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Šiame numery
Poezijos pavasaris, baletas 
ir kas toliau.
Kaip buvo pastatyti Landsbergio 
"Penki stulpai turgaus aikštėje" 
Amerikos universitete.
Živilės Bilaišytės eilėraščiai. 
Metropolitan žvaigždė 
lietuviškam Kultūros židiny. 
Pokalbis su muziku Faustu Strolia 
apie estradinės dainos konkursą. 
"Kontinento" trečiasis numeris.

Kertinė parašte
POEZIJOS PAVASARIS, BALETAS 
IR KAS TOLIAU

1974-1975 metų kultūrinės 
veiklos ir kultūrinio pobūdžio 
parengimų sezonas baigiasi. 
Tuoj prasidės kiti, — vasaros 
malonumai. Žinoma, ir juose ga
li būti apsčiai {vairiausio kultū
rinio elemento. Bet šį kartą no
risi pakalbėti apie jau praėjusio 
Bezono pabaigtuves, kurios tie
siog siūlyte siūlo vieną kitą su
gestiją ateičiai.

Tiesa, čia minėsimus faktus 
imame iŠ Chicagos lietuvių ko
lonijos. Bet jie platesne prasme 
gali būti labai analogiški ir ki
toms gausesnėms lietuvių kolo- 
nijoms, ieškančioms tradicijos 
gyvaBtingumo ir naujos išraiš
kos impulsų.

O kultūrinio sezono pabaigtu
vių kulminaciniu tašku Chica
goje Šiemet laikytume “Poezijos 
pavasarį Chicagoje” (gegužės 
30-31 d.) ir Jaunučio Puodžiūno 
baleto studijos vakarą (birže
lio 7 d.).

Pereitais metais pradėtoji 
“Poezijos pavasario Chicagoje” 
tradicija sėkmingai pratęsta ir 
šiemet. Tai dviejų dienų poezi
jos šventė, susilaukianti pakan

kamo dėmesio tiek senimo, tiek 
jaunimo tarpe. Pradiniu pirmo
sios dienos renginiu vėl buvo, 
kaip ir pernai, įrečituotos poezi
jos iliustravimas nuotraukomis 
net keliuose ekranuose, šieme
tinis apipavidalinimo skirtumas 
tik tas, kad nuotraukos atrink
tos labiau iš realaus gyvenimo, 
kiek pernykštės buvo daugiau 
spalvinio abstrakto žaidimas. 
Tačiau abiem kartais buvo pa
demonstruota labai vykusi žo
džio, spalvos ir vaizdo jungtis. 
Ar dar galima išrasti ką nors 
naujo kitąmet, tuo pačiu keliu 
einant? Ir ar nepabos publikai 
šis būdas, nauja atrandant tik 

kai kuriuos niuansuos? Todėl 
ateinančių metų “Poezijos pava
sario Chicagoje” pirmajai die
nai siūlytume daryti jungtį iš 
žodžio, muzikos ir dainos. Ne 
pačių poetų, bet aktorių reči
talį ii antros dienos nukelti į pir- 

ir jų poezijos skaitymą

paįvairinti solo dainų intarpais.
O kad ta proga klausytojas iš
girstų ką nors ir visiškai naujo 
ir kad tas naujumas pasiliktų 
neišnykstančiu indėliu mūsų 
kultūrinin gyveniman, siūlytu
me štai ką. Reikia iš anksto an
gažuoti vieną, kitą ar kelis mū
sų kompozitorius, kad jie, pasi
naudodami šių dienų mūsų poe
tų eilėraščiais, parašytų pluoštą 
solo dainų, kurių atlikimo prem
jeros galėtų įvykti kaip tik 
“Poezijos pavasario Chicagoje” 
proga. Antrojoj poezijos die
noj galėtų likti tik pačių poetų 
savos kūrybos vakaras. Bet j plunksna. Dr. Straumanis aplin-
ir vėl tenkintis vien Ghica- 
goje gyvenančiais jau būtų tru
putį nuobodoka. Reikėtų bent 
vieno ar dviejų svečių iš kitur. 
Aniems iš toliau kviečiamiems 
būtina bent kelionę apmokėti, ir 
jau iš anksto reikia ieškoti tam 
šaltinių ir mecenatų. Tokia 

(Nukelta į 2 psl.)

1979 metų “Poezijos pavasaris Chicagoje**; Jauninto cent ro kavinėje gegužės 31 d. mūsų poetų kūrybą skaito Jur
gis Bradftnas, Egle JuadvaUcytft ir Liucijus Alenskas. Nuotrauka O. Vakaris

A. Landsbergio „Penki stulpai turgaus aikštėje" 
Amerikos universiteto scenoje

■Neseniai, Carbondale mieste
ly, Illinois valstijoj, įvyko ne eili
nis teatro pastatymas — lietuviš
kas vaidinimas anglų kalba, tai
kytas ne lietuviškos kilmės pub
likai, Repetuota buvo šešias sa
vaites, keliom savaitėm ilgiau 
negu kilti to universiteto spektak
liai. Užtat aktorių kolektyvas vai
dino kaip darnus ansamblis. 
Buvo keturi spektakliai, kurių 
vienas buvo skirtas vietos gim
nazijų mokiniams. Publikos viso 
buvo apie 1000 žmonių. Prie žiū
rovų nepatogumo prisidėjo ir ne
lemtas laikas — pats semestro 
galas, egzaminų .pradžia. Čia teko 
ir man padirbėti prie ne vieno pa
statymo aspekto. Užsirašiau sa
vo įspūdžius, kurių pluoštu da- 
bąr norėčiau su kitais pasidalin
ti.

Vaidinimas —Algirdo Lands
bergio “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”.

Muzika —M.K.Čiurlionio.
Vieta — Southern Illinois 

universiteto didysis teatras, Car- 
•bondale, Illinois.

Laikas — 1975 m., gegužės 9, 
10, 11 d.

Režisierius — Alfreds Strau
manis, latvis profesorius; jo asis
tentas — Juris Valters.

Artistai ir technikai — uni
versiteto studentai.

Balandžio 17 d., ketvirtadienis
šiandien įvyko staigmena. Ligi 

šiol prisidėjau prie “Penkių stul
pų” pastatymo tik rašalu ir

kinių gimnazijų mokytojams iš
siuntė Lietuvos partizanų gyve
nimo istorijas, surinko informa
cinę medžiagą apie vaidinimą ir 
jame iškeliamus konfliktus ir lie
pė Suredaguoti eilę klausimų, į 
•kuriuos 'gimnazistai atsakys po 
spektaklio. Pasakyti lengva, pa
daryti... na, reikėjo ne tik per
skaityti Landsbergio vaidinimą

EGLĖ JUODVALKYTĖ

lietuviškai ir angliškai, susipa
žinti su Šilbajorio bei kitų para
šytam studijom, bet ir suvirškin
ti Lukšos Partizanai už geleži
nės uždangos, Lietuvių enciklo
pedijoj randamas žinias, bei Ba
rono, Alanto ir Ramojaus roma
nus. Darbo buvo nemažai, o kiti, 
lietuviškai neskaitą, padėti nega

lėjo. Užtat aš pagalvojau, kad iki 
paskutinės repeticijų savaitės ne
būsiu labai reikalinga. Nelaimei, 
šiandien Juris gavo žinią, kad jo 
žmonos brolis miręs, ir jis su vi
sa šeima tuojau išvažiuoja į lai
dotuves, o grįš tiktai po savai
tės. Tad šį vakarą jis atidavė 
man savo, asistento, skriptą, pa
sodino į savo kėdę, paaiškino vi
sas pareigas ir, palinkėjęs geros 
kloties, išskubėjo. Aš nekantriai 
lauksiu jo grįžtant, nes niekuo
met nenorėjau prisidėti prie tech
nikinės pastatymo dalies. Taip
gi, nesijaučiu esanti autoritetas, 
visi artistai mano pažįstami, kiti 
net geri draugai, kaip reikės su
drausti juos ar įsakinėti jiems? 
Negana to, bijau šitos atsakomy
bės.

Universitete didelis susidomė
jimas vadinamu “Pabaltijo vai
dinimu”. Visi nori žinoti, apie ką 
bus vaidinama, ar jiems verta 
bus pamatyti, ar tai bus kaž
koks “pabaltiečių — pabaltie- 
čiams” reikalas.

Balandžio 26 d. šeštadienis
Jau nebėra nė dviejų savaičių 

iki premjeros. Juris grįžta rytoj. 
Kol kas viskas eina kaip sviestu 
patepta. Tik vakar vežimas su
braškėjo — atrodė, kad vienas 
artistas apsisuks ir išeis. Bet šian
dien vėl viskas rieda kaip riedėję. 
Mat, vakar, režisierius labai už
sipuolė ant artisto, vaidinančio 
Leoną, girdi, tas nepasiruošia re
peticijom, padėjo šautuvą ne vie

toj, nepakankamai garsiai kalba. 
Leonas bandė .žodį įterpti, tai 
Straumanis jam liepė tylėti ir 
klausytis. Galų gale, visas iš 
pykčio paraudonavo, kaklo gys
los iššoko, ir atrodė, kad jis vis
ką mes ir išeis. Tačiau, šiaip taip 
susitramdė ir per sukąstus dan
tis iškošė likusius sakinius. Pa
sirodo, to atspalvio balse ir ieš
kojo Straumanis. Supykindamas 
Leoną, ir norėjo iš jo išgauti tin
kamą susijaudinimą, šitam me
todui pavykus, Straumanis Le
onui paaiškino viską, bet jis kar
tais šiurkštokas, ir Leonas ne 
•juokais buvo supykęs. Vėliau, ži
noma, atlyžo ir net prisipažino 
man, jog dabar Leono charakte
rį geriau suprantąs. Šiandien vėl 
teko repetuoti rūsy, nes šokėjai 
yra užėmę sceną iki gegužės ket
virtos.

Gegužės I d., ketvirtadienis
Juris grįžo tik prieš tris dienas. 

Gerai, kad atsirado, neš dabar 
ir dekoracijų statymas vyksta pil
nu tempu, ir apšvietimo eskizus 
reikia galutina} patikrinti, o prie 
visko reikalinga jo ranka. Repe
ticijų prižiūrėjimas, sufleravi
mas, atrodo, ir liks man. Dabar 
jau nebe taip baisu. Šiandien su
žinojom, kad tikrai niekur ne- 
gastroliuosim — tai buvo didelis 
smūgis visiems. Pasirodo, kad 
ne viena lietuvių grupė buvo pa- Į 
rodžiusi susidomėjimą, bet užsi
minus apie patalpas bei pinigus, 
iš didelio susidomėjimo išėjo 
tik šnipšt. Ir gaila ir pikta — 
tokia proga!

Čionai, spaudos informavimas 
vyksta pilnu tempu — jau abu 
vietiniai laikraštėliai atspausdi
no straipsnelius apie būsimus 
spektaklius. Tik gaila, vienas, 
duodamas trumpą lietuvių tautos 
istoriją, nepriklausomybės laiko
tarpį (1918-1940) pavadino ca
rine priespauda. Ką gi, žmogus 
arba neapsiskaitęs arba asilas. 
Tur būt, — asilas.

Beveik pamiršau — mergaitė, 
vaidinanti Gražiną, atėjo < pas 
mane šį vakarą verkdama ir sa
kė, kad ji nežinanti ko griebtis, 
kaip vaidinti jauną, kuklią, nai
vią, kartu visai paprastą ir labai 
komplikuotą merginą. Iki šiol 
jinai vaidino tiktai labai senas 
moteris, bet tokias vaidino ypač 
gerai. Aš ją bandžiau nuramin
ti, nes ji tikrai gerai vaidina, tik 
dar neturi savim pasitikėjimo. 
Būt gerai, jei ji truputį mažiau 
stengtųsi, nes kartais atrodo kaip 
pertempta styga, gali trūkti. Da
rėsi truputį baugu, kai man pa
sakius, jog aš visiškai pasitikiu 
jos vaidybiniais gabumais ir ne
abejoju, kad ji Gražinos vaidme
nį puikiai suvaidins, jos veidas 
nušvito, ji ašaras nubraukė ir, 
■akių nuo mano veido neatitrauk
dama, kartojo: ar tikrai, ar tikrai, 
tu neapgaudinėji manęs?

iDar ką nors parašyčiau, bet 
trijų-keturių valandų repeticijos 
gerokai išvargina, o ryt vėl anks
ti.

Nuotrauka V. MaželioAlgirdas Landsbergis

Gegužės 6 d., antradienis
•Nuo šios dienos iki pirmadie

nio ryto rašysiu kasdien, kad ir 
trumpai. Vakar rytą su ‘komen
tatorium’ nuvažiavau į miestelio 
radijo stotį tarti keletą žodžių 
apie Landsbergį, “Penkis stul
pus” ir mūsiškį pastatymą radi
jo programoj “Kava su Larry”. 
Programos vedėjas jau buvo su
sipažinęs su Lietuvos geografine 
padėtim, tai nors to nereikėjo 
aiškinti. Mūsų ‘komentatorius’ 
informavo programos klausyto
jus apie vaidinimą iš aktoriaus 
perspektyvos, o aš mėginau 
trumpai iš rengėjų. Nelabai ti
kiu, kad daug žmonių klausytų
si jo programos, bet jei ji į vai
dinimą patrauks nors dešimtį, 
bus labai gerai.

Vakar vakare neturėjom repe
ticijos, bet režisierius norėjo pa
matyti visą aprangą su tinkamu 
apšvietimu, tai nei aktoriams, 
nei man atvangos nebuvo. An
tanui atrodo reikės ieškoti kito 
kostiumo, nes dabar jo vestuvi
niai rūbai daugiau panašūs į 
kaukių baliaus aprangą. O batai, 
batai! O su jų radimu jau blo
giau. Ir reikėjo jam kojų kaip li
žių! Visų rūbai tamsūs, pilki, be
spalviai, tik Gražinos vyšninės 
kojinės ir Aldonos vestuvinės 
suknelės juosta turi truputį spal
vos. Šiaip, iš drabužiu žiūrovas 
negalės nustatyti vaidinimo nei 
laiko, nei vietos. Straumanis kaip 
tik to ir norėjo, kad viskas liktų 
miglose, leidžiant kiekvienam 
žmogui suartinti tą konfliktą su 
tokiu, kuris jam realus. Visas

konfliktas perkeliamas iš kažko
kios neaiškios Lietuvos, esančios, 
dievai žino, kaž kokiam pasaulio 
kampe, į kiekvieno žiūrovo gy
venamą kambarį. Tuomet žiūro
vas bus priverstas vaidinime iš
keltus asmeninės laisvės, pasiau
kojimo, ^pareigos, meilės klausi
mus svarstyti ir apmąstytu

Pirmą kartą šiandien pama
čiau apšvietimą ir dekoracijas 
jau scenoje. Tikrai įspūdinga. 
Ant scenos bus penkios atskiros 
vietos kur veiksmas vyks. Jų aukš
tis paįvairintas platformom. Kai 
viena vieta bus apšviesta ir ten 
bus vaidinama, kitos skendės 
tamsoje, tiktai penki, aukšti, juo
di stulpai boluos nuošaliai. Vi
sur vielinės perdaras, pinučiai, iš 
viršaus grėsmingai pakibęs vieli
nis tinklas. Vietoje baldų — juo
dos kaladės, tik lova Aldonos 
kambary apdengta ir su pagalve. 
Bet ir ta tamsi, violetinė, neatro
do minkšta. Šiurpus vaizdas, net 
nugara pagaugais eina.

