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"Didieji dabarties klausiniai" proga
A. RUBIKAS

Girdime, kad mūsų kultūrinin
kai (jauni ir seni) retai susitinka, 
neturi ryšio, nebent laikraščiuose 
ar žurnaluose (retkarčiais kny
gomis) šykščiai pasirodo, rečiau 
darbais, dažniau nuomonėmis 
apie darbus.

Žinome, kad laikas, užsiėmimai 
ir išeivijos geografija juokų ne
krečia, bet tiesiog stovi masyviš
kai tarpe mūsų, ir baigta. Gal 
koks poetas, muzikas, prozinin
kas, dramaturgas, jei netoli gy
vena (kiek tokių?) gal ir susitin
ka kartais, gal laiškus viens ki
tam parašo, pašneka. Bet tik
riausiai daug darbų guli nejudė
dami, be jokio draugiško komen
taro, be papeikimo, be pagyrimo.

Tačiau mūsų kūrėjai speciali
zuojąs, jie domisi visu kuo, kas 

.surišta su jų laiku. Jei išeivijoj, 
jų darbai, poslinkiai, abejonės 
yra matomi kitų tokių panašių, 
atsiranda bendravimas, ryšis ir 
gal vieningesnis progresas tarpe 
specialistų.

Bet dažnai kūrėjas, ypač išei
vijoj, dėl įvairiausių priežasčių, 
kurių atsiras vis ir vis daugiau, 
tampa lyg kažkokia sala: Ilgai
niui prie to gal net pripranta. 
Paviršiuje, atrodo, viskas yra 
tvarkoj. Visuomenė daro savo, 
kritika apie užsidariusį kūrėją 
spaudoje pašneka. Be to, netu
rint menininkų kavinės, į kurią 
čia tik lėktuvais iš visur galima 
būtų suskristi ir pakalbėti apie 
kūrybines plonybes. Kūrėjas nuo 
kūrėjo yra izoliuotas. Ir tai yra 
faktas.

Ką daryti? Ryšiams palaikyti 
negalime specialiai pastatyti ka
vinės, orlaiviai per brangūs ir nė
ra laiko. Bet gal viso to ir ne
reikia? Kūrėjai turi patys tarp sa
vęs susirišti. Kaip? Pakeitus žo
džius “Laiškai Lietuviams” į

“Laiškai Kūrėjams”, tokia idėja,, 
nors ir nelengvai, įgyvendinama, j

Suskirsčius Ameriką į 1-2-4 zo
nas, jose gyvenantys (po 5-10- 
30) poetai, muzikai, prozininkai, 
dramaturgai tesiuntinėja kas 2-6 
mėn. po 6-12 psl. tarp savęs (8c- 
16 e pašto ženki.) savos charak
teringos kūrybos ratu su lydraš
čiu, kuriame būtų pavardės, adre
sai ir eilė sekančių adresatų — 
kūrėjų.

Lydraštyje kiekvienam grupe
lės nariui reiktų palikti kelių ei
lučių vietą komentarams. Tokioj 
grupėj dalyvaująs kūrėjas, pa
siuntęs savo kūrybos gabalą ra
tu, jį gautų gal po 2 - 3 mėn. 
atgal su įdomiais narių komenta
rais, papeikimais ar padrąsini
mais, kaip ir įprasta normalioje 
kultūrinio pobūdžio kavinėje. O 
per tą patį laiką į jo namus paš
tu ateitų kitų tos grupės narių 
darbai, kuriuos jis persiųstų to
liau su savais komentarais, savo 
nuomone. Taip užsimegztų ryšys 
ir bendradarbiavimas.

Kas žino, gal artimi ryšiai, pro
dukcija, srovės ir kūrybinis prog
resas tada atgytų, nes dėl nelem
to išeiviško išsiskirstymo, dėl 
skysčiau pasirodančių kūrybos 
darbi), kurie taipgi pasirodo be 
jokių komentarų, be kūrybinės 
dialektikos, nesusidaro mūsų kū
rėjams reikalingas bendravimas. 
O minėto pobūdžio ryšys būtų kū
rėjų kova prieš geografiją, laiką 
ir užsiėmimus, kurie išeivijoje 
stovi prieš juos, kol jų vienu ar 
kitu būdu jie patys nepašalins. 
Gal net tapytojai, skulptoriai su
sigrupuotų, siųsdami nuolat ratu 
savo kūrinių fotografijas? Visa 
tai ir tokios sistemos suorganizavi
mo detales galėtų rašytojų, dai
lininkų ir muzikų įvairios valdy
bos aptarti ir pradėt jas vykdy
ti. P. Mln.

Pasaulio sekuliarizacija

Sekuliarizaciją, tai yra supa- 
saulinimą, autorius aiškina taip, 
jei ji yra pasaulio, visų gamtos 
daiktų nudievinimas, tai tokia se
kuliarizacija esanti paties Vieš
paties įsakyta; nes nėra ir nepri
valo būti jokio kito Dievo šalia 
tikrojo. “Visi gamtiniai daiktai 
__ vis tiek ar jie būtų gamtos 
jėgos, ar pati žemė, ar gyvūnai, 
ar galop visata — turi būti nu
dievinti, vadinasi, sekuliarizuo
ti”. (39 psh).

Tačiau esama ir kitokios seku
liarizacijos: “Galima pasaulį nu
dievinti, kad jis nebūtų Dievas, 
bet galima jį ir nudievinti, kad 
jis nebūtų Dievo. Tai esminis 
skirtumas” (43). Priešindamasis 
pastarajam sekuliarizacijos sam- 
pročiui, autorius aiškina, kad pa
saulio nudievinimas (teigiant, 
kad jis nėra Dievas) negali virsti 
teiginiu, kad pasaulis nėra Dievo.

Toliau autorius liečia pasaulio 
santykius su Bažnyčia ir taip ra
šo: “II Vatikano Susirinkimas la
bai aiškiai pripažino pasaulio 
daiktų ‘savus įstatymus ir tvar
ką’. Šios rūšies pasaulio savaran
kiškumas arba autonomija turin
ti būti, pasak Susirinkimo, gerbia
ma, nebandant jos pajungti ko
kiam nors autoritetui, net jeigu 
šis būtų ir pačios Bažnyčios” 
(88). Vartojant autoriaus termi
niją, trečiąją sekuliarizaciją ap
tariant būtų galima sakyti: pa
saulis tai ne Bažnyčia, — nors 
autorius šitaip ir neformuluoja. 
Ši trečioji sekuliarizacija reiškia 
teisėtą pasaulio išsivadavimą iš 
Bažnyčios globos kultūroj, mene, 
politikoj. “Ji (sekuliarizacija) ke
lia aikštėn žmogiškosios kūrybos 
vertę -bei prasmę savyje, išvaduo
dama jį (pasaulį) iš pavergimo 

DVIDEŠIMT ANTRASIS “DRAUGO”

ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt pirmąjį konkursą. Rankraščius įteikti pas
kutinė data yra 1972 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija. 
Šiemetinio konkurso mecenatai dr. Antanas ir Elena Razmai.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.

4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, Iii. 00629.

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas.

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

S

religijai bei Bažnyčiai; ji pabrėžia 
žmogaus kaip pasauliškio reikš
mę ir tuo būdu pakerta šaknis 
klerikalizmui” (101). Čia auto
rius nurodo, kad Bažnyčios pa
žiūra i pasaulį šiandien turinti 
keistis.

Su dėkingumu reikia priimti 
autoriaus išvedžiojimus.

Siaurėjanti Dievo kalbėjimo 
plotinė

Įdomios yra prielaidos ir pers
pektyva, kurioje A. Maceina kal
ba apie sekuliarizaciją. Sekdamas 
kardinolo J. Danielou išvedžioji
mais, jis aiškinimą pradeda gam
tine Nojaus religija. Čia Vieš
pats Nojui bylojęs gamtiniais 
reiškiniais: tvanu, kaip bausmės 
išraiška, vėju, kaip bausmės už
baiga, vaivorykšte, kaip pažado 
ženklu, kad daugiau baudžian
čio tvano nebūsią. Čia Dievas ap
sireiškęs per gamtą. Taigi ir No
jaus religija buvusi gamtinė reli
gija. Nojaus atveju Dievas apsi
reiškęs kaip gamtos Viešpats, per 
ją kalbėdamas ir ją globodamas. 
Gamta buvusi ta plotmė, į kurią 
Dievas nužengė, kad apsireikštų 
žmogui, esančiam su gamta ypa
tingai susietam (plg- 68-69).

Bet Nojaus religija nebuvusi 
išimtis ano meto religijose, nes 
jos visos tuo laiku buvusios gam
tinės, ir visose jose Dievas reiškę
sis per gamtinius įvykius. “Gam
ta pirminiam žmogui buvo sak
ralinė, nes Dievas tikrai joje gy
veno: ji buvo Jo šventykla, ir 
žmogaus santykis su šia Dievo 
šventykla buvo pilnas pagarbos 
ir net baimės” (70).

Bet ši gamtinė religija, kaip 
Dievo kalbėjimo laukas, kartą 
baigėsi, žmogui pasiekus aukštes
nį kultūros laipsnį. Danielou ir

Alfonsas Dargis Kompozicija

mė po Dievo sąjungos su Abra
omu” (79).

Autorius prieina tokios išva
dos: “savo išsivystymo eigoje pa
saulis pamažu nustojo buvęs Die
vo savęs liudijimo plotmė. Nei 
gamtos reiškiniai, nei istorijos į- 
vykiai nebėra ženklai, per ku
riuos Viešpats dabar reikštųsi”. 
(82). Autorius sako: “Nuosekliai 
tad sekuliarizacijos vyksmas nau
jaisiais laikais, paneigdamas pa
saulį kaip Dievo apsireiškimo vie
tą, ne tik nebuvo prieškrikščio
niškas, bet tiesiog vykdė giliau
sią evangelijos dėsnį — regėti 
Dievą nebe istorijoje (jos įvy
kiuose ir kūriniuose), bet vienin
teliame Jėzaus Kristaus iš Naza
reto asmenyje” (85). “Išganymo 
istorijoje po Kristaus tik Bažny
čia, kaip laike ir erdvėje sklindąs 
Išganytojas, yra tikroji Viešpaties 
bylojimo sritis” (96). “Kristus 
mūsajoje istorijoje yra vienintelis 
•kelias į Dievą, vienintelė Dievo 
apsireiškimo vieta, iš kurios jis 
kalba žmonijai” (40).

Šituose teiginiuose matyti jam 
tikras laiko bėgyje siaurėjantis 
Dievo kalbėjimo laukas arba ho
rizontas. To kalbėjimo grafika 
būtų panaši į piramidę, prasidė
jusią gamta, susiaurėjusią iki Iz
raelio tautos ir užsibaigusią Jė
zaus Kristaus asmeniu. Ant tos

kiti religijų istorikai, sako auto-' 
rius, naujos religijos pradžią regi 
Dievo sąjungoje su Abraomu. Kri- i 
tikuodamas mūsų laikų teologus, 
sekančius Kierkegaard’ą, kurie 
Abraome matą tikinčio žmogaus 
pavyzdį, A. Maceina teigia, kad 
Kierkegaard’as bei jo pasekėjai 
nepastebėję, jog sudarydamas 
naują sąjungą su Abraomu, Die
vas savo apreiškimą iš gamtos 
perkėlė į visuomenę -bei jos isto
riją, būtent, į iš Abraomo kilsian
čią tautą (plg. 72). “Nuo Abra
omo Dievas liudija ne per gamtą 
— jos daiktus bei reiškinius, bet 
per išrinktosios tautos žmones bei 
įvykius. Nuo Abraomo nebe gam
ta yra tasai laukas, kur žmogus 
pasitinka Dievą, bet Izraelio is
torija” (73). “Gamta nustojo bu
vusi Viešpaties gyvenviete arba 
Jo šventykla. Dievas per ją ne
bekalba” (73-74).

Bet sąjunga su Abraomu arba 
istorinė religija kartą taip pat 
baigėsi, įvykus asmeninei Dievo 
sąjungai su žmogumi. “Jėzus 
Kristus tapo šios naujos sąjungos 
išraiška, šio naujo žmogaus san
tykio su Dievu arba naujos reli
gijos grindėju” (78). “Istorinė są
junga su Izraeliu nustojo buvusi 
Dievo apsireiškimo plotme, — 
taip lygiai, kaip gamta nustojo, 
buvusi Dievo apsireiškimo plot-I 

piramidės, Jėzui Kristui išsiimtus 
apaštalus bei plečiantis Bažny
čiai laike ir erdvėje, dabar augtų 
kita piramidė, smaigaliu apačion. 
Tos abi piramidės žavi savo ar
chitektonika bei stiliumi, bet, žiū
rint į jas, kyla keletas klausimų.

Ar buvo tokia Nojaus religija?

Kalbėdami apie pirminę — 
gamtinę Dievo kalbėjimo plot- 
hę, abudu, Danielou ir Maceina, 
ima kaip pavyzdį Noijaus religiją, 
vadindami ją ikiabraomine.

Nojus yra centrinė figūra pa
sakojime apie visuotinį tvaną, 
kuriuo Dievas baudė nusidėju
sius žmones. Bet tyrinėjimai yra 
parodę, kad pasakojimas apie 
tvaną, — kaip ir kiti ikiabrao- 
miniai pasakojimai Senajame 
Testamente, — nėra istoriniai. Jų 
negalima sudėti ton pačion len- 
tynon kaip pasakojimų apie Ab
raomo ainius. Visa tai, kas “įvy
ko” ikiabraominiam laikotarpy, 
yra užrašyta Abraomo ainių ne 
kaip istorija, o kaip jų pačių tikė
jimo interpretacija.

1872 m. asyrologas G. Smith, 
tyrinėdamas Britų muziejuje asy- 
rų karaliaus Asurbanipalo (668 - 
631 prieš Kristų) bibliotekoje at
rastas rašto lenteles, užtiko pa-

fNukelta į 2 psl.)
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sakojimą apie kažkokį laivą, už
kliuvusį ant Nizyro kalno, ir apie 
balandį, paleistą iš laivo ir grįžu
sį atgal, nes nebuvo sausos vie
tos nutūpti. Laikraštis Daily He- 
rald čia užuodė tam tikrą sensa
ciją ir tuojau pasiuntė Smith’ą į 
Tigro —Eufrato upių slėnį kitų 
lentelių ieškoti. Smith’as, vos at
vykęs Ninivėn, atrado kitą len
telę su septyniolika eilučių. Ji 
priklausė tam pačiam pasakoji
mui apie tvaną.

Tai buvo vadinamo Gilgame- 
šo epo, sukurto derlingam Tigro 
ir Eufrato slėny maždaug prieš 
3000 metų prieš Kristų, dalis. Čia 
pasakojama apie kadaise įvykusį 
didelį tvaną. Jį skaitant, paaiškė
jo Švento Rašto pasakojimo apie 
tvaną giminingumas su Senųjų 
Rytų mitais.

. Gilgamešo epas, trumpai su
traukus, pasakoja apie dievų nu
tarimą sunaikinti Žmones. Bet 
dievai neišlaiko paslapties, ir vie
nas žmonių, apie tai sužinojęs, 
statosi arką. Į ją sueina jo gimi
nės ir suveda visus gyvius. Tva
nui pasibaigus, arka sustoja ant 
vįeno kalno. Balandis ir varnas 
paleisti turi Stirti, ąr vandenys 
jau atslūgo, ir randa sausą vietą. 
Tada išsigelbėjusieji aukoja die
vybei aukas.

Nėra jokios abejonės, kad šis 
Mezopotamijoje kilęs pasakojimas 
yra labai senos datos. Kaip Seno
jo Testamento tyrinėtojai mano, 
izraelitai apie jį bus girdėję iš 
kananiečių, savo kaimynų, atsi
kėlę Kanano žemėn prieš 1200 
metus prieš Kristų. Bet tai įvy
ko jau po Abraomo, nes Abrao
mas gyveno apie 1850 metus 
prieš Kristų. Izraelitai aną pasa
kojimą perėmė ir — kas labai 
svarbu pabrėžti — perdirbo, jį 
numitindami. Taip jie yra pada
rę ir su kitais Senųjų Rytų mitais.

Tai aiškėja, lyginant Gilgame
šo epą su Švento Rašto pasako
jimu. Ten eina kalba apie dauge
lį dievų, — šventam Rašte apie 
vieną Dievą. Ten išgelbėtasis 
vadinasi Utnapištim’as, o šven
tam Rašte — Nojus. Šventas 
Raštas kalba apie visagalį ir pa- 
sigailinantį Dievą, kurio klauso 
gamtos jėgos, o Gilgamešo epe 
Dievai tvano taip išsigąsta, kad 
sulipę į patį viršutinį — trečią 

—dangaus aukštą kaukia kaip 
šuneliai iš baimės (ypatingai dei
vė Aštarta, lyg gimdymo skaus
mų suspausta). Dievai tik tada 
atsipeiki, 'kai tvano vandenys ima 
slūgti. O kai juos pasiekia išsi
gelbėjusio Utnapištimo aukos 
kvapas, jie puolasi prie jo kaip 
musės.

