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Laiškas iš Roehesterio

Siame numery t

Petras Vaikys

ertmė paraštė

ŽEMES TONŲ KERAMIKAJau pavasaris pas mus!
Petro Vaškio žemes tonų 
keramika.
Pokalbis su prof. J. Žilevičium. 
Aukšto lygio religinės kūrybos 
popietė Chicagoje.
Vincas Maciūnas apie savo 
tėvą ir jo laikus.
Ignas Malėnas apie Lietuvos 
istorijos vadovėlį.
Lietuvių fondas ir lituanistikos 
mokslo darbai.

IAU PAVASARIS PAS MUS!
Kai kas prikiša lietuvių poezijai 

per didelį graudumą. Sako: liūde
sys apima, ją beskaitant. Nagys
— elegiškas. Niliūnas — taipogi. 
Aistis — sielvartingas. Brazdžio
nis'—nuožmiai rimtas. Bradūnas
— rūpestingai susimąstęs. Sute
ma — nykstančio pasaulio vaiz
duotoja.

Toliau: Putinas — tragiškas, 
Degutytė skaudžiai trapi, Mai
ronis — didžia dalimi nuliūdimo 
dainius, Baranauskas — nykstan
čių girių apraudotojas. O kur 
Vaičaitis? Vienažindys? Strazdas, 

r “Giesmės apie siratas” autorius?
Liūdesio yra daug. Tai tiesa. 

Toks jau klampus poezijos molis. 
Vis dėlto, kokia ji bebūtų — 
nuožmi, elegiška, susimąsčiusi, 
mūsų poezija yra atidavusi gan di
delę džiaugsmo dalį pavasariui. 
Tie, kurie eilėraščiuose 'mato vien 
liūdesio pusę, tegu pasižvalgo ei
linėje lietuvių poezijos antologi
joje ir įsitikina, jog pavasario mo
tyvais poetai yra parašę bene pa
čius geriausius eilėraščius. Su
prantama, ir pačius linksmiausius. 
Kad ir dainuodami žmonijos, tau
tos ir savo asmeninį sielvartą, po
etai niekad neprarado džiaugs
mingo ryšio su gamtos atgimimu.

Kas gi nežino Donelaičio pava
sario linksmybių — to viso nuo
stabaus Dievą šlovinančių tvari
nių šūkavimo:

Bet visi visur sumišai šokinėda
mi džiaugės.

i:..
Maironio

Kas gi nėra mintinai kartojęs 
_______ > “Pavasario saulė pra-( 
švito meiliai / Ir juokiasi, širdį 
vilioja”. Apie šį maironišką perlą 
buvo ir yra rašomi rašiniai litera
tūros pamokose.

Kam nesukelia šypsnio vėjavai
kiški K Binkio posmai. Kad ir 
Šs:

Pasikinkęs jauną vėją, 
Vėtrą šaunią apkabinęs, 
Leidžiuos per padangių plynes 
Su pavasariu lenktyniais.

Pavartykime išeivio lemtį nešu, 
šio poeto Henriko Radausko kny
gą “Eilėraščiai”. Sklandydamas 
sudėtingame siurrealistiniame 

vaizdyne, Radauskas mylėjo raiš
kią pavasario dinamiką, kaip re
tas kuris mūsų literatūroje. Jis su
grąžino eilėraščiui donelaitišką 
gamtos pavaizdavimo veržlumą. 
Jo sukurti tvariiiiai šoka, dainuo
ja, bėga, rėkia, klytkia... Atsivers
kime “Strėlę danguje”. Čia viskas 
verda prisikėlimu. Poetas be atsi
prašymų deklaruoja:

Velniop nueina aukštas menas, 
iir nebegalima liūdėt,
Kada pavasarį kaštanas
IJž lango pradeda žydėt

Atseit, žmogaus !r ypatingiau- 
sioji kūryba, dažnai sklidina liū
desio, turi nusilenkti prieš beato
dairišką gamtos gyvastingumą. 
Kitame eilėraštyje ‘‘Sidabriniai 
lietūs įlyja” Radauskas jaunuoliš
kai kviečia įsilieti į gaivią 
vasario erdvę:

pa-

Piemenėliai, i miškus,
I lankas ir i laukus 
Bėkit, rėkit ir dainuokit,
Su jaunom karvytėm šokit,
Su lakštingalom giedokit:
Jau pavasaris pas muši
Tai tik kelios Citatos, rodančios

sveiką optimizmą mūsų poezijoje. 
Iš daugelio posmų trykšta poetų 
noras perteikti žmonėms gamtos 
prisikėlimo džiaugsmą. Juk verta 
bent trumpam užmiršti slogius 
gyvenimo rūpesčius. Verta išvė- 

, dinti ne vien kambarius ir skry- 
’’ nias, bet ir širdies kerteles, ir pro.

1 to palėpes. Jose per žiemą susitel
kė nerealizuotų vilčių, neįvykdy
tų užmojų, visokių irzlių konflik
tų tvaikas. Tam yra pavasario 
langas, kad žmogus jį plačiai at
vertų. Pati gamta mums siūlo 
naują progą. Ją itin giliai pajus
davo tragiško tembro poetas M. 
Mykolaitis - Putinas. Kiekvieną 
pavasarį jis sveikindavo su nauju 
entuziazmu. Net jr nelengvos se
natvės metu (1960) jis rašė kny
goje “Būties valanda”:

Man daugel pavasarių sveikinti 
teko,

Bet šitas, bet šitas!
Jis liks širdyje įrašytas,

Pr. V,

Mielas Kazy,
Živilės ir Rimvydo Ramošiūnų 

rūpesčiu skulptorius Petras Vaš- 
kys su savo keramikos paroda ap
lankė Roehesterio lietuvius. Bu
vo susitaręs apsilankyti dar prieš 
Kalėdas, bet kiti reikalai nutęsė 
į nepatogiausią laiką — į patį vi
duržiemį, kada dažną dieną gali 
laukti nebeišvažiuojamų kelių. 
Ypač tarp Philadelfijos ir Ro- 
chesterio. Čia, mat, reikia perva
žiuoti šiokius tokius kalnus, ir 
žiemą, užėjusios pūgos, neretai 
užverčia tarpukalnes, kartais net 
keliom dienom sustabdo visokį 
judėjimą. Užvertė, ir sėdėk, kol 
kas iškas. Alfonsas Dargis, išgir
dęs, kad šiuo laiku kitas žemai
tis ryžosi važiuoti į tokią mažą 
vietą, pasakė: “Sakyk, kam to
kiam dvi blusos įkando, kad jį 
užsikvietė? Tik žmogaus tampy
mas. Kodėl ne prieš Kalėdas? 
Tada visi ieško dovanų, o da
bar?”. Ne vieno Dargio galvoje 
sukosi tokia pat mintis, bet tik 
kai kurie težinojom, kad nei vie
na, nei dvi blusos niekam nebu
vo įkandusios, žinojom, kad Vaš- 
kys pats pasirinko tokią dieną, 
kad to meto orai ir keliai jam 
puikiai žinomi, žinojom, kad jam 
nerūpi ir daug darbų parduoti, 
tik įdomu pamatyti naują vietą 
ir save patį parodyti naujiems 
žmonėms. Jis jau toks, kad jam 
būtina justi ryšį su žmonėmis, su 
gamtos gyvumu, su žiedo ir že
mės grumsto spalva. Jam smagu 
paliesti ir akimis ir pirštais lai
ko ir vėjų išskaptuotas uolas, van
dens išgraužtus upės 
Smagu susitikti ir dar 
nematytus žmones.

Yra menininkų, kurie 
savęs. Jie neieško aplinkoje savo 
darbui pavyzdžių (bent tiesiogiai 
neieško), bet semia iš jų pačių 
dvasioje susitelkusio šaltinio ir

krantus, 
niekada

kuria iš

%

Jono Jurašo kūrybinei veiklai remti komitetas po pastarojo savo posėdžio pirm. dr. Jono Valaičio namuose, Wes- 
tem Springs, III š. m. kovo mėn. 14 d. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: Jonas Kelečius — komiteto vicepirminin- 
i m 1 j unas ~ komltet<> vicepirmininkas. Dalia Sruogaitė-Bylaitienė — komiteto sekretorė, dr. Jonas Va- 

1S u**: pirm*n,nkas> Zita Kevalaitytė-Visockienė — komiteto iždininkė ir komiteto narys Petras Petrutis.
Antroje eileje iš kairės j dešinę kiti komiteto nariai: kun. Algimantas Kezys, S. J., Anatolijus Kairys, dr. Gedimi- 
"as. “• Kazys Ambrazaitis, Adolfas Valcška ir Algimantas Dikinis. Posėdyje tą vakarą negalėjo dalyvau
ti komiteto nariai; dr. Antanas Razma ir Vlada. Būtėną.. (Lietuvių toto archyvas)

dalina. Gal tas šaltinis yra pri- Žievės atšutinto metu suvarė 
sipildęs iš aplinkos atėjusių įvy- šimtines vyrų su kirviais, su 
kių, formų, spalvų it garsų, bet “bielčiais” ir per kelias dienas 
pats menininkas to nejaučia, ir šimtametis eglynas subolavo, lyg 
labai norėdamas negalėtų to sa-. kelnes numautas. Atsimenu, mo- 
vo dvasinio šaltinio analizuoti, tina žiūrėjo, žiūrėjo į boluojan- 
išskirstyti iš kur ir kaip kas yra čią pamiškę ir su ašarom akyse 
atėjęs. Petras Vaškys yra kitoks. 
Jis yra skulptorius. Jo akis ir pirš
tai visų pirma yra portretui. Ir 
ne tik mechaniškam, tokiam,' 
kaip akis mato, bet suvokto iš 
daugelio aspektų, sutelkto jau 
nebe į portretą tik atpažįstamo 
veido, bet į visos asmenybės at
vaizdą.

Kai anais metais jį pasikvietė 
Philadelfijos muziejus sukurti 
Amerikos istorijos vaškines figū
ras, turėjo tą Petro Vaškio suge
bėjimą kas nors įmatyti. Per pus
metį tada jis padarė bene 108 fi
gūras. Jas reikėjo kurti iš portre
tų, iš fotografijų, iš aprašymų. 
Reikėjo daug ką jutimu atjausti, 
reikėjo intuicija'” spėti, reikėjo 
sprendimus daryti greitai ir su 
ryžtu, nes laikas buvo labai ribo
tas. Negalėjo prie vieno veido sė
dėti mėnesiais, reikėjo viską su
sprausti į dienas ir valandas. 
Vaško figūros ir lieka vaško fi
gūromis, bet kai žiūri į tų pirmų
jų molinių biustų nuotraukas, 
virpančias gyvų skulptoriaus pirš
tų palietimais ir trykštančias 
charakterių gyvumu, suima 
skausmas, kad tie visi biustai tu
rėjo būti nudailinti, nuglostyti li
gi vaškinio žibėjimo. Bet vis 
tiek Vaškys savo jautriais žemai
tiškais pirštais atgaivino daugy
bę Amerikos didžiųjų: preziden
tų, politikų, menininkų, sporti
ninkų, viso krašto pamiltų Ho- 
lywoodo žvaigždžių.

Kai buvau vaikas, vokiečiai 
užsimanė gyvam miškui odą lup
ti. Velniam jiem prireikė tų luo
bų labiau, negu pačių medžių.

pasakė: “Tegu ir medis, bet vis 
tięk gyvas. Ar nesulauksim, vai
kuti, tokio laiko, kai ir gyviems 
žmonėms pradės taip odas lup
ti”. Beveik ir sulaukėm. Jeigu ne 
tiesiogine, tai perkeltine prasme. 
Lupo ir dabar tebelupa.

Nuklydau, Kazy, o tenorėjau 
pasakyti, kad tų eglių liemenys 
nors ir baltučiai, nors ir dailūs, 
bet nebeteko tikrojo, pirminio sa
vo charakterio, savo išraiškos, sa
vo vaizdžios kalbos, kuri sravėjo 
iš kiekvieno sueižėjimo iš už 
kiekvieno lūpsnio.

Kai kas Petro Vaškio kerami
koje pasigedo nulupto medžio 
nuglostyto dailumo, majolikinio 
spalvų žėrėjimo, išdailintų pieši
nėlių. Girdėjau net primenant, 
girdi, jeigu jis galėjo taip išdai
linti vaško figūras, kodėl rfegalė- 
tų ką nors taip dailaus padaryti 
ir savo žmonėms. Kodėl ne? Ži
noma, kad galėtų. Bent aš ma
nau, kad galėtų, tik kur tada pa
liktų jis pats ir jo talentas? Ko
dėl anas vaškines figūras tada 
darė, neteko net paklausti. Kai 
žmogų susitinki keliems aki
mirksniams, negali iki panagių 
išnagrinėti. Galima spėti, kad 
pasitaikė gera proga ir šiek tiek 
uždirbti, ir parodyti, kad gali 
padaryti gal geriau negu kiti, ir, 
pagaliau, kad atsivėrė spraga, 
per kurią gali pasirodyti plates
nei visuomenei, jog esi gyvas, jog 
sugebi, jog turi kūrybinio polė
kio. Nežinau, kiek tuo metu jo 
nugarą prieš žemės lenkė pinigi
nis reikalas, bet spėju, kad iš vi
sų čia suminėtų priežasčių sąrašo 
suminėta pirmoji, bene tik ėjo

O-

Vaza (molis, keramika)

paskutiniąja. Pirmon galvon 
jauną vyrą traukė sunkus užda
vinys, jo išsprendimas.

Kad pinigas jam ne pats di
džiausias siekimas, aiškėja ir iš 
vieno kito prasitarimo, jog buvo

Aušra ir Jonas Jurašai
rašo ir dėkoja

Jono Jurašo kūrybinei veiklai 
remti komitetui, sudarytam iš 
žinomų kultūrininkų Chicagoje, 
Aušra Marija Jurašienė savo 
■kovo 5 d. laiške, rašytame visos 
šeimos vardu Miunchene, be ki
ta ko, šitaip sako:

“Dar pora žodžių apie mūsų 
planus. Šiandien Radio Liberty 
pasiūlė man pasirašyti kontrak
tą pastoviam darbui lietuviškoje 
redakcijoje, o Jonui paliekama 
laisvo bendradarbio teisė. Jonas 
turės laisvas rankas ir, kai gau
sim normalesnius dokumentus, 
jis galės keliauti per svietą ir ieš
koti pamestos ‘aukso pasagos’. Jo 
karščiausias troškimas ir visas 
tikslas lieka teatras, ir mes ne
prarandanti vilties kada nors jį 
sukurti. Kol kas mūsų turimi pa
sai (Fremdenpassport) neleidžia 
mums laisvai važinėti po Europą. 
Iš karto, rytoj, pradėsime rūpin
tis vizomis įvažiavimui į Ameri
ką. Tai užtruks, matyt, kelis mė
nesius. Tada atvažiuosime bent 
porai savaičių jūsų visų aplan
kyti ir aptarti lietuviškų spektak
lių galimybes. Jūsų idėjos ir kon
krečios pastangos dėl lietuviškų 
spektaklių pastatymo vilioja Jo
ną, jaudina ir mane.

Naudodamasi proga, norėčiau 
išreikšti mūsų abiejų nuošir
džiausią padėką visiems Amerikos 
lietuviams, kurie per šiuos pir
muosius mūsų gyvenimo mėne
sius naujame krante mus rėmė 
moraliai ir materialiai. Šita para
ma mums buvo labai ir labai 
svarbi. Ir dabar mes tarsi jau* 

progų, buvo pagundų ir net pa
sisekimo į pinigą pasinerti ligi 
kaklo. Komercinė keramikos ga
myba gerą pinigą neša kitiems, 
būtų nešusi ir jam, tik fabrikan-

(Nukelta i 2 psl)

Šiam šiltą ir brolišką alsavimą 
kažkur greta mūsų visų tų, kurie 
mumis rūpinasi. Ir nesijaučiam 
vieniši svetimam pasauly ir pa
mesti Dievo valiai. Prašytume 
viešai išreikšti padėką tiems 
mūsų broliams ir seserims, iš 
kurių esame gavę jaudinančius 
laiškus: D. Sruogaitei, mūsų bi
čiuliams K. ir S. Gimiams, p. A. 
Simučiui, p. M. Rudienei, p. A. 
Kairiui, J. ir S. Kelečiams, L. Ba
rauskui, A. Landsbergiui, P. Pet
ružiui ir kitiems mūsų nepažįs
tamiems rėmėjams.

Dar kartą šilčiausiai visus svei
kiname.

A. ir J. Jurašai'

Užsklandai čia reikia pasakyti, 
kad mūsų visuomenė Jurašų at
vejui rodo nemažą dėmesį. Į Jo
no Jurašo kūrybinei veiklai Tem
ti komiteto nurodytus šaltinius 
parama pradeda po truputi 
plaukti. Komitetas tvirtai tiki, 
jog visas reikalas bus visuome
nės (pavienių ir institucijų) dar 
veiksmingiau suprastas, pastan
gas žymiai padidinant ir paspar
tinant, kad Jono Jurašo teatro 
spektakliai išeivijoje netrukus 
taptų realybe. Paramą čekiais 
prašoma siųsti šiais adresais: 
Chicago Savings and Loan As
sociation, 6245 S. Westem Ave^ 
Chicago, III. 60636 —Jonas Ju
rašas Fund, sąskaitos nr. 70353- 
6, ar Jurašo kūrybinei veiklai 
remti komiteto iždininkei Zitai 
Visockienei, 3122 W. 84 Place, 
Chicago, III. 60652,
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Petras Vaškys Rochesteryje

ŽEMES TONŲ KERAMIKA

Petras Vaškys Vaza (molis — keramika)

(Atkelta iš 1 psl.)
tą jis nustūmė į šalį ir apsispren
dė pasilikti menininkas. Dėl to 
paties jis ir negamina nudailintų 
akį traukiančiom spalvom iš
puoštų figūrų ir figūrėlių, gėlėm 
išpaišytų vazų ir padėklų. Jis pui
kiai žino, kad taip dirbdamas 
parduotų žymiai daugiau, o tuos 
pačius dalykus gamindamas ma
siškai galėtų pinigus saujomis 
žerti, tik tada jau būtų nebe me
nas, bet spekuliacija savo talentu.

