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Šiais laikais, kai tiek daug gi to gražaus, žadančio jauni-
dėmesio skiriama protestuojan
čio jaunimo aspiracijoms, jau
nystė su disciplinuoja kūrybine 
liepsna turi dešimteriopą žave
sį. Juk nuo jos priklauso mūsų 
kultūros ateitis. Tiesiog miela, 
radus spaudoje pavardę jauno 
žmogaus, pradedančio aktyviai 
reikštis kurioje nors meno 
šakoje. Norisi pasidžiaugti jo 
sugebėjimais, spustelėti ranką, 
palinkėti sėkmės.

Tačiau su liūdesiu tenka kon
statuoti, kad ypač mūsų muzi
kinis prieauglis nėra gausus. Ar 
daug jaunų instrumentalistų su 
muzikos magistrų laipsniais pa
sirodė, sakysim, per pastaruo
sius trejus metus. Tikrai ne
daug. Galima ant nykščių su
skaičiuoti. Paliekant nuošalyje 
jauną Vytenį M. Vasyliūną, ku
ris jau sugebėjo pasireikšti pla
čia turininga koncertine veikla, 
prieš akis iškyla bent keturios 
naujausios pavardės: Raimonda 
Apeikytė iš Pietų Kalifornijos, 
Barbora Ūsaitė iš Michigano, 
Alisa Lampsatytė ir Mindaugas 
Mačiulis — abu iš Chicagos. Jei 
yra ir kitų, tegul neužsigauna, 
nes jų pasiekimai, ma'yt, dar 
reikiamai nebuvo atžymėti išei
vijos spaudoje.

Dėl tokio miniatiūrinio muzi
kų prieauglio, tur būt, kalta ir 
pati modernioji muzika, atsidū
rusi visokių srovių ir stilių sū
kuryje ir nūs ūmusi ne vieną 
gabų jaunuolį į elektrinių gi' a- 
rų glėbį. Be to, tradiciškai mes 
greičiau pritampame prie dai
navimo, dailės, ar net vaidybos, 
negu fortepijono, smuiko, vio
lončelės. Pastarųjų instrumentų 
technikos ir muzikinės literatū
ros apvaldymas reikalauja daug 
laiko ir pasiaukojimo. Juk kiek 

mėlio pradeda pianino pamokas 
ir kiek tų vunderkindų “protin
gai” skambina scenoje, o išlieka 
— tik retas.

Todėl ar nedera suipiąstyti 
ties tais keliais interpretato
riais, neseniai užsiangažavusiais 
aukšto lygio debiutiniais rečita
liais, ir paklausti: Kokia jų atei
tis? Ar jų veikla turės apsiriboti 
tik sporadiškais pasirodymais 
kolonijos ribose, talkininkaujant 
chorui, vokalistui; mokant vai
kus pianino skambinimo; lekto
riau jant kolegijoje; suruošiant 
atsitiktinį rečitalį? Ar tai vis
kas? Ar nėra galimybių sudary
ti minimalias sąlygas koncerti
nei programai parengti ir pasi
rodyti platesnei lietuvių ir sve
timtaučių visuomenei, keliau
jant iš miesto į miestą?

Žinoma, į visus tuos sugesty
vius klausimus pirmiausia gali 
atsakyti tik patys muzikos me
nininkai. Daug kas priklauso 
nuo jų pačių veržlumo ir noro. 
Bet šalia norų reikalingos ir lė
šos. O čia jau kitokia gama, 
daug painesnė. ĮSU ja grumtis 
jauniems idealistams nėra leng
va. Jei mes kai kurių vertingų 
knygų išleidimui deramai skiria
me fondų sumas, ar nevertėtų 
kokią dalelę skirti ir jauno, 
daug žadančio talento parėmi
mui.

Be abejo, kai kurie skeptikai, 
kaip vanagai, puls į akis: “Kam 
to reikia. Jeigu jie jau tokie ga
būs, pajėgs pa'ys prasimušti ir 
be kitų pagalbos“. Ne, mielieji 
skeptikai, tokių stebuklų nebu
vo nei žiloje senovėje, nei baro
ko, nei romantizmo laikais, o 
išeivijos sąlygomis apie tai ir 
kalbėti neverta. Visi vaikai ži
no, kad aukštasis menas, ypač

(Nukelta į 2 psl.)

Kas norėjo tik su “Pragaro vy- dovus? Jie taip pat yra kultūrinės bet vykdytinų, jei norime gyventi, 
resniuoju” susipažinti, tam čia 
atvykti nebūtinai reikėjo. Vien tik 
koncertų mėgėjai, Clevelando vy
rų okteto bičiuliai, galėjo taipgi 
pavėluoti. Malonūs šios popietės 
dalyviai, bet Jūs stengėtės pagerb
ti “Draugo” rūpesčius, surištus su 
mūsų literatūra. Kadangi ir aš 
esu truputį čia įsimaišęs, tai gal 
nuoširdumo žiupsnelis kliūva ir 
man. Kiekvienam, negailėjusiam 
laiko, už tai dėkoju.

Dėkoju konkurso komisijai, nu
silpninusiai akis skaitant, išvargi
nusiai pirštus, daug puslapių ver
čiant.

Per dvidešimt metų konkursų 
pagrindiniu — nors kukliausiu — 
veikėju buvo Draugo leidėjai. Jei 
išliks mūsų istorija, joje aiškiai 
matysis tėvai marijonai, dienraš
tis ir kiti jų darbai. Kiekvienas 
jaučia, kad mano didžiausia pa
dėka skiriama jiems.

Goethė literatūrą vadino trupi
nėlio trupinėliu viso, kas vyko ar 
buvo pasakyta. Mums raštas turi 
didesnę reikšmę. Jis augino tautos 
jaunimą, stiprino vyresniuosius. 
Šalis, stokojanti kūrybos, dvasine 
prasme yra nežinoma šalis. Tau
tinė literatūra, prasidedanti pasa
komis ir einanti iki romanų, ky
la iš žmonių vidinio respekto pa
tiems sau, kuris yra neįmanomas 
priespaudoje. Todėl lietuviuose 
knyga su laikraščiu buvo gerbia
ma ir visados rišosi su laisve.

Literatūra, nesvarbu, kiek ją 
gerbtume, Goethės žodžiu tariant, 
sudaro vien ‘trupinėlį’, tik vieną 
apraišką kultūroje, kuri yra žino
jimas viso gėrio, aistra visai švie
sai. Ir štai kyla mintis: kas ir kaip 
atžymės lituanistinių mokyklų 
mokytojus, laikraštininkus, radijo 
valandėlių darbuotojus, chorve
džius, tautinių, šokių grupių va- 

srities žmonės, jų atiduotas laikas 
prilygsta daugelio romanų para
šymui. Dailininkas, kompozito
rius, poetas, mokslininkas išlieka 
darbuose. Kaip išliks šių, kantriai 
vargstančiųjų, auka?

Kūryba gimsta žmonių minty
se ir jų savitarpio santykiuose. To
dėl mėnulyje kultūros ženklų ne
užtikta. Mąstytojas, autorius, ta
pytojas atsiskleidžia ne sau, bet 
šalia esantiems. Net ir tautų kū
rybiniai turtai nelieka tik namie 
— jie puošia visą pasaulį. Nebus 
tautos, nebus kultūros, nebus įna
šo žmonijai.

Ir štai nuo čia suku kasdienon, 
kuri, deja, egzistuoja. Realybė 
mums primena: yra darbų, ne
įtrauktų kultūrinėn sritin, tačiau 
skaudinančių galvas, geliančių 
pirštus, juodinančių gerą vardą, 

Daug kam bus malonu turėti premijuotąjį romaną su autoriaus parašu. Laureatas Vytautas Volertas, literatūros 
bičiulių apsuptas, autografuoja savo knygą Premijos įteikimo iškilmėje koncertavusiems Clevelando okteto vy
rams. Nuotr. A. Gulbinsko

Kasdiena su realybe reikalauja 
Lietuvių Bendruomenės, ALT’os 
VLIK’o, festivalių ir kitokių įvy
kių. Ir štai jus, parodžiusius dė
mesį knygai, prašau taipgi pagal
bos Chicagoje esančiam JAV LB 
Tarybos prezidiumui, savo apy
gardos pirmininkui, jo valdybai, 
Dainų ir Tautinių šokių švenčių 
komitetų pirmininkams ir jų 
talkininkams, Švietimo tarybai bei 
Kultūros fondui, Bendruomenės 
apylinkėms. Prašau dėmesio Ame
rikos Lietuvių Tarybai.
'■3 t • . ' ,

Ne visi patarimai yra neklai
dingi. Turime galvas, supranta
me kiekvienos institucijos svarbą, 
matome jų darbus. Supa neatlai
dus gyvenimas, nežiūrįs mūsų 
skaičiaus, sąlygų, finansinio pajė
gumo. Tad kai versite, skaitysite, 
peiksite ar smerksite “Pragaro vy

resnįjį”, prisiminkite kas dieną ir 
šį prašymą. Jei akyse laikysime re
alybę, mūsų pasiekimai nevirs 
mirusiais istorijos paminklais.

Esame skirtingų minčių, sko
nių, kelių. Bet ar ne skirtumuose 
vystosi kultūra, dėdama žmogaus 
ženklą ir kartu jungdama? O mes,

Didėja amerikiečiu susidomėjimas 
lietuviu kalbos mokslu

P. JONIKAS

Dar prieš keletą dešimtmečių 
palyginti nedaug dėmesio Ame
rikoje tebuvo skiriama mokslui 
tokių kalbų, kaip lietuvių kalba. 
Tačiau pastaruoju laiku čia da
lykai žymiai pasikeitė. Priaugo 
jaunoji JAV kalbininkų karta, 
kuri tolydžio vis daugiau rodo 
susidomėjimo ir lietuvių kalbos 
tyrinėjimu. Nuolat auga skai
čius jaunųjų kalbininkų, dau
gėja ir jų darbų, skirtų lietuvių 
kalbos mokslo problemoms. Čia 

lietuviai, turime ir daug stipres
nių ryšių. Dėl jų esame čia. Įvai
rus amžius, finansinis pajėgumas, 
išsilavinimas, profesija ir būdas 
telpa vienoje salėje.

Ir mano vienas žodis skiriamas 
Jums visiems — dėkoju.

tuo tarpu paminėsiu bent porą 
faktų.

Pernai metais Pensilvanijos 
valstybinio universiteto (Penn- 
sylvania Statė University 
Press) buvo išleista knyga 
“Buities Linguistics” (177 psl.), 
redaguota profesorių T. F. Mag- 
nerio ir W. R. Schmalstiego. Tai 
apskritai rinkinys paskaitų, 
Philadelphijoje skaitytų bene 
pirmajame šiame kontinente 
baltistų (baltų kalbų — lietu
vių, latvių prūsų — tyrinėtojų) 
suvažiavime. Knyga dedikuota 
prof. Alfredui Sennui jo 70 m. 
amžiaus sukakties proga. Svar
biausias suvažiavimo organiza
torius buvo ir vienas šio leidinio 
redaktorių, prof. W. R. Schmal- 
stiegas, pats išmokęs lietuviškai 
ir paskelbęs eilę straipsnių bei 
studijų įvairiais lietuvių kalbos 
klausimais Amerikos ir užsienio 
mokslo žurnaluose bei leidi
niuose.

šiame leidinyje sutelkta 18 
autorių, kurių 3 lietuviai, 3 lat
viai (jų tarpe 1 latgalietis), o 
kiti amerikiečiai. 8 straipsniai 
skirti lietuvių kalbai, 5 —; bend
rajai baltų (iš dalies kartu ir 
slavų) kalbotyrai, 5 — prūsų 
(Old Prussian), 2 — latvių.

Knygoje apžvelgiama lietuvių 
kalbos mokslo padėtis dabarti
nėje Lietuvoje (Dambriūno), 
nagrinėjamas lietuvių kalbos 
daiktavardžio kirčiavimas (B. 
J. Darden ir D. F. Robinson), 

(Nukelta į 2 psl.)
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ŽMOGIŠKOJO ELEMENTO REFORMA
(Tęsinys iš praėjusio 

šeštadienio)
Kristaus laikais ėjo senas gin

čas tarp žydų, kur yra tikroji 
Dievo garbinimo vieta? Izraelitai 
gyveno tarpe tautų, kurios gar
bino daugelį dievų. Gi jie patys 
išpažino griežtą monoteizmą, tai 
yra tik vieną Dievą. Ir aukas 
tam vienam Dievui aukoti izrae
litams buvo leista tik vienoje vie
toje: Jeruzalėje.

Aleksandro Didžiojo laikais 
vienas kunigas, vardu Manasas, 
buvo priverstas bėgti iš Jeruzalės 
dėl to, kad buvo vedęs samarie
tę. Tada jis ant Garizmo kalno 
pasistatė kitą šventyklą ir joje 
pradėjo garbinti Dievą bei jam 
aukoti. Nors ta šventykla 128 
metais prieš Kristų buvo sugriau
ta, tačiau Dievo garbinimas ant 
Garizimo kalno nenutrūko (dar 
ir šiandien samariečių palikuo
nys tenai aukoja savo avinėlius).

Kristaus laikais ėjo smarkūs 
ginčai, ar ta garbinimo vieta ant 
Garizimo kalno yra teisėta ar 
ne? J tą ginčą samarietė įtrau
kė ir Kristų.

Skvireckas savo komentare tą 
Kristaus pokalbį su samariete 
taip aiškina: “Žydai samariečiai 
žinojo iš Mozės įstatymo, kad rei
kia duoti Dievui garbę ir degin
ti aukas tik vienoje vietoje. Sama
riečiai sakė, kad ta vieta esanti 
Garizimo kalnas Samarijoje, ne
toli Sikaro miesto, o žydai turė
jo šventyklą Jeruzalėje, Morijos 
kalnelyje. Išganytojas atsakyda
mas moko, kad ateis laikas, kai 
kiekvienoje pasaulio vietoje bus 
Dievui duodama tikroji garbė” 
(Naujasis Testamentas, Stutt- 
gart, 1947).

Išprievartautas Sv. Rašto tekstas

Kristus sakė samarietei: “Jūs 
garbinate, ko nežinote, mes gar
biname, ką žinome, nes išgany
mas ateina iš žydų. Bet ateina 
valanda ir dabar jau yra, kai 
tikri garbintojai garbins Tėvą 
dvasia ir tiesa; nes ir Tėvas ieš
ko tokių garbintojų. Dievas yra 
dvasia, ir jo garbintojams reikia 
garbinti dvasia ir tiesa” (Jono, 
4, 22-24).

Apie kokią dvasią čia Kristus 
kalbėjo? Lietuvių kalboje žodis 
dvasia gali reikšti daug dalykų: 
kvėpavimą (“vos dvasią gau
do”), psichinę žmogaus jėgą 
("tvirtos dvasios žmogus”), ko
kio nors dalyko prasmę (“įsta-

KERTINE 
PARAŠTE

(Atkelta iš 1 psl.)

klasinė muzika, laikėsi tik me
cenatų didikų, turtuolių paunks- 
mėje. Aišku, mūsų visuomenė 
nėra sudaryta iš kunigaikščių, 
grafų, baronų, freilinų, banki
ninkų. Mes didžia dalimi esame 
darbo žmonės. Vis dėlto mes tu
rime karališkus fondus ir pui
kią organizaciją — PLB su 
kone kultūros reikalų ministe
rija.

Štai iš tų aruodų ir turėtų 
ateiti parama jauniems talen
tams. Žinoma, jų egzistencija 
priklausys ne tik nuo stipen
dijų, bet ir nuo jų pačių darbo. 
Bet priklausys taip pat ir nuo 
visuomenės dėmesio. Tie suma
nūs organizatoriai (lietuviški 
impresarijai), kurie sugeba su
rengti didingas dainų šventes, 
operas, Balfo spektaklius, pro
tarpiais galėtų suorganizuoti ir 
jaunos fortepijono menininkės 
koncertinę kelionę. Už tai jiems 
bus dėkingi klasikinės muzikos 
mylėtojai. Kas remia jaunuosius 
talentus, tas savo dvasia yra 
aristokratas ir, kaipo toks, pri
klauso žmonijos elitui.

Pr. V.

BAŽNYČIOJE
A. RUBIKAS

tymo dvasia”), žmogaus sielą ar
ba vėlę (“dvasią atidavė”) ir pa
tį Dievą (“Šventoji Dvasia”).Ta
čiau graikų kalboje, kuria rašyta 
švento Jono evangelija, čia pa
vartotas žodis “pneuma” (“en 
pneumati”) reiškia ne žmogaus 
dvasią, ne žmogaus psichiką 
(tam graikai turi kitą žodį: 
“psychė”), o trečiąjį švenčiausios 
Trejybės asmenį arba jo veikimą 
atpirktame žmoguje. Tik ta pras
me visas Naujasis Testamentas 
žodį pneuma ir tevartoja.

Graikų filosofai (Platonas) bu
vo žmogų padalinę į dvi dalis: 
į geresnę, aukštesnę, dvasinę ir 
į žemesnę, medžiaginę. Bet šven
tas Raštas tokio žmogaus dalini
mo nežino ir graikų kalbos žo
džio “Pneuma” Naujasis Testa
mentas dvasinei žmogaus pusei 
pažymėti niekad nevartoja. Taigi 
ir Kristaus atsakyme samarietei 
žodžio dvasia negalima aiškinti 
graikiškojo dualizmo prasme. 
Tas dualizmas iš viso nėra krikš
čioniškas. Krikščionybėn jis įsi
veržė iš graikų filosofijos (plato
nizmo) ir remiasi nekrikščioniš
ku, pagoniškų pesimizmu, ku- 
iuo einant, į žmogaus medžiaginį 
kūną kaip į kokį kalėjimą yra už
daryta dvasia. Šitoj evangelijos 
vietoj žodį dvasia suprasti kaip 
aukštesniąją žmogaus dalį reikš
tų vietoj Dievo statyti kažką 
žmogiško, ir vietoj garbinimo 
Dievo dėka statyti garbinimą 
žmogaus jėga. Dvasia, apie kurią 
čia kalba Kristus, nėra žmogaus 
dvasia, o Dievo Dvasia, šventoji 
Dvasia, kuri ateina į žmogų.

Taip ir tiesa, kuri ateina žmo- 
gun su dvasia, nėra paties žmo
gaus jo protu pažinta ar įsigyta 
tiesa, o apsireiškiančio Dievo tie
sa. Šis dvasios ir tiesos sugretini
mas Kristaus atsakyme samarie
tei reiškia malonę ir tiesą, apie 
kuriuos Jonas kalba savo evange
lijos įžangoje: “Mes matėme jo 
garbę, garbę kaip vienatinio iš 
Tėvo gimusio Sūnaus, pilno ma
lonės ir tiesos” (1,14).