Labai senas pasakojimas apie 
didžiulį tvaną buvo paplitęs Se
nuosiuose Rytuose daugybe va
riantų. Dviem jų pasinaudojo 
Švento Rašto autoriai ir taip juos 
supynė, kad vos galima pastebė
ti. Bet jiedu skiriasi -tvano ilgu
mu, jo kilme ir gyvulių skaičiu
mi arkoje. Taip vienam jų tvanas 
tęsiasi 40 dienų, o kitam vanduo 
kylą 150 dienų. Kaip Šventam 
Rašte du pasakojimai yra susiūti 
į vieną, matyti iš varno ir balan
džio istorijos. Pradžios knygos aš
tunto skyriaus septintoje eilutėje 
yra pasakyta, kad paleistas var
nas išskrisdavo ir vėl sugrįždavo 
tol, kol vanduo nuslūgo ir žemė 
pasidarė sausa. Taigi dabar No
jus jau būtų galėjęs apleisti arką. 
Tačiau sekančioje aštuntoje eilu
tėje Nojus paleidžia kitą paukštį 
--balandį pažiūrėti, ar vandenys 

jau nuslūgo. Bet balandis neran
da kur nutūpti, nes dar visa že
mė -buvo apsemta vandenimis, 
kaip pasakyta devintoje eilutėje. 
Taigi varnas jau buvo radęs sau
są žemę, o vėliau paleistas balan
dis turėjo grįžti atgal, nes visur 
dar liūliavo vandenys. Šitoje pa
sakojimo vietoje siūlė matosi la
bai aiškiai. Pasirodo, kad vie

nam pasakojimo variante buvo 
minimas varnas, o kitam balan
dis. Švento Rašto autoriai paėmė 
abudu variantus ir juos susiuvo 
į vieną pasakojimą.

Ten pat yra pasakyta, kad bu
vo apsemta visa žemė su aukštai
siais kalnais! Šiandien apskaičiuo
ta, kad norint vandens lygį ant 
žemės pakelti bent vienu metru, 
reikėtų 510 bilijardu litrų naujo 
vandens. Bet aukščiausias -kal
nas visoj žemėj siekia 8882 met
rus. Jį panerti vandenin reikė
tų keleto trilijardų litrų vandens. 
Bet iš kur juos paimti? Toks lie
tus iš viso neįmanomas. O jeigu 
kada nors ant žemės tiek vand- 
dens ir būtų buvę, tai kur jis 
šiandien būtų dingęs? Juk išga
ravęs jis vėd turėtų grįžti ant 
žemės lietaus pavidalu.

Jš to aiškėja, kad pasakojimas 
apie Nojų (apie Dievo kalbėjimą 
per lietus, vaivorykštes) yra tam 
tikro literatūrinio žanro. Jį būtų 
galima pavadinti sakme. Jo nėra 
galima suprasti raidiškai (kaip 
nėra galima raidiškai suprasti ir 
kitų ikiabraominių Švento Rašto 
pasakojimų, pavyzdžiui, apie mo
ters sutvėrimą iš Adomo šonkau 
lio). Tuo pasakojimu Švento 
Rašto autoriai norėjo paaiškinti, 
kaip labai Dievas nepakenčia 
nuodėmės. Pasakojime apie Tva
ną Dievas yra absoliutus gamtos 
valdovas. Jis palaiko pasaulio 
tvarką. Jis turi visišką valdžią 
ant visos tvėrinijos. Jis gaili leisti 
kūrinijai pražūti savo nuodėmėje. 
Bet jis,jos gailisi ir ją gelbsti.

Perėmę Senųjų Rytų mitą apie 
tvaną, Švento Rašto autoriai jį 
perdirbo labai atsargiai’, mažai ką 
pakeisdami. Ir vis dėlto tas pasa
kojimas įgijo kitą prasmę: jame 
pasirodė Izraelio tautos tikėjimas, 
radikaliai skirtingas nuo kitų 
ano meto tautų tikėjimo. Bet tai 
jau buvo ne kokio Nojaus tikėji
mas ar religija, o Abraomo ir jo 
ainių. -Dėl to šį pasakojimą gali
ma suprasti tik ąbraominio tikė
jimo rėmuose: į vieną Dievą, vi
sagalį, absoliutų visatos valdovą, 
Dvasią, teisingą ir gailestingą. 
Dėl to atrodo bus teisūs mūsų 
laikų teologai, Abraome matą 
tikinčio žmogaus pavyzdį.

-Iš kitos pusės šis Dievas yra 
ne tik “istorinės” Abraomo, bet 
ir krikščioniškosios religijos Die
vas. Tas pasakojimas apie tvaną 
ir po jo pasirodžiusią vaivorykš
tę ir šiandien yra skaitomas 
krikščionių bažnyčiose kaip da
bartinį žmogų įpareigojanti tiesa. 
Ir šiandien Dievas lygiai taip 
nepakenčia nuodėmės kaip jr ab- 
raominio laikotarpio metu: jis jos 
nepakenčia ir -po Jėzaus Kristaus 
atėjimo. Jis moko, kad nuodėmė 
žmogų veda į katastrofą, į susi
naikinimą, ir kad tik paklusnu
mas Dievo duotam įstatymui ga
li žmogų išgelbėti. Tas pasako
jimas apie tvaną ir vaivorykštę 
išreiškia Dievo ir žmogaus san
tykį visais laikais. Jis galioja ir 
šiandien. Tad vargu ar juo ga
lima aiškinti tik tam tikro lai
kotarpio Dievo bendravimą (ar
ba kalbėjimą) su žmogumi?

Ar galima Abraomą laikyti 
slenksčiu tarp laukinio ir 

kultūringo žmogaus?

A. Maceina, aiškindamas, ko
dėl ikibraominė gamtinė religi
ja, kada Dievas kalbėjęs per žai
bus, perkūnus, lietus ar vaivo
rykštes, išsilaikiusi ilgai, sako, 
kad ir pats žmogus ilgai buvęs 
laukinis, tai yra be aukštesnės 
kultūros. “Nereikia stebėtis, kad 
šis tarpsnis truko ilgai, nes ir 
žmogus labai ilgai buvo ‘lauki
nis’. Pasiekęs aukštesnio kultū
ros laipsnio, vadinasi, labiau iš
sivadavęs iš gamtos, jis susikūrė 
kitokią savo buvimo pasaulyje 
plotmę, kurioje ir Dievas jam ki
taip apsireiškė. Tuo būdu kilo 
nauja religija kaip tolimesnė B-

V. Kašubu Rūpintojėlis (detalė)

ganymo istorijos lytis”. (71). Bet 
šie teiginiai kelia abejonių.

Abraomas kilo iš Uro miesto 
prie Persų įlankos ir vėliau su 
šeima persikėlė prie Eufrato 
upės. Uras buvo sumeriečių ka
ralystės sostinė. Jis savo laiku pa
siekė aukštos kultūros bei aukšto 
meno lygio ir turėjo nemažos 
įtakos vėlesnėms babiloniečių ir 
asyrų kultūroms bei Senųjų Rytų 
religijoms. Ši (sumeriečių) kultū
ra sunyko apie du tūkstantuosius 
metus prieš Kristų, o pats Abra
omas gyveno jau vėliau — apie 
1850 metus — taigi sumeriečių 
kultūrai jau pabaigus savo am
žių. Tad vargu ar būtų galima 
Abraomą laikyti slenksčiu tarp 
laukinio ir kultūringo žmogaus ir 
tuo remti naują Dievo kalbėji
mo būdą (jau nebe per gamtą, 
o per istoriją), Dievui prisitai
kant prie kultūrėjančio žmogaus, 
pradedant Abraomu?

Ar Dievas jau nekalba per 
gamtą?

Ką reikia suprasti gamta, auto
rius aiškina šiuo sakiniu: “Pati 
pirminė Dievo apsireiškimo vieta, 
Kurioje žmogus Dievą objektyviai 
randa ir todėl užmezga su Juo 
religinį santykį, gali bųti tiktai 
gamta, vadinasi, šalia žmogaus 
(asmenine ir visuomenine pras
me) esąs pasaulis su savo apraiš
komis, įvykiais, dėsniais”. (66) 
Bet Dievas, autoriaus nuomone, 
per gamtą yra kalbėjęs ar savo 
valią reiškęs tik ikiabraominiais 
laikais. “Nuo Abraomo Dievas 
liudija save ne per gamtą — jos 
daiktus bei reiškinius, bet per iš
rinktosios tautos žmones bei įvy
kius” (73). Taigi kyla klausimas: 
ar klydo tie, kurie ir po Abraomo 
aiškinosi gamtą kaip Dievo bal
są?

Štai Kristus savo pamoksluose 
daro užuominas į gamtos reiški
nius ir ragina savo' klausytojus 
pasidaryti tam tikras išvadas. 
Ryškiausias pavyzdys: apie lauko 
lelijas. “įsižiūrėkite į laukines le
lijas, kaip jos auga; jos nesidar- 
buoja ir neverpia; tačiau aš sa
kau jums, kad ir Saliamonas vi
soje savo garbėje nebuvo taip ap
sivilkę kaip kiekviena iš jų. Tai

gi, jei Dievas taip apvelka laukinę 
žolę, kuri šiandien yra, o rytoj 
metama į krosnį, kaipgi labiau 
jus, žmones, menko tikėjimo” 
(Mato, 6,28-30).

Kitą pavyzdį Viešpats ima iš 
faunos: “Žvilgterėkite į dangaus 
sparnuočius: jie nesėja, nei pjau
na, nei į kluonus nekrauna; o jū-| 
sų dangiškasis Tėvas juos maiti
na. Argi jūs ne daug daugiau 
verti kaip jie?” (Mato, 6,26). 
Kaip matyti, gamtos daiktuose, 
jos reiškiniuose, lauko lelijose bei 

l dangaus sparnuočiuose Kristus 
kviečia atpažinti Tėvo apvaizdą.

Kitam pamoksle Viešpats mo
ko mylėti neprietelius, daryti ge
ra tiems, kurie tavęs nekenčia, ir 
melstis už persekiojančius ir 
šmeižiančius. Pavyzdžiu jis pri
stato visų Tėvą danguje, “kuris 
leidžia savo saulei tekėti ant ge
rųjų ir piktųjų ir lydina ant tei
siųjų ir neteisiųjų” (Mato, 5,45). 
Čia Kristus mini neorganinę (ne
gyvąją) gamtą: saulę ir lietų. 
Šituose gamtos reiškiniuose jis 
kviečia savo klausytojus įžiūrėti 
tam tikrą dangaus Tėvo ypaty
bę: jo nešališką gerumą, jo rūpi
nimąsi teisiaisiais ir neteisiaisiais, 
—ir visus ragina sekti Tėvo pa

vyzdžiu, kurio valia apsireiš
kianti ir per gamtos reiškinius: 
saulę ir lietų. Tuo tarpu A. Ma
ceina sako: “Ieškodamas Dievo 
valios gamtos reiškiniuose, žmo
gus po Abraomo rado joje tik sa
vo paties valią” (77).

Kas būdinga istorinei Izraelio 
religijai?

Jeigu Švento Rašto pirmųjų 
puslapių autoriai, gyvenę po Ab
raomo, kalbėdami apie pasaulio 
sukūrimą, sako, kad Dievas tarė: 
tepasidaro tai ir tai, tai iš tokių 
sakinių matyti, kad žmonės, tuos 
sakinius rašę, į pasaulį bei jo 
daiktus žiūrėjo kaip į Dievo kal
bą.

Poabraominėje Išminties kny
goje yra pasakyta, kad iš kūrini
jos didybės ir grožio, palyginimo 
būdu, žmogus gali atspėti ir jo 
autoriaus didybę ir grožį (13,5). 
Tai pripažįstą ir apaštalas Pau
lius, Jau go Kristaus, laiške ro

mėnams: ‘... kas jame (Dievuje) 
neregima, jo amžinoji galybė ir 
dievystė, tai nuo pat pasaulio į- 
kūrimo galima matyti proto švie
sa iš padarytųjų dalykų” (1,20).

Žmogus yra protaujanti būty
bė ;jis ne tik pats kalba įvairio
pai: liežuviu, žvilgsniu, gestais, 
elgsena, laikysena, bet ir kitus 
gali suprasti iš jų žodžio, žvilgs
nio, gestų, elgsenos, laikysenos. 
Jis supranta ir nebylius (nekal
bančius žodžiu). Jis gali ir savo 
aplinką suprasti kaip tam tikrą 
kalbą.

Užtenka atsiversti Senojo Tes
tamento Patarlių knygą (8,22- 
35): “Viešpats mane sukūrė, kai 
vos pradėjo atsiskleisti jo planai, 
prieš ankstyviausius savo darbus. 
Buvau įtvirtinta nuo amžių, nuo 
pat pradžios, prieš pasirodant že
mei. Gimiau, kai dar gelmių ne
buvo ir vandenys netryško iš šal
tinių. Prieš įsispraudžiant kalnų 
gūbriams, pirma kalvų mane pa
gimdė; nebuvo dar padaręs nei 
žemės, nei laukų, nei pirmutinių 
pasaulio dulkių grūdo. Kai kūrė 
dangų, ten buvau, ir kai skliau
tus kabino virš bedugnių, kai 
klojo debesis viršuj ir grindė gel
mių šaltinius, kai brėžė jūrai jos 
ribas, kad vandenys stovėtų ten, 
kur liepė, ir dėjo žemės pamatus. 
Buvau prie jo visa tvarkydama, 
gėrėjausi kiekvieną dieną, nelio
viau žaidusi jo prieglobstyje; žai
džiau ant jojo žemės skritulio, pa
mėgusi žmonių vaikus. Taigi, vai
keliai, klausykite manęs; neat
meskite mano teikiamo mokslo 
išminties. Palaiminti, kurie lai

kosi mano kelio! Palaimintas 
žmogus, kuris manęs klauso, kas
dien budi prie mano vartų ir 
laukia prie mano durų! Kas ran
da mane, randa gyvenimą ir lai
mi Viešpaties palankumą”. (Ro
mos katalikų Mišiolas, Tėvų Jė
zuitų leidinys, 711).

Čia gražia poezija yra pasakyta, 
kad gamtoje, pasauly, jo apraiš
kose, įvykiuose, dėsniuose atsi
spindi dieviška išmintis, idėja, 
planas, dėsnis. Visa tai atpažin
damas bei apmąstydamas bei to 
laikydamasis, žmogus gali tapti 
laimingu, tai yra, rasti Viešpa
ties palankumą. Gi A. Maceina 
tuo klausimu pasisako gana ra
dikaliai: “Po sąjungos su Abra
omu gamtos uždavinys liudyti 
Dievą buvo baigtas” (75).

Amerikiečių archeologo G. E. 
Wright’o nuomone, Izraelio tau
ta priėjo prie Sandoros Dievo 
(Jahvės), aiškindamosi savo isto
riją. Izraeliui buvę būdinga tai, 
kad tautos dėmesio centre atsisto
ję jų pačių istoriniai įvykiąi. Juo-
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Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos visiems prieinamos. 

se Izraelis matęs Dievo veikimą. 
Taigi pasakoti tuos istorinius tau
tos įvykius kartu reiškę ir išpa
žintį savo tikėjimą.

Bet Abraomo ainiai aiškinosi 
ir gamtą ir per ją priėjo prie Die
vo Kūrėjo (Elohimo).

Bet gamtą kaip Dievo žodį 
aiškinosi ne vien anie Abraomo 
ainiai. Biologas prof. Max Hart- 
mann, jau XX amžiaus žmogus, 
sako, kad gamtos dėsnių prasmin
gumas ir planingumas jų visumo
je, bei juose pasireiškiąs tikslin
gumas ir kritiškam gamtos stebė
tojui gali būti didingu Dievo ap
sireiškimu gamtoje. Jeigu A. Ma
ceina teigia, kad “pirminis žmo
gus jautė Dievo artumą gamti

Pel. ofiso HE 4-5848 rez. 388-2238
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Perskaitę "Draugą"* du> 
kitę kitiem pasiskaityti.

niam ritme, žvaigždžių skriejime, 
metų eigoje” (70), tai vargu ar 
būt galima užginčyti, kad to ar
tumo nejautė Galilėjus, Newto- 
nas, ar kvantų teorijos pagrindė
jas M. Planck’as.

Yra tiesa, kad Dievas kalbėjo 
per Izraelio tautos istoriją. Bet 
sunku patikėti, kad po Abraomo 
Dievas yra kalbėjęs tik per isto
riją. Juk ir po Abraomo pasaulis, 
organinė ir neorganinė medžia
ga, nenustojo būti Dievo kūri
niais, jo rankų darbu. Jeigu Iz
raelio istorija tapo nauju, ypa
tingu Dievo apsireiškimu, tai tas 
dar nereiškia, kad Dievas kitų 
apsireiškimo būdų atsisakė.