Pinigas reikalingas. Be jo ir 
negyvensi ir nedirbsi. Jo reikia 
tik tiek, kiek reikia, o telkimas 
neprasmingo pertekliaus jau tė
ra pinigo gaminimo menas, ir 
jam ne visi turi pašaukimo. At
rodo, kad ir Petrui Vaškiui toks 
pašaukimas ne prie širdies. Sa
vo darbams ir skatulio ir temų 
jis ieško ne pinige, bet gamtoje. 
Jis mokosi dirbti iš šalnos raš
tų ant rudens lapų, iš varvekliais 
apgarsėjusių medžių, iš laiko pirš
tais išskaptuotų drevių pakum
pusiuose liemenyse, iš abstrakti
nėmis formomis išgraužtų kalnų 
ir upių krantuose išdailintų ak
menų, iš samanų rašto pavėsių 
akmenyse. Vėtrų susukioti me
džių kamienai jam įkvepia nie
kur nematytų vazų formas. Jis 
mėgsta būti gamtoje, ir būna jo
je atviromis akimis. Jam ir svo
gūno žiedas, ir susiraitęs šikamo-, 
ros medis, lotoso žiedai, saulės 
peršviesti lapai, vandens lelijų 
lapų plaukiojančios lėkštės ir jų 
susigrupavimo įvairybė, grybais 
ir kempėmis aprizgę seni medžiai 
kalba visiškai kita kalba, negu 
daugybei kitų žmonių, kurie tose 
phčiose vietose vaikšto ir tuos pa
čius daiktus mato. Jis visur mato 
virpančias gyvas formas, besitel
kiančias į naujas kompozicijas 
molyje, porceliane, akmenyje, 
medy, metale, plastikoje ir įvai
riose jų kombinacijose. Iš gamtos 
visada grįžta praturtėjęs daugybe 
naujų vizijų, užmanymų, su de
gančia viltim jais uždegti inerti
nę medžiagą.

Gal todėl jo darbuose taip ne
daug spalvų, kad ir gamtoje for
momis turtingi objektai daugiau
sia ne spalvingumu metasi į akis. 
Jie išsiskiria dienomis nepraeina
mu monumentalumu. Pamatyti, 
suprasti ir išjausti daugelis gali, 
bet ištraukti to pamatymo esmę, 
tą aspektą, kuris kelia susižavėji
mą, atskirti detalę iš viso kalno 
parsinešti namo, perkurti į naują I 
medžiagą tegali tik menininkas. 
Ir tai tik menininkas su dideliu 
medžiagų ir kitų meno šakų pa
žinimu. Tada jam daug lengviau 
ne tik išsisakyti, bet ir išsisaky
ti iš vidaus einančia kalba. Pats 
Vaškys yra pradėjęs nuo kerami
kos, nuėjo į skulptūrą, vėl grįžo 
į keramiką, ir nežino, kur nueis 
toliau. Jis stengiasi pagrindinai 
pažinti medžiagą ir, kiek galė
damas, palieka jai ištikimas. 
Dirbdamas medžiagos savybių 
nemaskuoja, bet leidžia joms pa
sireikšti. Jeigu dirba iš. molio, ne 
bijo' jame palikti pirštų įspaudų, 

jeigu IŠ akmens ar medžio, lei
džia pasilikti kalto ar skapto pėd
sakams. Tas sukelia natūralumo 
įspūdį ir kūriny palieka gyvumo 
ženklą. Natūralumo siekdamas, 
porcelianą palieka švytėti baltu
mu, o molio keramiką dažo ąr 
rimais žemei tonais. Iš tolo jie 
atrodo pilkoki, kiek prislėgti. 
Tik vienur kitur iškyla prislopin 
tas raudonumas ar žaluma, bet 
įsižiūrėjus iš arčiau, akis nebe
gali aprėbti pustonių įvairybės. 
Nors ir sakoma, kad keramikas 
niekada negali pasakyti, kokias 
spalvas ištrauks iš krosnies, į 
Vaškio darbus žiūrėdamas nega
li tikėti tokiu atsitiktinumu. De
talėse, žinoma, jo yra (ir turi 
būti), bet bendrame spalvų pla
ne per daug logiškumo ir min
ties, kad tą galėtų krosnis sukur
ti.

Prof. Antanas Klimas, atidary
damas parodą, papasakojo Petro 
Vaškio pirmąsias dienas šiame 
krašte, kurios jaunam meninin
kui buvo nelengvos. Reikėjo 
griebtis daugelio atsitiktinių dar
bų, kad nereikėtų ištiesus ranką 
vaikščioti, ir kartu reikėjo neuž
miršti savo, tikrojo 
tik neužmiršti, bet 
me ištverti. Pats 
momentas ir buvo 
nepamesti iš akių paties svarbiau
sio siekiamo taško, neaiškaus, 
neapibrėžto, panašaus į miražą, 
kuris kiekvienu momentu gali 
išsisklaidyti. Bet Vaškys užsispy
rė ir ištvėrė.' Šiandien jis yra 
Philadelphia College of Art ke
ramikos skyriaūs vadovas. Šalia 
mokyklos dirba skulptūras ir ža
da į tą meno sritį vis daugiau 
ir daugiau grįžti,, nors nemano 
mesti ir keramikos, nes keramika, 
jo paries žodžiais tariant, yra 
menas, kur galima daug žaisti, 
o žaisti, atradinėti netikėtas for
mas jis ne tik mėgsta, bet ir su
geba.

Atvažiavimu į Rochesterį jis

siekimo. Ne 
ir tam sieki- 

svarbiaUsias 
— ištverti,

Enciklopedijos leidėjas kun. A Kezys, S.J. lankosi Lietuvių muzikologijos archyvo raštinėje darbo metu, ruošiant 
muzikolaginj Enciklopedijos tomų. Iš kairės j dešinę: redaktorius komp. J. Žilevičius, fr. Serelienė, kun. A. Kezys, 
S. J., D. Glerštikienė, J. Narukynas ir A Gavronskas. Nuotrauka V. Noreikos

Pokalbis su Muziko s Enciklopedijos 
redaktorium prof. J. Žilevičium

— Prieš Kalėdas “Draugo” valis”; teatrologas V. žukaus- 
kultūriniame priede skaitėme' kas baigia paruošti lietuvių te- 
kun. A. Kezio, S.J. straipsnį apie 
spaudai ruošiamą kelių tomų 
enciklopediją, kurioje būtų išsa
mi įvairių kultūrinių apraiškų 
apžvalga čia gyvenančių lietu
vių. Mūsų visuomenei domintis 
busimąja enciklopedija, būtų 
malonu patirti, kaip sekasi re
daguoti Muzikos Enciklopedijos 
tomą?

— Ačiū už malonų dėmesį 
Darbas yra gerokai įpusėjęs, nes 
kai kurių skyrių redaktoriai jau 
yra prisiuntę savo studijas, pvz.: 
prof. Vladas Jakubėnas “Opera 
ir simfoninė muzika išeivijoje”, 
Anatolijus Kairys “Teatro festi- 

ne tik atskleidė mums dar vieną 
lietuvį kultūrininką, nenusken- 
dusį svetimam vandeny, ne tik 
parodė molyje ir porceliane 
įlipdytas savo svajones, bet pali^ 
ko čia ir apie trečdalį atsivežtų 
darbų. Vienu tarpu juokauda
mas jis pasakė: “Taip ir žaidžiu 
tarp pinigo ir meno. Vieno rei
kia kūnui, o kitas būtinas dū
šiai”. Tikrai smagu, kad nenu
ėjo žaisti tik su viena puse, su žiniomis; — archyve esančioji 
pinigu. Pinigas gali sudėti auk- medžiaga gali būti netiksli, ne
šinės durų rankenas, palubėse su-1 pilna ar klaidingai redakcijos 
kabinėti kristalo žibučius, bet tik suprantama. Tuo reikalu, pra- 
kultūra teišlaiko žmogų pilnuti- §ant papildymų ir vėlyviausių 
nį ir tikrai gyvą. Tuo tarpu tiek. nuotraukų, buvo išsiųsta 180 

Tavo Jurgis Jankus laiškų.
nį ir tikrai gyvą. Tuo tarpu tiek.

•
į*
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atro išeivijoje apžvalgą. Biogra
fijų skyrius irgi būtų sparčiau 
pažengęs, jei nebūtų atsiradę 
kai kurių kliūčių.

— Gal galėtumėte paaiškinti, 
kokios kliūtys gali atsirasti to
kiame svarbiame darbe?

—Kun. A. Keziui, S.J. pakvie
tus mane redaguoti šį tomą, dar
bo ėmiausi visa širdimi. Iki šiol 
visos muzikos veikėjų biografi
jos, spausdintos Lietuvių encik
lopedijoje, Encyclopedia Litua
nica, Lietuvių muzikų vardyne, 
Rieman Musikleocicon ir šiaip 
periodikoje, buvo 90% mano 
rašytos, naudojantis Lietuvių 
muzikologijos archyve sukaup
ta medžiaga. Dėl to ir nesitikė
jau jokių kliūčių.

Enciklopedijoje biografijos 
skirstomos į tris skyrius:

1. Mirusiųjų biografijos, ku
rias tenka palikti taip, kaip bu
vo spausdintos, tik kai ką pa
tikslinant, papildant.

2. Muzikiniame gyvenime vei
kiančiųjų biografijos, kurias 
reikia papildyti vėlyviausiomis

3. Pradedančiųjų plačiai reikš
tis muzikiniame gyvenime bio
grafijos. Kai kuriems iš tokių 
irgi pasiųsti laiškai. Čia tai ir 
atsirado kliūtys. Ne visi laiku 
atsiliepia, kiti net į paraginimus 
neatsiliepė. Kodėl taip elgiama
si, man visai nesuprantama. Ma
nau, kad kai kurie visai nekrei
pė dėmesio į laišką, kiti neįver- 
bostino, nesuprato leidinio svar
bos, o treti gal neatsiliepė iš 
kuklumo. Tuo tarpu į tuos as
menis buvo kreiptasi, prašant 
tikslių žinių, nes redakcija ne
turi nei žmonių, nei laiko gilintis 
į visas smulkmenas.

— Kaip jūs manote pasielgti 
su biografijomis tų asmenų, ku
rie neprisiuntė papildomų žinių 
ir ir vėliausiųjų nuotraukų?

— Šis leidinys leidžiamas šio 
krašto pagarbai. 1976 m. JAV 
švęs savo valstybinės santvar
kos dviejų šimtų metų gyvavi
mo sukaktį. Čia gyvenančios 
įvairios etninės grupės spren
džia, kaip ir kokiu būdu efektin
giausiai pasirodyti šio krašto 
žmonėm, tuo išreiškiant padėką 
už svetingą prieglaudą, neribotą 
laisvę ir progą įsikurti bei pra
sigyventi. Dėl to Lietuvių foto 
archyvo direktorius kun. A. Ke
zys, S. J. ir sumanė išleisti eilę 
studijinių leidinių, išryškinan
čių lietuvių kultūrinį indėlį šio 
krašto gyvenimam Man tai yra 
svarbu surinkti visų mūsų mu
zikos veikėjų biografijas, apibū
dinant jų nuveiktus darbus, kad 
būtų galima bent suglaustai šio 
krašto laisviesiems piliečiams 
parodyti,koks muzikinis turtas 
yra dovanotas JAV kultūriniam 
gyvenimui. Leidinyje, nepaisant 
atsiradusių kliūčių, vis tiek bus 
suminėti visi; tik gal prie kai 
kurių pavardžių teksią pridėti 
pastabą, paaiškinančią, kad re
dakcijai platesnių žinių nebuvo 
prisiųsta, nors ir buvo su tokiu 

I prašymu kreiptasi. Manau, kad 
tokia pastaba nebus maloni.

— Ar dabar redakcija dar pri
imtų papildomąsias žinias?

— Redakcija tikisi leidinį pa
ruošti spaudai per tris mėnesius.

TEL. — 788-30SO

DR. REGINALD CIENKUS
GYDYTOJAS CHIRORUAKTIKAS 

6230 W. Cermak Rd., Bervyn, UI. 
Pirmad., Antrad.. Ketv. Ir Penktad 
9 vai. ryto iki 12 vai. dieną ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.
šeštadieniais 8:30 iki 12 vai dieną 

Emergency tek — 7S8-SB81

Iki to laiko papildomos žinios 
bus dar priimamos

— Iš Jūsų pasisakymų aiškė
ja, kad šis ruošiamas leid’”nys 
bus labai svarbi's ir didelis vei
kalas, nurodąs lietuvių muzikos 
įnašą į šio krašto kultūrinį gy
venimą. Kiekvienas, jį skaitan
tysis, galės, kaip veidrodyje, 
matyti savo tautos muzikines 

j apraiškas šiame krašte.
Mane stebina, kad Jūs, tokia

me amžiuje ir beveik nustojęs 
regėjimo, ryžotės tokį sudėtingą 
veikalą redaguoti. Ar nep - 

' vargstate ?

— Šis darbas manęs ne tik ne
vargina, bet priešingai — tie
siog stiprina! Kai bendradarbiai

Tel. PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų Hgoa 
Giuekoiutfiuž ClUriuglJa
So. Pulaski Road (Crawforo*448

Medical Building) Tel LU 5-6446
8007 W. 83 PL, Juitice, OL 509-0500

PrUma ligoniu, pagal susitarimų.
Jei neatslliopla, skambinti 174-8012

i

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 63rd Street 
Kampas 68-člos ir California

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 Iki 7:80 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 2 iki 8.80 vai 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. IVAIbrook 5-3048

Tel Ofiso HE 45819, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71M Street
Vai. pirm ketv 1 iki T popiet, 

antrad penkt. 1-S, reč. tr 4ešt. tik 
susitarus

Dr Ant Rudoko kabinetą perčmč

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street
TEL. GR 8-2400

Vai pagal susitarimą pirmad 
ketv 1—4 ir 7—9. antrad. Ir peni- 
tad. 10—4, šeštad 10—8 val

lr

Ofs. tel. 785 4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
Specialybė — Nervų Ir 

Emocinės Ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. tel. — GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So.. Kedzie Avė., WA 5-26711 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia skambinti: MI 2-0001.

Tel. — BE 3 5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

j o K š A
VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad. antrad.. ketvirtad ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai Ir nuo b Iki 8 
vai vak.. šeštad nuo 1 iki 4 vai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
Tel 163 3310 — 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai

MOS W. KORTO AVĖ. 
imi w mh.toatttef avr

Valandos pagal umltariiną

Visi telefonai 652-1381
OR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ B 
1407 So I9th Court Ctcen

Vai kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečiad ti 
‘ečtad tik .neįtarus

DR. TERESE KAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE 

9756 W. 143 Street 
Orland Park, 111. 60462

Valandos pagal susitarimą 
Tel — 349-0887 

susirenka į Lietuvių muzikologi
jos archyvo raštinę, mane lip
imą didžiulis džiaugsmas, šį ar
chyvą auginau 55 metus. Visos 
jame esančios žinios yra sura
šytos mano atmintyje ir. tu-iii > 
Aukščiausiajam, — tai man pa
deda visus archyve sukauptus 
muzikinius turtus įrašyti šion 
enciklopedijom Tai būtų lyg ir 
Lietuvių muzikologijos archyvo 
aprašymas šiame leidinyje.

— Ar negalėtumėt paaiškinti 
būsimo leidinio LITHUANIAN 
— AMERICAN ETHNIC PIC- 
TORIAL ENCYCLOPEDIA mu
zikinio tomo turinį?

— Tame tome tilps apie 403
(Nukelta į 5 pusi.)

TS1. ofiso tr buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So., 50th Avenue, Cicero

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

šeštadieniais 12 tkl 4 vai popiet

Tel. REllance 5-1811
DR. WALTEiR J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street 

pirmad., antrad., ketvirtad L 
nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 

vak. šeštad 13-8 vai. p g..

VaL: 
penktad. 
vai.
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGf 
KTDIKTU TR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĄ 
MEDICAL BUILDING

7156 South VVeetern Avenue 
Valandos Kasdien nuo 10 vai ryte 
1kl 1 vai. popiet.

Ofiso telef, RE 7-1168
Rezid telef. 230-2619

Oflao HE 4-1818. Rez. PR 6-98S1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė vidaus Iipoe
2454 West 71 st Street 

(71 -oe tr Campbell Avė., kampas 
Val i pirmad. antrad., ketv tr penki

Nilo 8 Iki 7 vai p p
Tik susitarus

Tel — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
4 KIU LIGOS CHTRU1MM.M 

ofisai:
111 N. WARASH AVĖ. 

4200 N. CENTRAI AVĖ. 
Valandos pagal susitarime

DR. FRANK PINSKAS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuvHSkari

2628 W 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* Ir 

"nnntact Iohhm"
Vai. pagal siudtarlnių. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 W. 63ril Street

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

Ofiso tel 776-2880; rez. 4484545

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

Oflao tol. RE 5-44 te
Rezid. GR 6-O6I7

Valandoa: pirm ir ketv. nuo 1 vai 
tkl 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 vai vak 
antr. lr penkt. huo 1-8 vai. p p 

lr vakarai, pagal zualtarlmą

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

Ofisas Ir rez. 2651 W. 69tb 88 
Tel. PRospect

Oflao vai.: Pirm., 
penkt nuo 2 Iki 4 vai 
v. v. šeštad 2-4 vai. 
laiku pagal susitarimą 

«-ll» a; 
antr. treč. Ir 
lr nuo t tkl 8 
popiet lr kltn

ofiso tel HE 4-2128. Namą GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Vai. pirm antrad ketv lr penktad

2-5 Ir 6-7 — 18 anksto susitarus

Tel. Ofiso PR 6-6446
DR. F. C. WINSKONAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai popiet.
Treč. ir šeštad pagal susitarimą 

Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4850 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Va!.: pirm. antr. ketv. 2-t ir 6-8, 
penktad. 3-t. šešt. pagal susitarimą
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Aukšto lygio religines kūrybos 
popietė Chicagoje
YL. JAKUBĖNAS

Jaunimo centro kovo 16 d. su
ruošta Religinės kūrybos popie
tė nebuvo plačiai reklamuota. 
Gaivus pakvietimą, nebuvo aiš-1 
ku, ko laukti. Tačiau parengimo 
beklausant, teko maloniai nu
stebti. Programa buvo įdomi, su
daryta iš įvairialyčių dalių, bet 
suteikianti vieningą rauotaiką, 
neprieštaraujančią jos pavadini
mui.

Abiems programos dalims gra
žias, atitikinkamai nuteikiančias 
“uvertiūras” sudarė kun. A. Kezio 
pateikus ir visu scenos pločiu re
gimos skaidrės: Vokietijos bažny
čių vitražai, lydimi užre'korduo- 
tos muzikos garsų, puikiai pritai
kytų, šiai progai. Pirmoje dalyje 
tai buvo anglų XV amžiaus žy
maus kūrėjo William Byrd cho
ralinė ištrauka, priklausanti 
maždaug prie Palestrinos sti
liaus; antroje dalyje — fragmen
tas prancūzų XIV amžiaus baž
nytinės muzikos kūrėjo Guillau- 
rne Machaut, išlaikytas vienbal- 
siniame gregorioniškame stiliuje. 
Abu- veikalai — nepaprastai pui
kiai atlikti ir gerai fonetiškai 
perduoti.

