą 1975 METAIS prasideda GEGUŽES mčnesį. Patarti
na registruotis iš anksto. Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 Weat Broadway, P.O. Bos 116 

SOUTH BOSTON. MASS. 02127
TEL. (617) 268-8764

Savininkė. Aldona Adomonienė
Prices ąuoted are olfective November 1, 1974.

aubject to government approval).

i

S1ANCARD FEDERAL 
FINANCIAL FRIEND 
OF THE RMVIILY
■7,/ 07 CERTIFICATE ACCOUNTS* 
į /“2./cį $5,000 Of More 4 Yeor Maturity 
■ ' YIELD INCREASES TO 7.90%

YEARLY on interest occumuloted for I yr.

fią/OY CERTIFICATE ACCOUNTS* 
0'^4 /o s’’000 Mort 30 MoBth Mo,uril 

' YIELD INCREASES TO 708% 
YEARLY

Maturity 

on intamt accumulated for I yr.

Į LIETUVĄ 
dabar, kaip niekad anksčiau 

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apif 
tai. o jūsų gimine* pritart 
Su specialių rublių pažymėji 
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti Į krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius Įrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima 
paversti J reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž 
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.55. 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ 
NĖRA JOKIŲ KITU 
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MŪSŲ NE 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 28rd Street 
Penkta* aukštas 

New York, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1580 

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas 

Pasirinkite U Slų naujų 
modelių

ZHIGULI VA7 2101 
US $3440.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODF.l
ZHIGULI VAZ 2103

US $3947.00 
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON

US $3793.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 IE

■1

FEVElUl

PASSBOOK SAVINGS
Intcrett Po<d »o Dale of WiHidrowal 
YIELD INCREASE5 TO 5 39% 
on inferott occumulafed for I yr.

Celebrating our 65th year 
Assets over $200,000,000.00 
Reserves over $18,000,000.00 

Member Federal Savings and loan Insurance Corporation

C*/*/ CEŽTIFICATE ACCOUNTS*
O /2Zj $1.006 Or More 1 Yeor Maturity 
* ' YIELp INCREASES TO 681%

on infRrtBt accumulated for 1 yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS*
■ Z, $l,000 Or More 4 Year Maturity
■ ' YIELD INCREASES TO 7 35%

YEARLY interest occumulatad for I yr.

ti

MOSKVITCH

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON

US $3643.00
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 

US $3910.00 
ZAPOROZIIETS ZAZ 968 

US $2200.00 
ZAPAROZHETS ZAZ 968 E 
Nauja* ŲS $2353.00

REIKALAUKIT 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS U USSR 
REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO 
MES TURIM BB METŲ
PATYRIMĄ 
SIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TTTRIM 
TCKRTANf'TUS 
PATENKINTŲ KLIENTU

5147=
YtAULY

5%7.
YEARLY

*A subslantial interest ponaity is require.d for early withdrawal.

Ii

CERTIFICATE ACCOUNTS" 
$1,000 Or More 90 Doy Molurrfy 
YIELD INCREASES TO 6 002% 
on mterett occumuloted for I yr.

ST/1ND/1RD 
FEDER/1L 

s/i\Angs 
4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Illinois 40632 - 847-1140
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L’nksiras suvažiavimo šauklys

Technologija ir poezija I

j

A. PLASINSKAS

Turiu kaimyną Tumeli, kuris, Tumelio namas turi centrinį 
jaunesnis būdamas, rašė eiles i šildymą, ir visą vasarą tas cent- 
Ąpa.udą. Liko j' s ir dabar poetiš- rinis darbavosi pilnu tempu. Tu
kas natūros. Be to, žmona savo mėlis, mat, š aurėš žmogus, kaip 
laiku į solistes taikėsi, o sūnus pats prasitarė, o tanp jėgainių ir 
nešioja ilgus plaukus ir, progai savo centrinio šaldymo sistemos 
pasitaikius, demonstracijose da- jokio ryšio nėra pastebėjęs. Pą- 
iyvaųja. Žodžiu, labai į menus kartotinai to ir nebekeliu.
Linkusi šeima, ir kitom temom j _ Truputį pašildyti — nebūti- 
su Tumeliu tiesiog sunku pokal-'nai kenkia. Bet bus ir daugiau 
bį užvesti. Užtai visai be reikalo (temų gtai tą p^ją aieną dakta-i 
prasitariau jam, jog Chjęagoje • • -
per “šventąjį kalakutdienį” 
PL1AS-ALIAS savo dvimetinį 
suvažiavimą rengia.

-=• Ar lenkia šokių grupė? — 
paklausė Tumelis. — Nebent bū
tų klasiškas baletas. Kitkas ma
nęs .nedomina.

— Žmogau, —- sakau ijąm. — 
Nukrisk tu iš dangaus. Tai in
žinieriai ir technologai, aplamai 
įvairūs lietuviai mokslininkai. 
Nuo lapkričio 28-to iki gruodžio 
1-os Tautiniuos namuos rengia 
savo suvažiavimą. Bus labai įdo
mi programa.

Šešėlis užtemdė Tumelio pra
plikusią kaktą.

— Kokia čia gali būt įdomi 
programa. Be abejo, paskaitos 
apie veržles kairiam Pontiako 
vožtuvui ar kas nors panašiai 
sukrečiančio...

— Kaip sykis apie Pontiakųs 
nieks nekalbės. Bet bus bent dvi 
paskaitos, liečiančios ekologiją...

— Ekologiją? Kokią jūs teisę 
turit apie ekolog ją kalbėti? Kas 
pirmoj vietoj visas tas ekologines tarsi koks apčiuopiamas aistrų,

’l ir neišsipildžiusių 
Į troškimų svoris.. ei, čia, sakysiu, 
visai nebloga metafora. Kada 
bus ta paskaita?

— Lapkričio 30-tą, Tauti
niuose namuose, Kedzie gatvėje. 
Bet tikrai nemanau, kad Viskan
ta ten apie aistras...

— Užtai, kad jis inžinerius ir 
nieko nesupranta. Aistrų svoris, 
slegiantis miestą, be abejo, ipąts 
didžiausias. Ir neišpildyti troški
mai... t •

— Bet pamiršai dūmus. 
Klausyk, tai gal eilėraštį apie tai 
parašysi?

— Nu, dar pažiūrėsiu, pažiū
rėsiu... O kelintą valandą ta pa
skaita sakei?t

—- Nesakiau. Bet bus antrą.
(Bus ir daugiau)

pats prasitarė, o tanp jėgainių ir

ras Viskanta kalbės apie žmo
gaus įtaką miesto iklimatui.

—r Aha! Jau tiesiog nušvi
to Tumelis. —- Pumai, smarvės, 
išmatos visokios! Visa tai, ką ta
vo ta technologija spiauna i orą! 
Pats laikas, kad prisipažintumėt..

— išmatų daugiau yra iš ma
šinų. Bet ne tik apie tai eina 
kalba. Čia bus liečiami tempera
tūriniai pakeitimai, kelių, 
namų įtaka. Aplamai visa žmo
gaus įtaka, kuri apie didelį mies
tą sudaro savaimingą zoną...

— Zoną aplink ir virš mies
to?

— Maždaug taip.
— Tarsi kokia skraistė! —' 

Tumelio akys sublizgo. — Žmo
gaus sukurtas gaubtas, apjuo
siantis Visą miestą! Tai visai ne
bloga metafora, žinai...

— Nemanau, kad Viskanta 
čia norėjo metaforas kurti. Jis 

| kalbės apie...
— Gaubtas slegiantis miestą,

problemas sukelia, jei ne ta jūsiš- nuodėmių 
kė technologija?

