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sukaktį minint
P. GAUČYS

Prieš kiek laiko net keliais at
vejais mūsų laikraštyje buvo ra
šyta apie pasibaisėtiną M. K. 
Čiurlionio paveikslų nykimą ir jų 
spalvų blukimą rusų bolševikų 
okupuotoje Lietuvoje. Stipriau 
pasisakant, net buvo šūktelta: 
Nežudykit Ciurlioniol Supran
tama, kad šūkiu nebuvo taikoma 
t M. K. Čiurlionio muziejaus — 
galerijos vadovus ir kitus atitin
kamus pareigūnus lietuvius, o į 
maksvinius rusus, kurie tik vieni 
ant okupuoto krašto kultūrinių 
pastangų uždeda savo galutinį 
TAIP arba NE

Juk jeigu M. K. Čiurlionio gel
bėjimas pareitų vien nuo tenykš
čių lietuvių, tai dar galimam 
Čiurlionio paveikslų restauravi
mui būtų seniai pasikviesta patys 
geriausi, pasaulinį garsą turintys, 
užsienio šios rūšies specialistai, 
būtų susirasta šios srities patys ge
riausi pasaulio fotografai, apsi
šarvavę tobuliausiais spalvotos 
nuotraukos aparatais. Bet čia 
Kaunas ar Vilnius gali tūkstan
čius sykių sakyti TAIP, TAIP, 
TAIP... užtenka vieno vienintelio 
Maskvos NIET, ir visi planai 
žūva, visos gelbėjimo pastangos 
eina niekais... Čiurlionis miršta, 
ne, nemiršta, o okupanto ranko
mis žudomas.

Juk nėra paslaptis, kad, ypač 
Vakarų pasaulyje, garsių ir įvai
riausiomis technikomis tapytų pa
veikslų restauravimas ir konser
vavimas yra pasiekęs tokį laipsnį, 
kad čia daroma kone stebuklai. 
Laiko sugraužtas ar kitaip kuo 
nukentėjęs paveikslas dažnai pri
keliamas tiesiog iš mirusių, ir tai 
jau amžinam savo gyvenimui. O 
meno pasaulis taipgi žino, kad už 
geležinės uždangos šios rūšies ir 
tokio lygio specialistų šitam dar
bui nėra.

Taipgi nėra naujiena, kad 
įvairiausi optikos aparatai Vaka

rų pasaulio technikos yra taip iš
tobulinti, jog paveikslo spalvota 
nuotrauka padaroma tokio geru
mo, kad net meno specialisto 
akis jos neatskiria nuo originalo. 
Bet nėra ir paslaptis, kad šitokio 
tobulumo negali pasiekti (nes ne
turi priemonių) tapybos paveikslų 
fotografai sovietinėje imperijoje. 
Vakarų pasaulyje garsiosios meno 
knygų leidyklos paprastai atsisako 
naudoti sovietinės technikos pa
gamintus paveikslo nuotraukų 
negatyvus, nes nenori pakenkti 
žinomam ir aukštai vertinamam 
savo leidyklos vardui.

Todėl, pasikvietus talką, atlik
ti dar įmanomus Čiurlionio pa- 
veisklų restauravimo darbus bei 
nuotraukose ateičiai tobulai už
fiksuoti dar šiandien regimas Čiur
lionio spalvas yra pats didysis 
dabarties uždavinys šio mūsų 
meno genijaus tragiškoje proble
moje. Neabejojame, jog tenykš
čių lietuvių yra viskas šia kryp
timi padaryta, kas nuo jų pačių 
priklauso. Neabejojame taipgi, 
kad, normaliu tarpžinybiniu pro- 
cedūlros keliu einant, visur buvo 
atsitrenkta į bolševikinį - okupa
cinį NE.

Ir kas tada beliko daryti? O 
beliko tik apeliuoti tiesiog į pla
čiąją visos Sovietijos visuomenę, 
atidengiant okupacinės biurokra
tijos nusikalstamąjį darbą ir ti
kintis, kad viešoji kultūros žmo
nių opinija gali padėti sugriauti 
Čiurlioniui mūrijamą mirties sie
ną.

Įdomu dar ir tai, kad atsišauki
mas pirmiausia paskelbtas neKau- 
no ar Vilniaus spaudoje, o Mask
voj leidžiamoj "Literatumaja ga- 
zeta”. Vilniuje ar Kaune, matyt, 
vargu ar būtų buvę galima tokio 
pirmapradinio viešo paskelbimo ir 
tikėtis. O dabar Vilniuje leidžia
mas savaitraštis “Literatūra ir 
menas” rugsėjo 11 d. laidoje jau

Žymiausias vokiečių daili
ninkas, Albrechtas Duereris, 
buvo gimęs 1471 m. Nuernberge. 
Jis buvo trečias sūnus auksaka
lio aštuoniolikos vaikų šeimoje 
(jų daugelis mirė ankstyboje 
jaunystėje). Jo tėvas, matyda
mas sūnaus norą išmokti skai
tyti ir rašyti, pasiuntė jį į mo
kyklą, o paskui savo dirbtuvė
je išmokė auksakalio amato. Tė
vas. irgi Albrechtas, dirbo 
Nuernbergo bažnyčiom ir impe
ratoriui Fridrichui III ir tuo di- ' 
džiavosi. Motina, išlikusi gyva 
sūnaus nuostabiai puikiam pie- S 
šinyje, buvo nepaprastai dievo-1 
baiminga ir labiausiai rūpinosi I 
savo vaikų sielų išganymu. Kai I 
jaunasis Albrechtas gerai įgudo 
amate, jis pasijuto labiau linkęs 
į tapybą. Tėvas nenorėjo praras
ti gabaus pagalbininko, kuriam 
išmokyti buvo sugaišęs daug 
laiko, bet galiausia’ sutiko, ir 
Duereris trejiem metam buvo pa
liktas mokytis tapybos pas žino
mą dailininką M. IVolgemutą. 
Išmokus čia piešti ir tapyti, tė
vas, norėdamas, kad jo 19 me
tų sūnus pamatytų pasaulį ir 
pasitobulintų, išsiuntė jį į Parei- 
nj ir Nideriandiją. Jaunasis Al
brechtas ten susižavėjo Martyno 
Schongauerio vario raižiniais ir 
pats panoro būti raižytoju. Ten 
jam bsimokant, jo asmeninis 
piešimo stilius pasikeitė ir įgijo 
žėrėjimą bei tonaciją. Jis į savo 
figūras sudėjo dekoravimo pa
mėgimą ir auksakalio švelnumą. 
Išbuvus užsienyje 4 metus, tėvas 
jį atšaukė, nes jau buvo suradęs 
sūnui nuotaką, kurios Albrech
tas dar nebuvo matęs. Tai buvo 
Agnė Frey, pagarbių tėvų duk
ra. Jie gavo 200 guldenų kraičio 
(už juos buvo galima įsigyti na
mus) ir galėjo tikėtis paveldėti 
dar didesnį turtą. Ši santuoka 
nebuvo laiminga. Neturėjimas 
vaikų, kaip juodas debesis, slė
gė visą dailininko gyvenimą. Be 
to, žmona buvo vaidinga mote
ris, niekad savo vyro nepalikda- 

visai ramiai atsišaukimą persi
spausdino iš “Literatumaja gaze- 
ta”. Tas kolektyvinis šauksmas 
į visuomenę pasirašytas: V. 
Čiurlionytės - Karužienės, M. K. 
Čiurlionio galerijos vedėjos; J. 
Čiurlionytės, menotyros daktarės;
E. Balsio, Lietuvos TSR liaudies 
artisto; J. Kuzminskio, Lietuvos 
TSR Dailininkų sąjungos valdy
bos pirmininko. A. Sidorovo, TS 
RS MA nario korespondento ir
F. Rozinerio, literato.

Atsišaukime, nušvietus tragišką 
M. K. Čiurlionio paveikslų būk
lę, sakoma:

“Pirmas ir neatidėliotinas da

vo ramybėje, versdama vis dau
giau ir daugiau uždirbti pinigų.

Italų tapybos trauka
Netrukus po vestuvių Duere

ris vėl išsiruošė į kelionę, ne 
tiek dėl maro, pradėjusio siaus
ti Nuernberge ir kasdien nusine-' 
šančio šimtus gyvybių, kiek deg
damas noru pamatyti išgarsėju
sią italų tapybą. Anais laikais 
keliavimas po užsienius buvo 
svarbus veiksnys dailininko for
mavimuisi. Ligi tol jis tepažino 
tik savo mokytojo meną ir jam 
buvo būtina platesnė patirtis. 
1494 m. jis išvyko j Veneciją. 
Tais, laikais Venecija buvo dide
lis ir svarbus miestas, varęs pla
čią prekybą su Rytais. Ir pati 
Venecija buvo laikoma jūrų ka
raliene, kur vyko iškilmingos 
šventės, įspūdingi spektakliai ir 
puošnūs užsienio svečiai pripil
dė miestą. Visa tai žavėjo Due- 
rerį; visa jam buvo nauja, ir jis 
tuos įspūdžius fiksavo savo 
piešiniuose ir akvarelėse.

Pamatęs jo trokštamus maty
ti garsiųjų italų dailininkų Man- 
tegna ir Leonardo paveikslus, 
įsitikino, kad tie meno milžinai 
turėjo žinoti; kokias nors slaptas 
formules ir taisykles. Vien tik 
tuo jis tegalėjo išaiškinti jų di
dybę, paprastumą ir formų ryš
kumą. Pradėjo pats ieškoti tų 
slaptų formulių kaip alchemi
kas ieško filosofinio akmens. 
Tačiau veltui apie tai teiravosi 
visoje Venecijoje. Joje išbuvęs 9 
mėnesius, jis įsižiūrėjo daugy
bę paveikslų, pergyveno galybę 
įspūdžių, bet nerado patenkina
mo atsakymo į problemas, jį čia 
atvedusias.,

Kūryba šiurpių- pranašysčių 
grėsmėje

Sugrįžęs į Nuernbergą, jis su
sidraugavo su savo kaimyno sū
num, humanistu Wilibaldu 
Pirckheimeriu, labai gabiu dip
lomatu, poetu ir miesto patarė
ju. Abiejų draugystė patvėrė 

lykas — dabartinės paveikslų 
būklės užfiksavimas, padarant 
faksimilines kopijas. Paskui būti
na kai kuriuos paveikslus konser
vuoti ir restauruoti.

Tačiau Lietuvoje nėra nei spe
cialistų, nei tam reikalingų įren
gimų. Tad labai norėtųsi, kad ir 
TSRS Kultūros ministerija, ir mū
sų meninės organizacijos arti
miausiu metu išstudijuotų šią 
problemą. Reikėtų surinkti visas 
žinias apie žinomus analogiška 
technika pieštų paveikslų faksi
milinio kopijavimo, konservavi
mo ir restauravimo būdus, pasi
naudojant ir užsienio patyrimu.”

ligi pat mirties. Tada Duereris 
sukūrė daug grafikos darbų, jų 
tarpe visą eilę savo šedevrų, 
kaip pvz. “Sūnus palaidūnas”, 
“Apokalipsės keturi raiteliai”, 
atitikę to meto audringą nuotai
ką. šie darbai. Duererį padarė 
garsiu visoje Europoje. Tuo me
tu buvo tikima, kad 1500 m. at
eisianti pasaulio pabaiga. Žmo

Juk tai dėl to paties ir išeivijoje 
buvo šūktelėta: Nežudykite Čiur
lionio! Po to šūktelėjimo okupan
to diriguojama spauda Vilniuje 
dar bandė oponuoti, girdi, tai ne
tiesa, nes net specialus muziejus 
Kaune Čiurlionio paveikslams pa
statytas. Bet šiandien gi niekur 
kultūringame pasauly žymių dai
lininkų paveikslai nekabinami 
ant medžių giriose ar ant drėgno 
smiltainio olose. Gi Čiurlionio 
ypatingu atveju dar pabrėžtinai 
neužtenka vien tik to, kad jį lie
tus neužlyja, sniegas neužsnin- 
ga ar vėjai neužpučia. Čiurlionio 
gelbėjimui reikia pačių rinktinių, 

nės gyveno baimėje, lyg po ka-Į 
bančiu kirviu. Buvo laukiama j 
Apokalipsėje pranašaujamų bai
senybių. Visa tai, atsispindėjo ir 
Duererio raižiniuose: viltis ir 
baimė, sunaikinimas ir išgany
mas, nuteisimas ir malonė. Due
rerio rankose graviūra virto ga
linga idėjų perdavimo priemo
ne. 1497 m. jis savo tėvo namuo

pasaulinio garso specialistų ir pa
čios tobuliausios šios srities tech
nikos. O visu tuo bolševiki. ė 
Maskva lietuviams lig šiol nelei
do ir neleidžia pasinaudoti. Todėl 
ir šiandieninės Kertinės paraštės 
išvada ta pati kaip ir anksčiau: 
o vis dėlto Čiurlionis žudomas!

Šito fakto akivaizdoje, ką turė
tų daryti laisvojo pasaulio orga
nizuotoji lietuviškoji išeivija? O 
visos įvairiose valstybėse veikian
čios kultūrinio, bendruomeninio 
ir politinio pobūdžio organizaci
jos bei institucijos turėtų neatidė

se įrengė dirbtuvę, kur Apoka
lipsės 16 graviūrų buvo užbaig
tos. Jis pats jas išleido dviem 
laidom, lotynų ir vokiečių kalba.

Tuo pačiu metu Duereris iš
garsėjo ir kaip portretistas. 
Šiam darbui turėjo daugybę už
sakymų. Turtingi žmonės ir ku
nigaikščiai jam pavesdavo nu- 

(Nukelta į 2 psl.) 

liojant kreiptis į Paryžiuje rezi
duojantį Jungtinių Tautų padali
nį UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cul- 
tural Organization), kurio tikslas 
yra pasauliniu mastu rūpintis 
švietimo, mokslo ir kultūros sriti
mis. Lietuviškosios išeivijos skun
dai prieš Sovietų Sąjungą Čiurlio
nio žudymo atveju turi pasiekti 
šią tarptautinę kultūros instituci
ją, prašant jos intervencijos ir 
talkos Čiurlionio palikimui išgel
bėti.

k. brd.
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(Atkelta Iš 1 psl.) 
tapyti bažnyčių altoriams ir pi
lims paveikslus. Iš tokių garsūs 
yra. “Trijų karalių kūdikėlio Jė
zaus pagarbinimas”, nūdien esąs 
Florencijoje, o dviem jo spar
nais dalijas Frankfurto ir Koel- 
no muziejai, šis paveikslas pasi
žymi: švelniu ir pilnutiniu gro
žiu, dalinai primena Leonardo to 
paties vardo kūrinį, vieną di
džiųjų Renesanso laikų paveiks
lų. ‘

Tame laikotarpyje Duereris 
sukūrė ir du savo žymiuosius 
autoportretus. Pirmame, kaban
čiam Madrido Prado muziejuje, 
matome romantiškai bekoke- 
tuojantį jaunuolį, o Muenchene 
esančiam — iškilmingą, rūstų, 
tarytum pasaulio Išganytoją. 
Šis pastarasis laikomas vienu 
garsiausių autoportretų visame 
pasauly.

Antroji kelionė Italijon

1502 m. mirė dailininko tėvas, 
o 1505 b. Nuernbergą vėl nu
siaubė maras. Miestas paliko 
be gyventojų. Dieną ir naktį bu
vo vežami lavonai laidoti. Tur
tingesnieji miestiečiai išbėgo į 
tolimas vietoves. Duereris dve
jojo. Jeigu jis turėjo apleisti 
Nuernbergą, tai tik keliauti į 
Italiją, kur jau seniai svajojo 
atsidurti, kur jo graviūras pikt? 
naudojo italų meistrai, jas iš
kraipydami ir sudarydami jam 
meninį ir piniginį nuostolį. Jei
gu anksčiau, jis vyko kaip var
gingas keliautojas, tai dabar iš
sirengė kaip ponas, su dideliu 
bagažu ir raita palyda. Jis vežė
si daugybę graviūrų, keletą pa
veikslų, kuriuos tikėjos parduo
ti ir taip draugams atsiteisti už 
paskolas. Dabai' jis ten vyko 
kaip išgarsėjęs dailininkas.

Po 11 metų jis rado Veneci
ją labai pasikeitusią. Ten buvu
si gausi vokiečių kolonija jam 
užsakė Šv. Bartolomėjaus baž
nyčios didžiajam altoriuj nuta
pyti paveikslą, kuris vėliau tapo 
žinomas Rožių vainikų šventės 
vardu. Dabar tas paveikslas yra 
Prahos valstybiniam muziejuje. 
Jis laikomas geriausiu Duererio 
kūriniu. Duereriui Venecijoje 
apsistojus, jo garsas ir reputaci
ja pasklido po miestą. Dailinin
kai kopijavo jo paveikslus baž
nyčiose ij- kur tik juos: rasdavo. 
Atsivežtuosius paveikslus greit 
pardavė. Žymiausias Venecijos 
dailininkas Giovanni Beiliui ap
lankė jį studijoje, norėdamas 
pamatyti jo paveikslus, ir vieną 
jų įsigijo. Venecijos dailininkai 
pavydėjo ir pyko, kad Duereris 
paveržė geriausius užsakymus. 
Tačiau, nors ir burnodami, jie 
turėjo sutikti, kad Duererio dar
bo tobulumas nesiriboja vien va
rio raižiniais. Tą jie matė ir iš 
jo atsivežtų paveikslų ir iš por
treto jaunos venecijietės, kurį 
jis nutapė tik ką atvykęs — 
jauną moterį su švelniom, auk
sinėm garbanom, raudona suk
nele, išpuošta šventiškais 
kaspinais, ir tokia malonia ir 
nuoširdžia išraiška, kokios joks 
vietos, dailininkas nebūtų galė
jęs atvaizduoti. Apie 1506 m. vi
durį Duereris baigė tapyti “Ro
žių vainikų šventę”. Po šimto 
metų imperatorius Rudolfas II, 
fanatiškas Duererio kūrinių rin
kėjas, tą paveikslą nupirko iš 
šv. Bartolomėjaus parapijos. Jis 
paveikslą atgabeno į Prahą, ta
čiau, nelaimei, tag vienas ge
riausių jo paveikslų išliko to
kiame blogame stovyje, kad 
: iandien tegalima tik spėlioti 
apie tikrą jo vertę ir grožį, šio 
paveikslo pamatyti ėjo visa Ve
necija, o jos dožas Loredano, 

i

lydimas Aųuilėjos patriarcho 
Grimani, pamatęs tą paveikslą, 
Duereriui pasiūlė palikti Signo- 
rijos dailininku, duodamas atly
ginimą, kuris būtų išsprendęs 
visus Duererio piniginius reika
lus. Tačiau pasiūlymo jis nepri 
ėmė.