Po Algimanto Dikinio padek
lamuotos ‘‘Kazimiero maldos” iš 
Algirdo Landsbergio dramos 
“Vėjas guosniuose” sekė tikrai 

» įdomus ir naujas numeris: Da
riaus Lapinsko “Kyrie” iš “Mišių 
mažiesiems”. Atlikėjai buvo ketu
ri vaikai iš vienos šeimos: Ni
da, Gaja, Raminta ir Arūnas 
Pemkai. Kiekvienas jųjų turėjo 
jam pavestą nesunkų uždavinį: 
viena mergaitė skambino gitara 
vis pasikartojantį dviejų gaidų 
motyvą, kita pūtė švilpynę (Blo- 
eckfloete), trečia giedojo “Kyrie 
Eleison”, sujungtą su senobinių 
lietuvių dainų žodžiais. Arūnas 
Pemkus skambino “staccato” sti
lium fortepijonu, kurio vienas 
bosinis klavišas buvo paverstas 
mediniu, ksilofoniniu garsu. Vi
sas kūrinys rėmėsi primityvia 
melodija, kuri turėjo panašumą 
į lietuvių senovines raudas, kartu 
buvo gimininga ir gregorioniš- 

Q kam giedojimui, o gal turėjo ir 
orientalizmo elementų. įdomiau
sia, kad visuma skambėjo įtiki
nančiai lietuviškai. Iš itin primi
tyvių elementų D. Lapinskui pa
vyko pasiekti tikrai originalaus

efekto. Bus labai įdomu ateityje 
išgirsti šių “Mišių mažiesiems” 
visumą. Po A. Dikinio padekla
muoto V. Mykolaičio-Putino ei
lėraščio ‘‘J. S. Bachas” sekė Ber
nardo Prapuolenio atliktos dvi 
J. S. Bacho arijos: “Eik tikėjimo 
keliu” iš kantatos Nr 152 ir “O, 
saldusis medi” iš Šv. Mato Pa
sijos. Abi arijos buvo stilingai at
liktos, malonaus tembro barito
nu. Akompaniatorė skambinusi J.

S. Bacho muziką švariai ir stilin
gai, tik, fortepijonui stovint apa
čioje prie scenos ir publikos, įspū
dis buvo kiek per garsus: gavosi 
lyg duetas tarp fortepijono ir so-. 
listo, kas polifoniškai J. S. Ba
cho muzikai tiko, bet kiek truk-! 
dė solisto pasirodymą. Stiprus 
numeris buvo šokėjos Violetos 
Karosaitės “Atgaila”. Puikų jai 
foną sudarė įrekorduotas prancū
zų kompozitoriaus Francois Pou- 
lenc didžiai dramtiškas kūrinys

Violeta KarcsaitS šoka “Atgailą” re
liginės kūrybos popietėje, Chicagoje.

Aktorius Algimantas Dikinis skaito Jurgio Jankaus apsakymą “Kryžių” reli
ginės kūrybos popietėje Chicagoje. (Lietuvių foto archyvas)

Violeta Karosaitė šoka “Atgailą” re- 
| Ilginės kūrybos popietėje, Chicagoje. 

“Atgaila”, parašytas vargonams 
■ir stygų orkestrui; veikalo nuotai
kai buvo darniai pritaikyta šokė
jos choreografija. Po V. Putitno- 
Mykolaičio “Rūpintojėlio”, kurį 
padeklamavo Alg. Dikinis, sekė 
inscenizuoti Evangelijos palygi
nimai “Sūnus palaidūnas” 'ir 
‘‘Gailestingasis samarietis”. Šar
žuotai ir gyvai Renesanso laikų 
itališkos “Commedia dell'Arte 
stilium surežisuoti jie buvo įdo
mūs pasižiūrėti. Pati idėja: įneš
ti gyvumo bei gyvenimiškumo į 
tikybos dėstymą žmogui yra 
sveikintina ir ypač atitinka mū
sų laikų naujų kelių ieškojimus. 
Pažymėkime tiktai, kad trečiasis

(Nukelta j 5 psl.)

Živilės Numgaudaitės vadovaujama Jaunimo centro dramos studija religinės kūrybos popietėje Commedia deil‘- 
Arte stiliuje inscenizuoja Evangelijos palyginimus.. (Lietuvių foto archyvas)

/

Eugenio Mon.ta.le
NEBĖK Į ŠEŠĖLI

Nebėk į šešėlį 
to tankaus miškelio, 
kaip jaunas vanagas, kuris meteoru 
krenta į kaitrią aikštelę.

Laikas palikti skurdų švendryną, 
kuris, atrodo, miegąs, 
ir įsigilinti į susiskaidančio 
gyvenimo paslaptį.

Mes judame perlinių rūkų 
virpančiose dulkėse, 
negailestingam žėrėjime, 
apakinančiame mūsų akis.

Ir vis tiek jūs tai juntate, 
apdiržūsių Vilnių žaidime, 
kuris tą nelemtą valandą 
mus sustingdo 
mūsų klajūniško gyvenimo 
nesVieSkime į bedugnį sūkurį.

Kaip tos uolų viršūnės, 
kurios išdyla ir susipainioja 
debesų voratinkliuose: 
tokios mūsų išdžiūvusios sielos,

kuriose iliuzija sudega 
pelenų pilnoje ugnyje 
ir išgaruoja vieno tikrumo 
ramioje padangėje: šviesoje.

ČIA BAIGIASI KELIONĖ

Čia baigiasi kelionė: 
smulkiuose rūpesčiuose, kurie 
išblaško sielą, nebesugebančią aimanuoti. 
Dabar akimirkos yra vienodos ir nekintančios, 
kaip šulinio suktuvas.
Vienas pasukimas: vanduo pakyla ir krenta. 
Antras ■— kitas vanduo ir surūdijusios ašies 

girgždėjimas.

Kelionė baigiasi šioje pakrantėje, 
susidariusioje nuo lėtų ir uolių jūros potvynių, 
Tematomas vien tingus dūmų driekimasis 
ant vandenų, kuriuos švelnus vėjelis vilnija 
mažose įlankose, ir retai kada pasirodo 
žėrinčioje ramybėje, tarp klajojančio oro salų, 
Korsikos ir Kaprajos kalnagūbriai.

Tu klausi, ar visa turi išnykti 
tuose prisiminimo rūkų nuosėdose; 
ar tą apmirusią valandą ar atodūsyje 
kiekvieno bangų lūžio visos lemtys tur 

užsibaigti.
Aš norėčiau pasakyti, kad ne, kad tau artėja 
valanda, kuri tau praeis už laiko ribos; 
gal būt, vien tik to norįs gyvena amžinai, 
kas žino, gal tu ir galėsi, bet ne aš.
Manau, kad mūsų daugumai 
nėra išsigelbėjimo, tačiau kas išardo 
bet kokį sąmokslą, išvengia visų spąstų, 
tas save suranda. Prieš pasiduodamas, 
aš noriu tau atskleisti 
tą pabėgimo kelią, nepatvarų, 
kaip jūros puta ar takas 
jos įaudrintuose plotuose.

Taip pat tau duodu savo šykščią viltį. 
Pavargęs, aš negaliu ją išsaugoti skaisčią. 
Aš ją siūlau, kaip užstatą,
Tavo likimui, kad galėtum pasprukti

nesužalotas 
Kelias baigiasi šituose smiltynuose, 
išgraužtuose besikaitaliojančių potvynių. 
Nebegirdint mano balso, tavo širdis, 
gal būt, jau išvyksta į amžinybę.

FALSETTO

Esterina, tavieji dvidešimt metų tau gresia, 
rausvai pilkas debesys 
iš lėto tave užklosto.
Tą tu žinai ir nebijai.
Mes tave pamatysime panarintą 
migloje, kurią vėjas 
smurtingai sudrasko ar sutirština. 
Paskui iš pelenų vilnies tu iškilsi 
labiau nei bet kada nusvilinta, 
Linkusi dar į tolimesnius nuotykius. 
Tavo žavingi bruožai panašūs 
į medžiotojos Dianos.
Iškyla tavo dvidešimt rudenų, 
praeitieji pavasariai tave supa; 
štai tau pranašavimas 
aidi Elisijaus laukuose.
Tenebūna jis tau sudaužyto ąsočio 
garsas čerkšt! Aš meldžiuos, 
kad jis tau būtų koncertas 
neišsakomų varpelių.

Abejotina ateitis tavęs negąsdina.
Grakšti, tu išsitiesi 
ant žėrinčio druskinio rifo 
ir saulėje tu bronzini savo kūną, 
primindama driežą, 
nejudantį ant nuogos uolos; 
tau gresia jaunystė, 
kai berniukas tau paspendžia 

žolės kilpą.
Vanduo yra jėga, kuri tave užgrūdina, 
vandenyje tu atrandi save ir atsinaujini, 
mes tave vaizdūojamės kaip dumblį, 
kaip akmenuką, kaip jūros būtybę, 
negendančių nuo sūrymo, 
tyresnę sugrįžtančią į pakrantę.

Tu esi teisi! Savo besišypsančio veido 
neaptrauk abejonių debesimis. 
Tavo linksmumas jau įpareigoja ateitį 
ir gūžtelėjimas pečiais 
griauna tvirtoves 
tavo tamsios rytdienos.
Tu atsistoji ir Žengi plona lenta, 
virš staugiančio vandenų sūkurio; 
Tavo profilis atsispindi 
perlo fone.
Prie linkstančios lentos tu dvejoji, 
paskui nusijuoki, ir lyg vėjo pagauta, 
tu puoli į glėbį 
savo dieviško draugo, kutis taVe pastverta. 
Mes stebime tave, 
mes, kurie pasiliekame žemėje.

S. E. Mentale, vienas žymiausių mūsų laikų italų 
poetų, vaizduojąs dabartinį žmogaus vienišumą ir už
darumą. M. poezijos jėga ir patrauklumas gludi temo
se ir sugretinimuose. Jam žmogus yra' būtybė, ieškanti 
nepasiekiamos darnos Vidujė it išofėje. Savo poezijoje 
jis išsako savo vidinį vienišumo nerimą, savo šviesią 
ir karčią patirtį, savo tolimų ir pasakiškų pasaulių ilge1 
sį. P. G.
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Mano tėvas
Vieno gydytojo gyvenimo ir jo laikų istorija

Vincas Maciūnas

Bėgte bėga metai. Per greitai, kaip ne kar
tą vyresnieji nusiskundžiame, praslenka ir 
keliasdešimt metų. Bet šimtmečiai, rodos, 
stovi nejudrūs, nekintami ir tokie tolimi. 
Juk seniai seniai, bent mums dabar matos, 
Basanavičius su kitais leido “Aušrą”, Kudir
ka rašė busimojo himno žodžius ir caro žan
darai bizūnais bei kardais daužė Kražių baž
nytėlę gynusius žemaičius, o juk nuo tų vi
sų įvykių dar nė šimto metų nėra. Tik štai 
dingteli mintis, kad jau visas šimtas metų 
suėjo, kaip gimė tavo paties tėvas. Net krūp
teli. Ir kažkaip »ne visai jaukiai. Dievaži, 
kaip jau tu pats pasenėjęs! Net nepajutai.

Vaduvų krašte

Mano tėvas Juozas Maciūnas gimė 1874 
m. spalio mėn. 29 d. Vaitkūnų kaime, nutįsu- 
Biame (vėliau vienkiemiais išsiskirsčiusiame) 
prie vieškelio iš Svėdasų į Salas ir prigludu-

siame prie žuvingo Jaros (ar tiesiog Vait
kūnų) ežero (1934 m. melioratorių nuleis
to).

Kai universitete lietuvių literatūrą dės
čiusiam J. Tumui (beje, kilusiam iš netoliese 
nuo Vaitkūnų esančio Malaišių kaimo) pada
viau pasirašyti studijų knygelę, jis žvilgte
lėjęs sako: “Koks tu Maciūnas, tu — Mo- 
ciūnas”. Gal ir taip. Betgi tėvo dokumentuo
se buvo įrašyta — Maciūnas. Taip ir liko.

Visą tą Rytų Aukštaitijos kampą svėda- 
sietis Tumas-Vaižgantas savo “Pragiedru
liuose” pavadino Vaduvų kraštu, kurį vaiz
davo pakiliai poetiniu mostu. Taip jau yra, 
kad vieno ar kito peizažo poveikį mums la
bai sustiprina ar net tiesiog sukuria žymie
ji rašytojai. Anykščių grožį visoje Lietuvoje 
išgarsino Antanas Baranauskas. Krėvės 
gimtąją Dzūkiją, net joje nebuvę, gyvai re
gime “Dainavos padavimų” ar “šiaudinės 
pastogės” vaizduose ir, pasiduodami suges

tyviam Krėvės poetinio žodžio žavesiui, ti
kime, kad nors “daugel mūsų tėvynėje yra 
puikių ir gražių vietų, (...) bet tarpu jų visų 
gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis”.

Vykdamas į Svėdasus, kuriuose dar ne
buvo tekę būti, taip ir jutausi važiuojąs 
Vaduvų kraštan. Tad kone aiktelėjau iš nu
stebimo ir ne be tam tikro nusivylimo, kai 
važiuojant paprastu kaimo keliuku pro ma
žą Malaišos upelį, kur jau nieko ypatingo ir 
laukti nebuvo galima, dėdė staiga botkočiu 
parodė: “štai Juodžiaus kelmas”. Tiesiog 
nebegalėjai tikėti Vaižgantu, kuris “Pra
giedruliuose” tvirtino, kad “Juodžiaus kel
mas — tai pati žymioji vieta visoje labai 
plačioje Vaduvų apylinkėje”. Toji nereikš
minga vietelė taip nesiderino su romantiš
kai įjautrinta “Pragiedrulių” dvasia. Nespar
čia ristele važiuojam toliau. Mus gaubė pla
čių laukų tyla ir iš kiekvieno kampelio sru
veno į tave jauki ramuma. Tą savo tėviš
kėlės laukų nuotaiką ir bus taikliai pagavęs 
Vaižgantas “Pragiedrulių” Sauliuko žo
džiais: “Ak, kaip čia ramu”. Pridūrė Vaiž
gantas: “Mažas jo protelis nė nemokėjo visą 
Lietuvos malonumą kitaip išreikšti. Tik ki
taip jo ir neišreikšti”.

Sakoma, kad peizažas formuoja žmo
gaus charakterį. Tai gal netiktų iš to Lie
tuvos kampo kilusiam nenuoramai (ar ne
ramuoliui) Tumui. Bet tai labai derintųsi su 
mano tėvo būdu. Retai man teko sutikti to
kio ramaus išlyginto būdo žmogų. Dar ir da
bar man, sangvinikui su choleriko bruožų 
priemaiša, ne kartą iškyla prieš akis tėvo

Juozas Maciūnas (1874-1946)

pavyzdys, taip ir pamokantis: nesijaudink, 
nesikarščiuok, būk ramus!

Apžvelgdamas savo tėvo gyvenimą, ne
pateiksiu gausių biografinių detalių ir datų 
(jų, beje, ir stokoju, neturėdamas po ranka 
šaltinių), o daugiau sustosiu prie tų visuo
meninių problemų, kurios buvo svarbios ano 
meto mūsų žmonėms, kurios net ir dabar 
ne kartą aktualiai suskamba.

Kai mano tėVas brendo ir mokėsi, lie

tuvių tautinis sąjūdis, reikšmingai, net ir le
miamai “Aušros” pastūmėtas, sparčiai augo 
ir plėtojosi. Vis dėlto, Lietuvos šviėšuome- 
nėje lenkiškoji dvasia dar tebebuvo stipriai 
įsigalėjusi. Pamažu jon smelkės ir rusiškoji 
įtaka. Tad mokslus einančiam jaunuoliui iffe 
kartą ir gana ryžtingai teikėjo apsispręsti 
būti sąmoningu lietuviu. Svarbus biivo iš 
lietuviškojo kaimo atsineštas tautinis pa
grindas, bet jo nepakako. Dažnai įvairuB 
kalbėtojai, ypač Motinos diėnbB proga, aukš
tina vaidmenį kaimietės motinos, ahais sun
kiaisiais laikais išlaikiusios ar net įžiebu
sios savo vaikams lietuvybę. Betgi jaii tada 
Kudirka buvo blaiviai nurodęs: “Mano mo
tina davė man, ką apskaitai motina lietuvė 
gali duoti savo vaikams, o dagi daugiau, neš 
pati daugiau turėjo. Labai gražiai dainavo, 
labai puikiai margino margučius, labai dai
liai sekė pasakas ir prie tų ‘dailių* dalykų 
mane pritraukė. [..'.] O vienok užaugau ir 
nuo tos motihos, kuri mano nuomonėje buVo 
ideališka, niekad negirdėjau, kas tai Lietu
va, Lietuvis, gaivinimas Lietuvos ir t. t. Ne
girdėjau to nė nuo močiutės, nė nuo tetų, nė 
nuo vienos moteriškės iš mano kaimo ir vi
sos apygardos” (Varpas, 1894, Nr. 4).

Mano tėvas iš mažens augo grynai lie
tuviškojo kaimo aplinkoje. Svėdasiečiųose 
buvo keli didesni dvarai (Marikonjų ir kt.). 
bet čia bebuvo, kaip kad kai kuriose kitosę 
Lietuvos dalyse, smulkios “akalicų” (bajo
riškų kaimeliu) šlėktos, tad ir lenkiškoji 
kultūrinė įtaka kaime buvo minimali. Priši-

(Nukedta į 4 pusi.).
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Mintaujos gimnazija

MUSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

Ar Lietuvių fondas lituanistikos 
mokslo darbų jau neremia?

Nuomonės ir pastabos

Atviras laiškas
parodos kritikams

MANO TĖVAS
(Atkelta ii 3 psl.)

menu, pasakojo tėvas, kad kartą svėdasie- 
čiai siuntę savo atstovus kažkuriais ten rei
kalais pasitarti ar ko prašyti vyskupijoje; 
parinkę geriausiai mokančius lenkiškai kai
miečius, bet ir tie nesugebėję dorai susikal
bėti.

Antra vertus, tas natūralusis lietuvišku
mas dar nebuvo sąmoningas, principinis. 
Štai vėl pasakojo tėvas, kad geležinkelio sto- 
tin atvežtieji gimnazistukai, ką tik lietuviš
kai kalbėję su tėvais ar kitais giminaičiais, 
sulipę į traukinio vagonus, tuoj pat pradė- 
davę šnekėtis rusiškai. Lygiai tą patį liudija 
ir jaunesnysis mano tėvo moksladraugis Pa
langos progimnazijoje kurklietis (Ukmergės 
aps.) Steponas Kairys: “Vos susikrovėme 
daiktus vagone ir atsisveikinome su tėvais, 
garvežys žviegtelėjo ir truktelėjo. [...] Te- 
per budem govorit po russki’ (dabar kalbė
sime rusiškai) — neginčijamu balsu pareiš
kė Simonas Kėblas, ir nuo to momento ne 
tik kelyje, bet ir Palangon nuvykus, gyven
dami žemaičio Jurgučio bendrabutyje, mo
kykloje. Palangos gatvėje, žaisdami, — vi
sur tarp savęs rusiškai tesikalbėjome” (S. 
Kairys, “Lietuva budo”, 1957, p. 41). Tą 
patį prisimena ir kitas buv. Palangos progim
nazijos mokinys A. Smetona: “Palangos mo
kiniai kalbėdavo rusiškai ne tik mokykloje, 
bet ir savybėje (bute), vaikščiodami ir žais
dami” (Kalba; bendrinės kalbos žurnalas, 
1930, Nr. 2, p. 38).