Čia tema šakotą, ir kadangi 
esu vis dėlto Tumelio kaimynas, 
jos .per giliai ncgvild'enų. Savo| 
laiku, kai apie gamtos taršą kai-1 
bėjom, prasitariau jam nedrąsiai, 
jog gal kartais ir Tumelių šeima i 
prie to prisideda, nes kas trečia
dienį šiukšlių sunkvežimis, už-j 
pabalyje namo sustojęs, su di
džiausiu bildėjimu keturis kupi
nus bidonus susikrauna Bet to
kias užuominas Juozas linkęs as
meniškai priimti.

— Na, pavyzdžiui šeštadienį 
popiet daktaras Bajorūnas apie 
didžiuosius ežerus kalbės...

— Reiškia Midiiganą ir ki
tus? Gal jr nebloga tema. Tik 
abejoju, ar primins, kaip tos vi
sos prie ežero pastatytos jėgainė? 
ten vandenį šildo...

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS
1975 METAMS

KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJA:
Gruodžio 19 dieną — EKSKURSIJA J ARGENTINĄ — 14 iki 28 die

nų $770.Q0 (tik lėktuvo bilietas); 28 iki 45 
dienų $694.90 (tik lėktuvo bilietas).

— EKSKURSIJA J HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų 
kelionė $549.00 (dvigubam kambary)

— EKSKURSIJA Į MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė
— $339.00 plius 10% tax asmeniui (3 naktys Mexi- 

co City, 4 naktys Acapulco)

— EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ
— 10 dienų kelionė $939.00 asmeniui (dvigubam 

kambary)

Balandžio mėn. 19 dieną — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA { ROMĄ — 11 
dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary)

KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRĘS KELIONIŲ VADOVAS.

Prices & Air fares subject to change Rates ąuoted based on Tariffs 
Exchanges in effect August į, 1974.

Vasario m£n. 15 dieną

Vasario mėn. 15 dieną

Kovo mėn. 10 dieną

and

u]<

*
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Fotografas Vytautas Maželis (dešinėje) ir skautams remti komiteto pirminin
kas A. Mičiulis Maželio nuotraukų parodos atidaryme Kultūros židiny, New 
Yorke Nuotr. B. Bivainytės

Vyt. Maželis-universalus 
fotografas

V. AUGUSTINAS

Šių metų New Yorkas lietuvių l statiškos/ nėra jaunatviško jude- 
kultūrinio gyvenimo sezoną pra- Į šio.
dėjo su V. Maželio fotografijos! Menininkų išfotografuoti kū- 
darbų paroda, kurią surengė rj,njaj žiūrovo dėmesį patraukia 
skautam remti komitetas rugsė- savo turiniu. Šių darbų originalų 
jo 8-9 Kultūros židinio mažojoje mes ,nematome, nes jie išmėtyti 
sa*_e1e- „ ... 'po krašto bažnyčias. Tai vis dau-

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South VVestern Avenue

Chicago, Illinois 60643 tel. (812) 238-9787

iš 
PO

Nortntiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sudarome reikalingus 
kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais 
visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, pa- 
rdniname rfukaiingaa vizaA.

j Vytauto Maželio fotografijos 
darbai buvo žinomi dar nepri
klausomos Lietuvos laikais foto 
mėgėjų ruoštose parodose ir 
spaudoje. Ir išeivijos spaudoje jis ]ansuoja apšvietimą ir nepražu- 
mums labai gerai žinomas. New do nė mažiausios detaJės. Gera 
Yorko 1 etuvių gyvenime jisai ųz- Opozicija ir švelnus spalvų 
pildė labai didelę _ spragą, foto- ko:timasis. §ias nuotraukas tikrai 
grafuodamas kultunnio gyveni-' ;gaIime laikyti ,^čiais geriausiais 
mo įvykius bei parengimus. Vi- darbais> kur pilnai išnaudota šių 
suomene plačiai naudojosi jo pa-įia,:kų fotografijos technika, 
slaugomis vestuvių ir seimos' 
švenčių metu. Parodoje buvo iš-i

sos vidutinio arba mažesnio for- be‘
mato, surinktos per jo 20 darbo! 
metų.

Parodą atidarė dail. V.K. Jo
nynas, įvertindamas fotografijos 
meną kaip kūrybinį meną, paly-| 
gindamas jį su piešimu, nes 
abiejų tematika eina lygiagrečiai, | 
pasirenkant žmogų ar gamtą, tik 
skirtinga technika. Pabrėžė V. 
Maželio universalumą fotografi
jos darbuose ir jo nuopelnus lie
tuviškai kultūrai, nes jis palieka 
ateičiai mūsų darbus, žmonių 
veidus, gyvenimo aplinką šiame 
krašte. Apgailestavo nematyda
mas naujų veidų, kurie užpildy
tų tuščias vietas, senesnei kartai 
iškeliaujant amžinybėn. Dail. 
Jonynas neanalizavo fotogrtfi- 
jos meno plonybių, palikdamas 
pasisakyti geriau pažįstamiems 
šio darbo technikinę pusę;

Kiekvienas geras fotografas 
turi savo įprastinį būdą, apšvies
damas žmonių veidus. Paprastai 
jie pąsidaro standartiniai. Vyt 
Maželio štampą sunkiau paste
bėti, nes kiekvienam pritaiko 
skirtingą apšvietimą, atitinkan
tį veido bruožus. Taip pat ir pozos 
vis kitokios, vis ieškota ko nors 
naujo. Visokios įmantrios pozos 
jaunoms merginoms tinka, net 
suteikia jom grakštumo. Tačiau 
žymiųjų asmenų mandriausios 
pozos, dargi su rankų pridėjimais 
prie veido, silpnina jų asmenybę, 
kartais pasidaro net asmuo ma
žiau pažįstamas.

Nemaža buvo išstatyta spal
votų vestuvinių nuotraukų. Tos 
nuotraukos yra jau labai asme
ninės, vertingos tik jų dalyviams, 
todėl jų galėjo būti ir mažiau. 
Jos darytos gamtos aplinkoje, ge- 
I rai išnaudojant saulės šviesos ir 
šešėlių žaismą, kartais dar pa- 
gelbstint ir dirbtine šviesa — 
‘Tlushbulbs”. Norėdamas atsi
plėšti nuo standartų, keletą 
nuotraukų darė visai prieš saulę. 
Tai patraukia žiūrovą savo į- 
domiu ir drąsiu eksperimentu. 

-Tik jaunavedžio pozos labai jau

giausia V.K. Jonyno skulptūros, 
vitražai, interjerai. Šių nuotrau
kų vertė glūdi jų išpildyme. Čia 
Maželis nepaprastai gerai išba-

Mažiau buvo gamtos nuotrau
kų. Čia irgi visur gera kompozi-

veik visos tamsios, niūrios, — 
nepagauta gamtos pulso. Kai ku
rios puikios nuotraukos liko žiū
rovų nepastebėtos ar neįvertin
tos savo mažumų. Gerai padi
dintos ir paruoštos spaudai, jos 
būtų visai kitaip nuskambėjusios. 

| Šita Vyt. Maželio foto paroda 
. labai savotiška savo turiniu ir 
Į struktūra, tokios man dar neteko 
matyti. Ją būtų galima pavadin
ti “archyvine paroda”, nes be
veik visi paveikslai kalba apie 
praeitį. Pirmą dėmesį patraukia 
žmonių veidai, seni, jauni ir dar 
visai vaikai. Visi pažįstami ar 
matyti. Dominuoja jaunos, sko
ningai apsirėdžiusios merginos 
su žaviom šypsenom. Tai anų 
laikų jaunimas, neseniai at-

važiavęs iš Vokietijos stovyklų. 
Tas jaunimas tada užliedavo kul
tūrinius i-hrerrgimus bei šakių 
sales lietuviška kalba Ir daina. 
Žiūrėjau į tą veidais numargin
tą sieną, o neramios ilgesio 
mintys skverbėsi galvon: kur jūs 
dabar esate? Gyvenimo rūpes
čių bei aplinkybių verčiami, iš- 
sibarstėte pd visą kraštą, sukū
rėte lietuviškas ar mišrias šei
mas, kiti gal jau pamiršote ka
daise dainuotą, lietuvišką dainą.