(Nukelta j 5 pusi )
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Taisytinas Chopino portretas 
mūsų enciklopedijoj

įžymus prancūzų tapytojas 
Eugene Delacroix buvo artimas 
Chopino ir George Sand bičiu
lis. šią tragišką meilužių porą 
jis nutapė viename paveiksle. 
Po kiek laiko paveikslas pate
ko gobšiam dailės ver telgai, ku
ris, didesnio pelno siekdamas, 
jį perpjovė pusiau ir kiekvieną 
dalį pardavė atskirai, šio pa
veikslo dalis bostoniškėje Lie
tuvių Enciklopedijoje parinkta 
kaip portretas ir išspausdinta 
prie Chopino aprašo. Betgi ne 
apie tokį portretą čia norima 
kalbėti, šis rašinėlis lies Cho
pino kitokį, “rašytinį” portretą 
Lietuvių Enciklopedijoje.

Mūsų muzikinėje raštijoje 
(periodikoje, brošiūrose, kon
certų programose ir k.) dažnai 
užtinkame netikslumų, iškrai
pymų bei prasimanymų, tačiau 
tai ne didelės svarbos reikalas, 
nes tokie šaltiniai vargu ar ka-. 
da nors naudojami rimtesniam 
reikalui. Kas kita, kai tokie da
lykai pasitaiko enciklopedijoje, 
kuria naudojamasi kaip griež
tais faktais pagrįstų žinių tel
kiniu.

Skaitydami minimą Chopino 
aprašą, užtinkame netikslių 
duomenų, kurie prašosi būti ati
taisomi. Taigi peržvelkime patį 
aprašą.

LE — “Chopin Fryderyk 
Franciszek (1810-18^9 X 17 
Paryžiuje), didžiausias lenkų 
kompozitorius. Jo tėvas buvo 
mokytojas prancūzas (tikriau, 
kilęs iš suprancūzė jusiu lenkų 
išeivių Sopų)”.

Iš paduodamos metrikos gali 
atrodyti, kad Chopino gimimo 
pilna data nėra žinoma ir kad 
jis gimė ir mirė Paryžiuje. Tu
rėtų būti: gimė 1810. III. 1 Že- 
lazowa Wola, Varšuvos apygar
doje.

Tiek muzikinėse, tiek bendri
nėse enciklopedijose niekur prie 
Chopino aprašų neužtiksime su- 
perliatyvo “didžiausias”, o jo 
vardai daugiausia rašomi tik 
prancūziškai (Frėdėric Fran- 
ęois).

Jo kilrpė pažymima įvai
riai: “of French and Polish pa- 
rentage” (Columbia Encycl. — 
amerikiečių); “of French de- 
scent” (Grove EncycJ. — bri
tų); “Otec ego — vychodec iz 
Franci ji, mat — polka” (En- 
cikl. Muz. Slovar — rusų); 
“polnischer Abstammung” (Die 
Musik in Geschichte und Ge-I 
genwart — vokiečių). Kodėl 
toks nevienodumas?

Chopino biografai bei rašyto-1 
jai yra paskelbę įvairių būtų ir Į 
nebūtų istorijų apie jo tėvo kil
mę. įžymus prancūzų pianistas' 
— šopinistas Alfred Cortot sa
vo knygoje “In Search of Cho-Į 
pin apie jo tėvą rašo: “Kodėl 
jis apleido Lorraine, mes neži-l 
nome. Greičiausiai tai galima 
būtų paaiškinti tuo, kad jį ka
mavo mintis, jog jis galįs būti 
karaliaus Stanislovo dvaro pa
reigūno lenko, su kuriuo jo mo
tina pasižinojo, pavainikis. Jo 
staigus išvykimas į Lenkiją 
galėjo būti įsitikinimo išda
va, kad ten rasiąs savo gi-1 
mimo įrodymų”. Chopino bio-i 
grafas M. A. Schultz rašė: j 
“Lenkų didikas Szopen (arba i 
Szop) 18 šmt., lydėdamas savo 
karalių Stanislovą Leszczynskį, 
atsidūrė Prancūzijoje ( Nancy, 
Lorraine), kur savo pavardę 
pakeitęs į daugiau gališką: 
“Chopin” — buvo Frederiko se
nelis”, Deja, tai buvo tik prie
laidos, nes vėliau daryti nuo

JONAS ZDANIUS

dugnus tyrinėjimai dokumenta
liai įrodė, kad sena prancūzų 
valstiečių Chopinų giminė Vos- 
gese neturėjo jokių giminystės 
ryšių su ateiviu Szopu. Ir H. 
Winstock, kurio knyga, minima 
aprašo bibliografijoje, pabrėžia, 
kad “documentary evidence dis- 
aproove it”.

Kokie bebūtų Chopino tėvo 
kilmės prieštaraujantieji įrodi
nėjimai,, vis dėlto svarbiausia ir 
patikimiausia yra pačių lenkų 
pažiūra šiame painiame reikale. 
Ar ne jiems daugiausia rūpėtų 
savo genijų “apvalyti” nuo sve
timo kraujo? štai keli lenkų pa
sisakymai: “Negali būti abejo
nių, kad jo meilė taupumui, 
prie kurio daug kartų nesėk
mingai mėgino traukti sūnų 
(Frederiką), gali būti paaiškin
ta jo prancūziška kilme.” (Ja- 
roslaw Iwaszkiewicz — Cho
pin - 1956); “Nė vieno lenkiš
ko kraujo lašo netekėjo jo (Fr. 
tėvo) gyslomis” (Kazimierz 
Wierzynski — Chopin J 1949).

Taigi ir LE-je nereikėjo mė
ginti prielaidą paversti tikrove. 
Juk taip elgiantis, ir mums bū
tų patogu tvirtinti, kad Chopi
no tėvas buvo kilęs iš lietuviš
kos Suopių giminės, o pridėjus 
nepr. laikais mūsų periodikoje 
skelbtą Chopino motinos lietu
višką kilmę (“Vilniaus krašto 
lietuvaitė”), gautume šimtapro
centinį lietuvį Chopiną...

LE — “10 m. atkreipė į save 
garsios Catalini dėmesį”.

Yra įprasta apie kalbamus 
šalutinius asmenis suteikti bent 
minimumą žinių tos pačios en
ciklopedijos atitinkamose vie
tose arba suglaustai čia pat, 
skliausteliuose. Tačiau apie Ca-

Iš Jaunimo kongreso jaunųjų daili
ninkų parodos (Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje.

talini — nič nieko. Žinia, čia tu
rėta galvoje italų dainininkė, 
operinis sopranas Angelica Ca- 
talani (ne Catalini), kuri, su
sižavėjusi berniuko skambini
mu — jam padovanojo auksinį 
laikrodį su inskripcija. Tik tuo 
ir pasireiškė jos dėmesys Cho- 
pinui. Kitu atveju rusų caras jį 
apdovanojo deimantiniu žiedu. 
Toks mažai reikšmingas ir ypač 
tokioje formoje pateiktas fak
tas kondensuotame straipsnely
je tik beprasmiai užima vietą.

LE — “Per 7 m. jo mokyto
ju buvo čekas A. Žirny, o po to 
vokietis Elsper”.

Ir šiuo atveju pasigendame 
žinių apie tuodu muzikus. Ne
pretenzingas smuikininkas, pia
nistas ir kompozitorius Adal- 
bert Žywny Chopinui įdiegė 
griežtos meninės disciiplirios, o 
o komp. Joseph Xaver Elsner 
— profesorius, pas kurį Varšu
vos konservatorijoje Chopinas 
išėjo pilną trejų metų kompozi
cijos kursą.

LE — “Apskritai jaunystės 
įspūdžiai ir įtakos (F veido, 
Hummelio) reiškėsi jo mozū
ruose, polonezuose, lenkiškose, 
lietuviškose (tarp kitko jis har
monizavo vieną lietuvių liaudies 
damą...) ir kt. dainose, noktiur
nuose”.

Tiek Field, tiek vokietis Jo- 
hąnn Nepomuk Hummel (abu 
įžymūs kompozitoriai ir pianis
tai) turėjo neginčijamos įtakos 
Chopino kūrybai. Kaip reiškėsi 
pirmojo įtaka — randame jam 
skirtame apraše. Apie Humme- 
lį, kurio elegantiško stiliaus pa
vyzdžiu Chopinas sukūrė savo 
koncertus bei rondo, žinių vėl 
nėra.

Terminas “mazur” Chopino 
kūrinių kataloge figūruoja tik 
vieninteliame opuse (5) “Ron
do a la Mazur”. Visur kitur ir 
visomis kalbomis vartojamas 
lenkų liaudies šokio “mazurka” 
pavadinimas. Todėl ir apraše 
šiuo atveju vartotina “mazur
ka.”

Pagal LE reikėtų suprasti, 
kad Chopino sukurtų dainų ei- 
Įėję yra ir kitų lietuviškų dai
nų, ne tik viena “harmonizuo
ta”. Gaila, bet taip nėra. 1829- 
1847 m. laikotarpy Chopinas 
sukūrė 18 dainų solo balsui su 
fortepijonu. Savo struktūra jos 
panėši į Schumanno, Schuberto, 
Fianzo, Brahmso ir kt. meniš
kas (vad. Lieder) dainas, betgi 
vokalinėje literatūroje jos ne
užkariavo ryškesnės vietos. 
(Įdomu paminėti, kad savo lai
ku garsioji lenkų dainininkė ko- 
lor. sopranas Marceline Semb- 
rich (Kochanska) su pasiseki
mu dainavo Chopino dainą 
“Mergaitės troškimas” Rossini 
operos “Sevilijos kirpėjas” dai
navimo pamokos scenoje).

Pats Chopinas savo parašy
tų dainų nevertino ir, nors sa
vo draugų raginamas, delsė jas 
viešai paskelbti. Jos buvo iš
spausdintos 1855 m., taigi jau 
po autoriaus mirties.

Termino “harmonizavimas” 
definicija yra tokia: prirašy
mas prie turimos melodijos 
akordų, tuo sukuriant homofo- 
nišką balsinę sandarą. Chopi
nas jokios lietuviškos liaudies 
dainos neharmonizavo. Jis su
kūrė originalią muziką lietuvių 
liaud. dainos žodžiams. Taigi 
čia yra tikras liapsusas, ir gai
la, kad jis panašiai pakartotas

Frėdėric Franęois Chopin, 1810-1849 (graviūra)

Chopino lietuviškos dainelės tekstai

LIUDVIKO OS1NSKIO VERTIMAS LENKŲ KALBON

Bardzo raniuchno mschodzilo sloneczko, 
mama przy szklannym okienku siedziala, 
“Skąnd že to”, pyta, “pomracasz cdreczko? 
gdzieš tmoj mianeczek na glomie zmaczala”?

“Kto tak raniuchno muši modę nosie, 
nie dzim, že može smoj mianeczek zrosic”.

“Ei, zmyšlasz, dziecię! tyš zapemne,
m pole z tmoim mlodzianem gamędzic pobiegla”.

“Pramda, mamusiu, pramdę myznaczyc molę, 
mojegom m polu mlodziaųa spotstrzegla, 
kilka chrnil tylko zeszlo na rozmomie, 
tymezasem mianek zrosil się na glomie”.

DR. G. FR. REISS’O VERTIMAS VOKIEČIŲ KALBON

War schon fruehmorgens ganz heimlich im Thale; 
sangen die Voeglein auf Felderų und Hoehen.

Kaum bin ich heim und ich setz’ mich zum Mąhle, 
fragt mich die Mutter: “Was ist dir geschehen?
“Ei, ganz feucht sind Haar und Mieder!”

Ach, mir fiel der Mut damieder.

“Moechte wohl sein; beim Brunnen weilf ich lange!”

“Ich meiss es besser!
In der Fruehen niemand sollt? es missen -r 
marst du im Thale, den Geliebten zu gruessen!”

“Ach ja, liebe Mutter; mill dir alles sagen: 
Er hatte mir so Vielerlei zu klagen, 
sprach von aeiner Liebe immer mieder: 
Ach Mutter, o Mutter, Trauen flossen reichlich 
nieder mir auf Haar und Mieder!”

KIRKUP’O VERTIMAS ANGLŲ KALBON

Early one morning the sun mos just rising 
and by her mindom my mother mos maitiną.

“Tell me, my daughter, mhere have you been roaming, 
hom did you met your pretty garland?”
“I rose early, oh, so early, 
and the morning dem mos heavy.
It is no monder that I met my garland?’.

“Nom you are tying, yes, you are lying,
I am certain, yes, I am certain-
You have gone out so early to prattle mith your lomer”.

“True, mother, I meni to meet my lomer,
I only ment to see him for a moment.
In the field me mandered, mandered hand in hand, 
būt just talkvng.
Demdrops fell upon my garland”.

PIRMINIS ŠALTINIS — LIETUVIŲ LIAUDIES DAINA

Per girią girelę saulutė tekėjo, 
Po stiklelio langeliu močiutė sėdėjo.

Pareina dukrelė viešuoju keleliu;
Klausinėjo močiutė jaunosios dukrelės:

A

“Dukrele jaunoji, kur tu vaikštinėjai?
Kodėl tavo rūbelius raselė užgavo?

Kodėl tavo rūbelius raselė užgavo
Ir rūtelių vainikėlį miglelė užkrito?”

— “Lydėjau brolelį viešuoju keleliu,
Su broleliu po berželiu žodelį kalbėjau.

Tai tenai rūbelius raselė užgavo
Ir rūtelių vainikėlį miglelė užkrito”.

“Istorinėje lietuvių muzikos ap
žvalgoje” (LE XV t.)

Minėtos dainos pavadinimo 
lenkiškas tekstas — “Rano ra
niuchno —- Piosenka litewska’’ 
Apie jos atsiradimą autentiškų 
žinių užtinkame paskutiniojo 
pokario metais lenkų išleistame 
stambiame leidinyje (7 kalbo
mis “Chopin — Complete 
Works”, red Ignacy Paderews- 
ki. — “The text of this song is 
sometimes. wrongly attributed 
to Stefan Witwicki. In reality, 
the Piosenka litevvska (Lithua
nian Song) was only quoted by 
Witwicki in the notes to the 
first edition of his Piosnki 
sielskie (Rural Ditties) of 1830. 
According to details given by 
Janusz Miketta, Witwicki took 
this text from vol. VI of the 
“Year-books of the |Warsaw 
Society of the Friends of Scien- 
ce” (1810), from dissertation 
delivered at a sessior. of the j 
members of the Society by the 
priest Ksawery Bohush on De- 
cember 2nd., 1806. After the 
quotation of the original text in 
Lithuanian, followed a literai 
Polish translation and then a 
versified translation by Ludwik 
Osinski. This lašt served Cho
pin as the text for his Lithua
nian Song”.

Mūsų tautosakine lyrika ža
vėjosi ir kiti svetimtaučiai 
kompozitoriai, k. a. R. Schu- 
mann, Fr. Schubert, Ant. Dvo- 
rak ir k. taip pat panaudoję 
liaudies dainų tekstus, sukūrė 
dainų. Deja, nė viena iš jų ne
turi savyje lietuviško meloso ir 
tik jų tekstuose daugiau ar ma
žiau ataidi mūsų liaudies poe
tinė nuotaika.

Verta paminėti, kad Fr. Liszt 

kelioms Chopino dainoms para
šė portepijonines transkripci
jas, kurių tarpe, deja, nėra lie
tuviškos. Tačiau, lyg atitaisy
damas tą “skriaudą”, tokią 
transkripciją parašė italų kom. 
pozitorius Giovanni Sgambati 
— “Canzone Lituana” (Ricordi 
leidinys). Amerikietis komp. 
Van A. Christy Chopino lietu
višką dainą aianžeravo pilnam 
mišriam chorui su fortep. 
akomp. ad lib. (Schirmer leidi
nys).

LE — “Kaip kompozitorius 
Ch. yra kūrėjas visai naujo for- 
tepiono stiliaus žanro... Jo rit
minis nujautimas yra švelnus.” 

Pirmojo sakinio prasmei au

vokti gal reikėtų jo dalį taip 
formuluoti — “visai naujo for
tepijoninės muzikos stiliaus kū
rėjas”. Ritmas jaučiamas (ne 
nujaučiamas) esamu laiku to
bulai, tiksliai ar stipriai (ne 
švelniai ar grubiai).

LE — “Jo kūrinių yra1. E s 
dur - polonezas op. 22 (orkest 
rųi), j baladės”.

Minimas polonezas parašy-

tas fortepijonui su orkestru, ne 
orkestrui.

Vienintelis žinomas Chopino 
orkestrinis kūrinys yra Milita- 
rinis maršas, dedikuotas rusų 
kunigaikščiui Konstantinui. Jį 
Chopinas parašė 1817 m., t. y. 
būdamas vos 7 m. amžiaus. Ta
čiau ir jis buvo instrumentuo- 
tas svetimų rankų.

Jo kitų kūrinių orkestrinė da
lis nepasižymi artistiniu lygiu. 
Kritikų nuomone: “Its orchest
rai background does not count 
for much; The orchestrai ac- 
companiment is thin; Op. 2 is 
orchestrally accompanied, an 
accompaniment that may be 
gladly dispensed with”... (Ja- 
mes Huneker — Chopin — 

1901). Kai kurios Chopino par
titūros yra perinstrumentuotos 
Tausig, Nicode, Burmester, j 
Liszt, Scharwnka ir k. kompo
zitorių.