Lietuviškoji J. Jablonskio Mintauja

Sąmoningu lietuviu tėvas tapo Mintaujo- 
joje (latviškai Jelgava, rusiškai Mitava, 
vokiškai Mitau), kur jis nusikėlė, bai
gęs 1892 metais Palangos progimnaziją. 
Mintaujoje gyveno gana daug lietuvių, 
ir 1889 metais vietos katalikų bažnyčio
je net buvo įvesti lietuviški pamokslai. 
Ilgainiui čia susirado ir susipratusių lietuvių 
inteligentų būrelis, kurio pačiame centre bu
vo Jonas Jablonskis, 1889-1896 m. Mintau
jos gimnazijoje dėstęs lotynų ir graikų kal
bas. Jis, V. Kudirkos moksladraugis, dar 
anksčiau už Kudirką tapo susipratusiu lie
tuviu, Maskvos universitete paveiktas J. 
Šliūpo ir kitų draugų. Kai į jo jau lietu
višką laišką, rašytą iš Maskvos, Kudirka at
sakė lenkiškai ir dar kiek pasišaipė iš Jab
lonskio naujųjų draugų, Jablonskis smarkiai 
jam atkirto: “Atrašiau jam, tur būt, labai 
įžūliai, skaudžiai, parašiau dalį laiškelio ei
lėmis (daugiau nesu rašęs lietuv. eilių), ba
riau jį taip, kaip bara tiktai karštas nauja
tikis” (Jablonskio Raštai, L 1933, p. 71-72).

Jablonskį, kaip kiek vėliau ir Kudirką, 
lemiamai paveikė “Aušra". Anot Jablonskio, 
“lietuviai, kurie prieš pasirodymą ‘Aušros’, 
svyruliavo, kaip ežero lendrelės, jos sulau
kę jautėsi stiprius sparnus įgiję” (Varpas, 
1903, Nr. 3) .“Aušra” sėkmingai diegė min
tį, kad tas, kuris yra lietuvis, negali savęs 
laikyti taip pat ir lenku, rusu ar vokiečiu. 
O tada ne vienas net ir nuoširdus Lietuvos 
mylėtojas dar nesugebėjo savo dvasioje ga
lutinai nutraukti tradicinių unijinių ryšių su 
leųkais. Netgi toks Antanas Baranauskas. 
Jablonskiui “Aušra” buvo “naujosios evan
gelijos žodis”, kuris “kaip perkūnas trenkė 
pasirodžiusi mūsų tarpe ir tuoj išblaškė vi
sus — abejojimus ar svyravimus” (Jablons
kio Raštai, I, p. 282).

Jablonskis ir Mintaujoje ne tik nesislėpė 
esąs lietuvis, bet tai dar pabrėždavo kiek
viena tinkama proga. Anot Tumo, Mintau

jos gimnazijos mokytojas "tikras lenkybės 
ir bajorystės maniakas” J. M. Gižyckis (be
je, Wolyniak slapyvardžiu paskelbęs Lietu
vos vienuolijų istorijos vertingų tyrinėjimų) 
“Jablonskio kęste nepakentė, kam jis dekla
ruotas lietuvis, tai visados akcentuoja viešai 
pedagogų susirinkimuose ir net duryse laiko 
vizitinį savo bilietėlį lietuviškai ‘Jonas Jab
lonskis’ [taigi be lenkiško perbraukto kieto
jo 1], kurį Gižyckis skaitė Jablionskis” (J. 
Tumas, “Lietuvių kultūros centrai. Mintau
joje”, Lietuvos Aidas, 1928, Nr. 74).

Savo atsiminimuose apie Jablonskį rašė 
A .Smetona: “Gimnazijoje lietuviškai jis, 
rodos, nieko nekalbindavo. Mat buvo įsaky
ta visiems, o ypatingai mokytojams, tenai 
rusiškai kalbėtis su mokiniais, [...j Kas ki
ta viešumoje arba namuose: čia kiekvienas 
kalbėdavo, kaip norėdavo, taigi ir Jablons
kis kalbindavo lietuvius mokinius lietuviš
kai” (Kalba, 1930, Nr. 2, p. 39). Bet ir gim
nazijoje Jablonskis rasdavo progų skiepyti 
lietuvybę. P. Avižonis prisiminė, kad 1892 
m .jis drauge su savo kitais klasės draugais 
įsirašęs, kad tikybos nori mokytis gimtąja 
lietuvių kalba; tai labai patikę Jablonskiui. 
“Viename lapelyje skaito: Pavardė — Ma
tulis, luomas — ūkininkas, tautybė — len
kas, tikyba — katalikas, tikybos mokytis 
nori rusiškai. Ir ėmė Jablonskis vargšą Ma
tulį kamantinėti: kuo jis lenkas, kuri yra jo 
gimtoji kalba, kaip kalba namiškiai, tėvai, 
broliai, giminės ir kodėl nori tikybos mo
kytis rusiškai. Atsakinėdamas Matulis taip 
susipainiojo, kad tik ašaromis išsivadavo. 
Visai klasei buvo pasidarę aišku, kad Ma
tuliui nepriderėjo rašytis lenku” (Kalba, 
1930, Nr, 2, p. 51).

Gandas apie Jablonskio lietuviškumą bu
vo ir plačiau pasklidęs. Rašė A. Smetona: 
“Dar tebesimokydamas Palangos progimna
zijoje, girdėdavau iš savo draugų, nusikėlu- 
sių Mintaujos gimnazijon [Beje, ir mano 
tėvas, gyvenęs su Smetona, kaip man 1963. 
1.16 rašė S. Kairys, tame pačiame Zobernie- 
nės bendrabutyje, metais anksčiau už Sme
toną atsikėlė Mintaujos gimnazijon ), kad ten 
esąs jaunas mokytojas, kurs ne tik namie, 
bet ir viešai, išėjęs pasivaikščioti su savo 
žmona, lietuviškai kalbąs. Tatai buvo mums 
didelė naujiena. Mes stebėdavomės palangiš
kiai, gal būt, stebėdavos ir kiti. Nebuvome 
matę tokio mokytojo, taip drąsiai kalban
čio lietuviškai, tad taip įdomu būtų toks 
pamatyti!” (Kalba, 1930, Nr. 2, p. 38).

Be Jablonskio Mintaujoje buvo ir dau
giau jaunų susipratusių lietuvių. 1889 m. bai
gęs Maskvos universitetą, čia kurį laiką ad
vokatavo uolus varpininkas Motiejus Lo
zoraitis, o apygardos teismo kandidatais dir
bo Antanas Kriščiukaitis-Aišbė (1891-1896) 
ir Motiejus Čepas (1894-1897), taip pat 
“Varpo” bendradarbiai. 1891-1896 m. Min
taujoje gyveno aušrininkas Mečislovas Da
vainis-Silvestraitis. 1894-1896 m. čia vika
ravo tik į kunigus įšventintas J. Tumas, ku
ris, be abejo, susitikdavo su kaimynu svė- 
dasiečiu mano tėvu. 1896 m. Mintaujon at
sikėlė ir čia laikė mokinių bendrabutį žino
mojo visuomenininko ir bibliofilo Stanislovo 
Didžiulio žmona Liudvika, ir pati rašinėjusi 
draudžiamojoje spaudoje Žmonos slapyvar
džiu. Iš netolimos Rygos dažnai atsilanky
davo Pranas Mašiotas. Dar atvažiuodavo 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, varpininkas dr. 
Adomas Sketeris, Gabrielius Landsbergis- 
Žemkalnis ir kt. 1894 m. Mintaujoje Jablons
kio bute įvyko metinis varpininkų suva
žiavimas.

(Bus daugiau )

Savo paskutiniame straipsnyje Taigi visiškai negalima pasakyti, 
Lituanistiniai darbai (Draugas, 
1975, Nr. 57) aš reiškiau mintį, 
kad šiuo metu mums reikėtų dau
giau rūpintis savo kultūra, kuri 
kaip tik daugiausia ir reiškiasi li
tuanistikoj, moksliniuose lituanis
tiniuose darbuose. Nemaža litu
anistų yra susispietę Lituanistikos 
institute, kuris leidžia kolektyvi
nį leidinį Lituanistikos darbai, 
šio leidinio lig šiol yra pasiro
džiusios trys knygos, ir dabar, su
maniai dr. V. Maciūno redaguo
jama, jau ruošiama ketvirta 
knyga. Patys lituanistai nėra tur
tingi, ir todėl jie šio leidinio vie
ni negali išleisti — būtinai yrą 
reikalinga pašalinė finansinė 
parama. Trečiąją knygą gau
siai parėmė Lietuvių Fondas, bet 
ketvirtajai knygai jis jau atsisakė 
suteikti tolimesnės paramos. Apie 
tai Litunaistikos instituto prezi
diumas š.m. vasario 28 d. na
riams šiaip pranešė: *Šjm. sausio 
14 d. posėdyje Lietuvių fondas 
atmetė LI prašymą finansuoti 
Lituanistikos darbų IV tomą. LF 
skirstymo komisijos motyvacija; 
“Rejected... publications that are 
not of an original nature, i.e. its 
yearbook, proceedings, etc.’ LI 
nesutinka su tokia motyvacija ir 
iš nauja aiškina L. Fondui Lit. 
darbų reikšmę. Iki šiol mums 
nepavyko rasti kitų mecenatų, 
nors buvo bandyta šešiais atve
jais. Reguliarus Lit. darbų išleidi
mas yra svarbus.”

Aš tikrai nešinau, kuriais žo
džiais LI prezidiumas reagavo į 
LF skirstymo komisijos motyva
ciją, bet maždaug galiu tai nu
jausti. Man visų pirma krito į akį 
tas faktas, kad ši komisija urmu 
atmeta visus kolektyvinius leidi
nius, “that are not of an origi
nal nature.” Ką tai reškia? Ar 
LI Lituanistikos darbai yra ne 
originalių darbų leidinys? Nesi- 
imdamas čia svarstyti šio leidi
nio pirmųjų dviejų knygų, aš tik 

i probėgšmais noriu čia paliesti 
trečiąją knygą. Didžiąją šios 
knygos dalį (64 psl.) užima ma
no originali kalbotyrinė studija 
Lietuvių vandenvardžiai su rnt-, 
kurią aš be didelės sunkenybės 
būčiau galėjęs ir viename kitame 
atitinkamame svetimame leidi
nyje išspausdinti. Kitas mūsų li
teratūros istorijai yra didžiai ver
tingas dr. V. Maciūno straipsnis 
Dvidešimt septyni Žemaitės 
laiškai (62 psl.): tai yra visai 
nauja archyvinė medžiaga, ku
rios lig šiol dar niekas nežinojo. 
Toliau tikrai moksliškas yra prof. 
W.R. Schmalstiego straipsnis a- 
pie įvairius prūsų kalbos dalykus. 
Dr. P. Joniko Lietuvos studentų 
pavardės XV-VIII amž. Euro-1 
pos universitetuose yra gerai mo
tyvuotas straipsnis, kurio svarba 
mūsų kultūros istorijai yra nea
bejotina. Tas pat yra ir su kitais 
straipsniais: prof. R. Šilbajorio 
Some structural principles of the 
theater of Kostas Ostrauskas (čia 
pirmą kartą svetima kalba apra
šomas gana įdomus mūsų šių 
ldikų dramaturgijos dalykas), B. 
Vaškelio Iš Jurgio Baltrušaičio 
kūrybos palikimo (tai gerokai 
papildo mūsų žinias apie mūsų 
didįjį poetą) ir P. Rėklaičio Lie
tuvos lietuviškosios kartografijos 
pradžia: 1898-1917. Visi šie 
straipsniai yra tikrai originalūs, 
moksliški, gerai dokumentuoti, 
ne publicistiniai, šiaipjau skirti 
vien LI vidaus reikalams: tai nė
ra paprastas instituto yearbook 
ar pranešimai (proceedings) ar 
pn. Jeigu dar pridėsime kelių vei
kalų mokslines recenzijas, tai ne
bebus abejonės, kad šis leidinys 
turi daug platesnių tikslų, negu 
LF skirstymo komisija mano.

kad šis leidinys būtų ‘‘not of an 
original nature.” Atrodo, kad ko
misija sprendė, visai neįsigilinu- 
si į šį leidinį arba, susidariusi sa
votišką nuomonę, pasiryžo en 
block atmesti visus kolektyvinius 
leidinius.

Kiek žinau, Lituanistikos dar
bų ketvirtoji knyga bus pana
šaus turinio, kaip ir trečioji. Kaip 
teko patirti, pastaruoju laiku 
gaunama vis daugiau vertingos 
medžiagos. Iš savo pusės aš ga
liu pasisakyti šiai knygai jau nu
siuntęs stamboką mokslinę stu
diją Naujojo Testamento verti
mų lietuvių kalba, kur palygina
mai nagrinėju arkivysk. J. Skvi-

i
Praėjus Vasario 16-tosios pro-1 skambinau keliems vyresniosios 

ga surengtai meno parodai čiur-; kartos dailininkams ir asmenis- 
lionio galerijoje, buvo daug pri- j kai kviečiau dalyvauti parodoje, 
rašyta ir duota daug patarimų,i 
kad kitais metais būtų suruošta 
daug geresnė paroda arba visai 
jos nebūtų. Kadangi išsamios 
meno kūrinių kritikos nebuvo, o 
būta tiktai pamokslavimų, todėl 
negaliu praleisti tos pfogos ir 
mielus meno parodų lankytojus 
painformuoti, kad jie nebūtų su
klaidinti vienašališkų kritikų 
tuščiažodžiavimu, visai nežinan
čių tikrosios padėties. Pasakyti, 
kad ši ar kita tapyba — pa
veikslas būtų ir padoresnio ga
ražo įžeidimas, nėra jokia meno 
kritika. Jeigu mes sakome, kad 
šitas ar anas meno kūrinys yra 
prastas, met turime nurodyti 
priežastį ir žiūrovui pasakyti jo

Vienas paklausė, kas joje daly
vauja. Sužinojęs, kad daugiau
sia yra jaunesnieji, atsisakė, nes 
jo vardas ir menas sumažės — 
nukentės. Kitas veteranas pasa
kė, kad jis kojos į Čiurlionio ga
leriją nekels. Trečias pasakė, 
kad jis esąs profesionalas ir su 
jaunaisiais amatiūrais nęgąlįs 
maišytis, etc. Man pasidarė.la
bai liūdna po tokių pasikalbė
jimų. Reiškia asmeniškus ambi
cijos yra daug didesnės ir pvar- 
mesnės. Rodos, tokios Vasario 
16 proga kiekvienas turėtų su 
meile ir noru prisidėti, kad šita 
šventė būtų kuo pakiliau šven
čiama. Skaudu buvo patirti iš 
vyresniųjų dailininkų didelį pa
sipriešinimą, kam parodoje da
lyvauja jaunesnieji. O kur kitur 
jie pasirodys? Rodos, kad jie 
(senieji) niekad nebuvo jauni, o 
gimė 60 ar 70 metų, jau vienoje 
rankoje laikydami paletę, o' ki
toje teptuką. Mes visi gerai ži
nome, kad nuo seniausio iki jau
niausio gyvo lietuvio dailininko 
neturime nė vieno, kuris būtų 
įnešęs ką naujo, dar nebūto į 
meno istoriją, bet esame viąi jau 
nusistovėjusių meno srovių pa- 
kartotojais, vieni su mažesniais, 

* __ t kiti su didesniais savo techniki-
lems jų ateitį — bet tas tikrasis ' niais sumanumais ir vaizduotė- 
ir vienintelis kritikas — laikas, mis.
Iš meno istorijos žinome, kad 
tie, kurie buvo atmesti, net ne
priimami į meno parodas, šian
die yra patys didžiausi meninin
kai. Man visada prisimena vieno 
meno profesoriaus pasakymas. 
Parodžius klasei modernų šių 
laikų meno kūrinį, vienas stu
dentas paklausė: “Kaip mes tu
rime tas naujenybės priimti ir 
ar tai yra menas”? Profesorius 
atsakė: “Tol, kol neatsiras koks 
nors pasaulinis autoritetas ir 
sakys mums, kad menas užsibai
gia su Rubensu, tol jis mums 
yra menas, nesvarbu kaip nuo
gas ir neornamentuotas, ir šian
dien turime pasitenkinti ir do
mėtis tuo, ką mums parodo mū
sų dailininkai. O kaip bus toliau, 
tai jau ne nuo mūsų priklausys”.

Kazys Bradūnas “Drauge” 
siūlo kitiems metams pakviesti 
šešis dailininkus — tris vyres
niuosius ir tris jaunesniosios 
kartos. Įdomu, kaip jis tokius 
šešis suvarytų kartu dalyvauti 
vienoje parodoje, šiemet pa-

recko ir dabar neseniai Lietuvoje' negatyviąsias ar menkąsias pu- 
<rr i. i » ancs turimo mnnn ičana_išleisto kun. C. Kavaliausko NT 

vertimų kalbą. To mano darbo 
nepanorėjo išleisti tie, kuriems 
jis kaip tik turėtų rūpėti. Aš taip' 
pat jau esu parašęs ir kitą stam
boką studiją apie iri ūsų senuosius 
dvika m ien i u,s asmeniva rdž i us,
kuri kaip tik geriausiai tiktų Li
tuanistikos instituto darbams; 
šiaipjau ją vargiai kas kitas ga
lėtų išleisti.

Apskritai turiu štai ką pasaky
ti; Lituanistikos institutas yra 
bepinigis; atskiri nariai dar mą- 
žiau saivo lėšomis gali išleisti sa
vo darbus; ir, be to, visa nedaug 
tėra tokių įstaigų ar organizacijų, 
kurios norėtų ar galėtų spausdin
ti specialius lituansitinius moks
linius darbus. Taigi, negaunant 
pašalinės finansinės paramos, 
nemaža Titūariišfinlų darbu, ku
rių dar vienas kitas parašo, ilgai
niui turės būti nutraukti. Bet 
šiuo atveju dėl to negalėsime 
vien tik lituanistų kaltinti. 
Spręskime apie tai visi,, kam rū
pi mūsų lituanistinė kultūra sve
tur.

sės, turime meno darbą išana
lizuoti. Tokiu būdu meno kriti
kas nurodo žiūrovams kryptį, 
kaip į meno kūrinius žiūrėti ir į 
ką kreipti dėmesį. Gera, nuošir
di ir objektyvi kritika tuo pa
čiu bus nauda ir menininkui, ku
ris iš nurodytų klaidų galės pa
simokyti ir “pasitaisyti”, šian
dien pasakyti galutinį įtodį, kad 
šitas meno kūrinys pasiliks, ar 
kitas su šia diena užsibaigs, ne
galime, nes ne šiandieniniai mū
sų tų kūrinių iškritikavimai nu-

P.S.