Taigi žodžiai “dvasia ir tiesa” 
nereiškia žmogiška prasme su
dvasinto, nemedžiaginio kulto. 
Kristaus mokslu žmogus tikrai 
pagarbina Dievą jik pačios Dievo 
Dvasios vedinas arba jos dėka. 
Tada jau nė Jeruzalė, nė Garizi
mo kalnas netenka savo reikš
mės. Tikrieji Tėvo garbintojai nė
ra įpareigoti nė lipti ant Garizi
mo kalno, nė keliauti Jeruzalėn, 
nes jie gali Tėvą garbinti kiek
vienoje žemės vietoje juos pripil- 
dančios ir juose veikiančios 
Dvasios dėka.

Rudolf Schnackenburg, ko
mentuodamas šią švento Rašto 
vietą, sako, kad spiritualistinis 
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(arba filosofine prasme dvasinis) 
garbinimo samp”otis, — tarsi Jė
zus vietoj išorinės kulto vietos 
Jeruzalėje būt norėjęs pastatyti 
grynai vidinį, žmogaus dvasia at
liekamą Dievo garbinimą, — 
yra jokiu būdu neįmanomas dėl 
Pneuma sąvokos, kuri, einant 
Jono evangelijos 4-to skyriaus 
24-ta eilute, gali reikšti tik dieviš
kąją Dvasią. (Das Johnnesevan- 
gelium, I Teil, Herders tneolo- 
gischer Kommentar zum Neuen 
Testament, 1967, psl. 471). Dėl 
to naujasis Dievo garbinimas 
nėra nė vien išorinis apeigų at
likimas arba garbinimas lūpo
mis, nė grynai vidinis. Nors 
Kristus kruvinąsias Senojo Tes
tamento aukas ir panaikino, bet 
jis nepašalino išorinio kulto. 
Naujieji Tėvo garbintojai nėra 
individualistai, o kaimenė, susi
rinkimas.

Aiškinantis anuos Kristaus žo
džius samarietei Platono filoso
fijos prasme, dvasia būtų kūno 
arba medžiagos priešybė. Tada, 
remiantis Kristaus žodžiais, iš 
Tėvo garbinimo reikėtų šalinti 
medžiaginį elementą. Tada to
kie dalykai kaip susirinkimai, re- 
čitavimai, išoriniai pasirodymai 
netektų savo pirmaeilės reikšmės, 
— o kartu su jais ir Vakarienės 
valgymas arba dalyvavimas Mi
šiose. Tada Kristus pokalby su 
samariete mokąs, kad Tėvą rei
kia garbinti dvasia, prieštarau
tų Kristui paskutinės Vakarienės 
bute, liepiančiam: “Imkite ir val
gykite, tai yra mano kūnas” 
(Mato,*26, 26), arba Kristui mo
kančiam Kaparnaumo sinagogo
je: “Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau 
jums, jei nevalgysite žmogaus Sū
naus kūno ir negersite jo kraujo, 
neturėsite savyje gyvenimo” (Jo
no, 6, 54).

Bet tokio prieštaravimo nėra 
ir negali būti, nes čia eina kal
ba ne apie pakėlimą žmogiškos 
dvasios, o apie nužengimą Die
vo, arba šventosios Dvasios, kuri 
per Kristų atėjo šin pasaulin ir 
kurios veikimą apaštalas Paulius 
laiške galatams taip aiškina: 
“Kadangi esate sūnūs, Dievas 
siuntė savo Sūnaus Dvasią į jū
sų širdis, kuri šaukia Abba, Tė
ve!” (4,6). Dvasia, kurią mini 
Kristus (jis čia kalba ne kaip fi
losofas, o kaip teologas) yra ne 
filosofinė sąvoka, o naujas san
tykiavimas su Dievu.

“Be Šventosios Dvasios pakib
tų ore visa dvasinė tikrovė”, pui
kiai formuluoja Stasys Žilys, 
“nes krikščionis yra dvasinis tik 
per Dievą” (Gyvoji Liturgija, 
Krikščionis Gyvenime leidinys, 
1970 m., psl. 33).

Antrasis Vatikano susirinki
mas moko, kad Kristus apaštalus 
siuntė kūrinijos išgelbėjimą vyk
dyti auka bei sakramentais (plg. 
šv. Liturgija, 6). O sakramen
tai, kaip katekizmas moko, yra re
gimi, taigi medžiaginiai ženklai 
Dievo malonei įgyti. Apie auką

V. K. Jonynas Rūpintojėle
Ši alųminė skulptūra yra Šv. Onos 
koplyč oj, Šv. Kazimiero parapijos 
kap nėse, Amsterdame, N. Y. Kop
lyčią pastatė V. Kiškis savo žmo
nos Onos atminimui,

Nuotr. V. Maželio

ir sakramentus, kaip susirinki
mas moko, “sukasi visas liturgi
nis gyvenimas” (6). Dėl to, sa
kyti, kad ne susirinkimais visų pir 
ma reikia garbinti Dievą, reiš
kia silpninti Mišių vertę Bažny
čios gyvenime, nes jos yra susi
rinkimas Viešpaties vakarienės 
valgyti, — reiškia žmogaus dvasi
nį pažinimą statyti aukščiau au
ka vykdomo išganymo ir tuo 
pačiu nešti racionalizmą krikš
čionybėn. Vokiečių filosofas Hė
gelis kartą savo žmonai, prašiu
siai ją palydėti į bažnyčią, taip 
atsakė: “Aš vienas savo mintiji
mu Dievą geriau pagarbinu negu 
tenai bažnyčioje”.

Kad Dievo garbinimą visų pir
ma susirinkimais suprato pirmieji 
krikščionys, išėję iš apaštalų 
mokyklos, rodo Apaštalų Darbų 
knyga, kuri pasakoja, kad visi ti
kintieji “kasdien pasilikdavo 
vienaširdžiai šventykloje, laužy
davo duoną tai vienuose tai ki
tuose namuose (reiškia susirink-

Didėja amerikiečiu susidomėjimas 
lietuvių kalbos mokslu

'Atkelta iš 1 psl.) 
kai kurios lietuvių kalbos mor
fologijos problemos (G. B. Ford 
Jr. ir kt), pateikiama pora eti
mologijų (E. Hamp, B. Jėgers). 
A. Klimas yra davęs naudingą 
struktūrininkų pastangų apžval
gą nustatyti lietuvių kalbos 
garsmenų (kalbos funkcijai 
reikšmingų garsų) visetą, gars- 
menyną, vad. lietuvių kalbos fo
nemų inventorių. Tas nustaty
mas yta vienas iš pagrindinių 
uždavinių, aprašant lietuvių 
kalbos garsinę sandarą (struk
tūrą). Tačiau tuo tarpu č’a lie
ka nevienas nenušviestas klau
simas.

Chicagos kaimynystėje esan
čio Northvvestern universiteto 
prof. Gordon B. Fordas Jr. pasi
tarnavo angliškai skaitančiajai 
publikai, pakartodamas pirmojo 
išlikusio lietuvių kalbos spaudi
nio — Mažvydo katekizmo — 
ekstą ir jį išversdamas į ang

lų kalbą. Tai “The Old Lithu- 
an’an Ca'echism of Martynas 
Mažvydas (1547), edited and 
translated by Gordon B. Ford, 
Jr.” (Assen, Netherlands, 
1971), 104 psl. Senesnieji kate
kizmo le:dimai (Bezzenbergerio 
1874, Gerulio 1922—23, sovieti
nis 1947) dabar, ypač angliškai 
skaitantiems, sunkiai beprieina
mi, nebegaunami ar ir šiaip tu
ri savo trūkumų (be to, jie ir 
nesvers'i į svetimą kalbą). 
Knygoje redaktoriaus ir leidėjo 
duodamas trumpas įvadas, su
pažindinąs skaitytoją su Maž
vydu ir jo raštais, o gale pride
damas Mažvydo slavizmų žody
nėlis, pasirėmus dr. Pr. Skar
džiaus tyrinėjimu (Die slavi- 
shcen Lehnwoerter im Altlitaui- 
szhen, 1931).

Pažymėtina, kad prof. G. B. 
Fordas Jr. gana aktyviai reiš
kiasi lietuvių kalbos mokslo sri
tyje. Jis yra parūpinęs Wolfen- 
bue'telio postilės rankraščio fo
tokopijų leidimą, aprašęs B. Vi
lento raštų kalbą (The O’d 
Lithuaman Catechism of Balt
ramiejus Vilentas 1579, The 
Hague, 1969), paruošęs lituanis
tinėms studijoms XVI—XVII a. 
lietuviškų tekstų rinkinėlį (Old 
Lithuanian Tex's of the Six-' 
teenth and Seventeenth Centu- 
ries with a Glossary, The Ha- 

davol), imdavo valgio su džiaugs
mu ir neklastinga širdimi, gar
bino Dievą ir turėjo malonės pas 
visus žmones” (2, 46). “Jie laikė
si apaštalų mokslo, bendro duo
nos laužymo ir maldų” (2,42).

Kad šitaip anuos samarietei 
sakytus Kristaus žodžius suprato 
ir II Vatikano susirinkimas ro
do jo daroma aliuzija į tą pa
čią Jono evangelijos vietą: “Krikš
tas žmones įjungia į Kristaus ve
lykinę pasalptį: drauge su juo mi
rę, palaidoti ir prisikėlę, jie gau-

(Nukelta į 4 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSTES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO akinius 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
lel neatsiliepia skambilti 37 4-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 Wesf 03 rd Street
Kampas 68čio» Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

gue, 1969) ir paskelbęs nevieną 
lietuvių kalbą nagrinėjantį 
straipsnį lingvistinėje spaudoje.

Galime pasidžiaugti tiek 
“Baltic Linguis fcs”, tiek prof 
B. G. Fordo Jr. darbais, kurie 
ypač šiame krašte yra kartu ir 
paskata lietuvių kalbos moks
lui.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. 695-053 — Elgin

425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5810, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet; 
antr., penkt. 1-6, treč. ir Seftt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą, perėmė

DR. EDMUND E. CIARA 
optometristas 

2709 West 51st Street
TEL. an 0-2100

Vai.: pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. lr penk
tad. 10-4; Šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ Ui

EMOCINES LIGOS
GRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimo

Rez. Tel. GI 8-0873

C-R. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. .lel ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. —PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O R š A

VAIKU LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 tkl 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
|kl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 491h Court, Cicero
Vai kasden 10-12 Ir 4-7. Trečiad ir 
šeštad. tik susitarus.________________

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 St. Pulaski Road

Valandos pagal Busitarimą
Skambinti — 585-2525 

Telef. veikia 24 vai.

Tel. — REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 W. 59th Street

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA TR CHTRURGF 
KCDIKIŲ IR V AIKŲ LIGI 

SPFC1AI ISTF
METIKIAI BI'II.DINI, • 

7150 South VVestern Aveniu 
rmad, antrad kevlrt lt peru
uo II vai Iki l vai p p ’r nu

v—8 vai vakare Trečiad. nuo 
’ vai, ryto iki 1 vai p p . šeštad

11 vai ryto tkl 3 vai p p
Ofiso telef RE 7-1168

Rez tel. 239 2919

l’el ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
lYUVTOJAS rR CHIRURGAI
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 8 vai ir d—8 vai vak 
išskyrus trečiadienius 

AeAtadienlH12 iki 4 popiet

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Tel. HEmlock 6-3545
(Ofiso it reziaenctjoe) 

Valandos nagai susitartu..

Šių poros pastarojo laikotar
pio faktų priminimas rodo, kad 
jaunoji amerikiečių kalbininkų 
karta gražiai stengiasi įnešti sa
vo dalį į lietuvių kalbos tyrinė
jimą. Kyla nejaukus klausimas: 
kur yra jaunimas šio krašto 
"ie'uvių, kurie tebesididžiuoja 
savo įvairių tautų mokslininkų 
dėmesį patraukiančia kalba, 
Nejaugi viso to akivaizdoje tam 
jaunimui pakanka vien “biznio 
administracijos” ir maždaug 
šiai kategorijai priklausančių 
studijų; arba kad ir kitų, ku
riomis išplaukiama “į plačiuo
sius vandenis”, kur nieko nema
tyti lietuviška?

. Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-98OI

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: 

RPFK'IALVBft VIDAUS LIGOS 
24.54 W. 71st Street

*(7l -o* ir Campbell Avė kninfMu) 
IPirm tr penkt 2 — X p p

Antrad Ir ketv 9 — 11 v. r 
Ir <-—R p p SeAtud. 9 v i lk| 12 J

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148 

Tikrina akis. Pritaiko akinina ir 
“eontact linscs”

Vai pagal susltarlma Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE vidaus ligos 

5159 South Damen Avenue 
rel Ofiso PR 6-7800; Namų 925-709:

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta

Telef. _ 423-2660

D R. L RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai pirmad., antrad., ketvirtad b 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. tr 
šeštad 8 v. r. iki 8 vai popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS 1JGO8 

2715 West 69th Street
Tel. 737-2290; ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius liktai susitarus — 

(By appointment?

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 VVest 68 r d St.

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad nuo 5*7 vakare

Ofiso tel. 776-2880, Kez, 448-55*5

DR. J. J. SIMONAITIS
: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63rd Street
Ofiso tel. UEUai.ee 6-44 Iv 

Rez. GRovelIUU 0-0617
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 ra> 
iki 2 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. .ak 
tntr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai p.p 
lr vakarais pagal susitarimą

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst street 

Telefonas 925-8290
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—t i 
ryto. 2 iki 8 vai. vak. Šeštad. 1 Iki 
4 vai vak. Treč. lr Sekmad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas lr rez. 2652 VV. 59tb St 

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

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

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI MIH

DR. V, TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street 

1‘rtlmlnčja ligonius tik susitarus 
Vai 2—4 p p Ir 6—8 vai. vak 

Trečiad ir šeštad uždaryta

Tel PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Aibany Avenue

Vai ■ pirm., antrad., ketv. «—8 vai 
vak . penkt tr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą

Tol oBso PR 0-0440, rez. HE 4-3IMI

DR. F. C WINSKUNA$ 
lYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

3107 Wmt 71M Street
Vai . 2 tkl 4 v. p Ir 7 Iki 8 v. v 
Treč Ir šeštad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 707-2141 Namų 030-4850

Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v. ketvrt- 6-8 v. vak_r2 
Šeštad lenais 11-1 vai poniai

UEUai.ee
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Poetu naikinimo 
pėdsakais

Antano Miškinio poezijos dvitomio Lietuvoje 
išleidimo proga

JONAS AISTIS

Antanas Miškinis, POEZIJA. Eilė
raščiai. Viršelis ir aplankas dail. L. 
Glinskienės. Knyga 273 psl., tiražas 
8000 egz. Išleido "Vaga” Vilniuje 1970 
,m.

Antanas Miškinis, POEZIJA. Poemos. 
Viršelis ir aplankas dail. L. Glinskie
nės. Knyga 192 psl., tiražas 8000 egz. 
Išleido “Vaga” Vilniuje 1970 m.

*

1970 metų data pasirodė Lie
tuvoje Antano Miškinio dvito
mis, pavadintas bendru pavadi
nimu “Poezija”. Pirmame tome
lyje (viso tik 273 puslapiai) sudė
tos iš visų rinkinių atrinktos ei- 

j lės, o antrame (viso 192 p.) — 
lyrinės poemos. Vienas poetas ir 
Vagos leidykla težino, kodėl A. 
Miškinio kūryba išleista dviem, 
o ne vienu tomeliu. Šiaip parin
kimas yra poetui būdingas ir ge
ras.

Antanas Miškinis savo kartos 
poetų būryje ėjo pirmoje gretoje. 
Pasižymėjo lengvai dainingu ei
liavimu, liaudiškumu, lengva iro
nija, nevengė visuomeninių a- 
nais laikais patriotiniais vadina
mų motyvų. Toks, galima saky
ti, jis liko ir dabar. Jam būdinga 
visuomeninė ironija šiandien, ži
noma, jau išnyko, o jos vieton iš
kilo gal dar ne visai natūralus, 
jo paties žodžiais tariant, “gra
žuolės liaudies” glostymas. Poe
tui liaudis ne naujiena, jis bu
vo bene liaudiškiausias savo kar
tos poetas forma ir motyvais, su 

H.uo tiktai skirtumu, kad neprik
lausomybės laikais jis buvo dau
giau spontaniškas ir tikras negu 
dabar; šiais laikais jo poezijoje 
jaučiama prisiverstinė pastanga 
atspėti laiko dvasią ir ypač tos 
liaudies net ir švelniausia ironi
ja neužgauti, o tik tenai, kur jis 
gali paliesti senus asmeniškus ir 
seno pobūdžio visuomeninius mo
tyvus, jis yra šiandien dar bran
desnis negu buvo.

Šį reiškinį būčiau linkęs aiš
kinti tokiu būdu: Antanui Miš
kiniui liaudis buvo išimtinai so
džiaus varguomenė, į šios liau
dies eiles jam neįėjo nei smulkūs 
amatininkai, nei pramonės dar
bininkai. Jis pats iš sodžiaus ki- 

b lęs, jis tą liaudį geriau pažino, 
be to, ta liaudis buvo neorgani
zuota ir bejėgė. Tik tarybiniams 
istorikams ir literatūros tyrinėto
jams paslaptis, kad nepriklauso
mybės laikais pramonės- darbinin
kijos didžiumą sudarė nelietuviš
kas elementas, o turėjo daugiau 
teisių negu sodžiaus varguome
nė, kuri neturėjo nei darbo įsta
tymo, nei ligonių kasų, nei ne
darbo pašalpų, nei viešų darbų... 

^?oeto pasirinkimas pateisintinas.
O dabar greičiausiai niekas neži
no,' kur ta “gražuolė liaudis” 
prasideda, ir itin, kur jinai bai
giasi... Darydamas skirtumą tarp 
sodžiaus varguomenės ir miesto 
darbininkijos, jokiu būdu neno
riu ir neturiu tikslo pastarąją ur
mu nepatriotingumu kaltinti. Jos 
eilėse buvo daug nuoširdžiai pat- 
riotingų žmonių. Būdingas gali 
būti ir tas pavyzdys, kad prieš o- 
kupantus 1941 metais patys pir
mieji spontaniškai sukilo Šančių 

geležinkelių dirbtuvių darbinin
kai...

Skaitydamas Antano Miškinio 
dvitomį, daug galvojau apie sa
vo kartos poetus. Pasitraukusius 
ir likusius. Mums, gyviems ne
priklausomybės kovų ir tautos 
(jos mes niekad netapatinom su 
tautininkais) pirmųjų viešo gy
venimo žingsnių liudininkams, 

gimtosios žemės jautimas po ko
jomis buvo, gal būt, svarbiau ne
gu kuriai kitai kartai. Ją laisvą 
prarasdami, praradome visas jau
nystės godas, lygia dalia prara
dome savo poezijos netarpišką 
spontaniškumą.