Dabartinė karta mažiau domi
si lietuviška kultūra, mažiau 
matyti jos parengimuose, taip 
pat mažiau noro įamžinti savo 
jaunystę bent foto nuotraukose. 
Vyt. Maželio studija ištuštėjo, ir 
jis turėjo rasti kitą pragyvenimo 
šaltinį. Taip nejučiomis ir nuėjo 
į praeitį New Yorko lietuvių (gy
venimo tarpas, kuris liko gyvas

■ šioje 
visa

tik fotografo archyve — 
veidų parodoje, čia ir yra 
parodos vertė ir stiprybė.

Ačiū, Vytautai, kad dar 
tą juos draugėn surinkai.

kar-

• ŠALTINIS, 1971, m. Nr. 4. merata: Kanadoje, Amerikoje ir 
Tikybinės ir tautinės minties Australijoje 4 dol., Anglijoje 1,5 
žurnalas. Išeina kas antras mė- svaro, Vokietijoje 8 DM.
nuo. Leidžia šv. Kazimiero są-1 
junga ir marijonai. Redaguoja . nuotraukomis iš lietuvių liųtero- 
S. Matulis. MIC. Administruoja 
J. Dubickas. Prenumerata me
tams 1 sv. 50 p., Amerikoje 
$4.00.

Leidinys iliustruotas, straips
niai religinio ir visuomeninio 
pobūdžio, spausdinama nema
žai ir poezijos, daug Anglijos 
lietuvių veiklos kronikos.

• SVEČIAS, 1971, m. liepos — 
rugsėjo mėn. Nr. 3. Lietuviu 
evangelikų liuteronų laikraštis. 
Redaguoja kun. A. Trakia, 6620 
S. St. Louis Avė., Chicago, UI. 
60629. Administruoja dr. Adelė 
Trakis (adresas kaip ir redakto
riaus). Laikraštį leidžia Lietu
vių evangelikų liuteronų Bažny
čios Vyriausioji taryba. Laikraš
tis trimėnesinis. Metinė prenu-
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Laikraštis iliustruotas nuo-

nų parapinės veiklos, straipsniai 
neilgi, religinio pobūdžio.

• M ŪSŲ ŽINIOS, 1971, m. spa
lio mėn. 13 d., Nr. 16. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro Chica- 
goje biuletenis. Redaguoja Da
nutė Vakarė. Atsakingas redak
torius kun. Alg. Kezys, S.J. Ad
ministruoja Petras Kleinotas, 
S.J. Adresas: 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

Puslapiuose: kun. K. Pugevi- 
čius apie Amerikos lietuvių ka
talikų tarnybą; išleistuvių vaka
ras Jaunimo centro direktoriui; 
gintaro paroda Jaunimo centre; 
buv. prez. Antano Smetonos 
veiklos paroda; Jaunimo centro' 
veiklos kronika ir kt.

PODAROGIFTS, INC
PRIMENA, KAD

DABAR PATS TINKAMIAUSIAS LAIKAS SIŲSTI

DOVANAS SAVO GIMINĖMS 
į Lietuvą ir USSR Kalėdų šventėms 

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAGINAS,
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MAŠINAS,
BALDUS.

Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir 
maisto produktus.

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui,

• ŽIGULI VAZ 2101
• ŽIGULI VAZ 2102 - Station Wagon
• ŽIGULI VAZ 2103 - Naujas Modelis
• MOSKVIC 408 - IE
• MOSKVIC 412 - IE
• MOSKVIC — Station Wagon 426, 427
• ZAPOROŽEC ZAZ - 968
• ZAPAROŽEC ZAZ 968-E

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti 
DOVANINIUS CERTIFIKATUS per VNIEŠPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir t. t.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti 
persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEŠPOSYL- 
TORGU.

Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis 
bendradarbiaujančios firmos:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St, Philadelphia, Pa. 19106

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW YORK, 

N. Y. 10001 — TEL.: (212) 685-4537

• Juozas Kaributas, KELIONĖ 
APLINK PASAULĮ. Kelionių įs
pūdžiai. Los Angeles, California, 
1974. Viršelis J. Leškienės. Spau
dė Pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne. Tiražas 1000 egz. Leidinys 
424 psl., kaina $5.00, gaunamas 
ir Drauge.

Balzeky šeima

stanley J r.
Stanley Sr. 

Robert ir 
Stanley III

. . . kviečia Jus aplankyti 
Balzekas Motors ir įsigyti 
Į975 metų mažą ir taip 
pat ekonomišką

CHRYSLER CORDOBA

I
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Už certifikatus mokame:

PRANEŠIMAS
756% 4-riems metams už $10,000.00 ar daugiau 
6%% 30-čiai mėnesių už $1,000.00 ar daugiau 
6!4% 1-riems metams už $1,000.00 ar daugiau 

Pagal susitarimą, dividendus galime prisiųsti kas mėnesį arba kas ket
virtis metų.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI padėjus $50.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitom Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą lietuvišką, vokišką, ispanišką, itališką, čekišką, 
lenkišką, airišką, konfederate arba ekologišką su stovu.

PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEKVIENAME 

SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI UET»JVISKAL

ar PLYMOUTH FURY 
nuo $3,235.00

Mes stengiamės duoti lie
tuviams geriausią patarnavi
mą ir geriausias pirkimo są
lygas.

Turime jaunuoliams maši
nų (Cadillae, Buick ir kitų, 
taipgi ir importuotų), prade
dant nuo $50.00

BALZEKAS MOTORS 
4080 S. ARCHER AVENUE

K

thony
• 1447 SOUTH 49th COURT

l.VĮ in įtyd CICERO, ILLINOIS 60650 
W ” ■* * * PHONE 666-6330

Joseph F. Gribauskas, Vedėjas
OFFICE HOUR3

Daily t:00 to 5:00: Monday 9:00 to 8:00
Saturday 9:00 to 1:00; Wod. & Sunday Closed
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, Illinois, 60629
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šeštadienis, 1974 m. lapkričio mėn. 2 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Kultūrinė kronika
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS PIRMININKAS 
PAS CLEVELANDO 
KULTŪRININKUS

Kun. Leonardas Andriekus, 
Liet, rašyt, draugijos pirm., spa- 

^lio 20 d. dalyvavo skautų veikė
jos dr. D. Kesiūnaitės mirties de
šimtmečio minėjime Clevelande, 
atlaikė iškilmingas mišias baž
nyčioje ir buvo pagrindiniu kal
bėtoju minėjimo akademinėje 
dalyje.

kieti joje dirbo Žiburių redakcijo
je. Atvykęs į JAV, pateko į Ame
rikos laikraščio redakciją, o da
bar dirba Darbininko redakcijo
je. Jau nuo 1927 m. spaudoje: 
pradėjo rodytis jo eilėraščiai 
vaikams bei jaunimui. Jiems iš
leistos jo poezijos knygos: Čyru 
vyru, Su tėvelio kepure, Muzi
kantų brigada, Tarp tūkstančio 
žvaigždelių, Nemunėlio šnekos, 
Saulutė debesėliuos, (premijuo
ta). Su savo kūryba dalyvavo an
tologijose ir metraščiuose. Pasi-,

Po oficialios minėjimo progra- žymėjo humoristine kūryba. Tos Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas kun. Leonardas Andriekus O.FJH 
mos kun. Leonardas Andriekus, —'J,:—- i—-*-»• 1
kaip Liet, rašyt, draugijos pirm, 
ir “Aidų” leidėjų atstovas, turė
jo atskirą pasimatymą su Cleve- 

*' lando kultūrininkais. Pasikeista 
įdomiom mintim ir pasitarta, 
kaip 1975 paminėti “Aidų” lei
dimo 30 metų ir Amerikoje 25 
metų sukaktį, o taipgi Rašytojų 
draugijos atsikūrimo tremty tris
dešimtąsias metines.