Madame Sand pranašavo, 
kad visa jo muzika bus aren- 
žeruota orkestrui”. Į tai minė
tas Huneked replikuoja: dis-I
aster breeding nonsense”. Ar-1

thur Rubinstein teigia, kad “all 
attempts to adapt them to other 
instrument end in failure or re- 
sult in distortion”.

Nežiūrint tokių griežtų pa
sisakymų, šiandien vis dėlto 
yra populiarūs ne tik paskirų 
Chopino kūrinių aranžementai 
įvairiems instrumentams bei 
ansambliams, bet iš jų kom
piliuoti net ištisi baletai; “Les 
Sylphides” (G. Jacob, Sir Mal- 
com Sargent) ir “Chopiniana” 
(Igor Stravinsky).

Savo laiku komp. J. Žilevi
čius “Aidų” žurnale entuzias
tingai skelbė, kad Chopino ba
ladės parašytos lietuviškomis 
temomis. Nors tai nėra paties 
Chopino konkrečiai pasakyta, 
tačiau ši prielaida dažnai mi
nima įvairiuose šaltiniuose. 
Taigi būtų verta ir mūsų enci
klopedijoje atitinkamoje vieto
je ją paminėti. Įdomumo dėlei 
pacituosime jau minėto Hune
ker žodį tuo reikalu: “That 
Chopin had a programme, a de- 
finite one, there can be no 
doubt; būt he has, wise artist, 
left us no clue beyond Mickie- 
wicz’s, the Polish bard Lithua
nian poems. In Leipzig, Kara 
sowski relates, that when Schu 
mann met Chopin, the pianist 
confessed having been incited 
to the creation of the ballades 
by the poetry of his fellow 
countryman... The true narra- 
tive tone is in this symmetri- 
calll constructed Ballade, the 
most spirited, most daring 
work of Chopin, according to 
Schumann. The G minor Balla
de after “Konrad Wallenrod”,

(Nukelta į 5 pusi.).
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Trys dramaturgai ir scenine magija
(Benį, pastaba. Spausdiname čia 

antrąją dalį Stasio Pilkos atsimi
nimų apie tris mūsų rašytojus — 
dramaturgus. Praėjusį šeštadienį 
buvo pasakota apie Petrą Vaičiūną, 
šiandien — apie Vienuolį - Bukaus
ką, o kitą šeštadienį išgirsime 
spalvingų dalykų apie Kazį Binkį.)

¥

STASYS PILKA

Su Antanu Vienuoliu kūrybi
nė pažintis. Su Dobužinskiais A- 
nykščiuose. Kelionė į Vilnių. Vai- 
dijimasis su autorium. Kronikos 
“1831 metai” spektaklis dėl po
litikos keitęs savo pirmykštį titu
lą. Neramiu metu bendradarbia
vimas naujo veikalo labui.

Režisūrai paskatino analaikis 
Teatro direktorius Ąndrius Oleka 
Žilinskas, nors ši intencija many
je visada buvo gyva. Ir taip, drau
ge su Kaziu Juršiu, Vladu Sipaičiu 
Ale Žalinkevičaite (spektakliai 
vaikams) esu įsijungęs į pastaty- 
minį Kauno Valst. teatre darbą. 
Pareigos nebuvo etatinės ir, galiu 
pasigirti, jog už šį, dažnai labai l 
nelengvą ir atsakomybės kupiną 
triūsą, iš Teatro administra
cijos nei sudilusio cento nesu ga
vęs. Buvome “ruošiami ateičiai”, 
ir pastovus režisierius B. Daugu
vietis, dažnai siūlė veikalus, ku
rių pats nenorėjo imtis. Tiesą pa
sakius, ne pats įkalbėdavo, bet 
veikė per direktorių: atsisakydavo 
režisuoti, ir tiek.

Tokiu būdu 'buvau iškviestas į 
direktoriaus Viktoro Žadeikos ka
binetą, kur išgirdau, jog man pa
vedamas Antano Vienuolio isto
rinės kronikos “1831 metai” pa
statymas. Veikalą perskaitęs, pa
mačiau, kad jis yra būtinas ne
menkų pakeitimų, sutrumpinimų 
ir naujų situacijų. Pasiteiravau, 
ar galėčiau apipavidalinimui 
gauti dailininką M. V. Dobužins-1 
kį? Prašymas buvo patenkintas, j 
Ir taip susidarė Vienuolio, Dobu- j 
žjnskio ir Pilkos veikalui scenoje I 
įgyvendinti triumviratas.

Velykoms A. Vienuolis pakvie
tė. Dobužinskį su žmona ir mane 
paviešėti Anykščiuose. Tai buvo 
grynai kurtuazijos gestas, nes dar
bas su veikalu dar neprasidėjo. 
Menu, kai išėjom pasivaikščioti 
po Anykščius ir apylinkes- Dobu- 
žinskis prašydavo mus eiti pir
myn, o pats aistringai piešdavo į 
bloknotą patinkamus gamtovaiz
džius.

J Kauną grįžus, įsitikinom, kad 
nerandame reikalingos apipavida
linimui medžiagos: negelbėjo nei 
universiteto biblioteka. Dobu
žinskiui kilo mintis nuvykti studi
joms į Vilnių, dar lenkų tąsyk- 
valdomą, bet santykiams su Len
kija jau susitvarkius. Teatro va
dovybės šiai komandiruotei prita
rimas buvo gautas, lygiai kaip ir 
pasuose lenkų vizos.

Vilniaus Vrublevskio bei Moks
lo bičiulių draugijos bibliotekų 
rinkiniuose ikonografinės medžia
gos ir literatūros radosi net su 
kaupu: su profesorium M. D. ta
pome tikrai ratuoti.

Išvyka prisimintina ir tuo, kad 
anuometiniame Vilniuje įvyko 
pirmas Lietuvos artisto, t. y. ma
no, rečitalis. Vytauto didžioje 
gimnazijos salėje pergyvenau ne
užmirštamą auditorijos entuziaz
mą, koks gyvenime nebepasikar
tojo.

Pradėjus šios istorinės kronikos 
su autorium koregavimo darbą, į- 
vyko nelauktas dalykas: Vienuo
lis ėmė prašyti, kad Emilijos Pla- 
teraitės vaidmenį skirčiau artistei 
Onai Rymaitei. .Šią rolę buvau 
numatęs jaunai aktorei. Bet auto
rius tiesiog verkia: “Rymaitė yra 
mano Gražutės kūma, bet dėl ka
žin ko užsirūstino, nustojo su mu
mis bendrauti, o duktė dėl to la
bai jaudinosi. Paskirk, kolega, 
Plateraitę Rymaitei”. Pastaroji 
buvo reto talento scenos meni
ninkė, bet, mano galva, vaidme
niui netinkanti. Tačiau jautraus 
tėvo maldavimai nugalėjo.

vaidintojų sąraše pasirodė Ona 
Rymaitė.

A. Vienuolis savo kelių veiks
mų kronikoje vyksmą vis nuke
lia į sodiečių trobas. Nutariau 
vieną perkelti į klojimą bei į ki
tas, originalesnes patalpas- Auto
rius nesipriešino. (—Tamsta, ko
lega, geriau numanai.) Bet kai 
atėjo laikas kupiūroms daryti, t. 
y. tekstą braukyti, scenas perstati
nėti ir pan., Antanas Vienuolis 
(kaip ir daugumas autorių) pies
tu stojo! Jam kiekvienas jo para
šytas žodis buvo tartum kokia re
likvija! Nenorėdamas pasirodyti

vadinimas. Taip afišose ir skelb
sime.

Po kiek laiko Lenkijos pasiun
tinybė vėl rašė protesto nota3, ir 
veikalas buvo tituluotas — "Emi
lija Plateraitė”. Buvo vaidina
mas, kol negrėsė pavojus pastaty
mo deficitui.

O prieš lenkų tautą tik tiek bu
vo blogo, kad sukilėlių armijos 
atsitraukimo metu uniformuoti 
karininkai valstybių pasienyje 
linksmai puotavo.

O su dramaturgu Antanu Vie
nuoliu jau neramiais laikais įvy
ko žymiai ramesnis bendra-

Rašytojas Antanas Vienuolis - jžukauskas (1882-1957)

. kiekvieną rytmetį prie rašomos 
mašinėlės surasdavau naujai pa- į

■ rašytą veiksmo sceną. Kada ir kur
į nakties metu rašytojas tai pada- į 

rydavo, nenumau, tik kiekvieną
į rytą vis prie lovos užtikdavau! 
naujus būdinga rašysena prirašy-! 
tus siauro popieriaus lapelius.

i Perrašęs, mašinėle, su tuo lobiu
■ eidavau į vaistinę pusryčiauti. Va 
kare vėl įvykdavo promenada į 
gamtą ir rytmečiais atsirasdavo; 
nauji revizijos puslapiai, bendrai' 
aprobuotas tekstas bei situacijos. 
Rašytojas niekad nesupyko, ne-

i susierzino! Kai papasakojau tėvo 
į ūkyje ką tik pergyventą įvykį, 
smrfgiai prasijuokė, pasidžiaugė, 
kad nusimano veterenarijos me
dikamentuose ir mano tėvo epi
zodą dovanojo veikalo klebonui.

Tas, artimai su autorium bend
raujant, dažnai skaudus ir vargi
nantis rankraščio revizijos proce
sas vystėsi be nemalonių inci
dentų. Ir netrukus, grįžęs į Kau
ną, įteikiau Teatrui naują dra
mos “Prieblandoje” variantą. Ly
giagrečiai prasidėjo artimas ryšys 
su dailininku Antanu Gudaičiu,

Nuotr. V. MaželioTėviškės laukų idilė Anykščių apylinkėje
4

kurį pasirinkau veikalui apipavi
dalinti. Iš atsiminimų neišgaruo
ja šis kūrybingas ieškojimų proce
sas ir A. Gudaičio subtilus Lietu
vos buities ir peizažo eskizuose 
gimdymas. Buvo idealus talkinin
kas.

Tačiau atsitiko, ko nesitikėjau. 
Režisierius B. Dauguvietis susido
mėjo nauja “Prieblandoje” ver
sija, liko ja patenkintas ir, vei-

• ' ■ \ '.j'

I kalą pakrikštijęs bauginančiu pa
vadinimu “Dauboje”, perėmė iš 
manęs režisūrą. Tuo ir pasibaigė 
manosios pastangos ir pastatymi- 
niai sumanymai.

Tenka tik pasidžiaugti, jog, 
j drama “Prieblandoje”, t. y. ori
ginaliu autoriaus pavadinimu, 
dar iki šiol Lietuvoje vaidinama-

1 Ir kad teko glaudžiai pasanty-

kiauti su švelniu ir aukštaitiškai 
i neramiu mūsiškės literatūros kla
siku Antanu Vienuoliu.

Buvo jam svetimas sceninės 
magijos kerėjimas ir teatrinių ne
tikėtumų bruzdėjimas, o neatsi
laikė .neatnešęs savos duoklės lie
tuviškai dramaturgijai ir tautinei 
scenai.

(Bus daugiau)
l

V

Šių ir anų laikų istorijos Sibiro kankinys 
Karsavinas

D. BINDOKIENE
Hf

pernelyg agresyvus ir diktatoriš
kas, į veikalo kompozicinę talką 
pasikviečiau scenos bendradarbį. 
Tik štai sykį ramusis, mandagu
sis Vienuolis kad pašoks nuo kė
dės, strikt į prieškambarį, velkasi 
paltą, dedasi skrybėlę ir šust pro 
duris! Bet po kiek laiko sugrįžo į 

mano butą, atsiprašė, lyg nieko 
pikto nebuvo atsitikę. Toks buvo 
Vienuolis žmogus. ,

“1831 metų” premjera įvyko! 
1939 kovo 11 dieną. M. Dobu-i 
žinskio subtilios ir stilingos deko-| 
racijos, kruopščiai išstudijuoti 
kostiumai, veiksmo efektingumas 
kažin ar autorių paveikė? Lyg ir 
norėtųsi šią pjesę - kroniką maty
ti jau per autoriaus vaizduotės 
žiūronus, arčiau priartėjusią prie 
dūminės aukštaitiškos gryčios. 
Pasirodo, laikas atneša patirtį. 
O patyrimas padeda net save pa
tį kritikuoti.

Su veikalu “1831 metai” Valsty
bės teatrui teko pajusti svetimų 
galybių spaudimą: Lenkijos pa
siuntinybė Lietuvoje atsiuntė lyg 
ir notą mūsiškei užsienio ministe
rijai, kaltindama, kad pjesėje yra 
negerų priešpuolių prieš lenkų 
tautą, prašė kroniką iš repertua
ro išimti. Užsienio reikalų tvar
kytojai tą notą-persiuntė Švieti
mo ministerijai,o pastaroji į ją at-. 
kreipė Valstybės teatro direkto
riaus Žadeikos dėmesį. (Aišku, vis 
su atatinkamais lydimais raštais I 
ir “vykdyt” instrukcijomis.)

Mane iškvietęs, direktorius už
siminė, kad Lenkijos pasiuntiny
bė nepageidauja, jog Valstybės 
teatras vaidintų A. Vienuolio kro
niką “1831 metai”.

“Būki malonus, iki rytojaus su
galvoki šiam veikalui naują pa
vadinimą. Mes tiek pinigų pasta
tymui išleidom, o čia, mat, ponai 
lenkai bando mus į nuostolius va
ryti. Spektaklis juk publikos gerai 
lankomas”, baigė savo tiradą Te
atro direktorius.

— Kad, direktoriau, aš jau da
bar turiu pavadinimą — “Kra- 
kosmetis”.

Ir —-Ačiū! Puikus ir būdingas pa-

1940darbiavimas. Pavasarėjant 
metais, Valstybės teatras įsigijo 
pastatymui naujai parašytą A. 
Vienuolio dramą “Prieblandoje”. 
Vyriausias režisierius, rankraštį 
paskaitęs, atsisakė ją statyti. Ir vėl 
buvau iššauktas pas direktorių, 
kur sužinojau, jog man yra pa
vedama dramos “Prieblandoje” 
režisūra.

, Veikalas nepatenkino nei ma- 
i nęs. Patelefonavau autoriui, 
(klausdamas apie susitikimo gali-. 
| mybę. Pakvietė atvykti į Anykš
čius, nes turi nepaprastai daug 
darbo vaistinėje ir šiuo metu nuo 
pareigų pasitraukti negali.

Nuvykęs į tėvo vienkiemį, ten 
trumpai paviešėjęs, Kurklių vieš
keliu nukeliavau į Anykščius pas 

Į farmaceutą-rašytoją A. žuįtaus- 
j ką - Vienuolį. Jis mane apgyven
dino savo namuose, kurie jau bu
vo “suglaudinti”, tai teko miego
ti erdviame svečių kambary - sa- 

[ lone. Artinosi rinkimai į Liaudies 
seimą ir šeimininkas buvo kažkie- 

I no įspėtas, kad yra įtrauktas į są
rašą asmenų, kuriems grėsė areš
tas. Supratau, kad kasnakt nak
voja vis kitoje vietoje. Nors die
nos metu drauge su žmona pra
leisdavo vaistinėje.

Tuoj pastebėjau, kad A- Vie
nuolis, nežiūrint spėjamo pavo
jaus, laikosi ramiai, nerodo pani
kos ar baimės žymių. Jei per apsi
lankymus Kaune rodydavos lyg 
perdėtai mandagus, jautrus, vis 
prarydavo kažkokius vaistų žirne
lius ir vis kažin kur skubėdavo, 
tai pastovioje gyvenimo vietoje 
jokio nervinimosi nerodė, buvo 
susikaupęs, atidus, lengvai sukal
bamas.

Veikalo revizijos procesas vys- I 
tesi savotišku būdu: vakarais išei-į 
davom į laukus arba tolimesnius: 
priemiesčius. Pirmiausia aptarda
vom kiekvieno veiksmo tikslą, 
akcijos rutuliojimą, panaudotas 
priemones. Po to, palaipsniui kri
tikavau kiekvieną sceną. Rasda- 
vom abiem pusėm priimtiną išei
tį. Atsisveikindavom. Vienuolis 
eidavo savo keliais, ašen sugrįž
davau į paskirto poilsio vietą. O

Česlovas Grincevičius, VYSK U- 
PO KATINAS. Iiliustracijos N. Pa- 
lubinskienės. Išleido JAV LB Švieti
mo Taryba 1972 m. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoje. Lei
dinys didelio formato, kietais virše
liais, 40 psl.. kaina $2.50, gaunamas 
ir 'Drauge”.

Didelių gabumu istorikas, 
Kauno ir Vilniaus universitetų 
profesorius Leonas Karsavinas 
mirė 19 52 m. liepos 19 d. Abe- 
zo koncentracijos stovykloje, 
okupantų bolševikų išvežtas į 
Sibirą. Jis jau 1912 -1922 m. 
profesoriavo įvairiose Petrapilio 
aukštosiose mokyklose. Buvo 
bolševikų areštuotas ir ištrem
tas. Vakarų valstybėse, bendrau 
damas su Berdiajevu, įsteigė re
liginę - filosofinę akademiją. 
1928 m. buvo parkviestas į Kau
ną dėstyti visuotinės istorijos, 
o nuo 1940 m. perkeltas į Vil
nių, kur dėstė iki 1945 m., ka
da bolševikai jį išvežė į Azijos 
šiaurę, netoli Arktikos pusračio. 
Savo gausiuose ir giliuose raš
tuose jis kėlė istorijos, filosofi
jos ir religijos problemas. Išėjo 
jo 5 stambūs tomai Europos 
kultūros istorijos. Jis redagavo 
ir Humanitarinio fakulteto 
mokslo žurnalą Senovę. Buvo 
parengęs dviejų tomų pasaulio 
kultūros sintezę, bet karas ir 
bolševikų okupacija sutrukdė 
veikalą išleisti.

las, tupi ir knygos aplanke, to
dėl skaitytojas su juo susipažįs
ta dar net puslapių neatskleidęs, 
o paskui turi nusivilti, nes gar
susis Vilniaus vyskupo katinas 
buvo neabejotinai juodas.