Šį vakarą buvo pirmoji techni
kinė repeticija. Aš pagalvojau, 
kad nebūsiu reikalinga iki aštun
tos, nors aktoriams buvo liepta 
pasirodyti septintą. Kažkoks nu
jautimas pasiuntė mane teatran 
pusę astuonių, ir vos tik pama
čiau Jurį, supratau, kad ir tai 
per vėlu. Išklausiau jo be žodžių, 
nesiteisindama, nors viduj krau
jas virė. Ar aš išbalus buvau, 
ar raudonavau, pati nežinau. 
Mano laimei, technikai vėlavosi, 
tai spėjau sceną sutvarkyti, nu
šluoti, numalšinti savo artistus,

(Nukelta 12 psL)
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proga poezijos bičiuliams tikrai 
būtų neeilinis išgyvenimas iš
girsti skaitant, sakysim, Ber
nardą Brazdžionj, Antaną Gus
taitį, Henriką Nagj, Alfonsą 
Nyką-Niliūną, Danguolę Sadū- 
naitę, Jurgį Blekaitį ir kt. Vie
na tačiąu aišku, jog “Poezijos 
pavasario Chicagoje” tradiciją 
reikia kūrybingai tęsti ir toliau. 
Tegu tik viso to organizato
riams Teresei ir Jonui Bogu- 
tams bei jų talkininkams dar 
ilgai nepritrūksta kantrybės ir 
ir to švento užsidegimo patiems 
atšokti ir kitus bent dienai ati
traukti nuo pilkos ir įgrisusios 
kasdienybės. O juos galėtų pa
sekti ir kiti kitose lietuvių ko
lonijose.

Antrasis sezono pabaigtuvių 
perliukas buvo Jaunučio Puo
džiūno baleto studijos vakaras 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, Chicagoje. šokant solo pa
čiam J. Puodžiūnui ir Violetai 
Kąrosaitei, kartu su visa studi
ją buvo atlikta Rachmaninovo 
“paganini rapsodija” ir Borodi- 
no “Poloviečių šokiai“. Chica- 
gbje, kaip ir kitose lietuvių ko
lonijose, yra gana apsčiai įvai
riausių menų studijų, kursų ir 
pšn. Sezono pabaigoje įprasta 
jų darbo vaisius parodyti ir vi- 
suomenei.Niekas nė negalvoja 
priekaištauti, kad ne viskas, kas 
rodoma ar girdima, yra aukšto 
lygio ir be trūkumų. Vis dėlto 
tarp daugelio maloniai nustebi
na Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija. Jos pabaigtuvinė pro
grama buvo paruošta taip ir su 
tokiu respektu statomam daly
kui, kad iš tos turimos medžia
gos vargu ar dar begalima ką 
nors geresnio ištraukti. Scenoje 
buvo regimas ne vien tik žaidi- 

rimtais dalykais, bet ir kū-
Įrbinė darbo nuotaika, kurioje 

„ :io kompromiso nedaroma 
šuoliui žemyn. Programai pasi
baigus, buvo tiesiog gaila, kad 
visa tai tiktai kartą metuose.

Ir tolimesnis prierašas tebūna 
jau gundymas, kad Puodžiūno 
baleto studija (su juo pačiu ir 
Karosaite) praskaidrintų mus ir 
ateinantį rudenį. Ir dar kokia 
proga! Girdėjome, jog kažkada 
apie spalio pabaigą “Margučio” 
iniciatyva rengiamas Jaunimo 
centro didžiojoje salėje M. K. 
Čiurlionio 100 metų gimimo su 
kakties minėjimas. Girdėjome 
taipgi, kad jau P. Petrutis suka 
aau galvą, kokią ir kaip suorga 
pizuoti programą? O labai norė
tųsi, kad ji paliktų tokį įspūdį 
ir būtų tokio lygio, kaip kadaise 
čia inscenizuotieji Donelaičio 
Vietai” rašytojo sukakties pro
gą. Tad siūlome ir prašome Ka- 
rosaitę, Puodžiūną ir studiją ta 
proga baleto forma pastatyti M. 
K. Čiurlionio simfoninę poemą 
“įMiške”. Tai galėtų būti tikrai 
užburianti lietuviškojo miško 
pąsaka su Panų, jei norite — su 
jpūsų liaudiškuoju Miškiniu, 
įaume ir kitais kerinčiais gam
tos paveikslais. O visa tai būtų 
tiaras ir naujas indėlis šios rū
šies lietųviškan repertuaran. 
Dekoracijomis galėtų patalkin
ti, sakysim, ir Vytautas O. Vir
tau, gamtos, medžių ir aplamai 
lapijos užkerėtas dailininkas.

Prie 20 minučių baleto galima 
būtų prišlieti ir vokalinę rainė- 
jįtno programos dalį, bet irgi 
iįldėliškai naują. Reikia užsaky
ki kuriam nors mūsų kompozi- 

riųi, kad jis parašytų ciklą 
įriu, naudodamas mūsų poetų 

iųrlioniškos temos eilėraščių 
Žius. Prie baleto ir solo ciklo 

pridėjus dar atitinkamo lygio 
Įopdensuotą akademinio žodžio 
dalį, jšu ir turėtume minėjimą, 
išsimušusį iš trafareto ir atne
šusį šį tą išliekančio.

Algirdo Landsbergio “Penkių stulpų turgaus aikštėje” spektaklių scenos iš universitetinio pastatymo Carbondale, Iii.
%

jai savo. Aš pati vaidinimo iš sa-, ros profesorė ją (perkalbėjo, Pir- 
lės dar nemačiau. Prieš tris sa-1 mininkas visai kitaip reagavo. Jis 
vaites Juris pasakė, kad man ne- S sakėsi nepaisąs vieno žmogaus 
teks visai jo pamatyti. Pravirkau, i nuomonės. O Antanas vaikšti- 
Jau tada laukiau tos dienos, ka-! nėjo toks įpykęs, kad su juo susi- 
da galėsiu pamatyti užbaigtą pa- kalbėti buvo stačiai neįmanoma.

IŠ TEATRINIO DIENORAŠČIO
(Atkelta iš 1 psl.)

patikrinti, kad visi jų reikmenys 
būtų viėtose; vienu žodžiu, atlik
ti viską, kad repeticija galėtų 
sklandžiai vykti. Repeticija buvo 
nuobodi ir ilga kaip kiekviena 
technikinė repeticija būna. Pir
mą valandą ryto buvo nutarta 
ją nutraukti ir atidėti rytdienai, 
nors dar nebuvom įpusėję. Na
mo visi išsiskirstėm be ūpo ir iš
vargę. Gražina vėl ieškojo pa
drąsinimo. Ji šį vakarą taip su
sijaudino vaidindama, kad kūk
čiodama negalėjo ištarti reikia
mų žodžių. Ji nepaprastai pergy
vena tą vaidmenį, mat, pati gy-

kas atrodo pats silpniausias ko
lektyvo, narys. O jis yra antrasis 
centrinės minties ramstis. Jau 
beliko tik viena repeticija, ir man 
atrodo, kad mažai- vilčių, jog jis 
pasitaisys. Pažiūrėsim. Ryt vaka
re ateina laikraštėlio draminių 
spektaklių recenzentas. Aktoriai 
jaudinąs. Profesorius Straumanis 
jiems pasakė, kad recenzentas 
būsiąs vienintelis generalinės re
peticijos stebėtojas. Vieni neno
rėję nė žinoti, kad kritikas sėdės 
auditorijoje, bet kiti įtaigoja, jog 
laikas pratintis prie žmonių. Re
peticija ėjo gana gerai. Šiandien 
Jonas ir Antanas repetavo su tik

nesiskutęs. Jis irgi labai jaudina
si — premjera iyt vakare. Šian
dien užkulisy surinkau saują vi
nių —- neduok Dieve, įsivarytų,

veno Graikijoj, kai tenai vyko rJais Uolėtais,įkurtuos jiem uz-
perversmas prieš keletą meto, iri ?raustan™tlJ scenos'
visos vaidinimo temos jai labai Juos Pnval° perduoti man, ma- 
realios. Tačiau, kaip artistė, jjno pavaduotoji arba luošajai 

'privalo savo jausmus padėti į ša- Karlos- Mes &1 Prlvalom juos vi- 
! lį, kai to reikalauja vaidinimas.
j Ji jau trečią kartą taip nesusival- 
i do. ‘Deputatė’ taipgi norėjo ži 
noti, ar ji pakankamai kieta. Aš
abi kiek galėjau nuraminau. De- 

j putatės vaidmuo man atrodo 
itin tinka moteriai, nors Lands
bergis buvo numatęs vyrui. Įdo
mu, kaip jis reaguos į tokį pa- 

i keitimą. Tiesa, Straumanis mi
nėjo, kad Landsbergis, gal būt, 
atskrisiąs į premjerą. Visas kolek
tyvas pagyvėjo — kiekvienas da 
bar norėtų pakalbėti su drama
turgu, nes visi, atrodo, vaidi
nimo paveikti ir svarsto jo esmi
nius klausimus.

Gegužės 7 d., trečiadienis
Šiandien per vietps televizijos 

stotį rodė .vaidinimo ištrauką: 
pasikalbėjimą tarp Aldonos ir 
Prokuroro, Abu gerai vaidina, 
nors man atrodo ‘Prokuroras’ da
ro klaidą, vaidindamas kerštingą 
asmenį, nes tąi. kenkia centri
nei veikalo minčiai. Antanas kol

sur nešiotis, kad kas nors išlin
kęs nenulkniauktų. Iš karto pis
toletas man buvo labai sunkus, 
bet greit ranka prie jo priprato. 
Metalas net gana maloniai pri
gludo prie mano delno. Savinin-

Konkrečios sugestijos čia la
biausiai sakomos Chicagai, bet 
savo kryptimi jos galėtų pra
versti ir kitoms kolonijoms. Bū
tų labai gerai, kad visos šios 
kalbos, rūpesčiai ir raštai rea- 
lizuotųsi konkrečioje kūrybos 
tikrovėje. k. brd.

tęs Antano merginą auditorijoj 
per premjerą, tai tikriausiai to
dėl Antanas nenorėjęs Gražirtos 
bučiuoti. Tačiau man neatrodo, 
kad taip būtų, nes Antaną gana 
gerai pažįstu, ir iki šiol jis nėra 
tokių dalykų baidęsis. Bet, režisie
riaus žodis atrodo į dangų eina, 
ir Antanas šiąnakt bučiavo Gra
žiną, kaip reikiant. Jonas labai 
gerai šiąnakt suvaidino. Truputį 
palinkęs, rankos laisvai nuo pe
čių kabo, pats visad grubus, ne-

Jis visą laiką kartojo, kad re
cenzentas kvailys. Aš tiktai vie- 

Tad labai apsidžiaugiau, kai Ju-'no bijojau, kad tik nepakeistų 
ris pasakė, jog jei viskas ir toliau kaip nors savo rolės. Jau gana 
eis be kliūčių, tai sekmadienį to, kad vakar per abu spektak- 
galėsiu išeit į publiką ir pama- į liūs toj vietoj, kur jis turi Graži- 
tyti vaidinimą. ną aistringai pabučiuoti, jis ją tik

Šiandien galvojau apie artistus: ■ apkabino ir priglaudė. Gražina | pasitikįs, jis sudaro puikų kont- 
iie yra paklusnūs ir per daug šiandien manęs paprašė, kad aš rastą gražiai nuaugusiam Arita- 
temperamento nerodo, mano pakalbėčiau su režisierium apie nui ir Leonui Bet iš visų geriau- 

•tai. Na aš taip ir padariau. s*a* vaidina Aldona Jos meilė 
Straumanis sakė, kad jau minė- Antanu!> ios noras " iš*6lbėti’ 
jęs tai Antanui, o be to, jis ma-1 (Nukelta į 4 psl.)

statymą,
norisi.

o dabar dar daugiau

larbą gerokai palengvindami.

Gegužės 10 d., šeštadienis

Po vakarykštės premjeros bu
vau taip pavargusi, kad tik šią
nakt, jau po antro spektalio, at
sisėdau parašyti kelis žodžius. 
Premjera. Stebuklingas žodis. Še
šias savaites dirbta išsijuosus, į- 
temptai, kad tik priėjus prie šio

kuris artistas į koją, ir po Spėk- momento- Rodos sakiau, kad, vai- 
tak]i0. | dinant gimnazistam, jau buvo

Aš kartais užmirštu,, kad vai
dina ne lietuviai ir, kad jie neži
no, kaip reikia ištarti tuos pa
keistus gatvių pavadinimus, kad 
jiem nieko nereiškia alyvos —

liepsna. Na, jei taip, tai premje
ra buvo Mačernio žodžiais “svai
dantis šviesas į tamsą laužas”. 
Ir koks skirtumas, kai auditorija 
pilna žmonių! Artistas užvaldo

lietuviškasis meilės simbolis, klausytojus ir nepaleidžia jų. Ko
Man Antanas, kuris ir taip netu
ri kažin kiek pajautimo, pasakė: 
“Aš vienos gėlės nuo kitos neat
skiriu”. Ir numojo ranka. Aš ko
ne pravirkau. Kitą kartą Juris at
sinešė į repeticiją latviškų dai
nų plokštelę, ir mudu klausė
mės be žodžių, suprasdami dai
nininkus, viens, kito ir abiejų 
tautų sielvartą, kurio amerikie
čiai negali suvokti. Šluodama 
sceną, šiąnakt galvojau apie Al
donos ir Gražinos situaciją ir ver
kiau. Repeticija' buvo gera, bet 
be įsijautimo. Visi savo vaidme
nis moka gerai, bet neįsižiebė ug
nis, nesuliepsnojo. Vėl viri išsi
skirstėm be ūpo.

kas sakėsi neatsimenąs, ar pisto
letuose yra kulkų ar ne. Aš tuo Gegužės 9 d., penktadienis
nepatikėjau, bet vis tiek sten
giuos juos atiduoti savo pava
duotojui. Karlos, jo pagalbinin-

Šiandien buvp du spektakliai. 
Vidurdienį įvyko specialus spek
taklis vietos gimnazijoms, o va-

kė, važinėja ratukais, bet sugeba kare premjera. Gimnazistų buvo
atlikti visus darbus. Aš dažnai 
netenku kantrybės, nes ji dau
giau mėgsta aiškinti, kodėl ne
galėjo ką nors daugiau atlikti, 
negu bandyti darbą padaryti. Ir 
šiandien paklausiau jos prieš re
peticiją, ar alyvos pamerktos, ji 
atsakė, kad alyvų negavusi. Pa
klausus, kokias gėles ji turinti, ji 
pasakė — Jokių. Tada, kad pra
dės aiškinti, kad alyvos nužydė
jusios, o plastikinių nėra, ji ne
galinti visur nulėkti, viską atlikti, 
tai ne jos kaltė. Aš ją pertrau
kiau ir pasakiau, kad man visai

pora šimtų. Vaidinimo pradžio
je jie tarpusavy juokavo ir šnabž
dėjosi. Mano aktoriai viens po 
kito ėjo man skųstis jų elgesiu, 
tik aš nieko negalėjau padaryti.

Ačiū Dievui, vaikai nusirami
no ir gana atidžiai išsėdėjo per 
tas dvi valandas. Šiandien jau 
buvo ir ūpas ir liepsna. Spektak
lis ėjo labai gerai. Šiąnakt, žino
ma, eis dar geriau. Po spektak
lio gimnazistams buvo išdalinti 
klausimų lapai apie pastatymą, 
kuriuos jie užpildė ir paliko 
išvažiuodami namo. Bus įdomu

nejdomu kieno kalte, bet alyvos R atsakymus į mano
tun būt! rastos. Galų gale ji grt- -ektuotus klausimus.
zo su sauja kažkokių neaiškių ge- yak su
lių. Šiam vakarui užteko, bet iv- , .... J . . - ■ , - j „. *. 7 plastikine citrina, svirksdama

truputį rūgšties į artistų vande
nį. Sako, labaį sveika balsui, 
gerklei. Buvo maža krizė: Graži- 

nemiego- na užmiršo apatinį namuose, o 
'jis jai būtinai reikalingas. Lai
mei mūsų ‘berniukas’ paskolino 

iįfcr’- ;<Wr.'W’ėį(:

tojuj būtinai turim gauti alyvų. 

Gegužės 8 d., ketvirtadienis

Straumanis atrodė 
jęs, kaip ir daugelis mūsiškių. 
Vos pasisveikino, paakiai juodi,

Jaunučio Pubdžiflbo baleto studija 'Šoka Borodlno 
7 d.

“Poloviečių šokius” Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. birželio 
Nuotr. Eug. Būtėno

kia galybė!
Pasirodė gan įdomus reiškinys. 