RASYTOJO L. ŽITKEVIČIAUS 
SUKAKTIS

Vabalninkėnas poetas Leonar
das Žitkevičius šį rudenį sulau
kia 60 m. amžiaus. Gimęs 1914 
m. lapkričio 6 d. Karo metu kū
dikystę praleido Rusijoje, Grįžęs 
į Lietuvą, literatūros ir kitų litu
anistinių dalykų studijas ėjo Vyt. 
Didžiojo universitete, o vėliau 
persikėlė į* Klaipėdos Pedagoginį 
institutą, kurį baigė 1938 m. Kai 
kurį laiką mokytojavo, o 1940 

‘m. atgavus Vilnių, išvyko ten 
studijuoti lituanistiką. 1942 — 
1944 m. buvo valstybinės leidyk
los redaktorius ir Kauno radiofo
no literatūros skyriaus redakto
rius, organizavo jaunimo radijo 
valandėles, literatūros ir muzi
kos montažus.

Pasitraukęs nuo bolševikų, Vo- kun. prof. Stasys Ylai

rūšies jo rinkiniai: Daiktai ir nuo- 
| rūkos. Šilkai ir vilkai, Vizijos prie 
i televizijos. Vokiečių okupacijos 
į metu dalyvavo pogrindžio spau- 
i doje ir suredagavo slaptą leidinį: 
Literatūros vakaras. “Drau
go” priede įvedus humoro skyrių, 
kai kurį laiką buvo jo redakto
rius.
M. K. ČIURLIONIUI SKIRTA 

VAKARONĖ
Jaunimo centro kavinės penk

tadienių kultūrinė vakaronė 
Chicagoje lapkričio 4 (kitą 
penktadienį) paskirta garsiajam 
mūsų tapytojui ir muzikui Mika
lojui Konstantinui Čiurlioniui 
(1975-1911). Tai labai prasmin
ga, nes kitais metais sueina 100 
metų nuo jo gimimp. Vakaronės 
programoje Danutė Bruškytė ir 
Darius Lapinskas: paskaita,!
skaidrės, muzika. Pradžia 8 vai., 
vak. Visi kviečiami.

ARKIV. J. SKVIRECKO 
DARBŲ ĮVERTINIMAS

Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
New Yorko židinys rengia ar
kiv. Juozapo Skvirecko 100 me
tų gimimo sukakties minėjimą. 

[Minėjime bus dvi paskaitos: 
Arkiv.

i

Filmų įvairumai
STASE SEMĖNIENE

Azartinio lošiko nesėkmės
Neseniai čia suminėtas filmas 

“California Split” yra impresianis- 
tjnė. dažnai humoristinė dviejų 
kortų lošikų studija. Be stipresnės 
intrygos ir be didesnės įtampos, 
tiktai tų azartininkų nervinis jau
dinimasis.

"THE GAMBLER” yra intensy
vus, gąsdinantis ir visiškai skirtin
go tono filmas negu "California 
Split”. Jis pilnas grūmojimų. Žiū
rovas niekad nėra tikras, kuria 
kryptim viskas pasisuks, nes filmo 
herojus — azartinis lošikas — fi
ziniai gražios išvaizdos vyrukas, 
bet vidiniai neramios dvasios — 
y. a lyg tas perkūnsargis, pritrau
kiąs j save visokiausius pavojus. 
Azartinis lošimas jam duoda spar
nus — kelia į padanges; jis visai 
nesidomi priešinga lytimi ir šios 
rūšies scenos filme gan trumpokos. 
Nešvanki kalba, šių laikų “mada”, 
o jau ypač ekrane vyrauja gerokai. 
Taipgi žiūrovui pakišami vaizdai 
su sunkiai pakeliamais mušimais. 
J?ai jau ne vaikams, o tiktai vyres
niems kaip 18 m.

Axel (James Caan) pralošia po
kery apife-45,000 dol. Jis neturi pi
nigų, o kortos krinta visai blogos, 
negali atsilošti. Nors iš žemės turi 
iškasti tuos tūkstančius, kitaip bus 
bėdoje.
Filmas, surežisuotas Kazei Reisz. 

ir prasideda ta problema. Axel pa
siskolina pinigų iš motinos, kuri 
yra gydytoja. Tačiau jo problema 
gilesnė. Užuot atidavus praloštą 
sumą. jis. kaip alkoholikas, vėl ri
zikuoja, lenda gilyn į pavojų. Jis 
apsėstas prasilošimų vilionių.

Axel nėra paprastas mažo mies
telio kortų lošikas. Jis per 30 per- 
siritęs jaunas universiteto literatū
ros profesorius, dėstąs Dostojevs
kį, Thoreau ir kt. Jis ir studentams 
aiškina, kad Dostojevskis ir Tho
reau gundo griebtis rizikos, išsta
tyti save patį sunkiems bandy-

kalba a. a. dr. D. KesiOnaitte pagerbime — akademijoj Clevelande spalio 20 d. 
Nuotr. Vlado Bacevičiaus

i
J. Skvirecko asmuo; kun. prof. 
Antanas Rubšys — Arkiv. Skvi
recko dovana tautai: Šventasis 
Raštas lietuviškame rūbe. Minė
jimas įvyks lapkričio 10 d., sek
madienį, 4 vai. p. p., Kultūros 
Židinio apatinėje salėje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. 
Y. Po minėjimo L. K. M. Aka
demijos mecenatė — Elena Mic- 
keliūnienė pavaišins kavute. Vi
si New Yorko apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti 
minėjimą.

FILMŲ FESTIVALIS 
CHICAGOJE

Chicagoje lapkričio mėnesį 
vyks filmų festivalis. Bus rodomi

i ši

KNYGA APIE 
JUODĄJA RINKĄ

Šiomis dienomis Harcourt 
Third Avė., New York, N. Y. 
Brace Jovanovich leidykla, 757 
10017, išleido Jac-ąues Sandu- 

[lescu knygą “Hungers Rogues” 
; (Bado sukčiai) apie juodąją rin
ką Europoje, kuri buvo labai iš
siplėtusi tuoj po antrojo pasau
linio karo. Knygos autorius, gi
męs Rumuni joj, dar būdamas 16 
metų, pateko į Sov. Rusijos 
Donbaso kasyklas, kur vergavo 
dtejus metus. Jis buvo suimtas 
be jokia įspėjimo pakeliui j mo
kyklą. Vėliau jis pabėgo ir pa
teko į Vakarus. Savo knygoje 
rašo apie pokario stovyklas, 
spekuliantus, UNRRA, ameri- 

I kiečius karius, vokiečius ir visą
Australijos, Kanados, Cekoslova- eilę įvairių tautybių asmenų, už- 
ikijos, Anglijos, Suomijos, Pran- siutindamas ir lietuvius. Auto- 
cūzijos, Vengrijos, Indijos, Italijos, rius 1949 m- emigravo į Kanadą, 
T .. NT .. r i •• (Vėliau pateko į Ameriką, čia Japonijos, Norvegijos, Lankuos, UrnladamM jįv armijoj, kaip 

karys buvo nuvykęs 1954 m. at
gal į Vokietiją, kur apžiūrėjo: 
anksčiau gyventas vietas. Tas 
pats autorius yra išleidęs ir kny
gą apie sovietinę koncentraci
jos stovyklą “Donhas”.