Nuosavuos namuos ir garbėje

Duereris vis tebesistengė pa
tirti grožio įstatymus, susiįu- j 
sius su teisingu erdvės ir per-1 
spektyvos išdėstymu. Meninės 
kūrybos stebuklas nėra vien tik j 
matematinė suma, nors: renesan- Į 
so amžiai dažnai taip mokė ir! 
mėgino tai įrodyti. Taip pat ir 
Duereris Sies teorijos buvo įta
kojamas, tačiau savo gyvenimo 
gale ir jis tebestovėjo prie tos 
pačios neišspręstos mįslės, tar
damas: “Kas yra grožis, aš ne
žinau”. 1507 m. pradžioje Due
reris paliko Veneciją, kuri jį iš
garbino kaip didelį vyrą ir su
teikė jam viso gyvenimo laimin
giausias dienas. Grįžus į Nuem- 
bergą, jo laukė eilė nekantrių 
užsakovų. Daugelis meno mylė
tojų norėjo įsigyti jo kūrinių. 
•Kaip tik tuo metu Frankfurto 
pirklys Jokūbas Helleris jam už 
sakė “Marijos paėmimą į dan
gų"’. Deja, šis paveikslas neišli
ko. Tėra tik jo kopija ir 20 iš
baigtų škicuotų atskirų figūrų, 
rankų, galvų ir kojų, kurias 
Duereris buvo pratęs sustatyti 
vienumon, tik galutinai sufor
muodamas paveikslą. Jų tarpe 
yra ir garsios “Apaštalo ran
kos”.

Pasidarius gyvenimui tėvų 
namuose su broliais sunkiai pa
keliamu, jis įsigijo erdvius ir 
prabangius namus ir į juos per
sikėlė su savo motina. Praėju
sio karo metu šie namai buvo 
subombarduoti. Dabar yra re
stauruoti ir visam pasauly ži
nomi kaip Duererio namai. Lan
kytojai gali čia alsuoti ta atmo
sfera, kurioje reiškėsi Duererio 
genijus. Plačiai keliavęs, gar
sus, prabangių namų savininkas, 
garsių mokslininkų draugas, ka
ralių ir imperatoriaus globoti
nis, Duereris buvo priimtas į

V

Albrechrt Duerer Apokalipsės raiteliai

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LTTERATORA

Rožių vainikų šventėAlbrecht Duerer

miesto valdybos narius.. Jo na
muose įrengta graviūrų spaus
tuvė dirbo be poilsio, spausdin
dama naujas "Apokalipsės”, 
“Dievo Motinos gyvenimo” ir 
“Didžiosios kančios” laidas. Jis 
pats< tapė senelių namų koply
čios altoriui “Šv. Trejybės” pa
veikslą, dabar esantį Vienoje ir 
laikomą vienu svarbiausių iš 
to laikotarpio.

Tuo pačiu laiku jis atlikinėjo 
įvairius imperatoriaus Maksimi
lijono užsakymus, kaip pvz. ale
gorinėm figūrom puošdamas jo 
maldų knygą, kur jis nuosta 
blausiai atskleidė savo lakią 
vaizduotę. Jo draugai (imperato 
riaus patarėjai) įtikino šį pa
skirti Duereriui 100 guldenų 
pensiją, kurią ligi gyvos galvos 
jam turėjo mokėti Nuernbergo 
miestas, atsiskaitydamas iš mo
kesčių. Dabar Duereris turėjo 
užtikrintą savo medžiaginę atei
tį.

Motiną atsisveikinant

Šiuo laikotarpiu jis pasiekė 
tobulumo vario raižiniuose. Iš 
jų žymiausiais laikomi “Rite
ris, mirtis ir velnias”, “Melan
cholija”, “šv. Jeronimas studi
joje”. Norint įvertinti Duererio 
technikinį sugebėjimą, tereikia 
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tik pažiūrėti į raitelio arklio kū
ną. Jo struktūra sudaro beveik 
tapybos įspūdį. Lygiai puiki ir 
“Melancholija"’. Duereris čia ne
norėjo įasmeninti melancholiš
ko nusiteikimo kaip jis supran
tamas dabar. Ta graviūra vaiz
duoja išmintį, kurią jis tikėjo 
esant liūdno nusiteikimo žmonė
se. Jam betriūsiant prie “Me
lancholijos”, mirė jo motina, 
kas labai giliai dailininką pa
veikė. Du mėnesius prieš jos 
mirtį jis nupiešė labai įspūdin
gą motinos portretą. Tokį veidą 
galima laikyti pusiau karikatū
ra, bet iš tikrųjų visame jame 
tėra meilė senai moteriai, kuri 
jam davė tiek daug, o dabar te
galėjo pasakyti: “Tegu Kristus 
būna su tavim”. Tarp portretų 
tapytojų tik Rembrandtas tegali 
jam prilygti tokiu savo išieško
jimu, vis tiek gailestingu po
zuotojai, kuri nebuvo praturtin
ta, o sunkaus gyvenimo sužalo
ta.

Kova už pensiją ir Antverpeno 
vilionės

Savo draugui Pirckheimeriui 
tarpininkaujant, jis turėjo pro
gos susipažinti su žymiaisiais 
Šiaurės Europos humanistais, 
kaip pvz. Melanchtonas ir Eraz
mas, kurių puikius portretug jis. 
sukūrė. 1519 m. mirė imperato
rius Maksimilijonas, ir Nuern
bergo miestas atsisakė dailinin
kui toliau mokėti pensiją. Nega
lėdamas nieko laimėti vietoje, 
Duereris turėjo išsiruošti kelio
nėn į Niderlandiją ir stengtis iš 
Maksimilijono įpėdinio gauti 
pensijos pratęsimą. Ta kelionė 
buvo tikra ekspedicija, nes su 
savim- Duereris pasiėmė žmoną 
ir jos tarnaitę, o taip pat dau
gybę graviūrų, piešinių ir viską, 
kas reikalinga piešti, raižyti ir 
tapyti. Atsidūręs Antverpene, 
jis važinėjo po apylinkių mies
tus, besistengdamas įsigyti 
draugų, kurie jam pagelbėtų im
peratoriaus dvare. Kur jis tik 
atvykdavo, visur jis buvo mielai 
dailininkų priimamas ir iškil
mingais banketais pagerbiamas. 
Naujojo imperatoriaus, Karolio 
V, vainikavimas turėjo įvykti 
Aachene. Duereris ir ten nuvy
ko ir dalyvavo toje labai iškil
mingoje ceremonijoje. Po dide
lių pastangų pavyko gauti iš 
Karolio V ir pensijos pratęsimą. 
Pasiekęs savo kelionės tikslą, 
Duereris turėjo laiko pailsėti ir 
susipažinti su gaišiais flaman
dų dailininkais ir jų kūriniais. 
Tais laikais Antverpeno mies
tas buvo labai svarbus uostas, 
vedęs plačią prekybą su visu ta
da žinomu paša ‘u. Gorėdama, 
kad Duereris či. _ įsiimtų, Ant
verpeno miesto valdyba jam 
pasiūlė būti miesto etatiniu dai

lininku su labai geru atlygini
mu ir tinkamais namais. Kaip 
ir anuomet Venecijoje, Duere
ris nesutiko, nes labai, buvo pa
mėgęs. savąjį Nuernbergą. Be
veik metus Antverpene begy
vendamas, jis padarė daug port
retų, piešinių ir raižinių. Nors 
Duereris čia daug uždirbdavo, 
bet ir pinigus leisdavo riešku
čiom. Jo pieštukas dirbdavo 
žaibo greitumu, o jo miklumas 
ir tikrumas buvo pasakiški. Tuo 
metu jis mažai tapydavo, bet jo 
piešiniai ir raižiniai įgavo tokį 
tobulumą, kad tiesiog prilygo 
tapytus portretus. Dabar jo te
ma buvo veidas, kaip sielos 
veidrodis. Savo škicus jis žmo
nėms išdalindavo už padainuo
tą dainelę, už bet kokį menk
niekį, nes po nupiešimo jie dau
giau jam nieko nebereiškė. Ar
tima pažintis su šimtais žmonių 
jam leido pažinti kiekvieną ob
jekto kampelį ir plyšį. Niderlan- 
dija jam pasitarnavo kaip tre
niravimosi laukas, kur jis galėjo 
susitelkti medžiagą savo didie
siems paskutinių metų kūri
niams..

Garsieji Duererio “Apaštalai”

Paskutinių jo gyvenimo metų 
kūrybos darbai didžiausia da
limi žuvo. Visa, ko ėmėsi po su
grįžimo, arba paliko planuose, 
ar buvo nelaimių sunaikinta, 
kaip pvz. Mergelės Marijos su 
šventaisiais paveikslas Rygos 
katedrai, nutapytas 1523 m., po 
dviejų metų sudegė. Duereris la
bai rūpinosi pagrindiniais gyve
nimo klausimais, dieviškom ir 
žmogiškom problemom. Tokioje 
nuotaikoje jis sukūrė savo pas
kutinį didįjį kūrinį “Keturis 
apaštalus”. Tos keturios Dievo 
žodžio atstovų figūros Duere
riui buvo simboliai tų principų, 
kurie buvo pagrindu žmogaus

OR. ANNA BALIUNAS
'KTU AUSŲ NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

ŽŠ58 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9Vai. 

vak
__ v

Šeštedieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta Ligoniai priimami susitari 

Ofiso telefonas. PR 8-3228 
Rez. telef U'Albrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

OR. V L, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2891 West 63rd Street 
Kampas 63-č1ob Ir Canfornla 
Valandos pagal susitarimu:

Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo 
6 lkl 7:30 vai vakaro, 

šeštad nuo 2 lkl 2:30 vai.
Trečiad. ir penktad. uždaryta

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

gyvenimo, tiek privataus, tiek 
viešojo. Jie buvo nutapyti ne pa
gal užsakymą, o kaip jo meni
nis palikimas savo miestui ir 
paskutinis savo tikėjimo pareiš
kimas. Visa tuose paveiksluose 
yra nuostabiai išraiškinga. Šv. 
Povilas stovi profiliu, viena ran
ka laikydamas knygą, o kita 
stipriai spausdamas kardą. Už 
jo ryškėja gelsvai pilkas šv. Mor 
kaus veidas, tamsiom, žėrinčiom 
akim. Iš abiejų apaštalų trykš
ta energijos ugnis. Antras pa
veikslas vaizduoja ramybę. Jau
nas šv. Jonas, įsigilinęs į savo 
knygą. Jis stovi švelniai palen
kęs galvą, taip pat švelnios jo 
rūbo klostės ir spalvos. Jo lai-

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON 

(NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ) 
CHIRURGIJA
Tel 695-0533

K>* VALLEY MEDICAL CENTER 
SRO Sumini! Street 

Koute 58 — tflgin !llinoi>

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet: 
antr., pemkt., 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą. perėmB

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR, E, DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezzid. Tel. GI 8-0873

OR. W. M. EISIN • EISIMAS
VKUŠI.RIJA IR MOTERŲ LIGO8 

GINEKOIJIGINE CHIRURGIJA
132 So Kedzie Avė.. WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: M1 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Varną — rezid. — PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 

nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak.. šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ TR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Skambinti — 585-2525 

Telef. veikla 24 vai.

Tel. REllance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 West 59tb Street
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad 1> 
penktad nuo 12-4 vai p p. 6—8 
vai vak . šeštad I2--2 vai p P b 
►rečlad uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVcstern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tek 239-2919

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DiR. P, KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Perskaitę "Draugą", duo- 
kifp ii kitiems pasiskaityti

Šečtadienis, 1971 on. rugsėjo mėn. 25 d.

kysena romi, kaip ir šv. Petro, 
stovinčio už jo. Visa tuose pa
veiksluose esminga, nieko, kas 
būtų vien poza. Apaštalų cha
rakteriai atvaizduoti labai ryš
kiai ir figūros sustatytos ir taip 
suskirstytos erdvėje, kad daro 
gražios harmonijos įspūdį. Jie 
stovi nejudėdami, rodydami fi
zinę ir dvasinę sveikatą. Jie yra 
senojo ir naujojo pasaulių min
ties suderinimo išdava.

Meno teoretikas

Žinodamas, kad jo dienos su
skaitytos, Duereris norėjo iš
saugoti tai, ką jis žinojo apie 
meną ir perduoti tą žinojimą ki- 
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DR, MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71st ir Ctunpbell Avė. kampas)

Plrmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.

Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto 
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEČIAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko altinius ir 

“contact leitses".
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR, A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namą 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appotntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 Vakare 

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

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W: 63rd Street 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. GRovehlll 6-0617 
balandos: pirm, tr k et. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p. p ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p 
ir vakarais pagal susitarimą

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto, 2 Iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta. 
______ Rezid. tel. WA 5-3099_______

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas Ir rez., 2652 W. 59th St 

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

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-619K

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Priiminėja 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 Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč ir šeštad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850 
Vai.: pirm., ajitr., ketv. 2—5 ir 6—8, 
nenkt. 2—5. Šešt pagal susitarimą.
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Trys bandymai pavaizduoti Lietuvos tragediją
Anatolijaus Kairio, Jurgio Gliaudos ir Aloyzo Barono romanai

Juo didesnis emocinis ryšys su 
aprašomąja medžiaga, tuo sun
kiau sukurti menišką kūrinį. E- 
mocija neretai paskatina rašyto
ją skaudžiai susigrumti su laikme
čiu, prarasti pusiausvyrą, pasi
duoti vienpusiškam įvykių verti
nimui. Kai kada rašymas tiesiog 
pavirsta sąžinės nuraminimo te
rapija: norisi patetiškai šaukti vi
sam pasauliui apie padarytas 
skriaudas.

Tokios mintys braunasi, per
skaičius neseniai pasirodžiusius 
tris romanus, kur aprašoma mū
sų tautos karo ir pokario dienų 
epopėja. Anatolijus Kairys knygo
je “Ištikimoji žolė” plačiai už
griebia 1940 - 1945 metų tarpą. 
Jurgis Gliaudą romane “Aitva
rai ir giria” apmąsto daukantiško- 
je girioje kovojančio partizanų 
būrio likimą. Aloyzas Baronas 
knygoje “Vėjas lekia lyguma” pa
sakoja nepaprastus partizaninių 
žygių epizodus.

Visas tris knygas jungia Lietu
vos laisvės idėja ir pasipriešinimo 
okupantui ryžtas. A. Kairio di- 
dabartiniam veikale kova yra dau
giau pasyvaus pobūdžio — ale
goriškai parodomas taikių Lietu
vos gyventojų pranašumas prieš 
karingus kaimynus. Autoriai į ko
votojus žiūri su didžiausia pagar
ba ir nuostaba. Pas A. Baroną 
partizanai kovoja kaip mitologi
niai pusdieviai. J. Gliaudos kar
žygiai, tikėdami savo misijos 
šventumu, laimi akvinietiško ro
jaus aureolę. A. Kairio simboliško
ji Monika kužda: “O, šventasis 
Partizane, melskis už mus...” Ro
manuose su panieka atsiliepiama 
apie Lietuvos kvislingus ir viso
kius prisitaikėlius. Ypač pliekia
mi miestiečiai. Autoriai gausiai 
apmąsto kilniuosius žmonijos ide
alus; polemizuoja su pasauliu, su 
priešu; prikaišioja tiems; kurie 
nenori kovoti už moralines tie
sas. Taigi emocinė romano tem
peratūra, palyginti, aukšta. Pro
tarpiais girdisi biblinių tekstų in
tonacijos, kai kur suskamba pačių 
autorių atgailos akordai. Partiza
nų žygiai dėl to praranda tikrovi
nį pagrindą ir pakyla į legendų 
plotmę, o A. Kairio pavyzdinis 
Tylėnų kaimas tampa šventosios

Lietuvos alegorija.
Tokioje atmosferoje sukurti į- 

domų personažą, kitais žodžiais, 
gyvą, už savo žemės laisvę kovo
jantį žmogų, nelengva. Užmirš
tama, kad šiais laikais į legendas 
žiūrima pro pirštus. Šiandien pro
zoje vyrauja kietas dėsnis: kovoti 
ir mirti gali tik žmonės, o ne sim
boliai ar pusdieviai.