Straumanis mums dar anksčiau 
aiškino, kad jis prie šio vaidi
nimo pastatymo pritaikęs Brech
to ‘atitolinimo’ principą. Tai yra, 
pirmiausia žiūrovas yra įtraukia
mas į veiksmą, suaudrinamas, o 
tuomet, jam giliai įsijautus, yra 
išbloškiamas staigiai iš to jaus
mo. Tuo Brechtas norėjo žiūrovus 
priversti mąstyti, spręsti proble
mas, o ne vien jausminiai per
gyventi sceninius pastatymus ir 
juos užmiršti.

Gal kai kuriuos principus 
Straumanis ir pritaikė “Pen
kiems stulpams”, bet išėję žiū
rovai sakė, kad nebuvo nei vie
nos akimirkos, kur jie nebūtų 
buvę įvelti į veiksmą. Jie visi iš 
salės išėjo pritrenkti. IŠ visų (pa
sikalbėjimų atrodo, kad jie svars
to iškeltus klausimus. Reiškia — 
pastatymas pavyko. Pati pabai
ga yra labiausiai jaudinąs mo
mentas: Gražina klūpo ir sako1 
tokius lyriškus, poetinius žo
džius savo mirusiam sužadėtiniui, 
rankose laikydama alyvų puokš
tę, o jos veidą apšviečianti švie
sa pamažu blėsta. Tai bent 
premjera.

O šis rytas susilaukė visai ki
tokių problemų. Pasirodė laikraš
tėly recenzija. Perskaičiau ir su
pratau, kad bus labai skirtingos 
artistų reakcijos. Šiaip recenzija 
labai teigiama, beveik visi artis
tai pagirti, režisierius pagirtas, 
technikiniai aspektai pavadinti 
profesionaliais, veikalas bed jo 
iškelti klausimai svarbūs, bet... 
Ir visuomet tas ‘bet’. Nors iš 
tikro su recenzento nuomone ne
galiu nesutikti — jis sako, kad 
viso pastatymo silpniausia vieta 
yra vaidyba aktoriaus, suvaidi
nusio Antaną. Esą jis neperda
vė Antano vidinio konflikto, ne
įtikino žiūrovų, kad jis meninin
kas, nei kad jį kankino abejo
nės. Nenorėčiau būt Anatanu. 
Nelabai norėčiau jį pamatyti, o 
vakare šiaip ar taip reikės. Kad 
tik jis neimtų per daug į galvą.

Nesutikau tik su recenzento 
peikimu Deputatės ir Pirminin
ko vaidybos. Jis buvo nepaten
kintas, kad Pirmininkas buvo 
juokingas. Bet kaip tik to ir sie
kė Straumanis, kad būtų akimir
ka atsileidimo, nes visas vaidini
mas rimtas ir sunkus. O Depu 
tatė gerai vaidina. Vietomis gal 
truputį perdeda, nes jai trūksta 
paties tipo supratimo, bet ji 
vaidmenį atlieka įtikinamai. Su 
Gražina šį vakarą bėdos nebuvo, 
nes recenzentas ją išgyrė. Bijau 
ir pagalvoti kas būtų įvykę, jei 
ją būtų papeikęs. Bet ir be jos 
buvo “verksmo ir dantų grieži
mo”. Pasirodo, Deputatė taip su
sijaudino, kad paskambino reži- 
sieriui ir pasitraukė iš vaidini
mo. Tik jis ir universiteto režisū-
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Metropolitan operos žvaigžde
'.vT.6 ■< i

lietuviškam Kultūros židiny
LEONARDAS ANDRIEKUS 

u............
■ f® i

Tuo pačiu laiku, gegužės 31- 
mos vakarą, kai Chicagoje Jau
nimo centre klestėjo “Poezijos 
pavasaris”, Braoklyne, Kultū
ros židiny, iškilniai skambėjo 
Metropolitan operos primadonos 
Maralin Niskos nuostabaus gro
žio sopranas. Abu renginiai da
bina mūsų kultūrinę buitį, nors 
kiekvienas jų savaip. Apie “Po
ezijos pavasario” šventę “Drau
go” skaitytojai jau painformuoti 
—■ lieka susipažinti su Kulltūros 
židinio iški lme.

Tremties sąlygose labai retas 
atvejis, kad lietuvių koncerte dai
nuotų Metropolitan eperos 
žvaigždė. Pirmiausia, žymiausieji 
solistai be galo užimti dainavimu 
pačioje operoje, gastrolėmis, 
plokštelių įrekordavimu ir nuo
latiniu ruošimusi bei repeticijo
mis. Be to, jų honoraras labai di
delis. Pagaliau lietuviai koncer
tams turi gerų savo solistų.

Maralin Niska atėjo pas mus 
gana įdomiose aplinkybėse. 
1974 m. vasario 10 d. sol. Kazys 
Jakutis, dainuodamas su Gina 
Capkauskiene Kultūros židinio 
atidarymo koncerte, buvo pa
sikvietęs ją su vyru smuikininku 
atsilankyti. Paminėtina, kad Ka
zio Jakučio dėka, Maralin Nis- 
fca jau anksčiau buvo supažindin
ta su kai kuriais lietuviais. Tu
rėjome progos Manhattene jai ir 
kitiems artistams net parodyti 
pluoštą dail. A. Galdiko skaid
rių. Maralin Niska buvo sužavė
ta šio dailininko kūryba, ir ne
trukus nusipirko net 3 jo pa
veikslus. Vienas jų, labai didelis 
aliejinis peizažas, kabo žymiau
sioje vietoje solistės salone. Ją 
esame aprūpinę ir lietuvių tau
todailės kryželiais, kurie solistei 
labai patiko.

Po Jakučio ir Čapkauskienės 
koncerto pasilikusi vaišėms, ji 
sužinojo, kaip sunkiai vyko Židi
nio statyba ir kokios finansinės 
naštos dar slegia, jį pastačius. 
Tada Maralin Niska nuoširdžiai 
tarė, jog mielai galinti veltui dai
nuoti Kultūros židiniui paremti, 
suruoštame koncerte. Mes visi 
nustebome tokiu kilniu solistės 
mostu ir nuoširdžiausiai padėko
jome. Beliko tiktai rasti laiką, ku
ris derintųsi su jos operiniais įsi
pareigojimais. O tų įsipareigoji
mų Maralin Niska turi daug. Ji 
Metropolitan operos ir kartu 
New York City Operos pagrin
dinė solistė; ji taip pat susirišu
si su Washingtono Opera Socie- 
ty ir su Tulsa Opera, neskaitant 
koncertinių pasirodymų Lincoln 
Centre New Yorke. Bet ji savo 
žodį išlaikė — gegužės 31-mą 8 
vai. vakaro mes ją išvydome Kul
tūros židinio scenoje, gražiausiai 
išsipuošusią, spinduliuojančią ir 
laimingą. Daugiau kaip 700 lie
tusiu klausytojų ją priėmė griaus
mingais plojimais, užsitęsusiais 
lęęliąs minutes.

Maralin Niska buvo paruošusi 
labai turtingą ir spalvingą prog
ramą, kuri pilnai atvėrė jos pla
čios apimties balso grožį. Solistė 
tobulai žaidė aukščiausiais ir že
miausiais skambesiais. Niska ope
rose dainuoja ir lyrines, ir drami
nes soprano partijas. Tai girdėjo
me ir šio koncerto eigoj. Savo 
programą ji pradėjo labai lyrišku 
Mozarto kūriniu ‘‘Jį mylėsiu”. Ši 
ilgoka daina iš karto laimėjo 
klausytojų širdis jausmingu ir su
dėtingų melodingumu. Tada so
listę perėjo prie 4 Strausso dainų:: 
Frųeling, September, Beim Schlaf- 
engehn, Im Abendrot. Čia labiau 
pajutome jos balso draminį gro-

Metropolitan ir New York City operų solistė Maralin Niska ir jos vyras smui
kininkas — kompozitorius WiUiam Mullen gegužės 31 d. New Yorko lietuvių

Nuotr. L. Tamošaičio |Kultūros židinio scenoj.

žį. Visas šias dainas lydėjo smui
kas ir pianas.

Po dainų ėjo Mozarto sonata 
pianui ir smuikui KV 454. Ją 
smuiku atliko solistės vyras Wil- 
liam Mullen ir pianistė Jacąue- 
lyn Silver iš Lincoln Music Cent
ro. Labai meistriškai buvo per
teiktas Largo, Allegro, Andante, 
Allegretto. -

Smuikininkas William Mul
len yra lietuvių kilmės, įsigijęs 
muzikos magistro laipsnį Illinois 
universitete ir dėstąs kompozici
ją Fresno kolegijoje Kalifornijo
je. Jis taip pat kompozitorius ir 
dirigentas, dirbąs su San Diego 
ir Oklahoma City simfoniniais 
orkestrais bei su San Diego ir 
Santa Fe operų kompanijom. 
Wiliam Mullen dar minėtinas ir 
tuo, kad San Diego universitete 
ruošiasi doktoratui iš filosofijos. 
Pianistė gi, Jacųuelyn Silver, da
lyvauja koncertuose su orkestrais 
ir akompanuoja Metropolitan 
operos solistams. Ir jie abu čia 
skambino be honoraro Kultūros 
židinio labui.

Antroje daly Maralin Niska 
atliko itin sunkius ir sudėtingus 
muzikos kūrinius. Pradėjo brazi
lų kompozitoriaus Vilią - Lobos 
Suita iš 3 dalių, lietuviškai išver
tus: “Jauna mergaitė ir daina”, 
“Noriu būti linksma”, “Brazili
jos kaimo mergaitė”. Šio kompo
zitoriaus kūryba, kur maža žodžių, 
o daug savotiško ūbavimo bei 
niūniavimo, veržiasi į klaikias 
melodines aukštumas, išreiš
kiančias džiunglių pasaulį. Ma
ralin'Niska buvo labai ilgesinga 
tuose platumų skambėjimuose. 
Po to ji perėjo prie Rachmani- 
novo kūrinių, kurie lietuviškame 
vertime skambėtų: “Liaukis dai
nuoti”, “Nakties tyloje” ir “Vo- 
kalija”. Čia jos interpretacija bu
vo tiek skirtinga, kiek skirtingi 
šie du kompozitoriai. Tokie kon
trastai praturtino koncerto pro
gramą ir liudijo solistės meno vir
tuoziškumą.

Po dainavimo buvo įterpta 
Ravel rapsodija “Čigonė”, kurią 
čia smuiku šauniai atliko Wil- 
liam Mullen, akompanuojant 
pianistei Silver. Tai lyg ir slenks

tis, žengiant prie paskutinės kon
certo dalies, skirtos operų arijoms. 
Čia Maralin Niska pasirodė visoje 
savo operinėje didybėje. Ji sudai- 
vo 2 ilgas arijas — vieną iš Puc- 
cinio operos Manon Lescaut “In 
ąuelle trine morbide”, antrą — iš 
Verdi operos Vesperi Siciliani 
“Merce, dilette amiche”. Atrodė, 
kad esame Metropolitan operoje. 
Tasai žavus balsas, daugeliui gir
dėtas per radiją šeštadieninėse 
transliacijose, o kai kuriems ir pa
čiuose Lincoln Muzikos centro 
rūmuose, mūsų lietuviškoje pa
stogėje skambėjo nauju iškilmin
gumu, sukeldamas neužmiršta
mą įspūdį. Visi jautė, jog iškilioji 
solistė atėjo čia dainuoti tik 
mums, lietuviams, savo talentu 
norėdama pagerbti mūsų kultū
rinius užmojus. Užtai pabaigoj 
atsistojusi publika sukėlė jai ir 
kitiems programos vykdytojams 
ilgas ovacijas, kurias Maralin 
Niska nuolankiai priėmė, tarda 
ma net trumpą padėkos žodį. 
Priedui gi dar padainavo ji kitą 
įspūdingą ariją iŠ minėtos ope
ros Manon Lescaut, taip pat pa
lydėtą kelių minučių plojimais.

Tasai susiartinimas kiek vėliau 
buvo tęsiamas žemutinėje salėje, 
kur visų koncertų klausytojų lau
kė paruoštos vaišės. Ten Mara- 

I lin. Niska dar buvo pagerbta at- 
; skira puota. Joje dalyvavo solis- 
j tės draugai iš Metropolitan ope
ros, Lietuvos konsulas A Simutis 
su ponia, rinktiniai mūsų veikė
jai bei žymieji Kultūros židinio 
mecenatai. Visi gėrėjosi tokiu 
ypatingu koncertu. Iš jo paja
mų gi nupirktas geras koncerti
nis pianinas Kultūros židinio sa 
lės scenai. Juo buvo akompa
nuotos ir Maralin Niskos dainos. 
Ar nesnuostabu, kad Metropoli
tan operos solistės nuoširdumu 
atsirado pianinas, kurį lietuviai 
solistai bei muzikai ilgai naudos 
savo tautiečių dvasiai kelti.

Dėmesio estradinei dainai
Pokalbis su konkurso komisijos nariu muz. Faustu Strolia

Kaip žinome, Ulinojaus Lietu
vių gydytojų draugija buvo pa
skelbusi estradinių dainų muzi
kinį konkursą. Buvo paskirtos 
keturios premijos: vieną 300 
dol.. laimėjo Giedrė Gudauskie
nė ir kitą 300 dol. laimėjo Jo
nas Zdanius. O premijas po 200 
dol. laimėjo Bronius Jančys ir 
Almis Zdanius. Ryšium su šiuo 
konkursu užkalbiname čia to 
konkurso jury komisijos narį 
muziką Faustą Strolią.

— Kas nulėmė, kad, estradi
nės dainos konkursą laimėjo 
šie, o ne kiti kompozitoriai? Ko

dėl nebuvo paskirta pirmosios 
premijos?

— Konkurso vertinimo komi
sija pasigedo kūrinių, kurie išsi
skirtų savo originalumu. Kiti, 
jei ir buvo vietomis įdomūs, sto
kojo nuosėklumo arba buvo per 
trumpi ar neišbaigti. Skiriant 
pirmąją premiją, kuri, kaip 
skelbta, turėjo siekti $500.00, 
norėjosi, kad ne vien vertinimo 
komisija, bet ir konkurse daly
vavę ar ir nedalyvavę muzikai 
ir muziką suprantanti visuome
nė tame kūrinyje jaustų ką nors 
išskirtinai gražaus ar įdomaus, 
naujo. Todėl dvi antrosios ir dvi 
trečiosios premijos komisijai 
atrodė esantis teisingesnis 
sprendimas.

Komisijos nariai, pavieniui 
peržiūrėję 26 prisiųstus kūri
nius, susirinkę pirmame posėdy
je, devynis jų atmetė, nes kūri
niai turėjo akivaizdžių trūkumų. 
Iš likusių 17 buvo ilgiausiai su
stota ties šešiais. Antrame po
sėdyje, susitarus dėl premijų

skaičiaus ir rūšies, slaptu bal
savimu dviem daugiausia balsų 
gavusiems kūriniams buvo pa
skirta antroji, o mažiau balsų 
gavusiems — trečioji premijos.

— Ar, be minėtų premijuotų
jų kūrinių, nepremijuotųjų tar
pe yra tokių, kurie galėtų būti 
panaudoti mūsų orkestrų ir so
listų?

Be abejonės! Pusėtinai gerų 
kūrinių, dalyvavusių konkurse, 
bet nelaimėjusių, yra visa eilė. 
Šie kūriniai naudotini mūsų pa
rengimuose. Lai šis indėlis į 
mūsų pramoginės muzikos aruo
dą nelieka kompozitoriaus stal
čiuje. Juk jau ir taip šio žanro 
muzika pas mus negausi ir per 
mažai puoselėta. Reikia pa
skleisti!

— Ar galima tikėtis, kad 
premijuotieji kūriniai susilauks 
mūsų jaunimo tarpe pasiseki
mo?

Pramoginės dainos konkurso jury komisija posėdžiauja. B kairės J deginę: muz. Balys Pakštas, muz. Alvydas Va- 
saltls — pirm, muz. Allce Stephens, mecenatų — Ulinojaus Lietuvių gydytojų draugijos atstovė dr. Alicija Rui- 
Maoa, ratyt Aloyzu Baronu Ir kompoz. Faustas Strolia — iefcr. NpOtr. A Oulblaako

Živilė Bilaišytė
RAŠYK

Juodoje sienoje
sujuda raudonas paveikslas,
moters ironiškas šypsnis,
atmestas per petį, klausia. —

Kodėl rašai nuobodžiai?
Rašyk raudonais veiksmažodžiais, 
giliai rėžk raides, 
daiktai daiktu tave pavers.