šypsena,. o 
vienas’ kito 
verčiamos pradalgės. •

’ Knygelę labai papuošia spal
votos N. Palubinškienės iliustr a
cijos, tačiau, apie Jas kalbant, 
siūlosi ir mažas’ priekaištas dai
lininkei. Vaikų literatūroje pie
šinys nemažiau svarbus, o kar
tais net svarbesnis už rašytą žo
dį, nes jis pirmas patraukia jau
nojo skaitytojo akį ir sukelia 
smalsumą iliustruotąją 
perskaityti. Dailininkas 
per daug nenutolti nuo 
teksto ir jokiu būdu tam 
neprieštarauti. Šiuo atveju 
Grincevičius primygtinai apraši
nėja .juodą, katiną, daug sakinių 
skirdamas jo aksominio kailio a- 
pibūdinimui, o Palubinskienė vis 
tiek piešia baltą katiną. Toks 
baltas katinas, nors ir labai mie-

žodžiai gula šalia 
lyg įgudusio piovėjo

Kiekviena, naujai išleidžiama 
knygelė, tinkanti jaunųjų pasis
kaitymui, sutinkama su džiaugs
mu, bet ir su tam tikru nerimu: 
ar ji bus “įkandama” šių dienų 
lietuviukui ir kiek aršiai teks tė
vam ar mokytojam kovoti, kol 
knygelė bus įbrukta į jauno 
skaitytojo rankas. Tai labai ne
įprastas kriterijus literatūrinėms 
knygos vertybėms matuoti, bet 
šiandieninis išeivijos didmiesčių 
lietuviukas yra labai nepapras
tas skaitytojas. Retai pasitaiko 
lietuviška knyga, kurią jis sava
noriškai ima į rankas ir neragi
namas gražesniu ar piktesniu 
būdu perskaito.

Su tokiomis mintimis imama 
į rankas ir naujoji Česlovo Grin
cevičiaus knygelė “Vyskupo ka
tinas”, labai patraukliu, dail. N. 
Palubinskienės pieštu, aplanku 
papuošta.

Knygelėje telpa trys apsaky
mėliai: “Velykų dovanėlė”,
“Bažnyčios persekiotojas” ir 
“Vyskupo katinas”. Du iš jų lie
čia vaikiškų pergyvenimų pasau
lį: modernių dienų Gintarėlio 
nepasitenkinimą , kad lauktoji 
Velykų dovanėlė yra tik naujas, 
mažas rėksnys broliukas ir švie
sių vaikystės tėvynėje prisimini
mų Kaziuko baimė bei nesėkmės 
pirmosios išpažinties belaukiant.

“Vyskupd katinas” priklauso 
visai kitai kategorijai ir šiame 
trejetuke beveik nesiderina. Tai 
greičiau suaugusiems arba jau 
ūgterėjusiems skirta istorija apie 
garsų žemaitiško katino ir kara
liško gaidžio karą Vilniaus mies
te “senais, senais laikais”. Nors ka rašytas užrašas: 
istorija parašyta sklandžiu, įgu- Anleitung Zur Lettischen Spra- 
dusio pasakotojo stiliumi,vis dėlto che. Mitau 1685”. 
katinas parodytas pernelyg žiau
rus, nepatrauklus, o žodžiai kaip 
rakalis, jurisprudencija, vėtrun
gė ir kt. be suaugusiųjų pagal
bos nebus suprasti.

Rašytojas Grincevičius moka 
pasakoti. Už jo paprastų sakinių 
visuomet slepiasi, geraširdiška

1

pasaką 
turėtų 
rašyto 

tekstui
C.

Česlovas Grincevičius

Rastas antrasis latvių kalbos paminklas
r-

Pabaltijo Centrinė biblioteka 
Lueneburge įsigijo dabar ir 
Adolphi’o sudarytą latvių kalbos 
vadovą — “Latviešu Valodas 
Maciba”, rašo laikraštis Latvija 
balandžio 15 d.

O. Bongs Pabaltijo centrinei 
bibliotekai Lueneburge (Vokie
tijoje) laimėjo ir antrą įžymų 
latvių kalbamokslio paminklą — 
Adolphi’o 1685 m. Mintaujoje 
atspaudintą latvių kalbos vado
vą. Nancelio latvių kalbos vado
vas “Lettus” šioje bibliotekoje 
globojamas jau nuo praeitų me
tų pavasario. Ši 15x9 cm. for
mato knyga yra gerai išsilaikiu
si, įrišta pergamentu aptrauk
tuose mediniuose viršeliuose. 
Knygos nugarėlėje po latviško 
užrašo stovi kaligrafiškas ran- 

“Adolphi’s

«

Knyga turi gan margą, bet 
bendrais bruožais nuvokiamą 
praeities istoriją. Pirmasis jos sa
vininkas knygos antraštiniame 
lape, kampelyje yra įrašęs savo 
nuosavybės ženklą: “Ex libris 
Matts: Fridr. Faehjiner. Gold. p. 
Tuckum”. Tatai sutinka su tuo, I

kas iki šiolei žinoma apie pasto
rių Fr. Faernerį, kuris yra gi
męs Latvijoje, Kuldigoje, studi
juoti pradėjęs Karaliaučiuje 
1657 m. ir pastorium įšventin
tas Tukume 1675 m. Jį įšventi
nęs kaip tik minėtas knygos 
autorius H. Adolphi’s, miręs 
1686 m.

Fr. Fraener’is per savo gyveni
mo pastarąjį dešimtmetį keliais 
atvejais yra koregavęs šios kny
gos klaidas, pirma sudarant 
daugiau dviejų puslapių klaidų 
sąrašą, o po to pažymint tekste 
ir prijungiant, jo nuomone, rei
kalingas kalbos pataisas. Po Fa- 
ehrnerio mirties knyga patekusi 
pas nežinomą Plothe, kurio gy
venvietė taipgi nežinoma. 1733 
m. už 4 “dalderus” (taleriuš) 
šią knygą varžytynėse nusipir
kęs Braunschweigo — Luene- 
burgo hercogas Ludvvig Rudolf. 
Jis palikęs knygoje įspaustą savo 
antspaudo ženklą su prierašu 
numeris 28. Lueneburgo miesto 
bibliotekos vadovybei šis herco
go varinis antspaudas nežino
mas, taigi retenybė. Bet jau 1735 
m. latvių kalbos vadovas atsidū
rė (tur būt) į Volfenbiteles pa

garsėjusią biblioteką, kur išsilai
kė iki 19 šimtmečio pradžios kai
po “Doubl”., taigi kaipo antri
ninkas. Iš šios bibliotekos vado
vas patenka ir vėl pas naują sa
vininką, vieną Gabelentzo šei
mos narį Pošvicoje, netoli Al- 
tenbuirgo, Thueringijoj. Jo kny
gyne ši knyga praleido I Pas. ka- 

•rą, gal būt, ir II Pas. karą, net 
iki 1951 metų, kada ji pateko 
pas vieną Norvegijos antikvarą, 
kur išgulėjo dar 20 metų. 1971 
metais latvių kalbos vadovą Ko
penhagos knygų mugėje paste
bėjo vienas estas, knygų kolek
torius iš Švedijos. Iš jo Pabaltijo 
Centrinė biblioteka ir įsigijo šią 
retenybę.

Paskutinis įrašas pieštuku šia
me kalbos vadove skamba: “The 
lirst Lett. Grammar”. Tai yra 
šios knygos ilgų -metų ir kelio
nių paskutinis pažymėjimas. >

Pabaltijo Centrinės bibliote
kos buveinė Lueneburge yra tik 
laikina pastogė ir jos vedėjos 
O. Bong’o didžiausias rūpestis 
yra įsigyti ateičiai pastovias ir 
saugias patalpas šiai retai kny
gų kolekcijai laikyti.

A. Tenisonas
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šeštadienis, 1972 m. Liepos mėn. 15 d.

Jaunimas ir liberalybė
Beskaitydamas “Varpo” 11 

nr. dviejų jaunuolių — p. Jūra
tės Reisgytės ir p. Mykolo 
Drangos — atsakymus į anketą, 
prisiminiau, kad buvau kadaise 
taipgi jaunas, neramus ir nesu- 
štingęs nepakritikuoti už save 
vyresniųjų...

Kartų konfliktas yra lygiai 
senas kaip ir pati žmonija. Ir tai 
yra sveikintinas reikalas. Asme
niškai gerbiu kiekvieną savo 
oponentą, nors ir kažin kaip jis 
mane skaudžiai įgeltų, nes tai 
reiškia, kad mano žodžiai nenu
krito, kaip grumstas į purvą, o 
susilaukė atgarsio...

Jaunystė yra labai didelis- ir 
labai brangus turtas, bet, man
ding; ji nėra nei dorybė, nei yda, 
o tuo labiau ji nėra nuopelnas. Į 
Jaunystė vėl vakume nekyla ir 
neauga. Ji kyla ir užauga, deja,. 
tėvų kartos dorybėse ir ydose. Į 
Nežinau, kiek tai turi tiesos, bet I 
kai kurie tvirtina, kad jaunystė j 
išauga ir išbujoja vyresniosios į 
kartos ydose. Tai pats savo kai
liu patyriau: mane jaunesnio
sios kartos atstovai puolė mano 
paties puoselėtais poleminio to
no ir stiliaus trūkumais.

Nesu nei jaunimo, nei senimo 
pusėje. Ir vienur, ir kitur randu 
džiuginančių ir piktinančių reiš-1 
kinių, lygia dalia pavienių asmė- į 
nų ir atskirų kolektyvų. Mario 
manymu, nūdienos jaunimas nė
ra pakankamai jaunas, o seni
mas nėra pakankamai subren
dęs. Šiandien, kaip ir mano lai
kais, jaunas kultūrininkas yra 
lygiai retas, kaip baltas varnė
nas (atsiprašau, kad palygini
mas verstas iš prancūzų kalbos
— rare comme un merle blanc).

Jaunimas tačiau turėtų neuž
miršti tos amžinos tiesos, ir bū
tent, kad senimas buvo jaunas 
ir kad jaunimas su laiku pasens. 
Vieno reikia siekti: su laiku su
bręsti ir prieš laiką nepasenti.

Šiandien jaunimas šoka aibę 
šokių. Kai aš buvau jaunas, bu
vo žinomi tiktai du lietuviški 
tautiniai šokiai: suktinis ir 
klumpakojis. Neturėdamas ka 
šokt, mano dienų jaunimas dai
navo šiandien užmirštas dainas: 
Į Vilnių, į 
lenkas ant 
trys, žiba

- viens, du, 
Vilnių!

Bedainuodami dainas, rado, 
kad lietuviai ne vien koseres au
šino, bet šokdami klumpes į 
grindis skaldė- Pats vaikystėje 
esu girdėjęs senelę dainuojan
čią:

O kur eisim ? Į jaunimą. 
O ką šoksim ? Atbulinį 
Su karaliaus dukterimi...

Ir taip jūsų tėvų kartos jau
nuoliai iš visos Lietuvos žemės 
sulesiojo aibę lietuviškų šokių, 
kurie nūnai užpildo jaunimo vie
šuosius pasirodymus ir nupila 
susikaupusias putas...

Šių dienų lietuviškasis jauni
mas šoka. Ne veltui šoka, iššoks 
ką nors, kaip tėvai išdainavo. 
Mūsų šokio ateina pasekt ga lin- 
gieji, kaip pvz. p. Nixon. Ir tie 
tūkstančiai, kurie susirenka šo
kio pasekti, nėra inertiški žiū
rovai, jie jį pergyvena, jie daly
vauja misterijoje, nes šokis sle
pia savyje magišką galią — sly
pintį žmogaus sieloje ūpą, kurisĮ 
nuvalo šokantįjį ir pakelia žiū
rovą.

Dėl to man labai skaudžiai i 
širdį užgavo p. Jūratės Reisgy
tės pareiškimas: “Jaunimas ga
li šokti lenciūgėlį, gali mėtyti 
sviedinį į krepšį, gali stovyklau
ti, privalo lankyti visus susirin
kimus, užpildyti programą, bet 
vadovauti ir sprendžiamą žodį 
tarti — ne!"

Kai buvau dar šio laiko jau
nimo amžiaus rėmuose, dalyvau
davau “Naujosios Romuvos”

Vilnių, arba: Tupi 
kalniuko, viens, du, 
akys kaip velniuko, 
trys... Ir išdainavo

JONAS AISTIS
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Susiaurintas Dievo

I

I

I

D. Gelažiūtė Ryšys (kolažlnis montažas)

Į las ir Volga. Daug dalykų pasi-
I keitė.

Tik Puntuko akmuo tebeliko 
apvalus ir kietas. Tik ryžtinga J. 
A.V. laikysena mažųjų tautų at- 

: žvilgiu nepasikeitė. Apie tai už
klaustas, valstybės sekretorius at
sakė trumpai ir drūtai: De facto 
— taip, o de jure —ne.

Apie tai skliautuose parašė ul- 
tra-fluorescent laikraščiai. Vienas 
naivus skaitytojas laiške pasiteira- 

[ vo, kur esanti toji didžiulė gro
buonė valstybė, Jcuri ištisą šimt
meti engė mažąsias kaimynines 
tautas. Redakcija mandagiai at
sakė. Šimtmečio pradžioje raudo-1

apsireiškimas
(Atkelta iš 2 pusi.)

Apaštalas Jonas savo prologe, 
kalbėdamas apie Jėzų Kristų, sa
ko, kad Žodis, įsikūnijęs ir gyve
nęs tarp mūsų, pradžioje buvo 
pas Dievą, kad jis buvo Dievas, ir 
kad per jį visa padaryta “kas pa
daryta, ir be jo nepądaryta nie
ko” (1,3). Bet jei visa padaryta ir 
per Žodį, tai kodėl jis Žodis įėjęs 
pasaulin, tapęs Žmogumi (Jėzus 
Kristus), turėjo pastumti į šalį 

noji grobuonė sudužo kaip mo-;v*sa ta*» kas jo paties buvo pa- 
lio puodynė į šimtą šukių. Pačios daryta ir Jcas savo būdu bylojo 
patvariausios dalys — Pabaltijo 
kraštai susijungė j vienalytę 
valstybę.

ras, kad p. Mykolas Dranga Iz- 
vestijose nebandė bendradar
biauti ir vidaus tvarkos nežino. 
Gal Izvestijų bendradarbiai pa
siekę tokį "politinį brandumą”, 
kad jiems cenzūros nereikia, ir, 
greičiausia, jie tos cenzūros net 
nejaučia.

Mano išmanymu, p. Mykolas 
Dranga daro esminę klaidą, sta
tydamas dienraščiui tuos pačius 
reikalavimus, kaip mėnraščiui, 
nereguliaraus periodiškulei
diniui ar net metra,,čiui kokq 
sakysime, yra “Varnas”. Imki
me “Metmenis”, manau p Myko
lui Drangai artimiausius. Kiek 
ten yra perspausdinimų. Tegul 
ir aktualių. Kiek ten yra “di- 
gest” tipo straipsnelių (visada 

i ieškojau originalaus rašto, ne 
kieno nors apseilėto dalvkol.i 
Pamėginkite “Metmenis” leisti | 
kas savaitę. Esu tikras, kad jų 
lygis nekiltu. “Draugo” kultūri
niame priede yra daugiau libe- 
rališkumo (ta žodį imu kilmine, 
ne laiko iškreipta prasme) ne
gu tuose, kurie liberališkumu 
dangstosi. Pvz., jis savo skiltyse 
deda net ir tų periodinių leidi
nių turinio atpasakojimus, ku
rie jį kandžioja. Būtų gera, kad 
ir kiti priedo pėdomis pasektų, 
nes gi viskas galutinoje išvado
je kraunama į vieną lietuviško
sios kultūros aruodą. Kiti leidi
niai to nedaro.

Toliau p. Mykolas Dranga 
skelbiasi ne tiktai jaunas libe
ralas, bet ir idėjos kankinys: 
“Mūsų jaunieji, bet establiš- 
mento persekiojamieji liberalai 

j turi daug idėjų, kaip iškelti 
' Lietuvos bylą tarptautinėn sa-

I 
I

tada paprašė žodžio ir 
ar nuduotu paprastu-

ruoštuose antradieniuose, šian
dien gal kas tai vadintų simpo- 
siumais. Man įstrigo ypačiai vie
nas, kur buvo svarstomas ano 
meto generation gap. Jaunimą 
atstovavo visas būiys uvėrių 
akademikų, o senimą vienas 
Martynas Yčas Jaunimas buvo 
didžiai pasipiktinęs, kad švieti
mo ministras Šakenis per ilgai 
savo soste sėdi: pats nieko ne
veikia ir kitiems neleidžia. Ta
me antradienyje buvo bent pen
ketas, kurie Savanarolos įsitiki
nimu ir drąsa tvirtino, kad jie 
tą sostą padarytų našesnį, nes 
jie nesėdėtų, o dirbtų...