•

Anatolijus Kairys, IŠTIKIMOJI 
ŽOLĖ. Romanas. Laisvosios Lietu
vos knvgų leidyklos leidinys ~Nr. 2, 
1971 m. Viršelis dail. Antano Rūkš
telės. Lietuvos atgimimo sąjūdžio at
žymėtas romanas. Mecenatai: Janina 
ir Juozas Valiušaičiai. Romanas 254 
psl., kaina $4.00, gaunamas ir ‘Drau
ge’-

*

Iš visų mūsų išeivijos autorių 
(prozaikų, poetų, dramaturgų) 
patriotnio idealizmo baruose A- 
natolijus Kairys yra nepralenkia
mas. Galima abejoti jo patrioti
nių personažų gyvybe, galima 
pykti dėl dialogų atsajumo, situ
acijų dirbtinumo, tačiau abejoti 
patriotiniu patosu nedera. Patrio- 
tika yra Kairio esprit. de corps. 
Jam partizanai šventi. Lietuvos 
gyventojai puikiausi žmonės. Lie
tuvos žemė, upės, ežerai, miškai, 
skliautai — irgi sklidini šventu
mo.

Su tokiu dvasiniu pakilimu jis 
ir žvelgia į turiningus 1940-1945 
metus, norėdamas išsakyti ir pa
pasakoti viską, viską. Jis tai daro 
savotiškos alegorinės santraukos 
būdu — centran pastato kaimą 
Tylėnus, simbolizuojantį Lietu
vą, o Tylėnų centre tobuliau
sia Gintautų šeima su herojiška 
vienturte dukterimi Monika. Gin
tautai atstovauja ne tik lietuvių 
ekonominį veržlumą ir darbštu
mą, bet ir gilias kultūrines vers
mes. Deja, Gintautus supa nege
ri kaimynai, pavyduoliai, nesan
taikos skleidėjai: iš vakarų — su- 
vokietėję Langės, o iš rytų — su
rusėję lietuviai Norodovai. Jie ne
kenčia vieni kitų. Nekenčia ir 
Gintautų. Pavydi. Bendradar
biauja su okupantais. Karo debe-

PR. VISVYDAS

sys užgula Tylėnus. Gintautų 
šeima išdraskoma. Lieka tik Mo
nika su Kęstučiu, pasiryžusi likti

K. Bogdanas Detalė iš paminklo 1863 metų sukilėliams Vilniuje

Lietuvoje ir saugoti laisvės ir kul
tūros povandeninę srovę. Visoje 
knygoje Monikos vardas domi
nuoja kaip saulė danguje. Kas y- 
ra toji Monika? Leiskime atsaky
ti pačiam autoriui:

“Ji nebuvo mokytoja ar dakta
rė. Ji nebuvo kalbėtoja ar kovoto
ja už kieno nors tikras ar taria
mas teises, bet ji buvo garsi. Ją 
žinojo ne tik didysis Tylėnų kai
mas, bet ir kaimai už kaimų ir už 

tų kaimų kaimai. Parapijos’ ir 
valsčiai apie ją kalbėjo plačiai... 
Jos vardas kerėjo visus. Jos var
das vedė visus”. Taigi abstrak- 
čiame, beveik religiniame Moni
kos pavidale matome ne tik Lie
tuvos moterų dorybes, bet pačius 

šventumo pradus. Ji buvo garsi! 
Reiškia —kėlė nuostabą ir žmo
nių prisirišimą.

Nežiūrint to, kad A. Kairys pa
lietė jautriausią laikotarpį ir chro
nologiškai išdėstė mums visiems 
žinomų įvykių schemą, jo knygos 
tikslas ir pobūdis nėra aiškus. 
Knyga parašyta su patosu, tai tie
sa. Tačiau mes visi tautinių 
švenčių metu apie tuos įvykius 
kalbame patriotiškai, iškilmingai 

keliame tautos vyrų ir moterų do
rybes. Iš grožinio prozos veikalo 
reikalaujama kur kas daugiau. 
Reikalaujama originalesnio priė
jimo. Jei “Ištikimoji žolė” yra 
meniška alegorija, tai kodėl joje 
tiek daug paviršutiniško, publici
stinio balasto ir nėra jokių nau
jų dvasinių atskleidimų? Kai 
kam gali atrodyti, kad rašinys y- 
ra tik apmatai būsimai dramai. 
Itin nejaukiai nuteikia tas iškil
mingas tonas. Apie viską trimi
tuojama skardžiais trimitais.

O charakteriai? Nei tipai, nei 
žmonės, nei kaukės. Vieni gal die
vai, gal pusdieviai, o kiti gal šė
tonai? Dramaturgas Kairys ro
mane neigiamiems veikėjams už
krauna dvigubą blogio naštą, su- 
žlugdydamas jų gyvybinius rau
menis. Tuo tarpu teigiami hero
jai, iš anksto įkelti rojun, labai 
nejaukiai pasijunta žemėje.

Knygą galima būtų pusiau su
trumpinti, išvengiant įkyraus 
kartojimo, kaip pavyzdžiui, Gin
tauto šeimos ir Monikos dorybių 
■kėlimo, arba Norodovų bei Lan
gių visokių piktybių per dažno 
minėjimo. Vietomis sušlubuoja 
logika. Būtent, vaikas gimė gegu
žės mėn., o birželio mėn. jį gar
siai besijuokiantį jau girdi pavy
dus kaimynas. Arba į žudynių 
vietą, kur nemotyvuotai žuvo trys 
žmonės ir tapo sužeista Monika, 
subėga didžiausia smalsuolių mi
nia: “pilni laukai žmonių, kiek 
tik akys mato, kiemas ir paežerė, 
nėra kur kojos dėti!” Su tokia vai
kiška hiperbole sunku įtikinti su
augusį skaityotją. O knyga juk 
skirta suaugusių lektūrai. Be to, 
hiperbolė toje vietoje visiškai ne
tinka.

Žinoma, “Ištikimoj žolėj” pasi
taiko tikrai įspūdingų fragmen
tų. Skaitome apie tai, kaip “ne
mirtingieji nemiršta”, klausomės 
Monikos dėdės kun. Alf. Gin
tauto išmintingos prakalbos: 
“vietą reikia saugoti, vietą reikia 
ginti vietą”. Norėtųsi tik paklaus
ti: su kuo gi ginti? Knygoje yra 
daug visokių dramatinių vizijų, 
povandeninių srovių, ankstyvųjų 
mišparų ir Monikos vyro Vytau
to dainų, sklindančių iš Sama- 
nykščio pelkės. A. Kairio patrio-

LEISK MAN PABŪTI
MEDARDAS BAVARSKAS

LOPŠINE

Leisk man pabūti prie tavęs šią naktį, —
Ateis diena ir liksi tu viena.
O kaip norėčiau tau dar vieną pasaką pasekti
Ir užmigdyt nauja, dar niekur negirdėtąja daina.

Rytoj išauš diena, ir tu išeisi į pasaulį,
Bet negalėsiu aš išeiti su tavim.
O, kad lydėtų kiekvieną tavo žingsnį saulė,
O, kad netektų tau jau niekad nusimintu.

Miegok gerai, gyvenimas ne pasaka,
Ir karalaitis nenukerta jam slibino galvos.
Kaip daug, kaip daug turėčiau tau papasakot, 
Bet paskutinę naktį šią gerai miegok.

Tebūnie ši naktis tau paskutinis sapnas ir iliuzija.
Rytoj, žinau, tu išeini gyvent.
O, kad tu niekad nesutiktum liūdesio,
O, kad tave lydėtų džiaugsmas, o ašaros paliktų man.

Nuo tavo kelio nurinkčiau akmenis, kad tu nesusižeistum kojų. 
Jei tik galėčiau eiti aš su tavimi.
Aš pasakas visas, visas dainas aukoju:
Miegok ramiai. Rytoj gyvent tu išeini.

Taip daug dar liko pasakų, kurias norėčiau tau pasekti, 
Kiekvieną vakarą migdyčiau aš tave nauja daina. 
Leisk man pabūti prie tavęs šią naktį.
Išauš rytojus, ir liksi tu viena.

SAULĖGRĄŽOS

Kai stoviu šalia jūsų nykią, ūkanotą dieną, — 
Nuleistos jūsų puikios, vainikuotos galvos.
Ir maldos jūsų skirtos Tam, Kuris visus mus valdo.
Jūs žinote: ne vienos jūs. Ir aš žinau: esu ne vienas.

Ir suprantu aš jus gerai, ir jūs mane suprantate.
Ir mūsų liūdesys tas pats ir ta pati kančia.
Taip mes dalijamės buitimi karčia
Bekaitindami likimą mūsų taip nelemtą...

Bet štai pro debesis prasiskverbia pirmasis saulės spindulys 
Ir jūsų galvos, mane pamiršusios, jo linkui atsigrįžta 
Žinodamos, kad tūkstančiai jų akimirkoj kitoj po žemę šią 

pasklis, 
Kad saulė vėl ir vėl sugrįžta.
Tik mano širdyje palieka graudulys.
Nusvirusi galva pakilti nesiryžta...

tinis simbolizmas perdėm aki
vaizdus. Jei kitas rašytojas mė
gintų taip rašyti, reikėtų gal ir 
papeikti, bet A. Kairiui galima 
atleisti: apie didžiuosius idealus 
jis rašo jau nebe pirmą kartą.

•

Jurgis Gliaudą, AITVARAI IR GI
RIA. Romanas. Laisvosios Lietuvos 
knygų leidyklos leidinys Nr. 1, 1970 

(Nukelta į 5 pusi.)

8 vai. 30 min. ryto pradeda barškėti maši
nėlės. Jų plieniniuose viduriuose zirzia sugau
ta elektra, kleksi spaudomos raidės. Juodos rai
džių pėdos margina baltus, geltonus, melsvus 
ir žalsvus lapus, kuriuos čia įdeda, čia vėl iši
ma vikrūs mašininkių pirštai.

Linda greit nutraukia savo Smith — Coro- 
nos gaubtą ir sugrūda stalčiun. Ji vėl pavėla
vo. Šįryt visą ketvirtį valandos, todėl skuba 
nuduoti seniai dirbančią, kol seselė Agnė neį- 
šlepsėjo pro stiklines draudimų skyriaus duris.

Seselė Agnė buvo sena, pikta ir griežta. 
“Kuolu” vadino ją to skyriaus mašininkės. 
Nežinia, ar labiau dėl griežtumo, ar dėl iš
vaizdos.

— Atrodo, kad visa ligoninė sugrius, jei mi
nutę pavėluosi, — ne kartą skundėsi maši
ninkės viena kitai, bet vėluoti stengėsi retai. 
Linda stengėsi taip pat, bet jai nevyko.

Skubėdama ji dabar įsuka pirmą formą į 
mašinėlę ir nusižiovauja, prisidengdama bur
ną kaire ranka. Ant piršto — sužadėtuvių 
žiedas. Su deimantu. Fredas paklojo viso mė
nesio algą už tą deimantą. Gerutis Fredas! 
Tik bučiuoja kažin kaip nedrąsiai, lyg būtų 
Linda stiklinė. O kaip bučiuotų dr. Peruzzi? 
Virš jo lūpos toks juosvas šešėlis, ir jo dan
tys tokie balti...

— O Paolo! — atsiduso Linda.
Dr. Peruzzi buvo tiek gražus, kiek biaurus 

buvo jo raštas. Slaugės pešėsi dėl Jo operaci-

NOJOLĖ JANKUTĖ

nėj, ir sesuo Margarita turėjo jas suskirstyti 
pamainomis, kad kiekviena galėtų asistuoti, 
dr. Peruzzi operuojant!

Jis buvo tikras italas iš Genujos. Ir kalbėjo 
su akcentu, ir rašėsi ne Paulius, bet Paolo...

O Paolo! Tačiau jis net nežinojo, kad šito
je ligoninėje, antrame aukšte, draudimų sky
riuje dirba mašininkė Linda, kuri skaito jo 
iškeverzotas diagnozes pirmos pagalbos rapor
tuose ir, prieš ištekėdama už Fredo, svajoja 
aipie jo akis ir tvirtas baltas chirurgo rankas.

Linda pasipurto ir žiūri į tuščią formą. Į- 
jungta mašinėlė įkyriai zirzia, ir Linda prade
da rašyti:

Pimoj eilutėj — vardas, pavardė — Hen- 
rinkas Williamson; antroj. — adresas, amžius. 
Tik septynerių metų? Trečioj — draudimo 
numeris — BS1660—3; ketvirtoj eilutėj — 
diagnozė. Antro laipsnio nudegimas. Abu del
nai. Paguldytas vaikų skyriuje, kambarys 215.

—Tie vaikai! Vis kas nors jiems atsitinka.
Lindos pirštai lekia mašinėlės raidynu. 

Linda neturės vaikų. Kam jų reikia. Tik var
gas. Žiūrėk ir šitas, Henrikas, nusideginęs 
prosu, kaip slaugės pažymėta. Atrodo, septy
nerių metų, jau turėtų žinoti...

Henrikas guli lovoje prie lango. Abi jo ran
kos apmuturiuotos baltos merlės tvarsčiais. 
Mylios tvarsčių!

— Jei išvyniotum, galėtum jais apjuosti 
visą ligoninę, — sakė šįryt slaugė Maryjo. — 
Kažin, ar ji juokavo, ar tikrai?

Henrikui skauda delnai. Biauriai skauda. 
Žinoma, nebe taip, kaip vakar! Maryjo sulei
do šiandien jam adatą. Adatos dūris vieni nie
kai, palyginus su delnų skausmu. Bet Henri
kas neverkia. Jis žino, kad dabar bus viskas ge
rai. Jis žiūri pro langą į nugeltusius gatvės 
medžius ir laukia lankymo valandos. Tada 
ateis mama. Vėliau vakare, gal ir tėtė. Vakar 
mama išsėdėjo prie lovos visą naktį. Jos gra
žioji šukuosena susivėlė ir susilamdė vakarinė 
suknelė. Tėtė atrodė labiau piktas ,negu susi
rūpinęs. Bet kai daktaras aptvėrė Henri
ko rankas, tėtė išvažiavo į tą balių. Jis norėjo 
išsivežti ir mamą. Henrikas girdėjo tėtę sakant, 
kad vaikui nieko daugiau negalima padėti ir 
nėra reikalo praleisti tokį svarbų pobūvį, kur 
dalyvaus pats ponas Meyeris. Argi ji nesu
prantanti, kad nuo Meyerio viskas priklauso?

Bet mama nevažiavo. Ji atsisėdo prie Hen
riko lovos ir savo baltais pirštais glostė jam 
plaukus. Henrikas norėjo, kad niekad neateitų 
rytas. Kad mama taip sėdėtų prie jo visą laiką. 
Mylimoji, gražioji mama, kurią fotografavo 
garsūs fotografai ir jos paveikslus dėjo į bliz
gančius madų žurnalus. Žavingi būdavo tie 

paveikslai, ypač, jei mama pozuodavo balinėse 
suknelėse. Taip turėjo atrodyti fėjos, apie ku
rias rašo pasakų knygose... Bet gražiausia 
mamos nuotrauka buvo žurnalo “Moteris 
šiandien” viršelyje. Ten ji sėdėjo pievoje, ant 
kelių laikydama tokią storulę, lyg bandelę 
mergytę. Jos abi uostė vieną didelį ramunės 
žiedą. Ir mama šypsojosi, kaip... tikra tos mer
gytės mama..

Henrikas nuplėšė tą viršelį ir laikė jį pa
slėptą tarp savo knygų. Bet storulę mergytę jis 
iškirpo ir, suplėšęs į mažyčius skutelius, iš
metė. Liko tik besišypsanti mama, ir Henri
kas, žiūrėdamas į tą nuotrauką, vaizdavosi, 
kad mama šypsosi jam.

Iš tikrųjų, mama jam mažai šypsodavosi. 
Ji niekad neturėjo laiko. Kiekvieną dieną ji 
važiavo į foto studiją, ir pas šukuotoją, ir į 
madų saloną. O jei ne ten, tai skrisdavo į ma
dų parodas New Yorke ar San Francisco. Tė
tė visada skrisdavo kartu. Jis buvo modelių a- 
gentūros vyriausias direktorius.

Taip Henrikas ir palikdavo vienas. Ne vi
sai vienas, su Roza. Bet Roza buvo sena ir sto
ra. Jos kelius suko artritis, todėl Roza nemėgo 
vaikščioti. Ji retai eidavo su Henriku į parką, 
o bardavosi dažnai, kad Henrikas tranko du
ris, kad nepasikabina palto, kad pasaulis toks 
blogas ir kad kainos tokios aukštos... Su Roza 
Henrikui nusibosdavo. Ji mokėjo žaisti tik vie
ną žaidimą — domino, o pietums visada vir
davo spagetti.

O kaip laukdavo Henrikas mamos sugrįž
tant! Prisiglaudęs prie stiklinės aerodromo sie
nos, suprakaitavęs ir virpėdamas, žiūrėdavo 
jis į besileidžiantį lėktuvą. Kai iš jo į laukia

mąjį marga čiurkšle išsipildavo keleiviai, 
Henrikas ištraukdavo ranką iš putnios Rozos 
saujos ir pasileidavo pirmyn. Mamą jis galėjo 
surasti ir didžiausioj minioj.

— Mamyte! — klykdavo Henrikas, pulda
mas į jos kvepiantį glėbį.

Bet ar laukdavo tėtės, jis nebuvo tikras. 
Tėtė rūkė “Meerschaum” pypkes ir rengėsi, 
kaip modeliai vyrų madų žurnaluose. Tėtė 
buvo gražus, ypač, kai vilkėjo baltai, buriuo
damas savo “Žuvėdrą”. Bet tėtė reiškė pobū
vius, fotografus ir parodas, kada Henrikas tu
rėjo pasilikti ilgas savaites be mamos. Ne, 
Henrikui nebuvo aišku, ar jis tėtės laukdavo...