Nr. 257 (44) — psl. 7
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Peru, Rusijos, Ispanijos, Šveicari
jos, JAV, V. Vokietijos filmai. Jų 
rodymas bus paskirstytas po 
šiuos kino teatrus. Granados, Bio- 
graph teatro, Rosary, Mundelein 
kolegijų ir Mokslo ir pramonės 
muziejaus. Festivalis tęsis lapkri
čio 8—21 d. Daugiau informaci
jų galima gauti tel. 644-3400. 
Premijų įteikimas bus lapkr. 17d. 
7 v. v. Hyatt Regency Chicago są- 
lėje, 151 E. Wacker Dr.

Aleksandro Calderio skulptūra Chicagos miesto centre (žiūr. kultūrinę kroniką)
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MIRĖ SMUIKININKAS 
OISTRACH

Širdies smūgio ištiktas spalio 
24 d. Amsterdame, Olandijoje, 
mirė pirmaujantis rusų smuiki
ninkas David Oistrach. Buvo 
65 m. amžiaus. Jis taip pat buvo 
ir dirigentas.

KLINIKINĖS CHEMIJOS 
TYRIMAMS

JAV sveikatingumo institutas 
paskyrė 551,483 dol. Lojolos uni
versiteto Chicagoje Stritch medi
cinos mokyklai, kad ji vykdytų
klinikinės chemijos tyrimus ir i 

į ruoštų šios srities specialistus. į

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ Prez

2555 VVest 47th Street Tel LR 3 1083

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

. ~~Z^„ ANTRAD. Ir PENKTAD. » v. r. iki 5 v. v.VALANDOS: ŽEflTAD. t ▼. r. Iki 11 v. d. Trečlad: uždaryta. 
PIRMAD. IR KETVIRTAD. » v. r. Iki » v.

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7* 5 */4 %
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certifikatus. certifikatus. investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1.000 sąskaitas

Laidotuvių . Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA

REpublic 7-8600 REpubUc 7-8601

PETRO BUGAILIŠKIO 
PARODA

mama. 19 šimt. herojų mirtys jį 
tiesiog persekioja, bet ir vilioja. Jo 
paties senelis atvyko Amerikon be 
skatiko, kovojo ir žudė, kad išsilai
kytų. Ir dabar nepaimsi to 80 m. 
senio. Šiandien jo senelis garbingas 
asmuo (turi visą eilę baldų parduo
tuvių) , bet jo jaunystės legenda ža
vi Axelį, kuris poetiškai deklamuo
ja jo 80-ame gimtadienyje.

Aleliui sunku rasti būdų 1974 
m. save išbandyti. Tačiau už jo nu
garos, už jo gerųjų ‘‘draugų” sko
lintojų stovi Mafia.

Ir šitai teikia stipresnę apimtį 
filmui, kuris prasidėjo kaip jauno 
literato asmenybės portretas, ku
riame teptuko brūkšniai išsiplėtė į 
platų pasakojimą, o tada vėl užsi
raukė šiurpulinga filmo pabaiga 
taip, kad Axelio problemos ir pa
vojai atrodo esą mūsų pačių.

Jo motinos Naomi rolėje Jacųue- 
line Brooks yra gerai permanantis, 
savarankiškas asmuo.

Jo senelį nustabiai pavaizdavo 
Morris Camovsky, įtikindamas žiū
rovą savo elgesiu, kodėl jo vaikaitis 
taip yra juo sužavėtas.

Tik jo draugė Billie (Lauren 
Hutton) neįtikina. Ji lyg plastikinė 
gėlė — be kvapo ir greit nublun
kanti.

Filmas stiprus ne vien savo įtem- 
tu netikrumu, bet ir charakterio 
atskleidimu.

WAGNER & SONS

TypewriterH, Addlng Machlnes and 
Checkwri(ers

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Viri 60 m. patikimas patarnavimai 
5610 South Pulaski Road

Phone — 581-4111

<>00^w<><><x>00<><w0<xx><>00<xx>0<>0'><>00000<>0000c'000c<>-5<><w< ><-

FRANK'S TV and RADIO, INC.
R24O SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
RADIJO (R STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
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CHICAGOS CENTRAS
— DAILĖS MUZIEJUS

Pastaruoju dešimtmečiu Chi- t®r a\kštė pasipuošė

kuojasi First National Plaza. O 
prieš savaitę dar ir Federal CJen- 

cagos miesto centras, vykdant dimensijų plieno skulptūra,
——i garsaus amerikiečių 
skulptoriaus Alexander Calder 

j (g. 1898). Šios naujosios savo 
■ skulptūros atidengimo iškilmėse 
dalyvavo pats skulptorius. Visų 
čia suminėtų trijų garsenybių dai
lės darbai Chicagos centre yra 
tik, galima sakyti, blokų atstu
muose vienas nuo kito. Tuo bū
du ši miesto centro dalis virsta 
jau savotišku atviru dailės mu
ziejumi. Net ir netoliese esan
tis aukščiausias pasaulio Sears 
dangoraižis savo žemutines pa- 

' talpas taipgi yra apstatęs judan
čia A Calderio skulptūra. Ta 
proga A Calderio kūrybos ap
žvalginė paroda šiuo metu vyks
ta- Museum of Contemporary 
Art patalpose, 237 E. Ontario.

naujus urbanistinius projektus, įkurta 
tiek pasikeitė, jog ilgiau čia nebu 
vusiam miestas yra tiesiog nebe-j 
atpažįstamas. Naujosios urbanis
tikos specialistai ne vienas tei
gia, kad naujaisiais savo dango
raižiais Chicaga yra įsigijusi la
bai savitą architektūrinį veidą 
ir šia prasme yra tiesiog pasau
linis pavyzdys.

Tačiau Chicagos didmiesčio 
centras yra išimtinai originalus 
ir dėmesiu moderniajai skulptū
rai bei aplamai moderniajam 
menui. Turistinėmis atrakcijo
mis jau yra virtę čia regimi Pi
casso ir Chagallio darbai. Pirmo
jo milžiniška plieno skulptūra di
džiuojasi aikštė, prie City Hali, 
o antrojo gigantiška mozaika pui-

Anglijoj gyvenančio P. Bugai- 
liškio tapybos darbų parodą 

Į Chicagoje rengia Anglijos Lie-1 
tuvių klubas. Paroda bus atida- Į 
ryta lapkričio 8 d., 7 vai. vak. 

| Jaunimo centro apatinėje salėje.1 
Paroda čia tęsis iki lapkričio 13 
d. (trečiadienio). Bus išstatyta 
apie 40 paveikslų.

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. OAIMID 

L a i d o t u v i y D i r e k t o r i
TRYS MODERNIOS KOPPLYČIOS

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds

ai

3 9853

7-1741
i ’

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 8o„ Oakley Avė., Chicago 

TeL VIrginia 7-7258-59

£ĮiimiiiiiiiiiiiiiiiiimnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimi£

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$5000 or more
minimum
30 munUu

HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL: LA 3-8248

(VVEST OF CALIFORNIA AVĖ)

iiiuuuiiiiuuiumiimi

MAROUETTE FUNERAL HOME
-TUVIS IR tORUS—

TRYS MODERNIŠKO* KOPLYOKMt

2533 Wesf 7f*t St, -Teist. GRovehill 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicere T0wnhall 3-2108-09 

AIKSTS AUTOMOBILIAMS STATYTI

PER ANNUM 

certificates
$5000 or mare

4 year min.