Dėl to ir norisi palyginti praša
laičio poeto likimą, su likimu to, 
kuris nepaliko gimtosios žemės 
ir tautos, gyveno tėvynėje bėi 
tolimosios šiaurės ir Sibiro ver
gų stovyklose. Bet ir čia tikrą žodį 
galės tarti tiktai ateities literatū- 
tos tyrinėtojas, kuris turės dau
giau faktų, negu mes turime. An
tano Miškinio poezijoje yra de
šimties metų properša. Sunku 
beįsivaizduoti poeto temperamen
to žmogų dešimčiai metų užkan
dusi liežuvį. Ta dešimties metų 
tuštuma jaučiama ir šioje kny
goje. Tarp eilių Tolima kelionė 
1947, kur jis klausia: “ar kas 
galėtų žemės ašį — istoriją at
gal pasukt?” ir Mano žodis 1957 
m., kur jis prabilo, nesakyčiau, 
kad ne nuoširdžiai, bet lygia da
lia ir ne be vidinių pastangų: 
“gerai, kad aš ne emigrantas” 
ir “aš su tavim, gražuole liaudie.” 
Prisiminus anuo laiku partijos 
pareigūnų poeto adresu išreikš
tus rūsčius kaltinimus, sunku pa
tikėti, kad tiktai suminėti eilė
raščiai būtų to baisaus dešimt
mečio prietilčiai. Tokia karti yra 
tiesa. Ir aš sakau, gerai, kad An
tanas Miškinis ne emigrantas, 

bet kad “didelė darbščiųjų ku
riančių tautų draugystė” pražu
dė jo talentą, tai labai liūdna ir 
tai reikia nurašyti į nuostolius. 
Tremties rašytojai nebus taip 
skaudžiai nukentėję. Laikas, kaip 
ir visa gamta, yra negailesting- 
gas, ir bus verta tik tai, kas lai
ko mėginimą atlaikys.

Patsai poetas apie tą dešimt
metį aiškiai sako: “Pokario me
tais, tais labai neramiais laikais, 
pergyvenau ir skaudžiausius sa
vo gyvenimo įvykius: už savo 
klaidas, už savas ir svetimas nuo
dėmes teko užmokėti didelę kai
ną. Bet apie tai mano poezijos 
skaitytojai, tur būt, žino, nes 
pats esu apie tai viešai pasisa
kęs. Šiandien jaučiuosi laimin
gas, turėdamas tvirtą po kojomis 
kelią gražioje tarybinėje tėvynė
je.” (Tarybų Lietuvos rašytojai, 

240 psl.)
Sibiro tremtis galima daug kuo 

teisinti: asmenybės kultu, klasių 
kova, teismo apsirikimu (iš pir
mų šaltinių man yra žinoma, 
kad jis nežinojo, kuo yra kaltina
mas, o tai sužinojo tiktai tada, 
kai buvo amestuojamas, ir svar-
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M K. Čiurlionis Juodoji saulė (1909)

lės rimties ekvilibristine forma:

Kazokai, kazokai greiti,
Kazokai raiti, t
O tu net ir ne kareivis,
Jaunuolis moksleivis 
Prieš vėją puti?
Negerai, negerai 
Tu darai...
Daugiau nebedrjski 
Draugauti su driskiais;
Beprotiškos jūsų mintys — 
Visus jus kazokai sumindys. 
Sostas stiprus. 
Sostas negrius.

(Poezija II, 124-125 pp.)

Antano Miškinio dvitomį sa
vaitraštyje “Literatūra ir menas” 
(1970. X. 3, nr. 40) recenzavo 
kažkoks Antanas Masionis, kuris 
poroj vietų pamini ir mano seną 
rašto pavardę. Pvz. vienoje vieto
je sako: “Tik čia reikėtų įterpti 
vieną mažą korektūrą — ypač 
turint galvoj tam tikras estetizmo 
apraiškas madingas prieškarinėje 
A. Miškinio ir kitų poetų, ypač J. 
Kossu-Aleksandravičiaus kūryboje, 
turėjusioje įtakos ir A. Miškiniui.” 
Lietuvoje, kiek atsimenu, vienas 
Faustas Kirša turėjo kiek preten
zijų į estetizmą. Miškiniui ir man 
tai ne vien netikra etiketė, bet ir 
užgavimas, nes estetizmas mums 
abiems yra svetimas. Koks, pa
vyzdžiui, gali būti estetizmas kad 
ir tokiame pasakyme: “gegužis 

i lakštingalom plūdos”. Lakštinga
la nėra gregarinis paukštis. Tik 
žąsys gagena būryje be jokios 
tvarkos. Lakštingala yra vienišas 
paukštis, ji suokia arba solo, arba 
duetą, ir juoba nesiplūsta. Saki- 

,.nys yra ne itin aiškus. Kai kas 
gali suprasti, kad aš turėjęs įta
kos Miškiniui. Tai irgi nesąmonė. 
Mudu kelis metus viename kam
baryje gyvenome ir prie vieno 
stalo kūrėme, bet visada didžia- 
vomės, kad vienas kito nė žodelio 
nesame pasisavinę.

Tenka man ir kitoje vietoje: 
“O ketvirtas miestas (kalbant 
apie poemą Keturi miestai, J.A.) 
— tai netvirčiausiai poeto fanta

biausia, kad kaltinimai buvo iš 
piršto išlaužti). Anais “nera
miais laikais” viskas buvo galima. 
Bet yra dalykų, kurie man ir 
šiandien netelpa galvoje. Tą ma
no mielą ir šaunų jaunystės ben
dražygį Antaną Miškinį tarybi
nė tikrovė maitina šitokiais siu
žetais: gailestingų seserų verslo 
garbinimu, orą teršiančiais ir ši
lus naikinančiais Elektrėnais,' ir 
krūminės tvaiku pašvinkusios 
gražuolės liaudies liaupsinimais... 
Siūloma ne viena prekė yra pigi. 
O Miškinis geba ir šiandien pra
bilti senu balsu:

Bloškia vėjas lapą, neša upė skiedrą; 
Neša ir grąžinti niekad negalės.
O tu dar svajoji rasti dangų giedrų, 
Tu vis dar svajoji saulę ir gėles.

Ūkanos aptraukė tavo jauno
skruostus;

Niekas jau nelaukia niekur jau 
tavęs — 

Tu išvažinėjai įlankas ir uostus, 
Tu išvažinėjai žėrinčias gatves.

(Poezija I, 217 p.)

Poetui nėra kurios nors visuo
menės dalies, o yra vargstantis, 
kenčiantis, ir taip pat besidžiau
giantis žmogus. Iš tikrųjų, ir jau
nystėje Antanas Miškinis daina
vo liaudį, bet jai etiketės nekli
javo... Išskyrimas, etiketė yra tos 
pačios liaudies nužmoginimas.

Nepriklausomybės metais An
tanas Miškinis yra paskelbęs tris 
savo poezijos rinkinius, lygiai! 
tiek pat yra paskelbęs ir vadina
mais tarybiniais metais: Eilėraš
čiai, 1960; Arti prie žemės, 1965, 
ir Svajonė ir maištas, 1967. Pa
rinkdamas dvitomį, poetas, atro
do, jautė, savo silpnybę: neprik
lausomybės laikų eilėms poetas 
skiria žymiai daugiau vietos, ne
gu tarybinei poezijai.

Poemų tomelyje reikalai klos
tosi priešinga proporcija: iš 191 
puslapio tiktai 68 p. skiriami ne
tarybiniams laikams. Konkrečiai 
tariant, knygoje telpa tik dvi ta
rybinių laikų poemos; “Gulbė ka
raliaus pati”, ir “Svajonė ir maiš
tas”. Pirmoji yra daugiau vai
kams eiliuota liaudies pasaka. 
Eiliavimas grakštus, fabula ne
blogai pinama, bet tai yra tiktai 
liaudies pasakos eiliavimas ir, 
manding, daugiau nieko.

Prašosi maža pastaba. 1957 
ar 58 m. savaitraštyje “Lietuvos 
pionierius” buvo paskelbta iš to 
paties vardo ištraukų, kurių kny
goje negalima aptikti, nors tos 
ištraukos ir idėjiniu ir meniniu 
požiūriu yra daug vertingesnės, 
tiktai atrodo, kad jų paskirtis bu
vo visai kita; ji buvo skirta ne- 
grįžtantiems tremtiniams — pa
bėgėliams graudinti, ir labai la
bai vykusiai.

Antroji poema vaizduojanti nu- 
sivylusio savižudžio poeto Juliaus 
Janonio gyvenimą. Šią poemą bū-- 
čiau linkęs daugiau vertinti negu 
pirmąją, nors ji parašyta nedide

zijos pastatytas Naujapilis, turėjęs 
įkūnyti buržuazinės Lietuvos ide
alą. Šio “ketvirtojo miesto”, kurį 
J. Kossu-Aleksandravičius kadaise 
pranašavo būsiant epochiniu 
(Naujoji Romuva, 1939 m. Nr. 
4), ‘Keturių miestų’ poemoje po
etas šiandien pagrįstai atsisako.*) 
Ketvirtasis miestas — Lietuvos a- 
teitis, tiesa, buvo istorijos pasta
tytas (?!, J. A.), tikrai visai ki
taip, negu įsivaizdavo poetas, ra
šydamas “Keturių miestų” poe
mą. Ir itin kitaip, negu manė jį 
už tai gyrę tuometiniai oficialieji 
kritikai.”

Garbus recenzentas vieno ne
žino, kad poetai niekad netarpi- 
nės ateities nepranašauja. Ir ne 
recenzentas teisus, poetas. Niekad 
okupacija nebuvo poetų ateities 
idealas, ir ne tiktai poetų, bet ir 
tautos. Janičarai gudrūs ir teisūs 
tik iki tol, kof turi tą, kuris jam 
už paslaugas pakiša be pavilgos 
lęšiukų dubenėlį... Nelaisvė yra 
nelaisvė, ir ta nelaisvė niekur taip 
akių nebado, kaip aptariamam 
Antano Miškinio dvitomy.

*) Redakcijos pastaba. Kur neatsi
sakys vienos savo poemos dalies, oku
pantui ir partijai pageidaujant, paverg
to krašto po Sibirą dešimt metų tam
pytas ir palaužtas poetas, kai toje siste
moje net didieji partijos herojai ne 
kartą prieš galią pasigriebusius var
dan “švento reikalo” yra atsisakę savo 
gyvybės. Tik jau ketvirtąjį miestą — 
Naujapilį iš poemos išmetant, gal
vočių neapsižiūrėta, jog tada reikia 
keisti ir visą poemos antraštę j “Tris 
miestus”. Dabar antraštė dvitomy pa
likta senoviška — “Keturi miestai”, o 
to ketvirtojo miesto skaitytojas ten taip 
ir neranda. Tačiau mes jį čia savo 
skaitytojams pateikiame, kad aiškiai 
būtų matoma, kaip okupantas zuikiš- 
kai bijo tiesiog mažiausio lapelio dre
bėjimo. Antano Miškinio kūrybos žalo
jimas čia ‘logiškai’ jungias į kitus pana
šius nusikaltamuosius okupanto veiks
mus, išmetant iš Balio Sruogos šešiato- 
mio jo “Radvilą Perkūną”, iš Antano 
Baranausko dvitomio jo eilėraščių ciklą 
“Kelionė Petarburkan”, skerdikiškai iš 
rašytojo raštų išpjaunant tai, kas ne 
vienu atveju patiems autoriams atrodė 
labai svarbu.

Alg. Kezysi S. J, Iš nuotraukų parodos Čiurlionio galerijoj

KETURI MIESTAI
ANTANAS MIŠKINIS

To paties vardo poemos ketvirtoji dalis, kurios trūksta 
Lietuvoje išleistame Antano Miškinio dvitomyje.

.'.t .u..-..'
Ir suvažiuos žmonės iš keturių šonų 
Mūsų laisvės, mūsų žemės ramios pažiūrėtų.

A. Baranauskas
•* ų.‘ >1 ’ . A v •

Lietuvai Tavo aiškus kelias 
Ateity pro miestus, kaip Naujapilis. 
Ateis dienos — ant rūtų šakelių 
Broliai aukso voratinklius narplios.

Nužymėta gyva tikrovė
Pro Naujapilį, šiandien simbolinį, 
Prašalninkai pilis mums griovė, 
Siuto bokštus pamatę jų bolirit.

Kai visi, tai ir žengiame drąsūs;
Kraujo potvynis teka gyslose, 
Krinta miglos, nukrinta rasos, 
Šviesiai žengiančiai lenkiasi vislab.

Mūsų akį patraukia daug kas 
Čia, žemės gimtos pakalnėse.

• Žmogui pajėgos auga ir auga —
Sulaikyt negalės nei velnias.

Būna kelias vingiuotas ir suktas, 
Gyvenant prie viškelio didžiojo. 
Bus negalima lobti ir tukti 
Ateitis įžvelgta atidžiai.

Svajonės ir mintys netuščios.
Kryžių žemėj lobį atkasime.
Brolis broliui bailus negūsčios
Dėl sužiedusios duonos kąsnio.

Negražu žemumoj užtrokšti, 
Kada matos tolyn akiratis. 
Ir be vėjo be nieko triokšt — 
Jeigu medžiui nudžiūti skirta.

Pamatysime vaiskią erdvę. 
Šviesos ir tiesos žinyčiose. 
Žemę jauną, kaip nuotaką, parvedant 
Išrėdytą ją iš trinyčių.
Savo žvaigždžių akis pabėręs, 
Pamatysi, o Dieve Didingasis: 
Prunkščia padirviu žirgas bėras —- 
Tai sumindys kiekvieną ingį.

Kai šitoji šalis pabudo, 
Mūsų buvo pilni kalėjimai, 
Ji nebus tokio lėto būdo, 
Nes kraujo per daugel praliejom.

Matot, Nemunas ledą kai verčia?
Dar jėgos, dar plačiau tik truputį, — 
Stiprūs pylimai lieka beverčiai, 
Ir nuo kranto granitas trupa.
Pats gyvenimas aiškiai išdeda 
Kasdieninių darbų evangeliją. 
Jei kada kas apgrobstė iždą, 
Mūsų širdį be galo gėlė.

Tu sustojai rymot po uosiais —
Lai palieka pelėti liekanos!
Pačioje grožybėje stosies,
Dar pirmajai perkūnijai pliekiant!

Užaugs tavo laukų papėdėj, 
Didis miestas, šisai ketvirtasis. 
Dar iš vergiškų rūbų rėdant 
Kietas kelias užgrūdina tvirtą.

Nujauti ir pati, ko reikia.
Pabylos pranašai paniekinti.
Tai tu kelk, paimk lovą ir eiki,
Tau daugiau nei nelieka nieko.

Ir krauju nebijok nusiprausti. 
Prisikeik, Lietuva sustingusi. 
Niekšai kraitį be gėdos iškraustė 
Tu būk darbšti ir teisinga.

Tu atsimeni dar, kas čia dėjos:
Nekėlei akių iš po nuometo, — 
Broliai, seserys ėjo ir ėjo. 
Išsikraustė pulkais anuomet.

Kažkur ten išeivį atskirtą
Baigia žemėn prilenkt nostalgija — 
Kaipo elgeta eina numirtų, •' 
Ištroškęs, tylus ir nevalgęs.
Vėtra šaiudus nuplėšia nuo kraigo
Ir palieka namai nualinti. ’
Bus visiems čia erdvės, kiek reikia;
Čia nejausime kaulus geliant. '

Ne poniutė mieste išgurdusi — 
Apžiedavom tave m« patys — 
Vesdami iš nelaisvės ir skurdo.

Tu neskęsi daugiau apatijoj,

Lietuvon saulė pažemiu rieda,
Žemės trauką junta aistringąją — 
Toji žemė graži, kaip žiedas,J 
Vyrams tiesiai širdin įstringa.

Daktarai jie ir evangelistai, 
Darbo polėkis vis didėjantis. 
Jie nerauda, kai minios paklysta. 
Eina dirbt ir gyvent dėl idėjos.
Pagaliau nei sidabro, nei aukso 
Nereikia. Trauks žemė garuojanti. 
Mes čia darbštūs, teisingi išaugstm. 
Šilo paukščiams vasarą grojant.

Upės griaudamos plauks ir tykios 
Pro Naujapilį, miestą menantą. 
Mes į visa ką nuosaikiai tikim — 
Darbo įnagį, raštą ir menąl

Mes nemokam perdėm prisitaikyt. 
Savo žemės kelius atrasime.
Mes dar matome didelius daiktus
ir likime didelę prasmę!
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(Atkelta iš 2 pusi.)
na įsūnystės dvasią, kuria šaukia
me: Abba, Tėve!, ir tokiu būdu 
tampa tikrais Dievo garbinto
jais, kurių Tėvas ieško, plg. Jn. 
4. 23” (6). Antrasis Vatikano 
susirinkimas šiuos Kristaus žo
džius taip pat suprato ne filoso
fiškai, o teologiškai, ir aiškina, 
kad čia eina kalba apie Dievo 
Dvasią, kuri viena įgalina tikin
čiuosius Tėvą tikrai pagarbinti. 
Bet ši Dvasia yra visų pirma su
sirinkimų Dvasia! Susirinkiman 
ji nužengė Sekminių dieną. Jos 
veikiami pirmieji ir visų laikų 
krikščionys rinkdavosi draugėn 
Viešpaties vakarienės valgyti ir 
mokytis vienas kitą mylėti, kaip 
Kristus juos myli. Tos Dvasios 
dėka tikintieji kalba Abba — Tė
ve mūsų ir tuo pačiu kituose 
žmonėse mato savo brolius ir 
seseris, vieno dangiškojo Tėvo 

, vaikus.
Tiesa, buvo ir yra žmonių, ku

rie susirinkimus laiko antraeiliu 
dalyku ir, sekmadieniais neidami 
bažnyčion, labai paprastai pasi
teisina: kam ten alkūniuotis su 
kitais, jeigu aš pasilikęs vienas 
namuose ar išėjęs pasivaikščio
ti miške “vidiniu susijungimu” 
daug geriau galiu pagarbinti 
Dievą. Garsios maldos bei gies
mės, klaupimai ar stojimai ma
ne tik trukdo...

Taip tai taip. Niekas negin
čys, kad ir vienam “vidiniu susi
jungimu, dvasios pakėlimu bei 
tikėjimo išpažinimu” yra galima 
pagarbinti Dievą. Ir tokios mal
dos reikalauja Apreiškimas ir 
Bažnyčia. Tik lieka du klausi
mai: 1) ką apie susirinkimus sa
ko pats Dievas ir 2) iš kur žmo
gus sužino, kad reikia Dievą pa
garbinti? Argi ne iš Bažnyčios, 
kuri švento Rašto kalboje reiš
kia susirinkimą?