Berniukas vėl žiūri į medžius už lango. Jis 
mato tik geltonas, rudas ir rausvas viršūnes. 
Vaikų skyrius antrame aukšte. Iš lovos Hen
rikas negali matyti gatvės. Jis tik girdi duslų 
autobusų burzgimą. Lengvųjų mašinų signa
lai atplaukia pro uždarytą langą, tolimi, ne
aiškūs, lyg sapne. Henrikas norėtų atsikelti ir 
pažiūrėt pro langą. Jis tikrai pastebėtų atva
žiuojantį baltą Mercedes. Bet jam negalima 
išlipt iš lovos. Henrikas dairosi į žalsvas pala
tos sienas. Laikrodžio nėra. Kažin, ar jau greit 
lankymo valanda?

—Paklausiu Maryjo, — galvoja berniukas, 
bet subintuotomis rankomis negali paspausti 
skambučio.

— Maryjo! Maryjo! — šaukia jis.
Slaugė ateina negreitai. O, kaip negreitai! 

Bet glėbyje ji atneša dėžę.
— Henrikai, žiūrėk — tau dovanai —šyp

sosi ji ir deda ant lovos margu popierių apvy
niotą ir oranžiniu kaspinu surištą dėžę. — 
Atrišt?

(Nukelta į 4 pusi.)
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ALBRECHTAS DUERERIS,
500 METU JO GIMIMO SUKAKTI MININT

(Atkelta iš 2 pusi.) 

tiems, nes, anot jo, menas leng
vai dingsta, bet sunkiai ir lėtai 
vėl atrandamas. Tad jis ypač 
rūpinos paruošti jaunus savo 
mokinius, nes žinojo, kad jie te
buvo apmokomi tik amato ir 
meno technikos, kad jie išaugs 
nežinėliais ir bus kaip “laukinis, 
neapgenėtas medis”. Anot jo, 
pagauti žmogaus kūno grožį yra 
svarbiausias meno tikslas, ta
čiau to negalima pasiekti, neži
nant anatomijos ir proporcijų, 
ir tiktai padedant geomet
rijai, grožis gali būti tikrai pa
žintas. Tačiau, priešingai italų 
teoretikams, kaip pvz. Alberti, 
Duereris priėmė ir formų įvai
rybę, pastebimą gamtoje — 
normalią, biaurią, netgi pasibai
sėtiną, Menininkas verčiamas 
vaizduoti gamtą ne tokią, kokia 
ji turėtų būti, bet tokią, kokia 
ji yra, nes menas yra įsmigęs 
gamtoje ir turi būti ištrauktas, 
kombinuojant meninį talentą su 
aukštu technišku sugebėjimu.

Dar Duereriui tebegyvenant, 
ne visi jo teoretiniai veikalai 
buvo baigti ir paskelbti. Jis 
stengėsi atlikti viską, kas atro
dė jam svarbiausia. Jis baigė 
vieną traktatą: “Undenveysing 
der Messung mit dem Zirkel”, 
atspaustą 1525. Rašė kitą apie 
proporcijas ir ruošėsi parašyti 
trečią vadovėlį, vardu "Speis 
der Malernknaberi”. Jį berašant, 
ištiko drugio priepuoliai. Įsiga
lėjusi liga iš jo paliko tik griau
čius. Jis metė viską, išskyrus 
traktato apie proporcijas rašy
mą.. 1528 m. pradžioje jis gavo 
pirmas to traktato korektūras, 
kurias taisė, jau gulėdamas mir
ties patale. Jis mirė tų pačilj 
metų balandžio 6 d., palikdamas 
visą pluoštą pastabų “Malern- 
knaben” vadovėliui. Proporcijų 
traktatas įamžino jo garbę kaip 
meno teoretiko ir buvo daugelį 
kartų perspausdintas ir išvers
tas į septynias kalbas. Duereris 
buvo palaidotas Nuemberge šv. 
Jono kapuose. Jo bičiulis Pirck- 

.heimeris antkapyje įrašė tokį 
savo lotynišką įrašą; “Quicquid 
Albrechti Duereri mortale fuit 
sub hoc conditur tumulo” (Tai, 
kas buvo mirtinga Albrechte 
Duereryje, yra palaidota po šito 
kapo kauburiu).

Vokiškosios dvasios genijus

Jo biografų tvirtinimu, Al
brechte Duereryje susitelkia vi
sas Šiaurės tapybinis genijus. 
T. Gravenas šitai mato labai 
ryškiai atsispindint jo kūryboje, 
kaip pas jokį kitą vokiečių dai
lininką. Duereris subrendo grės
mingiausią savo tautos istori
joje valandą, kai italų renesan
sas. skleidė žmonišką laisvę, in
telektualinį ir’ mokslinį smalsu
mą, kai dailininkas, kaip savo 

Albrechto Duererio kapas Šv. Jono kapinėse Nuemberge, Vokietijoj

profesijos atstovas, turėjo ryž
tis atpalaiduoti savo vaizduotę 
ar pasiduoti vis stiprėjančiai re
formacijos įtakai. Duereris stu
dijavo italų tapybą su tikru 
moksliniu įsigilinimu, rašė vei
kalą apie žmogiškas proporci
jas. Intelekto ir išraiškos pa
trauklumu jis teturėjo tik vieną 
varžovą: Leonardo da Vinci. Ir 
tas intelektas jį įspėjo, kad me
nas stovi virš laiko ir vietos 
įvykių — ir vis tiek savo savy
bėm, kurios yra didelės ir išlie
kamos, Duererio menas yra per
sisunkęs vokiška dvasia.

Begyvendamas Venecijoje, 
Duereris sukaupė visus savo su
gebėjimus ir sąmoningas pa
stangas įgyti italų stilių. Ir tai 
jam beveik pavyko. Sugrįžęs

Albrecht Duerer Keturi apaštalai

namo, jis atrado pats save, ir 
jo suitalinto laikotarpio tapyba 
liudija, ligi kokio laipsnio inte- 
lektutualinis smalsumas ir gry
nai techninis interesas gali nu
kreipti prigimtą genijų. Savo 

i gyvenimo gale, kalbėdamas sa
vo gimtąja kalba visomis gero 
išsakymo priemonėmis, jis nuta
pė aną garsų Heronimus Holz- 
schuherį. Savo dvasia ir atliki
mu tai yra Šiaurės tapyba; sa

vo prasme ir reikšme kaip meno 
kūrinys jis priklauso aukščiau
siai visų laikų portretų klasei. 
Jame matome detalių pamėgi
mą, tipingai vokišką, ir Duere
rio gotikos paveldėjimą. Joks 
italas nebūtų drįsęs ar sugebė
jęs nutapyti barzdą ir plaukus 
su tokia daugybe atskirų linijų. 
Tos detalės dekoratyviai panau
dotos ir pajungtos bendrai 
struktūrai — nuostabiai tvirtai 

galvai su giliu asmenybės įžvel
gimu.

Vienas iš nemirtingųjų

Aukščiau minėtas meno isto
rikas T. Cravenas laiko Duere- 
rį vienu garbingiausių istorijos 
lapuose asmenybių. Savo paties 
profesijoje jis turi vietą tarp 
nemirtingųjų ir teisingai laiko
mas yra antžmogiu. Jo autopor

tretas, nutapytas jam teturint 
vos 12 metų, neleidžia abejoti jį 
buvus stebuklingu vaiku tapy
boje. Būdamas 20 metų, jis jau 
buvo garsus dailininkas, o eida
mas 27 m., jis sukūrė 16 Apoka
lipsės raižinių, pradžią ilgos se
rijos graviūrų, kurios jo gyve
nimo metu žinovų buvo laiko
mos darbu “didžiausio intelek
to, koks kada nors linijomis taip 
save išsakė“’. Tai sprendimas, 
kurio vėlesni amžiai nepakeitė. 
Sėkmė sekė sėkmę, ir Duererio 
garsas nukeliavo į Flandriją ir 
Romą. Tačiau dailininkas visa
da laikėsi tauriai ir kukliai. Jo 
charakterio paprastumas spindi 
kiekviename jo laiškų ir dieny
no lape. Ir kai jis buvo gundo
mas užsienio valstybių pašal
pomis, suteikiančiom jam ištai
gingą gyvenimą, jis vis dėlto la
biau norėjo pasilikti gimtajame 
Nuemberge, nes čia jo padėtis 
buvo panaši į Rubenso Antver
pene ar į Rafaelio Romoje.

Kuklus, bet ir žinąs 
savo vertę

Duereris tačiau juto ir žinojo 
savo vietą ir buvo atidus savo 
garbei, kaip vienas tų, kurie 
pramatė savo nemirtingumą ir 
pranašumo atsakomybę. Jis ne- 
sididžiavo, kai buvo priverstas 
Giovanni Bellini akivaizdoje 
įrodyti, kad jo nuostabus plau
kų nutapymas buvo atliktas pa
prastu teptuku. O kai Rafaelis 
pareiškė, kad jis turės garbę su 
Duereriu pasikeisti piešiniais, 
Duereris galvos nepametė. Savo 
ankstybuose, pačiuose garsiau
siuose autoportretuose, jis save 
vaizdavo ne kaip vietos amati
ninką, o kaip savotiškai supras
tą Kristų. Tai nebuvo arogantiš
kumas ar šventvagystė. Duere
ris buvo garsus ir savo asmens 
grožiu. Ir jis kūrė savo paveiks
lą šviesoje to, kuo jis siekė bū
ti. Jo gyvenimas buvo pajungtas 
dvasiniam tiesumui ir elgesio 
tyrumui, kuriuos jis laikė priva
lomais menininkui. Jis planavo 
savo kūrinius kaip išliekančius 
atspindžius aukščiausio žmo
gaus dvasios laimėjimo.

Kai Duereris atvyko į Italiją, 
senas kronikininkas Vasari pa
rašė apie jį tokį komentarą: 
“Tikras dalykas, kad Duereris,

(Nukelta į 6 pusi.)

KETVIRTOJ EILUTĖJ-DIAGNOZE
(Atkelta iš 3 pusi.)

— Taip, taip! — Henrikui darosi įdomu, 
kas viduje. Įdomu, kas tą dovaną atsiuntė — 
mama ar tėtė?’

—Maryjo, ar yra kortelė? Perskaityk,— 
prašo jis.

Iš po kaspino slaugė ištraukia ilgą geltoną 
voką ir atplėšia. Voke — geltonas- popierinis 
liūtas guli po akacija, aukštyn iškėlęs ap
tvarstytą leteną. Salia jo garuoja didžiulis vir
dulys. Liūto mina tokia juokinga, kad Henri
kas sukikena.

— Girdėjau — tau atsitiko nelaimė! — 
skaito slaugė kortelės įrašą, — argi tau niekas 
nesakė, kad arbatą reikia maišyti su šaukš
tuku? Sugyk greičiau! Tėtė ir mama.

Henrikui linksma.
— Pastatyk kortelę ant staliuko. Tas liū

tas man patinka. Jam skauda leteną, kaip 
man!

Slaugė klusniai atremia geltoną liūtą 
į vandens stiklą.

— Henrikai, kaip tu manai, kas čia? — 
pabarbena ji kaspinuotą dėžę.

— Atrišk, atrišk!
Slaugė atriša kaspiną, nuplėšia margą po- 

pierį ir atidaro dėžę. Berniukas sėdi lovoje iš
sitempęs. Delnuose jis nebejaučia jokio skaus
mo. Maryjo iškelia mėlynos odos lagaminėlį. 
Prie jo rankenos kabo mažutytis raktelis.

— Atrakinki — šnibžda berniukas. Už
raktas spragteli.

— O-o-o! —Sušunka Maryjo, — Henri
kai, žiūrėk!

Juodo aksomo guolelyje Henrikas mato 
blizgantį mikroskopą.

— Kai pagysi, ką norėsi per jį matyt pir
miausia? Amebą? — klausinėja berniuką Ma
ryjo.

— Ne. Apdegusią mano oda, — sako Hen
rikas.

—Tu būsi daktaras! — nusijuokia slaugė.
— Taip. Patalogas, — rimtai paaiškina 

jai Henrikas.
— Iš kur tu žinai tą žodį? — stebisi Ma

ryjo-
— Aš turiu medicinšką žodyną.
Slaugė paglosto berniuko plaukus, ir jis at

simena mamą.
— Maryjo, kiek laiko? Ar jau tuoj lanky

mo valandos?
Slaugė žvigterį į laikroduką.
— Jau greit. Už pusvalandžio.
Ji uždaro mikroskopą ir padeda ant palan

gės.
— Iki, Henrikai!
— Iki! Ateik, kai atvažiuos mano mama. 

Turi pamatyt, kokia ji graži!
Henrikas vėl vienas. Bet neilgam. Už pus

valandžio atvažiuos mama. Gal ir tėtė. Bet ge
riau, kad jis neatvažiuotų. Henrikas turi daug 
ką mamai pasakyti. Apie tai, kaip užau
gęs studijuos mediciną ir apie tai, ką dabar 
veiks su mikroskopu. Todėl būtų geriau, kad 
tėtė neatvažiuotų. Jam girdint, sunku kalbėti 
apie savo planus. Tėtė visada skuba ir skubi
na mamą. Užtat ji taip dažnai sako, “He
niuk, pakalbėsim vėliau”. Bet vėliau Henrikas 
pamiršta, ką norėjo sakyti!

Vakar, kai po dviejų savaičių tėtė su mama 
parskrido iš San Francisco, Henrikas nesitvė
rė džiaugsmu.

— Tu kaip šunelis. Jei turėtum uodegą, 
tai gaudytum! — bambėjo Roza, dengdama 
stalą pietums. O Henrikas juokėsi, sekioda
mas mamą po visą butą ir nenustodamas ple
pėti. Net ir tėtė jo nepertraukė. Tėtė buvo ge
roj nuotaikoj, niekur neskubėjo.

Po pietų mama sutiko apžiūrėti Henriko 
sliekus, kurie gyveno rūsyje, plastikinėje dėžė
je pilnoje minkštų durpių ir juodžemio. Jiedu 
ėjo pro tėtės kabinetą, kai ten suskambėjo te
lefonas. Nelemtas, biaurus telefonas! Berniu
kas telefono nekentė. Telefono skambutis 
reiškė, kad jis vėl turės palikti vienas su Roza...

— Mama, einam greičiau! tempė ją Hen
rikas, bet mama sustojo ir klausėsi.

Kabinete tėtė kalbėjo į žalią ragelį:
— Puiku, Robertai! Sakai, pats Meyeris? 

Žinoma atvyksim. Suprantu, suprantu... Bū
sim punktualiai...

Henrikas nutirpo. Jie vėl išvyks? Šįvakar? 
Ne, tik ne šįvakar!

— Marina, paklausyk! Turi laimę, miela! 
šaukė tėtė. — Šį vakarą pas Robertą vieši 
Meyeris!

— Tas Meyeris? — Ploni mamos antakiai 
pakilo aukštyn.

— Tas pats. Ir nori tave matyti. Robertas 
mudu kątik pakvietė. Devintą, punktualiai.

Tėtė išėjo iš kabineto ir apkabino mamą 
per liemenį. -

— Marina, pagaliau! Aš žinojau, kad se
nis negalės tavęs nepastebėti! Ypač, kada tai 
rolei jis ieško naujo veido ir naujo vardo!

— Mama! Einam pažiūrėti sliekų! — tempė 
Henrikas mamą už rankos. — Tu žadėjai!

— Nustok su tais sliekais! — subarė berniu
ką tėtė, — mama neturi laiko. Jai reikia šu
kuotis.

Mama pažiūrėjo į Henriką.
— Man skauda galvą, —pasakė ji.

— Nejuokauk! — susiraukė tėtė. — Pa
skambinsiu Mme Perrault. Atvažiuos į namus 
sušukuoti. Nenuvargsi. — Ir tėtė vėl pakėlė 
ragelį.

— Mama, juk tu nevažiuosi pas tą Meyeri 
šiandien? Tegu jis palaukia. Mudu eisim pa
žiūrėti sliekų. Tu žadėjai! — Henrikui trūk
čioja lūpa.

— Bet, Heniuk, aš turiu važiuoti. Ponas 
Meyeris — garsus filmų direktorius. Jis paskirs 
man rolę savo filme. Ar nenorėtum matyti 
mamą ekrane?

— Aš norėčiau, kad tu būtum su manim,
— sumurmėjo berniukas ir pradėjo verkti.

— Mme. Perrault atvyks už valandos, — 
pranešė tėtė, pastumdamas į šalį telefoną.
— O kas čia dabar? —nustebo, pamatęs ver
kiantį Henriką.

— Mama, pabūk su manim, — šniurkš
čiojo berniukas, — tegu tėtė važiuoja pas tą... 
Meyėrį...

— Aš nežinau... gal reikėtų atidėti.. Gal 
rytoj.. — nedrąsiai prabilo mama.

— Marina, nebūk ir tu, kaip vaikas! Žinai, 
kad negali praleisti tokios progos. O tu, Hen
rikai, nevaidink mažyčio. Laikas suprasti, kad 
tėtė ir mama turi svarbesnių reikalų, negu sė
dėt su tavim namie. Jei sunkiai sirgtum, ar 
labai skaudėtų kas, tai, žinoma, nevažiuotu- 
mėm. Bet dabar... Žiūrėk, kad daugiau nesi- 
ožiuotum!

Tėtė kalbėjo rūsčiai ir atrodė toks didelis... 
didelis... Bet Henrikas buvo mažas. Jis norėjo 
apsikabinti mamą... Jis norėjo verkti...

—Ne, Heniuk! — šnibždėjo mama, — 
rytoj. Rytoj mudu būsim kartu visą dieną...