Pagauta panikos
žvalių sparnų,
tyliu.
O atmesta juoda galva,
raudonos moters paveikslas
tyliai stingsta į šipulius,
pilasi žemyn,
virsdamas plonais driežais,
kurie pranyksta kampuose.

SIMFONIJA: BRUKNERIO DEVINTOJI

Liepsnoje ištįsta sidabras,
plonėja, smuikų kamuojamas, 
ratais siaurėja ir plečiasi.
Atverk mano delne gulintį 
sidabrinį kiautą, 
pasakyk, ką atrasi, 
pasinerk.

Iš gilumos tamsiųjų vingių
patylom kyla burbulas auksinis, 
auga, ryškėja,
tyrais garso gaubtais iškaltas, 
ir sprogsta.
Garsų fragmentai 
lieka tvirtai sugniaužtam delne 
namo parsinešus 
po stiklu pavožti, 
lietingais vakarais
smuikinių skeveldrų kuždėjimo klausytis, 
ausį prikišus.

VAKARAIS
Vakaro prieblandoje pasnigus, 
mašinų statymo aikštė ištuštėja, 
lieka juodi, pailgi plotai,

— Čia tai ateitis parodys. Ko
misijai atrodė, kad tik keletas 
kūrinių atspindėjo naujesnių 
dvasią, ir jie gal būtų sulaukę 
jaunimo tarpe pasisekimo. Gai
la, kad dėl kitokių trūkumų jie 
negalėjo būti premijuojami. 
Dauguma gi kūrinių, nors ir 
naudojo modernesnį harmoninį 
žodyną, vis dėlto priminė tokį 
stilių, kuris vartotas prieš kele
tą dešimtmečių, kuris, manau, 
greičiau pagaus vyresnes kar
tas negu jaunimą.

— Kalbant apie ateitį, į ką 
mūsų kompozitoriai turėtų la
biau kreipti dėmesį tokio žanro 
kūryboje, kad laimėtų premi
jas?

— Bet kokio žanro konkurse 
reikia daugiau entuziazmo, užsi
degimo, noro laimėti, o ne ban
dymo, abejojimo. Norėtųsi dau
giau užsispyrimo, darbštumo ir 
■tikėjimo į saVo darbą. Teko 
krepšinyje girdėti terminą “to

follow through”, kuris reikštų 
tą įsivaizduojamą kreivę, kuria 
metėjas pramato kamuolį ke
liaujant nuo savo rankos ligi 
krepšio paties vidurio. Suabejo
jimui čia negali būti vietos. Pra
moginės muzikos konkurso at
veju linkėtina dalyviams susiži
noti taisykles. Pavyzdžiui, kon
kurso dalyvių tarpe buvo tokių,
kurie atsiuntė tiktai tekstus.
Kiti populiariai amerikietiškai
dainai prirašė lietuvišką verti- , .
mą. Vienas dalykas, nors labai koncertinėj formoj, o pasktau 
žinoviškai parašytas, priminė įterpiami po koncerto vykstan- 
žinomą kūrinį ne tik savo me- J čiuose šokiuose. Galima dar leis- 
lodija, bet ir ištisomis harmoni- ti publikai balsuoti už labiau-
nėmis slinktimis. Nors konkur
so taisyklėse buvo siūloma ga
limybė pasinaudoti lietuvių liau
dies dainų motyvais, vis dėlto 
nenorėta liaudies dainų potpour- 
ri (medley). Būta ir tokių. Buvo 
prisiųstas vokas ir visokios kū
rybos pasirinkimui, tik ne šo
kiam. Ar toks asmuo tikrai no
rėjo laimėti?! Kitas kūrinys, 
kuris labiausiai atspindėjo šių 
laikų dvasią, deja, nebuvo iš
baigtas.

— Kaip laimėti su savo kūri
niais pasisekimą visuomenėj?

— Pasisekimas visuomenėje 
galimas tik tada, kai kūriniai

vieniši keturkampiai — 
kapinynas,
aiškiai nubrėžti kapai,
lygiai išdėstyti — dviem eilėm, 
baltas laukas — niūrūs kauburiai.

Atsigulu simpatiškiausiame, 
sukryžiuoju rankas, 
imu drėgnai tirpti, 
varvėti vakaro sniegu, 
lūpose sūru,
saugu, geležim aptverta.

Leidžiuos į požemį,
ilgu tamsiu tuneliu,
iškyla sienos,
lyg bėgiais riedamo
į šiltai spalvotą pievą.
Gražios žmogystos
mojuoja puokštėmis pavasario gėlių, 
tarp vaismedžių nulinkusių, 
liejasi mėlyna, žalia, raudona — 
impresionisto tapinys iš arti.

Riedame bėgių ritmu
Unk juodos, apskritos duobės, 
išsižiojusios, tykojančios praryti 
visa, kas tuštiems sapnams 
beviltiškai pasiduoda.

APIE VORUS

Ar kanda vorai?
Užaugsi, sužinosi, 
kvailų klausimų neklausk.

Kiegvienam kampe po voratinklį. 
Kaktos neprasimušk ieškodama, 
teks susiūti.

Kartą į mėnesį
man leista juos išginti,
bet jie atkakliai grįžta
iš mano panikos pasijuokt.
Sapnuoju vorus, 
kasnakt tą patį: 
išlenda iš už paveikslo 
didelis blogas voras, 
verpdamas iš savęs 
šlykščias, juodas gleives, 
leidžiasi žemyn, 
spąstus audžia, 
rengiasi plaštakių gaudyt.

Kadaise čia buvo spalvos.
Dabar likom tik aš ir vorai.

bus atliekami. Reikėtų, kad visi 
dėmesio verti kūriniai būtų 
suorkestruoti ir atliktų Žinoma, 
su vokalistais. Illinois Lietuvių 
gydytojų draugija, suruošdama šį 
konkursą ir paskirdama $1000, 
sudomino mūsų kūrėjus, todėl 
jai priklauso visuomenės padė
ka. Dabar ta pati draugija arba, 
jai pritarus, kokia kita organi
zacija turėtų suruošti vakarą, 

kūriniai būtų atlikti

šiai patinkamus kūrinius. Jau
nimą reiktų skatinti balsuoti 
atskirai. Tokie balsavimų rezul
tatai vargiai sutiks su konkurso 
vertinimo komisijos sprendimu; 
bet tai dar geriau: mažiau bus 
“nuskriaustų” Pabus susidomė
jimas mūsų pačių pramogine 
muzika, kuris paskatins kūrė
jus nuoširdesniam darbui. Gal 
tokį balsavimą pravesti per Lie
tuviai Televizijoj programą? 
Arba per visas lietuviškas radi
jo programas laisvajame pasau
lyje? Klausytojai galėtų paštu 
prisiųsti savo balsus.

Tam reikalui reikėtų gauti 
visų nelaimėjusių konkurso 
dalyvių raštiškas sutikimas 
(laimėjusių kūriniai, berods, 
automatiškai yra Illinois Lietu
viu gydytojų nuosavybė). Ne
laimėję prizo autoriai šiuo bū
du nors laimėtų visuomenės pri
pažinimą (popular vote). Jie 
jaustų pasitenkinimą ir šiokį 
tokį atpildą už savo pastangas. 
Paskelbus naują konkursą, jie 
nebesiųstų tų pačių, o parašytų 
naujų ir geresnių kūrinių.

Dėkoju “Draugui" už malonų 
dėmesį lietuviškai pramoginei 
muzikai.
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IŠ TEATRINIO 
DIENORAŠČIO

(Atkelta, iš 2 pusi.)

jos pasiryžimas ieškoti kitokio 
pasipriešinimo kelio, jos bandy
mas įtikinti Antaną, jog jo kovos 
būdas nebepasiekia tikslo — visa 
tai yra pergyvenama ir perduo
dama žiūrovui.

Bet Gražina, romantiška, gel
tonplaukė idealiste, septynerius 
metus su miško broliais dirbusi, 
pamilusi Antaną — vis tiek žiū
rovą pagauna, kažkokiais burtais 
užburia. Šį vakarą jinai buvo pui
kiai suvaidinta. Pagaliau, tai bu
vo ne artistė, vaidinanti Gražiną, 
bet Gražina pati. Mudvi po spek
taklio apsikabinusios verkėm, 
bet šį kartą iš laimės —ji žy- 
dėte žydėjo. Prieš pusvalandį 
tačiau įvyko labai nemaloni 
staigmena. ‘Pirmininkas* antro 
veiksmo metu man labai neno
riai prisipažino, kodėl jis ne
linksmas. Pasirodo, kad, jam nuli
pus nuo scenos, prie jo priėjusi 
Gražina ir jam pasakiusi, jog jis 
nepakankamai rimtai žiūri į vai
dinimą ir, jog jam nedera juo
kauti scenoje, nes Jis tuo kenkia 
visų artistų ūpui. Tur būt, recen
ziją perskaičius, jai protas užte
mo! Vaidinimas vyksta, aktorius 
turės tuojau toliau vaidinti, jis 
vaidina taip, kaip režisieius nori, 
juokauja todėl, kad jam liepta 
juokauti, o ji, mat, sakys savo! 
Aš ją radau moterų persirengimo 
kambary ir išprašiau į korido
rių. Tuomet uždrožiau kaip rei
kiant — šitaip neprofesionaliŠ- 
kai pasielgti, šitaip užgauti kitą 
artistą, šitaip pasisavinti reži
sieriaus autoritetą —• neleistina. 
Po pirmų mano žodžių ji pravir
ko. Aš baigiau, o tada puoliau ją 
raminti, jos plaukus glostyti, nes 
už dešimties minučių ji vėl turė
jo vaidinti, šiaip taip aprimo, vei
dą nuiprausiau, grimą vėl uždė
jau. Ji vis atsiprašinėjo, gailėjosi. 
Ypač ją kankino jos neprofesio- 
nališkumas.

Po spektaklio visi nuvykom 'į 
kavinę truputį su draugais atsi
gauti, nors dr. Straumanis artis
tams buvo uždraudęs gerti. Jo 
nebuvo, tai ir aš pro pirštus žiū
rėjau į vieną kitą alaus bokalą.

Draugai noriai kalbėjo apie 
pastatymą. Kai kurie buvo ne
patenkinti perdėta pastatymo 
romantika — nors pats veikalas 
visų akimis labai realus. Ne vie
nas minėjo, kad vaidiniipas labai 
gerai parašytas rrį- poetiškai, ly
riškai, bet kartu Įr gyvenimiškai. 
Pastatymą kritikuodami, vis tiek 
jį vadina geriausiu metų pastaty
mu. Gaila, liko tik vienas spek
taklis. Straumanis sakė, jog ta
rėsi su lietuviais tarėsi su lat
viais dėl gastrolių įr Chicagoje 
kituose miestuose* artistai buvo 
pasiruošę gastroliuoti, bet viskas 
tik žodžiais ir pasibaigė. Visiems 
buvo didelis nusivylimas. O iš 
lietuvių ir latvių pusės man at
rodo —didelė klaida. Sakom, jog 
norim savo kultūrą 'perduoti ki
tiems, o kai atsiranda proga, re
ta proga, nieko nebedarom. Na 
tiek to, gal kaip nors bus galima 
sulipdyti video-filmą, bet dar vis
kas labai neaišku.

Gegužės 12 d., pirmadienis

Jau po visko. Bet dar buvo ke
letas gan baisių momentų. Prieš 
paskutinį spektaklį įvyko kone 
katastrofa: Karlos, luošoji mer
gaitė su ratukais, jau Čiurlionio 
•muzikos garsams sklindant, per 
atidarytą sceną pervažiavo, net 
du kartus. Teatro technikinis di
rektorius, man rodos, vienintelis 
tai pastebėjo. Aš nė nežinojau, 
kas įvyko, kai jis, priėjo prie ma
nęs, pasakė: “Pasakyk Karlos, 
kad jei ji kada nors vėl taip pa
darys, aš ją užmušiu”. Mano 
kraujas irgi užvirė. Pamačiusi 
Karlos, ją smarkiai užsipuoliau. 
Ji iškeikė teatrą, teatro žmones, 
technikinį direktorių, mane, Jutį, 
įr griežtai liepė man pasitraukti 
iš kelio. Aš, kone dusdama, jai 
fltgflk.iaiij kad ji negalinti niekur

Scena iš A. Landsbergio “Penkių stulpų turgaus aikštėje” universitetiniame 
spektaklyje, Carbondale, I1L
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K. Būgos niekinimas
Prieš kurį laiką Česlovas Ged

gaudas, girdamasis esąs “rimtas 
kalbininkas’ ir net 40 metų dir
bęs kalbotyros bei proistorės sri
tyje, savo 1972 m. išleistoje stam
bioje knygoje Mūsų praeities be
ieškant ir vėliau įvairiuose Dir
voje spausdintuose straipsniuose 
yra paskelbęs visą eilę keistų ir 
primityvių etimologijų, kurios 
nieko bendro neturi nei su tikro
ve, nei su mokslu; plg. mano 
straipsnį Kalbiniai svaičiojimai 
(Draugas, 1974, Nr. 290) ir V. 
Maciūno linksmą feljetoną Ged- 
gaudizmo mokslo laimėjimai: 
Nauji vaistai menkavertiškumu 
sergantiems (Akiračiai, 1975, Nr. 
1). O dabar štai Ged. C. Sta
naitis (kai kas mano, kad tai yra 
tas pat Č. Gedgaudas) savo ilga
me straipsnyje Žalingos K. Būgos 
klaidos, išspausdintame Naujie
nų š. m. vasario 4-7 d. nume
riuose, išsijuosęs niekina mūsų 
žymiausią ir plačiai mokslo pa
saulyje išgarsėjusi kalbininką 
mokslininką K. Būgą. Šis “kriti
kas” pats savarankiškai, rimtai 
moksliškai visai nesvarsto K. Bū
gos pateiktųjų duomenų bei šalti- 
cių, bet, surinkęs įvairių autorių 
palaidi} pasisakymų, stengiasi 
sudaryti tam tikrą baubą — va
dinamąją K. Būgos klaidų žalą 
tiek mūsų praeičiai, tiek pačiam

eiti, nes spektaklis prasideda už 
dviejų minučių. “Nieko, — at
sakė ji, — apsieisit be manęs. 
Traukis iiš kelio”. Aš (pasitrau
kiau iš kelio ir pasiunčiau ją vel
niop. Ką daryt? Juk tai paskuti
nis spektaklis, ir Juris man buvo 
davęs leidimą pamatyt jį iš sa
lės, jei viskas eis kaip reikiant, o 
dabar? Vis dėlto, pasitarus su sa
vo pavaduotoju, nutariau rizi
kuoti. Ačiū Dievui, viskas klojo
si gerai. Įspūdis iš salės buvo ne
paprastai puikus. Mano mėgia
miausia vieta, tai Jono pašneke
sys su Komentatorium — Jonas 
laiko rankose armoniką ir svajo
ja. Man kaskart ašaros byra, o 
juk šis kartas buvo paskutinis.

Po gpektaklio persikėlėm į Gra
žinos butą ir vakarojom iki pa
ryčių. Aš šeštą valandą palikau 
jos butą, palikau ir režisierių ir 
jo asistentą, šauniai dainuojan
čius latviškas daineles. Iš visų 
spektaklių geriausias buvo šešta
dienio, nors Antanas neparodė 
jokios pažangos. Po recenzento 
kritikos jis vaidino beveik su 
azartu, neišryškindamas parti
zano - skulptoriaus sielos kon
flikto. Straumanis su kiekvienu 
atskirai ginčijosi apie vaidinimo 
pastatymą ir Antano sugebėjimą 
vaidinti. Mes visi gėrėm jo alų ir 
pagaliau drįsom atsakyti. Buvo 
reto malonumo naktis. Bet ir ji, 
kaip ir vaidinimas, jau nustum
ta praeitin. Rytoj egzaminai,

mokslui.
Kad geriau paaiškėtų G. C. 