Martynas Yčas kantriai klau
sė, kol jaunimas iškišo nuvar
gusius liežuvius ir laukė, ką gi 
senimo atstovas į tai pasakys. 
Tasai 
naiviu
mu tarė: “Aš jūsų pilnai nesu
prantu, ko jūs norite: ar jūs no
rite dirbti, ar tik atsisėsti į švie
timo ministro kėdę ir sėdėti. Jei 
jūs norite dirbti, tai jūs turite 
pilną laisvę dirbti. Mano patyri
mu ir išmanymu geriausia švie
timo ministrą palikti ramybėje 
ir tegul jis ten sėdi kaip sėdėjęs, 
nes darbui yra daug laisvesnės 
rankos, kai nesi susirišęs su sos
tu.”

Ir mano išmanymu, lygia da
lia ir šiandien: ar būtų gražu, 
kad jaunimas posėdžiaudamas 
pypkiuotų, o senimas lenciūgė
lį šoktų, ar sviedinį į krepšį mė- 

I tytų. Ir dar, beje, ar tas nusi- 
i skundimas nėra kiek pavėluo
tas, nes spaudoj girdžiu, kad vie | monėn (tuo tarpu ar nepakaktų 
nur ar kitur tarpu Bendruome-’ tą bylą iškelti tarptautinėn are- 
nės karšinčių įsispraudžia vie-|non? J. A.).
na kita jaunėlesnė atstovė. ! Mielas p. Mykolai Dranga, ar 

Šokis yra konkretus veikimas, į ne per daug mūsų gyvenime ir 
jis daugiau negu posėdžiai, dar- ypač kovoj kančių ir skriaudų.

1 bas plataus diapozono, o posė- Gyvenimas nėra lot of fun. Ko- 
džiavimas ir vadovavimas mūsų j va dėl Įaisvės tokios tautos kaip 
sąlygose nėra itin pavydėtinas 
darbas, ir reikia džiaugtis, kad 
tam darbui dar atsiranda entu
ziastų senesnės kartos eilėse, 
nes jie atpalaiduoja jaunas ran
kas ir kojas tikram darbui ir 
veikimui.

Palietęs dailiąją ir silpnais
> lytį, negaliu aplenkti išmoningo

sios ir stipriosios lyties P. My
kolui Drangai dienraštis “Drau
gas”, nežinau ir net nuspėti ne
galiu kodėl, rakštis po nagu. Jis 
klausia: “Pvz. kodėl “Draugo” 
dienraštis turėtų būti toks silp
nas?” Arba: “neminiu “Draugo” 
kultūrinio priedo, nes tik Izves- 
tijose cenzūra yra kietesnė”.

“Drauge” bendradarbiauju 
(išimtinai kaip tiktai kultūrinia
me priede) jau daugiau kaip 
dvidešimt metų ir niekas manęs, 
atrodo, necenzūravo. Lygia da
lia norėčiau pastebėti, kad nesu 
vienas lengvųjų bendradarbių, 
priešingai esmi gana kontraver
siškas.

Atrodytų, kad p. Mykolas 
Dranga norėtu, kad dienraštis1 
“Draugas” būtų stinresnis. bet Į 
visi, ir ne vien lietuviškieii dien
raščiai daugiau ar mažiau turi 
taikintis pr ie common place. Re- j 

j daktorius gali stipria ranka re-' 
daguoti žurnalą, ne dienraštį. I 

i Dienraščio redaktorius, “Drau- j 
go” atveju, turi skaitytis ne tik 

' su leidėjų 
į isitikinimu normomis, bet ypa
tingai turi skaitytis su skaity
tojų masės lygiu ir reikalavi- 

j mais. Vargu ar yra kur dienraš
tis, skirtas išimtinai intelektua
lams. Samdomas redaktorius ne- į 
gali išeiti iš samdinio reikalavi
mų, jis atsakingas prieš darbda
vį, dėl to iš jo didelio savaran
kiškumo nereikėtų reikalauti. 
Arba, pasakymas “kaip Izves- 
tijose” yra labai valus. Esu tik-

Antikomentarai
PRANAS VISVYDAS

apie pasaulio Kūrėją ir jo valią?
Ar neparodo Žodžio tapimas 

žmogumi, kad Dievas prakalba 
dvejopu būdu: kaip pasaulio Kū
rėjas ir jo Atbaigėjas? Kristus atė
jo į šį pasaulį jau sutvertą: suTiek puslapių aplinkui. Tiek (__ ,______

žodžių ir ženklų. Klausausi, ką j0 dėsniais, jo įstatymais, Jis jų 
sapne pasakys valdovas, tapęs nepanaikino, o priešingai, tapda- 
žmonijos tarnu... mas žmogumi, jis juos patvirtino.

(Bus daugiau)
žmonijos tarnu...

Rodyklė į širdį sminga. Pabun- į 
du ties ženklu “Sustok”. Lipda
mas laiptais, jaučiu—kraujas sro
vena dangop.

lr vėl romantika:
Ar tai gerai, ar negerai, kal

bėkim apie laisvę, kalbėkim atvi
rai. Kalbėkim apie laisvę kaip de
ra geriems laisvos gynėjams — 
žmonėms.

I

Taisytinas Ghopino
portretas mūsų
enciklopedijoje
(Atkelta fi 3 pusi.) 

logical, well knit and lar-a 
gely plannned composition”.

Grįžtant prie Chopino apra
šo Lietuvių Enciklopedijoje, 
reikia pasakyti, kad jis kažkie
no lengvapėdiškai sulipdytas. 
Gaila, kad taip vertingos mūsų 
enciklopedijos pirkioje laidoje 
pasitaikė tokie liapsusai. Lauk
tina, kad Antrojoje LE laidoje 
jų nebūtų.

Vėl mastau apie laisvę ir dabi
nu ją romantiškais ornamentais: 

1 ... aukos žemčiūgais, vėliavomis, 
žvaigždėmis, krauju parašytais 
himno žodžiais... didvyriais. O ji? 
Sapne matau miestą, kur džiaugs- 

; mas nedingsta piliečių akyse, kur 
; viešpatauja tiesa, kur meilė pie- 
I vena šiltoj seklyčioj ir žingsnius 
i lydi šviesa. -*” ■

Ir taip toliau... Sapnai. Roman
tika. Jie kaip vynas — svaigina, 
bet negaivina.

Iš tiesų laisvė yra tik paprasta 
žmonių galimybe’ gyventi savitai 
turiningą, taurų gyvenimą. Lais
vė, Woodrow Wilsono žodžiais, 
neegzistuoja skambiose deklaraci
jose apie žmpnių teises. Laisvė 
egzistuoja, tik tas deklaracijas ryž
tingai pritaikius gyvenime.

•
Juos pasitiko saugumo valdi

ninkas—solidus, akiniuotas džen-1 
telmenas. Jo tamsūs plaukai deri- i 
nosi prie šviesiaplaukės sekretorės’ 
trapumo.

Laikrodis rodė vienuoliktą. Lau
kiamajame kelias minutes jie ste
bėjo užuolaidų prabangą. Ant di
džiulio gaublio pamatė suklupu
sią Baltijos madoną. Ji meldėsi.
Tada pavaduotojo pavaduotojas 

pasikvietė į erdvų kabinetą. Pasi
sodinęs į minkštasuolius, pasiūlė 
užsirūkyti. Atidžiai perskaitė jų 
atneštą rezoliuciją.Susimąstė. Nu
sivalė akinius. Tada išdėstė tūks
tantį kartų girdėtą departamento 
poziciją. Rodos, dešimt kartų pa
minėjo laisvę ir teisingumą, ret
karčiais įsmeigdamas žvilgsnį į 
bronzinį Linkolno biustą. Pagyrė 
lietuvių ryžtą.

Jie tylėdami klausėsi. Staiga pa
vaduotojo pavaduotojas tvirtai at
sistojo, ištiesė ranką: “Ačiū už 
apsilankymą. Aš įteiksiu jūsų re- ; 
zoliuciją savo viršininkui. O da
bar skubu į svarbų valstybinį pa
sitarimą”.

Gatvėje laukė ta pati saulė. Tie 
patys apdulkėję sostinės medžiai ; 
ir ta pati triukšminga birželio Į 
diena.

•
Sekančią dieną sostinės laikraš-į 

čiuose pasirodė nedidelio formato ' 
žinia: Susidegino antras lietuvis!

Tuo metu Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Kurt Wald- 
heimas tarėsi su rusų atstovu A. 
A. Obmanovu apie juodukų per
sekiojimą Pietų Afrikoje. Tuo me
tu J.A.V. prezidentas sakė kalbą 
universitetą baigiantiems studen-

tams, pabrėždamas teisingumo ir 
laisvės reikšmę dabartiniame pa- 

; šaulyje. Tuo metu Amerikos mul- 
i timilijonieriaus Pauley žmonelė 
j surengė jaukų priėmimą sovietų 
I moterų delegacijai, sudarytai iš 
teisėjų, kosmonaučių, daktarių ir 
kitų elitinės klasės atstovių.

Tuo metu Siaurės Airijoje spro
go teroristų bomba, užmušdama 
dvylikmetę mergaitę ir seną mo
terį.

i

i
LIETUVIO BATŲ TAISYMO 

DIRBTUVE 
4612 S. Paulina St.

(Town oi Lake)
Dirba 8 dienas savaitėje. Pirm, ir 

ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 
Tel. — YArds 7-9107 MINDSZPNTY MEMUARAI 

NEPASIRODYS
Vengrų kilmės profesorius, 

kuris ruošė spaudai kard. Min- 
dszenty memuarus, dabar pa
reiškė, kad jie šiuo metu nebus 
paskelbti — tokia sąlyga kard. 
Mindszenty buvęs išleistas iš už 
geležinės uždangos.

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

SKAMBINTI RE 7 9615
F

- _
Patirtis veda j cinizmą. Laiš-' 

kai Simanui Daukantui veda j I 
nieką. į

O man tenka rašyti ilgas gro- į 
matas pačiam sau ir kai kada jas į 
deklamuoti lietuviškai nesuptan-: 
tartčfam augalui, nes tie, kuriems i 
anksčiau rašydavau, pavirto aki
račiais—tolimais, nepasiekiamais 
horizontais. •

Keli 'šimtmečiai praslinko. Pa
sikeitė valstybių ribos. Išnyko ma
žesni ežerai. Nuseko kelios upės. 
Susiaurėjo Amazonė, Kongas, Ni-1

■ ’ •mūsų negali slinkti lengvai, 
kaip gerai įteptais š\edų gamy- 

i bos guoliniais rutuliukais. Kas 
lengvai įgyjama, tas lengvai ir 

1 prarandama...
Jei jaunieji liberalai turi to

kių išganingų lietuviškam rei- 
i kalui idėjų, tai kodėl jų neskel
bia ir laiko puodu pavožę. Tai 
yra nusikaltimas.

Atvirai šnekant, man tenka 
gyvenime sutikti ir spaudą se
kant 'pastebėti, kad mūsų jauni 
ir senesni liberalai yra labai li
beralūs tiktai sau patiems, o ki
tiems tokie fanatiškai užsikirtę 
kirstukai, kokių sunku sutikti 
neliberaluose'.

Įsivaizduok, p. Mykolai Dran
ga, padėtį: neliberalios spaudos 
nėra, neliberalus establišmentas 
dingęs, bet yra neliberalių lietu
vių, turinčių lygiai išganingų 
idėjų, kaip dabar jaunieji libe
ralai. Ar jiems būtų labai leng
va, tai yra, be izvieštijiškos cen 
zūros pakliūti į liberalią spau
dą? Jei jie norėtų veikti, ar li
berališkas establišmentas ju ne
skriaustų? Man, sakysime, ir 
Tamstos nusiskundimas kvepia 
liberališka letena. Ar nėra to
kiuose pareiškimuose geros do
zės pariziejiškurro: a° netoks, 
kaip va šitas muitininkas.

Nėra nieko taip lensrvo, kaip 
kritikuoti kitų elgesį, laikyseną 
ir darbus, o kritika, kai jos ne
seka kūrybiniai veiklos vaisiai, 
yra paprastas cinizmas...

Bet, nors čia esu parašas ga
na kritiškų pastabų, turiu pri
pažinti, kad tie 8 puslapiai, ku
riuose telpa aukščiau minėtų 
jaunuolių atsakymai į anketą, 
yra patys vertingiausi visame 
šių metų “Varpe”. Likusieji 
puslapiai arba labai banalūs ir 
skysti, arba visai tušti...

I

luomo, pažiūrų ir

PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

PROGRESS-PAŽANGA
COLLISION EXPERTS

A. & J. STANEVIČIUS 
(Fender) Pilnas Pataisymas. 

Transmissions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (Body) ir Sparnų darbas 

GAS FOR LF.S8.
2637 W. 47th St., tel. 623-1249 

Chicago, Illinois 60632

OF YOUR 
INVESTMENT

0N CERTIFICATES 
OF S5000.00 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OFS 1000.00 
One Year Maturity

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIM O BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. — GR 6-7575
HOURS: Mon. 13 P.M. to 8 P.M.. Tues. 0 to 4, Thurs. & Fri. 8 to 8, Sat. V to 12:80

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President
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mano dalis buvo spausdinta | 
1971 pietį} “Darbininko” laik
raščio atkarpoj. Paskui atkarpa 
buvo nutraukta, kad skaitytojui 
būtų įdomu sugrįžti į anas po
kario dienas, dar kartą jas pri
siminti ir pasekti jaunų žmonių 
istoriją jau šioje knygoje.

E5OZRCUIS

• Mykolas Krupavičius, AT
SIMINIMAI. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas 1972 m. Chica
goje, Aplankas pieštas dail. Vy
tauto Virkau. Leidinys didelio 
formato, iliustruotas nuotrauko
mis, kietais viršeliais, 364 psl., 
kaina $10.00, gaunamas “Drau 
fe”.

Anot aplanko paraštės, ši 
knyga vaizduoja, kaip susidarė 
kovingo lietuviškumo ir kovin
gos krikščionybės junginys 
Mykolo Krupavičiaus asmeny
je... Šalia to, ši knyga išryškina 
bent tris lietuviškumo centrus 
šio šimtmečio pradžioje, ku
riems nepriklausomoje' Lietuvo
je nebuvo tiesioginio dėmesio. 
Tai yra Seinų kunigų seminari
jos kovos už lietuvių kalbą; Vo
ronežo kovos už politinę lietuvių | 
nepriklausomybę ir Veiverių 
mokytojų, seminarijos lietuviš
ko švietimo pradžia.

ar taip E. Cinzas yra dar be
veik naujas vardas lietuvių lite
ratūroje ir gaivus ūgis jos išei- 
viškoje šakoje.

“Brolio Mykolo gatvėje” ran
dame keturis netrumpus pasa
kojimus, veiksmo vieta ir kai 
kuriais veikėjais surištus į 
bendrąją knygos temą bei kom
poziciją. Kadaise J. Kralikaus- 
ko romane “Urviniai žmonės” 
buvo vaizduojamas Kanados 
auksakasių, gyvenimas. Mūsų 
literatūroje tai buvo naujiena. 
Ta piasme«naujiena ir Ed. Cin
zo “Brolio Mykolo gatvė”, nes. 
ją skaitydami, atsiduriame 
Belgijos anglių kasyklose ir jų 
aplinkoje, kuri autoriui, atrodo, 
yra labai gerai pažįstama.

Tai šių dienų aktualijų ir šių 
dienų socialinių ii moralinių 
problemų knyga, tačiau pasilie- 

• • • ■ " " I ąančių laisvės idėjų, utopiškos, kanti mokančiai nubrėžtame li-
Netikėkite kalboms, kad šis I vizibe kurios ne?alimi > Matūriniame lybyje. Autorius

CINZAS
1

H. Bosch (1450-1516) paveiks
lo rėmų.

Jeigu buvome vis linkę savo 
beletristikai priekaištauti, kad 
ji ir išeivijoje negali atsiplėšti 
nuo praeities lietuviškojo kai
mo, tai Eduardo Cinzo knyga 
visai nė į tą pusę Ji yra šian
dieninė, ji, parašyta lietuvio lie
tuviškai, bus visų mielai skaito
ma dabar, o ateityje dar liudy
sianti, kur to išeivijos lietuvio 
tebegyventa, kokiais darbais 
besiversta, kur temų plunksnai 
ieškota, atnešant lietuvių lite
ratūrai tai, kas buvo savam lai
ke šviežiena.

16 žurnalų bendradarbių, redak'T 
torių, kritikų.