Henrikas užsidarė savo kambary. Jis norėjo 
numirti. Kaip Rozos brolis pernai. Roza buvo 
nusivežusi Henriką į koplyčią. Ten, tarp gėlių, 
balto satino raukšlėse, gulėjo tas jos brolis. 

užsimerkęs ir sunėręs rankas.
Henrikas atsigulė ant lovos, užsimerkė ir 

sunėrė rankas. Taip jis gulėjo ilgai, bet nemirė.
— Miręs žmogus nieko nebegirdi, nieko 

nebemato, — aiškino tada jam Roza. Bet 
Henrikas girdėjo, kaip atvažiavo Mme. 
Perrault sušukuoti mamą, kaip Roza varstė 
drabužinės duris... (

Ne, numirti nebuvo lengva. O susirgti?
Juk tėtė sakė, jei sirgtum ar labai skaudėtų 

kas, nevažiuotumėm...
Henrikas atsisėdo ir ėmė galvoti. Jis spau

dė rankas, kojas, šonus, bet niekur neskaudė
jo. Būtinai reikėjo susirgti. Greitai ir sunkiai.

Berniukas išėjo į virtuvę. Jis ieškojo ką 
nors suvalgyti, nuo ko skaudėtų pilvą. Bet pil
vo skausmas — nedidelė liga. Dėl to mama 
nepasiliktų namie — tėtė jokiu būdu neleistų!

Henrikas ėjo iš kambario į kambarį. Visur 
buvo tuščia, tik mamos buduare girdėjosi bal
sai: tėtė nurodinėjo Mme. Perrault, kaip su
šukuoti mamą.

Pagaliau mamos drabužinėje Henrikas at
rado Rozą. Iš margaspalvės kabančių sukne
lių eilės ji traukė juodą su pilkų plunksnų ap
vadais. Ant minkštai apmuštos lentos jau sto
vėjo įjungtas prosas. Henrikas prislinko artyn. 
Jam patikdavo žiūrėti, kai Roza prosydavo.

— Kur riogliniesi? Dar prosą numesi, ar 
nusideginsi! — subarė jį dabar berniuką. Tuo 
tarpu supčirškė skambutis.

— Ateinu, ateinu! —nekantriai burbtelė
jo Roza ir išpūkštė pro duris.

Henrikas žiūrėjo į prosą. “Ar nusideginsi...” 
girdėjo jis Rozos žodžius. Nusideginus tikrai 
turi skaudėti. Ir po to, tur būt, reikia sirgti... 
Berniukas pasilenkė prie proso. Į veidą tvoskė 
karštis. Jis užsimerkė ir abiem rankom griebė 
įkaitusią geležį...

(Bus daugiau)
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tų abejonių, be instinktų prasi- šio būrio partizanas Mikalojus, 
. veržimo, be partizaniško skur- talentingas drožėjas.

do ir kančios, be juodo ir balto,
pasidaro knyginiai, kabinetiniai. ■ nančių dialogų irgi maža. Auto- 

Kai kuf norisi, kad autorius rius į savo herojus žiūri nuosta
bos akimis, į jų psichologinę pu
sę mažai kreipdamas dėmesio. Be-

Tikrovės romane nedaug. Įtiki-

jų nepaprastumas prives suabejo-. partizanai atskleistų ne kaip j raiškaus partizaninio personažo.
* I —I—-1—— lt —i — — *, .nei + inil' ' + Msn.rizvtAf X r 1" VV rnf t W t Vr

L. Tolstojus yra įrodęs, kad, 
per daug neidealizuojant savųjų 
ir be reikalo nesmerkiant priešo, 
prozoje galima pasiekti žymiai 
didesnių efektų. O dabar tiesiog 
nesinori patikėti, kad rusų kapito
nas Buškov, medaliais apsikabi
nęs, lįstų į partizanų ugnį ir 
šauktų: “Vaikinai, pirmyn, vaiki
nai, pirmyn. Stalinas nepripažįs
ta abejonių. Nuo jo vieno vardo

Kondpoziciniu atžvilgiu < J. 
Gliaudos romanas gana tampriai 
sudėtas. Nuo pradžios iki galo fa
bula sukasi apie tą patį, Lauke
sos liūne įsitaisiusį, partizanų bū
rį. Pamiškėje maišosi stribai ir į- 
traukia savo tinklan partizanų 
ryšininkę Aistą, kuri lankosi par
tizanų talkininkės Anelės trobe
lėje. Susižeidusi koją, Aista guli 
bunkeryje ir nenutuokia, kad jos 
simpatija donžuaniškas Banionis 
yra stribas. Dėl to į stribų na
gus pakliūva naujas ryšininkas 
Dobilas. Tardomas ir mušamas, 
jie nieko neišduoda. Stribai pa
galiau sugalvoja paleisti Dobilų 
gyvą drauge su partizanų vado 
kapitono Graudulio žmona, kad 
ji savo vyrui nuneštų ultimatu
mą nustatytu laiku pasiduoti, ar
ba susilaukti Grandulio dvylika
mečio sūnaus nužudymo ir jo 
kūno išmetimo šventoriaus patvo
ryje. Partizanai puola stribų Šta
bo būstinę. Randa jau sušąudy- 
tus kalintus ūkininkus, bet ne
randa vado sūnaus. Drąsiame žy
gyje žūva daug kovotojų. Stribas 
Banionis patenka nelaisvėn. 
Grandulis nusprendžia paleisti 
stribą, kad nuvestų Aistą ligoni
nėn. Tačiau Aista Banio- 
niui šauna į veidą. Epiloge su
skamba patetiškas himnas buvu
siems partizanams.

Autorius neapsirihoją vien tik 
tuo žygiu. Gana vaizdžiai nupieš 
Siamas partizano Barkaus lanky
masis. miestelyje, .kur patvoryje 
guli keturi partizanų lavonai, 
tarp jų ir Anelės. Ir kiti aprašy
mai — išniekintų partizanų lavo
nų laidojimas, Barkaus žuvimas, 
kova prie bunkerio, o ypač suža
loto paklydusio partizano Pran
cūzo pagalbos šauksmas (Būk 
gailestinga, motin, patausok mifš 
tantį zimagorą) darniai paryški
na anuometinių kovų tragiką.

Jei romano struktūrinis sudės
tymas ir kai kurių fragmentų 
raiškumas autoriui pavyko gerai, 
personažų pavaizdavimo lygis ne
prašoka vidurkio. Stinga Šiltos, 
žemiškos paletės, kuri suteiktų 
vyrams kūną ir kraują. Jau toks 
Viršila galėtų būti tikrai centri
nė figūrą. Jis turi visus, duome. 
nis: Lietuvos karys profesiona
las, drausmingas, kupinas ryžto, 
bet drauge tėviškas ir šiltas kovos 
draugams. Apie jį mes sužinomė 
palyginti daug. Viršila atėjo į įhiš- 
ką, kadangi bolševikai ištrėmė 
žmoną, o trylikametį sūnų Algir
dą bebėgantį nušovė. Blankiau 
pavaizduotas į Viršilą labai pa
našus kapitonas Grandulis. Kiti 
vyrai: Beržas, Brolis , Balnas, A- 
rūnas, Dobilas susilieja toje pa
čioje drąsos, ryžto, idealizmo sro
vėje. Jie visi neapkenčia okupan
to, visi daug medituoja, visi 
trokšta laisvės. Vis dėlto tikrų 
motyvų, nuvedusių juos į mišką, 
autorius kažkaip neišryškina. Se
minaristas Brolis išėjo į girią tė
vų palaimintas. Balnas kadaise 
paviliojo Arūno žmoną ir dabar 
stengiasi uoliu partizanavimu iš
pirkti kaltę. Jie abu ir miešta 
drauge.

Nedaug apie tuos vyrus sužino
me ir iš jų pokalbių, nes jie vi
si šneka beveik apie tuos pačius 
dalykus: pavergėjus, sąjunginin
kus, apie artėjančią laisvę, apie 
raudonosios gurguolės sunaikini
mą ir vėliau apie nustribinimą. 
Ir šneka jie labai vienodai. Aiš
ku, kautynių tematika ir politika 
partizanams labai rūpėjo; viltis 
buvo kasdieninė duona. Tačiau 
dialogai be šiurkštumo, be rie
besnio sąmojo; taip pat žmonių 
santykiai be savisaugos padiktuo-

samprotaiitų ne savo, bet perso
nažų mintimis. Ypatingą dėmesį 
jis kreipia į seminaristo Brolio 
meditacijas apie Tomo Akvinie
čio laimėj sampratą. Brolis klau
sia: “Bet kuris partizanas, kuris 
laisvės kovotojas nepateks į rojų? 
Tas apmaudas, tas idealo ilgesys, 
toks sutirštintas, liepsningas, ku
ris atvarė į miško kovotojų ei
les, ar nėra sielos išbaltinimas, 
palaimos stovis prieš rojaus var
tus?” Tektų sutikti su Broliu ar 
su autorium, kad partizanai pa
tenka į rojų. Galima tik suabejo
ti dėl vienpusiško kovos suidea- 
linimo. Kai kurie komjaunuoliai 
stribai irgi tarėsi kovoją ir mirš- i 
tą už švenčiausias idėjas: liau
dies gerovę, tėvynę, partiją ir t.t. 
Kiekvieną kieta idealistinė dog
ma, kaip lazda, turi du galus. 
Skaitytojui šiaip ar taip įdomu, 
ką medituodami galvojo ir tie, 
kurie taip atkakliai naikino Lie- 
tbvos laisvės gynėjus?

J. Gliaudos romane pasitaiko 
gražių gamtos, ypač miško ir Lau
kesos liūno pavaizdavimų. Pasi
taiko ir korektūros klaidų. Stilius 
dažnai užlūžta nuo kalbos dirb
tinio gražinimo (liūliuojančio 
čiužesio; nerausvėjančios prieš
aušryje styrojo vėjovartos). Šiaip 
knyga skaitosi lengvai. Kovų ap
rašymai tikrai šauniai suregzti, o 
pabaigoje įvykiai praūžia su aitva- 
riška aistra. Ir tas Epilogas iš- 
trykšta' laisvai* Tr elegiškai, kaip 
sjęlvartingas kovotojų apraudoji- 
ipas arba šauksmas pasauliui ir 
kaltinimas tiems, kurie galėjo, 
bet riėparėrtiė p'dftizanų žūtbūtR 
nės kovos.

Aloyzas Baronas, VĖJAS LEKIA 
LYGUMA. Romanas. Laisvosios Lie
tuvos leidyklos leidinys Nr. 3, 1971 
m. Lietuvos atgimimo sąjūdžio atžy-. 
mėtas romanas. Viršelis Kazio Ve- 
selkds. Mecenatai: Marija ir Bruno
nas Macianskai, Romands 177 psl., 
kaina $4.00, gaunamas ir “Drauge”.
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Pažįstame A. Baroną kaip ly
rišką buities novelių rašytoją. I- 
vykį jis dažniausiai apgaubia ele
ginėmis nuotaikomis, vienur ki
tur įdėdamas išminties ir sąmojo 
žiupsnį — baronišką aforizmą. 
Naujame, romane jis pasuka į ga
na kruviną partizaninių kovų 
lauką, kur medžiaga Šaukiasi epi- 
koj o ne lyriko. Gležno sukirpi
mo autoriui nei toks laukas, nei 
tokia'forma nėra artimi. Čia Juk 
reikia ramiai suderinti tirštą žūt
būtinių kovų perteklių su veikė
jų charakterizavimu, su laiko bei 
atmosferos pavaizdavimais. Sudė
ti į gana trumpą knygelę ištisą 
kovų epochą (1944 - 1956) yra 
milžiniškas uždavinys.

A. Baronas mėgina visą 
problemą išspręsti novelistiniu 
būdu, lipdydamas romaną iš ke
liolikos epizodų, daugiausia vaiz
duojančių partizanų susirėmimus 
su rusų emgebistais. Susidaro sa
votiška nuotykingų pasakojimų 
rinktinė. Tiesa, tuos vieningus e- 
pizodus jungia keli elementai: ga
na miglotas emgebisto pulkinin
ko Burlitskio asmuo ir kai kurių 
partizanų — Uosio, Mikalojaus, 
Šeštoko Šarūno ir kt. — pakar
totinas dalyvavimas . įvairiose 
knygos vietose. Gana įdomiai pa
rodoma, nors su dirbtinumo prie
skoniu; kaip po kiekvienos kovos 
rusai randa ant savo lavonų pri
segtą lapuką su Gedimino stul
pais (Burlitskiui primenančiais 
kartuves) ir užrašu: Visus jus iš
tiks toks pats likimas, čia mūsų 
žemė. Motyvas “čia mūsų žemė” 
kartojasi. Burlitskį persekioja ir 
mažos statulėlės, randamos vie
nur kitur. Jas išdrožia ir tuos per
spėjimus užrašo paslaptingas Uo-

jokių išimčių jie visi yra didvy
riai, Lietuvos laisvės gynėjai. Ka
riauja jie tikrai šauniai ir suma
niai. Vienu šūviu paguldo kvai
lai puolantį rusą. Pavyzdžiui, 
moliniame tvarte besigindami 
septyni kovotojai išguldo 67 em- 
gebistus; pelkėje sunaikina ištisą 
galybę. Rusai lenda į spąstus kaip 
mokykliniai vaikai. Toks partiza
nų šaunumo idealizavimas Ba
rono prozą nejučiom nukelia į 
legendos plotirię. Skaitytojai da- _____ ______  _____  ___
linai gal ir patikės kai kuriais žy- i griūna tvirtovės.” Taip pat nei-' kursas. 'Sovietų Sąjungosjįskai-
giais, bet sėkmės gausa ir situaci-

i

Partizano motinaMozoliauskas

• parU£člIlčll člisMCisvų 11c Kaip ’ įaiSKaus pai uLaimnu yvijviiaLv. 
I simboliai ar kokie nors šventieji, j Visi trys rašytojai šia kryptimi y- 
' bet kaip realūs žmonės, moką ra žengę savitą žingsnį, pakloda- 
kentėti ir džiaugtis, su pliusais ir mi medžiagą, isliedami emocijas.

, minusais, su visais individų bruo-! Visa tai ateityje prisidės prie par- 
žais. Dar iki šiol nesukūrėme i tizanų epo gimimo.

Maskva geriausiu bosu 
pripažino V. Daunorą

Prancūzijoje, Tuluzos mieste, 
vyks tarptautinis vokalistų kon-

tikėtini ir kiti rusų kvailumo ir, tant ir Raitijos valstybes, solis- 
cinizmo pavyzdžiai. Savo ruožtu |tai . kandida!ai tam konkursui 
neskoningai skamba mongolų 
tautybės lipdymas ant kokio nors 
kareivių padaryto žiaurumo.

Tiek romano struktūrai, tiek 
visai dvasiai itin kenkia keista a- 
nekdotiška istorija apie rusų ka
rininko Šurkov pasityčiojimą iš 
dviejų lietuvių tarybinių rašyto
jų. Viskas atsiduoda farsu. Leite- 
nančiokas su pistoletu priverčia 
vieną rašytoją su buteliu tvoti 
kitam į galvą. Tas aukštielninkas 
krenta, atsimušdamas į radiato
rių, ir trečiadienį, gegužės antrą 
dieną, miršta. Juk tą dieną mirė 
Petras Cvirka. Be abejo, Cvirka 
ir kiti jo bendraminčiai komunis
tų dogmos ar likimo inercijos va
romi pataikavo rusams, tačiau lo
giškai neįmanoma, kad mažo ka
libro enkavedistas tuo metu būtų 
išdrįsęs tyčiotis iš partijos globo
jamų propagandistų. Žinoma, 
tuo anekdotu autorius lyg ir no
rėjo pabrėžti anuometinių rašyto
jų pataikūnišką prisirišimą prie 
sovietinio lovio.

į buvo parenkami varžybų keliu 
Maskvoje. Varžybos buvo pra-

Apibendrinant galima pridurti, 
kad minėti romanai, mažiau ar 
daugiau, turi vargo su emocinės 
pusiausvyros išlaikymu. J pusla
pius braunasi lietuvių tautai pa- ■ 
darytos epochinės apimties 
skriaudos, kaip šmėklos užgožda- 
mos vaizduotę ir mąstymą. Gro
žinės literatūros vėikalui parašy
ti reikia perspektyvos, atstumo, 
objektyvumo ir rašytojiškai šal
to kraujo. O dabar visur matome 
mongoliškus bruožus, išdrasky
tus kaimus, žvėriškus enkavedis
tus, pamestus lavonus. Visur ma
tome tik savo žaizdas. Mūsų klai
dinga nuomone, visi tie, anuomet 
“šiltai”. įsitaisę miestuose ir mies
teliuose, buvo okupanto įrankiai. 
Taip žiūrint į viską, romanų at- ( 
mosfera pasidaro nepakeliamai 
tvanki. O norėtųsi, kad apie aną 
nelaimingą dešimtmetį būtų ra
šoma su didesne savitvarda, bū
tų laikomasi platesnės istorinės 
skalės ir kuo didesnio įvykių au
tentiškumo. Grožinis romano ba
lansas turi būti išlaikytas.

Taip pat pageidautina, kad
R.

OF YOUR 
INVESTMENT

AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?
AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda pasko

las prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M. Tues 9 to 4. Thurs. and Friday 9 to & Sat. 9 to 12:30.

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575

dėtos pavasarį ir jos baigtos 
tik rugpiūčio mėn. Dalyvavo 35 
solistai ir iš jų trims bus leista 
dalyvauti konkurse Prancūzijo
je. Vilniuje pranešta, jog var
žybose sėkmingai pasirodė sol. 
V. Daunoras ir vertinimo komi
sija Maskvoje lietuvį vienbalsiai 
pripažino geriausių bosu. Tai 
pažymėjo “Tiesa”. (E.)