PER ANNUM

$1,000 or more 
I year min.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PRILUPS
8807 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LAGK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-0072
2424 W. 09th STREET Tel. REpubUc 7-1213
11023 Southrvest IIlghway, Palos Hills, DI. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALTRORNTA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S- HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ TeL YArds 7 -i 138 39

VASAITIS — BUTKUS
1440 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL. TeL OLvmplc 2-1008
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KARVĖS IR KŪRYBA

KAIP RAŠYTI ANONIMINI LAIŠKĄ
Išvaryti iš rojaus, Adomas ir Į vedimui, nei čia reikia muštis, 

Ieva, sakoma, anoniminių laiškų nei kaip kitaip kovoti. Esą, kadais 
Viešpačiui nerašė, nes nebuvo gen. Nagevičius žurnalistą 
ką skųsti, nebuvo kitų žmonių, 
kurie norėtų paveržti pirminin- ginklus pasirinkti, o Gustainis 
kystę arba išsistatyti kelionei į pasiūlęs kautis patriotiškai, spra- 
Washingtoną, kad susitiktų arba 
su senatoriumi arba su sekretore. 
Bet jau vėliau žmogus rašinėjo 
skundus ir, taip sakant, ant sie
nų urvuose pabrėždavo kokiuos 
nors savo nepasitenkinimus.

Vėliau laikai labai ištobulėjo, 
visi pradėjo įsigyti įvairių pieš
tukų ir popierų, ofsetų ir kitokių 
priemonių, ypač rešamųjų maši
nėlių, todėl anoniminius laiškus 
ir straipsnius rašyti ir spausdin
ti pasidarė beveik būtinybė Kaip 
žmogus gali iškentėti, kai po 
ranka galybės rašomų priemo
nių, na, o priešų, su kuriais rei
kia atsiskaityti, taip pat nors ve
žimu vežk. Žinoma, gali pasitai
kyti, kad tu nebeturi ant ko pyk
ti ir už ką kitą skųsti. Tada imk 
keikti frontininkus. Jeigu kilo 
uraganas Fifi, jeigu Amerikoj 
didėja infliacija, tai tikriausia 
kalta ta Lietuvių fronto organi
zacija. Būtinai reikia pasirašyti 
kokiuo nors slapyvardžiu, kad 
žmogus spėdamas įtartų ne ta
ve, bet ką nors kitą. Jeigu rašai 
laiškus, tai paimki kokio nors 
viešbučio vokus, pvz. Holiday 
Inn. Šie moteliai palieka vokų, 
ir jais gali pasinaudoti, ką nors 
gražiai aprašinėdamas ar ap- 
skundinėdamas.

Gali kartais gražiai, ne būti
nai kaire ranka, parašyti ir vyrui 
apie jo žmoną ir žmonai apie jos 
vyrą, gali viršininkui apie jo pa
valdinį, o gali taip ipat ir ameri
kiečiui bosui pasiųsti laišką, įro
dydamas, kad jo tarnautojas yra 
arba frontininkas arba tiesiog. 
įmonės kenkėjas, naudojęs įmonės 
laiką ir telefonus, jei jau ne pro
fesijai, tai bent recesijai šiame 
krašte sukelti.

Tenka tik priminti, jeigu jau 
išaiaiškina laišką arba slapyvar
dį, tai tas laiško rašytojas tampa ________
nebe anonimas, bet didelis šmei- p^mšiau *kartą^Žuzanos Arlaus- 
žikas. Taigi, gali patekti įdide- kaitės - Mikšienės statyto vaidi- 
lius nesutarimus su tais, apie ku- mmo recenziją ir pasirašiau to
nuos savo kūrinyje parašei, nors apgaulingom santrumpom
jam norėjai gero, o nepasirašei „ LP.as Man pačiam ta recen- 
.pavardės, kad jis tau nebūtų dė- zijėlė patiko. Vertinau aktorius, 
kingas. Suprantama, kiekvienas kaip išmaniau, susižavėjęs ir su 
anonimų rašinėtojas yra doras ir ;nieile Po savaffių pajau. 
reto kilnumo žmogus, nes jis ne-1 Jda Zuzana Arlauskaitė telefonu, 
nori jokių atlyginimų ir jokio .berods, norėdama, kad parašy- 
garso- Jis Kukliai, vis kuo giliau gjau .korespondenciją apie pla- 
pasislėpdamas, taiso kitu žmonių nuojamą naują ipastatymą ar 
klaidas ir juos rikiuoja į švie- ap,e [)ramos mėgėjų sambūrio 
sesnius horizontus. '.oroctmloc i V-itn trupėta RpiknJn

Anoniminiai laiškai ir įvairūs apkalbėjus, 
anoniminiai šmeižalai, yra 
geriausia priemonė sąskaitų

us II

V.
Gustainį kvietė dvikovon, prašė

gilais. Bet, ir spragilais besikau
nant, vis tiek jau kova. Bet ge
riausia, kai iš patamsiu rašali
niu kuolu užduodi per pakaušį.

Anoniminiai laiškai ir straips
niai yra nuostabus mūsų kultū
ros laimėjimas, ką ten supranta 
kokie amerikiečiai, kurie visur 
stengiasi savo pavardę prakišti. 
Nieko nenuvokia ir Alfonsas 
Nakas, teigdamas, kad slapyvar
džiai yra mūsų (periodikos vėžys. 
Anot Nako, yra net kelios tų 
slapyvardininkų rūšys. Ir viena 
jų rūšis yra įpiktybininkai. To
kių esą beraščių ir profesorių tar
pe. O piktybininkas savo auką 
stengiasi sutrupinti į šipulius.

Taigi, anoniminius laiškus ir 
straipsnius rašyti nėra jau labai 
lengvas amatas, todėl mes ir ger
biame tuos pasiaukojėlius, kurie 
tokia sunkia specialybe užsiimi
nėja. Kai kas sako, kad tas, ku
ris tokius laiškus rašinėja, yra 
vertas uždaryti į ligoninę,

laiškų neverta laikyti sveiko 
žmogaus darbu, tačiau, mūsų 
nuomone, tai labai garbingi as
menys, juk mėšlavežis būdavo 
labai svarbi darbymetė.

“Pasaulio Lietuvio” redakto
rius teigia: “Nuo šiol, kol aš re
daguosiu Pasaulio Lietuvį, nedė
siu nė vieno vardu ir pavarde ne
pasirašyto kitus asmenis liečian
čio poleminio straipsnio: kas no
ri kitus kritiškai vertinti, turi 
drįsti ir atsakomybę prisiimti”.

Mums nesuprantama, kokios 
čia atsakomybės reikia, jeigu 
žmogus rašo pasislėpęs, tai jis 
tikrai doras, jis nenori jokio at
lyginimo ir jokios garbės. Būtų 
gera, kad lietuvių žurnalistų 
centro valdyba, kai baigs reda
guoti knygą Žurnalistiką, išleistų 
anoniminių laiškų rašymo vado
vėlį. Tada musų visuomenei bū
tų dar sveikiau ir linksmiau. gy
venti. Nes blogi keliai, kurie yra

Seniau lietuviai sakydavo, 
kiaulių neganęs, ponu nebūsi, gi 
šiais antiponiniais laikais Lietu
voje kursuoja mintis, kad karvių 
neganęs nebūsi komunai tinka
mu literatu. Tuo reikalu buvę 
Tabor farmoje, Santaros suva
žiavime diskusijos. Suprantama, 
kad tokios diskusijos ir turėjo bū
ti farmoje, kur prof. Vyt. Dūkas 
iškėlė karvių ganymo reikšmę 
lietuvių rašytojų biografijose. Gi 
pasak A. Nako, T. Antanaitis ir 
dr. Rekašius užprotestavo, kad 
tokių piemeninių biografijų ta
rybinės literatūros rašytojų . pa
sisakymuose nesą. Kadangi 
“Spygliai” labai gerbia ir karvę, 
ir pieną, o ypač farmas, tai pa
tikrino knygą “Tarybų Lietuvos 
rašytojai”, ir ten atsivėrė nuo
stabūs kūrybiniai ir piemeniniai 
horizontai.