Galimas daiktas, kad į tokius 
priešsusirinkiminius aiškinimus 
yra nuvedusi praėjusių laikų nu- 
liturgėjanti liturgija, tapusi kone 
vien į jausmus veikiančia puoš
mena, mažai sakiusia žmogui a- 
pie jo santykių svarbą bei reikš
mę su kitais. Juk senosiose Mi
šiose Tėve mūsų maldos, kuri y- 
ra perdėm bendruomeninė 
(“duok mums... atleisk mums... 
kaip ir mes atleidžiam... nevesk 
mūsų į pagundą., gelbėk mus”) 
susirinkusieji iš viso bendrai ne
kalbėdavo (“nerečituodavo”).

Žmogiškojo elemento reforma

AJ. Kašubienė

krikščionys išmoksta tobu
lai jungtis su Dievu ir vieni su 
kitais, taigi tikrai krikščioniškai 
gyventi bei Tėvą pagarbinti. Va
tikano susirinkimo mokslu vidinis 
susijungimas, dvasios pakėlimas 
ir tikėjimo išpažinimas yra gerai 
pravestų susirinkimų arba gero 
Mišiose dalyvavimo išdava bei 
vaisius!

Kalbėdami apie aktyvų dalyva
vimą apeigose bei liturginį tikin
čių auklėjimą, susirinkimo tėvai 
sako: “Atnaujinant ir ugdant 
Šventąją Liturgiją, tuo pilnu ir 
aktyviu visų dalyvavimu reikia 
labiausiai susirūpinti. Juk liturgi
ja yra pirmasis ir būtinas šalti
nis, iš kurio tikintieji gali semtis 
tikrai krikščioniškos dvasios. To
dėl sielų vadovai visa savo pasto
racine veikla bei deramu įsisąmo
ninimu turi uoliai stengtis siekti 
to pilno ir aktyvaus dalyvavimo 
liturgijoje” (Konstitucija “Šv. Li
turgija”, 14).
Bet kartu susirinkimo tėvai žino, 

kad tie patys sielų vadovai gali 
liturginį atsinaujinimą ir blo
kuoti: ‘Tačiau nėra jokios vil
ties, kad tai pavyktų, jei pirma 
patys sielų ganytojai nebus kupi
ni Liturgijos dvasios bei poveikio 
ir negebės jos mokyti.'Todėl ne
paprastai reikalinga visų pirma 
pasirūpinti liturginiu kunigų auk
lėjimu” (14). Ir čia pat (J5, 16 .ir 
17) susirinkimo tėvai pabrėžia to 
auklėjimo svarbą kunigų semina
rijose.

Kieno liturgija?

Kryžiaus kelių stotis lietuvių pranciškonų koplyčioje Brooklyne (mozaika)
Nuotr. V. Maželio

Iš kur ateina krikščioniškoji 
dvasia?

Ar ne 
mokosi

Dabar tenka klausti: 
Mišių susirinkę žmonės 
Dievą pažinti, jį garbinti, ir Didį
jį Naujojo Testamento Meilės į- 
sakymą pildyti? Antrasis Vatika
no susirinkimas tuo klausimu 
taip sako: “Bažnyčia uoliai rūpi
nasi, kad krikščionys nebūtų tar- 
jsi svetimi arba nebyliai šios tikė
jimo paslapties žiūrovai, bet kad, 
gerai suprasdami apeigas ir mal
das, sąmoningai, pamaldžiai ir 
aktyviai dalyvautų šventajame 
vyksme, šviestųsi Dievo žodžiu, 
stiprintųsi Viešpaties kūno val
giu ir dėkotų Dievui. Ji rūpinasi, 
kad, aukodami skaisčiąją atnašą 
ne vien kunigo rankomis, bet ir 
jie patys drauge su kunigu, iš
moktų aukoti save pačius ir die
na iš dienos, Kristaus tarpinin
kaujami, vis tobuliau jungtųsi su 
Dievu ir tarp savęs, kad pa
galiau Dievas būtų visuose visa” 
(48).

Kaip iš šių konstitucijos žo
džių matyti, Mišios, (skaisčio
sios atnašos aukojimas) arba li
turginis susirinkimas, yra to “vi
dinio susijungimo, dvasios pakė
limo bei tikėjimo išpažinimo” 
mokykla. Kaip tik čia žmonės iš
moksta, kaip reikia dvasią kelti 
ir ką tas pakėlimas reiškia. Tik 
gerai suprasdami Mišių apeigas 
ir maldas, sąmoningai ir aktyviai 
dalyvaudami Mišių vyksme ar
ba tame šventajame susirinkime,

Kaip matyti, susirinkimas liko 
turgiją sieja su gyvenimu. Jis ne
leidžia jai tapti tuščiu pasišvais
tymu, netekusiu ryšio arba sąly
čio su žmogaus kadienybe. Litur
gijos tikslas nėra puošniais rū
bais, iškilmingais mostais, žvakių 
mirgėjimu bei smilkalų kvapu 
(nors šie dalykai litrugijoje ir 
būtini) ištraukti žmogų iš jo kas
dieninio gyvenimo ar padėti jį 
keliom minutėm pamiršti.

Vatikano susirinkimas sako: 
“Dievas, kuris nori, kad visi žmo
nės būtų išganyti ir pasiektų tie
sos pažinimą, daug kartų įvairio
pų būdu kalbėjęs kitados tėvams 
per pranašus, atėjus skirtam lai
kui, pasiuntė savo Sūnų, Šventąja 
Dvasia pateptą, kūnu tapusį Žo
dį, skelbti džiugios naujienos be
turčiams, pakelti prislėgtų šir
džių, būti dvasios ir kūno gydy
toju, Dievo ir žmonių tarpinin
ku. Jo žmogiškoji prigimtis, su
jungta su Žodžio asmeniu, buvo 
mūsų išganymo įrankis. Todėl 
Kristus tobulai permaldavo Die
vą ir sutaikė mus su juo bei ap
dovanojo dieviškojo kulto pilnu
mu” (5).

Taigi ar neturi j liturginį su
sirinkimą atėjęs žmogus visų pir
ma ir pajusti, kad čia eina reika
las kaip tik apie jo paties išgelbė
jimą bei laimę, — nežiūrint gy
venimo skausmų, vargų, nelai
mių, neišsipildžiusių troškimų 
bei tariamos beprasmybės, — ku
rie nepasilieka namuose, bet atly
di žmogų iki čia ir sėdi kartu su 
juo bažnyčios suole? Ar neturi 
šičia kaip tik ta, kartais labai 
karti, kasdienybė susitikti su Die
vu? Ar neturi šičia žmogus at
pažinti pats save?

Žmonės nėra vienodi. Die
vas leido rases, tautas bei kultū
rines bendruomenes. Dėl to ir li
turginiai žodžiai, kalba, ženklai 
bei apeigos negali būti vienodi. 
Jie turi būti žmonėms savi. Jie tu
ri į žmones prakalbėti. Argi ne
sako liturginė konstitucija, kad 
liturgijoje “regimais ženklais 
vaizduojamas žmogaus pašventi
mas ir iš tikrųjų kiekvienas savo 
būdu pašvenčiamas” (7). Taigi 
savu būdu!

Po Tridento susirinkimo litur
gija buvo labai griežtai suvieno
dinta ir iš viršaus tvarkoma. Bet 
tada bažnytinis gyvenimas buvo I 
pilnas polemikos su kitatikiais.

Pati Bažnyčia, galima sakyti, bu
vo karo stovyje, ir jos liturgija bu
vo karo stoyio liturgija. Kiekvie
nas žodis bei apsisukimas buvo 
su visomis detalėmis nustatytas. 
Bet kokie pakeitimai buvo laiko
mi įtartinais bei pavojingais.

Pastarasis susirinkimas šį ka
ro stovį panaikino. Jis pareiškė, 
kad “kur reikia, vadovaujantis 
sveikos tradicijos dvasia, liturgi
jos būtų su apdairumu ištisai 
peržiūrėtos ir praturtintos nauju 
gyvastingumu, atitinkančiu šių 
dienų Sąlygas ir reikalavimus” 
(4).

Romano Guardini 1964 me
tais liturginiam kongrese Maince 
(Vokietijoje) klausė: ar nereikė
tų pagalvoti, kaip švęsti tikėji
mo paslaptis, kad jos prabiltų ir 
į šiandieninį žmogų?

Mes jau matom, kad žmonės 
skyla į dvi grupes arba genera
cijas: viena liturgijoje dar atpa
žįsta save, kita sunkiai (ypač jau
nimas). Bet ir ši antroji grupė,
— iš ko ji nesusidėtų, — taip pat 
turi teisę į liturginį gyvastingu
mą, apie kurį kalba susirinkimo 
tėvai. Ji nėra liturgijos priešinin
kė. Ji neatmeta nė apeigų, nė 
švenčių nė ceremonijų. Užtenka 
tik pasižvalgyti profaninėse litur
gijose: sąskrydžiuose, festivaliuo
se ir panašiai. Modernus žmogus 
jas ir toliau puoselėja. Bet jam 
jau yra svetimos kai kurios seno
sios bažnytinės liturginės formos 
ar maldingumo pratybos. Ir jei 
jos jam yra svetimos ar jau ne
prakalba į jį, tai dar negalima sa
kyti, kad toks žmogus nėra krikš
čionis ir nieko bendro neturi su 
Bažnyčia. Bažnyčios Tėvas Ter- 
tulijonas yra pasakęs: “ūbi tres,
— ibi ecclesia”, kur susirenka 
bent trys, ten jau Bažnyčia. Bet 
ar šie trys yra kalti, jei jie yra 
kitokie. Juk litrugija nėra koks ta
lismanas, nėra kokia magija, ku
ri vien mechaniškai atlikto veiks
mo, žmogui svetimo ir
prantamo, dėka jau neštų palai
mą. Ji remiasi ir opere operan- 
tis — sąmoningu žmogaus daly
vavimu.

Liturgijoje žmogus daro ženk- ] 
lūs. Bet ženklo paskirtis yra ką 
nors pažymėti, —šiuo atveju)
žmogaus susitikimą su Dievu. 
Bet vienas ženklas iš savęs to su
sitikimo negimdo. Tai būtų nai
vus, mechaninis liturgijos sam- j 
protis. Ženklas tą susitikimą pa
žymi. Jį gimdo Dievo malonę. I 
Bet tas ženklas žmogui turi būti I 
savas. Primesti žmogui jam sve-1 
timus, nesuprantamus ženklus | 
reikštų perkelti liturgiją į magi 
jos sritį.

Pats Kristus žmogų statė aukš- i ir bendruomenių individualumui 
čiau visokio ritualizmo. Kristaus bei iniciatyvai. Tuos-šansus rei- 
mokslu ne žmogus yra dėl litur- kia būtinai išnaudoti ir liturgi- 
gijos, o liturgija dėl žmogaus. 
Kartą einant subatoje per javų; 
lauką, Kristaus mokytiniai, *—Į 
pasakoja Morkus, — ėmė beeida-' 
mi skintis varpų. Bet subatoje tai 
buvo uždrausta ir fariziejai tai; 
tuojau išaiškino nusikaltimu. I

Kristus gi atsakė: “Subata pada
ryta dėl žmonių, ne žmogus dėl 
subatos” (2.27). Taip ir liturgi
ja padaryta dėl žmonių.

Liturgija yra pagalbinė tikėji
mo priemonė arba tikėjimo išraiš
ka. Ji tiek pateisina save, kiek 
ji tikėjimui pagelbsti arba jį iš
reiškia. Pati aukščiausioji litur
gijos normą yra tikėjimas, arba 
Dievas ir tikintis žmogus. Bet 
Dievas kalbasi su žmogumi žmo
gaus kalba. Taigi ne tuščia, sve
tima, žmogui nieko nesakanti 
apeiga kuria tikėjimą, o priešin
gai, tikintis žmogus kuria apei
gas. Jas kuria visi. Jas turi kurti 
visi.

Taip jau yra buvę visais lai
kais. Paskutinės vakarienės bu
te Viešpatiės duotas įsakymas, 
arba kvietimas buvo labai bend
ro pobūdžio. “Jiems valgant va
karienę”, pasakoja Matas, “Jėzus 
ėmė duoną, palaimino ją ir lau
žė, davė savo mokytiniams ir ta
rė: Imkite ir valgykite, tai yra 
mano kūnas” (26,26). Jokių 
smulkių nuostatų, kaip imti ir 
kaip valgyti, Viešpats nepaliko. 
Juk amžių bėgy žmogus turėjo 
keistis savo mąstysena, kalbė
sena, elgsena. Keisdamasis jis kei
tė ir Mišių apeigas. Šiandien jis 
valgo Viešpaties vakarienę kito
kiomis išorinėmis apeigomis ne
gu tai darė apaštalai. Bet ar dėl 
to jo tikėjimas jau pasidarė ki
toks? Visai ne. Jis liko tas pats, 
tik kitokiais išoriniais ženklais jis 
pasireiškia.

Dėl to negali būti nė mūsų 
tikslu vien perimti tai, kas seniau 
buvo, nieko nekeičiant ir viską 
aklai kartojant. Juk ir pirmieji 
krikščionys tarp 25 ir 100-jų me
tų po Kristaus nelaikė savo užda
viniu išlaikyti sinagogose galio
jusią liturgiją. Taip ir senoji mū
sų liturgija, vien dėlto kad ji bu
vo labai graži, labai puošni, dar

nesu-' neįrodo savo tinkamumo mūsų 
sąlygoms, arba laikams. Juk ne
gi galima tvirtinti, kad savo mei
lę Dievui bei norą sekti Kristu
mi žmogus galėtų parodyti tik 
vienu vieninteliu ženklu, nusta
tytu visam pasauliui, visoms ra
sėms ir kultūroms. Tai būtų ab
surdas. Jo turi saugotis ir naujoji

(liturgija. Ji negali ir negalės būti 
uniforminė visai Bažnyčiai.

Dėl to viso pasaulio vyskupai, 
susirinkę Vatikane, pralaužė du
ris (arba geriau sakant mūro sie
ną) naujoms reformoms. Litur- 

(gija šiandien pasidarė lankstes
nė, žmogui prieinamesnė, su- 

; prantamesnė ir tuo žmoniškes
nė. Ji atsivėrė pavienio žmogaus

jon nešti, — kiek bendri, visai 
Į Bažnyčiai galioją nuostatai lei- 
I džia, — savus tautinius, lietuviš
kus elementus. Liturgija turi būti 
lietuviui sava ne tik lietuviška 
kalba, bet ir lietuviška atmosfe
ra arba nuotaika.

Ne vienomis Mišiomis

Mišios yra religinio gyvenimo 
viršūnė. Bet jomis religinis gyve
nimas dar neišsisemia. Lietuviai, 
kaip ir kitos tautos, turėjo visą 
eilę maldingumo pratybų. Tai 
buvo mišparai, kryžiaus keliai, 
velyknakčiai (budėjimas Velykų 
naktį, laukiant Kristaus prisikė
limo), kryžiaunos dienos (proce
sijos prie laukuose stovinčių kry
žių, prašant palaimos), rožan
čius, valandos arba adynos (ku
nigų brevijoriui panašių maldų 
giedojimas), karunkos (giesmės 
Marijos garbei), mirusiųjų minė
jimas arba poteriai, gegužinės 
bei birželinės pamaldos Marijos 
ir Jėzaus .Širdies garbei, Kristaus 
Kančios istorijos skaitymas na
muose gavėnios metu, graudūs 
verksmai (Kristaus kančios ap
mąstymas), kalėdojimas (namų 
šventinimas), Kūčios ir t. t. Šias 
visas maldas lietuvis jungė, kur 
tik buvo galima ar tiko, su bi
čiulišku dalyvaujančių pobūviu 
prie stalo. Tai yra žmogui įgim
ta. Ne kitaip juk buvo ir pasku
tinės Vakarienės bute.

Šiandien nėra galima visų tų 
maldų pakartoti, nes kai kurias 
jų sąlygojo vietos bei laiko aplin
kybės ir tam tikra bažnytinės kul
tūros pakopa, arba bažnytinio gy
venimo raida. Bet jas reikėtų la
bai atidžiai tirti, nes jose atsi
spindi religinis lietuvio veidas. 
Vartojant liturginės konstitucijos 
žodžius, reikėtų anas maldingu-

mo formas “su apdairumu ištisai 
peržiūrėti ir praturtinti nauju gy
vastingumu, atitinkančiu šių 
dienų sąlygas 
(4). Be to šių 
kalauja naujų 
dų religiniam 
vinti.

Ribotis pastoracijoje vien tik 
Mišių “atlaikymu” lietuviam, 
kaip tai kai kur ir tedaroma, reiš
kia skurdinti religinį gyvenimą ir 
pačias Mišias išstatyti pavojun 
arba netiesioginiai prisidėti prie 
jų nelankymo, nes Mišios, kaip 
bažnytinio gyvenimo viršūnė, 
reikalauja tam tikros apačios ar
ba įvairių j Mišias vedančių mal
dingų pakopų.

Pavyzdžiui šiandien 
ypatingai pageidauja religinių po
kalbių. Jie nori aiškintis tikėji
mo tiesas. Dėl to jie kovoja ir už 
Bažnyčios demokratinimą: jie no
ri būti išgirsti su savo klausimais 
bei problemomis. Jie nori disku
tuoti pamoksluose girdėtas min
tis. Jie nori, kad pamokslai ne
būtų jų egzistencinius klausimus 
neliečiančių dalykų pasakojimu. 
(Tam tikra laikysena yra galima 
šį alkį žmonėse ir užmušti.)

pą pakalbą teikti bei jas koordi
nuoti.

atitinkančiu
bei reikalavimus” 
dienų sąlygos rei- 
formų, naujų bū- 
gyvenimui akty-

Kelios pastabos

žmonės

turi

4. Ieškant naujų būdų religi
niam bei bažnytiniam gyveni- i 
mui suaktyvinti ar pažadinti, ne
galima dirbti pagal iš anksto ar
ba iš aukšto nustatytus receptus. 
Receptai, — kaip ir medicinoje, 
— yra tiek verti, kiek juos pa
tvirtina praktika. Jie turi ateiti iš 
apačios ir ten turi būti gimę ar
ba išbandyti. Be to, gyvenimo 
aplinkybių bei pačių žmonių 
vairumas vieno recepto nei 
prileidžia.