Nuo 
1914 Mėty

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos audra "stos iki 
$?0,000.00

Frank Zogas. President

5'^
Ali accounts cona- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

jii
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 69632

PHONE: 254-4471

6 ?-
2 Y ears Savings 

Cerlificates

(Minimum $5,000)

- LUSSR'
SENA PATIKIMA FIRMA

Ir toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, yprasfu tradiciniu 
būdu, kaili tarnavo 4(1 savo egzistavimo meti).
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, dėko
jame Jums už jūsų paramų. Jei ne, prašome Išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite.

PAŠTU GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės Į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnuf Street, Philaldephia, Pa. 19106

TEL: — 215 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

TEL. (212) 725-2449

Arbn j bet kuri mūsų skyriaus atstovų
PHTLADELPHIA. PA. 10123 

1013 N. Marshall Street 
WA 5-8878

BAIZHMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2 - 2374

SO. BOSTON. MASS. 02127
300 Mest Broadivay 

AN 8 - 8764

į CHICAGO. ILL. 60632 
4102 Arclier Avenue

Tel. 254-4144

BRANCH
CHICAGO. ILL. 60022 

2242 IV. Clilcago Avenue 
BE 5 - 7788

CLEVELAND, OHIO 44113 
787 East 185th St 

486 - 1836

DETRO1T, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577
PITTSBURGH. PA. 15222 

346 Thlrd Avenue
GR 1-3712

LOS ANGELES, CALIF. 90020 
2841 Sunset Blvd.

213-382-1568

I S 8AN FRANOISOO, OAL. 04122 
1236 — Oth Avenue

> LO 4-7081

I
I

TRENTON. N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 0.0163

ELIZABETH, N. JERSEY 07201 
950A Eliza beth Street 

354-7008

HAMTRAMOK, MICH. 48212 
11115 Jos. Catnpau Avenue 

365 - 6350

KANSAS CITY. KANSAS 60102
18 South Betliany

AT 1-1757

MIAMI, FLORIDĄ 33138
6405 Blscayne Boulevard 

FR 9-8712
MINNEAPOL1S, MINN. 55418 

2422 Centrai Avė. N. E.
(012) 788-2545

NEW BRITAIN. CONN. 06052 
87 Shuttle Mendow Avenue 

Tel. 224-0820

NEW YORK. N. Y. 10003
101 First Avenue

OR 4-3030
PARMA. OmO 44134 

5432 Statė Road 
740 . 3033

ROCHESTER. N. V. 14021 
683 Hudson Avenue 

BA 5.5023

VTNELAND. N. J. 08360 
Pu rišli Hali

West Landls Avenue
600-091-8423

SEATTLF. WASH. 08108 
1512 N. 30th Street 

IMTE 3 - 1853
SOVTH RIVER, N. J. 08882 

168 Mliitehead Avenue 
257-2113

IIARTFORD, OONN. 06103 
11 Charter Oak Are.

249-0255
MORCESTER. MASS. 01604

82 Harrison Street 
417-708-3347

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INO. yra PODAROGIFTS, INO. 
įgalioti imti dovanų užsakymus iš Sovietų gamintų daiktų: automobi
lių, šaldytuvų, televizijos aparatų, motociklų* rūbų Ir t. t.
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POKONCERTINE KAVUTE
Recenzijinis pašnekesys apie Aidučių ir Šalčių koncertus

DAIVA MATULIONYTE

Kaip paprastai daroma svariu 
nuomonių pareiškimo atveju, 
pasikviečiau pas save keletą ypa
tingai apie šj reikalą nusima
nančių asmenybių, kad jos pat
virtintų ir paskatintų mano abe
jingą žodį. Tai buvo po Aidučių 
(rūgs. 18 d.) ir Astros ir Alfredo 
Šalčių (rūgs 19 d.) Jaunimo 
centre, Chicagoje, koncertų. Su
sirinko mano pastogėje tokie 
žmonės; p. Senavė Deja (garsus 
tstų dailininkas), p. Schlag 
Erisch (vokietis), ponia Nuobo- 
dienė (žinoma meno bei moterų 
aprangos žinovė), p. red. Adolfas 
Absurdėlis (požeminio laikraš
tėlio leidėjas bei redaktorius, la
bai tvirtai bei liberaliai nusitei
kęs) ir pagaliau stud. Satyrpuck 
Buch (klasikinės bei lietuvių 
liaudies muzikos mėgėjas). Aiš
kumo dėlei aš perteiksiu Čia jų 
diskusijas lietuviškam vertime.

PONAS S.D.: Man Aidučių 
koncerte visai nepatiko scenos 
papuošimai. Tos pakabintos 
juostos jokio pozityvaus efekto 
neiššaukė. Pagaliau ta merlė taip 
neestetiškai buvo suplėšyta, kad 
atrodė lyg skudurai. Be to, ji net 
nebuvo išprašyta. Sakyčiau, kad 
vaizdas buvo labai prastas.

PONIA N.: O, taip, visai su
tinku. Atrodė, lyg paskutinę mi
nutę buvo viskas krūvon sumes
ta. Tiesa, gražiai dainavo, ta
čiau rūbai nevisai vykusiai mer
gaites dabino. Bet tautiniai rū
bai, kurios jos dėvėjo, dainuoda
mos Juozo Strolios ir Vytauto 
Jančio dainas, atrodė labai spal
vingai. Deja, tos baltos suknelės! 
Nei linijų, nei nieko, tik apvalu 
ir ištįsę.

STUD. S.: Jūs vis kalbate apie 
tokius menkniekius! Gi svarbiau
sia yra muzika! Be minėtų kom
pozitorių, jos dar dainavo Stasio 
Gailevičiaus, Giedros Gudauskie
nės ir Salomėjos Cerienės—Mulks 
dainas. Man labai patiko J. Stro
lios “Kai aš ėjau” ir “Trys sese
lės žlugtą skalbė” atlikimas. Ta
čiau tos “Ilgesio dainos” (St. 
Gailevičiaus) ir “Naujos dainos” 
(G. Gudauskienės) nuskambėjo 
gana banaliai. “O Tėvyne ma
noji”, paskutinė programos dalis, 
sudarė progą ir solistėm pasi
reikšti. Čia Audronė Simonaitytė 
nunešė visas kitas savo turtingu 
ir sultingu balsu.

PONAS S.E: Kaip tai nunešė? 
Jos yra išlavintas balsas, tai iš

jos ir daugiau reikalaujam. Man 
tai patiko visos: Marytė Juzėnai- I 
tė, Nijolė Pračkailaitė ir Vaigalė 
Kavaliūnaitė. O jei Liucija Bui- 
vydaitė — Ambrosini būtų ret
karčiais pustoniu neuždainavus, I 
tai ir jos dainavimas visai būttj 
buvęs priimtinas.

RED. AB.: Bet joe, Lucijos, ta 
daina “O Tėvyne manoji” visiš
kai netiko užbaigai. Anot Val- 
taire, “Ce qui n’est pas vrai, 
r.’est pas candide.”

PONAS S.D.: Man iš dalies 
Aidučių gaila. Turėtų jos rasti į- 
domesnį būdą dainoms pristatyti, 
nepasitenkinti vien tik vietų kai
taliojimu bei trafaretinių, ži
buoklėmis persunktų eilėraštukų 
“Svajonės” deklamavimu.

PONIA N.: Taip, taip, gal ko
kį montažą, supraskit, įrėmavi- 
mą, kaip vazą gėlėm, šaldytuvas 
maistui, kojinė kojai...

STUD. S.: Atleiskit, gal Jūs, 
ponia, per daug entuziazmo, kaip 
menininkė, rodote.

PONIA N.: Ačiū, bet ar nesu
tinkate?

PONAS S.E.: Būtinai sutinku. 
Publikai nusibosta matyti tik be
sikaitaliojantį vaizdą o vis tiek 
tebegirdėti tą patį garsą.

STUD.S.: Manyčiau, kad ypa
tingai reikia atkreipti dėmesį į 
Alice Stephens kruopštų ir mu
zikalų Aidučių paruošimą, o taip
gi pagirti akomponuotoją Geral- 
dine Niwranski. Tik gaila, kad 
p-lė Niwranski nepasirodė sce
noje. Jai skiriu bent du aplodis
mentų.

RED.AB: Gi Tolstojus, maty
damas nuogą slieką, pasakė: 
“Meilė akla kai kuriais atvejais”.

PONAS S.E.: Pagirtinas ir 
punktualumas. Tvarka visuomet 
pageidaujama.

PONIA N.: Bet ar nepatiko 
jums Astra ir Alfredas Šalčiai?

PONAS S.D.: Kaip ne! Kon
certas labai linksmas bei nuošir
dus. Nesitikėjau šitokio žanro 
pasirodymo ir buvau malo
niai nustebintas.

STUD. S.: Taip, sveika neuž
sisklęsti muzikoje. Kas arti prie 
širdies bei jausmų, to verta pasi
klausyti. Astra ir Alfredas aiškiai 
myli savo dainas ir nori dainuo
ti. Panašių stilių galima daug 
rasti, tačiau Šalčiai išsiskiria sa
vo šiltu dainų perdavimu. Būtų

Astra ir Alfredas šalčiai dainuoja Jaunimo centre, Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

| niškai nusiteikęs. Jie nesipūtė 
čia kokiais iškiliais menininkais. 
Reikia pagirti p> Petrutį ir Mar
gutį, kad napabijojo išbandyti ir 
naujo pobūdžio koncerto.

nemažai pagarsėję. Gi jų pir- 
plokštelė (vokiškai įdainuo- 
išparduota, jau net laukia- 
antros laidos. Vokietijoje šis

gal įdomiau, jei ateityje jie pa
bandytų paįvairinti antrą balsą, 
nesiribojant vien tercijomis.

PONAS S.E.: Sutinku, Satyr, 
tačiau dėl informacijos norėčiau 
pažymėti, kad jie Vokietijoje jau 
yra 
ma 
ta) 
ma
lengvo pobūdžio dainavimo sti
lius labai populiarus.

PONAS S.D.: Man patiko ir 
Reiner West, kuris dainavo toje 
pačioje programoje. Nors gal da
bar gana daug panašių kaip jis 
yra, vis tiek buvo įdomu išgirsti.

PONIA N.: Sakyk, stud. Satyr, 
kaip patiko Mike Drost orches
tras, kuris palydėjo visas damas?

STUD. S.: Nu, šokiams bei 
lengvai muzikai jis tinkamas, tik 
man atrodo, kad Astra ir Alfre
das galėjo ir be jo ir be Reiner 
puikiausiai apsieiti.

RED. AB: Man visai nepraėjo. 
Man atrodo, kad Astra ir Alfre
das nieko ypatingo, po dvide
šimt metų nebus nei šnipšt.

PONAS S.D.: Kad tu Adolfai, 
vis pesimistiškai ir nekrikščio-

Taip ir užsibaigė tos gyvos dis
kusijos. Svečiams išėjus, nuta-

gi Balkanuos, nuo Ispanijos ligi 
Naujojo Pasaulio. Vėliau jo gra
fikos darbai suvaidino raktinį 
vaidmenį italų manierizmo rai
doje. Kaip didžiausias Reforma
cijos laikų dailininkas, jis įvyk
dė visus ankstesniųjų dailinin
kų troškimus. Jo švies,us protas 
suprato naujas problemas, ir jis 
tiksliai įsijungė į jų sprendimą 
ir giliai įsiskverbė į gyvenimo 
paslaptis. Jis atidarė kelią į 
naują amžių ir nustatė pavyz
džius, pagal 
tinamas.

Duerer, New York, 1964; Woelflin, H, 
Die Kunst Albrecht Duerers, Muen- 
chen, 1964.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GU2AUSKU 

Beverly Hills Gėlinyčia 
W. B8rd Street. Chicago, Illinois 

PR 8-0884
2443

TEL. PR 8-0833

kuriuos menas ver-

»

From the Renaisance 
day. New York, 1962; 
Duerer, New York, 
E.: The Arts of the

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

SKAMBINTI RE 7-9615
rW>wM> II III

riau susilaikyti nuo savo svarių 
nuomonių pareiškimo dėl susi
dariusių tam tikrų sąlygų. Prisi
miniau tik ką p. Aglimas pasakė: 
“Man visas lietuvių jaunimas 
gražus ir gražiai dainuoja, bet Į 
nenorėčiau vien tik jų gražumu 
pasitenkinti — lyg kažko trūktų”.

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siusti

D O V A N A S
savo giminėms j Lietuvę ir USSR 

yra nupirkti jiems
PREFERENTIAL SPECIAL RUBLE CERTIFICATES

- SPECIALIU RUBLIU PAŽYMĖJIMUS — 
kuriuos galima pakeisti | pirmos rūšies prekes 

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

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

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

TEL. — (212) 281-7729

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

TEL. — (215) 925-3455

COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10086 

TEI.. — (212 ) 245-7905
AR TIESIOGINIAI Į:

PODAROGIFTS, INC.
DĖMĖSI 0 į NAUJAS ADRESAS:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
TEL: J212) 685 -4537

ALICE’S RESTAURANT 
Lithuanian A- American Style 

Served Daily 
or Harn Dumplings w/bacon 

Cheese Dumplings 
Cream Kugelis A- Sour Cream. 
FEATURING NOW I
Famous Cold Beet Soup 

CLOSED SUNDAYS 
HALSTED. 842-8813

Meat
w/bacon _8auce. 

Sour “&
šaltiniai:
Crave.n, T.:

to the present
1 Heinzl, B.:
1968; Newton,
Man, New York, 1960; Panofsky. E.: 
A. Duerer, Princeton, 1955; Sleck, M.:

Our

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY ’

IR MĖGĖJAMS

Taisau MOTORUS. STABDŽIUS, 
Transmisijas Starterius, Alternato- 
rlus, MotOr Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS P1SNYS, sav., 
11211- 15 South Daineu Avenue — 
TEL. T87 - 3088.

WAGNER & SONS
Typewrlters — Addlng Machines — 

Checkwrlters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE

sutaupysite pirkdami čia 
bei 
pa-

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998
>61(1 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

(Atkelta iš 4 pusi.) jo įsisąmoninime į paprastos
gausiai apdovanotas, toks ^<>g«kos patirties svarbą, ku

riant originalų meną. Savo pas
kutiniam paveiksle, kuriame su
vedamas jo viso gyvenimo paty

lu rimas, “Keturiuose apaštaluo
se”, vokiečių meno vainike, jis 
pasiekė Reformacijos laikų me
no viršūnę. Duererio grafikos 
meno įtaka buvo milžiniška. Be
veik visas šiaurės Europos XVI 
šimtm. menas patyrė jo kūrinių 
poveikį ir jo motyvai buvo pla-

Duererio genijus glūdi nuto-. &ai naudojami dailininkų nuo 
lime nuo klasikinių bendrybių, Prancūzijos ligi Lenkijos ir net-

taip
darbštus ir toks įvairus savo su
gebėjimuose, jeigu būtų gimęs 
Tuskanijoje, jeigu būtų galėjęs 
studijuoti Romos meną, kaip 
kad mes, jis būtų buvęs geriau
sias Italijos dailininkas, kaip 
dabar jis yra žymiausias tarp 
vokiečių”.

Duererio poveikis vėlesnei 
meno raidai

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

t
Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas dlvi-
tu CerUIicatų sąskaitas dėmias mokamas už

Minimum 85,000.00 investavimo sąskaitas.Chr ysler - 
Plymouth 
Prices ■ 

start at
I • •

$1915*
•$1915. Manuficturer's suggested retall price for a Crlcket 

avellable at seleeted Plymouth dealers'. Price excludes etate 
•nd local taxes, destlnation chargea, and dealar new-car 
preparatlon chargea.

AUTHORI2EO DEALERS CHRYSLER
ĘįlĮy MOTORS CORPORATION

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VAIJANT — SATELITE — STATION WAGONS 

ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER

Pirkite dabar, kai kainoj yra žymiai Huinažintos 1971 metų visiems 
automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel.

i
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. Ir KETVIRTAD.......... » v. r. Iki » v. v.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................» v. r. iki 6 v. v.
SESTAD. ii v. r. iki 1» v. d. — Trečiad. uždaryta.

ANTROJI BANGA

VI 7-1515

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

Apie šį romaną rašė

“O. Nendrė lengvu str'ūmi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tiki t, tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, filiai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, "970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie vii yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.
Kaina $1150
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šas. Leidinį gaus visi draugijos J Tumas - Vaižgantas filme I dėdienės” motyvus. Scenarijų 
nariai.

Montrealio Gintaras
Chicagoje

Montrealio lietuvių jaunimo 
ansamblis Gintaras, atlikęs 
sėkmingą kelionę Kanados va
karuose, rengiasi koncertui Chi-

paruošė V. Žilinskaitė. Skelbia- 
Lietuvoje baigtas sukti spal- ma> kad ta} eaanti tragedija bu. 

votas filmas “Tas prakeiktas vuaiais tafflalals ir 21aUr5aig teu. 
nuolankumas”, pagal J. Tumo - džiav08 metais. (E.)
Vaižganto apysakos “Dėdės ir •

pirm, liko P. Gaučys, sekr. dail.
K. Varnelis, išd. J. Jurkūnas ir 
nariai — K. Bradūnas, komp. Iagoje. Margučio radijo progra-
D. Lapinskas ir dail. V. O. Vir- mos 
kau.

Dail. Vytauto Kasiulio 
darbų paroda Chicagoje
Paryžiuje savo dailės galeri

ją turinčio ir plačiai žinomo mū
sų dailininko Vytauto Kasiulio 
darbų paroda Chicagoje atida
roma lapkričio 13 d. ir Čiur
lionio galerijoje ji vyks iki lap
kričio 21 d. Parodą rengia ir 
visa jos paruoša rūpinasi Lietu- 

keriopą kultūrinę bei istorinę yių gydytojų sąjungos pagalbi- 
reikšmę teparašys kada nors n<8 moterų vienetas. Parodos a- 
vėliau platesnėje recenzijoje I tidaryman iš Paryžiaus į Chica- 
mūsų teisės istorijos žinovai, £4 atskrenda ir pats dailinin- 
šio dalyko specialistai. Leidinio ^as Vytautas Kasiulis. Atrodo, 
kaina 15 dol., gaunamas ir 
“Drauge”.