Štai Butkų Juzė šitaip sako: 
“Vasaros metu, ganydamas sve
timų ūkininkų gyvulius (nes sa
vų neturėjome) — kiaules arba 
karves, dažnai žiūrėdavau į dan
gų”. Iš to pasisakymo paaiškėjo

tik piemeninis momentas, ‘bet 
ir religinis, nes poetas žiūrėjo į 
dangų. j 
; Jonas Marcinkevičius nieko 

be smalos, todėl reikia degutu ir nekalba apie dangų, bet* tiesiai 
mūsų gyvenimo keliui vedan- drožia: JIeko ganyti buožių gal- 
čiam laisvės ir kultūros chori- 
zontų link. Nes:

Juk nepuola, kaip į balą, 
Mūs ryškiausieji veidai, 
Kai paėmęs velnias smalą 
Viską užpila juodai.

S. A.

ne

alauskritikais ir literatais ir 
nutraukdavo, grįžęs iš kapitalis
tinės Amerikos, taip pat neuž
miršo pasigirti, kad ganė. Girdi, 
jis norėjęs lenkiuku tapti, nes 
“lenkiukams nreikdavo žąsų ga
nyti”;

P. Širvys, pradžioje vos badu 
nenumiręs, sakosi: “O mudu su 
broliu išklydom piemenauti”, 
taip sakant ir brolį į poezijos lau
kus per karves įtraukė

Ant. Pakalnis nori būti pa
žangesnis už kitus, nes jis giria
si: “Piemuo buvau geras”, gi Br. 
Mackevičius tiesiog skundžiasi: 
“Tiesa, man .neteko piemenauti 
buožėms, neteko vėliau bernau
ti”. Suprantame, kokia tragedija, 
Žmogui neteko piemenauti, 
dėl to visa kūryba skurdesnė.

K. Saja gi kažkodėl nelabai to 
nori, beveik apgailestauja, ‘kad 
ganė, teigdamas: “Vietoj tų aš- 
tuonerių metų, kuriuos laksčiau 
paskui žalmarges”.

Taip sakant, visur piemenų, 
bernų ir darbininkų kilmė, kad

ir

Hellea Anoniminis •

Laiškų rašymo simboliai.

Spaudos apžiūrėjimas

šeštadienis, 1974 m. lapkričio mėn. 2 d.

Karvė nustebusi žiūri, kodėl Titas Antanaitis ir dr. Z. Rekašius nepripa
žįsta jai nuopelnų lietuvių literatūroj.

VISIEMS PO VIENĄ

Kad nebūtų jokių skriaudų, vi
sos organizacijos gauna savo ma
lonumui po bėglį.

Altas gavo adv. Zigmą Butkų, 
Balfas muz. Al. Jurgutį, o LB, 
atrodo, gaus Simą Kudirką. Ir 
sakyk, kad nėra lygybės ir vie
nybės.

TARYBINIAI BALIAUNINKAI
Viduramžių riteriai, vykdami 

j puotą, peilį, šakutę arba šaukš-

(KLAUSIMAS
Minioj pasimetęs nuo savo 

mamytės mažas berniukas poli
cininkui:

— Gal kartais, ponas polici
ninke, kur nors matėte ponią be 
berniuko, kuris buvo panašus i 
mane?

Nuomonės keitimas

— Gaideli, kodėl giedi ant 
tvoros? — klausia Lapė Gaidį.

— Ogi, kad toliau girdėtųsi,
— atsako šis.

—( Esi išpuikęs. Net žmonės 
tavim piktinasi. Kai jie dainuo? 
ja, ant tvorų nelipa. <

Gaidys nušoko nuo tvoros. «
— Nevertėjo keisti nuomonės 

apie save, — atsiduso Lapės nas
ruose Gaidys. — Būčiau ilgai gy
venęs.

uerim ir uuruiiiLujuLų. kiuiiu, . yj
būtų literatūrai geriau. O dar JhFTMl? 
daugybė toje 'knygoje, kurie vos 
badu nemirė. Štai, buvęs prezi-| 
dentas J. Paleckis net taip sako
si: “Kol išmokėjo skolas, teko net 
pusbadžiu pagyventi”. Gi kiti 
kurie nebadavo, tai bent matė 
kitus badaujančius, ir todėl V. 
Giedra giriasi: “Nuo mažų die
nų man teko sukinėtis smarkiai 
nuskurdusių proletarų kamšaty”.

Žodžiu, be karvių nebūtų nei 
grožinės literatūros, nei poezijos. 
Vargšas prof. Vyt. Dūkas, ku
riam teko pylos už tai, kad jis 
iškėlė karvių reikšmę ‘lietuvių ra
šytojų (gyvenime. Taigi, be ga
nyklų nebūtų karvių, be karvių 
nebūtų rašytojų, o be fermos ne
būtų buvę samariečių suvažiavi
mo, iškėlusio epochinės reikš
mės diskusijas apie piemeniškas 
biografijas. J. P. U.

vimi, o dabar, mūsuose, priim
ta netgi išeinant iš valgyklos 
(peilį, Šaukštą ar šakutę su savi
mi išsinešti”.

“Šluota”

Su šaukštais iš baliaus

— Negi taip žvirbliškai kapo
simas iki paskutinės plunksnos, 
iki katino ar katinų riebios va
karienės.

K. Bradūnas

— Traktorius yra pajėgesnis 
už žmogų.

Vyt. Vol ertas 
“I Laisvę”

— Grietinė — taip, katė — 
ne.

Dr. A. Musteikis 
“I Laisvę”

— Kai kurios šeimos žino, ką 
veikė jų senoliai prieš 300 metų, 
bet nežino, kur buvo jų vaikas 
(praėjusią naktį.

VELNIO ELEKSYRAS 
VIENUOLYNE .vijus”. Nuo jo, žinoma, nenori 

atsilikti ir R. Vaičiūnas, todėl jįs 
taip pat sakosi: “Kūdikystės me
tus praleidai^ kaip ir visi žem
dirbių tėvų vaikai, paūgėjęs ra
liavau karves”.;.

K. 'Kubilinskas taip pat nepa
siduoda ir savo biografijoj tvir
tina: “Kai šešerius metus iš tik
rųjų toko ganyti tik ne gurgu- 
čius ir, žirnelius, o Suvalkijos 
Šimtamargių kaimenes, visa ro
mantika išblėso”. Gaila, poetas 
pasirodo nebuvo romantikas.

i J. Paukštelis taip ipat nenusi
leidžia savo autobiografijoj, teig- 

Pieš. V. Veblausko damas: “Septynerių metų pradė
jau ganyti ir išganiau aštuone
rius metus”. Gi norėdamas savo 
rašytojo reputaciją su kitais ra
šytojais sulyginti; Audronaša 
—Suchockis tuoj šitaip prisista
to: “Nuo aštuonerių metų pasi- 

į baigė mano laimes dienos, —■ 
buvau atiduotas į Vainatrakio 
kaimą Rokų valsčiuje už pieme
nį”.