į-
ne-

4

5. Maldingumo pratybų 
bažnytinio gyvenimo sėkmė 
klausys ir nuo šių atvirumo daly
vaujančio žmogaus, situacijai bei 
būsenai.

bei 
pri-

1. Maldingumo pratybos 
būti susietos su gyvenimu. Jos tu
ri būti pritaikytos šių dienų žmo
nėms, jų erdvei ir gyvenimo sąly
goms. Jos turi rasti kelią į žmo
nes, kad galėtų juos atgaivinti. 
Bet jos negali būti sau tikslu 
(vien “sekmadienio pareigos at
likimu”), nes Dievo garbinimas 
nepasibaigia nė bažnyčią pali
kus, nė Amen pasakius. Antra
sis Vatikano susirinkimas taip sa
ko apie bažnytinio gyvenimo 
tikslus: “stiprinti tikinčiųjų krikš
čioniškąjį gyvenimą” (šv. Litrg., 
1), “juos paruošti sakramentams, 
mokyti laikytis visko, ką Kristus 
įsakė, ir skatinti imtis visų mei
lės, pasišventimo ir apaštalavi
mo darbų, iš kurių aišku, jog 
krikščionys, nors ir nebūdami iš 
šio pasaulio, yra jo šviesa ir gar
bina Tėvą žmonių akivaizdoje” 
(9). Kaip matyti, ’ bažnytinės 
veiklos tikslas yra žmones daryti 
pasaulio šviesa arba pasaulio at
naujintojais.

2. Reikia ieškoti naujų, veiks
mingų maldingumo formų, ku
rios į šį tikslą vestų. Jų reikia ieš
koti ne tik pavieniui bet ir gru
pėmis, kuriose kunigai kartu su 
pasauliečiais diskutuotų klausi
mą: kaip sugyvinti religinę bei 
bažnytinę sąmonę.

3. Bažnytinių vadovybių parei
ga būtų tas pastangas arba ini
ciatyvas žadinti, joms visokerio-

6. Vienais paradais, pademon
struojančiais autoritetą (nors jie 
ir būt reikalingi) arba vienu 
bažnytinių įsakų pacitavimu re-^ 
Ilginio bei bažnytinio gyvenimo 
šiandien atanujinti neįmanoma. 
Šiandieninis žmogus klausia: ko
dėl? Jo nėra galima priversti, — 
jį galima tik įtikinti. Bažnytiniai 
paradai, tapę sau tikslu, virsta 
miego milteliais, padedančiais 
užmiršti pagrindinį tikslą: su
krikščioninti gyvenimą; jie tik 
nukreipia dėmesį nuo tikrųjų 
problemų. Religinis bei bažnyti
nis sąmoningumas yra kartu ga-M 
na sunkaus įdėto darbo: teologi
nio švietimosi bei švietimo vai
sius.

(Pabaiga)

Tikybų statistika JAV se
•»

Apie 62.4 procentų JAV gy
ventojų priklauso kuriai nors 
tikybinei bendrijai, o ir nepri
klausantieji labai daugelis yra 
tikintieji. Statistines bažnyčių 
žinias skelbia Nacional Council 
of Churches. Savp šių metų pra
nešime NCC paskelbė, kad 1970 
m. JAV-se įvairių bažnyčių na
rių skaičius padidėjo 36,348. 
Pirmą kartą nuo pat 1900 m. 
katalikų skaičius sumažėjo l,-4» 
149-niais. Metodistų skaičius gi 
sumažėjo net 167,000, o episko- 
palų sumažėjo 44,000.

Padaugėjo Pietų Baptistai 
157,000 nariais. Tai dabar di
džiausia protestantų bažnyčia, 
turinti 11.5 mil. narių. Procen
tais daigiausia padidėjo JAV 
Pirminė Baptistų Konvencija, 
negrų bažnytinė bendrija. Ji pa
augo 3.9 procento ir dabar turi 
1.5 mil. narių.

H O (J R S Mon 12 P.A1 to P M Tuea w to 4. Thura and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30

DIVIDENDS OOMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

NEW 
RATES

INSURED

PER ANNUM 5%% annum
0F $5000.00 0R MORE 0N CERTIFICATES

0N CERTIFICATES 0F $1000.00
2 Year Maturity One Year Maturity

Chicago Savings & Loan Assn
JOHN PAKEL, Sr., Chairman of the Board MRS. PHIL. PAKEL, Pres.

•)%% PER ANNUM
PER ANNUM 1 ANNUM

0N CERTIFICATES ON tO DAY NOTIUE 1 0N ALL PASSBOOK
0F $1000.00 0R MORE PASSBOOK ACCOUNTS

| ACCOUNTS6 Month Maturity f 1 <10.00 Minimom

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575



Šeštadienis, 1971 m. kovo mėn. 20 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LTTERATORA Nr. 67 (12) — psl. 5

Susitikimas su Gina Čapkauskiene

ALEKSANDRAS KUCIŪNAS

Kai Chicagos Lietuviu opera 
manęs paprašė nuvykti Toron- 
tan pasiklausyti Ginos Capkaus- 
kienės dainavimo, Operos pirmi
ninkas Gediminas Kazėnas įtei
kė pluoštą angliškų ir prancū
ziškų laikraščių su recenzijom a- 
pie man nepažįstamą, iki tol ne
girdėtą dainininkę.

Gina Capkas — taip ji vadina
ma profesionalų muzikos pasau
ly. “Je suis lithuanienne” (esu 
lietuvaitė) — ji pirmiausia pab
rėžia savo pasikalbėjime su Mont
realio “La Patrie” laikraščio ko
respondente. To interview auto
rė, Suzanne Piuze, rašo, kad Gi
na dainuojanti taip laisvai ir na
tūraliai, kaip ir alsuoja: lakštin
galos lengvumu ir su didele mei
le savo menui.

Iš pasikalbėjimo sužinom, kad 
savo dainavimo Gina mokėsi pas 
Mme. Pauline Donaldą, o operos 
meno Marie — Thėrėse Paluin 
operos studijoj. Tos studijos pasi
rodyme ji dainavo sunkią Nak
ties Karalienės partiją, ištraukoje 
iš Mozarto operos “Užburtoji 
fleita”. Montrealio muzikos kriti
kas Claude Gingras rašo, kad so
listės pasirodymas tame vakare 
buvo “La rėvėlation de la soirėe.”

Toliau skaitau kitam angliš
kam laikrašty, “The Gazette”, 
kad solo ir duetų vakare su žino
mu Montrealio bosu Jacųues Pratt 
Gina Capkas susilaukė ypatingo 
publikos pritarimo. Anot kores
pondento, baigus jai dainuoti 
garsiąją pamišimo sceną iš “Lu- 
cia di Lammermoor” operos 
klausytojai jai sukėlė dideles o- 
vacijas. — Be abejo, nekantriai 
laukiau išgirsti Ginos Capkaus- 
kienės dainavimo Toronto reči
talyje...

Deja, tai nebuvo dainų — ari
jų rečitalis, kokiais kone kas mė
nesį džiaugiamės Chicagoje, bet 
balius su būtinai privaloma tam

tikra programos.muzikine dalimi. 
Iš tos vietos, iš kurios teko klau
sytis G. Capkauskienės dainavi
mo, atrodė, kad prie blogo piani
no (nors gero pianisto) prisidėjo 
ir stikliukų skambėjimas ir links- 
mesniųjų pokalbiai. Dainininkė 
vis dėlto užimponavo: pirmiausia 
— gera koloratūrine technika, o 
ir maloniu, lyrinio pobūdžio, bal
su. Jos programa buvo gudriai 
pasirinkta baliaus progai —- po
puliarios dainelės ir viena kita 
arija. Bendras įspūdis betgi labai 
geras: G. Capkauskienė yra mu
zikali, tvirtos, nesvyruojančios 
intonacijos, visiškai subrendusi 
dainininkė. Ir, svarbiausia, re
čiau pasitaikąs, nedvejotinai ko
loratūrinis sopranas!

Kitą dieną susitikom aptarti 
“Laiškų Lietuviams” koncerto 
programos bei solistės dalyvavi
mo “Traviatos” operoje.

Gina yra gražios išvaizdos ir 
malonios asmenybės moteris. Ne
turinti “primadoniškų” savybių, 
kalba tačiau apie savo meną su 
užtikrintu žinojimu. Paprašyta 
papasakoti apie save, nedaug, sa
kė turinti ką pasakyti. Kilusi iš 
Joniškio. Beje, priminė, kad Chi
cagos Lietuvių operos solistė Da
na Stankaitytė esanti taip pat jo- 
niškietė; iš Joniškio yra kilęs ir 
tenoras Virgilijus Noreika. At
seit, garbinga kaiminystė. — Dai
navimo rimtesnes studijas mūsų 
solistė pradėjo ir tebetęsia (jos 
niekad nesibaigia) Kanadoje. 
Nuo rudens žada išvykti Austri- 
jon, kur turinti sutartį su Grąžo 
opera. Grąžo operos teatras, jei 
ir nepirmaeilis, yra laikomas rim
ta, aukšto prestižo institucija. 
Artimiausi betgi Ginos planai y- 
ra jos rečitalis ir pasirodymas 
“Traviatos” operoj Chicagoje. 
Abiem įvykiam dainininkė, atro
do, rimtai ruošiasi.

“Laiškų Lietuviams” meno va-

Solistė Gina Capkauskienė

karui solistė pasirinko įdomią, 
imponuojančią, nors ir nelerigvą, 
programą. Pradėsianti Haende- 
lio bei canto arijomis, po to dai
nuos net keturias Mozarto operų 
ištraukas. Dvi bus iš “Užburtos 
fleitos” — tai Nakties Karalienės 
arijos, vienos sunkiausių kolora
tūrinio soprano repertuare.

Antroji programos dalis kone 
ištisai bus lietuviška. Tai daž
niau ar rečiau girdimų mūsų įžy
miųjų kompozitorių dainos. Kon
certą Gina užbaigsianti jau mi
nėta pamišimo scena iš “Lucia 
d i Lammermoor”

Kalbam toliau apie “Traviatą”. 
Gina Capkauskienė šį payasarį 
dalyvaus Chicagos Lietuvių ope
ros “Traviatos” pastatymuose, at
likdama Violetos rolę. (Kaip ži
nome, du spektaklius dainuos 
mums jau pažįstama, žavioji Dai
va Mongirdaitė.)

Violetos partija nėra ištisai ko
loratūrinė, ją atlieka ir lyriniai,

o kartais net pusiau dramatiniai 
(spinto), sopranai. Koloratūrinis 
sopranas jaučiasi patogiai operos 
pradžioje, tačiau užduotis pasun
kėja dramatinėse operos scenose. 
Dėl tokio dvilypumo, dėl grakš
taus, kurtizaniško lengvumo ir 
tragiškai žmogiško dramatizmo. 
Violetos rolę interpretuoti yra 
tikras dainininkės bandymas, 
prilygstąs atlikimui tokių rolių, 
kaip Aida, Carmen ir pan. Gina, 
mano manymu, yra pasiryžusi 
šį sunkų bandymą sąžiningai ir 
kruopščiai atlikti.

Dar valandėlę pasitarę dėl re
peticijų ir kitų operos paruošimo 
detalių, malonų susitikimą bai
giame. — Netrukus pasimatysim 
Chicagoje: “Laiškų Lietuviams” 
meno vakare kovo 27 d. ir jubi
liejiniam “Traviatos” pastatyme 
gegužės mėnesį.

Algimanto Kezio, S. J. nuotraukų paroda Chicagoj

J. DAINAUSKAS

Kovo 14 d., šeštadienį, Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje, buvo 
atidaryta Algimanto. Kezio, S.J. 
fotografijų paroda. Ji uždaroma 
šį sekmadienį, kovo 21 d.

Paprastai fotografija tėra fak
to, vaizdo užfiksavimas, kur jos 
objekto apipavidalinimas tary
tum nepriklauso nuo fotografo. 
Tačiau tai tėra tik ten, kur nėra 
jokio estetikos pajautimo. Juk 
vien kameros žiūrėjimo taško pa
rinkimas, į nufotografuotą vaiz
dą jau įneša estetinį momentą. 
Dar labiau foto nuotrauka priar
tėja prie tradicinio vaizduojamo
jo meno kūrinių, kai ja, sugeba
ma pailiustruoti gilesnės prasmės 
mintį. A. Kezys tai puikiai atliko 
iliustruodamas Francis Thomp
son poemą “The Hound of Hea
ven” (1970 m. išleista Loyolos 
universiteto leidyklos Chicagoje) 
ir kurios kelios iliustracijos irgi 
yra šioje parodoje. Gilios pras
mės lyrinės poemos žodžiai, pa
teikti greta realių fotografijų, į- 
gauna dar gilesnės prasmės.

Nors tėvas A. Kezys teigia, kad 
šioje parodoje išstatytos nuotrau
kos buvo darytos be kokio vienti
sumo ryšio, tačiau, kelis kartus 
peržiūrėjus visą parodą, krenta į 
akį keli bendri tų darbų bruožai: 
a( operavimas šviesos kontras
tais b( socialinių problemų prio
ritetas. Fotografijos tėra tik su
numeruotos, bet neturi jokių pa
vadinimų. Tai leidžia žiūrovui 
rinkti iliustracijas savo mintims

sikrimtimą; padarius kažkokį, a- ko žvilgsnis pilnas rūpesčio; 73 
bejotiną sprendimą. Užtat 41 nr. nr. — kuo mažiau pątyrimo, tuo 
su berniuku, atsargiau žvelgian-1 daugiau problemų; 50 nr. — 

i čiu iš už medžio, sako, kad gy-1 skurde ir vaiko veidą dengia rū- 
venimas įdomus, bet turįs daug pėsčiai. Bet ir suaugusių veidai 
nežinomųjų, jo reikia saugotis, daug kur rūpėsčio kupini. 52 nr. 

■ 35 nr. —praeiviui visai nerūpi'— veidas, atsispindįs lango stik- 
į klasiškos kolonų proporcijos, rit
mas, estetika, — žmogus užim- 

I tas kasdieniniais reikalais. 67 nr. 
Į— rankos siluetas tarytum šan-

■ kiasi Dangaus pagalbos prieš fab
riko kamino viešpatavimą.

ir spręsti, kokia iliustracija “ati
tinka” kokiai idėjai.

Nr. 4, vienuolis stovįs prie u- 
pės kranto, nuo kurio nėra “tilto” 
ne tik į kitą krantą, bet ir į tilte
lį ir kur sunku daryti sprendimą. 
75 nr. — visa figūra reiškia su
sikrimtimą, abejones, prieš da- cialinėmis miesto problemomis: 
rant svarbų sprendimą. Gi 76 nr. skurdu, slegiančiu aplinką, ir jo- 
tikriausiai vaizduoja žmogaus su- Ije augantį jaunimą: 61 nr. — vai-

Per daugelį nuotraukų raudo
nu siūlu eina susirūpinimas so-

Iš nuotraukų parodos Čiurlionio galerijoj

le, lyg apgaubtas viduramžių go
tikas kontūrų, išvagotas sunkių 
pergyvenimų, vis dar neturi ra
mybės.

Kitas A Kezio nuotraukų bruo
žas — žmogaus vienišumas. 27 
nr. — vienišumas prie “sukiužu
sios krantinės”. 16 nr. — vieni
šasis šimto kėdžių tarpe. Paga
liau A. Kezio žmonės 
keliauja, negaudami 
pagalbos, keliauja iš 
tamsą ar atvirkščiai.

Trumpai suglaudus, -A. Kezio 
fotografijos nėra vien užfiksuoti 
vaizdai. Tai iliustracijos jam rū
pimų problemų. Prasmės, turinio 
požiūriu A. Kezio fotografijose, 
visų pirma, reiškiasi žmonių vi
diniai pergyvenimai, piligrimiš
ka jų kelionė per toli gražu nero- 
jišką žemę.

vis kažkur 
reikiamos 
šviesos į

o —

UŽTTDARO LONDONO 
DIENRAŠTIS

Londono rytinis dienraštis 
“The Daily Skėteli” nuo gegu
žės mėnesio užs’darys. įsijung
damas j “The Daily Mail”; tu
rėjo 764,000 skaity.ojų.

TYPEWPTT£RS
Sales, Service. Reniais, Repairs 

ALL BRANDS — Includlng 
OLYMPIA and HERMESl 
Typewriters — Adders

A & H BUSINESS MAGMINE 
3580 W. 63rd St. Tel. 925-8X75
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PR. VISVYDAS

KAS 9 SEKUNDES JAV-SE 
GIMSTA ŽMOGUS

Žurnalas “South” skelbia to
kias statistines žinias; JAV-se 
kas 9 sekundės gimsta naujas 
žmogus, miršta vienas kas 16.5 
sekundės. Kas minutė j JAV 
atvyksta naujas emigrantas ir 
■kas 23 minutės iš JAV išvyksta

Vasario 27-28 d.d. Los Angeles, Vertėtų dailininkui prie jų la- vienas gyven ojas apsigyventi 
mieste įvyko Leono Urbone dailės biau pasikamuoti. Nuo didelių kitame krašte. Suvedant 
paroda, f atidarymą suplaukė ga- laimėjimų jį skiria tik neaukštas 
na didelis kalifomiečių būrys, vos slenkstis. Šiuo metu savo klbirkš- 
tilpęs erdvioje Sv. Kazimiero mo- čiuojančia asmenybe jis labiau 
kyklos klaiėje.

Iš kur ta žmonių gausybė? Ar
gi Urbonas jau toks kontroversiš- pastebi’jo.'kad į Los" Angeles al
kai patrauklus. Gal būt. Žinoma, Vykti j; ^skatinęs žemės drebė- 
dalis žiūrovų atvyko tiesiog iš pa- jjmas: jį, mat, vilioja nuotykiai, 
rapijos salės, kur ką tik buvo pa- Tai gražūs žodžiai! O būtų jie dar 
sibaigęs D. Bindokienės vaidini- gražesni, jeigu pati paroda (kaž- 
mas Lituanica X-l. Prie pasiseki- kajp skubotai, kelioniškai sumes-
mo tikriausiai prisidėjo ir kvieti
muose atspausdinta užuomina, 
kad “parodą atidarys ir dailinin- 

i ką pristatys kino ir televizijos ak
torė Jūratė Nausėdaitė - Ann Jil- 
lian”. Los Angeles lietuvių paren
gimuose tokia gudri reklama pa
naudojama jau nebe pirmą kartą. 
Gaila, kad kilniosios aktorės (tiek 
Rūta Lee, tiek Nausėdaitė) retai 
pasirodo. Ir šį kartą lauktoji Jūra
tė egzistavo tik popieriuje.

i Leoną Urboną šiltai ir labai 
’ kultūringai pristatė Br. Raila, pa- 
! girdamas Urbono ir žurnalistinius 
sugebėjimus. Žodyje apie moder
nų meną dailininkas daug nepa
mokslavo, pabrėžė savo paveikslų 
ekspresyvų, egzistencinį pobūdį. 
J,ie gimsta neplanuojami, dažnai 
ekspromtu. Tapęs juos ir kelionė
je: Toronte, Washingtone... Tuo 
būdu kūrinių dabar susikrovė 
daugiau, negu atvykus iš Austra
lijos. Trokšdamas glaudaus kon
takto su žiūrovais, dailininkas pa
siūlė atsakinėti į klausimus. Pasi
taikė ir toks “klasiškas” klausi
mas: “Ar jis paveikslui pavadini
mą sukeikiąs prieš kurdamas, ar 
tik po visko?” Urbonas: “Aišku, 
kad paveikslą baigus, nes pavadi
nimas turi tik klasifikacinę reikš
mę”.