Stanaičio galvosena ir elgsena, 
aš čia paminėsiu jo kelias svar
besnes mintis. “K. Būgos gerbė
jai, — rašo jis, — šiais metais 
mini jo 50 mirties sukaktį. Jie 
K. ..Būgą kelia į padaugės, laiky
dami jį geriausiu Lietuvos moks
lininku”. Bet “būgininkai vengia 
minėti K Būgos padarytas klai
das, ir todėl mūsų autorius nori 
paliesti kitą medalio pusę. Jis sa
ko, kad K. Būga, pasirėmęs savo 
mokytojo A. Sobolevskio ir A. 
Kočubinskio tyrimo duomenimis, 
rodžiusiais lietuvius gyvenus ir 
Gudijoje, tvirtinęs, jog “lietuviai 
ligi 6 amž. gyveno tik tarp 
Dniepro ir Berezinos upių, o pd 
to, slavų spaudžiami, pasitraukė 
į dabartinę Lietuvą, gi Mažąją 
Lietuvą kolonizavo tik apie 15 
amžių po Kristaus”. Tai yra di
džiausias K. Būgos nusikaltimas: 
“Šiuo savo klaidingu aiškinimu, 
— rašo jis toliau, — K. Būga 
padarė didžiausią žalą lietuvių 
tautai, geriau sakant, įstatė geno
cidam nes pagal K. Būgą lietu
viai iš savo tėvynės pasitraukė, 
o čia kaip įsiveržėliai į svetimas 
žemes gana vėlai apsigyveno”. 
Tuo kaip tik politiniams tikslams 
pasinaudoję vokiečių mokslinin
kai pangermanistai, kurių įtakai 
pasidavę K. Būgos satelitai A. Sa
lys bei Z. Ivinskis, taip pat ištiki
mas K. Būgos mokinys istorikas J. 
Jakštas, A. Salio mokinys A. Kliz
mas ir kt. Pagaliau jis paima į 
nagą ir St. Šalkauskį bei jo sekė
jus, kurių žymiais autoritetais 
blivę pasidarę būginiai fanati
kai A Salys ir 2. Ivinskis.

Nesiimdamas plačiau svarstyti 
G. C. Stanaičio Stos rūšies sam
protavimų ir nesileisdamas su 
juo į polemiką (tai būtų bepras
mis dalykas), aš čia paminėsiu 
tik vieną kitą dalyką.

Visų pirma K. Būga buvo ma
no mokytojas* klausiau jo paskai
tų, tiesiogiai mačiau jo didelį ži- 
ningumą, begalinį atsidavimą 
savo mėgiamai specialybei — 
lietuvių kalbos mokslui. Aš nie
kados nepastebėjau, kad jis kada 
nors kur būtų rodęs kokį šališ
kumą: jis kiekvieną savo spren
dimą mėgino pagrįsti autentiš
kais faktais ir pagal tai darė iš
vadas bei sudarinėjo kokias hipo
tezes, kur trūko tų faktų, bet tai 
darė gana atsargiai, kaip pride
ra rimtam mokslininkui. Pvz. jis, 
nerasdamas, kad trakai bei fri- 
gai būtų buvę baltų (aisčių) gi
minės nariai, smarkiai sukritika
vo J. Basanavičiaus teoriją, pagal 
kurią tariami trakiški tautovar
džiai (bisaltai, kimmerioi, mai- 
doi, pelasgoi ir kt) turėtų būti 
baltiški (aistišfei, tikriau* ližtu- 
viški). Tačiau K. Būga, kaip ir 
kiti kalbininkai bei istorikai, “ne
paneigė J. Basanavičiaus nuopel

nų lituanistikai ir lietuvių kultū
rai, — Sako J. Jurginis, — bet jo 
frakoiogijos niekas tiestojo ginti 
nei jam gyvam esant, nei jam 
mirus” (Legendos apie lietuvfi; 
kilmę. Vilnius, 1971, 154). Arba 
štai rusu akademikas A. Šachma- 
tovas 1911 m. įrodinėjo, kad Lie
tuvoje ir Gudijoje seniau gyven
ta keltų; bet K. Būga, remdama
sis gausiu vietos vardynu, įtiki
namai įrodė, kad keltai tuose 
kraštuose niekados nėra gyvenę, 
ir A. Šachmatovas netrukus atsi
sakė šios savo nuomonės.

Remdamasis pirmaisiais baltų 
pasirodymais istoriniuose šalti
niuose ir gausiai naudodamasis 
baltiškais upių bei ežerų vardais, 
randamais Gudijoje bei dabarti
nėje Lietuvoje ir iš dalies Latvi
joje (plg. gudų upv. Lučesa ir 
liet. Laukesa, lat. Laucesa ir kt.), 
K. Būga buvo susidaręs teoriją, 
kad baltų seniau gyventa į šiaurę 
nuo Pripetės, tik vėliau jie pasi
traukę iš savo ankstyvesnių gy
venviečių ir VI-VIII a., įsikūrę 
Latvijoje bei Lietuvos šiaurės 
vakaruose. Bet ar ta jo teorija ga
lutinė? Turėdamas tam tikrą kie
kį žinių bei faktų, jis anksčiau 
buvo susidaręs ir daugiau tam 
tikrų išvadų, bet vėliau, daugiau 
apsityręs, įgijęs naujų faktų, ne 
vieną savo ankstyvesnę nuomo
nę yra ar būtų pakeitęs. Štai vo
kiečių slavistas M. Vasmeris įro
dė (tai patvirtina ir archeologi
niai tyrinėjimai), kad baltų iš 
tikrųjų gyventa daug toliau į ry
tus nud Smolensko, būtent — 
Kalugos, Maskvos ir Tverės gu
bernijose. Rusų XI-XII a. kroni
kose minimi galindai (rusų Gol- 
j.ad’) Možaisko ir Gžatsko apskri
tyse, palei Protvos upę, laikytini 
sena rytinių baltų liekana, kuri 
ilgainiui veikiausiai vietoje išny
ko (kokių nors žinių apie jų pa
sitraukimą neturime), visai pa
našiai, kaip pvz. Vilniaus kraš
to Lažūrių ir Zietelos lietuviai 
dabar baigia nykti. Taip pat ir 
rusų kalbininkai V. Toporovas 
bei O. Trubačevas (Lingvističes- 
kij analiz gidronimov verchnego 
Podneprov’ja. Moskva, 1962) ir
gi mano, kad baltai niekur nėra 
išsikėlę iš savo senųjų gyvenvie
čių Dniepro aukštupyje.

Bet baltai buvo toli nutįsę ne 
tik į rytus, bet ir į vakarus, net 
ligi Vislos upės. Taigi baltų gy
ventasis plotas senovėje yra bu
vęs gana didelis. Tarp Vislos 
žemupio ir Kuršių marių buvo 
įsikūrę prūsai. Šių dienų lietuvi 
gyvenamame plote anksčiau gy
veno tikrieji senovės lietuviai ir 
Vėliau sulietuvėję jotvingiai (sū
duviai), skalviai, kuršiai, žiem
galiai ir sėliai. Iš šių visų genčių 
gajausi pasirodė lietuviai; kitos iš 
jų ilgainiui išnyko, nepalikusios 
jokių rašytinių paminklų. Taip 
pat ir latviai yra asimiliavę dalį 
kuršių, žiemgalių ir beveik visus 
suomių - ugrų padermės lybius, 
kurie gyvreno vakarinėje Šiauri
nėje dabartinės Latvijos dalyje.

Baltai (prūsai, kuršiai ir kt.) 
priklauso indoeuropiečių šeimai 
ir tarp savęs yra artimai gimi
ningi, bet jų kalbos nėra vieno
dos: vakariniai balui, arba prū
sai, savo kalba gerokai skiriasi 
huo rytinių balti;, lietuvių ir lat
vių, kalbų. Prūsų kalba išsiskiria 
tiek savo fonetika, tiek morfolo
gija ir ypač savo žodynu; plg. pr. 
auctan —- liet. sviestas, austo — 
burna, dadan — pienas, dalptan 
—kaltas, kails — sveikas, laux- 
nos — žvaigždės, panno — ugnis, 
strigeno — smegenys, twanxtan 
ivanta, uiaitiat — kalbėti ir kt. 
Visi pie dalykai negali būti kie
no nors pramanyti: daugelis jų 
aiškiai patvirtinami kitų indoeu
ropiečių kalbų. Kad ir daug kas 
gana darkytai užrašyta, bet 
mokslininkai, kruopščiai viską iš
tyrę, galėjo pelus atskirti 
riuo grūdų ir tuo būdu konsta
tuoti didelį prūsų kalbos senumą. 
Taigi prūsų kalbos visai negalima 
sutapatinti su lietuvių kalba, 
kaip kad tai savo laiku mėgino 
daryti P. Pakarklis, V. Vileišis ir 
kt Kalbininkai tyrinėtojui atro
do tiesiog nesąmonė, kad baltai 
(arba aisčiai) būtų tie patys lie
tuviai* kaip kad iš dalies Ged.

C. Stanaitis samprotauja. Apie 
prūsų kalbą teikia naujų moksli
nių žiftitį latvio J. Endzelyno 
Senprūšų valoda (1943) ir ame
rikiečio W. Schmalstiego An 
Old Prussian Grammar (1974).

Pagaliau dar pastebėtina, kad 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
ir iš dalies dabar ginčijamasi dėl 
lietuvių įsikūrimo (arba koloniza
cijos) Maž. Lietuvoje (Prūsijoje) 
— tvirtinama, kad lietuvių ten 
iŠ senovės gyventa. P. Pakarklis 
Šertojoje lietuviškoje knygoje 
(1947, 115-123) net įrodinėjo, 
kad ir M. Mažvydas kilęs ne iš 
Oidž. Lietuvos, bet iš kažkurios 
vietos Prūsijoje. Bet dabar jau 
tikrai žinome, kad M. Mažvydas 
yra gyvenęs Didž. Lietuvoje ir, 
hercogo Albrechto kviečiamas, 
atvyko į Prūsiją. Tokie pat at
vykėliai yra B. Vilentas, A. Kul
vietis, S. Rapolionis, A. Rodūnio- 
nis ir kt. Iš istorinių šaltinių ži
noma, kad lietuvių ir daugiau 
keliasi į Prūsiją. Pvz. XIII-XIV a. 
Sasrios, Galindos, Sūduvos, Nad
ruvos ir Skalvos sritys drauge su 
vak. žemaičiais buvo paverstos 
negyvenama dykuma (Wildnis); 
bet pagal 1422 m. Melno sutartį 
ši dykuma buvo padalyta tarp 
Ordino ir Lietuvos bei Lenkijos, 
ir XV-XW, SŠ dalies net XVII a. 
ji buvo apgyvendinta rytuose lie
tuvių, o pietuose mozūrų (žr. 
Liet. enc-ja, XXIV, 151). Taip 
pat ir J. Jakštas pripažįsta, kad 
“negalima vis dėlto neigti lietu
vių kėlimosi į Ordino ir vėliau 
kunigaikštijos Prūsiją” (Maž. 
Lietuvos apgyveridinimas iki 
XVII a. pabaigos. 1970, 403). 
Skalviai ir nadruviai, kiek gali
ma iš jų kalbos liekanų ir istori
nių šaltinių spręsti, iš tikrųjų yra 
buvę prūsų padermės, bet XVI a. 
jau buvo sulietuvėję..

Baigdamas dar noriu štai ką 
pasakyti. K. Būga lietuvių kalbos 
mokslui nėra padaręs jokios ža
los; priešingai, jis tą mokslą yra 
naujai pagrindęs, labai daug ką 
naujo ištyręs ir paskelbęs, ir be 
jo mes lietuvių kalbos mokslo net 
negalime įsivaizduoti. Jeigu jis iš 
pradžios yra’, ypač K. Jauniaus 
įtakoje, nemaža dalykų tvirtinęs, 
kurie dabartiniu požiūriu nepa
teisinami, tai nė kiek nesumaži
na jo kaip mokslininko vertės: il
gainiui jis pats pamatė savo anks
tyvesnes klaidas ir vėliau jas pri
pažino — garbingai atitaisė; jei
gu būtų kiek ilgiau gyvenęs, gal 
būtų ir daugiau ką kitaip nusa
kęs, formulavęs. Antra vertus, 
mokslininkas paprastai mokslinę 
tiesą sprendžia ir skelbia tokią, 
kokią jis tyrimo keliu pasiekią, 
kokią jis gali motyvuoti, įrodyti, 
turėdamas tam tikrus duomenis 
ir šaltinius. Vėliau kiti, daugiau

Nuomonės ir pastabos

MANE UŽPUOLUSIEMS
Užpuolė. Visa gauja, tdž ką? 

Kad dirbu, kad noriu, jog ir jie 
tik gerai dirbtų. Gal ‘‘svetimos 
plunksnos” man ir “darytų gar
bę”, jeigu jas nešiočiau. Ačiū! 
Nereikia. Mat, esu įtikintas, kad 
ma norios yra mano, ir geresnės 
už tas pasiūlytas. Žinoma, su to
kiomis fotografijomis, kokios bu
vo “Drauge” (gegužės 24) prie 
Č. Jahušo rašto, galima paban
dyti kai ką ir suklaidinti. Ypač 
kada laikraštiniame popieriuje 
atspausdinus, tik migla tesirita- 
to... Aišku, taip tokių fotografijų 
galėjo suklysti ir pats klaidintojas, 
kuris, kaip pasirodys, “meno rai
doje” daug nuovokos neturi.

Sakysim, miglotame danguje 
Ii r dar senstelėjusia akimi, ogi ir 
tikros žvaigždžių padėties neži
nant, suriku būtų nustatyti, ku
ris Jupiteris, o kuris Saturnas. Bet, 
matai, astronomai atskiria ir di
delių skirtumų suranda: nors

ištyrę reikiamą problemą, įgali 
jau kai ką kitaip nusakyti, pa
keisti arba net tą pačią problemą 
visai naujai formuluoti. Pvz. A. 
Salys, K. Būgos mokinys, buvo 
gabus ir savarankis kalbininkas, 
bet jis nebuvo būginis fanatikas: 
savo tyrinėjimuose pirmiausia va
dovavosi faktais Sf pagal tai da
rė’išvadas; rašydamas apie baltų 
protėvynę, jis aiškiai pastebi, kad 
kai kurios K. Būgos tezės šian
dien jau nebepriimtinos (žr. Liet. 
enc-ja, II, 143). Šituo būdu moks
las žengia pirmyn, ir vadinamo
sios mokslinės klaidos yra ne ko
kia nors žala, bet nauja pakopa 
tai pačiai mokslo pažangai. Žmo
nės mokslą kartais savavališkai 
panaudoja antriniams tikslams 
(politikai, propagandai ir kt), 
bet mokslo esmės nekeičia: moks
las pasilieka mokslas. Pigus, di
letantiškas mokslininkų niekini
mas nesudaro jokios garbės nei 
tam pačiam niekintojui, nei mū
sų tautai: tai yra pilka, kad ir 
įžūliai skelbiama, menkysta.

P. S.

Atitaisymas. Mano straipsnyje 
Rašybos pakeitimai Lietuvoje 
(Draugas, 1975, Nr. 86) išspaus
dinta: “Skyrium rašytina...
šiaip jau, taip jau, na jau, tiujau 
(lig šiol tai buvo rašoma sky
rium),” 6 turi būti: “Skyrium ra
šytina... šiaip jau, taip jau, na 
jau, hu jau (lig Šiol tai buvo ra
šoma drauge)”. P. S.

Philomena sako,
-KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS 

NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR 
TINKAMESNIAM GYMH1
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aniedu abudu apsijuosę kažko
kiais diržais...

Iš minėto rašto atrodytų, jog 
puolėjai save norėtų laikyti to
kiais astronomais. O parodė labai 
daug piktos valios, siekiant tokio
je astronomijoje mažiau susigdu- 
dančius kažkur nuklaidinti. Toks 
jau atrodytų jų reikalų amatas. 
Dargi tokiai miglai padidinti nu
rodo ir merto amatininkų žurna
liuką, kurio nei vienas rimtesnis 
dailininkas niekada į rankas rie- 
ėtftė.