Poetas Stasys Aglickis taip pat 
neužmiršta' piėmenystės, akcen
tuodamas: “1920 m. rudenį ma
ne anksčiau atleido nuo galvijų

Reikšmingasis Ex Libris, kuris ne
buvo išstatytas jokioj Ėx Libris 
parodoj.

“O Justinas Bruožis iš Wor- 
cester, Mass. buvo tas mecena
tas, kuris visus vaišino stiproku 
velnio eleksyru”.

E. Kardelienė

Leidimai
— Kodėl jūs, neturėdamas 

leidimo, nušovėte zuikį? — 
klausia teisėjas.

— O kodėl jis, neturėdamas 
leidimo, graužė maino kopūstus, 
— atsakė vyras.

— Dailininkai nėra lakštin
galos.

KURŠĖNUOS FR 
GRUZDŽIUOS

Kas išgydė nuo slapyvardžių
Alf. Nakas “Keleivyje” rugsė

jo 24 d. laidoje atskleidžia, kas 
jį išgelbėjo nuo pasirašymo sla- 

Į pyvardžiu, prisipažindamas:
“Atvirai kalbant, prieš kelioli

ka metų ir aš šį tą slapyvadžiais 
pasirašinėdavau. Iš bailumo, ži
noma, nepasitikėdtmas Savimi.

mas, visada tik tikra pavarde pa- 
sirašinėjau, o netrukus ir visai, 
slapyvardžio atsikračiau”.

MEILĖS TEMOMIS

Fel. Jucevičius
“Aidai”

IDEALAI
“Širdies idealai yra kaip vilko 

storas kailis. Todėl žmogaus šir- ganymo”. Beveik gaila, gal bū- 
. dis be idealų greitai sužeidžia- tų į didesnius poetus išėjęs.

! gastroles į kitą miestą. Reikalą 
, prisimename mano 

pati recenzuotą pastatymą. Jau bu- 
su- 1

Vargu ar jis mokėtų parašyti ano- 
pi-n-imį ĮaižĮ^

vau besižiojąs pasigirti, kad re- 
cenzijėlė Naujienose buvo ma
no, kad aš pasirašiau L.P-as. Bet 
ji buvo pirmoji. Kas, sako, tas 
durrr-niuS, kur Naujienose viso
kių niekų prirašė? Dar, regis, pri
dėjo ir svoločių, ir porą kitų rie
besnių epitetų. Iš jos, kai užsi
gaudavo, galėjai visko išgirsti, 
nors ilgai ji nepykdavo. Kai ji, 
nežinodama, kad aš pats esu tas 
durrr-nius, šitaip šūkavo, man 
ausys kaito ir beveik netekau ža
do. Nuo to laiko, jau apie Dra
mos mėgėjų sambūrį ką rašyda*

Linas Sidrys,
"Ateitis, 1974, Nr. 6

Po artimo meilės purvo vonių

Žinoma, J. Baltušis tai jau 
. tikras samdinys ir pakartotinai 

sakosi: “Ir vėl bėgo piemenauti- 
nės vasaros”. Kad kas nors nesu
abejotų jo ganymu, dar prideda. 
“O paskui vėl prie bandos”.

Jonas Usačovas, be jokių ten 
išvedžiojimų, kad Antanaičiui ir 
Rekašiui nekiltų abejonių, išdro
žia: “Septynerių metų amžiaus 
išėjau pas buožes ganyti karvių”.

Albinas Morkus, kuris Bridge- 
porte Chicagoje pas Maliorių su

. Lietuvių choras “Pirmyn” sta
to šį sezoną operetę “Meilės dai
na”, gi, jam neužsileisdama, Lie
tuvių opera “Meilės eleksyrą”. 
Pasiteiravus, kodėl taip padary
ta, paaiškėjo, kad, meilės eleksy
ro išgėrę, Altos ir LB atstovai pra
dės vieni kitiems meilės dainas 
dainuoti.

— Darydamas sau gera, tai 
bent neapsigausi.

— Berniukas, kuris, baigda
mas aukštesnę mokyklą, gavo 
dovanų rankinį laikrodį, dabar 
jau turi sūnų, kuris į vaikų dar
želį eina su rankiniu laikrodėliu.

Komunistinė “Šluota” įsidėjo 
šiuos paveiksliukus, eiles ir ko- * 
men ta rus apie Kuršėnus ir
Gruzdžius.

Siaubo gatvė

ALFABETIŠKAI
Ruduo

Riebus ruduo rieda ratuose,
Rūstus - rėkdamas, retkarčiais

— ramus.
Realiai reiškiasi rudenio

raštuose
Raudonos radastos, ružavas | 

dangus.1
Ruduo rytais rasomis raudoja, 
Rytąi raitosi rūkuose;
Ramunė rimtai rymoja
Ruduos rugiuose.

REVANŠAS
Moteris pratinasi vairuoti au

tomobilį. Staiga pastebi į ją sku
biu greičiu atriedantį didžiulį 
sunkvežimį, ir klausia šalia sė
dintį savo vyrą:

I — Viešpatie! Ką aš dabar tu
riu daryti?

— Tai keista. Kada aš pats 
vairuodavau, tu visuomet žino
davai, ką tokiais atvejais daryti 
ir duodavai man patarimus, — 
atsako vyras.

SAUGI VIETA
Vasarotojų šeima atvyksta 

vienam mėnesiui į kaimą ir 
skundžiasi namų šeimininkui:

— Mūsų kambarys yra tiesiai 
virš kiaulidės. Ai tai nėra nehi
gieniška?

— Ne, mielas pone. Jau de
šimt metų, kai čia gyvena vasa
rotojai, ir niekad dar nepastipo 
nei viena kiaulė.

“Kuršėnuose ne pirmieji me
tai išardyta Daugelių gatvė

(K Panevėžio ATo vairuotojų 
laiškų) 

Klykia Birutė, keikiasi Jonas: 
‘Galvą praskėlė! Kad kipšas 

tave...” 
Ne, tai ne siaubo

atrakcionas — » 
Reisas eilinis Daugelių gatve 
Skundžiasi žmonės, lūžta.

B. B.

PATARIMAS

AUTOMAŠINOS
Priežastis

Šimtametį senelį paklausė: 
— Kaip jums pavyko 

gražaus amžiaus sulaukti?
— Per pirmuosius

mašinos, 
Bet Vykdomasis šito “nežino”.

Pusinė kultūra
tokio

šešias-
metų“Daug kas tik sėdi purvinoje dešimt mano gyvenimo 

upėje ir mirksta: jei vanduo ne- nebuvo tiek daug automašinų, o 
švarus — ir jie nešvarūs. Bet jei- vėliau aš niekur iš namų nėjau.

I gu kas juos pamuiluotų ir paše- 
petuotų, jie pasidarytų švaresni,

1 ir, pajusdami savo švarumą, gal Automobilio vairuotojas 
jie patys būtų paskatinti prausti peikėjo ligoninėje ir klausia: 

i save ir kitus”.
Jonas Abromaitis 

Ateitis, Nr. 6, 1974 vęs, — atsakė žmona.

Liudininkė
atsi-

— Ar aš ne rojuje?
— Ne, mielasis. Aš šalia ta-

“Šiaulių rajono Gruzdžių mies
telio Vingių gatvele, vos per ke
lis žingsnius nuo kultūros namų, 
žmonės praeina užsiėmę nosis”.

(Iš Gruzdžių laiško)
Kultūringi Gruzdžiai!
Pasigirs išdidžiai:

Elektra, televizija, kinas.......  ..»
Štai kultūros namai, 
Sukas poros linksmai.
k, deja, už namų... paplavynas.

A. Bebūta
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