Nemačius Urbono visos kūry- 
, bos (Amerikoje ir Australijoje 
parduotų darbų), apie pajėgumą 
sunku spręsti. Vydūno portretas, 
ypač tas degantis, smingantis 
žvilgsnis, imponuoja. Tačiau ben
dras parodos įspūdis — įėjus j 
kambarį ir keliais atvirais žvilgs
niais apmetus keturias sienas — 
nėra stiprus. Kažkodėl nė vienas 
paveikslas neprirakina. Nors 
šiaip viskas tvarkoj ;spalvų balan
sas. dabarties, aplinkos (vidinės, 
išviršinės) tematika; įvairumas, 
išradingumas; kai kur technika. 
Iš karto matyti — dailininkas pa
žįsta savo amatą. Jis skverbiasi į 
save ir į gyvenamą neramią epo-| 
chą. Stinga tačiau svarbiausio da-| 
lyko: meniškos jėgos, kuri prira
kintų, pavergtų žiūrovą, ar bent 
nustebintų. O gal žiūrovui reikė
tų ilgiau su Urbono paveikslais 
pabūti, gal tada ir paaiškėtų jų 
magnetizmas? Taip pat kai ku-| 
riuose paveiksluose jaučiamas 
skubotumas, ir pasitaiko šiurkščių 
vietų. Matyt, parodon pakliuvo ir 
ne visai vykę ar baigti darbai.

IŠ MODELINIU NAMU BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

30% iki 50% uolaida
SOUTHWEST FURNITURE CO.

6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

sudomina, negu paveikslais.
L. Urbonas atidarymo žodyje

ias ži
nias išeina, kad kas minutė 
JAV-se atsiranda beveik ketu- 
rais žmonėmis dalgiau, kas va
landą — 232. Per visą parą JAV 
gyvento,ų skaičius paauga 5,- 
575-kiais.

HOLJ.YHOODO AKTORIAUS 
MIRTIS

Los Angeles miesie mirė fil 
mų ir elevizjos aktorius Roy 
Glenn, 56 m. amžiaus. Jis yra 

filme “The
»»

ta krūvon) būtų įstengusi labiau 
sudrebinti entuziastiškai nusitei-1 vaidinęs naudame 
kušlų losangeliečių širdis. Great Wh:te Hope’

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

LOANS

SAVINGS

INSURED

Serving
57 yea.rs with personai attention.

4071 Archer Avė. (West oi California Avė.) 
Chicago, Illinois 60632 Tel. LA 3-8248

the Lithuanian Oommunlty

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

D O V A N A S
savo giminėms į Lietuvą ir USSR 

yra nupirkti jiems
PREFERENTIAL SPECIAL RUBLE CERTIFICATES

— SPECIALIU RUBLIU PAŽYMĖJIMUS — 
kuriuos galima pakeisti Į pirmos rūšies prekes 

specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse. 
KOKYBE YRA AUKŠTA — KAINOS ŽEMOS

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės j bet kurią 
mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadvvay, Nevv York, N. Y. 10019 

TEL. — (212) 281-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia. Pa. 19106 

TEL — (215) 925-3455
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, Nevv York, N. Y. 10036 

TEL. — (212) 245-7905
ar į jų skyrius, ar tiesiog niai J:

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South (kampas 18-tos g-vės) 

New York, N. Y. 10003 Tel.: 212 - 228-9547 
PERSPĖJIMAS. Dėl savo saugumo ir greito užsakymų išpildymo, užsakyki

te TIKTAI per viršuje išvardintas firmas ar jų skyrius, kurios 
yra oficialiai pripažintos atstovauti PODAROGIFTS, Ine.
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KELIONĖS Į LIETUVA 
IR iš LIETUVOS

Jeig-’i šiais 1971 metais rengiate.* 
važiuoti j Lietuvą, arba iškvtestl iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
Iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
|ų tikrai pritruks.

Vladas Rasčlauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones j Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 gruDiy. Ateinančią va- 
sąrą jis organizuoja net 6 ekskursijai 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaites — Josephine Mile
riaus lr Laima LunecklenS. Nedels 
kitę, vietų skaičius grupėse ribotas, 
nei datų Ir kitų informacijų kreip
kitės j

tVALTER RASK - RASČlACSKy
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. IVestern Avenue

Chicago, Illinois 60643 
Tel. 238-9787-8

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll I

AME STOGUS

ALUMINIJAUS R YNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

Apkabame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781
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• AIDAI, 1971 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Jul'ette St., Boston, 
Mass. 02122. žurnalą leidžia lie
tuviai pranciškonai. Administr. 
T. Benvenutas Ramanauskas, 
O.F.M., 680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221. Metinė 
prenumerata 10 dol.

Pirmaisiais žurnalo puslapiais 
šį kartą akcentuojama nusikals
tamas okupanto darbas mūsų 
litera'ūros istorijos puslapiuose. 
Čia plačiai komentuojama Lie
tuvoje tik ką išleisti vysk. An
tano Baranausko raštai dviejuo
se tomuose, kuriuose tačiau ne
randame jo garsiojo eilėraščių 
ciklo “Kelionė Pe'abur'kan”. Re
cenzijos — komentarų priekyje 
atspausdinta taipgi ištraukos iš 
ano, okupantą išgąsdinusio, Ba
ranausko eilėraščių; ciklo.

Apie mūsų ir tarptautinę po
li iką 1970-tuose metuose rašo 
Vytautas Vaitiekūnas. Prie jau 
ne kartą mūsų spaudoje keden
tos Lietuvos karalių ir kuni- j 
gaikščių bylos čia “Aidų” pus
lapiuose grįžta ir istorikas Juo
zas Jakštas. Be ki a ko, straips
nyje labai įdomu tai, kad žino
mas mūsų istorikas taipgi čia 
teigia, jog turimas lenkų Krė
vos akto dokumentas yra falsi
fikatas.

Li'eratūriniai žurnalo pusla
piai šį kartą negaili vietos šian
dieninei Lietuvos literatūrai; 
duodama pluoštas Janinos De
gutytės eilėraščių ir Prano Vis
vydo straipsnio pradžia apie J. 
Degu ytės ir J. Vaičiūnaitės kū
rybą. O kada bus galima tikėtis 
panašaus respekto (ne vien tik 
žurnalistinių V. Kazakevičiaus 
trupinių) ir išeivijos literatūrai 
šiandieninėje Lietuvos spaudo 
je? Dos'ojevskio 90 metų mir
ties sukaktis minima Stanislaw 
Mackievicz studijos apie. Dosto
jevskį ištrauka, lietuvių kalbon 
išversta Juozo Kėkšto. Gerai su 
pin a, Goyos šiurpias groteskas 
ar net Boscho siurealistinius pa 
veikslus primenanti, bet ant lie 
tuviško pamušalo sukirpta Pr. 
Domo Girdžiaus apybraiža 
“Šiaudiniai protagonistai”.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
Stasys Barzdukas rašo bendruo
menės organizacijų klausimu; 
labai gerai paruoštas ir aktua
lias problemas keliąs Australi
joj įvykusių vadinamų Lietuvių 
Dienų aprašas; taipgi duotas 
gana konkretus vaizdas ir Balti
jos studijų n konferencijos, 
įvykusios praėjusių me'ų lap
kričio mėnesyje San Jose, šalia 
įSan Francisco, vaizdas, kuria
me aiškiai matome, jog lietuvių 
skaič’us ir įnašas šiame bendra
me baltų akademikų siekyje yra 
pats mažiausias, ir tuo mes tu
rėtume labai ir greit susirūpin
ti; lie'uviškos architektūros 
klausimą, ryšium su vasarna
mio konkursu, užsimena Jurgis 
Gimbutas. Naujų knygų sky
riuje recenzuojama S. Spalio ro
manas “Rezistencija”’, Balio 
Sruogos “Radvilo Perkūno” nau 
joji laida ir J. K. Kario “Numiz
matika”.

• Vytautas Volertas, PRA
GARO VYRESNYSIS. Premi
juotas romanas. Išleido Lietu
viškos knygos klubas 1971 m. 
Viršelį piešė Giedrė Vai'ienė. 
Knyga 273 Ipsl., (gaunama 
“Drauge”, kaina 5 dol.

Tai “Draugo” romano jubi
liejinį — dvidešimtą korkursą 
’aimėjęs veikalas. Vytautas Vo
lertas šiuo premijuotu romanu 
pristato naują žmogų. Tas nau
dasis pasauks — tai okupuotos 
Lie uvos kolūkis, kuriame rutu- 
liojas’ romano intriga. Gyveni
mas čia. jau yra skirtingas, su- 
mechnintas, suteehnirtas ir. su
varžytas. Naujas žmogus — tai

Premijuoto romano viršelis, pieš
tas G. Vaitienės.

•kričio dvidešimt trečiąją nukel-. 
dama į istori ą. Niekas iš Vi- 
gila.'te esančių žmonių ne-ujau- 
tė, kad prieš akis vykusi drama, 
sankryža bru alumo, klastos ir 
bukaprot škumo, puoselėto polė
kio į laisvę, žmogaus laisvės 
troškimo suniekinimo, nedings 
kasdienybės sriaute, bet nu
žengs į istoriją ir ilgai pasipik
tinimo ir apmaudo virpuliais 
drebins šimtus milijonų žmo- 
>?ių.” į

• Kardė Pažėraitė, ANAPI
LIO PAPEDEJE. Romanas. Iš
leido Lie’uviškos knygos klubas 
1971 metais Chicagoje. Aplan
kas Giedrės Vaitienės. Knyga 
280 psl., kaina 5 dol., gaunama 
“Drauge”.

Sis romanas yra ketvirtoji! s> Altoany Aye, Chicagc> U1 
mūsų autorės knyga. Pirmoji gC629. Metinė prenumerata JAV 
jos apysaka “Nusidėjėlė” išle>(ir Kanadoje 7 doL> susipažini. 
ta dar Lietuvoje 1936 m. Išeivi- mui prerumerata g doL> g,uhėa 
joje anksčiau pasirodė romanas prenumera a pg do].t visur kitur 
"Liktūnas” 1948 m. ir novelių iaigvajanKJ pasauly .3 dol 
rinkinys “Didvyrių žemė” 1054 —• - • -

i me'ais.
I Naujame romane "Anapilio 
I papėdėje” autorė aprašo audrin
gus Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo laikus. Jie yra patei
kiami jaunos mergaitės išgyve
nimų požiūriu. Jo veiksmas dau- 

į gumoje vy ksta vaizdingose Dzū
kijos ežerų apylinkėse, iškelda
mas prieš mūsų akis šio kraš'o 
koloritą. "Anapilio papėdėje” 
pasižymi ne tik labai jautriu do
riškai kilnaus jaunimo vaizda
vimu, kuo pasižymėjo at.g: ma
tančios Lietuvos jaunimas, bet 
ir savo pasakojimo auten'išku
rnu. Autorė šiam romanui pa- 

j naudoja apsčiai savo to meto 
I dienoraščio užrašus, tokiu būdu 
suteikiama jam dokumentinio 
pobūdž’o.

Jurgio Gliaudos naujosios knygos 
viršelis su S'mo Kudirkos laiškučio 
nuotrauka.

Chicago, III.

kraštutinumas. Todėl kažin ar, 
verta “Ateityje” šia tema ra-1 
Šančiam tą politiką ir 'uos po
litikus linksniuoti daugiausia tik 
kone pajuc'kine prasme? Ksž:n 
ar verta stengtis mŪ3ų lie'uviš- 
kąjį jaunimą “nupolitinti”, kai 
amerikiečių mokyklose visckiau 
sicmis kryptimis jis stengiamasi I 
dabar kaip tik “supoli inti”? j

• LIETUVIŲ DIENOS, 1971 
m. vasario mėn. Nr. 2. Vyr. re
daktorius Bern.
Leidžia A. F. Skirius. Metinė ‘ wat-valandų. 
prenumerata 8 dol. Redakcijos 
ir administracijos adresas; 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
90029.

Naujame žurnalo numeryje 
daug dėmesio skiriama Lietuvių 
Bendruomenės darbams, ypač 
daug vietos skiriama Aus’Tali
jos lietuvių veiklai ir jų kū
rybai.

MIRĖ DAIL. KNATUS
Vienas iš labiausiai ž;pomų 

senesnės kartos abs raktistų ta
pytojų — Kari Knaths — mirė 
Cape Ccd ligoninėje, Hyannis, 
Mass., sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Yra dirbęs daugelyje didžiųjų 
JAV muziejų.

atomine Elektra
ISPANIJOJE

•Ispanija turi vienin'elę ato
minę elektros jėgainę Zoritoje. 

Brazdžionis, i Jos pajėgumas 1,600,000 kilo-

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

komunistinės sistemos palauš 
tas ir suniveliuotas darbininkas 
gyvenąs savotišku gyvenimu.

Pragaro vyresnysis yra psi
chologinis žvilgsnis į sulaužyto 
ir baimės persekiojamo žmo
gaus vidaus gyvenimą. Jo pri
gimtyje) tebėra visi tie dvasiniai 
pradai, kuriuos jis atsinešė iš 
praeities, bet baimė juos gniuž
do, suraišioja dvasinius polė
kius, iššaukia vidinę kovą ir dvi
lypį gyvenimą. Tai kova pačia
me žmoguje tarp dvasinių aukš- 
umų ir žmogiškų silpnybių, ku

rios verčia prisitaikyti prie tu
rimos tikrovės ir paklusti regi
miems ir neregimiems veiks
niams, tvarkantiems visą gyve
nimą. Romanas yra originalus 
■avo siužetu ir vaizdavimo tik

rove. Tas Pragaro vyresnysis 
čia nėra idėja ar valdymo sis'e- 
ma, bet kaip t:k tos sistemos 
surakintas, užsislėpęs kunigas, 
gyvenąs dvilypiu gyvenimu — 
giliu tikėjimu ir baime jį išpa
žinti. Tačiau dvasinis nerimas 
net ir šiame žmonių gyvenime 
jaučiamas visa savo įtaka, ypač 
nelaimėse.

Au'orius savitai sodriu žodžiu 
ir sultingu stilium atidavė nau
ją duoklę lietuvių literatūrai. 
Dailiojo žodžio mėgėjams šis ro
manas bus dovana. Ji skaityda
mi, labiau įsijaus į psichologi
nius žmogaus išgyvenimus da
bartinėje tikrovėje, kurią mūsų 
krašte sukūrė komunizmas.

• Jurgis Gliaudą, SIMAS, Iš
leido “Vilties” draugijos leidyk
la 1971 metais Clevelande. Kny
ga 160 psl., kaina 3 dol., gauna
ma ir “Drauge”.

Tai suliteratūrintas, bet nuo 
tikrovės nea' įtrauktas, Simo 
Kudirkos tragiškųjų pastangų 
ištrūkti laisvėn aprašymas. 
Kiekvienas lietuvis, anuos Simo 
žingsnius dienų dienom taip 
jautriai išgyvenęs, šią knygą 
skaitydamas, vėl pakartotinai 
juos seks su kvapą užimančiu 
širdies virpėjimu ir nuo pusla
pių neatsitraus, kol nepabaigs 
šį paskutinį knygos skirsnelį:

“Kalėsi jau nauja diena, lap-

ANAPILI C 
PAPĖDĖJE

liar-clė Ps/špahš

t- i
K. Pažėraitės romano viršelis, pieš
tas G. Vaitienės.

• Pranas Skardžius, ANKS
TYVESNE IR DABARTINE 
LIETUVIŲ BENDRINES KAL
BOS VARTOSENA. (Išleido Pe
dagoginis li'uanistikos institu
tas Chicagoje 1971 metais. Me
cenatas — Lietuvių tautinis a- 
kademinis sambūris. Veikalas 
80 psl-, gaunamas Pedagoginia
me lituapistikos ins'itute, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, UI. 
6C636, kaina 3 dol., studentams 
— 2 dol.

Tai žymiojo mūsų kalbininko 
pati naujausioji knyga. Labai 
visiems pravartus leidinys, kas 
tik domisi lietuvių kalbos moks
lu ir lie uvškos kalbos kasdieni
niu varojimu.

Knygos turinys: I. Lietuvių į 
bendrinės kaltos vartosena, jos į 
kriterijai ir normos; II. Anksty
vesnis lietuvių bendrinės kalbos 
kultūros darbas ir jo vertinimas 
Lie’uvoje; III. žymesnieji da
bartiniai kalbiniai polinkiai Lie
tuvoje; IV. Veiksmažodinių Į 
priesagos -imas daiktavardžių i 
vartosenos problema; V. Prie
veiksmiai su -iniai, jų daryba ir 
vartosena; VI. Bendrinės kalbos 
santykiai su liaudine ir kalbiniai 
taisymai Lietuvoje; VII. Rusų 
kalbos į‘ aka lietuvių bendrinei 
kalbai ir tolimesnė tos kalbos 
raida; VIII. Rodyklės — 1. Pa
vardės, 2. Priesagos, 3. žodžiai 
ir posakiai.

• ATEITUS, 1971 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Lietuvių katalikiš
kojo jaunimo žurnalas. Vyr. re
daktorius; Jonas galiūnas, 6641

Kiekvieną kartą malonu į 
rankas paimti šį pozityvų mūsų 
jaunimo žurnalą, nes visada ti
kiesi jame rasti ko nors švie
žio, netrafaretinio, jaunatviško. 
“Ateitis”, nors ir yra stipriai 
idėjinio mūsų jaunimo žurna
las, tačiau toli gražu ne kokia 
nors abstrakčia ir grynai filo
sofine prasme, žurnalas yra idė
jinis, bet idėjų įkūnijimo pras
me atremtas į šiandieninę pa
saulio, lietuvių tau'os ir mūsų 
pačių išeiviškąją tikrovę.

Gerai, kad šis jaunimo žurna
las liečia aktualias, kartais net 
skaudžias, net tam (ikras kone 
žaizdų atvėrimo temas. Tačiau 
visa tai liečiant, labai svarbu 
rašančiam netapti perdaug jaus 
mingu, nebū i vienašališku ir 
nenušckti į kraštutinumus. O 
tekių pertempimų “Ateityje” 
jau galima pastebė k Gi už to
kias vietas ir šį žurnalo pami
nėjimą rašantis galvos jau ne
guldytų.