Pastaba. Savo minėtame pas
kutiniame straipsnyje aš nety
čiomis, dėl vienos blogos infor
macijos, klaidingai sumaišiau 
tikrąjį botanikos žodyno autorių 
J. Raukti (jis mirė 1974.VI.20) 
su A. Rukuiža. Bet dėl to mano 
išreikšta nuomonė apie paties 
botanikos žodyno išleidimą ne
pasikeičia.

P. s.

Koks paradoksas! 0 čia 
taip visur sielojamasi, kad visur 
trūksta prieauglio, jaunimo. Rei
kia džiaugtis, kad patys jau
niausi dar ateina pas lietuvius, 
o ne vien pas amerikiečius/Nie
kaip nesuprantamas man vyres
niųjų dailininkų-menininkų toks 
siauras, ambicingas galvojimas.

Ten pat siūloma sudaryti ren
gimo komitetas ir komisija iš 
penkių asmenų. Nežinau, kaip 
būtų galima surinkti penkis, jei
gu jury komisijai vos šiaip taip 
pasisekė surasti tris. Ką tik pra
šiau, kiekvienas turėjo keistų 
priežasčių atsisakyti. Siūloma 
pakviesti iš kitų vietovių daili
ninkus. Buvo kviečiami iš New 
Yorko ir jos apylinkių. Tuoj iš
kilo klausimas, o kas apmokės 
paveikslų pervežimą, žinome šių 
laikų transporto priemones, bet 
ne visi žinome transporto kai
nas. O atrodo nė vienas dailinin
kas nenori sau darytis asmeniš
kų išlaidų. Siūloma Lietuvių fon
do premiją suskaldyti į dvi pre-

(NuKelta j 5 pusi.)
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Šakninis medis, kaip dėmesio 
verta medžiaga

JONAS ŠALNA

Šakninis medis šių dienų pa
saulio kunkuliuojančiuose verpe
tuose yra kontrastų įsikūniji
mas. Daug kam jis yra magiš
kas, kerėjantis, nuostabus Yr ne
palyginamas gamtos grožis, o 
kitiems jis yra tik paprastas 
medis, naudingas tik tiek, kiek 
jis tinka ugniakurui. Vieni to 
Šakninio medžio ieško, nesigailė
dami laiko ir triūso, pilni entu
ziazmo ir užsidegimo, kiti pra
eina pro šalį, jį mindžiodami ar 
paspirdami. Vieni jį vadina gam
tos kūriniu, o kiti tik puvėsiais.

Be abejo, antagonizmo šešė
lis, kaip gyvenimo kasdienybė, 
nepraeina pro šalį ir pro šį sa
votišką gamtos ir žmogaus išra
dingumą, kuris pradeda įleisti 
šaknis į mūsų pasaulį vis giliau 
ir giliau.

Visai taip kaip atsitiktinis 
kritikas praeina pro šalį, nepa
stebėdamas šaknų grožio ar jį 
vertina tik tiek, kiek jis atneštų 
kaitros, o savo žinojimą grin
džia vien diplomais ir bazuojasi 
netinkamais palyginimais, taip 
kiti kritikai šį klausimą spren
džia su didele šiluma, įžiūri čia 
savitą daiktiškumą, vaizdingą 
metamorfozę ir panašiai.

Šakninis medis, kaip natūra
lus ir originalus, įdomus, naujas 
ir įvairiaspalvis savo struktūra 
objektas, yra pradėtas gana pla
čiai naudoti gėlių komercijos ir 
gėlynų parodose, o, žengiant 
žingsnį tolyn, pradėta kurti nau
jas kompozicijas, pasinaudojant 
medžio originalia forma, o dar 
toliau žengiant, pradėta naudoti 
ne tik sudėtingą šaknų supro
jektavimą, bet dar įjungiant ir 
savo, kaip žmogaus, gabumą, 
fantaziją, idėjas ir menišką api
pavidalinimą su kalto ir plaktu
ko pagalba.

Ir šiandien, turint jau šios 
rūšies parašytų knygų, o taip 
pat ir suruoštų parodų, galima 
pasakyti, kad kūdikis yra pa
gimdytas.

Šakninių medžių sąvoka yra 
sukurta paskubomis, apgraibo
mis ir nepritaikyta prie esamos 
padėties. Tačiau kol bus nukal
tas naujas tinkamesnis žodis, 
šakninių medžių sąvoką reikia 
taikyti labai plačiai.

Šakninio medžio supratimas 
apima daugelį išdžiovintų me
dinių objektų, kurie yra saulės 
nubaltinti, vėjo ir lietaus pa
veikti, vandens išplauti, smėlio 
ir akmens nušlifuoti, žemės api- 
pūdinti, vabzdžių ir kitų gyvūnų 
apžaloti, randami ežeruose, jū
rose ir jų pakrantėse, kalnuose 
ir jų papėdėse, miškuose ir gi
riose, upėse ir balose. Tai yra 
šakos ar kamienai, šaknys ar

kelmai, paveikti gamtos, įsigiję 
neeilinę, bet ypatingą formą.

Turint visiškai skirtingą me
džiaginę formą ir ją panaudo
jant, būtų tam tikras nesusipra
timas ją subendrinti su iki šiol 
žinomu medžio skulptūriniu me
nu. Todėl šią paują meninės ap
raiškos šaką privalome įsodinti 
į atitinkamą suolą. Čia dirbanty
sis nėra atsiribojęs nuo pačios 
medžiagos, kuri būtų tik papras
ta medžiaginė masė, rutuliojant 
vien tik savo vaizduotėj turimą 
kūrinį. Dalinis gamtos kūrinys 
čia yra apipavidalinamas ir už
baigiamas, pasinaudojant ir pri
sitaikant prie esamų medžio for
mų, taip pat palenkiant jį į indi
vidualų ir savitą menininko, įsi
vaizduotą ir interpretuotą kūri
nį, nesugadinant bendrų natūra
laus medžio niuansų ir fono.

Medžio šaknų meną, reikia lai
kyti pritaikomuoju menu ir kaip 
tokį reikia ir vertinti.

Labai dažnai šaknų medis pri
mena gyvulį, paukštį ar žuvį. 
Šios paprasčiausios formos yra 
kartais lengvai pasukamos į rit
mišką vaizdą, duodantį jam ar
tistinį foną ir Išraišką. Kitais 
atvejais natūralūs įvairių iškrai
pymų radiniai konglameruojami 
į vienetą, sudarant progą atpa
žinti juos kaip figūrų judesius. 
Abstraktus išsikerojimas palie
ka dirbančiam galimybę surasti 
patį save, įsijungiant jau į esa
mą struktūrą.

Turėdamas ypatingą šaknį,1 
menininkas studijuoja jos išsi
dėstymą, formą, pynę, struktūrą 
ir paviršiaus audinį. įsivaizda-

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS LITERATŪRA

vimas ir interpretacija paprastai 
reikalinga konjunktūrai su esa
ma figūra, kur linijos turi su
silieti su šaknų natūralumu, pri
mityvumu ir artistiškumu. Pasi
rinktose temose ar kompozicijo
se daugely atvejų reikalinga 
lankstyti ir manipuliuoti esamos 
medžiagos kreives

Varžybiniuose darbuose palik
ti viską tik gamtiniam atsitikti
numui būtų nerealu ir neatitik
tų savo uždavinio ir prasmės. 
Paties menininko kūrybinis pa
jėgumas čia gali taipgi išradin
gai pasireikšti.

Tokiai skulptūrai spalvos ne
turėtų reikšmės, išskiriant jau 
esamus subtilius paties medžio 
spalvų tonus. Spalvos turi kilti 
iš medžio paviršiaus audinio ir 
atspindžio, sudaryto iš daugelio 
plokščių, susiraizgiusių kreivių 
ir skulptoriaus kalto. Perkrau
tos spalvos skulptūrą tik nupi
gina, banalina ir atitraukia nuo 
pagrindinio natūralaus medžio 
grožio.

Nežiūrint viso to, dirbantysis 
čia atsistoja prieš gamtą, norė
damas paveržti jos sukurtą kū
rinių grožį ir labai dažnai imasi 
rizikingo darbo išbaigti figūrą, 
kuri jau pačios gamtos užbaig
ta.

Šakninių medžių nuotykinga
me darbe pergyvenama daug 
nesėkmių, nusivylimų ir sunkių 
valandų. Tačiau viena gerai pa
vykusi skulptūra atlygina už vi
są vargą ir įžiebia nepalaužia
mą troškimą tolimesniems atra
dimams.

Jonas šalna Medžio šaknų skulptūra
Iš šiuo metu vykstančio* parodos Marųuette Art galerijoje, 3215 W 63rd St. 
Chicagoje.

PARODOS 
KRITIKAMS

Nr. 69 (12) — psl. 5

Lietuvių tautos ir valstybės istorija II
IGNAS MALĖNAS

RELIGINE 
POPIETE

POKALBIS SU 
PROF. J. 

ŽILEVIČIUM

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000.00

Nuo 
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

4 Years Savings
Certificates 

Minimum $5,000.

LIETUVIŲ TAUTOS IR VALS
TYBĖS ISTORIJA. Antroji dalis. 
Istorijos vadovėlis lituanistinių mo
kyklų X skyriui arba VI klasei. 
Redagavo Vincentas Liulevičius. 
Išleido JAV Lietuvių Bendruome
nės švietimo Taryba 1974 m. Chi
cagoje. Leidimą parėmė Lietuvių 
fondas. Vadovėlio kaina $5.00, gau
namas ir “Drauge’’.

♦

Tai knyga, kurios mes seniai 
laukėme. Keičiasi laikai, papro
čiai, turi keistis ir vadovėliai, iš 
kurių mokome istorijos. Gerai, 
kad Švietimo taryba ėmėsi šios 
akcijos, nes tebesimokąs jauni
mas bus už tai dėkingas, o mes 
kartu su jais. Juk kodėl mes tu
rėtume nuo kitų atsilikti, nejaugi 
mes nenuvokiame, kas pažangu 
ir gera.

MMIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

5 74%
AB accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

Si istorija parašyta ne chrono
logine, bet temine tvarka. Tai 
naujas istorijų rašymo kelias - 
metodas, kuriame vaizduojant 
amžių slinktį, pirmon vieton de
dama ne chronologinė citra, bet 
gyvas vaizdas. Čia chronologijos 
neatsisakoma, bet jai tenka ant
roji vieta. Šituo pati istorija su- 
gyvinama, ji tampa prieinames
nė, patrauklesnės

Patį vadovėlį redagavęs Vin
cas Liulevičius .pasitelkęs dar 4 
bendradarbius: pats Liulevičius 
parašęs I dalį, lyg įvadą pačiai 
istorijai — LIETUVOS VALS
TYBĖS RAIDA; II. LIETUVOS 
VALDŽIA — Ignas Medžiukas; 
III. LIETUVIŲ TIKYBA — kun. 
dr. Jonas Gutauskas; IV. LIETU
VIŲ ŠVIETIMAS — Vaclovas 
Cižiūnas; V. LIETUVIŲ KUL
TŪRA ir VI. LIETUVIŲ PRE
KYBA — Dr. Grigas Valančius, 
šios dalys pagal programą vėl 
skaldytos smulkesnėmis temomis, 
kol išsemtas visas turinys. Dabar 
turima geros progos dalyką vaiz
duoti konkretybėmis, kas rašiu
siųjų ir padaryta. Jų pasinaudo
ta paveikslais, piešiniais, diagra
momis, grafemomis, rėžiniais, 
nuotraukomis, kurios tik įmano
mos šiam reikalui panaudoti, 
Mokiniai mielai istorija naudosis, 
nes ji 'gerai jiems priderinta. 
Vaizduojamųjų priemonių gau-1 
sumas patrauks net ir tėvų dė
mėsi, vers ir juos istorija domė
tis, nes jų vadovėliai tokiu vaiz
dingumu nepasižymėjo.

Gale vadovėlio duota dviejų 
rūšių chronologija: Datos ir įvy
kiai ir 2. įvykiai ir datos, jau pa
gal šio vadovėlio tvarką. Paga
liau pridėtas žodynėlis, kuris pra
vers galimiems naujiems terminų 
žodžiams išsiaiškinti.

Vadovėlis parengtas rūpestin
gai, apgalvotai k gali rungtis su

(Atkelta iš 4 psl.)
mijas. Mes norėjome suskaldyti 
į tris premijas, bet Lietuvių fon 
do vadovybė pasakė, kad jokių 
skaldymų negali būti.

K. Bradūnas labai yra susirū
pinęs galerijos langų uždengi
mu. Pirmiausia jie nėra užkalti 
fanera, o vadinama ‘‘burlop” spe
cialia medžiaga galerijų sienoms 
išmušti ir į kurią galima kalti 
vinis, nepanaudojant jokių kab
lių. Nenorint užgauti šios gale
rijos architekto, reikia vis tiek 
pastebėti, kad, statant bet kokį 
pastatą, architekto pagrindinė 
užduotis yra žiūrėti, kad jo su
projektuotas pastatas atitiktų 
to pastato funkciją. Kaip visi 
gerai žinome, meno galerijos 
pirmoji užduotis yra paveikslų 
sukabinimas ant sienų. Galerijai 
sienos yra pagrindinis privalu
mas, o ne langai. Dauguma ma
no lankytų meno galerijų langų 
visai ir neturi.

Keliamas didelis priekaištas 
dėl kabinimo visko, kaip papuo
la, o jei vietos pritrūksta, pa
veikslai statomi ant šiluminių 
vamzdžių. Malonu pasakyti, kad 
kabinimo reikalu pasirūpino ir 
padėjo vienas iš mūsų vyresnių
jų dailininkų, kuris turi vardą 
mūsų meno istorijoje, kuris stu
dijavo Paryžiuje ir kuris daly
vavo parodoje. Padėka jam už 
jo triūsą. Dėl pastatymo laiki
nai paveikslų ant vamzdžių — 
atsitinka taip, kad dailininkai 
nejaučia jokios pareigos prista
tyt savo darbus nustatytu laiku, 
bet atveža, kada jam pačiam pa
togu, ir atvežęs nepasirūpina net 
jų pakabinimu.

“Naujienose” rašantysis kri
tikas, nepasirašęs pavardės, ra
šo: '“Žiūrovų akys per daug me
tų neišvydo figūrinės tapybos. 
Jos parodose nėra. Kodėl? To
dėl, kad šis menas yra sunkus 
ir reikalauja tikslaus akademi
nio išsilavinimo”. Iš šio naivaus 

Į pasakymo atrodo, kad rašanty
sis nežinotų, kas yra meno mo
kyklose mokoma. Dailininkas, 
baigęs meno studijas, turi lais
vą valią: ką jis nori, tą piešia, 
kokį jis nori, tokį stilių ir te
mą pasirenka. Jeigu jam mieliau 
figūros, jis piešia figūras, jeigu 
jam prie širdies dekoratyvinis 
menas, jis pasiliks prie dekora-

i tyvinio, jeigu jam svarbu socia- 
| linės aktualijos, jis pieš jas, jei
gu jam brangiausios gubos, jis 
pieš gubas, ir taip be galo. Kaip 
būtų nubbodu, jeigu visi meni
ninkai pieštų vien figūras. Ir 
kas keisčiausia, jog rašantysis 
nesutaria pats su savimi. Pra
džioje taip pasigedęs figūrų, o 
kai priėjo prie premijos paskyri
mo, pirmuoju kandidatu pasirin
ko patį abstrakčįausią paveiks
lą visoje parodoje.

Ši meno paroda nebuvo nei re
prezentacinė, nei suneštinė, bet 
suprašyta, sumaldauta, iš dau
giausia atsiliepusių jaunesnių ir 
jauniausių mūsų menininkų. La
bai lengva yra iškritikuoti, jeigu 
pačiam nieku nereikia rūpintis. 
Man atrodo, kad geriau, jog dar 
pajėgiame tokią parodą suruoš
ti, negu jokią. Kaip vienas mu
zikos kritikas po prastesnio kon 
cerio kritikos vis dėlto pasakė: 
“Some music is better than no 
music”. Šiuo atviru laišku no
rėjau painformuoti parodų lan
kytojus, kad žinotų, kaip iš tik
rųjų yra.

Regina Jautokaitė, 
Čiurlionio galerijos direktorė

Atkelta iš 3 pusi.)
palyginimas “Sėjėjas”, matytas 
antroje dalyje padarė mažesnio, 
kiek monotoniškai pasikartojan
čio įspūdžio.

Antroji programos dalis pradė
ta puikiais Antano Jasmanto (A. 
Maceinos) velykinio ciklo eilė
raščiais, parečituotais Algimanto 
Dikinio. Po jo Elena Blandytė 
jausmingai atliko tris lietuvių 
kompozitorių religinius veikalus: 
“Te sau blaškos” J. Dambrausko, 
“De Profundis” Juozo Bertulio 
ir ‘'Maldą” — muzika P. Šopa- 
gos (Tekstų autoriai nebuvo pa
žymėti). Solistei jautriai akom
panavo D. Lapinskas.

Alg, Dikinio perskaitytas Jur
gio Jankaus apsakymas ‘'Kry
žius”, nepaisant gražaus turinio, 
buvo per ilgas programos visu
mai, geresnio efekto pasiekė K. 
Donelaičio ‘‘Metų” epizodas.

Buivo gražus žygis, kad choras 
“Pirmyn”, tik ką sėkmingai pa
statęs iš Fr. Schuberto muzikos 
sudarytą operetą “Meilės daina”, 
sutiko dalyvauti šioje programo
je paskutiniu numeriu su Schu
berto “Avė Marijos” muzika ir 
Alg. Braziu, kaip solistu. Tas 
koncertinis pasirodymas turėjo 
savyje ir tam tikrų pavojų: ope
retėje ši muzika 'giedama už sce
nos, Fr. Schubertui mirštant; 
atlikta “veidu į publiką”, ji 
skambėjo kiek per garsiai; prieš 
kūrinį čia atliekant, būtų reikėję 
gerokai pakeisti dinamiką. Deja, teigiamas ir simpatingas su kele- 
suprantama, kad nebuvo gali
mumo tik ką paruošusius prem
jerą choristus apkrauti naujomis 
repeticijomis.

Nors antroji parengimo dalis 
buvo kiek silpnesnė už pirmąją, 
vis dėlto bendras 'įspūdis pasiliko

(Atkelta iš 2 pusi.) 
biografijų, lietuvių operos išei
vijoje veikla, simfoninė muzika, 
baletas, tautinių šokių ir dainų 
švenčių apybraižos, išraiškos 
šokis, sceninė veikla, vargoni
ninkų veikla, M. Petrausko ir A. 
Vanagaičio epochos aprašymai 
ir kt. Leidinys bus gausiai ilius
truotas nuotraukomis.