• BOOKS ABROAD, Votume 
45, Number 3, Suinmer 1971. 
An International Literatry 

■Quarterly. Leidžia Oklahomos 
universiteto leidykla. Redaguo
ja Ivar Ivask. Redakcinėje ko
legijoje yra ir lietuvis prof. Rim
vydas Šilbajoris, žurnalas išei
na keturis kartus metuose, di
delio formato, iliustruotas, ne
toli 200 psl. Metinė prenumera
ta 8 dol. Adresas: Book Abroad, 
1005 Asp Avė., Norman, Okla. 
73069.

Korpusinė šio numerio dalis 
skirta žymiajam argentiniečiui 
poetui, beletristui ir kritikui 
Jorge Luis Borges. šiaip dau
giau pusę žurnalo užima groži
nės literatūros knygų recenzi
jos, apimančios visų tautų raš
tiją. Baltams ir ugrofinams skir 
tuos puslapiuos kiekvieną kar
tą recenzuojamos bent kelios 
naujausios ir lietuvių k. išeivi
joje ar Lietuvoje išėjusios kny
gos. Šį kartą R. Šilbajoris apta
ria Vilniuje išleistą Juozo Apu
čio apsakymų rinkinį “Horizon-lventurers.

1 ~ > kviečiamas, Gintaro an- 
' samblis atvyksta spalio 23 d.
Koncertas rengiamas Marijos 

Monografijos paruošimas už- aukštesniosios mokyklos audito
rijoje.

• Kostas Ostrauskas, KVAR
TETAS. Dramos. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų leidimo 
fondas 1971 m. Chicagoje. Ti
ražas 500 egz. Spaudė Morkūno 
spaustuvė, 6051 S. Ashland 
Avė., Chicagoje. Knyga kietais 
drobės viršeliais, 170 psl., kaina 
5 dol., gaunama ir “Drauge”.

Sulaukti šiandien šiose sąly
gose žinomo mūsų naujosios 
dramaturgijos reprezentanto 
šviežios knygos yra neeilinis li
teratūrinio gyvenimo įvykis. 
Daugelio skaitytas ir daugelio 
įvairiais atvejais matytas sce
noje, Kostas Ostrauskas štai 
mums pateikia vienoje knygoje 
net keturis gabalus savo dra
maturginės kūrybos; “Gyveno 
kartą senelis ir senelė”, “Duob
kasiai”, “Kvartetas” ir “Metai”. 
Pirmieji du jau statyti ir Chi
cagoje, paskutinieji du visai 
nauji ir laukiami. Įdomu dar ir 
tai, kad visa ši knyga, visi šie 
keturi dalykai lyg sudaro tam 
tikrą tarpusavio vienumą ne 
vien grynai išraiškos ir turinio, 
bet ir bendros kompozicijos 
prasme, nes pvz. knygos pra
džia ir pabaiga, lyg viso užma
nymo rėmai, pateikią tą patį, 
tik truputį kiek kitaip modifi
kuotą senelio ir senelės dialogą.1

Visai suprantama, jog Kosto 
Ostrausko dramaturgija, kaip 
visomis savo pastangomis besi
remianti į šiandieninę avangar
dinę jos raidą, mūsuose turės ir 
labai karštų gynėjų ir gana re
zervuotų bei atsargių vertinto
jų. K. Ostrausko dramas skai
tant, paaiškėja, kaip autorius 
smulkiai perkramtęs visą šių 
dienų moderniąją pasaulio dra
maturgiją, kaip jaučia visas jos 
įspūdingąsias ir charakterin
giausias puses, matai, kaip jis 
pats stengiasi būti prie šios rai
dos lipte prilipęs. Tai suteikia 
ir skaitytojui tvirtą įspūdį, kad 
autorius žino, ką daro, kad ne
reikia bijoti, jog štai ims jis 
kur nors ir suk’ups. Tačiau vie
no dalyko knygoje tai šen, tai 
ten reikia pasigesti, būtent — 
paties autoriaus didesnės indivi
dualybės. Negalėtume sakyti, 
kad patys ryškieji šiandieninės 
amerikiečių, prancūzų ar vokie
čių moderniosios dramaturgijos 
šulai taipgi jos stokotų, kad bū
tų susiniveliavę bendrose temų 
ir priemonių plotmėse. Betgi iš 
to, vis dėlto stipriai individua
laus jų katilo šį kartą gana sun
ku ištraukti ir K. Ostrausko in
dividualybę, gerokai gožiamą 
didžiųjų įtakos ir šešėlio. Kny
gos temose ir jų išraiškos ten
dencijose pasigendi išorės ma
žiau veikiamo, to tikrojo K. 
Ostrausko “Aš”.

knygų lentynas. O apie jo moks 
linį paruošimą ir aplamai viso-

truko, nes esamose sąlygose ir 
truko, neg esamose sąlygose išei
vijoje susidurta su negreit nu- & 
galimom kliūtim, ypač spren- J 
džiant leidyklos reikalaujamų fl 
aukšto lygio spalvotų nuotrau- A 
kų problemą.

Spausdinami Lietuviu J 
rašytojų draugijos įstatai J 
Valdybos rūpesčiu, pranciško- d 

nų spaustuvėje Brooklyne per- J 
spausdinami Lietuvių rašytojų J 
draugijos įstatai. Į juos taip pat V 
įjungta visuotinių susirinkimų 
ir korespondencinių balsavimų J 
pataisos bei papildymai dvide- T 
šimt metų bėgyje. Leidinyje V 
taipgi bus Liet, rašytojų drau- K

OLYMPIA
ROYAL 

GRUNDIG
ZENITH

ta’ bus viena išskir^iniausių šio 
sezono parodų mūsiškėje Čiur
lionio ga'erijoje.

Pasikeitimai M. Č;ur!;orTo 
monografijai anglų ka'ba 

leisti komitete
Ryšium su inž. Eug. Vilko 

persikėlimu iš Chicagos į Kali- 
formniją, o taipgi Pr. Čepėno 
pasitraukimu iš komiteto, ko- gijos metinės premijos skyri- 
mitetas persitvarkė šitaip: jo mo nuostatai ir jos narių sąra-

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASĖ SEMĖNIENĖ

Kuf nuveda draugystė
“Friends” yra filmas apie pa

vojingą draugystę, vedančią prie 
katastrofos, bręstantiems pūka- 
plaukiams vaikams ir jų močiu
tėms.

Lėvvis Gilbert, kurio paskutinis 
surežisuotas filmas buvo tas bai
sus pinigą besivaikąs “’The Ad- 

>,” dabar čia nukrypo į 
te bėga šernai” ir išeivijoje iš-j visai priešingą pusę. Tačiau ir 
leistą Kazio Bradūno naują po- šiame filme jam trūksta pagrindi- 
ezijos knygą “Donelaičio ka-'nai ne tik talento, bet ir skonio, 
pas”, o Viktorija Sikruipskelytė 
vertina 1970 metų poezijos al
manachą “Poezijos pavasaris”, 
kasmet išleidžiamą Vilniuje. Is
panų literatūros puslapiuos Bi
rutė Ciplijauskaitė recenzuoja 
Luis Cernuda knygą “Critica, 
ensayos y evocasiones”.

• PRAGARO POŠVAISTĖS 
ATOŠVAISTĖSE... Paruošė Ba
lys Jacikevičius. Recenzijų ir at
siliepimų rinkinys apie Vytauto 
Alanto romaną “Pragaro po
švaistės”. Išleido Balys Jacike- 
vičius. Techniškai paruošė, o 
taip pat ir atspaude pats leidė
jas. Didelio formato, 230 psl. 
knyga, liudijanti šiaip ar taip 
mūsų išeivijos literatūrinio ke
lio gyvastingumą, kai vien tik 
apie aną Vytauto Alanto knygą 
įvairiausioje spaudoje tiek buvo 
prirašyta, tiek prisiginčyta, tiek 
įvairių nuomonių pasakyta, tiek 
iškelta problema domėtasi.

• Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos 1529 metų STATU
TAS. Vertė Jonė Deveilkė. Ver
timą spaudai parengė, įžangą ir 
žodynėlį parašė bei bibliografi
ją sudarė Aleksandras Plateris. 
Išleido Algimanto Mackaus Kny
gų leidimo fondas 1971 m. Chi
cagoje. Tiražas 600 egz. Library 
of Congress Catalog Card Num- 
ber; 74 -161347. Spaudos dar
bus atliko Morkūno spaustuvė 
ir Litho Art Studio Progresą 
Priniting Co. Didelio formato, 
kietais drobės viršeliais, 261 
psl. leidinys. Statuto tekstas pa
teiktas lietuvių ir originalo kal
bomis. Tokią impozantiškos 
apimties knygą leidžiant, spaus
tuvininkų darbas atliktas pasi
gėrėtinai. Leidinį malonu paim
ti į rankas ir padėti į rinktinių

SPARTA
J. L.Giedraitis
10 Borry Drive
E. Nortnport, N.Y. 11731
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

RĄŽOMOS VISOMIS KALBOMIS: IR 
ELEKTRINtS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLES, PIGIAI IR GREITAI.

UŽSAKYKITE DABAR _ 
GERIAUSIA DOVANA *

Į LIETUVĄ
Geriau negu gryni pini
gai ar bet kokie daiktai

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI
INTERTRADE

EXPRESS CORP.
Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs į krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol. ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp. duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms j namus už 3 
savaičių.
KAINA $2.13 už vieną 

Specialų Rublį
Visiškai jokių kitų primokėji- 
mų.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakykite Dabar.
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
• Penktas aukštas

New York, N. Y. 10610
Tel. — 982-1530

B R I G H
SAVINOS ANT) tX)AN

TON
ASSOCIATION

HOME

LOANS
INSURED
SAVINGS

CommunityServtng the Mthuaniau _____
67 vearg with personai attention 

4071 Archer Avė. (West of California Avė.)
Chicago. Illinois 60682 Tel. l.A 8-8248

YArds 7 1741-2

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

La I d o t u v i y Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

4605-07 South Hermifage Avenue
Telefonas — U .. . . . . . . . . . . . . . . . .

I
itė dar jų neapleidžia. Jie suvaidi

na savo vestuvių sceną, o kūdikiui 
gimus, įslinkę į bažnyčią, nuduo
da, kad patys pakrikštija vaiką.

Jaunoji Anicee Alvina ir Sean 
Būry, menki aktoriai, bet abu ža
vūs jaunuoliai. Jie parodo didelę 
pagarbą vienas kitam. Juose atsi
spindi tiek daug nekaltumo ir 
švelnumo. '

“Friends” persunktas lyriš
kumu, nuo muilo burbulų pūtimo 
į orą ligi gėlių raškymo. Dar nie
kad jauni įsimylėjėliai tiek daug 
nelakstė saulėtais laukais, kad pa
siektų taip mažai vertingų tikslų. 

Gaila, kad jaunuomenė priima 
šį filmą už labai vertingą. Teko 
girdėti lietuvį šešiolikinį jaunuolį, 
giriantį “Friends” kaip kažką 
nuostabaus

FUNERAL HOMETiesiog yra ciniška taip apgavi
kiškai išnaudoti jaunystę, nekal
tumą, saulėlydžius ir visa kita, be
sirangančius ekrane su kliūtimis.

“Friends” yra persunktas dro
viai besišypsančiais didelėm ne
kaltom akim jaunais veidais, ku
rie nufotografuoti visai iš arti. 
Muzika, lydinti filmą, yra sirupi- 
niai saldi, vietomis gi pertraukta 
banalių dainų, Elton John dai
nuojamų. Ekrane tiek daug idi
liškų siautimų laukuose, daugybės 
sentimentalių saulėlydžių, taip 
daug dirbtinių jausminių aukštu
mų ir tiek daug pakišama piršti
ną! jaunajai publikai, kad paga
liau visa tai virsta nepaprasta 
parodija.

Pasakojimas sukasi apie anksti 
subrendusią jaunuolių meilės isto
riją. Paul, septynioliktus metus ei
nantis, yra sūnus turtingo, bet 
jam abejingo ir su žmona persi
skyrusio anglų prekybininko, gy- 

, venančio Paryžiuje. Berniukas rū- 
!ko ir pavagia iš tėvo automobilį. 
Bet šiaip jis nekaltas vyrukas. Vie- 
'ną dieną zoologijos sode jis sutin
ka Michelle, keturiolikos (“ir pu
sės!” metų, ką ji taip patraukliai 
pabrėžia). Neseniai tapusi visiška 
našlaite, mirus tėvui, ji liko apsi
leidėlės pusseserės globoje Pary- 

’ žiuje.
Mažoji prancūziuke, kalbanti 

su žaviu akcentu angliškai, ir 
anglų berniukas greit susidrau
gauja. Vieną dieną jis įvažiuoja 
į ežerą su tėvo mašina. Išsigandę 
jie pabėga vienai dienai. O vė
liau ir visai savaitei. Ir pagaliau 
jie kartu apsigyvena gražioje tro
belėje pietų Prancūzijoj, kur mer
gaitė vasarodavo su tėvu. Ramio
je, gražios gamtos apsuptoje vie
toje jie žaidžia kaip suaugę na-

• Lietuvoje antrą kartą 
leistas albumas “Velniai” — 
dail. A. Žmuidzinavičiaus kolek
cijos 100 velnių reprodukcijo
mis. Albumo išleista 40,000 egz. 
ir tekstas, be lietuvių, dar rusų, 
anglų ir vokiečių kalbomis.

• Uetuvojfe išleista septinto
ji almanacho “Muzika ir teat
ras” knyga (144 psl.).Aptarta 
E. Balsio oratorija “Nelieskite 
mėlyno gaublio”, V. Barkausko 
simfoninis kūrinys “Trys aspek
tai”, 1970 m. teatrų pastatymai 
ir kt. (E.)

• Vilniuje išleista žemaitės
raštų knyga “Prie užvertos lan
ginės’ (tiražas — 30,000 egz., mi[ atmosferoje, kol viskas pa- 
494 psl.). ’ ----- ’ ■*-
“Marti”, 
Kurmelis”, 
ir kt.

• Latvių leidykla “Liesma” pagaliau abudu nusideda,
išleido Just. Marcinkevičiaus Mergaitė laukiasi kūdikio, jis 
dramą “Mindaugas". (E.) | gi susiranda darbo, bet jų vaikys-

iS-
su

Įdėta apsakymai: 
“Topylis”, “Petras 
“Kelionė į šidlavą” 

(E.)

virsta rimtu reikalu.
Po įprastinio jaunuoliško kike

nimo, dūkimo ir net pagal suau- 
I gusiųjų paprotį rimto susipykimo,

Tačiau rimtai vertinant, ga
lima pasakyti, kad be tokių 
“Draugų” nebūtų nuostolio nei 
filmų bendrovėms( nors jis pini
guose skina sau kelią), nei žiūro
vams. Klasifikuojamas tik. jau
nuoliams virš 17 m., o jaunes
niems su tėvų ar globėjų palydė
jimu į teatrą.

Labai svarbu ! <
AUTOMOBILIAI <

Tik trumpam laikui ’ 
MOSKvrrcH 4121E $2,995.00 ’ 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 |

$1,895.00 ’
Gaunami labai ribuoti skai- ' 
čiai — Tad NELAUKITE — | 
Užsakykite DABAR.
BUTAI 1

Reikalaukite mūsų Spe- | 
cialų Biuletenių.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

PETKUS
We give you 
a little 
something extra 
for your money

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Z533 VVest 71 si St. Telef. GRovehill 6-2345 6 
<410 S. 5Uth Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-0*-

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

<

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, III. 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $155.000,000. RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS;

Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 A.M. to 8 P.M. 
Saturday. 9 A.M. to Noon • VVednesday. No BusihessTransacted

likę the 
highest rates

TANDARD EDERALB JURGIS F. RUDMIN
$819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-1189

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNUS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 W, 69tb STREET Tel. REpubilc 7-1218

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340i

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. OLymplc 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228
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SESIŲ DOVANA SPAUDAI
Pokalbis su Irena Šereliene

Pius, Agnė Prusis, Stasė Semėniei 
nė, Ella Swinarski, Vicki Vlasis 
ir Weber.

Revizijos komisijon įėjo Ona 
Aukers, Teodora Kuzienė ir Ver
ną Olienė.

Marija Krauchunienė, kurios 
vadovybėje įsikūrė Moterų viene- j 
tas, lieka steigiamąja pirmininke) 
ir garbės nare. Jai padėkojo Irena i 
Balzekienė viso vieneto vardu.

Garbės pirmininke yra Juzė ! 
Daužvardienė.

Meninėje dalyje, kurią pravedė j 
E. Zapolienė, dvi sesutės Kristina [ 
ir Marytė Giedraitytės nuotai-1 
kingai padainavo, gitarai prita
riant, lietuviškų ir angliškų dai
nų

Valdybos narių puošniai su
ruoštose gausiose vaišėse narės 
ir apsčiai atsilankusios jų vieš
nios diskutavo aktualiomis temo 
mis ligi sutemų.

S. L.
Pabaltijo tautų delegatės Moterų klubų gen. federacijos konvencijoje Pittsburghe. Iš k.: latvė H. Ozolinš, 
III-oji — estė J. Kūrinau ir lietuvė dei. V. Leskaitie nė. Nuotr. Ray Herbert

Vaikų spaudos rūpestis palie
čia mus visus ir džiaugiamės pa-1 GAILUTĖ VALIULIENĖ 
sirodančia jiems skirta literatūra. ________
Vaikai ar vaikaičiai noriai skaito 
vienintelį laisvojo pasaulio vaikų 
laikraštėlį “Eglutę”, bet kad ji Muzikė Giedrė Gudauskienė yra 
jau sulaukė ^0-mečio, retai prisi- sukūrusi šiam veikalui muziką ir 
menam.