WAGNER & SONS
Typowrlters — Adding Machinea 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

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

BROLIO MYKOLO
GATVĖ

1OLYMPIA

10 Barry Drive
E. Northport. New York.11731 
Tel. (516) 757-0055
Chicago 476 7399 vakare

• VARPAS, 1972 m. Nr. 11.
Žurnalas tautos bei žmogaus 
laisi ei, tautinei kultūrai ir lie
tuvybei. Leidžia Varpininkų fi
listerių draugija. Redaktorius:

£*****'*■**31 Antanas Kučys, 9032 Utica,
Evergreen Park, III. 60642. Ad
ministratorius: Titas Briškaitis, 
1214 N. 16 Avė., Melrose Park, 
III. 60160.

Šis “Varpo” numeris didžią- į 
ja savo puslapių dalimi skirtas į 
antrajam Pasaulio lietuvių jau
nimo kengresui. Todėl paties 
redaktoriaus žodyje jaunimui, i 
be kita ko, sakoma:

“1_____ ____ __________
masinės kultūros ir technologi
jos amžius sukūręs kažkokią, 
dar niekad nebūtą jaunimo kul
tūrą, kuri turinti savo vertybių 

11 mastus. Pažiūrėkite į mūsų tau- 
i tos praeitį. Joje taip pat rasite 
kadaise buvusias jaunas kartas 
ir jaunus žmonės, kurie buvo, 
kaip ii’ jūs dabar, taip pat ne- 

I ramūs, revoliucingi,, radikalūs 
ir drąsūs. Jų dėka kėlėsi lietu
vių tauta iš ilgos svetimųjų 
priespaudos ir jų dėka buvo at
kurta nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. Tai buvo anų laikų ge
neracijų atlikta misija Iš jūsų 
lietuvių tauta vėl laukia užde-

I

MYKOLAS
KRUPAVIČIUS

ATSIMINIMAI■
, M. Krupavičiaus “Atsiminimų” vir- 
į šelis, pieštas Vytauto O. Virkau

ypatingą dėmesį: būtina visą 
žurnalo medžiagą, prieš ją ati
duodant spaustuvei, peržiūrėti 
dar ir geram lietuvių k. žinovui 
— diplomuotam lituanistui, kad 
neliktų straipsniuose šiais lai
kais jau nedovanotinų ir kultū
ros žurnale per gausių lietuvių 
kalbos stilistikos, žodyno, gra
matikos ir sintaksės bei 
bos klaidų.

skyry-

PASI-
Roma-

• Pranas Naujokaitis, 
SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, 
nas. Išleido “Darbininkas 1972 
m. Brooklyne. Viršelį ir aplanke 
piešė Paulius Jurkus. Knyga 
232 psl., kaina $4 00, gaunama 
ir “Drauge”.

Prano Naujokaičio naujas ro
manas “Pasisėjau žalią rūtą” 
nukelia skaitytoją j tas dienas, 
kai dar iš Vokietijos į Ameriką 
važiavo tremtiniai, kartu atsi- 
veždami ir savo problemas. Ro-

švietimą'
porai

Visi 
gerai

de- 
šie 
pa- 
lie-

• LIETUVIŲ TAUTOS PRA
EITIS (Lithuanian Historical 
Revievv). Tomas III / knyga I 
(9). Istorijos ir gretimųjų sričių 
neperiodinis leidinys. Redakto
rius: Jonas Dainauskas (Libra- 
ry of Intemational Relations); 
viceredaktorius: J. A. Račkaus
kas (Chicago Statė University). 
Išleido Lietuvių istorijos drau
gija 1971 m. Šios “Lietuvių 
Tautos Praeities” knygos išlei
dimą stambesne suma parėmė 
Juozas Gribauskas, St. Antho- 
ny’s Savings and Loan Associa- 
tion, Cicero, III. Žurnalo tomas 
iliustruotas temas liečiančiomis 
nuotraukomis, leidinys didelio 
formato, 172 psl.

Patys vertingiausi rašiniai 
yra Juozo Jakšto “Liublino Uni
jos vieta Lietuvos istorijoie”: 
Jono A. Račkausko “Pradinis 
švietimas Lietuvoje iki trečiojo 
padalinimo (1795 m.)” ir Vaclo
vo Čižiūno “Lietuvių 
tremtyje” (Žvilgsnis 
šimtmečių sukakus), 
trys straipsniai yra
ruošti, atrandą naujų faktų 
čiamoje temoje arba ir seniau 
žinomus interpretuoją kuriuo 
nors visai nauju požiūriu. O ne
trumpa studija apie pradinį 
švietimą senojoje Lietuvoje mus 
džiugina dar ir dėl to, kad ji 
parašyta jauno mūsų akademi
ko, pedagoginius mokslus išėju
sio jau čia Amerikoje. Būtų ge
ra, kad Jono Račkausko pavyz
džiu pasektų ir kitų humanita
rinių sričių čionykštis mūsų 
.jaunimas, rinkdamasis savo da» 
bams temas iš įvairios lituanis
tikos.

Kazimiero A. Matulaičio 
MIC, straipsnis “Lietuvių tau
tos išsilaisvinimas” kokio nors 
studijinio užmojo ir neturi: ta’ 
tik konspektinis pakartojime 
Istorinių faktų, kurie istorijo“ 
žurnalo skaitytojui yra ir tain 
žinomi. Iš inž. Jono Rugio (mi
rusio 1968 m. Chicagoje) palik
tų rankraščių čia spausdinama 
keletas jo išgirstų ar prisimintų 
faktų, papildančių varpininku 
veiklos istoriją Žemaičiuose 
spaudos draudimo metais. Pri
siminti ir mirusieji Lietuvių is
torijos draugijos nariai: 
Jonas Kazimieras Rugis ir 
štabo pulk. Povilas Žilys 
ręs 1968 m. Chicagoje).

Negalima čia nesuminėti 
no dalyko, į kurį ateityje
nalo redakcija turėtų atkreipti

inž 
gen 
(mi-

vie- 
žur-

ICINZ4S
Eduardo Cinzo knygos “Brolio I 

Mykolo gatvė” viršelis, pieštas Da-! 

lio i Rėklytės - Aleknienės

NAM]OWI11S

RŪTĄ-į*

P. Naujokaičio romano viršeliu 
pieštas Pauliaus Jurkaus
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kie didieji siekimai, ir drąsios, vaizduoja tenykštį angliakasių 
bei energingos akcijos už lais
vą žmogų Lietuvoje, už laisvą 
lietuvių tautą savoie valstybėje 
ir už nemirštančią lietuvybę 
nelietuviškose žemėse”.

Daugiau šiame “Varpo” nu
meryje rašo ar savo kūrybą 
spausdina: J. Audėnas, B. Au
ginąs, St. Barzdukas, Ž. Bilai
šytė, G. Breichmanienė, J. Dau
gėla, M. Dranga. K. Grigaitytė, 
dr. J. Kazickas, M. Lenkauskie
nė, A. Kučys, dr. A Norvilas, 
dr. J. Pajaujis, J. Reisgytė. R. 
Sakadolskis, R. Spalis, R. Šilė- 
naitė, J. Šlajus, dr. J. K. Valiū
nas ir Alg. Zaparackas.

gyvenimą, jo negražindamas, 
tačiau perdėtai ir nebiauroda- 
mas. Tai realybė, kurioje plaka
si iš įvairiausių Europos, Afri
kos ir Azijos kr. sunkiam anglių 
kasimo darbui čia susispietę 
vargo žmonės. Jų tarpe ir du 
lietuviai: rašytojas ir kunigas 
misionierius, įsidarbinęs kasyk
lose paprastu darbininku.

Eduardo Cinzo literatūriniai 
potepiai vietomis tiesiog prime
na žinomąjį Van Gogho paveiks 
lą “Bulvių valgytojai”. Kadaise 
šis dailininkas taipgi misionie- 
riavo Belgijos angliakasyne ir 
minėtam paveikslui temą ėmė 
iš vargo žmonių buities. Kitur 

• Eduardas Cinzas, BROLIO vėl nuodėmių, bet ir aukos ku- 
MYKOLO GATVE. Knygos ap- pinos gatvės visu jų traktavi- 
lankas Dalies Rėklytės - Alek
nienės. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų leidimo fondas. Ti
ražas 800 egz. Leidinys Kietais 
viršeliais, 304 psl., kaina $6.00, 
gaunamas ir “Drauge”.

Tai pati pirmoji Belgijoje gy
venančio misų rašytojo knyga. 
Eilę pastarųjų metų jos auto
rius išeivijos žurnaluos bei met- 
raščiuos skaitytoją džiugino 
mūsuose gana šviežiais savo be
letristikos gabalais Eduardą 
Cinzą jau negalėtume, žiūrint 
metų, priskirti prie jaunųjų ra
šytojų, bet jam dar toli gražu 
ir iki vyresniųjų amžiaus, šiaip

ŽURNALAS, SUSILAUKĘS
4 PREMIJŲ

Žurnalas “Maryknoll” laimėjo 
dvi pirmąsias ir dvi antrąsias pre
mijas, kurias skyrė Katalikų spau
dos sąjunga. Pirmosios premijos 
buvo už geriausią žurnalo bend
rą išvaizdą ir už geriausią atski
rą numerį; antras premijas lai
mėjo už vedamąjį ir už geriausią 
nuotrauką. Jury komisiją sudarė

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mtanufacturers

ZENITH

mu lyg būtų įšokusios iš kito 
šio Europos regiono tapytojo

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokilės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE HPRESS1 IRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADIVAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Jūsų giminės gali įsigy
ti, ką jie tik\nori, už da
lelę reguliarios kainos arba 
jie gali Specialius Rublių pa
žymėjimus iškeisti į grvnus 
pinigus už labai aukščiausią 
kainą.

PILNAI GARANTUOTA
PILNAI APDRAUSTA

Galite siųsti kokią sumą 
norite.

k

I

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMAI

Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Penktas aukštas

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

r

TRAVEL AGENCY, INC. 
PODAROGIFTS, INC.
pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems

PACKAGE ENPRESS &
Affiliated vvith

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms,
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
AUentown, Pa. — 126 Tilghman Street .................
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleel Street .....................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 FUlmore Avenue ......
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue 
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street 
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street 
Cleveiand 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue 
Farmringdale, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Camoau Avenue 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Nevvark, N. J. — 378 Market Street
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue 
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue 
Philadelphla 23, Pa. — 631 VV. Girard Avenue 
Rahwav, N. J. — 47 East Mllton Avenue 
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue 
Svracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street ..........................

435-1654 
342-4246 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769.4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476

Labai svarbu !
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui
Greičiausias pristatymas 

ZHIGULI VAZ 2101
US $3214.00 

MOSKVITCH 412 IZH
US $3155.00 

MOSKVITCH 408 - IE
US $3033.00 

ZAPOROZHETS
ZAZ 968 US $2026.00 
Reikalaukite mūsų Spe

cialų Biuletenių su automo
bilių paveikslais.

VARTOTI RŪBAI
Mes specialistai persiun

timui asmeninių daiktų, pri
klausančių svečiams iš USSR. 
Minimum 100 svarų.

BUTAI
Reikalaukite mūsų specia

laus biuletenio.

Turime 23 m. prityrimą šia
me biznyje ir daug tūkstan
čių patenkintų klientų.

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Skelbkitės dieni. "Drauge".

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už dvieju Me- Naujas aukštas dl Vi
tu Certificatų aąakaltM dendas mokamas už

Minimum 85,000.00 Investavimo sąskaita*.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d 
PIRMAD. ir KETVIRTAD............» y. r. Iki •VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD..................» v. r. Iki 5 v. v.

SESTAD. » v. r. Iki 1» ». d — Trečiad uždaryta

Naudokilės proga - skriskite papiginta kaina 
j Lietuvą rudeni ir žiemą

zWalter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta 
sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK SPALIO MĖN. 2 d. — 15 dienų kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21 d — 14 dienų kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tas, iš Chicagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje

•Totai tour prices are subject to airline agreement and govemment 
approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. VVestem Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.

Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame infor
macijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų 
bilietus ir reikalingas vizas.’ s V*- - - -■ —---------------------- a. ——
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Nuotrauka V. MaželioVasara jant

nuo-

panaudota 8,000 iliustracijų. Vi
sų jos tomų kaina — 500 dole
rių, bet ir tai jos leidėjas Ketei. 
Ltd., Izraelyje, nesitiki visų pi
nigų išrinkti. Enciklopedija pil
na, apima ir pačias naujausias 
informacijas. ,

Akivaizdoje šių faktų, galime

800 BAIGĖ TAIWANO 
UNIVERSITETĄ

Daugiau kaip 800 studentų 
šiemet gavo diplomus, baigdami 
Fujen katalikų universitetą Tai- 
wane. Iš viso Taivvane yra apie 
90 universitetų ir kolegijų su 
daugiau kaip 200,000 studentų. 
Mokslo lygiu katalikų universi
tetas yra tarp penkių pirmau
jančių.

BUVĘ AUKLĖTINIAI PA
AUKOJO UNIVERSITETUI 

2 MIL.

Notre Dame universitetas iš 
savo buvusių auklėtinių sąjun
gos savo metiniam fondui gavo 

' 2,502,381 dol. aukų. Tuo būdu 
i Notre Dame universitetas užė
mė aštuntą vietą gausumu au- 

; kų iš savo aliumųų. Pirma vie
ta tenka Harvardui.

JUOZAS VAITKŪNAS

INTRIGUOJANTIS DANGAUS 
į KŪNAS/1

Mokslininkus sudomino pa
slaptingas dangaus kūnas, pa
vadintas Cygnus X-l, esantis už 

j tūkstančių bilijonų mylių nuo 
žemės. Kas dešimtadalis sekun-

J mano straipsniuką “Chicago Atsakyme raginama, kad kiek-! ^es J1S padvigubina savo svie- 
ar Čikaga” (Draugas, 1972.V.6) vienas nerašytų pagal savo išmo-, o paskiau vėl grįžta į
atsiliepė R.E. Maziliauskas — “O nę, ir tuo tik didintų kalbos ne- pirinykštį stovį, 
gal vis dėlto Chicago?” (Drau-; nuoseklumus. Betgi Čikaga tai jo- 
gas, 1972.V.27). Mudu sutinka- j kia vieno kito “išmonė”, o labai j I
me, kad svetimieji vietovardžiai 
rašytini taip, kaip jie rašomi ati
tinkamo krašto kalboje. Taip pat 
sutinkame, kad vis dėlto yra išim
čių, ir kai kurie svetimieji vieto- 

’J vardžiai iš tradicijos' savaip rašo
mi, pvz., Paryžius (Paris), Varšu
va (Warszawa), Viena (Wien) ir 
t.t. Bet dėl Čikagos ar Chicagos 
mudviejų nuomonės jau išsiskiria. 
Mano oponentui atrodo, kad Či
kaga nepriklauso prie, jo žodžiais 
betariant, “jau eilę metų istoriš
kai ir tradiciškai įsipilietinusių 
pavadinimų”. Tuo aš norėčiau 
suabejoti. Juk Čikaga kaip tik yra 
vienas iš tų svetimųjų vietovar
džių, kurie mums jau seniai ži
nomi ne tik iš geografijos vado
vėlio puslapių ar laikraščių už- 

w sienio kronikos- “Pasaulio lietu-( 
vių sostinės” vardas plačiai ir 
nuolat skambėjo Lietuvos gyve-_ _________ J____ _____
nime, spaudoje, literatūroje, kas-1 ta rašyti Čikaga. ... Bet dar pla- 
dieninėje kalboje. Manyčiau, kad 
Čikaga buvo nemažiau įsipilieti- 
nęs vietovardis, kaip tokia mano 
oponento nurodomoji Ženeva.

GĖLĖSplačiai mūsų išeivijos spaudoj ap- i . .
ri . T « i Vestuvėms, banketams, laidotuvėms'tinkamas raktas. Štai pvz. Lietu- j (r kitokioms progoms

viškoji Enciklopedija, pradžioje ' BEVERLY HILLS GELYNYAIA 
dar rašiusi Chicaga, vėliau nuo-' ,443^ w. ()Srci street, chicago. iiimois 
sekliai vartojo Čikagos vardą, j 
“Gimtosios Kalbos” pirmojo nu- l 
merio (1958) pratarmėje (beje, 
pasirašytoje P. Joniko, A. Salio ir 
P. Skardžiaus) rašoma — Cika-1 
ga. Tas vardas nuosekliai vartoja- Į 
mas ir tolimesniuose “G.K.” nu
meriuose.

Pirmasis “Gimt. Kalbos” redak 
torius P. Jonikas savo knygelėje 
“Gimtojo žodžio baruose” (1952) 

. Cikagos-Chicagos klausimu šiaip 
'rašė: “Argi tokia Čikaga..., pa
šauktoji pasaulio lietuvių sostinė, 
dėl siaurai suprasto kilminio ra
šybos pagrindo, gryno dogmatiz
mo, turėtų būt rašoma Chicaga? 
Jau ir Lietuvoje juk buvo įpras-

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834 
•» . < » -r . . r . - . " » .