Šį kartą ypač užgirtina žurna
lo naujo numerio pirmųjų pus
lapių tema: “Minėjimus sukonk
retinant”. Mintyje turint Vasa
rio 16-tos minėjimus, žurnalo 
redakcija siūlo į juos daugiau 
įiungti kultūrinės programos, 
daugiau visokio kultūrinio ele
mento, kviestis labiau kul’ūri- 
ninkus savus ir svečius kalbė' o- 
jus ir pan. Viskas labai gerai, 
tam ir mes pritariame. Bet kai 
žurnale rašoma, jog anuos mi- ( 
nėjimus turėtų ruošti “ne poli-1 

1 tinėš, o kultūrinės organrza.ci-i 
, jos”, argi tuo nešokama į kitą 

kraštutinumą? Rašoma, jog ne
gerai, kai dabar visur vien tik j 
polit ka. O ar bus jau tada ge-1 
rai, kai visur bus vien tik kul-1 
tūra? Mums rodos, kad č’a rei
kia ir vienos ir antros pro'ingo 
sutarimo. Ypač Vasario 16-tos i 
minėjimų proga, kai minima 
kaip tik politinio akto sukaktis. 
Visiškas vengimas politinio as
pekto čia būtų jau vėl tolygus

Elektra iš saulės
Izraelio fizikos laboratorija 

paskelbė suradusi būdą saulės 
energiją pigiai paversti elektra. 
Panaudojamas kamdijaus sulfa
tas, kuris sugeria saulės energi
ją dieną ir nakčia išleidžia ją 
pavertęs elektra. Tas būdas jau 
naudojamas Tel Avivo - Jeruza
lės vieškelyje ir duoda žybčio
jančią geltoną šviesą, šiuo būdu 
bus palaikoma naktinė šviesa 
T tan sąsiaurio švytury, Raudo
nojoje jūroje.

ATKA«E KELIOLIKOS ŠIMT
MEČIŲ SENUMO LAIV4

D. Britanijoje, tvarkant G ra-, 
veney pelkių drenažą, surastas 
senovės laivas, kuris buvo nuga
bentas į Jūrų muziejų. Atrodo, 
kad laivas yra iš laikotarpio 
tarp 400 ir 800 metų po Kris
taus.

čia 
bei 
pa-

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

SVARBU! 
AUTOMOBILIAI

. Į 
LIETUVA

Tik trumpam laikui.

MOSKVITCH 408IE $2,875.00

ZAPOROZHETS ZAZ 986 
$1,895.00

Jų yra labai ribotas skaičius

— dėlto, NELAUKITE. 
UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

£

v.

J

01

Naujai aukžtaa divi
dendas mokamas už 
Investavimo sąskaitas.

%
Mokamas už Vieny Me
tų CertiflcatŲ sąskaitas 

Minimum $5,000.00

PINIGAI ĮNEŠTI na 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. Ir KETVIRTAD............ 9 v. r. lkl 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD.............. 9 v. r. tkl 5 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 1» T. d. — Trečlad. uždaryta.

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

Pirmiausiai 
Jums pranešė, 

dabar jūsų giminės 
tai patvirtins.

Užsakykite tik 
SPECIALIUS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS 
SIŲSTI Į LIETUVA.

Specialūs Rubliai yra verti 
keturis kartus daugiau nei 
reguliarūs rubliai.

Jūsų giminės gali įsigyti, 
kų jie tik nori, už dalelę re
guliarios kainos, tai yra už 
vieną ketvirtadalį reguliarios 
kainos arba net ir mažiau. 
Kai kurių daiktų kainos yra 
tokios žemos, kad vertė yra 
10 rublių už kiekvieną do,erį. 
Rašykite mums arba skambin
kite ir mes jums prisiusime 
VISAI NEMOKAMAI mūsų 
naują iliustruotą katalogą. Jūs 
tada įsitikinsite, kad SPECIA
LŪS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
yra geriausia dovana. Prista
toma į namus 3-4 savaičių 
laike.
Kaina $2.13 už vieną 

Specialų Rublį.
VISIŠKAI JOKIŲ KITŲ PRI- 
MOKĖJIMŲ. Galite siųsti bet 
kokią sumą.
PILNAI GARANTUOTA 

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

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

REIKALAUKITE MŪSŲ NE
MOKAMO NAUJO KATALO
GO.
SVARBU

Mes specialiai imame užsa
kymus automobiliams ir bu
tams.

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
175 h ir Dixie Highrvay, East Hazelcrest, III. 
(Iš Chicagos važiuoti Westcrn Avenue iki 175th Street) 

Restoranas atdaras nuo 6:30 iki 10 vai. vak., 
Lounge atdara iki 3 vai. ryto kasdien 

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798,7770 arba 798-7000
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai, 

Savininkai
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Dailininko sodasMax Liebermann (1847—1935)

Bėt ši meno paroda yra įdomi ir 
naudinga tuo, kad ji meno mėgė
jus supažindina su kitos tautos me
no epocha, kurią taip stipriai už-

Amerikiečių mokslininkai atžymėjo 
prof. Rimvydo Š’lbajorio knygų 
apie 11 mūsų išs’vijos rašytojų

•t
Prof. Rimvydo Šilbajorio “Per- 

fection of Exile: Fourteen Con- 
temporary Lithuanian Writers” 
(Išleista Oklahomos universiteto 
su Lietuvių fondo parama) šiomis 
dienomis ypatingai atžymėta A- 
merikos kultūriniame gyvenime. 
Ohio valstybinio universiteto 
(The Ohio Statė University, Co- 
lumbus, Ohio), kuriame profe
soriauja ir dr. R. Šilbajoris, prezi- 
d' eitas Novice G. Fawcett yra ga
vęs iš Amerikos Moderniųjų kal
bų draugijos sekretoriaus John 
Hurt Fisher šio turinio laišką:

“Mums yra malonu Jus pain
formuoti, kad profesoriaus Rim
vydo Šilbajorio knyga “Perfection 
of Exile: Fourteen Contemporary 
Lithuanian Writers” mūsų At-Į 
rankos komiteto žymiųjų moksli- teligencijos, kultūringo stiliaus ir 
nHkų buvo parinkta kaip labai atsakomybės jausmo”. Čia dar 
rekomenduotinas veikalas Ameri- pridurtina ir ten pat pasakyta inž. 
kos moderniųjų kalbų draugijos 
(The Modem Language Associa- 
tion of America) nario bibliotekai 
(MLA Book Club). Knygos, į- 
jungtinos į šią mokslo biblioteką, 
nužiūrimos tarp naujųjų universi
tetinių leidinių, turint galvoj jų 
išskirtinę vertę Amerikos Moder
niųjų kalbų draugijos (MLA) 
klubų nariams. Esame įsitikinę, 
kad profesoriaus Šilbajorio kny
gas parinkimas rodo jo veikalo 
didelę svarbą mokslo bendrijai”.

Šitokioje Amerikos mokslinin
kų šiai knygai išskirtinio pripa
žinimo akivaizdoje (o knyga ir 
buvo rašyta angliškai kalbančio 
pasaulio kultūriniam klodui), rei
kia tik stebėtis “Dirvos” laikraščio 
ir jame rašančių anonimų išpuo
liais prieš šią knygą ir jos autorių, 
nueinant net į asmeniškų insinua
cijų plotmę. “Dirvos” šio pobūdžio

akcija čia ir galėtų būti labai 
taikli iliustracija Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Centro val
dybos pirmininko Stasio Barzdu- 
ko rūpesčiui, jo keliamam š. m. 
“Aidų” žurnalo vasario mėn. nu
meryje, kur jisai cituoja pastara
jame Vliko seime dr. Kazio Kar
velio pareikštą mintį: “Spauda, 
kuri labai daug prisideda prie vie
šosios nuomonės formavimo, daž
nai savo komentarais atbaido jau
nuosius veikėjus nuo lietuviškos 

. veiklos.Cia kalbame ne apie kons- 
struktyviąją kritiką, kuri mums 
labai reikalinga, bet apie kritiką, 
kuri savo stiliais ir žinių šalti
niais daugiau mena šmeižtus, ne 
nuoširdų vertinimą. Mūsų spau
dos kai kurie kritikai stokoja in-

Algimanto S. Gečio sugestija: 
“Moralinio autoriteto vardu atei
tyje iš veiksnių laukiam oficia
laus pasmerkimo organizacijų, 
spaudos ar asmenų, emocinio 
patriotizmo vardu drįstančių svai
dyti įrodymais nepagrįstus kalti
nimus”.

“Draugo” kultūriniame prie
de į pirmąjį “Dirvos” išpuolį prieš 
šią amerikiečių mokslininkų net 
išskirtinai įvertintą prof. R. Šilba- 
jorio knygą buvo atsakyta paties 
redaktoriaus vedamuoju. Tačiau į 
pakartotinus “Dirvos” šios temos 
raštus asmeniškai redaktorius 
daugiau nereaguos, manydamas, 
kad nėra tolimesnei kalbai plot
mės, lygiai kaip jos nebūtų, jeigu 
norėtum vesti diskusijas su iš pri
gimties aklais apie Galdiko pa- 

, veikslų spalvas.

• Svarstomos K. V. Banaičio dekoracijas atliko I. Ivanovas,
operos pastatymo galimybės, muziką paruošė T. Makačinas. 
“Jūratės ir Kas yčio” operos, j Nagrinėjamos šeimos, moralės 
kurią sukūrė komp. Kazys Vik
toras Banaitis ir kuries klavyras 
^reit išeis iš spaudos, buvo susi
rinkę išklausyti dirig’ento Alek
sandro Kučiūno redakcijos, pa
čiam redaktoriui skambinant,! 
operos sol's'ai, Chicagos Lietu-1 “Z!!? 
vių operos valdyba ir kai kurie (----
kiti kviesti asmenys. Ta proga'SS® 
pasidalinta mintimis apie tos i S 
operos pastatymo galimybes. 'h

• Atidengtas dailės lobis n 
Kauno bazilikoje. United Press u 
Internaticnal iš Maskvos prane- 1 
ŠA kad atnaujinant Kauno ba- g 
ziliką, rasta užmūryta sienose ■ 
30 paveikslų, tapytų XVI ir U 
XVH amžiuje, darbai olandų ta- > 
pyto,jų. ir vienas Rubenso. Tie H 
paveikslai priklausė kadaise g 
CiurFonio galerijai. Kad pa- B 
veikslai nepatektų okupantams, y 
juos ten užmūrijo II pasaulinio I 
karo metu, ir tie, kurie 1ai pa- g 
darė, arba užmiršo, arba jų gy- 1 
vų jau nėra. Drėgmė bent kiek H 
paveikslus apgadino. Jie dabar M 
i Jztauruoja mi ir bus grąž'nti, R 
kam jie priklauso — Čiurlionio y 
galerijai Kaune.

• Dvi Kazio Sajos komedijos |į 
Klaipėdoj, šio miesto dramos || 
teatras sausio mėn. pa eikė pir- g 
mąją premjerą — dvi viena- B 
veiksmes K. Sajos komedijas: H 
“Poliglotą” ir “Abstinentą”. Pa- g 
statė vyr. rež. Povilas Gaidys,

temos. (ELTA)

• Rašyto,jas Adolfas Sprindis 
Vilniuje išleistoje knygoje “Se
nelė nori mirti", daugiausia 
svarsto moralines - etines prob- 

’’, lemas.

Devyniolikto šimtmečio 
vokiečiu menas 

Parodds Chicagos Meno institute prrga

v« v«

SAULE JAUTOKAITE

Tokiu pavadinimu dabar iki ko
vo 28 d. vyksta meno paroda Chi
cagos Meno institute. Norint šią 
meno parodą tiksliau įvertinti, rei
kia būtinai, nors ir trumpai, susipa
žinti su ano laikotarpio Vokietijos tapyba; Dresdeno — gamtos inty

mia ir panoramiška tapyba.

itališkąjįbrėždama 16-tojo šimt.
meną; Duesseldorfo meno mokykla 
pabrėžė meno istoriją ir peizažų ta
pybą; Berlyno mokykla žymėjosi 
portretais ir perspektyvine gamtos

meno istorinėmis vystymosi aplin
kybėmis.

Šis meno laikotarpis, 19-tasis 
šimtmetis, tur būt. yra vienas iš 
menkiausių Vokietijos meno istori
joje. Šiame laikotarpyje neiškilo čia 
nė vienas dailininkas, kuris savo 
stipriu genialumu būtų buvęs įta
kingas tarptautiniame mene, kaip 
tuo pačiu laiku tiesiog knibždėjo 
daug stiprių, originalių ir įtakingų 
menininkų Prancūzijoje.

Vokiškajam menui nuosekliai vys
tytis buvo dvi pagrindinės priežas
tys: pirma, Vokietija tuo laiku nebu
vo viena suvienyta valstybė, o ant
ra, ji neturėjo pagrindinės savo me
no mokyklos. Tuometinė Vokietija 
dar valdėsi atskiromis nepriklauso
momis kunigaikštijomis ar provin
cijomis. Šitaip pasidalinusi, Vokie
tija neturėjo pagrindinės valstybi
nės meno mokyklos, kaip kad turėjo i 
Prancūzija savo Paryžiaus meno a- 
kademiją. Vokietijos kiekvienas pro- 

’ vincijos didesnis miestas tenkinosi 
atskiromis meno mokyklomis, ku
rios neturėjo nustatyto bendro me- 

i ninio lygio, kaip kad turėjo Pary
žiaus Academie dės Beaux-Arts. Vo
kietijos meno mokykla reiškėsi skir
tingai: Muencheno meno mokykla 
skyrė dėmesį istoriniam menui, pa-

kiškasis menas išsinešė savo bend
rą charakterį, kuris davė pradžią 
20-tojo amžiaus Vokietijos menui. 
Iš Berlyno meno mokyklos išėjo ir 
žymūs, šioje parodoje dalyvaujan- slopino 19-tojo amžiaus prancūziš-
tys, impresionistai: Leibermann, Sle- kasis menas. Nors šios parodos vo- 
vogt, Uhde ir Corinth. Jie, sulaužy- kiečių dailininkų paveikslai yra 

j darni teptuko brūkšnius, tapė pran-
■ cūzų impresionistų įtakoje, pasisa- 
į vindami tai, kas jiems patiko, pa- 
' grindų palikę vis dėlto Berlyno mo- 
[ kyklos realizmą.

Vienas iš labiausiai žadančių 
šios parodos romantikų dailininkų 
buvo Phillipp Ot'o Runge, parodo
je pristatomas tik dviem darbais: 
dailininko autoportretu ir jo mistiš
ku paveikslu “Rytas”. Tačiau šio 
gabaus dailininko gyvenimas užsi
baigė su 33 metais. Kitas romanti
kas Anselm Feuerbach savo autopor
trete parodo save gyvą, jaunų, ener
gingą, savimi pasitikintį, bet kartu 
nerimaujantį. Nuotaikingas savo 
humoru yra Carl Spitzvveg paveiks
las “taikos mete”, kuriame parodo
mas kareivio nuobodulys nekariau
jant.

techniška ir meniška prasme geri 
ir gražūs, tačiau jie nėra 
neduoda naujų idėjų tiek 
je tiek tematikoje, kaip 
dailininkai vienas po kito
čiame laikotarpyje, pradedant Da- 
vid ir baigiant Cezanne, atnešė ori
ginalias idėjas, kartu tęsdami toliau 

pradėtą naują meno kryptį.

išradingi, 
techniko- 
prancūzų 
tame pa-

Aplankę šią 19-tojo šimtmečio 

vokiškojo meno parodą, pamato

me, kad šis laikotarpis nepasižymė- 

, jo dideliais menininkais, kai tuo tar

pu ta pati tauta tuo pačiu laiko

tarpiu davė pasauliui tokius milži

nus muzikoje kaip Schumann, 

Brahms, Mendelssohn, Wagner, 

Bruckner, Mahler, Strauss.

visų 
vedė į 

pačiu 
daili-

meniniu keliu. Šitą vokiečio daili
ninko nerimą parodo vieno gabiau
sio šios meno parodos,dalyvio daili
ninko Anselm Feuerbach blašky
masis iš vienos mokyklos į kitą. Sa
vo laiškuose jis ir rašo apie aną sa
vo nepasitenkinimą, kai negali su
prasti, kas iš tikrųjų sudaro tapy
bą.

Kai 19-tame šimtmetyje 
prancūzų menininkų keliai 
meno centrą Paryžių, tuo 
laiku dauguma Vokietijos
ninku keliavo į Romą. Trūkstant 
pilnesnio vieningo vokiškojo ' meno 
vystymosi, kaip italų, prancūzų, o- 
landų meno, 19-tojo š. pradžioje 
Vokietijoje susikūrė dvi skirtingos 
dailininkų grupės. Pirmoji grupė 
pasivadino Š. Luko tapytojų, broli
ja. Vėliau, persikėlus į Romą, ji ga
vo nazariečių vardą. Ši dailininkų 
brolija atmetė 18-tame š. įsigalėju
sias Graikijos ir Romos atnaujinto 
klasicizmo pagoniškas temas, ieško- 

! jo savo temoms įkvėpimo krikščio
niškuos 
laikuos. Šie dailininkai, gyvendami 
Romoje, ieškojo to meninio vienin
gumo, kuriame menas ir gyveni
mas, gamta ir dvasia pasireiškia sa
vo visoje pilnumoje. Antroji grupė 
pasivadino romantikais, kurie pasi- 

I žymėjo turtingomis spalvomis, su- 
1 teikdama! stiprią emocinę nuotaiką 
klasikinėms temoms. Vokiečiai meni- 

į ninkai, gyvenę ir tapę Romoje, vado- 
■ vavosi praeities didžiųjų 
I kų darbais, o tie, kurie 
j savame krašte, vadovavosi 
j čių meniniu pasitikėjimu.

i Tik apie 1870 m. Vokietija pradė- 
o jo pamažu jstiprinti savo meno mo-

Vokietijos dailininkaš, atsidūręs 
tarp tokių skirtingų mokyklų, daž-, 
niausiai savo piešimo būdą bei me
nines normas turėjo pats susirasti 
“savamoksliškai”. Prancūzas daili
ninkas savo meninius gabumus suži
nodavo, nunešęs savo darbus į me
no akademiją, sutikdavo su jos nu
statytomis normomis, arba, nesuti-1 
kęs su jomis, jas pralenkdavo. Tuoj 
tarpu vokietis dailininkas tokio aka- 
demino meno kriterijaus stokojo. Jis, 
turėdamas pilną meninę laisvę, pali
ko visiškai be meninės kritikos. Už- I 
uot nustatytas menines akademines 
normas priėmęs ar atmetęs, kaip da
rė prancūzas dailininkas, vokietis 
pats turėjo savo paties kritika nusi-; 
statyti sau menines normas. Priim-' 
ti ar atmesti nustatytas akademi- i 
nes meno norams reikėjo didelio ta- 

5 lento ir savimi pasitikėjimo, kaip ši
tai parodė prancūzų 19-tojo š. daili
ninkai. Vokietijos dailininkai, netu
rėdami akademinių suvaržymų, 
pilną meninę laisvę, neturėjo betgi kyklą Berlyne, kuri palaipsniui jau 
nieko, kas jiems savo kritika nuro-' pakeitė vokiečiams dailininkams Ro
dytų, patartų ir padrąsintų eiti J mą. Berlynas tapo Vokietijos meno 
be jokių abejonių savo pasirinktu centru. Iš šios Berlyno mokyklos vo-

viduramžių ir renesanso
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4330 South Caiifornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9802

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 >
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MARQUETTE FUNERAL KOME 
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TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
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JURGIS F. RUDMIN
3319 N. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

Perskaitė Draugu. duokite kitiems nasiskaityti

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

BALZEKAS MOTORS
*tymoum Fuav-VMunt-QTX-HoaarunMr>B»rMuaa-D

4030 ARCHER VI 7-1515

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CA1JFOKNIA AVĖ. Tel LAfa.vette 3-3572

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

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR 
NAUJA MŪSŲ KLIENTUS !