Todėl ir aš jo matyti negalė
jau, Ir jis ntan niekada reikalin
gas nebuvo. Yra tokia optinio 
meno šaka, o ji daugiau bazuo
jasi moksliniu pagrindu, —tuo 
keliu aš ir einu. Pradėjau lR?0 
metais, perėjau per pirmuosius 
metus eilę bandymų, o prieš pus
antrų metų parodžiau ir lietu
viams. Sį pavasarį kažką pana
šaus jau rodė ir du svetimtau
čiai dviejose New Yorko galeri
jose. Gal mane užpuolusiu įga
liotiniui pasisektų susekti, ką ši
tie “kopijuoja”. Aniem, žinoma, 
galima būti ir “pirmaisiais”, nas 
anie ne lietuviai...

Gal ir tai dar reikėtų pasakyti, 
kad'Neiv Yoiiko 6-tosios atidary
me net keli širšonai, ogi it pats 
įgaliotinis, man įsakmiai ir gra
sinimais įsakinėjo apie parodą ne
įrašyti riiekė blogo, o tik gerai.., 
O aš? Kažkaip nepabūgau ir pa
rašiau taip, kaip man atrodė: 
‘‘Paroda buvo tikrai bloga ir blo
gai organizuota”. Jeigu kam at
rodė kitaip, kodėl neparašė? 'AŠ 
gerbiu kiekvieną rimtą argumen
tą: net ir tuo atveju, jeigu 
kitaip atrodyti;.

Gal ir tai reikėtų pridėti: dar 
ne viską parašiau apie minėtą 
parodą. Ypač apie skandalingą 
‘populiarumo” premijos organi
zaciją... Taipgi kitas premijas bei 
paveikslų ekspoziciją.

Taigi: buvo pagrindo puolėjo 
tūžmasčių! įsivelti... Tiek tik sma
igu, kad ir kaip pilstydami pa
mazgas, mano profesinio pasi
ruošima kažkodėl neišdrįso pa
neigti. i i

Taigi, iš tokio pasiruošimo aš 
ir kalbu. Ir toliau kalbėsiu. Nes 
kalbu su vieninteliu ttorU nors 
per colį pakelti i dailininkus pre
tenduojančiųjų profesinį lygį. O 
jeigu jūs to negalite, tai tik jūs 
dalote “gėdą Lietuvai”, o tie tie, 
kurtė gaili ei >'

LavArAės, bičiulystės ir kitos 
Višaip kombinuotos banalybės

(Nukelta j 5 pusi.)



šeštadienis, 1975 m. birželio 14 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr.' 138 (24) — psl. 5
——

(Atkelta iš 4 pusi.)

manęs nedomina, nes tikrajam 
menui jos nereikalingos. Kokybė 
man yra brangi, ir visada bus 
svarbi! Ir aš jos reikalausiu! Tiek 
sau, tiek pat kitiems. Ar mane 
karsite, ar mazgosite, ar gyvą pa
liksite...

O aš tSk daugiau tikrų Meistrų 
Gorėčiau matyti, o ne aibę cuk
rinių genijų! Juk dažnas iš jūsų 
dar nežinote, nei ką dažas reiš
kia, nei kaip jį ant drobės uždė
ti. Mat, paimti gabalą drobės ir 
jį išteplioti dažais — dar nėra 
nei geniališkumas, nei paveiks
las.

2inoma, baisiai pikta, pasiutu
siai pikta, kai... paveikslai par
duodami, o toksai Kazimieras Žo- 
romskis “dailininko” nemato... 
Nesigraudinkit: dailininkus jis 
pažįsta ir mato.

Ta prasme, iš kitos rankos, pa
tarčiau puolėjui neužgaulioti ir 
tų asmenų, kurie apie mane ar 
kitus dailininkus kada nors ką 
geresnio parašo. Kadangi nesu 
širšonų mados, tai anie asmenys 
man ne “pasiseka susirasti”, o 
kažkodėl patys užeina ir parašo. 
O kad jie “meno raidą išmany
tų menkiau” už kokį širšoną, aš 
netikiu. Aišku jau vien iš to fak
to, kokiai menininkų kategorijai 
puolėjai patys priklauso... Aiš
kiau pasakant, man pakanka jų 
paveikslų, nustatant jų potencia- 
huną menui suprasti.... Many
čiau, kad jie ir patys tai nujau
čia, todėl ir širsta: nesgi iki šio
lei, žiūrint pavardžių, nei vienu 
žodžiu nesu apie juos parašęs. 
Nežiūrint to, jog prie pernykštės 
premijos man paskyrimo yra kai 
kurie šauniai prisidėję... Bet tai 
tik rodytų mano tikrumą meno 
reikaluose.

Irgi, va! Kodėl dabar ir taip 
Staiga pasidarė nebegerai ! Atro
do, bus buvę įsitikinta, kad tas 
Žoromskis “pinigais” nepaperka
mas. Nebekalbant jau apie drau

gystes, grasinimus ir visokiausius si. Būtinas yra ir visuomenės dė- 
tauškalus. Viešpatie, tu mano! mesys, nes iš jos bus latokiama 
Po kiekvieno rašto. Tik dulkės pritarimo ir lėšų. Keliolikos 
keliasi, tik žirgužėliai piestu stoja- mokslininkų darbus apkalbės kė
ši, tik apkalbų katilai garuoja... ;lios dešimtys, bet finansuos ke- 

Karingi "kolegos”, karingi — lialika tūkstančių. Tad reikia ži- 
nėr ko ir sakyti. O man taip no- not*’ ar užmojai yra tik pa- 
rėtųsi, kad ta ‘‘šauni” energija'“ ' ;
didesniam profesiniam kilstelė
jimui būtų sunaudota. Juk taip 
smagu ir miela būtų! Pažadu, ta
da tikrai nusiraminčiau

prasta mada, ar būtinybė. Be to,iros ir Balchašo ežero). Su to su-|kio “Rusiškasis - lenkiškasis! 
bus žvelgiama į ateitį bent de-1 kilimo vadovybe “derėjosi” MVD kompleksas ir Ukrainos, Lietu-
šimtmečiuįpiranyn. 'generolas, specialiai atvykęs iš

Klausykime ir patys kalbėki^ AJnia-Atos (Kazachstano sosti 
- } (nes), iki MVD sutraukė savo ka

me’ irinius dalinius, tankus. Visi to
V. Volertas I sukilimo vadovai buvo sušaudyti.

Kingiro ir kitų tos apylinkės sto
vyklų 1954 m. sukilimas rišosi

vos .bei Gudijos teritorijos”
J. Damauskas

filmai: Old Fashioned Woman; 
Yudiė, The Emerging Woman; 
Man’s Lives. Holid'ays... Hollow 
Days ir kt.

PIRMAS PLANINGAS ŽINGSNIS Įsu 1953 m. sukilimu Vorkutoje, 
...... iš kur nemaža ano sukilimo da-

Daug ra$a 0 išlietai daug ilgų ninko raš. A. Kairio pastango- lyvių buvo perkelta į Kingirą.
r • • j 1 •> 1 1 J.J U , įkalbų išdrožta, daug paraginimų mis, ir jie dabar bus pateikti LB -r t- / \ .Įsivaizduokit, koks didelis malo- „„„ • m , . ,. , i Toliau tame pat skyriuje yra- i.-- k • Išporinta, raginant mus visus,Tarybai svarstyti. Teisybė, kek'/acoono \ * s • i a- inumas man butų rašyti tik gerai. i , ,, v. z ,. 7 (362-398 p.) tęsiami kardinoloD , ,4 ,-x- t’ j mk daugiau domėtis lietuvišką a kul-> dabar žinoma, šiems svarsty- t j / * • • • • zRodos, kad mokeč au. Taip !Mo- • t „„u- • \ , J> Mindszenty atsiminimai (pra-(LAxi„. K turą, tos ugdymu, jos brandini- mams yra paskirtos tik 3 valan-

kad mu, jos perteikimu bei naudoji- dos (kadaise Švietimo tarybos

ir..

kėčiau.
Pabaigai dar manyčiau, 

apie mane parašančiųjų intelek 
tualinis pasiruošimas, kad ir me- “Genys margas, o svietas dar 
no klausimuose, viską nustatinė- margesnis” — sako sena patarlė, 
ti nėra nei širšoniško intelekto, nei Taip ir pačios kultūros aptarimai 
anų jurisdikcijos galimybėje. Jū- bei supratimai yra labai įvairūs.

i mu.

Vieni linkę kultūrą suprasti kuo 
plačiausiai: čia įeitų beveik visi 
ne tik kultūriniai, bet ir švieti
mo, religijos, beveik visi organi
zuotos visuomenės pasireiškimai. 
Kiti norėtų kultūrą Suprasti daug 
siauriau: tai būtų daugiau tikro
ji meno, mokslo ir kitų sričių in
dividuali kūryba bei jos pertei
kimas. ■ 1

Neverta čia mums į tuos gin
čus leistis, nes tik dar daugiau 
spaudos dažų suvartosime... 
Svarbu paminėti tai, kad pirmą 
kartą JAV LB Tarybos sesijoje 
(1975.VI.21-22 Clevelande bus 
pamėginta konkrečiai paplanuo- 
ti kultūrinius klausimus kelė- 
riems metams į priekį.

Kaip jau keliolika atvejų šia
me kult priede ir kitur spaudo
je buvo rašyta, JAV LB Kultu

ros —i marios, nuskurę kaimai - 
kaimeliai, “mylimų” miestų gal
vytės ir panoramos. Vis niekaip 
nenutolstant nuo kalėdinių atvi
ručių pomėgio... Ir tai vis bran
gios Lietuvos “vaizdai”, kurių ne
bematome jau per trisdešimtį 
metų... Iš kurių “kūrybinių” aruo
dų visa tai?..

Kad bent dailininkas ir šito
kiuose užmanymuose matytųsi!..

Labai apgailestauju, apie šito
kią “kūrybą” neturiu ko rašyti, 
net bloguoju minėti neturiu 
noro. Ji yra apvogimas! Jeigu ne 
kišenių, tai tautinio prestižo ir 
žmonių meninės moralės.

Kartais lyg norėtųsi sušukti:
Nugi “pakopi;juotų” kokį mielą 
svetimtautį,’ gal nors ‘‘dailininko 
amato” išmoktų, jeigu ir nepasi
sektų surasti kokį žymesnį “kūry
binį akligatvį”.

Aišku, reikia sunaikinti Žo-jros taryba buvo prieš kiek laiko 
romskį, kuris vis įgnyba į tokią nepaprastai sunkiomis pastango- 
vietą, ant kurios atsisėdus, taip imis sudaryta ir ši KT pradėjo 
patogu pasnausti, o snustelėjus,' darbą. To nelengvo darbo rezul-
vei po Brooklyną muilo burbu- 
lėlius laidinėti.

K. Žoromskis 
New Yorkas, 75.VI.7.

tatai buvo susumuoti KT pirmi-

reikalams buvo paskirta ištisa 
diena...), bet tai vis vien pirmas 
planingas žingsnis.

Galime spėti, kad ir čia nuo
monės nesutiks, nes jau ir iš 
anksto KT bei jos pirmininkas 
buvo apšaudyti visokiomis spau
dos salvėmis, dar jiems ir darbo 
nepradėjus. Bet reikia atsiminti, 
kad daug “didelių ponų”, prašo
mi tapti KT pirmininku bei na
riais, griežtų griežčiausiai atsisa
kė.

Duok, Dieve, kad tik nebūtų 
įnešta į šiuos svarstymus tos sa- 
vikovos, kuri kai kur jau verda 
kituose LB baruose.

Žodžiu, KT paruoštas planas
— kad ir netobulas, kad ir šioks 
bei toks — bus išdėstytas Cleve
lande š. m. birželio 22 dieną. Tai 
pirmas toks planingas žingsnis. 
Tebūna jis vešus, nuoširdus, 
nuoširdžiai priimamas ir svarsto
mas.

Užbaigsime tuo pačiu sakiniu,
— kuriuo baigiamas 32 puslapių 
Kultūrinės veiklos planas - pro
jektas: “Neklausk, ką tau lietuvy
bė duoda, bet klausk, ką tu duo
di lietuvybei!”

A. Klimais

dėti spausdinti jau 1 ir 2 nu
meriuose ir numatomi baigti 4- 
me numeryje), ypač liečiantys jo 

(kovą su komunistiniu režimu dėl 
Vengrijos Bažnyčios laisvių.

“Redaktoriaus skiltyje” pateik
ti: Tarptautinio PEN klubo, 
Tremties rašytojų sekcijos pirmi
ninko Algirdo Landsbergio 1974. 
XII. 1 ir Lietuvių rašytojų draugi
jos pirmininko Leonardo Andrie- 
kaus 1974.XII. 15 d. sveikinimai, 
pažadant savo bendradarbiavi
mą.

Sekančiame, 4-me numeryje 
bus, atrodo, ir lietuviams įdomūs 
rašiniai: Ab. AvtorahanOvo “Ri
bentropo - Molotovo pakto užku
lisinė istorija” ir Jul. Mieroszetvs-

KANTATA JUNGTINIŲ 
TAUTŲ DIENAI

Kompozitorius Gottfried von 
Einem sukūrė kantatą, kuri bus 
atlikta spalio 24 d., Jungtinių 
Tautų dienoje. Kantatos ilgis — 
35 minutės. Vardas: ‘'Tiems, ku
rie dar nėra gimę”. Ją atliks Tem
ple un/versiteto choras su Vienos 
simfoniniu orkestru. Komp. von 
Einam yra antras, žinomas savo 
operomis: “Bandymas” ir “Dan- 
tono mirtis”.

FILMŲ FESTIVALIO 
LAIMĖTOJAI

New Yorke, Hilton, viešbuty, 
baigėsi 17-tas metinis filmų fes
tivalis. Iš 358 filmu (16 mm.) lai
mėjo 40. Aukščiausią laimėjimą 
pasiekė “Antonia: A. Portrait of 
the Woman”, kurį sukūrė Judy 
Collins ir Jii Godmilovv. Filmas 
apie dirigentą Antonia Brico. Kiti 
žymesnieji premijas laimėjusieji

Anatolijus Kairys

KARŪNA
Istorinė trilogija 
Mindaugo epocha

Tinka vaidinti, skaityti ir dekla
muoti mokyklose, susirinkimuose, 
parengimuose, minėjimuose. Viso 
trilogijoje yra 9 veiksmai, 27 pa
veikslai, prologas ir epilogas, 320 
pusi., kietais viršeliais su aplanku 
didelio formato, gražiai išleista. 
Tai vertinga dovana atostogų, 
mokslo baigimo ar bet buria kita 
proga.
Kaina J6.50 Įskaitant ir persiun 
timį. Užsakyti —

L. DIALOGAS, 4304 West 55th St,

Chicago, Hl. 60632

MADA AR BOTINYBC
Ar mokslinė literatūra lietuvių 

kalba mums šiandien įdomi. 
Kiekvieno veikalo paruošimas 
reikalauja daug laiko, išleidimas 
— pinigų. O tokia literatūra pa
sinaudos dešimtis specialistų; du, 
gal trys egzemplioriai paklius į 
geras rankas Lietuvoje; keliolika 
egzempliorių nueis į universitetų 
bibliotekas, kur kada nors kas 
nors susidomės; šimtą nupirks 
prisiekę 'knygos gerbėjai ir pavar
tys. Tai ar dėl tiek dera vargti? 
Gal anglų kalba būtų naudinges
nė. O gal vietoje mokslinės li
teratūros paskleisti glėbius gerai, 
rimtai, patraukliai paruoštos in- 
fonmacinės medžiagos apie Lietu
vos politinę padėtį? Už dešimtį 
tūkstančių dolerių sudominsime 
dešimtį tūkstančių žmonių, 
užuot patarnavę porai , šimtų sa
vųjų, kurie, esant reikalui, ir iš 
okupuoto krašto sau reikalingos 
medžiagos gaus. Tai rimti svoriai, 
kuriuos dera rimtai patikrinti.