Nuoširdžiai dėkoju gerbia
mam svečiui už apsilankymą ir 
susidomėjimą mano redaguoja
mu tomu. Šia proga tenka pa
reikšti ir kun. A. Keziui, S.J. pa
dėką už sumanymą tokią encik
lopediją leisti. Praktiškai, žino
ma, tai yra didelis ir nelengvai 
sprendžiamas uždavinys, nes 
tenka rūpintis ir lėšomis ir ki
tais, su leidimu susijusiais, rei
kalais. Leidinys būsiąs leidžia
mas lietuvių ir anglų kalbomis.

• "
Dėkodami prof. J. Žilevičiui 

už malonų pasikalbėjimą, ta pa
čia proga mūsų skaitytojams 
norime čia priminti, jog praėju
sią savaitę (kovo 16 d.) prof. J. 
Žilevičiui suėjo 84 metai am
žiaus. Tad sveikiname sukaktu
vininką, linkėdami sveikatos ir 
ištvermės darbuos. B. K.

tu ryškių numerių, pasilikusių at
mintyje. Jaunimo centro vado
vybei (šiuo atveju ypač kun. Al
gimantui Keziui) priklauso kre
ditas už gyvą, kūrybinę iniciaty
vą.

I

NAMŲ APKALIMAS - “SIDING”
Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kt įvairaus 
metalo, plastikos ir stiklo gaminius namų pagerinimui, papuošimui.

KOSTAS B U T K U S —TELEF.: 778-2781

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS (RENGTI TVORAS
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI

Į

kitų kraštų geriausiais vadovė
liais. Neatsilieka ir VI. Vijeikio 
spaustuvė.

Philomena sako:
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS 

NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR 
TINKAMESNIAM GYVENIMUI.

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25%

UUUO • • w w w w

Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne- Į S Į

$1,000 įdėtas vieniems metams duos •
$1,000 įdėti 4 metams duos « » • • 
$1,000 įdėti 6 metams duos • • • •

• • • 6.5%
• • . 7.5%
. . . 7.75%

šiai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Tede- FSS.'jS 
falinės Valdžios Apdraudę F. S. L. I. C.

CHICAGO ™
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476-7575
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Nauji 
leidiniai

• AIDAI, 1975 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams dr. Leonardas 
Andriekus, O.F.M. Administruo
ja Behvenutas Ramanauskas 
O.F.M., 361 High'land Blvd'. 
Brooklyn, N. Y. 11207. Žurnalo 
metinė prenumerata 12 dol.

'Naujas ‘‘Aidų” žurnalo nume
ris didžiąja savo medžiagos dali
mi šį kartą skirtas Lietuvos ne
priklausomybės ir tautų latsvės 
kovos idėjai. Ta straipsnių ir 
iliustracijų sutelktinė vedama
jam šitaip apibūdinama ir išvar
dinama:

“Nepriklausomos Lietuvos laii- 
kotarpis buvo trumpas. Tačiau 
bent viena 'karta išsiauklėjo są
moningais patriotais ir visoje 
tautoje išsiskleidė lietuviška są
monė. Tai parengė tautą naujai 
negandai — nenumatomų metų 
ateičiai. Dabartinė tautos atspa
ra yra įsišaknijusi nepriklauso
mos Lietuvos dvasioje.

Vasario 16 visada mūsų tautai 
■liks istorinės reikšmės diena. Tad 
jai paminėti skiriamas ir šis nu
meris.

Nepriklausomos Lietuvos so
cialini - ūkinį pažangumą do
kumentuoja straipsnis apie pra
vestą žemės reformą. Kultūrinę 
pažangą apvainikavo pirmasis 
lietuviškas Vytauto D. universi
tetas, kurį primena dedama (be
rods, pirmą kartą išeivinėj spau
doj) jo nepriklausomybės metų 
■paskutiniojo senato nuotrauka.

Baskų Ūkimas yra akivaizdus 
pavyzdys, kaip tauta negali būti 
laisva svetimoj valstybėj, nors ir 
kaip sunku tautą visai (išnaikin
ti.

Krymo totorių atvejis iliustruo
ja, kaip ‘broliškųjų tautų’ sovie
tinis internacionalizmas grie
biasi genocidinės politikos ir pats 
demaskuojasi paprastu senu rusų 
imperializmu.

Tose lietuviškose srityse, ku
rios priskirtos Gudijos ‘respubli
kai’, taip pat vykdoma brutali 
tautinė priespauda. Neseniai 
mūsų spauda apie tai plačiai in
formavo. Pateikiame keleto tų 
lietuviškų kaimų nuotraukas — 
ne iš lenkų okupacijos metų, bet 
iŠ dabartinių sovietinių laikų. 
Šios nuotraukos irgi yra iškal
bingos”.

Be čia išvardintos medžiagos, 
gen. štabo pulkininkas, buvęs 
Lietuvos pasiuntinys Varšuvoje 
ir Berlyne, Kazys Škirpa atsako į 
jam pateiktus klausimus, dalin
damasis su skaitytojais savo gy
venimo patirtimi.

Dviejuos poezijos puslapiuos 
randame pluoštą naujų Vitalijos 
Bogutaitės eilėraščių. Baigiamos 
plačios 1974 metų politinio ir 
kultūrinio gyvenimo apžvalgos. 
Sveikinamas pirmasis "Konti- 
nent” žurnalo numeris. Verti
nami jaunimo suvažiavimai. Mi
nimos kovos su naciais dėl Lie
tuvos moksleivių, 'recenzuojamos 
Algirdo Landsbergio stebuklinės 
dramos.
' Numerį gražiai puošia Petro 

Vaškio keramikos darbų nuo
traukos, o viršelį — lietuvių liau
dies skulptūra “Šv. Jurgis”.

• BOOKS ABROAD, Volu- 
me 49, Number I, Winter 1975. 
An Intemational Literary Quar- 
terly. Sponsored by The Univer- 
sity of Oklahoma. Editor: Ivar 
Ivask, 401 West Brooks, Room 
45-A Norman, Oklahoma 
73069.

Šis anglų įkalba leidžiamas li
teratūros žurnalas išeina keturis 
karius metuose, pasirodydamas 
rašytojų nuotraukomis iliustruo
tais ir rinktine medžiaga užpil
dytais didelio formato pusla
piai;. Norinčiam pasekti visos 
Įąffąnlinėi? literatūros dabartį.

Antanas Petrikonis Verbos (Nuotr. V. Noreikos)
Iš šiuo metu vykstančios parodos Marųuette Art galerijoje, 3215 W 63rd St. 
Chicagoje.

“Books Abroad” žurnalas yra 
tam nepamainoma prięmonė.

Šį kartą rašoma apie iš par
tijos išmestą Čekoslovakijos ra
šytoją Ludvik Vacuilik ir jo no- 
vel “The Axe”. Aptariama ir iro
niškojo vengrų rašytojo Tibor 
Dėry kūryba. Peržvelgiamos Ry
tų Vokietijos dramaturgijos kryp
tys. Supažindinama su šių dienų 
danų rašytoju Klaus Rifbjeng ir 
kt

Viso pasaulio literatūrų naujų 
knygų apžvalgose recenzuojamos 
šios lietuvių knygos: Liudo Do
vydėno ‘‘Pašiurpo mano velnias” 
(Rimvydas Šilbajoris), Anatoli
jaus Kairio “Karūna” (Viktorija 
Skrupskelytė) ir Birutės Pūkele- 
vičiūtės “Naujųjų metų istorija” 
(Viktorija Skrupskelytė).

Žurnalo “Books Abroad” me
tinė 'prenumerata 10 dol. dve
jiems metams — 18 dol- Admi
nistracijos adresas: Books Ab
road, 1005 Asp Avė., Norman, 
OklahoXia, 73069.

mų detalės vers susimąstyti, kai 
kurios nusišypsoti (ir gera pras
me), kai kurios bus lyg ir savos, 
kaip artima analogija skaitytojo j 
pergyvenimams. Tai žmonių, | 
įvykių ir kraštų margumynas, 
įterptas į pokario dešimtmečių 
rėmus.

Atsiminimų puslapiai knygoje 
suskirstyti į šiuos didžiuosius .sky
rius: Vienas mažas gyvenimas, 
Panevėžio gimnazijos romanti
ka, Vytauto Didžiojo universite
te, Karo mokykloje, Teismo dar
be, Moksliniam darbe Vilniaus 
universitete, Sudiev, Lietuvai, 
Prancūzijon, Argentinon, 'Ameri
koje.

gaunamas "Drauge'’.
1 įvadinėse knygos pastabose 
autorius šitaip prasitaria: “Ma
no atsiminimuose istorinė tiesa 
perdėm saistosi su epochos alsa
vimu. Viskas perteikiama frag
mentais, nuotrupomis ir epizo
dais, užsilikusiais atmintyje. Tai 
.pripuolamo mėgėjo apybraižos, 
todėl nevisuomet išsireiški
mams surasti žodžiai, o kartais 
ir mintys užbėga pirmyn”. Kny
gos pobūdis čia labai: tiksliai ap
tartas, ir nieko negalėtume pri
dėti ar užginčyti. Viena tik ga
lėtume pasakyti, jog knyga pa
rašyta ir apipavidalinta neatkiš- 
tinai ir įdomiai, pradžioje net 
nusikeliant į senelių pasakotus 
baudžiavų laikus, o baigiant įsi- 
kurdinimu Amerikoje. Atskiri 
knygos fragmentai toli prašoka 
vien tik asmeniškus išgyve
nimus, turi ir apibendrinančios 
istorinės reikšmės, nors būtų kal
bama ir apie akimirkų detales.

• LIETUVIŲ DIENOS, 
1975 m. vasario mėn. Nr. 2. 
Žurnalą redaguoja redakcinė ko
legija. Leidžia A. F. Skirius. Me
tinė prenumerata 10 dol. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029.

Gausiomis nuotraukomis ir 
straipsniu minima Lietuvos ge
neralinio konsulo Aniceto Simu
čio 65 metų amžiaus sukaktis, 
spausdinama Antano Skirkos be
letristinė apybraiža ir Pr. Visvy
do eilėraštis, duodamas atsimi
nimų gabalas iš nacių druskos 
kasyklų, minimos Šv. Pranciš
kaus seserys Hartforde, gražūs 
du puslapiai skirti ir Lietuvių 
dienoms Adelaidėje, Australijoj. 
Įvairios Veidų ir vaizdų skiltys ir 
kt

Leidihio kaina 1 dol. Papildy
mus ir pasiūlymus siųsti Joriui 
Damauskui, 4523 S. Francisco 
Avė, Chicago, III. 60632. Šiame 
numeryje užsibrėžtuose rėmuose 
pateikiama net 420 pavadinimų.

• PASAULIO LIETUVIS, 
1975 m. vasario mėn., Nr. 11/ 
76. Leidžia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Biulete
nis Bendruomenės minčiai ir gy
venimui. Redaguoja Stasys Barz- 
dukas, 18308 Hiller Avė., Cleve
land, Ohio 44119. Administruo
ja Stasys Džiugas, 7240 S. Mo- 
zart St., Chicago, III. 60629. 
Prenumerata: 3 dol. metam.

Numeryje akcentuojama: Va
lančiaus ir Čiurlionio sukaktys; 
Australijos lietuvių didysis rū
pestis; būtinas susiklausymas 
Bendruomenės darbe; rakštis — 
slapyvardžiai ir kita bendruome
ninės veiklos informacinė me
džiaga, gausiai paįvairinta nuo
traukomis.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1975 m. 
kovo mėn. 9 d. Lietuvių jėžuitų 
ir Jaunimo centro Chicagoje 
biuletenis. Redaguoja Danutė 
Vakarė. Atsakingasis redaktorius 
— kun. Alg. Kezys, SJ. Admi
nistruoja Petras Kleinotas, ŠJ. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago III. 60636.

A. Tamošaitis rašo apie 
džiaugsmo reikšmę, plačiai pa
vaizduota Kaziuko mugė Jauni
mo centre ir jaunimo rengtas 
Vasario 16-tos minėjimas, mini
mos lituanistinių mokyklų su
kaktys, duodama Jaunimo cent
ro veiklos plati kronika. v

• Filatelistų draugijos “Lie
tuva” BIULETENIS, 1975 m. 
sausio - kovo mėn. Nr. 1. Reda
guoja redakcinė komisija. Admi
nistruoja Kazys Rožanskas, 6941

S. Claremont Avė., Chicago, III. 
60636. Biuletenio metinė prenu
merata 5 dol. Atskiro numerio 
kaina 1 dol.

Prano Naujokaičio

LIETUVIŲ LITERATŪROS
ISTORIJA, I tomas
Tai naujausias lietuvių litera

tūros nagrinėjimas šių laiką švie. 
soje, didelio formato, kietais vir
šeliais. virš 600 pusi, dydžio kny
ga, labai reikalinga mokyklai, ra
šytojams. žurnalistams ir visai lie
tuviu šviesuomenei.

1 egzempliorius $10.00
2 egzemplioriai $18.00
8 egzemplioriai $24.00 

Užsisakant daugiau kaip 8 egz 
$7.50 už kiekvieną.

Užsakymus siųskite: Mr. A.
Kareiva, 7080 S. RockivcH Sk, 
Chicago, nl. 80628. čekius ar 
’money order’lus rašykite:
LB Kultūros Taryba vardu. Ne
siųskite voke grynų pinigų.

• Paulius Rabikauskas, S. J.,
DIE GRUENDUNGSBULLE
DĖS LATEINISCHEN BIS- 
TUMS SMOLENSK UND AN
DERE DIESBEZUEGLICHE
PAPSURKUNDEN f 1636). At
spaudas iš ARCHIVUM HIS- 
TORIAE PONTIiFICIAE, 12, 
1974. Pontificia Universitas Gre- 
■goriana, Facultas Historiae Ec- 
clesiasticae, Rornae.

Tai dvidešimties didelio for
mato puslapių vokiečių kalba 
parašyta studija apie tą įdomų 
lietuvių tautos ir Bažnyčios lai
kotarpį, kada Lietuvos—Lenki
jos politinių jėgų ekspansijoje ir 
Vakarų krikščionybė stūmėsi toli 
į europiškuosius Rytus, net įstei
giant vyskupiją Lietuvai tada 
priklausančiame Smolenske. Prie 
vokiškai parašytos studijos pri
dėti ir dokumentiniai ano meto 
šaltiniai lotynų kalba.

• Henrikas Lukaševičius, 
VIENAS MAŽAS GYVENIMAS. 
Linksmi ir liūtini autobiografi
niai pasakojimai. Išleido Akade
minės skautuos leidykla 1975 m. 
Chicagoje. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Tiražas 1000 
ęgz. Trijų spalvų viršelis Lijolės 
Židonytės. Leidinys 192 psl., 'kai
na 5 dol., gaunamas ir “Drau
ge”.

įžangos žodyje autorius, be ki
ta ko, sako: “Gimiau žmogumi. 
Jei hitutė ar skruzdė gali būti 
verta aprašymo, tai tegu nebū
siu smerkiamas už tai, kad drįstu 
čia kalbėti apie pasaulį, kuria
me gyvenau”. Iš tikrųjų atsimi
nimų autoriaus smerktu nėra už 
ką, kada jis moka tuos atsimini
mus gana šmaikščiai, kažkaip 
labai skaidriai ir labai paskaito
mai parašyti. Kai kurios aprašy-

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

• Andrius Ryliškis FRAG
MENTAI IŠ PRAEITIES MIG
LU. Atsiminimai. I. Išleista Chi
cagoje 1974 m. Redagavo Povi
las Gaučys. Spaudė ‘‘Draugo” 
spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chi- 
cago, III. 60629. Leidinys 536 
psl., kaina kietais viršeliais 15 
dol., minkštais — 1

• LIETUVOS ISTORIO
GRAFIJA, Nr. 4. Leidžia Lie
tuvių istorijos draugija. Parengė 
Jonas Damauskas, Library of In- 
tetriational Reiatdons, Chicago, 
III. *

Šiame 44 psl. leidinyje patei
kiamas sąrašas kai kurių veika
lų Lietuvos istorijos- klausimais, 
parengtų ne lietuvių, ne lietuvių 
kalba 'ir, per paskutiniuosius ke
liolika metų išleistus ne Lietu
voje. Tai vis mokslinės studijos, 
dokumentinės apybraižos, atsi- 

______ _j minimai, dokumentuotos apy- 
12.50 dol., i sakos, populiarūs pasakojimai.

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

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, 60629

WAGNER and SONS
TYPEWRITERS, 

ADDING MACHINES 
AND CHECKWRITERS 
NAUJOS — NAUDOTOS 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas Jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago

Phone — 581-4111

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 1975 METAIS
American TraveI Service Bureau Šiais metais yra snorganlząvua 

11 grpinių kelionių | Lietuvą.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena Kaune) 
Kiekvieną Grupę Lydės Prityręs Kelionių Vadovas 

Sekančios grupės į Lietuvą jau yra pripildytos: 2, 3> 4, 5, 6, 7 ir 8.
#1 — Gegužės 26 d. — birželio 16 d. iŠ NEW YORKO — $ 979.00 

iš CHICAGOS — $1098.00 
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 5 naktys Tali
ne, 2 naktys Maskvoje.

#9 — Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGOS — $1098.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 4 naktys Ry
goje, 3 naktys Maskvoje.

#10 — Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEW YORKO — $ 929.00
iš CHICAGOS — $1048.00 

2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ry
goje, 3 naktys Maskvoje.

#11 — Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — Kainos bus paskelbtos vėliau. 
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ry
goje, 4 naktys Maskvoje.

#12 — Lapkričio 22 d. — gruodžio 6 d. 4 salos — Havajai — $599.00 
Taipgi turime grupinių (Chartėrs) skridimų į Europą, kuriais galite 

pasinaudoti ir nebūdami klubų nariais, Chicago - Miunchenas tik
tai — $435.00. (Ten ir atgal).

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome reikalaujamus 

iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais 
po visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus —■ 
be jokio papildomo mokesčio.

AIR KARES AND CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT ARE 
SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

^iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiĮ

A. T V E R A S
< 4IK RODŽIAI IR BRANGENVRfiš 

Panlailniiu Ir tab-ymaa
2646 W (®ti. St, TeL REpabik LlIMi =

-dlllllllllllllllllllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh'

£iiiiiiiiiimiiimiiiimiiimiiiiiiiiiimimimmiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiĮg 
| PETE’S AUTO REPAIR | 
= Čia daroma Motor tune-up. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių g 
g transmisijų remontas. Starteriams ir altematoriams duodamos U- g 
= galaikės garantijos.

PETRAS PIŠNYS, savininkas
6211-15 S. Damen Avė. TeL 737-3988

ūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr
ĮSIGYKITE PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ • 

SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ
Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą 

ir geriausias pirkimo sąlygas.

CHRYSLER CORDOBA 
1975 m. Sportinis, 

ekonomiškas 
2 durų Hardtop

PLYMOUTH FURY — Sport. 2 durų Hardtop, 6 cilinderių

Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile ir 
kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00.

Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), spar
nus (Fenders) ir sureguliuos motorą.

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515

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

PACKAGE EXPRESS » TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGAI 1776 BROADWAY, NEVV YORK, N. Y. 10019 TeL — 581-6590; 581-7729 
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymai 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui {vairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated with PODAROGIFTS, INO.

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

MŪSŲ SKYRIAI
Allentown, Pa. — 126 TUgiunan Street ................. _...._.... —.......
Baltimore 31, MU. — 1900 Fleet Street ........................... ..................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue _____ _—........
Bufialo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ......... „....... _________
Chicago 22, HL — 1241 No. Ashiand Avenue ....... ......................
Chicago, BL 60629 — 2608 VVest 69 Street ___ __ ___ _________
Chicago, Dl. 60609 — 1855 West 47 Street ....... ..........................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilnorth Avenue .........   ,
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue _____
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres Rt 9 ................_....
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ___ ____
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ....................... ..
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .....................
Newark, N. J. — 378 Market Street .................. _..... .......................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .............. .......................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue .......... _................____
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ................ .......
Phoenbc, Ariz. 85027 — 22047 N. Biack Canayon Hwy..................
Rahway, N. J. — 47 East Miiton Avenue ...„..............
Sllver Springs, Md. 20910 — 961 Bonifant St .................................
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue ............. _...........
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 MarceDus Street ......................... ..
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ............. .......................
Urtea, N. Y. — 903 Bleeker Street ............................................ .

.....  435-1654 

.....  342-4240 

...... 467-6465

.....  895-0700

..... 486-2818
----  925-2787
.....  376-6755
...... 771-0696
----  365-6780
.....  363-0494
..... 365-6740
.....  249-6216
..... 385-6550
..... 042-2452
..... 674-1540
...... 475-7430
....  766-4507
602-942-8770
.....  381-8800
301-587-5777
...i.. 257-6320
..... 475-9746 
..... 392-0300
.....  732-7476
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Antanas Petrikonis Gyvenimo kelyje (Nuotr. V. Noreikų,)
Iš šiuo metu vykstančios parodos Marųuette Art galerijoje, 3215 W. 63 rd St., Chicagoje.

istorijos — prof. V. Jędrzeje- damas to fondo įsteigėjo A. Jur- 
wicz. Pilsudskio instituto, steigė- zowskio numatytas tikslus. Pre- 
jas Nevv Yorke, prof. H. Paszkie- mijų skirstymo komisijos vardu 
wicz, Jogailaičių dinastijos žino- kalbėjo prof. Alicija Iwanska, pre- 
vas Londone, .prof. J- Lojek, dau- mijuotųjų vardu kalbėjo prof. V. 
gelio istoriu ų 
Londone;

plastinio meno 
iliiustratorė M. Berczowska (Var
duvoj), M. Bohusz’-Szyszko ('Lon
done) ;

teatro istorijos — prof. Z. Ra- 
szewski (Varšuvoj),

visuomeninės kultūros — Z. 
Vfozavvska. prof. A. Kaminski 
(Lodzės univ.).

Tūkstančio dolerių ■; 
buvo skirta ir amerikiečiui prof. 
D. C. Gerculd už vertimus iš len-

veikalų autorius Jędrzejevviez. Poetės B. Obertyns- 
| kos (II gen. Anderso korpuso sa- 

tapytoja ir vanorės) padėkos laišką perskaitė 
jury kom. sekretorė H. Bieloruk.

.Šios premijos lenkų visuomenėj 
susilaukia plataus susidomėjimo.

J. Pr.
MIRĖ JUGOSLAVŲ 

RAŠYTOJAS*

; Ivo Andr'ič, vienihtelis Jugos
lavijos rašytojas, laimėjęs Nobe-

premija sulaukęs 83 m. mirė
kraujo išsiliejimu smegenyse. 

, . , , „ ¥ .. .1 Mirė Belgrade. Literatūros Nobe-

į maną “Tiltas per Driną , 1961 
melais. »

žymėjo versdamas St. I. Witkie- 
wicziaus meniskus kurinius.

Premijos duodamos kasmet jau _
lįsti metai. Iškilmes pravedė fon. MENAS D. BRITANIJON ,
do pirmin. A. Coudert, išryškin- Pennsylvanijos meno akade-

Kultūrinė kronika
ŠI SAVAITGALI TORONTAS 

KONCERTUOJA CHICAGOJE

Toronto šokių, dainos ir muzi
kos ansamblis ‘ Gintaras” šį šeš
tadienį (šiandien) 7 vai. 30 min. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj pa
sirodo eikagiečiams. Ansamblis 
gausus nariais, pasiekęs išskirtinio 
lygio savo programos atlikime, tai 
vienas iš pirmaeilių reprezentaci
nių vienetų. “Gintaras” Chica- 
gon atvyko pakviestas “Margu
čio”.
CHICAGOS AUKŠTESNIOSIOS 

LIT. MOKYKLOS BUV. 
MOKINIŲ DAILĖS PARODA
Chicagos aukštesnioji ftiokykla, 

kuri šį savaitgalį iškilmingai mini 
savo 25 metų darbo jubiliejų, šios 
kolonijos lietuvių 'gyvenime yra 
išvariusi ir tebevaro gilią švietimo 
ir kultūrinio darbo vagą. Per 25 
metus yra išleidusi gyveniman 
apsčiai mokinių, kurie dabar jau 
plačiai reiškiasi visuomeninio ir 
kultūrinio darbo baruos. Šitai liu
dija ir jubiliejaus proga šiuo metu 
Jaunjjmo centre tebevykstanti bu
vusių mokyklos absolventų daili
ninkų ir foto menininkų įvairi ir 
įdomi paroda. Dalyvių apie 30. 
Gera eksponatų dalimi paroda yra 
pasiekusi nemažo lygio, ir šiuo 
jaunųjų prasiveržimu čikagie- 
čiams labai verta susidomėti. Pa
roda atdara šiandien ir rytoj.

OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRININKAMS KILPA 
VIS LABIAU MUILINAMA 

IR VERŽIAMA
Vasario mėnesio paskutinėmis

dienomis visos Lietuvos kultūri- Sąjungos Komunistų 
minkai vėl buvo suvaryti Vilniun Centro Komitetą, kad ir ateityje 
į vadinamą kultūros darbuotojų 
suvažiavimą. Tokių sušaukimų 
tikslas visada būna vienas ir tas 
paits: išbarti ir išgąsdinti sušauk
tuosius .užtvirtinant jiems, kad 
tiek rašytojai, tiek muzikai, tiek 
dailininkai ar mokslininkai tari

tik dar tvirčiau ir įsakmiau, bu
vo pakartota ir šį sykį.

Valandas užsitęsusioje KP CK 
sekretoriaus A. Barkausko kalbo
je nuolat ir nuolat buvo akcen- 

i tuojama:
‘‘Žodžiu, į meną mes žiūrime 

kaip į neatskiriamą socialistinės 
visuomenės formavimo dalį, kaip 
į vieną iš jos sąmonės formų. 
Partijos politika meno srityje yra 
neatskiriama jos bendros politi
kos dalis. Jeigu aukščiausias mū
sų idealas, aukščiausias tikslas 
yra komunizmas, tai ir mūsų kul
tūra negali turėti kitų tikslų. Jei
gu mūsų visuomenės sąmonė yra 
socialistinė, — o ji būtent tokia, 
— tai ir jos sudėtinė dalis —me
ninė sąmonė negali būti bespal
vė, tuščiažiedė, ne socialistinė, 
štai kodėl idėjinis meno kryptin
gumas, jo visuomeninė orienta
cija, jo komunistinis partišku
mas, liaudiškumas buvo ir yra 
nuolatinis partijos rūpestis-

Kodėl vėl prisimename šiuos, 
atrodo, visiems gerai žinomus da
lykus? Ogi dėl to, kad vienas 
kitas jaunuolis, prisiklausęs už
sienio “balsų” ar visiškai nepa
žindamas mūsų gyvenimo tikro
vės, pasuka į klystkelius...” ir t. t. 
ir t. t. (Literatūra ir menas, 75. 
III.8).

Žinoma, po tokių nedvipras
miškų mostų ir kilpos truktelėji
mų, susirinkusiems nieko dau-1 
giau nebelieka tik pasiųsti parti
jai tokius pasižadėjimus:

“Mes, Lietuvos TSR kultūros 
darbuotojų antrojo suvažiavimo 
delegatai, užtikriname Tarybų 

partijos

ištikimai tarnausime Komunistų 
partijos reikalui, ryžtingai kovo
sime už mums keliamų uždavi
nių įvykdymą. Kartu su visos 
mūsų daugianacionalinės Tėvy
nės darbo žmonėmis skirsime vi
sas savo jėgas ir talentą kilniems 

dirbti ..ir kurti ti'k komunistų par- komunistinės visuomenės sukūri- 
tijai ir be jos žinios nė žingsnio mo tikslams.
hekryptelti į šalį. Lygiai tas ipat, I Tegyvuoja Tarybų Sąjungos

Komunistų partija —visų mūsų 
pergalių įkvėpėja ir organizato
rė!” (t. p.).

LENKŲ FONDAS PREMIJOMS 
PASKYRĖ 62,000 DOL.

New Yorke esantis A. Jurzy- 
kowskio fondas paskirstė 62,000' 
dol. 24-riems lenkų moksliniu-: 
kams, rašytojams, menininkams i 

. už .pirmaujančius darbus moksle, l 
, mene ir literatūroje. Premijos i 

skirstomos nežiūrint, kur premi
juojamieji gyvena ir kokios vals-' 
tybės piliečiai jie yra. Šiemet bu-1 
vo premijuota 13 gyvenančių 
Lenkijoj, 5 JAV-se, 3 D. Britani-1 
joj, po vieną V. Vokietijoje, Švei-, 
carijoj, Prancūzijoj. s

Premijas laimėjo:
medicinos — chirurgas R. Kre- 

czko (Lodzės med. akad.), dr. M. 
Rytel (Wisconsin med. kol.), dr.i 
St. Woyke (Varšuvos onkologijos; 
inst.).

tiksliųjų mokslų — biologas A. 
Bajer (Oregono univ.), matema
tikos E. Ma-rczewški (Wroclavo 
universiteto organizatorius), prof. 
M. A. Rudzinska (Rockefellerio 
univ. New Yorke), fizikas J. Rze- 
wuski (Vrocslavo univ);

filosofijos — prof. kun. I. Bo- 
chenski (sovietologas Friburge, 
Šveicarijoj);

sociologijos — A. Hertz, auto
rius “Škico apie ideologiją” New 
Yorke;

visuomenės mokslų — prof. J. 
Wolski (buvęs Jogailos univ. dės
tytojas, dabar Varšuvoj);

visuotinės istorijos — B. Cy- 
vvinski, redakt. žurnalo “Znak”, 
A. Micevvski, autorius Pilsudskio, 
Dmowskio biografijų;

literatūros — poetė B. Ober- 
tynska (Londone), rašytojas V. 
Odojewski (Miunchene), T. Kar- 
powicz, autorius “Akmeninės mu
zikos”, dabar dėstąs Chicagos uni
versitete;

literatūros istorijos — rašytoja 
M. Czapska (Paryžiuje),

=I

FRANK’S TV and RADIO. INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

KAIP PATOGU!
Užsisakykite šias plokšteles paštu.
1. KALNUOS DAINUOJA — Baltija n ................. ........ $6.00 .... ..  □
2. SU ŠOKIU IR DAINA — Neo-Lit ...................... ........ $6.00 ..... .. □
3. GROJAME JUMS — Neo-Lit .......................... ....... $6.00 ..... ..  □
4. GAUDŽIA TRIMITAI — maršai ......................... ........ $5.00 ..... ..  □
5. DAINOS — Kun. V. Gorinąs ............................. ........ $6.00 .... ..  □
6. ŽIRGINĖLIAI I ir II vaikams po ...................... ........ $5.00 .... ..  □
Pažymėkite pageidaujamas plokšteles ir siųskite:

GIFTS INTERNATIONAL, 2501 W. 71st St., Chicago, IU. 60629
Plokštelės su sąskaita bus tuojau Jums pasiųstos.

mija Šiemet pasiųs j D Britaniją' ‘ 
kilnojamą tapybos. parodą, susi-1' 
dedančią iš 48 paveikslų. Paroda , 
ruošiama ryšium. su JAV 200 m. 
sukaktim.

J Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 
Įj nes j>a plačiausiai skaitomai- lie 
> tuvių dienraštis, Gi skelbuuų kai 

viaujiu, primnamob

C

1975 TOUR TO LITHUANIA AND GERMANY
WITH

EUROPA TRAVEL SERVICE
911 East I85th St., Cleveland, Ohio 44119

Telephone: (216) 692-1700
0N KLM ROYAL DUTCH AIRLINES TRANSATLANTIC 

BOEING 747 JUMBO JET PLANE

Departure: May 29, 1975 Retam: tane 12, 1975 

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price from New York $ 921 00

ITINERARY:
5 nights in Vilnius with a full day mccursion to Kaunas, 
(Possibility of extra night ln Vilnius)
4 nights in Riga, Latvija
4 nights in West Germany

TOUR PRICE INCLUDES:
• Economy class air fare from Cleveland, respectively 

from New York
• Air transportation Lenlngrad, Vilnius, Riga, Leningrad
• First class hotel accomodations, double occupancy
• Pension accomodations in VVest Germany
• 3 meals daily in Vilnius and Riga
• Sightseeing tours
• Transfers
• Bus transportation
• Baggage handling 

departure from other
to the New York
For

rate:
cities add the fo!lowing fares

į

RAME S A V I N G S
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 VVest 47th Street
PLENTY I

7 ¥4 % 
Mokamas už 6 m. 

certifikatus. 
Minimum $1,000

PINIGAI ĮNEŠTI IKI

Tel. Lfl 3-1033
SPACE

5 ¥4%
Mokamas už 
investavimo 

sąskaitas

OF FREE PARKING

6l/2%
Mokamas už 1 m. 

certifikatus.
Minimum $1,000

t 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl 12 v. d. — Trečiad. uždaryta 
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD. — 9 v. ryto Iki & v. vak.

PIRMAD. ir KETVIRTAD. — 9 v. r. iki 8 v. v

Laidotuvių Direktoriai

MSŽHMaNS
4844 SOUTH VFESTEBN AVKNLF

4IR CONDmONEP KOPLYČIOS1

TRYS MODERNIŠKOS 
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7*8600 REpublic 7*8601 I
■■■■■■■■■■■

DETROIT: $81.00 
TORONTO $86.00 

SINGLE SUPPLEMENT $95.00 

Ali rates are subject to change.

RESERVATION FORM

CHICAGO:
BUFFALO:

$119.00 
$68.00

MARQUETTE FUNERAL HOML
— TĖVAS IR SŪNUS —

TE78 MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf Tįsi St, Tel. GRovehill 6-2345-6 
1410 S 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2106-09 

AIKSTP AUTOMOBILIAMS STAOTl

EUROPA TRAVEL SERVICE, 911 East I85th St, 
Cleveland, Oliio 44119 Telephone (216) 692- 1700

GENTLEMEN:
Enclosed is $__________ es deposit for this tour. (Make

checks payable to Europa Travel Service). Minimum deposit $100.00 
per person. Fina! payment due 30 days prtor to the departure date.
Mr. - i . ‘
Mrs._______________
Address ___________ _
City ________________
Telephone number_____
I will be travelllng with

Statė__ ___________
Single accomodations

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiMiiiiNiiiinniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

PER ANNUM

PER ANNUM
SO month. 
minimum 

$3000 or more

HIGH RATES
PAID OUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL: LA 3-8248

(VVEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

lUlIUlllUIlUt IIU1IUU1UU1U

7^- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Aaociacijoa Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) IR SOMOS 
{314 W. 23rd PLACE 
{424 W. 69th STREET 
11023 Southwe»f Highvay, Palos IIIlls, IU

Tel. Virginia 7-6872 
Tel REpubUr 7-1213 

TeL 974-4410

PETRAS BIELICNAS
1348 8. CALIFORNIA A VE. Tel LAfayette 3-3572
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REDAGUOJA ST. SEMENIENE, 0507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925-5938

DALIA BYLATTIENĖ

Dalia Juknevičiūte

Kovo 1 d. Chicagoje palaido
jome dailininkę, aktorę, režisierę 
Dalią Juknevičiūtę. Laidotuvės 
buvo jos keturiasdešimto gim-. 
tadienio dieną.

Dalia nebuvo plačiai žinoma 
nei mūsų Chicagos ‘bendruome
nėje, nei po visą kontinentą išsi
sklaidžiusių lietuvių tarpe. Nemė
go pagyrų, pati nesigarsino, bu
vo kukli, darbšti menininkė. Jai 
su visam išėjus, kad įsisąmonin- 
tumėm, kokio žmogaus išeivija 
neteko, privalu atskleisti, nors 
suglaustai, jos trumpos viešnagės 
šioje žemėje kelius, gyvenimo 
tikslą ir darbus.

Jaunystė ir meno studijos 
Europoje

Gimusi 1935 m. Kaune, JAV- 
ėse atsirado dar gimnazistė. Chi
cagoje bai gė šv. Kazimiero aka
demiją ir, ją lankydama, mokėsi 
tapybos Albino Bielskio - Elskaus 
studijoj. 1952 m. konkursiniu ke
liu gavo Chicagos Meno institu
to stipendiją. Institutą baigė 
1957 m. bakalauro laipsniu. 
Antrą šio Instituto konkursinę 
stipendiją gavo kartu su šian
dien vienu iš garsiausių Chica
gos skulptorium Richard Hunt 
(iš 750 kandidatų) studijuoti 
meną Europoje, kur ji gilino ži
nias visus metus Italijoj, Prancū
zijoj ir Vokietijoj.

1958 m. ištekėjo už poeto Al
gimanto Mackaus ir pradėjo dirb
ti kaip dailininkė atlikėja ir kū
rėja, daugiausia vitražų ir mo
zaikos srity, Adolfo Valeškos 
meno studijoj, kurioj su .pertrau
komis išbuvo iki 1973 m. Da
lios Juknevičiūtės tapybos ir gra
fikos darbai yra išsisklaidę pri
vačiose kolekcijose o mozaikos Ir, 
vitražai puošia bažnyčias ir ki- j mas didžiąja raide, — ne mė
tas institucijas. Jinai taip pat gėjiškas, ne kompromisinis, bet1 
iliustravo keletą knygų, jų tarpe 
Liūnės Sutemos ir Algimanto 
Mackaus poezijos leidinius.

Diplomuota aktorė
1960-65 m. laikotarpy, pateku

si vėl konkursiniu keliu, Dalia 
studijavo Chicagos Goodmano 
teatro studijoj, gavusi to paties 
teatro stipendiją. Čia ji išėjo gerą 
teatrinę mokyklą ir išmoko vis
ko, ko scenos “virtuvė” reikalau
ja: aktorystės, režisūros, balso 
pastatymo, judesio, grimavimosi, 
kostiumų siuvimo, dekoracijų ga
minimo, apšvietimo, reostatų 
mechanikos ir daug kitų, eili
niam žiūrovui neapčiuopiamų ir 
neįsivaizduojamų sudėtingų plo
nybių. Studiją baigė ‘‘BFA ir The
atre Arts” laipsniu.