Ši graži ir reikšminga sukaktis 
bus paminėta š.m. lapkričio 7d. 
3 vai. p.p. Chicagoje. Malonu, 
kad šiam reikalui į talką įsijungė 
Chicagos skautės, pasiryžusios 
inscenizuoti B. Brazdžionio 
“Meškiuką Rudnosiuką.”

Čia ir norime i” 
mintis iš pačios režisierės, besišyp- k[us 
sančios Irenos:

—Dauguma skaučių yra “Eg
lutės” skaitytojos. Suruošti jai 
gimtadienį mus paskatino vaikų 
rašytoja Elena Juknevičienė. Il
gai posėdžiauti šiuo klausimu 
mums neteko. Tuntininkės Al
donos Palukaitienės pritarimu, 
visos įsijungėme į darbą. Esame 
Aušros Vartų tunto, Kunigaikš
tienės Gražinos vyr. skaučių 
relis. Mūsų yra 11 sesių.

Į mums atsiuntė gaidas. Įjungia
me ir skaučių chorą, kuriam va
dovauja Danutė Gierštikienė. Ir 
pats Manigirdas Motekaitis ne
atsisakė palydėti pianino garsais 
visą mūsų pasirodymą. Kad visi 
pasidžiaugtumėm darniais jude- 

. 1 siais, dvi baleto studijos — Valec-
įsgirsti kelias kytės ir Valeišaitės jau kuria šo-

bū-

—Kodėl pasirinkote 
“Meškiuką Rudnosiuką?”

— “Meškiuko Rudnosiuko” 
autorius Bernardas Brazdžionis 
yra buvęs “Eglutės” pirmasis re
daktorius, todėl ir jautėme didelį 
norą parodyti scenoje jo kūrinį. I

Irena Serelienė
Nuotr. V. Noreikos ! Šerelienė.

—Visi planai atrodo jau 
užbaigti. Ar pavyksta juos 

įgyvendinti?
— Dekoracijos jau užbaigtos. 

Jas nupiešė Jonas Jurkšaitis.Dabar 
su visu įgudimu daugiausia laiko 
praleidžiam repetuodamos. Sun
ku man būtų be mano dešinio
sios rankos sesės Janinos Mikutai- 
tienės. Kai kurias skautukes rei
kia nuvežti net į Cicero. Ji visas 
suvežioja ir išvežioja. Dar pra- 

1 leisime daug valandų ir drabu
žius betaikydamos, tačiau visa tai 
lavina mūsų charakterius, bran
dina kaip seses ateičiai. Mes jau 
mažos skautukės būdamos moks- 
mės kaip įscenizuoti pasakas, pa
davimus, dainas, istorinius įvy
kius. Šį kartą, pasikviesdamos' 
profesionalus pagalbon uždegė
me tikrai didingą laužą visų vai
kų pasigėrėjimui. Apšvietimu rū-1 Jl
pinasi Česlovas Rukuiža. Mums.rei a us 
daug nuoširdumo parodo ir kun., papQaS'v 
Jonas Borevičius. '
Jaunimo centre.

—Ar daug laiko dar turite?— 
—Vaidinimo pastatymas įvyks 

lapkričio mėn. 7 d. 3 v. p.p. 
Sekmadienio popietis yra pats 
patogiausias laikas visai šeimai 
pasižvalgyti ir pasigėrėti. Lauk
sime visų skaitytojų atsilankant. 
Numatome, kad ir pats Puputis 
pasirodys pradžiuginti mažuo
sius, — baigė savo pokalbį Irena

VAIKU RAŠYTOJA N. BUTKIENE

Prieš metus —1970 m. rug
sėjo 13 d., po operacijos širdžiai 
sustojus netikėtai mirė N. But
kienė.

Apie jos gyvenimo veiklą yra 
trumpai parašyta Lietuvių Enci
klopedijoje (lietuvių ir anglų kal
ba). Taipgi praeitais metais gra
žiai ją paminėjo “Draugo” Mo
terų gyvenimo skyr. redaktorė St. 
Semėnienė. Tad šį kartą noriu 
tik parašyti apie jos veiklą, mėgi
nant sukurti Kaune pastovų vai
kų teatrą, o vėliau leisti vaikams 

i laikraštėli “Vaikų žodis.” Man,' 
kaip jos vyrui teko tvarkyti tų 
abiejų jos sumanymų finansinius 
_____ s — eiti administratoriaus

Repetuojame1 ’?27 km' k?rdama vaikų teat' 
i rą, ji nebuvo šioje srityje nei pro- 
' fesionalė, nei diletante mėgėja, 
nes tam sumanymui kruopščiai [ 

, ruošėsi. Dramaturgiją bei režisū-

Jos mirties metinių proga

C. BUTKYS

rą ji baigė Maskvos dailės teatro 
studijoje, tiesa, tik to teatro į 
Prahą emigravusios grupės. O 
šokius ji studijavo Paryžiuje pas 
garsią rusų imperatoriškojo teat
ro baleriną Preobraženskają. Kos
tiumams kurti ji buvo jau anks
čiau pasiruošusi. Labai jauna 
ji baigė gimnaziją. Dėl amžiaus
net neišdavė atestato. Todėl ji ne- dėti kurti nuo vaikų. Tokia recen-

dailininkai, šokiais ir vaidinimu 
— baleto vadovybė, dramaturgas 
Vaičiūnas ir kiti.

Palankios recenzijos vaisiai
Laikraščiuose recenzijos buvo 

labai palankios, deja, net per
daug. Tautininkų laikraštis savo 
recenzijoje net įžeidė Valstybės 
teatrą. Jis N. Butkienės teatralinį 
meną įvertino aukščiau už Vals
tybės teatro, tiesa, pridėjęs, kad 
tai nereiškia, jog teatrą reikia pra-

KARAS TARP MINI IR MIDI
Drabužių apžvalga jubiliejinėj madų parodoj

Kai prieš 10 m. nedidelis Cice
ro Putnamo seselių rėmėjų būre
lis nutarė suruošti pirmąją ma
dų parodą, niekam nekilo mintis, 
kad tai buvo pradžia didelio užsi
mojimo — kad ją seks visa eilė 
kasmet ruošiamų parodų Chica
goj ir Ciceroj, kad jos pasieks ki
tas lietuvių kolonijas, kaip Detroi 
tą, Clevelandą ir net kanadiškį 
Torontą. Šįmet spalio 9 ir 10 d. 
rengiama dešimtmetinė jubilie
jinė madų paroda — apdarų ap
žvalga.

MARIJA REMIENĖ

Tai ką gi joje mes matysime? 
Per 10 m. daug kas pasikeitė. 
Naujos medžiagos, nauji stiliai, ki 
tokie siuvimo metodai ir skirtin
gas mūsų skonis. Šioje jubiliejinė
je parodoje bus įdomu pamatyti, 
ką mes dėvėjome prieš 10 metų. 
Taip pat matysime šių dienų 
naujausias madas, kurios yra la
bai įvairios ir įvairaspalvės: spor
tiniai drabužiai, suknelės dienos 
ir vakaro dėvėjimui, ilgos ir trum
pos kelnės. Nebus pamiršti ir lie
tuviški tautiniai motyvai ir aus
tos juostos.

Šiuo laiku drabužių stiliai ir 
siuvimo metodai keičiasi dau
giau negu bet kada. Ne taip se
niai “mini” buvo užkariavęs ma
dų pasaulį. Priverstinai madų kū
rėjai bandė įpiršti ilgus, vadina
mus “midi” sijonus. 1971 m. yra

pavadinti mini — midi karo me
tais. Kai atsirado vadinami “hot 
—pants”, išaiškėjo, kas karą lai
mėjo. “Hot—pants” tapo gyvu 
“midi” pasmerkėju. Taip staigiai 
madų stiliams besikeičiant, kiek
viena moteris suka galvą, kokio 
ilgio drabužius ji turi dėvėti. Pas
kutiniu metu vis daugiau moterų 
domisi siuvimu namuose. Spėja
ma, kad ateityje visos mados bus 
kuriamos ir pritaikomos namuo
se individualiai. Tuomet pasi
baigs kūrėjų diktavimas, ginčai 
dėl ilgio, spalvos ir abejonės ar 
tas, ar kitas rūbas tinka šian
dien dėvėti. Kiekviena moteris tu
ri žinoti savo gyvenimą, savo as
menį ir nuspręsti, kas jai geriau
siai tinka ir patinka. Šių dienų 
moteris yra veikli savo aplinkoje, 
ji vis mažiau turi laiko praleisti 
salonuose. Ji pasirenka apdarus 
ir medžiagas, kurios atitinka jos 
aplinką ir jos darbą, kurios leng
viau yra pasiuvamos. Visa, kas 
ra sunkiai pasiuvama, yra taip 
pat sunkiai dėvima.

Kadangi šioj madų parodoj, 
kaip ir visose ankstyvesnėse, yra 
rodomi savo pačių pasiūti ar net 
sukurti drabužiai, tai čia bus pro
ga pamatyti, kaip individualiai 
galima pasipuošti. Parodą ruošia

Putnamo seselių rėmėjai Chica
goj ir Ciceroj bei didelis būrys 
talkininkių.

Moterų veikla 
prie lietuviškojo muziejaus

Praeitą sekmadienį Balzeko 
lietuvių kultūros muzėjaus pa- 
gelbinis moterų vienetas turėjo 
savo metinį susirinkimą. Jis tu
rėjo įvykti sode, tačiau dėl blogo 
oro, dviem židiniams spragsint, 
susirinkimas buvo Irenos ir Sta
sio Balzekų namuose.

Trumpame valdybos ir direk
torių posėdy išrinkta nauja val
dyba: Adelė Zunienė —pirm., 
Eleonora Zapolienė — 1 vice- 
pirm., Judy Stoen — 2 vicepirm 
ir Felicija Juškienė — 3 vicepirm., 
Irena Norbutienė — prot. sekr., 
Evelyna Norbutienė —susiraš. 
sekr., Izabelė Baltramaitienė — 
istorikė ir Marija Krauchunienė 
— patarėja.

Direktorės išrinktos: Emilija 
Balzekienė, Irena Balzekienė, 
Verną Olienė, Vincenta Radvi
lienė, Ona Ankers, Jane Beck, 
Marion Eisin, Jagiella, Eva Jero- 
me, Teodora Kuzienė, Mae Mad- 
sen, Julija Mankus, Margi Man- 
kus, Kathleen McDonald, Helen

Roma Prapuolenienė modeliuos 
Putnamo seselių rėmėjų madų pa
rodoj. Nuotr. Vyt. Račkausko

Vaikų rašytoja N. Butkienė su vyru ir sūnumi.

galėjo tuoj pat stoti į universitetą, zija pagadino santykius su Vals- 
Tada įstojo į Dailės akademiją, 
nes turėjo gabumų piešti.

Pati parašydavo ir režisuodavo

Savo vaidinimams ji pati para
šydavo veikaliukus. Juos parduo
davo vaidinimų metu vietoje pro
gramų. O paskui Švietimo mini
sterija pirkdavo pradž. mokyklų 
knygynams.

Ji pati kurdavo kostiumus, pa
rašydavo muziką ir režisuodavo.

Pirmas spektaklis įvyko Aušros 
mergaičių gimnazijos tėvų komi
teto vardu. Jo pirm, buvo inž. 
Skardinskas, o gimnazijos inspek
torius kun. Kisielius.

Tame vaidinime pirmą kartą 
šoko tos gimnazijos mokinės, vė
liau pagarsėjusios balerinos Juo- 
zapaitytė ir Adomavičiūtė.

Valstybės teatras Kaune buvo 
nedidelis, pardavus visus bilietus, 
vos galima buvo padengti išlai
das.

Vaidinimas praėjo su dideliu 
pasisekimu. Kostiumais žavėjosi

I

Marytė ir Kristina Oiedraitytčs, Nuotr. J. Kasakaičio

tybės teatro vadovybe. Direkto
rium buvo Antanas Sutkus. To
dėl ateity, vietoj padėti Butkie
nei, teatras atsisakė teikti jos pa
statymams lengvatas, kaip kultū
riniams pastatymams nuomoti sa
lę už pusę kainos.

Vėliau vaidinta įvairių organi
zacijų vardu: Lietuvos vaiko, 
Kanklininkų dr. ir t. t., kol But
kienė su pažįstamais įsteigė savo 
“Vaikų namelio” dr-ją.

Vaidinimuose dalyvavo vaikai 
- mėgėjai. Nebuvo lengva juos 
mokyti.

Valstybės teatras konkurencijos 
sumetimais pradėjo statyti vai
kams spektaklius ir parinkdavo 
tą patį laiką, kada vykdavo But
kienės vaidinimai. Tik teatro vai
dinimai buvo įtraukiami į repertu
arą pora savaičių prieš Butkienės. 
Teatro vadovybės galvojimas bu
vo teisingas — niekas per trum
pą laiką neves dusyk vaikų į te
atrą. Tuo būdu Butkienė nustos 
publikos. Tačiau įvyko, ko niekas 
nepramatė. Butkienės spektakliai 
jau tiek išpopuliarėjo, kad į jos 
vaidinimus visi bilietai būdavo iš
parduoti. O teatro vaidinimuose 
vis buvo matyti tuščių vietų.

“Vaikų žodžio” atsiradimas

Paaiškėjus, kad jai niekas ne
padės sukurti nuolatinį vaikų te 
atrą, N. Butkienė nutarė dau
giau vaidinimų neruošti, o mė
ginti duoti vaikams kitą pramo
gą — leisti vaikų laikraštėlį “Vai
kų žodį”.

Pati Butkienė ne tik redagavo, 
bet ir parinkdavo medžiagą. O 
pirmieji numeriai buvo vien jos 
pačios užpildyti.

Tačiau ir šiuo kartu buvo su
klysta. Norint, kad laikraštė
lis būtų prieinamas ir neturtin
giems vaikams, metinė prenume-

ratos kaina buvo nustatyta 5 litai. 
Nenorėta pelnytis. Nepastebėjo
me, kad mažesnio formato laik
raštėlio, Švietimo ministerijos 
remiamo, prenumerata buvo 10 
litų.

Todėl Pradžios mokslo depar
tamento direktorius, pamatęs 
“Vaikų žodį”, pavadino mūsų 
darbą kenksmingu. “Vaikų žo
dis” buvo didelio formato ir ke
liomis spalvomis leidžiamas. Pra
sidėjo kova su Švietimo ministeri
ja dėl žurnalo pripažinimo pra
džios mokyklų knygynams.

Žurnalą rėmė Pranas Mašio
tas. Jis net davė jam vieną savo 
verstinių apysakų. Jo žmona daž
nai užeidavo pas Butkienę į re- 
dackiją ir sakydavo, kad jos vy
ras laiko “Vaikų žodį” geriausiu 
žurnalu ir kalbina įtakingas po
nias žurnalą palaikyti.

Sunkus kelias į pripažinimą

Švietimo ministerija, kad ne
būtų priversta išrašyti žurnalą 
pradž. mokykloms, pripažino jį 
tik tinkamu miesto mokykloms. 
Vieną kartą paskyrė žurnalui pa
laikyti 2,500 litų. Deja, “Vaikų 
žodis” suvaidino ir liūdną vaid
menį. Pats nepakliuvo į pradž. 
mokyklų knygynus, o pakirto 
žurnalą “Saulutė”, kuris be mi
nisterijos paramos nesugebėjo iš
silaikyti ir užsidarė.

Kovoti su Švietimo ministeriu 
Šakeniu, Pradž. mokslo depart. 
direkt. Miškiniu ir kitais padėda
vo geras adv. J. Našliūnas.

Pagaliau direkt. Miškinis pa
skutiniame pasimatyme atvirai 
pasakė: Pripažįstu, kad “Vaikų 
žodis” yra geriausias, bet mes ne
galim jo palaikyti. Jis taip lei
džiamas, kad ne Švietimo minis
terija auklės lietuvišką jaunimą, 
o “Vaikų žodžio” redaktorė N. 
Butkienė.

Be ministerijos pripažinimo bu
vo beprasmiška leisti laikraštėlį. 
Žurnalą sustabdėm, turėdami 
daugiau 1000 prenumeratorių. 
Ir Butkienei buvo sunku toliau re
daguoti, nes pagimdė sūnų, šian
dien prof. dr. Adolfą.

“Vaikų žodis” ėjo nuo 1930 li
gi 1933 m. Žemės ūkio parodoje 
Kaune 1930 m. jis buvo apdova- 
rtotas medalium. Vertinimo ko
misijos pirm, buvo Lietuvos prez. 
K. Grinius.

Užsienio Reikalų ministerija 
ne kartą .žurnalą siųsdavo užsie
nin į spaudos parodas Lietuvos 
vaikų spaudai atstovauti.

Suveržtas, plonas siluetas
1971 m. rudens drabužių paro

dose matosi aiškus sugrįžimas į 
praeitį. Ligi šiol buvusios trum
pos, laisvos suknelės pakeičiamos 
ilgesnėm ar siauresnėm. Suzy Pe- 
rette ir Romantica etiketėmis suk 
neles pasižymėjo suveržimu per 
juosmenį, siauru siluetu ir ilges
ne linija.

Megstukas ar švarkelis, vilnonis 
ar sportinis, spalvotas apsiaustu- 
kas virš suknelės ir naujas pabrė
žimas juosmens — du pagrindi
niai elementai naujame, moder
niame rudens moteriškame silu
ete.
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