O ko šiandien galime laukti iŠ 
mūsų mokslininkų? Smulkių stu- 
dijėlių, vien autorių savigarbą 
patenkinančių? Ar ne mokslinin
kai šiandien reikalauja pirmumo, 
kitus žerdami po stalu. Ar ne jie 
už savo darbus ir keliones prašo 
atlyginimų, kai LB apylinkių sekr 
rotoriai veltui rašo protokolus, o 
pirmininkai savo pinigais po su- 
yažiavimus sukinėjasi ir pažįsta- 
ip.us vaišina? Reikia patikrinti, 
kiele pervertiname šiuos puikuo- 
lįųs, kurių tik retas sol įdaromo 
įnašą gražiuoju įteikia. Pagaliau:

kas gali parašyti ir kas tik sakosi 
galįs? Kiek turime rimtų veika
lų, bet jų vietoje išleidžiame tik 
pusrimčius?

Atėjo mada, kad bet koks ju
dėjimas, vengiąs kultūros vardą 
įpinti, yra panašus į pilietį, Nau
jų metų sutikiman su taiksedo įsi
rioglinusį, bet ipamiršusį malki
nius užsidėti. Jei reikia marški
nių, tai kokių? Ko mes pageidau
jame iš kultūrinių pastangų, iš 
šio būtino mūsų vargingos veik
los priedo?

Sutiksime,—jei reikia priedo, jį 
įsigysim. Bet už ką. Doras žiedas 
nuo virtuvės suskirdusiam žmonos 
pirštui papuošti kainuoja kele
riopai daugiau, kaip jos pačios 
pasisiūta balinė suknelė, batai, 
rankinukas ir auskarėliai kartu. 
Ar ne panašiai bus su tuo prie
du - kultūra, kai reikės pinigų 
paieškoti? Kai kas sako: kultūri
nis gyvenimas yra būtinybė. Mes 
tyliukais sutinkame, nes lyg bi- 
jomės nekultūringais pasirodyti, 
jei prieštarausime. Bet tie ‘kai 
kas’ gal tik gudrūs savo prekės 
pardavėjai, .moką mums įsiūlyti 
tai, ko nereikia.

Šie klausimai bus nagrinėjami 
JAV LB Tarybos sesijoje 1975 m. 
birželio mėn. 22 d. Clevelande. 
Juos pristatys A. Kairys, dr. A. 
Klimas, dr. R. Šilbajoris, dr. A. 
Darnusis ir kt., o .per dvi valan' 
das laiko bandys iškedenti visi 
Tarybos nariai. Keliamos proble-

•KONTINENTO" TREČIASIS NUMERIS
Europoje jau pasirodė ir tre

čiasis Sovietų disidentų iniciaty
va leidžiamo, tarptautinio žurna
lo “Kontinent” numeris (412 
psl.), kurio vyr. redaktoriumi yra 
VI. Maksimov (1932 m. gimęs 
Maskvoje), o atsak. sekr. Ig. Go- 
lomštok (1929 m. g. irgi Mask
voje). Redakcinėje kolegijoje, vi
so 22 asmenys: Raimond Aa- 
ron, Perzy Giedroyč, Gustaw 
Gerling - Gnidzinski, Milovan 
Djilas, Arthur Koestler, Robert 
Conųuest, Andrei Sacharov, Igna- 
zio Silone, Jozef ęzpskj, Kari - 
Gųjstav. Stroehm ir kiti, kurių 
dauguma yra pagarsėję ypač sa
vo antikomunistiniais rašiniais, 
aštria Maskvos režimo kritika.

Žurnalas leidžiamas Vakarų 
Vokietijoje. Jo pavadinimas už
rašytas naujo numerio viršelyje 
dešimčia kalbų, jų tarpe įr lietu
vių kalba: “Kontinentas”. Titu
liniame žurnalo puslapyje para
šyta, kad tai “literatūrinis, vi- 
suomerpniai politinis ir religinis 
žurnalas”... leidžiamas penkio
mis kalbomis: rusų, vokiečių, 
prancūzų, italų, anglų (pirmu
čiausia pasirodo tusų kalba) ir 
kurio “puslapiuose skelbiama 
šiuolaikinė Rytų Europos proza, 
poezija, publicistika”. Spren
džiant iš iki šiol pasirodžiusių 
trijų numerių, tai aiškiai antiso- 
vietinis tarptautinio pobūdžio 
žurnalas. ' “

“Rytų Europos dialogas” sky
riuje yra Valentino Morozovo ra
šinys ' (161-186 p.) “Rezistenci
jos kronika”, kuriame nušviečia-

tingas liaudies meno kūrybos 
puoselėjimas. Būdinga, kad po 
II-jo pasaulinio karo prijungtose 
ukrainiečių žemėse Bažnyčios ad
ministracinius reikalus tvarko 
buvę enkavedistai. Liaudies me
no kūriniai ne tik išgrobstomi, 
bet ir naikinami.

Toliau tame pat skyriuje (186- 
197 p.) yra ukrainiečių kardino
lo Juozapo Slipyj rašinys: “Kur 
rasti teisingumą? (Apie ukrainie
čių katalikų bažnyčios tragišką 
likimą), kuriame pateikiama kar
dinolo kalba, pasakyta vyskupų 
sinode, Romoje, 1974 m. spalio 
mėnesį. Kardinolas Slipyj, 17 me
tų yra išbuvęs Sovietų kalinių 
stovyklose.

Skyriuje “Šaltiniai”, pateikiant 
ištraukas, aptariami vengro gy
dytojo Fr. Varkoni-Leber, išbuvu
sio Sovietų stovyklose nuo 1945 
iki 1955 metų atsiminimai (323- 
361 p.), o ypač apie Kingiro sto
vyklos sukilimą, vykusį 1954 m. 
nuo gegužės 15 iki birželio 27 
dienos. Kingiro stovykla priklau
sė prie didelės Džezkazgano sto
vyklų grupės (Kazachstane, maž
daug pusiaukely tarp Aralo jū-

TINKAMIAUSIOS DOVANOS 
VASAROS IR RUDENS SEZONUI

Gėlėta nepermatomo nailono medžiaga suknelėms, 1 jardas $ 5.00 
(Suknelei reikia 2Į/2 jardo).
Crimplene medžiaga: lygi, su ornamentais arba gėlėta. Tinka 
moteriškiems paltams, eilutėms, suknelėms. 1 jardas $ 6.50
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga. $45.00
Nailoninės arba šilkinės skarelės. Viena kainuoja. $ 2.50
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės. 1 pora. $ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų. $10.00

Vyriški išeiginiai nailono marškiniai. $10.00
Kojinės — kelnaitės. (Tights). 1 pora. $ 3.50

Crimplene medžiaga su blizgučiais, 1 jardas. $ 7.50

Dirbtino minko rudas kailis, 1 jardas. $17.50
Šitos kainos yra su įskaičiuotu Sovietiniu muitu, reikia da- 

dėti tik persiuntimo išlaidas. $17.00
SPECIALUS SIUNTINYS. (1 - 1975).

8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai nepermatomo nai
lono medžiagos, 1 bliuskutė, I vyr. išeiginiai marškiniai, 2 nai
loninės skarelės, 3 p. nailoninių moteriškų arba vyriškų kojinių, 
viskas su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis kainuoja. $125.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televi
zijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias iš 
čia negalima pasiųsti.

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

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TEL. 01-739 8734 arba 01-460 2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.
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LAIMESITE
Jei Šiuo metu atvažiuosite t 

Floridą.. Prie okeano, »u privačiu 
plaukimo baseinu ir visais pato
gumais. JUs galite gauti gražius 
apartmentus arba kambarius tik
tai už trečdali normalios kainos. 
Kreipkitės ]

TOWN AND SURF APTS. 
9024 Colllns Avė. 

SURFSIDE
ATba skambinkite vakarais 
(Miami Beach), Fla. 33154 

«* SERGAUCIUI (305) 672-4903

mos nėra lengvai sprendžiamos, ’ ma Maskvos “atstovų” antįtau- 
ir atsakymai į jas, nors formų- tinė ir antireliginė veikla viena- 
lavime dalyvaus apie 60 asme- me huculų kaime (Vakarų Uk- 
nų nebūtinai bus patys tiksliau- rainos kalnuose) siekiant visiškai 

sunaikinti ukrainietišką to kai
mo savitumą. Autorius (v. M. 
ukrainiečių istorikas, rašytojas, 
1970 m; pakartotinai rusų suim
tas ir už ^'rašinėjimą pogrindžio 
spaudoje ir antisovietinę propa
gandą” nuteistas: 6 metais kalė
jimo, 3 metais griežto režimo sto
vyklos ir 5 metus ištrėmimo) pa
brėžia, kad amžių bėgyje tą sa
vitumą padėjo išlaikyti, visų pir
ma, ukrainiečių unitų (Rytų ap
eigų katalikų) bažnyčia ir rūpės-

WAGNER and SONS
typfavriterh, 

ADDING MACHINES 
AND CHECKWBITERS
NAUJOS — NAUDOTOS 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virt 60 .metu patikimas Jums 

patarnavimas
0610 S. Pulflshl Rd., CAlcago 

Phone — 581-4111

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

PER ANNUM

PER ANNUM 
80 months 
mlnimim

$5000 oi more

P AID QUARTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAG0, ILLINOIS 60632
H

(WBST OF OAUFORNIA AVĖ.)

iiuuimiuiuųiukutuiiiuuii

PER ANNUM g

certificates 
$5000 or more
4 year min.

6‘F
PER ANNUM s

$1,000 or more 
1 year min.
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GERA NAUJIENA! ’ 
Žemiausios persinutimo 

išlaidos!!:
Jokia kita firma neturi žemes- 
nias persiuntimo kainas už 
Inter-Trade Express Corp. 
Dabar jūsų giminės gaus di- 
diesnę vertę, kaip niekada

anksčiau.
UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INIERTRADE 

EXPRESS CORP. 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

SIUSTI

Į LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ

PAŽYMĖJIMAI
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai jeiti j krautuvę su 
100 dol. ir MS juos gauti 200 
dol. ar 3p0 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau. 
INTERTRADE EXPRESS 
CORP mielai jums nemoka
mai prisius jrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJĄ 
GREIČIAUSIAS
PATARNAVIMAS 
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.63. 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIU KITU 
MOKĖJIMU.
REIKALAUKIT MOSU NE. 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 

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

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
US $3706.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $4246.00 
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAG0N

US $4082.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 1E

US $3756.00 
MOSKVITCH 408 1E

US $3454.00 
MOSKVITCH 426 IE 
STĄTION WAGON

US $3919.00 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

US $4205.00 
NAUJAS PAGERINTAS 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 AE

US $2712.00

REIKALAUKIT 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ. 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IS USSR 
REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO 
MES TURIM 26 METŲ 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TCKSTANClUa 
PATENKINTU KLIENTŲ
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DR. NINAI KRIAUCELIŪNAIIEI VIETOJ EPITAFIJOS
“Buvai tu klausimas, 
Dabar esi sprendimas".

A. Nyka-Niliunas
Ji buvo moterų ligų gydytoja. 

Gydytoja ne tik įprastine to žo
džio prasme. Ji buvo kitokia.

Ateidama į šį pasaulį, ji atsi
nešė visada besišypsančias akis, 
švelnų balso tembrą, malonius 
veido bruožus, gabumus ir kil
niadvasiškumą. Tos ypatybės bu
vo idealūs rėmai, į kuriuos ji įrė
mino savo gyvenimo tikslą — 
mediciną. Jos buvo juntamos iš 
karto, įžengus J kabinetą. Įprastą 
šiai vietai šaltumą, dažnai dar 
pastiprintą skubančio gydytojo 
atokumu, dr. Kriaučeliūnaitė savo 
asmens magika paversdavo jau
kia, intymia atmosfera.

Aišku, nepasibičiuliaut eina
ma į gydytojo kabinetą, o ieškot 
medicinos pagalbos. Betgi, kai 
šioji yra teikiama su begaliniu 
atidumu, pasijunti, kad esi žmo
gus, o ne diagnozas, kad prieš 
tave sėdįs asmuo nėra medicinos 
mokslą baigęs amatininkas, pas 
kurį ateini savo sveiktaos reikalų 
■tvarkyti santykiu tu man — aš 
tau, o asmuo visa savo esybe įsi
sąmoninęs, kad jis yra atsakingas 
už jam patikėtą didžiausią žmo
gaus turtą — sveikatą, tarpinin
kas tarp tavęs ir tavo ligos, besi
dalinąs tavo skausmais ir 
džiaugsmais.

Džiaugsmas, menu, tiesiog už 
krečiamai tryško iš jos akių, kai 
ji man prinešė vos gimusią, dar 
labai nedailią mano dukrelę, sa

AMŽIAUS NENUGALIMA 
KULTŪRININKE

Kai daugelis kitų, jei dar su
laukia 80 m., džiaugiasi galį pe
reiti per kambarį, į kiemą išei
ti, tai Janina Narūne - Marke
vičiūtė pasilieka guvi kultūrinin
kė, laikraščių bendradarbė ir vis 
naujų knygų autorė, tebeveikli 
visuomenininke. Ji gimė 1895 m. 
gegužės 17 d. Baigusi Panevėžio 
gimnaziją, studijavo agronomiją 
Petrapily. Jau nuo gimnazijos lai
kų įsitraukė į organizacinį veiki
mą: vaidino lietuvių scenos mė
gėjų rately, bendradarbiavo slap
tame laikraštėly. Porą metų mo
kytojavusi naujai Panevėžyje 
įsteigtoje Saulės mokykloje, išvy
kusi studijuoti į Petrapilį, pasi
žymėjusi studentų veikloje, buvo 
išrinkta į valdybą. Tvėrėje dirbo 
Lietuvių tremtinių komiteto švie
timo sekcijoje, ruošė vaidinimus.

Atsikūrus laisvai Lietuvai, grį
žo tėvynėn. 1918 m. dirbo Že
mės ūkio ministerijoje Vilniuje ir 
Kaune, būdama žemės ūkio spau
dos referentė, švietimo skyriaus 
sekretorė, Mūsų Žemės redakto
rė. Prisidėjo prie Lietuvos vaiko 
dr-jos įsteigimo ir buvo ilgametė 
jos narė, Gražinos draugijos vi
cepirmininkė, redagavo moterų 
skyrius laikraščiuose: Lietuva,
Lietuvos Žinios, Rytas, Ūkinin
ko Patarėjas, suorganizavo ir re
dagavo moterų radijo pusvalan
džius (1928 m.), bendradarbia

kydama: “Žiūrėkit, kokia ji smul
kutė ir kokia graži!”. Antrą kar
tą žvilgtelėjus į razinką prime
nantį veidelį, ir aš įsitikinau, ko
kia iš tikrųjų ji buvo graži...

Nesėkmės gi atveju ji nesi- 
griebdavo įprastos rutinos — ran
kų nusiplovimo — posakiu “pa
dariau, ką galėjau”. Rimtis ir to
kia draugiška užuojauta sklisda
vo iš jos, lyg ji būtų kartu mū
šį pralaimėjusi, sužeista ir ken
čianti. Žinau atvejį, kai būsi
majai motinai du kartu nepajė
gusiai išnešioti gyvo kūdikio, pa
kartotinai reikalaujančiai atsiųs
ti sąskaitą už ilgą priežiūrą ir pa
stangas, daktarė honoraro atsisa
kė: “Jūsų nelaimė — mano ne
laimė”.

Dažnai matydavau ją nuvar
gusią ir persidirbusią, bet niekad 
nemačiau niūrios, abejingos, pre
tenduojančios į poilsį, kurio su
mažinimas iki nulio jos sveikatai 
buvo pastebimai kenksmingas.

Ji buvo visa savo prigimtimi gy
dytoja, nes gydytoju, kaip ir ku
nigu, negalima pasidaryti, juo 
reikia gimti.

Atpildas už tai niekad nebu
vo proporcingas jos įdėtam dar
bui. Artėjant prie pabaigos, kai 
ateidavo laikas atsiteisti už gydy
mą, gauti sąžiningai užtarnautą 
honorarą, visada reikėdavo su dr. 
Kriaučeliūnaite pasiginčyti: 
“Užtenka, kiek moka draudi
mas”. — “O už vizitus?” — “Ką 
čia, man malonu padėti jums”.