StankvSr. StonteyJr. Stanleylll

1971 Chrysler - 
Newport, 4 dr 

$3,733.00

1971 Plymouth
2 dr. $2,313.00

TANDARD 
EDERA
SAVINCS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000. j 

OFFICE HOURS: (
Monday&Thursday,9a.m.to8p.m. • Tuesday &Friday, 9 a.m. to 4 p.m, 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business uansactsd.

ANTANAS M. PRILUPS
330? S. LITVAN1CA AVĖ. Tel. YArds ?-340i

VASAITIS — BUTKUS
Uiti S.’SOth AVĖ., CICERO. II I Tel OLynųde 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 Eosl 162nd Street. South Holland 

10821 South Micrigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 1-22'38
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Susipažinkime

Velykij vakare!
Žiūrėk šio puslapio "Stu
dentiško bruzdėjime" pirmą
ją žinutę!

I

Pavasario
laukiant

SIGITA PACYTĖ

ORFĖJUI
Orfėjau,
J kokių šalį
Nubėgo saulė'a diena, 
Kur tu pasislėpei
Su savo lyra?

Diena verkia 
šaukia tau, 
Kad sugrįžtum 
Su savo meilės daina.

Bendra liberalioji nuotaika, be i fr čia jaučiama kažkoks neaiš- dirkos atveju nebuvo aiškiai pa- 
abejo, veikia ir. mus, lietuvius 
studentus, studijuojančius JAV 
universitetuose. Čia iškyla klausi
mas: kaip mes turime šią nuotai
ką priimti? Eiti kartu su ma
se? Ar spirtis ir nešioti nepopu
liarų konservatoriaus vardą?

Bent trumpai pravartu paž
velgti, ką tos vadinamos libera
lios nuotaikos atneša mums, kaip 
lietuviams, ir apskritai visai A- 
merikai.

Populiarus laisvės šūkis, nau
jose nuotaikose, deja, toli gražų 
nesiderina su pačia liberalumą 
reiškiančio žodžio prasme. Laisvė 
mėginama čia daug kur tik pikt
naudoti. Ji netampa idėja, kurios 
reikia siekti, bet lieka tik įrankiu, 
kurį stengiamasi panaudoti ne
aiškių tikslų įvykdymui. |

Studentijoje laisvės klausimas 
visada buvo ir yra svarbus. Tik tikrą tiesą. Pavyzdžiui, Simo Ku- i

kūmas. brėžta, kad tai yra asmuo — iie-
Pirmiausia, kai kalbama apie!tuvis, bėgęs iš Sovietinės Rusijos 

laisvę, ne tik JAV gyvenančių vergijos, kad jo valstybė yra su- 
žmonių, bet ir kituose kraštuose, ] naikinta militaristinės Rusijos jė- 
labai pabrėžiama Amerikos ar ki- ; gos ir jo tauta pavergta, 
tų kraštų imperializmas, karo i 
palaikymas, bet užmirštama, kad 
milijonai žmonių yra Sovietinės 
Rusijos pavergti. Klausimas yra: 
kodėl? Ir nenuostabu, jog atrodo, 
kad laisvės šūkis, demonstraci
jos už laisvę ir net prieš Vietna
mo karą ateina iš sovietinių šal
tinių. Kas svarbiausia, kad, šū
kaujant už laisvę, vengiama vie
šai priminti, jog toks Sovietinės 
Rusijos imperializmas ne tik kad 
ekzistuoja, bet ir plinta.

Antra, stebint eilę mūsų jau
nimo pasireiškimų, paskutinių į- 
vykių metu, irgi teko pastebėti 
savotiška baimė pasakyti atvirai

Reikėtų turėti pakankamai 
drąsos kiekviena proga kelti So
vietinės Rusijos imperializmo, 
komunizmo grėsmės ir Lietuvos 
pavergimo klausimą. Taikytis 
prie importuotų nuotaikų, kad 
Sovietinės Rusijos, kaip im
perialistinės valstybės minėjimas, 
kai kam nepatinka, yra ne tik 
nenaudingas visam laisvajam pa
sauliui ir ypač mūsų tautai, bet 
dargi rodo, kad stokojama drą
sos viešai ir drąsiai pasakyti, kas 
mes seame, kas yra tikrasis mūsų 
priešas ir ko siekia Sovietinė Ru
sija.

Piešiniai, kurie puošia šį “ 
kademinių prošvaisčių” puslapį 
yra piešti Danguolės Stončiūtės. 
Danguolė yra lankiusi 69-tos Ga 
lerijos meno studiją ir Chicagos 
Meno institutą. Dabar Danguolė 
studijuoja meną Mundelein ko
legijoje.

Danguolė yra baigusi Chica
gos Aukštesniąją lituanistikos 
mokyklą ir Pedagoginį lituanis
tikos institutą. Ji yra taipgi ak
tyvi lietuvių studentų organiza
cinėje veikloje — priklauso stu-. 
dentų ateitininkų/Chicagos drau
govei ir studentų ateitininkų 
Korp! Šatrijai.

Štai kaip Danguolė kalba apie 
meną...

“Kiekvienas žmogus yra kūry
bingas, bet mažai kas turi laiko 1 
sustoti kasdieninio gyvenimo sku-' 
bėjime ir stebėti, pasvajoti ir už
fiksuoti tai, ką jis pamato, pa
junta, pergalvoja.

Todėl, tur būt, ir nutariau stu
dijuoti meną, kad galėčiau sus
toti ir pajusti grožį ir išreikšti 
savo mintis kūrybos pasaulyje.

Gal sugebėsiu perduoti ir ki
tam žmogui truputį to, pro ką 
jis prabėga, nieko nepastebėjęs.”

Sugr’žk, Orfėjau;
Sugrįžk
Pr'e švelnios upės kranto, 
Ir džiugink
Mūsų nusivylusias sielas...

P ASIV AIKŠCIO JIMAS
ŽIEMĄ
Sniegas guli ant žemės, 
Kaip cukrinis kremas, 
Ir ž ba,
Kaip sutrintas kristalas.

Eini
Ir girdi to sniego 
Švelnų skambėjimų, 
Kaip kada nors 
Girdėjai pasakos sapne.

*

4

*v

Jūratė Jasaitytė

Dėmesio! Dėmesio! Šokam! Susikaupimo vakaras
Chicagos Studentų ateitininkų

Chicagos Studentų ateitininkų draugovė ruošia kovo men. 20 d. 
draugovė ruošia KONCERTŠO- (S.andien) 7:30 vai. vak. SUSI- 
K1US— Velykų šokius, balandžio KAUPIMO VAKARĄ, kurį pra- 
mėn. 11 d., nuo 7:00 v.v. iki 2:00 ives Tev- A- KezXs- Vakaras bus 
v.r., Westem Avenue Ballroom, I Pas M. Eivaitę, 6335 S. Whiple. 
3504 S. Western Avė. 
orkestrai: “McLuhan” 
plius “Folksinger.”

Bilietus iš anksto galima įsigyti 
iš narių arba sekmadieniais po 
Mišių Jaunimo centre. Bilietų 
kaina iš anksto $2.50, o prie durų 
$3.00 (bus reikalaujama universi
teto I.D.).

Gros du Kviečiame visus ateitininkus ir 
ir “Fox ” draugus atsilankyti.draugus atsilankyti.

Informacijos centras 
nemiega

Išėjo Lietuvių jaunimo infor
macijos centro antrasis biuletenis, 

. suredaguotas Gintaro Karoso. Ar 
negavote? Centras kviečia visą

Studentai ateitininkai kviečia , lietuviškąjį jaunimą užsiregistruo- 
visą lietuvių studentiją atsilankyti pdsiunčiant savo vardą, pa-
ir pasišokti.

Studentė Marąuette Parko 
Lietuvių Bendruomenės 

valdyboj

Studentė Viktorija Dirgėlaitė 
buvo išrinkta j Lietuvių Bendruo
menės Marąuette Parko (Chica
goje) apylinkės valdybą. Viktori
jos pareigos — jaunimo reikalų 
vedėja. Viktorija studijuoja psi- N. Baskytė 
chologiją University of Illinois. | tas

vardę, adresą, zip code, telefono 
numerį ir gimimo datą šiuo adre
su, LJIC, P.O. Box 8992, Boston, 
Mass. 02114. Užsiregistravus, to
liau gausite visas centro informa
cijas.

Jie mus informuos
Lietuvių Jaunimo informacijos 

centro valdybą sudaro šie asme
nys: G. Karosas — pirmininkas, 
A. Makaitis — vicepirmininkas, 

sekretorė, B. Vei- 
iždininkas, R. Kalėdaitė —

užsienio skyrius, 
E. Pauliukonytė, 
— nariai

LJIC atstovai 
Modestas, R.
Smilgaitė, V. Žukauskas.

R. Manomaitis,
R. Petrikonytė

Visi būriu keliausime 
skersai ir išilgai Amerikos

Organizuojama LIETUVIŲ JAU
NIMO VASAROS KELIONE per 
Š. Ameriką. Kelionė apima šiuos 
miestus: Bostoną, Montrealj, To
rontą, Hamiltoną, Clevelandą, 
Detroitą, Dainavą, Chicagą, O- 
mahą, Edmontą-Albertą, Seattle, 
San Francisco, Los Angeles, Phoe- 
nix, Mexiką, San Antonio, New 
Orleans, Montgomery - Alb., At
lantą, Washingtoną, Baltimorę, 
Philadelphiją, New Yorką, Hart
fordą. Kelionė prasidės Bostone 
birželio mėn. 12-tą dieną ir baig
sis rugsėjo gale. Dalyvauti galima 
tik užsiregistravusiems. Bus ga
lima dalyvauti ištisoje kelionėje 
ar tik jos dalyje. Kelionę organi
zuoja Lietuvių jaunimo informa
cijos centras.

Norėdami platesnių žinių, ra
šykite: LJIC, P.O. Box 8992, Bos
ton, Mass., 02114.

Chicagoje:
Sakadolskis,

D. Stončiūtė Piešinys

KEMEŠIO JAUNIIEMS 
FILMUOTOJAMS

Dėmesio vertas jaunos pianistės 
koncertas

9
Pakeli galvą
Ir žiūri j medžius —
Jie s ovi tylūs, užmigę;
Tėvo šalčio užhipnotizuoti 

valkai.

Tylu.
Visi subėgo i namus.

VLADAS JAKUBĖNAS

Jaunimo centro lietuvių studentų tautinių šokių ansamblis Chicagoje Nuotr. Virgilijaus Katiliaus, SJ.

Chicagos miesto knygynas 
skelbia jaunų filmuotojų festi
valį gegužės 10—15 d. Jame ga
li dalyvauti ne vyresni kaip 25 
m. amžiaus. Laimėtojai dovanų 
gaus filmavimo aparatą ar ko
kius kitus naudingus filmavimo 
reikmenis. Jury komisiją suda
ro; R. Christiansen (Panoramos 
redak' orius), M. Knoblauch 
("Chicago Tcday” filmų kriti
kė), T. Palazzolo (filmų gamin
tojas), J. Schofill (Chicago Me
no instituto filmų profesorius) 
ir J. Tweedle (WYYW televizi
jos filmų gamintojas). Filmai 
gali būti dokumentiniai, dainų 
interpretavimas, komentarai ir 
kitokie. Didumas — 16 mm., 8 
mm. ir s ambesni. .Smulkes'ių 
inčormarijų galima gauti pašau
kus; Brir.n Od'shoo, Festival 

j chairman, CE 6 8922, Fxt. 276.

— Kada aš apie viską pamąs
tau, ką praeity esu kalbėjęs, 
tada pavydžiu nebyliams.

Seneka

Alisa Lampsatytė, lietuvių ev. 
liuteronų “Tėviškės” parapijos 
Chicagoje choro dirigento J. 
Lampsačlo duktė, pradėjo savo 
muzikos kelią, kaip pasižymėju- 

1 si mokinė A. Nako fortepijono 
studijoje Chicagoje. Jau tada ji 
buvo davus Jaunimo centre vie
šą rečitalį, kuris, nepaisant gan 
kuklios programos ir kai ku
rių dar nepilno subrendimo reiš
kinių, parodė ją, kaip neabejoti
ną pianistinį talentą. Po to ji iš
vyko į Valparaiso universitetą 
studijuoti germanistiką ir forte
pijoną. Šiais metais ji įsigijo ba- 
kalaureatą iš trijų dalykų: ger
manistikos ir fortepijono. Jos for
tepijono diplomui įgyti progra
ma buvo pakartota sekmadienį, 
vasario mėn. 21 d. 5 vai. popiet 
“Tėviškės” parapijos bažnyčioje. 
5 metų studijos pas žymų profe
sorių William Kroger Valparaiso 
universiteto muzikos departamen
te atnešė puikių vaisių. Kaip ma
tyt, buvo sąžiningai dirbta gero
je skoningoje vadovybėje. Alisos 
Lampsatytės įgimtas talentas 
koncerte turėjo progos plačiai pa
sireikšti; buvo parodyta puiki, 
švari, be jokių kliūčių technika, 
geras kūrinių stiliaus ir formos 
supratimas, ir nemažas tempara- 
mentas, sugebėjimas pagauti ir 
palaikyti publikos dėmesį, ypač 
dinaminio pakilimo vietose, kur 
buvo pąrodyta nemaža užgavi- 
mo jėga, išgaunant pilną, masy
vų fortepijono skambesį. Ko dar 
reikėtų siekti jaunai menininkei 
— mokėti pasiekti daugiau ra
maus lyrizmo atatinkamuose epi
zoduose ir ieškoti didesnio “pia
no” ar “pianissimo” akompani
mento balsuose, tuo labiau iške
liant melodiją. Tai įneštų jos 
skambinime daugiatl subtilių spal 
vų. Jų buvo ir dabar, bet persva
roje buvo jaunuoliškas dinamiz
mas ir gyvumas. Šios pastabos y- 
pač galioja antroje Mozarto sona
tos (Cmlnor) dalyje, taip pat ir 
lyrinėse dalyse R. Schumanno 
ciklo “Fantasiestuecke”, kaip 
“Dės Abends” arba “Warum”. 
Antra vertuš, tame pačiame cikle 
sunkūs techniškai ir aistringai 
temperamentingi numeriai, kaip 
“In der Nacht”, “Aufschwung” 
a-ba “Ende dės Liedes” buvo at
likti pagaunančiu užsidegimu. 
Stipriu programos numeriu buvo 
gale atlikta monumentali prancū-

zų kompozitoriaus Cezario Franc- 
ko "Preliudija, choralas ir fuga”. 
Ir čia būtų kai kurių minėtų pa 
stabų dėl didesnio “pianissimo”, 
taikinys kaip pvz. pirmame cho
ralinės temos pasirodyme; šiaip 
gi visas kūrinys buvo pravestas 
gražiu minties vieningumu ir vie
tomis su didingu pakilimu. Žavė
tinai praskambėjo žinomo ameri
kiečių kompozitoriaus Samuel Bar 
ber santūriai moderniška suita 
“Excyrsion”, ypač gi humoristiš- 
kai gyva, maršo — džazo ritme 
išlaikyta paskutinioji.

Alisa Lampsatytė yra pasiryžus 
toliau studijuoti, tiek germanis
tiką, tiek fortepijoną; ji su dide
liu susidomėjimu priima kiekvie
ną palankią ar kritišką pastabą 
ir nori siekti kuo didžiausio me
no tobulumo. Stebint jos iki šiol 
pasiektus rezultatus, galėtume iš 
jos daug tikėtis ir galime jai nuo-

Tik «
Iš toli ateinančio pnvasario 
Vėjas
Palydi tave
Taip pat namų link.

koncertą buvo nemokomas; klau
sytojų prisirinko pilna bažnyčia, 
jų tarpe nemažai muzikos mėgė
jų bei kitose muzikos studijose 
pažengusių mokinių. Koncerto 
pradžioje neįprasta maldos na
mų rimties atmosfera kiek varžė 
publikos plojimus, bet programos 
pabaigoje solistė susilaukė ypač 
gyvų ovacijų. Koncertui pasibai* 
gus, “Tėviškės” parapijos kun. A. 
Trakis trumpu žodžiu pažymėjo, 
kad tokio aukšto meniško lygio 
koncertas gali tik priartinti žmo
nių sielas prie religijos ir neprieš
tarauja šių Dievo namų rimčiai. 

Aliros Lampsatytės koncertas 
būtų vertas pakartoti viešoje, kad 

širdžiai palinkėti tolimesnio tobu- ir Jaunimo centro, salėje su dides- 
lėjimo. ne reklama platesniems mūsų 

publikos sluoksniams.
Užaugusi susipratusių klaipė- ------ -

diškių lietuvių šeimoje, Alisa gra- PAUKŠČIŲ PARDUOTUVĖJ 
žiai kalba lietuviškai, tiek anks- — Juk šitos anties viena ko- V 
čiau, gyvendama Chicagoje, tiek ja trumpesnė, — sako pirkėja, 
dabar atostogų metu ji gyvai da- — Na, tai kas! Juk tamsta 
lyvauja savo parapijos lietuviško-nesiruošiat su ja šokti, — pą- 
je kultūrinėje veikloje. Įėjimas jaiškino pardavėjas.

RaižinysD. Stončiūtė
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