Kaip aktorė ir režirierė ji buvo 
pilnai pasiruošusi ir dirbo teatre 
su meile ir entuziazmu Būdama 
dar studijoj, daug vaidino pačios 
studijos ir Goodmano teatro pa
statymuose ir buvo gerai įvertin
ta New York Times, Chicago 
Tribūne ir kt. žymesnių dienraš
čių kritikų. New York Times yra 
išleidęs “Index of Theatrical 
Productions” mikrofilmus, ku
riuose randame ir Dalia Mackus 
vardą. Dalia buvo viena iš ne
daugelio lietuvių aktorių, turėju
si “Actor’s Eųuity” kortelę — 
diplomuotos aktorės pažymė- 
jimą.

Liet. mot. fed. Chicagos klubo pirm. M. Marcinkienė (vidury) su dviem klubų steigėjom dr. V. Sruogiene (k.) — 
Chicagos klubo, ir dr. M. Krasauskaite (d.) — Miuncheno klubo, vienoje kultūrinėje popietėje L. Taut. Namuose.

Nuotr. Z. Degučio

kėkimės, kad draugų ir ją verti
nusių žmonių pastangomis tai 
bus įvykdyta.

Didžioji svajonė —dubti su 
režisierium Jonu Jurašu

Jeigu dabar sakoma, kad me
nininkas, sulaukęs 60 m. amžiaus, 

i yra pačioje savo stiprybėje ir 
į brandume, regis, Dalia Išėjo sa
vo kūrybiniame pavasary. Jos 
pačios žodžiais, tai tiesa, nes 
prieš pusmetį, jau sunkios ir ne
pagydomos ligos išvarginta, drau
gams sakė: “Kaip mažai dar at
likau, kiek daug dar reikėtų pa
daryti, dirbti...” Ir iki pat amži
no užmigimo Dalia dirbo, kiek 
galėjo. Šviesesnėse ligos prošvais
tėse ji skaitė lietuvių literatūrą ir 
rinko medžiagą “Pelkių žiburė
lio” valandėlėms. Keletą savaičių 
prieš mirtį Dalia prašė nebe
skelbti jos pavardės “P. Ž.” re
daktorių tarpe, nes jai atrodė tai 
esą nesąžininga, taip mažai pri
sidedant prie darbo...

Tasai žodis- “sąžininga” taip 
tiko Daliai. Jos meninė veikla 
buvo .pagrįsta sąžiningumu: ap
siimtą darbą atlikdavo ne tik 
kruopščiai, darbščiai ir tiksliai, 
bet ir sąžiningai, štai vienas iš 
daugelio pavyzdžių: K. Ostraus
ko “Duobkasiuose” Dalia vaidi
no Jauną Moterį. Dailininkas ją 
aprengė juodu triko, kuriam rei
kėjo beveik baleriniško liemens. 

. Po ilgų, varginančių, iki naktų 
užsitęsusių repeticijų, grįžus na- 

_ _____ . ,________t • mo Dalia dar mankštinosi, gim-
ne save teatre, bet teatrą per sa- nastikavosi, sakydama, kad ne 
ve”. | tik balsas, bet ir kūnas turi būti

Apie jos pastatymus ir vaidy- vaidmeniui paruoštas.
b'nę veiklą reikėtų išsamios, at-1 Dalios Juknevičiūtės, kaip me
ski ros studijos. Norėtųsi dar pažy- nininkės ir žmogaus, liūdi visi, 
mėti, kad teatro ji niekad neap- kurie žinojo ar jautė jos gyvenf- 
leido — jei nebuvo darbo lie- nio tikslą: atgaivinti tikrą, gerą 
tuvių scenoje, ji vaidino su ame- lietuvišką teatrą bei, atskleisti 
rikiečiais: Near North Theatre, 
Theatre of Phynance Radio

gos aktorių, dalyvavo ir mūsų di
dysis scenos veteranas Henri
kas Kačinskas.

Dalia skatino jaunimą 
mylėti ir gerbti lietuvišką žodį
Dalia Juknevičiūtė niekad ne- 

' atsisakydavo dalyvauti grupi
niuose rečitaliuose ar kitų kole
gų pastatymuose. Jau ligos pagau
ta, vos keletą mėnesių po ope
racijos, Dalia vaidina V. Alan
to “Buhalterijos klaidos” ištrau
kose, nepaisydama daktarų įspė
jimo tausoti save. Pareiga padėti 
kolegoms aktoriams neleido jai 
ilsėtis. Sauliaus Šimoliūno teigi
mu, Antanas Rūkas taip ją yra 
apibūdinęs: “Dalia mėgo matyti

po-

Dalios meilė lietuviškam 
teatrui

Goodmano teatro režisierė 
h'a Leontovich, plačiai žinoma
amerikiečių tarpe, šiuo metu dir
banti New Yorke, yra parašiusi 
išskirtinai geras rekomendacijas, 
kurias panaudojusi, Dalia galėjo 
patekti į profesinį amerikiečių te
atrą. Tačiau ją traukė lietuviš
kas teatras, tomis rekomendaci
jomis ji nepasinaudojo, net vokų 
neatplėšė, nežiūrint, kad jie bu
vo adresuoti garsiems New Yor
ko režisieriams. Tik po Dalios 
mirties, tvarkant jos archyvą, 
buvo rasti šie laiškai...

Nežinia, kaip ilgai Daliai už
truko apsispręsti, kuriuo keliu 
-gyvenime pasukti: dailės ar teat
ro. Abejose srityse ji buvo dip
lomuota menininkė, su geriau
siais abejų mokyklų įvertinimais.

Vis dėlto Dalios širdį stipriau 
patraukė teatras. Teatras, rašo-

i atskleisti 
mūsų didžiuosius dramaturgus, 
kurie vis dar tyli jau geltonuo- 

Workshop ir kitur. Be to, rėžia- jančių raštų puslapiuose. Pasku- 
vo ir Chicagos Lietuvių operos, tinė jos svajonė buvo dirbti su 
Carman pastatymą. j režisierium Jonu Jurašu, kurio ji

Daug širdies ir darbo Dalia laukė- vis tikėdima liga nusikra- 
atidavė “Pelkių žiburėlio” litera- tyti ir grįžti lietiJviškon scenom

Į T .tūrinėms radijo valandėlėms. 
Ypač jai dėkingas jaunimas, su 
kuriuo ji ruošdavo programas 
vaikąms, skatindama mylėti ir 
gerbti lietuvišką žodį. Tam žo
džiui ji pati begaliniai daug dė
mesio skyrė, ilgas valandas besi
ruošdama kelių minučių skaity
mui.

1967 m. ištekėjusi už Sauliaus 
Šimoliūno, Dalia jame atrado sa
vo darbų rėmėją, kuris, nors ir 
būdamas chemikas, suprato ir 
įvertino Dalios talentą, padėjo 
jai ir palaikė ją sunkesnėse va
landose. Jo pageidavimas — di
džiausias paminklas Daliai būtų 
išleidimas plokštelės su jos įkal
bėta lietuvių poezija ir proza. Ti-

kiek galima aukštesnio meninio 
lygio, kurio jie siekė ir už kurį 
atkakliai kovojo.

1964 m. tragiškai žuvus jos 
vyrui Algimantui Mackui, Dalia 
tapo jo poez'jos puoselėtoja ir 
skleidėja. Nuo 1965 m., jau bai
gusi studijas, pradeda reikštis 
lietuviškame ir amerikietiškame 
teatre. Ją domino modernūs, nau
ji, kūrybiški pastatymai ir poeti
nis teatras Rpž'sūra, kaip ji pati 
sakėsi, jai buvusi bėdos reikalas 
— save ji laikė aktore ir norėjo 
tik kaip aktorė pastatymuose da
lyvauti. Vis dėlto, jausdama pa
reigą palaikyti lietuvišką teatrą 
išeivijoj, kuris dažnai primigda
vo, sėkmingai pastatė ne vieną 
lietuvių dramaturgų veikalą, ku
riuos buvo giliai išmąsčiusi, iš
studijavusi, vadovaudamasi savo 
tėvo, vieno iš talentingiausių lie
tuvių režisierių — Romualdo 
Juknevičiaus, ir poeto - drama
turgo Balio Sruogos siekiais — 
sukurti meniškai įformintą 
spektaklį ir pakelti teatrą ‘‘bent 
per metrą viršum žemės”.

Išskirtinai pažymėtini Dalios 
režisūriniai darbai: K. Ostrausko 
“Kvartetas” Chicagoje ir “Pyp
kė” New Yorke, A. Škėmos “Ata- 
raxia”, “Šventoji Inga” ir Balio 
Sruogos 25-ių mirties metinių 
minėjimas - spektaklis Chicagoje 
1972 m., kuriame, šalia Chica-

Putnamo seselių kongregacijos vy
resnioji sesuo Margarita Bareikaitė 
kalba jų rėmėjų vakarienėje kovo 9 
d. Jaunimo centre, Chicagoje.

Nuotr. D. Vakarės

STUDENTUKĄ VASARIO 16-TOJI CARBONDALE
Mažesniuose Amerikos mies

tuose, net ir studentų apgyven
tuose universitetiniuose mieste
liuose, lietuvių skaičius dažno
kai būna nedidelis. Tad pavie
niai studentai, pasiilgę lietuviš
ko žodžio, visokiais būdais ban
do gyvu žodžiu palaikyti ryšį: 
vieni, pinigą į balą metą, skam
binėdami naktimis į didesnius 
lietuvių centrus ir godžiai gau
dydami išbudintų draugų lietu
viškus keiksmažodžius, kiti gi 
ginčijasi valandų valandomis su 
savo patefoninėm plokštelėm ar 
magnetofoninėm juostom, treti, 
besi maudydami, sodriais balsais 
linksmina vonios kambario sie
nas. Ką gi, kiekvienas bando, 
kaip įmanydamas. -

vos istorijos ir kultūros bruo
žais. Iš tokios minties ir išsi
vystė Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukakties pobūvis 
Carbondale miestelyje.

MŪSŲ VEIKLA
* Lietuvos Dukterų dr-jos vi

suotinis narių susirinkimas įvyks 
•ytoj, sėkmadienį, 12 v. p. p. Chi
cagos Savings and Loan Ass. pa
talpose Bus tariamasi dėl pavasa
rio baliaus, kurio visas pelnas ski
riamas vargšams sušelpti.

* Aldona Rimienė, įteikdama

Carbondale miestelyje South
em lllinois universitete, praeitą 
rudenį įsitaisė teatro studentė 
Eglė Juodvalkytė. Nors jinai nė
ra vienintelė lietuvaitė tenai, 
bet sumedžioti tautiečius 26,000 
studentų tarpe, nelengva. Susi
pažinus su dviem lietuvių kil
mės, nors kalbos ir nemokan
čiais, bendramoksliais, artė
jant Vasario šešioliktajai, ne 
juokais susirūpino. Štai prieš 
akis didžiausia lietuvių metinė

ir apjuosdama lietuviška juosta šventė — reikia kaip nors at- 
gubematorienę Robertą Walker,1 švęsti, naujus, ne lietuvius, 
pasakė lietuviškai ir angliškai: draugus supažindinti su Lietu- 
“Tegul ši juosta primena lietu-j 
vių darbštumą ir troškimą siekti 
laisvės”. Gubematorienė dėkoda
ma ir besižavėdama menišku ran-! 
kų darbu, pasakė: “Dėvėdama šią 
juostą, visados prisiminsiu lietu
vių kelią į laisvę”. Gubematorie- 
nei besilankant Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje,besikalbant su 

^pensininkais, visos iškilmės buvo 
perduotos per Lee Phillips televi
zijos programą (2 kanalu). Vaišes 
surengė muziejaus moterų gildą.

— Chicagos Lietuv’ų moterų 
klubo 15-to Gintaro baliaus de- 
biutančių pirmoji susipažinimo 
arbatėlė įvyks kovo 23 d., sekma
dienį 3 v. p. p. Aldonos ir Al
girdo Brazių namuose Justice, III. 

. Gintaro baliaus ruošimo pirm. 
I yra Liusė Dargienė.

— Sofija Oželienė, visuome- 
i nės veikėja ir “Dienų vitražų”

Seselės iš Putnamo su savo rėmėjomis Chicagoje (iš k.): E. Abelkienė, sės. 
Oliveta, S. Endrijonieuė, sės. Margarita, L Stončieuė, B. Jasaitienė.

Nuotr. D. Vakarės

Studentiškas gyvenimas nepa
sižymi ištaigingumu taip ir šį 
kartą, norint patogiai sutalpinti 
svečius, tam sekmadieniui butą 
teko pasiskolinti iš draugų. Patys 
lietuviai atvyko pirmieji — B. 
Balsis atsivežė lietuvišką trispalvę, 
kuria tuoj buvo papuošta salio- 
nėlio siena, o E. Juodvalkytė, ap
sirengus tautiniais rūbais, atvežė 
vaišes ir tuoj pradėjo suktis vir
tuvėj, užkaisdama katilą van
dens varškėčiams, raikydama iš 
Chicagos gautus ruginės duonos 
kepalus ir t. t. Rauginti agurkai, 
medus, sviestas, grietinė, ‘trupin
tas’ pyragas — buvo norėta bent 
dalinai supažindinti su keliais 
lietuviškais valgiais. Draugai pa
rūpino balto ir raudono vyno, ir 
kai visų taurės buvo pustuštės, 
Juodvalkytė pradėjo pasakoti apie 
Lietuvą. Iš pradžių įpasakojo sku
bėdama, lyg nenorėdama per 
daug draugų varginti, lyg bijoda
ma, kad jie nepradėtų nuobo
džiauti. Be reikalo. Dažnai įter
piami klausimai, net iškilę ginčai, 
gyvos diskusijos, liudijo, kad 
esantiems pirma pažintis su Lie
tuva itin maloni. Klausimai ne-

buvo .paviršutiniški, norėta ne tik 
pažinti lietuvius, bet ir suprasti 
juos.

Nors ne dainininkė, Juodvalky
tė padainavo keletą liūdnų ir 
linksmų liaudies dainų. Paprašy
ta laisvai išvertė dainų turini. 
Draugai įdėmiai klausėsi, ne tiek 
jos balso, kiek žodžių ir melodijų. 
Pabaigai, visi sustoję ratu salio- 
nėlyje mokinosi šokti ‘noriu mie
go’, su enutziazmu plodami ran
komis ir bandydami bent refreną 
išdainuoti, drebindami 
sienas.

Vasario Šešioliktoji, 
lietuvių tarpe, buvo 
praleista, į paminėjimą įtraukiant 
visokių tautybių žmones, kartu 
atšvenčiant šią lietuviams bran
gią nors kartu ir liūdną dieną.

lubas ir

nors ne 
maloniai

Studentiškas Vasario 16-tos minėjimas Carbondale, I1L Centre Eglė Juodvalkytė

T

autorė, šiomis dienomis ilgesnei 
viešnagei išvyksta pas savo duk
terį Dalią de la Cuesta su šeima 
į Medei li ną, Kolumbijoje. Dalia 
augina porą dukrelių.

— Salė Nasvytytė - Valukie- 
nė, skaičiusi kruopščiai ir išsa
miai paruoštą daugiau valandos 
užtrukusią įdomią informacijom 
paskaitą apie Lietuvių Moterų 
Klubų federaciją, paviešėjusi 
Chicagoje pas gimines ir drau
gus, trečiadienį vėl išskrido 
į New Haven, Conn., kur ji dir
ba Yale universitete. Salė buvo 
atvežusi puikių iliustracijų, kny
gų jr brošiūrų iš centro New 
Yorke.

IR MOČIUTĖS TURI 
SAUGOTIS

Amerikiečių spaudoje moterų 
skyriuose dažnai pasitaiko pata
rimų su ‘‘taisyklėmis” tėvams, 
kaip “sugadinti savo vaikų vedy
bas”.

Dabar viena laikraštininke pri
dėjo ir kitą “taisyklę”, kuri tik
rai pasiseks, jei visos kitos nepa
siseks. Tai ji šitaip pataria močiu
tėms: ‘5Jei vaikų šeimoje yra vai
kaičių, būtinai išskirk vieną iš 
kitų. Tai sukels tokį nesutarimą 
tarp tėvų, kad jie nuolatos pešis 
tarp savęs ir nuosaikiai geros ve
dybos subyrės į šukes.” įsidėmė
kit močiutės!

MEDIKO PATARIMAI
Tarp naujų knygų sveikatos rei

kalu aptinkame dr. K. D. Rose 
veikalą “The Lazy Man’s Guide 
to Physical Fitness” (išleido 
Greatlakes Living Press, Chicago. 
1974 m. 224 psl. kaina 4 dol 95 
et.). Autorius yra buvęs Amerikos 
medikų sąjungos mankštos ir fi
zinio lavinimosi komiteto pirmi
ninkas, todėl ši šaka čia plačiau 
atstovaujama. Veikalas populia
rus. Stengiamasi skaitytoją įti
kinti, kad ryžtųsi laikytis sveikatin 
gurno reikalavimų, o taip pat ir 
dėstomi sveiko gyvenimo nuosta
tai. Primenama, kad per paskuti
nius 30 m. JAV-se mirtingumas 
dėl širdies ligų padidėjo apie 
2,000%. Perspėjama saugotis 
įtampos, neapsikrauti riebalais, 
mankštintis, nepersistengt su vi
taminais. Anot dr. Rose, Ameri
koje suaugusiam beveik neįma
noma negauti su maistu pakan
kamai vitaminų, dėl to vitaminai 
imtini tik gydytojui įsakius. Per
spėja saugotis nutukimo. Prime
nama, kad mankštintis galima ir 
sėdint už vairo ar prie stalo — 
vis Įtraukiant vidurius ir atlei
džiant Patariama be drabužių 
atsistot prie veidrodžio, ir bus ne
sunku pamatyti, ar nesame per 
riebūs.

Dr. Rose primena reikalą tu
rėti pakankamai poilsio. Anot 
jo, geriausia dantims pasta — pa
prasta kepimo soda. Knygos gale 
— lentelė 600 maisto rūšių, nu
rodant, kiek kur yra kalorijų, pro
teinų, riebalų ((pasotintų ir nepa
sotintų) ir kitų medžiagų. Leidi
nys naudingas visiems, ypač šei
mininkėms. J. Pr.

KERAMIKOS PARODA
Kilnojama keramikos paroda 

bus atidaryta FIELD MUZIEJUJ 
Chicagoje, balandžio 18 d. Pa
rodoje bus apie 600 vienetų iš 
Šiaurės, Centro ir Pietų Ameri
kos. Kai kurie eksponatai yra net 
iš 3000 metų prieš Kristų.
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