Maniau, kad ši privilegija tai
koma tik man, nes buvome se
nos pažįstamos. Mudvi jau bu

vo žurnaluose.
Ir išeivijoje reiškėsi visuome

ninėje veikloje. Išvykusi 1948 m. 
į Kolumbiją, iš ten bendradar
biavo lietuvių spaudoje. Ištekėju
si už inž. P. Narutavičiaus, o 
šiam mirus — po kiek laiko už 
prof. K. Pakšto, buvo jiems nuo
širdi gyvenimo draugė ir jų glo
bėja. Išeivijoje ypač pasireiškė 
atskirais leidiniais, pirmiausia 
skirtais vaikams. Parašė legendą 
apie gintarą — “Gintarėlė”, Jcu- 
ri buvo išversta į ispanų, ang
lų ir vokiečių kalbas. Jos eilėraš
čių rinkinys vaikams “Jaunieji 
daigeliai” išėjo dviemis laidomis. 
Pasirodė jos Lietuvos vaizdai ei
lėraščiuose: “Gintaro takais”, at
siminimai apie prof. K. Pakštą- 
“Sutemos”, kalėdinė pasaka 
“Snaigių karalaitė”, eiliuotas pa
sakojimas “Birutės rytas”, vėl 
Kalėdų pasaka “Miško viešnia”, 
eiliuotas Lietuvos linų aprašy
mas “Lineliai”, atsiminimai apie 
G. Petkevičiūtę ir 3 rašytojus 
— “Trys ir viena”, poemėlė vai
kams “Rūtelės aitvaras”, eiliuo
tas pasakojimas “Mūsų žvirblis”, 
o paskutinis spaudai atiduotas 
eiliuotas kūrinys, vaizduojąs 12 
mėnesių, “Tėvynės metai”. Jos 
eilėraščiai vaikams sklandus 
skambūs.

Tie leidiniai iliuostruoti pajė-

įr

karų Vokietiją, studijuodama me- 
gių dailininkių, kaip V. Abraitie-todus, kaip pagelbėti luošiems.

vome susitikusios Vilkaviškio 
gimnazijoje. Tu, Nina, — suole, 
aš — prie pulto.

Tačiau neilgai truko atrasti 
tiesą, — ui nebuvo tik privile
gija, tai buvo įprotis, taikomas 
visoms, Ui buvo jos, kaip medi
kės, credo. — Malonu paUmau- 
ti jums visoms, malonu, nes aš 
juk medikė, mano pareiga, aš tei
kiu medicinos pagalbą, aš jos ne- 
pardavinėju, malonu...

Keistų situacijų esi sukūrusi, 
Nina. Girdėdavau moteris, aima
nuojant, kad norėtų tęsti gydy
mą pas dr. Kriaučeliūnaitę, bet 
nepatogu, nes ji neima už vizi
tus. Būdavo ir atkakliųjų, turin
čių pilną teisę užUmautai pasi
didžiuoti, kad joms vis dėlto pa
sisekė atsiteisti.

Šie jos bruožai padarė ją tokia, 
apie kurią rašomos knygos, suka
mi filmai, pasakojamos legendos, 
kurios asmeniu norima pasinau
doti įrodymui dažnai abejojamos 
tiesos, kad šiame visokio blogio 
pasaulyje yra ir kilnių žmonių. 
Jų visais laikais ir visose tautose 
yra buvę, jų tarpe esi ir Tu, Nina.

Tačiau mes tai supratome per 
vėlai. Klausimo, kas esi, kodėl 
taip elgiesi, mes niekad nepano- 
rom spręsti. Sprendimas atėjo 
savaime.

Kai ant Tavo karsto biro sau
jelė Vilkaviškio žemės, į tą klau
simą atsakė gaili ašarėlė, suži
busi akyse didelio būrio tų, ku
rioms Tu buvai Gydytoja.

Birutė Drungienė

Janina Narūnė

nė, M. Kulmanienė, Z. Sodeikie- 
įė, V. Aleknienė ir V. Aleksandra
vičius. Sukaktuvininkė tebėra pa
jėgi reikštis ir toliau kūrybos bei 
visuomeninės veiklos srityse. 
Sveikiname ir džiaugiamės.

Juozas Daugailis

EGIPTIETĖ APIE MOTERŲ 
TEISES

Jihan Sadat, pirmoji moteris, 
pasirodžiusi viešai Egipto valsty
bės reikaluose gal net nuo pat 
Kleopatros laikų, pasakė spaudai, 
'kad ir jai tenka pasiginčyti su 
9avo vyru prezidentu Anwar Sa
dat apie moterų teises, nors jis es
mėje ir pritaria. Ji keliavo po Va

MŪSŲ VEIKLA
— Sol. Dalia Kučėnienė bu

vo pakviesta Calum'bia College 
Center for New Music muzikos 
departamento vadovybės daly
vauti jų metiniame koncerte. 
Kaip “viešnia solistė” su Chica- 
go Ghamber Music choru ir or
kestru atliko komp. W. Russo 
“Song of Songs” kantatą. Kon
certas įvyko m: esto centre Pru
dential Building pastate birželio 
6 d. 8 v. v. koncertų salėje. Di
rigavo maestro Joseph Raiser. Vi
si pusantro tūkstančio bilietai 
buvo iš anksto išparduoti. Dalia 
yra atlikusi pagrindinius vaid
menis įvairių operų ir operečių 
pastatymuose: Serpinos — Servą 
Padrona (1969 m.), Salomėjos 
— Sidabrinė diena (1972), Mu- 
settos — La Boheme (1973),
Serpolettos — Komevilio varpai 
(1974), Bellabrunos — Meilės 
daina (1975 m.).

D. Kučėnienė taipgi yra dai
navusi pagrindines solistės par
tijas komp. D. Lapinsko spektak
liuose: Gyvoji Legenda, Eglės 
partiją iš op. “Eglė žalčių kara
lienė” (1971 m.); II Vigilante 
dėl mare —solistės partiją 
1971); Vilniaus pašvaistė — vo
kalinę partiją (1973); taip pat 
Chicagos konservatorijoje,
akomp. Tex Richardson, komp. 
D. Lapinsko dainas.

Dalia turėjusi visą eilę rečita-* 
lių: LjD.K. Birutės dr-jos (1969), 
akomp. muz. D. Lapinskui; žur
nalo “Lituanus” (il971), akomp. 
D. Lapinskui. Iki 1975 m. yra at
likusi 30 koncertų. Penkių metų 
laikotarpy (1969-1975) priskai- 
toma 130 viešų, kaip solistės, da
lyvavimų. Yra dainavusi įvairio
mis kalbomis: lietuvių, lotynų, 
anglų, vokiečių, hebrajų, prancū
zų, itailų, ispanų, rusų, portugalų.
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Dalia Kučėnienė
Nuotr. V. Noreikos

— Chicagos konsularinio kor
puso ponių klubas paminėjo 15 
m. gyvavimo sukaktį pirminin
kės ponios Ilse Kiderlen bute. I. 
Kiderlen yra Vokietijos generali
nio konsulo žmona. Po priešpie
čių buvo pagerbtos ir baltomis 
orchidėjomis papuoštos klubo or
ganizatorės Lietuvos generalinė 
konsule J. Daužvardienė, Pana
mos generalinė konsulė Angelą 
Munoz de Lew ir Paragvajaus vi
cekonsule Maria Cabrera de Ad- 
ler. J. Daužvardienė buvo ypa
čiai atžymėta už nuolatinį klu
bui programų suplanavimą ir jų 
pravedimą.

.— Liet. gen. konsulė J. Dauž
vardienė dalyvavo Švedijos gen. 
konsulo Andersson priėmime Šve
dijos karaliaus gimtadienio pro
ga-

— Pranė Iešmantienė (Die- 
lininikaitytė) buvusi Kudirkos 
Naumiestyje parapijos vaikų dar
želio vedėja, po ilgos ligos mirė 
š. m. sausio 26 d., sulaukusi 81 
m. amžiaus. Palaidota K. Nau
miestyje. Ji yra dr. Prano Dieli- 
ninkaičio sesuo, buvusi vyriausia 
šeimoje, daug padėjusi broliui į 
mokslus eiti.

Ona Biežienė ir Liusė Dargiene, 15-to Gintaro baliaus komiteto pirmininkė, 
prie vaišių stalo deblutančlų susipažinimo arbatėlėje, suruoštoje Aldonos ir 
Algirdo Brazių namuose. Nuotr. V. Noreikos

PENKIOLIKTAS GINTARO BALIUS
Neseniai atšventėme senti

mentalią Motinos dieną, šį sek
madienį stengsimės iškviesti šyp
seną tėvelio veide. Štai, devynios 
dukružėlės — gintarėlės, nešinos 
trispalves gėlių puokštes, pasi
puošusios gilios Baltijos skaisčiu 
gintaru, pasirėmusios ant tėvelių 
stiprių rankų lenksis prieš mielus 
svečius. Q tėveliui — ir mamy
tei — džiaugsmo ir pasididžiavi
mo jausmai bujoja: dukružėlė 
stiprios dvasios, sveiko kūno prie 
lietuviško kamieno linksta, lie
tuvaičių draugių ieško, protėvių 
dainelę skambią renka ir Sadutę 
švelnią šoka. Ačiū, ačiū tau, tė
veli — ir mamyte — kad lietu
viu palikai, mano skrynioj kraitį 
brangų dėjai ir apie Lietuvą kal
bėjai...

LORI OUUTĖ RIMKUTĖ, 
Julijos ir a. a. Prano Bičiūnų duk
ra, gyvenanti Bridgeporto apy
linkėje, baigia Marijos aukštes
niąją mokyklą. Taipgi ji lankė 
Putnamo Katalikų akademiją, 
Vasario 16-tos gimnaziją Vokie
tijoje ir Marymount tarptautinę 
mokyklą Romoje. Yra gavusi pa
žangių studentų (National Me- 
rit) pažymėjimą ir Illinojaus vals
tybės pažangių studentų pagyri
mą. Poetė. Mėgsta skaityti, ke
liauti. Studijuos De Paul univer
sitete.

SHARON ONUTĖ PETRO- 
SHIŪTĖ, Chicagos Lietuvių Mo
terų klubo pirmininkės Sylvijos 
ir a. a. William Petroshių dukra, 
iš Wheaton, baigė Glenbard 
aukštesniąją mokyklą 3-jų metų 
laikotarpyje. Talentinga įvairio
se meno šakose: keramikoje, brai
žyme, piešime. Per 2 metus lai
mėjo 1-mą premiją už skelbimą 
— “poster” iš apskrities ūkių 
biuro ir Illinojaus žemdirbių

Lori Onutė Rimkutė
Nuotr. V. Noreikos

Giedrė Onutė Bičiūnaitė
Nuotr. V. Noreikos Sbaroo Onutė

draugijos. Yra parašiusi apie lie
tuviškus Kalėdų papročius sce
nos veikaliuką, kuris buvo atlik
tas mokyklos scenoje. Ruošiasi 
studijuoti Northern Illinois uni
versitete.

LORI ONUTX RIMKUTĖ, 
Loretos ir dantų gydytojo Ed
uardo Richardo Rimkų dukra> 
gyvenanti La Grange Parke, bai
gia Lyons Township aukštes
niąją mokyklą, kur per 2 metus 
buvo išrenkama į studentų tary
bą. Kalba ispaniškai ir, silpniau 
rusiškai. Vicepirmininkė ir pir
mininkė “Ateities šeimininkių 
Amerikoje” organizacijoje. Skau
tė. Junior Achievement organiza
cijos narė. Laisvalaikius pašven
čia, dirbdama su fiziniai ir proti
niai paliegusiais vaikučiais. Toli
mesnėms studijoms pasirinko na
mų ekonomijos mokslą Kentucky 
universitete, Lexington, Ky.

DAUG STUDENTŲ
Illinois Circle universitetas 

Chicagoje šiemet .švenčia de
šimtmetį. Jame šiemet 18,326 
studentai.
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GINTARO BALIUS 
IR STIPENDIJOS
Chicagos Lietuvių moterų klu

bo priešpiečiuose, suruoštuose 
birželio 4 d. Beverly Country 
Club salėje, Liusė Dargienė, 15- 
jo Gintaro baliaus komiteto pir
mininkė, supažindino klubo na
res ir gausiai atsilankiusias vieš
nias su šių metų devyniom gin- 
tarėlėm. Klubo garbės pirminin
kė Lietuvos generalinė konsulė 
Juzė Daužvardienė, sveikino jau
nas lietuvaites bei skatino klubo 
nares tęsti toliau šią gražią tra
diciją. Gi 9 debiutantės, apdo
vanotos gintaro medalijonais, 
kuriais jos bus pasipuošusios pri
statymo baliuje sekmadieni, bir
želio 15 d., išpildė savo talentų 
programą. Vienos jų pašoko, ki
tos deklamavo ar iš savo kūrybos 
paskaitė. Jų koordinatorė — Be
verly Brazytė - Opelkienė, pir
mojo Gintaro baliaus debiutante.

Kiekvieno Gintaro baliaus me
tu yra įteikiamos stipendijos lie
tuvaitėm studentėm, reikalin
gom finansinės paramos. Dalios 
Bobelienės, stipendijų komiteto 
pirmininkės, pastangomis šįmet 
trys studentės gauna piniginę pa
ramą, skiriamą iš 1974 m. Gin
taro baliaus pelno: OFELIJA 
LORETA BARSKETYTĖ, GE
NUTĖ VILIJA DAINYTĖ ir EU
GENIJA STANCIAUSKA1TĖ — 
visos Marijos aukšL mokyklos abi
turientės. Džiugu matyti darbš
čią klubo narių ranką, tiesiamą 
reikalingai paramai suteikti.

Karalienės 
Elisabethos 

piano varžybos
Velionės Belgijos karalienės 

Elisabethos tradicinės piano kon
certų varžybos Briuselyje šiais 
1975 metais baigėsi birželio 1 die
ną. Kaip ir dažnai, pirmas vietas 
varžybose laimėjo rusai — Mask
vos konservatorijos absolventai. 
Pirmą vietą laimėjo 20 metų am
žiaus rusas pianistas Michail Fer- 
man, kartu ir 200.000 frankų ka
ralienės Elisabethos premiją. Ant
rą vieta ir Belgijos vyriausybės 
150.000 frankų premija atiteko 
rusui Stanislovui Igolinskiui. 
Trečią vietą laimėjo rusas Jurij 
Jegorov, kartu ir 125.000 frankų. 
Ketvirta vieta atiteko amerikie
čiui Larry Graham, kartu ir 
100.000 frankų. Penktą vietą ir 
75.000 frankų laimėjo rusas Ser- 
gei Juškevič. Šeštą vietą ir 65.000 
frankų laimėjo prancūzas Olivier 
Gardon. Septintą vietą ir 55.000 
frankų — rusas Michail Petu- 
chov. Aštuntą vietą ir 45.000 
frankų Belgijos pianistė Evelyne 
BrancarL Devintą vietą ir 35.000 
frankų — japonė Haroemi Ha- 
nafoesa. Dešimtą vietą ir 30.000 
frankų — argentinietis Daniel * 
Rivera; Vienuoliktą vietą ir
25.000 frankų atiteko Belgijos
pianistei Dominiąue Comil; Dvy
liktą vietą ir 20.000 frankų lai
mėjo Austrijos pianistė Setą Tan- 
gel.

Kai Sovietų Sąjunga šiose var
žybose laimėjo sau tris pirmąsias 
vietas, tai pirmas toks išskirtinis 
įvykis. Per visas ligšiolines var
žybas nuo 1951 metų rusai ne
buvo laimėję daugiau kaip dvi 
pirmąsias vietas: 1951 m. ir 1963 
m. smuiko ir 1964 ir 1968 m. pia
no varžybas. Jau per pirmąjį kan
didatų - kandidačių sijojimą var
žybų pirmininkui Marcei 
Poot’ui buvo aišku, kad rusai lai
mės sau pirmąsias vietas. Daugis 
net spėliojo jiems visas penkias 
pirmąsias vietas, tačiau ketvirta 
vieta atiteko vieninteliam JAV 
kandidatui.

Aplamai šios 1975 m. Karalie
nės Elisabethos piano varžybos 
muzikos žinovų laikomos aukštos 

l kvalifikacijos ir gerai pasisekusios.
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