Žvilgsn's į Ja mimo 
kongres-i tea rines 

apraiškas
Redakcijoje yra gautas

latinio mūsų bendradarbio, ra
šančio teatrinėmis temomis, St. 
Meringio ilgesnio pobūdžio 
straipsnis apie V. Krėvės, J. suprasti, kaip turime vertinti j
Grušo, K. Ostrausko ir K. Sa- savo enciklopediją an«r>ų kalba 
jos veikalų ar jų ištraukų in
scenizavimus praėjusio Jauni
mo kongreso dienomis Chicago
je. Straipsnis, daliai linotipinin
kų atostogaujant, šiam “Drau
go” kultūrinio priedo numeriui 
nesuspėtas surinkai. Tikimės, 
jog kitą šeštadienį galėsime 
raštą paskelbti.

Naujoji žydų enciklopedija
Žydai išleido anglų kalba 

naują 16 tomų “Encyclopedia 
Judaica”. Prie jos pusšeštų me
tų dirbo 2,500 mokslininkų, ku
rių didžioji pusė (60%) — gy
venančių Izraelyje. Jiems talki
no 400 redaktorių, sekretorių, 
vertėjų. Iš viso enciklopedijoje 
telpa apie 112 mil. žodžių. Jai 
medžiaga buvo pradeda rinkti 
jau 1930 m., Kadangi žydų stu
dijų centras tuo metu buvo Vo
kietijoje, ten koncentravosi ir 
medžiagos rinkimas. Hitlerio 
atėjimas enciklopedijos darbą 

'labai sutrukdė. Enciklopedijoje

ir kaip ji, palyginamai, labai i 
pigiai tekainuoja

Tirs Atlanto gelmes
f

JAV ir Prancūzija susitarė, 
jungtinėmis jėgomis pravesti 
trejus metus užtruksiančius vi- , 
dūrio Atlanto gelmių tyrimus. 
Tam bus panaudojami specia
lūs submarinai. Iš viso ekspedi
cijoje dalyvaus 17 laivų. Svar
biausias ■ uždavinys — ieškoti 
vulkaninių veikimų, kurie, atro
do, abudu Atlanto krantu stu
mia tolyn nuo vienas kito. Bus 
tiriami Atlanto dugno drebėji
mai, karšti geizeriai iš dugno, 
jeigu jie bus rasti; bus ieško
ma lavos, sieros nuosėdų. Į gel
mes nuleidžiamais povandeni
niais laivais bus surenkami oke
ano dugne esančių prarajų sie
nų pavyzdžiai. Tų prarajų esą- ’ 
ma poros mylių gilumo, dešim-, 
ties mylių platumo ir net 40,-1 
000 mylių ilgumo.

EARN MORE... 
MORE OFTEN

HIGH RATES
/ Per 
<■ AnnuniF

Passbook 
Accounts

PAID QUARTERLY

AT —

BR1GHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632
TEL. — LA 3 - 8248

Ilk Annum 

$5000 or more
Certificates

2 year min.

Per Annum 
Investment 

Bonus 
Certificates

Per Annum 
$1006 or more

Certificates
1 year min. (VVest of California Avenue)

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS—
TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOM

2533 Wesl Ilsi St. Telef. GRovehilI 6 2345-6
1410 S, 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

MK8TF Ai TOMOB1L1AM8 STATYTI

Daug kas tebeturime iš nepri
klausomųjų laikų leidimo Vokie
tijoje perspausdintą populiariąją 

f A. Šapokos Lietuvos istoriją. Atsi
vertę ją, rasime Čikagą. Ar im
kime kitą reprezentacinį leidinį 
‘^Pirmasis nepriklausomos Lietu
vos dešimtmetis” (Kaunas, 1930), 
kurio pirmąją dalį 1955 m. per
sispausdino Nidos leidykla Lon
done. Ten F. Kemėšis straips
nyje apie Amerikos lietuvių kovą 
už Lietuvos laisvę rašo Čikaga, 
nors kitus Amerikos miestus pa
teikia originalo rašyba: Carmel, 
Plymouth, net New Yorkas. At
siskleidęs po ranka pasitaikiusius 
ano meto gerai žinomo žurnalo 
“Židinio” numerius, irgi pastebė
jau Čikagą. Žinoma, kai kas pa
rašydavo ir Chicaga, bet šiaip jau 
Čikaga buvo “įsipilietinusi” mū
sų raštuose.

čiau tuii būti laikomas šis garsi
nis pagrindas išvestiniams (būd
vardiniams ir kt.) svetimųjų tik
rinių vardų dariniams. Todėl y- 
pač reikia rašyti čikagietis, čika- 
ginis, čikagiškis ir t.t., o ne rašyti 
šias jau pusiau lietuviškos darybos 
lytis tokiomis rašybos keistenybė
mis, kaip chicagietis, chicaginis, 
chicagiškis. Tačiau jau iš origina
lo tektų rašyti tuos pačius vardus 
tais atvejais, kai jie yra kokie 
smulkūs geografiniai pavadini
mai. Sakysime, rašydami savo rei
kalui Čikaga (ne Chicaga), vis 
dėlto paprastai rašytume mies
to gatvės vardą Chicago Ave
nue (Avė.). Suprantamas daly
kas, kad iš tarties lietuviškai ne
galėsime svetimųjų vietovardžių 
rašyti tada, kai juos taikysime ne 
saviesiems, bet kitataučiams. To
dėl ant laiško voko rašysime ne 
Paryžius, Berlynas, Čikaga, bet pa 
gal oficialinę tų vietų rašybą — 
Paris, Berlin, Chicago” (p. 138- 
139)”.

\ i
For the individual with $5000 or more who 

wants the insured safety and stability 
a savings account and the maximum rate 

of return ... investing in a Standard Federal 
. Certificate Account mokės sense! The 

interest rate is 6% per annum, and Standard 
Federal compounds the interest daily to 

yield an annual return of 6.18% when left to 
compound. Interest is paid monthly or 

ųuarterly, as you prefer. This certificate 
matures in two years.

If you have $1000 to invest in a certificate, 
Standard Federal pays you a big 5-3/4% per 

annum with a 1 year maturity.

6845 SO. VVESTERN AVĖ.
jj*s Į

Laidotiivių Direktoriai
KMVANS

TRYS MODERNIŠKOS 
ĄIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic T-8600 REpublic 7-86.01

Atsakyme į mano straipsnį ra
šoma: “Jau nepriklausomojoje 
Lietuvoj buvo nusistovėjusios šio
kios tokios normos, kaip rašyti 
svetimus geografinius pavadini
mus. Valstybių ir sostinių pava
dinimai buvo rašomi fonetiškai, o 

H- kiti genetiškai, sekant originalo 
rašyba... Nejaugi mes, svetur gy- 
vepdami, ką nors gudresnio su
galvosime”. Betgi tokios taisyklės 
nei man pačiam nei mano drau
gams (jų tarpe ir kalbininkams) 
neteko girdėti nepriklausomais 
laikais. Nesilaikoma tokios taisyk 
lės nė dabar: kas rašo Chicaga, 
tas paprastąi rašo ir WashingtQ- 
nas, nors tai ir sostinė.

Nuo cituotųjų P. Joniko žo
džių praėjo jau 20 ilgų metų. Bet
gi Cikagos-Chicagos problema te
bėra neišspręsta. Štai vieni rašo 
Čikaga. Atsiskleiskime pvz. pasta
ruosius mūsų žinomų periodinių 
leidinių -— “Aidų”, "Laiškų Lie
tuviams”, “Akiračių”, “Varpo”, 
“I Laisvę”, “Tėviškės Žiburių” ir 
kt. — numerius. Vėlgi daug kas 
rašo — Chicaga. Katras vardas il
gainiui nugalės ir įsigalės, nesii
mu pranašauti. Aš pats linkėčiau, 
kad tas varžybas laimėtų tradici
nė lietuviška Čikaga.

For more information about our savings 
plans, coli or stop in at Standard Federal Savings, 

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

I

Funds deposited by the lOth 
earn from the lst of the month. 
Deposited after lOth earn from 
the date of receipt.

Savings and Loan Association of Chicago 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m. 

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted.

Savings Certificate
1 Year Maturity 
$1000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY—
PAID MONTHLY

Receive interest check automatically 
monthly or quarterly, or accumulate for 

higher yield.

ASSETS OVER $175,000,000»RESERVES OVER $14,900,000

t^lį/ Savings Certificate
2 Year Maturity /\J 55000 Or More

h-r-1
'm 1 •IH'!
m 1 "l"'iH-v-

E U D E IK I S
OOVYDUS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
460® 07 aimith MerrMtage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-Ž

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvię Direktorių Aaoclacijo. Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 28rd PLACE TeL Vlrginia J-6672
3424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11028 Southwest Hightvay, Palos Hllls, BĮ. Tel. 974-4410

STANDARD 
FEDERA

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ TeL LAfayette 3-3511

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.
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LIETUVE MOTERĮ

AR ESAMA LIETUVIŠKA SPAUDA JAUNIMĄ 
PATENKINA 1

Kokia lietuviška spauda? Mes 
turime: 1) laikraščius - kasdieni
nius, savaitinius, 2) jaunimo or
ganizacijų žurnalus; kaip Skau
tų Aidas, Ateitis, Mūsų Vytis — 
ir kultūrinius žurnalus, pvz. Ai
dai ir kiti. Kiekvienas jų turi savo 
paskirtį ir į kiekvieną iš jų skir
tingai žiūrime. Siame savo prane
šime daugiau liesiu laikraščius.

Dabar, apie kokį jaunimą mes 
kalbame? Ar mes kalbame apie 
jaunimo grupę iki 18 m- amžiaus, 
ar iki 25, ar daugiau kaip 25 m. 
amžiaus? Kiekviena iš tų jauni
mo grupių, aš eau tikra, žiūri į 
spaudą skirtingomis akimis.

Vyresnieji jaunuoliai-jaunuo- 
lės, kurie gimė Lietuvoje ar Vo
kietijoje ir gal net tie, kurie yra 
20 metų, jie dalinai skaito lietu
višką spaudą. Jie neskaito lietu
viškuose laikraščiuose gyvenamo I 
krašto ar pasaulinių žinių, bet | 
dažniausiai jie tikrai nori šį tą I 
sužinoti apie jaunimo organiza
cijų veiklą ir aplamai apie viską,; 
kas dedasi lietuvių tarpe. Jauni, 
skaitytojai ieško, ar nėra ko apie( nėse diskusijose, vedamose lietų
jų draugus ir pažįstamus. Žinių vių kalba. Yra ir tokių mūsų tar-. 
apie apsaulio ir krašto įvykius 
jie pasiskaito plačiau ir greičiau 
iš gyvenamų kraštų ir pasaulio 
spaudos.

Lietuviškoje spaudoje šios ži
nios yra tik kaip patarnavimas 
vyresnei kartai, kuriai lietuviškai) 
skaityti yra lengviau negu ang
liškai. Taigi, nelietuviškoms ži-Į 
nioms skirtos laikraščio dalies 
jaunimas neskaito.

Aš manau, kad didelė jaunimo 
dalis nesidomi ir ta laikraščio da
limi, kurioje yra ilgi pasakoji
mai apie mirusius; susirinkimų, 
suvažiavimų ar kelionių aprašy
mai; siekiai vieno ar kito asmens, 
ir vestuvių supasakojimai, ypač 
tokie, kokie yra spausdinami da
bar.

Labai mažai iš jaunesnės kar-' 
tos (ir aš tikiu, kad neperdau- 
giausia ir iš vyresnės kartos) skai
to labai ilgus aprašymus, kurie 
užima ištisus puslapius. Be to dar 
dažnai pasitaiko nereikalingi žo
džiai,sunkiai suprantami išsireiš
kimai ir asmeniniai komentarai. 
Aš esu įsitikinusi, kad panašūs 
aprašymai yra būtini lietuviškuo
se laikraščiuose, bet aprašymo 
stilius yra nuobodus. Ar iš tikrų
jų yra būtina visiems žinoti, kad 
vestuvės buvo puikios, maistas ge
ras ar kad jaunieji buvo labai ge
ri vaikai? Aš taip nemanau ir 
daugelis jaunųjų žmonių taip j 
nemano. Jiems daugiau įdomu j 
nuotraukos ir pagrindiniai faktai, 
bet ne senų šeimos draugų pasa
kojimai.

Aš manau, kad jaunimui įdo
miausia laikraščio dalis yra ta, 
kurioje dedamos trumpos žinu
tės ir viena kita nuotrauką. Ten 
jie šį bei tą apie vieną ar kitą 
iš savo draugų jr pažįstamų su
žino.

Galima iš to padaryti išvadą, 
kad gal dauguma jaunimo iš viso 
laikraščio teskaito tiktai kokia 
porą puslapių.

Pakalbėkime dabar apie jau
nesnius, jaunosios kartos žmones; 
pavyzdžiui, 15, 16, 17, 18 ar 19ir noro gilintis savo pamėgtose specialybėse.

didelį vaidmenį gyvos kalbos iš
laikyme jaunimo tarpe. Tiktai 
spaudos išsireiškimai turėtų bū
ti paprastesni.

Aplamai matome, kad lietuviš
kus laikraščius daugiausia skaito, 
į juos rašo ir juos prenumeruoja 
vyresnioji karta. Be to, vyresnioji 
karta remia spaudą ir aukomis. 
Tai iškelia kitą negerovę. Kai 
spauda priima aukas, tai ji lyg 
įpareigojama dėti žinias, kurias 
pageidauja aukotojas. Todėl kai 
kurios nuotraukos ar aprašymai,

paminėti, jog daugiau-1 kurie būtų gal ir labai įdomūs, 
pa-

JORUNĖ JONIKAITĖ

Šiuos žodžius prašė perduoti 
per spaudą lietuvėms moterims 
šio krašto pirmoji dama prezi
dento Nixono žmona Patricia. 
besikalbėdama privačiai su šio 
moterų skyriaus redaktore.

Labai maloni, ji nuoširdžiai 
apgailestavo, kad jos duktė Ju- 
lie negalėjo dalyvauti šokių 
šventėje, kaip buvo žadėta, nes 
netikėtai jos vyras David Eisen- 
hower parvyko namo.

Tačiau ji labai nuoširdžiai pri 
dėjo, kaip nepaprastai buvo su
žavėtos jos abi dukros prieš ket
verius metus lietuviškais taut. 
šokiais ir abi prašė bei ragino 
prezidentienę būtinai pamatyti, 
anot jų, “nuostabiausią spek
taklį”

Daugelis lietuvių klausinėjo, 
ynač iš Kanados atvykę (ten 
Patricia Nixon yra labai gerbia
ma ir mylima dėl savo inteligen 
tiškumo ir žavaus meilumo), ko
kiu būdu pavyko prisikviesti 
tain labai užimtą pirmąją mo
terį.

m- amžiaus. Žinoma, tarp kiek
vienos jaunimo amžiaus grupės 
yra galvojimo skirtumas, bet pa
grinde yra tas pats menkas do
mėjimasis spauda.Cia minėtų me
tų grupei sunkumai dar didesni, 
nes šitoji grupė jau silpniau mo
ka lietuvių kalbą ir daugiau su
tinka nežinomų žodžių.

Turiu
šia, ką aš čia sakau, vis turiu atidedami į šalį ir lieka 
galvoje Jungtinių Amerikos Vals-1 miršti.
tybių jaunimą, nes daugiausia su Tenka nugirsti, kad vyresnioji) 
juo susiduriu. Nesu visiškai tikra' karta dažnai puola jaunimą, jog 
dėl kitų kraštų jaunimo galvoji- šie neskaito lietuviškos spaudos 
mo, bet aš manau, kad nėra di- ir nesidomi niekuo, kas ten ra- 
delio skirtumo, o gal ten kitur šoma. Bet ar vyresnioji karta ką 
dar blogesnė padėtis.

Yra liūdna, bet tai 
tiesa, kad daugeliui iš 
kaitant ir mane pačią,
lengva pasiruošti lietuviškai il
gesnei kalbai ar dalyvauti ilges-

yra tikra 
mūsų, įs- 
yra ne-

nors daro, kad patrauktų ir su
domintų jaunimą? Pakeitimai lie- 

I tuviškoje spaudoje turėtų būti 
vykdomi dabar, kol jaunimasi 
dar visai nuo jos nenusisuko. Dar į 
kartą pabrėžiu, jog reikia supras- į 
tinti stilių, kad spauda būtų la-j 
biau suprantama ir prieinama j 
jaunimui. Gal net tame pačiame 
laikraštyje galėtų būti bent vie
nas kitas straipsnelis anglų ar ki
ta kuria kalba. Jaunimas, nemo
kantis lietuviškai, galėtų apie sa
vo kraštą, žmones, papročius ir 
literatūrą šį tą sužinoti. Gal taii 

Į.pamažu patrauktų jaunimą skai
tyti ir lietuviškąsias laikraščio

!

pe, kurie vos keletą trumpų saki
nių tegali pasakyti lietuviškai. 
Imkime nors ir šį kongresą. Be- 
sisukiodami tarp?- jaunimo girdi
me vokiečių, anglų, ispanų, por
tugalų kalbas. Tik retkarčiais iš
girstume lietuviškai prakalbant.

Todėl ir negalime galvoti, kad 
anksčiau minėti, mūsų spaudos dalis, 
straipsniai patraukti) šių dienų Išvada būtų tokia: šių dienų 
jaunimą, kad tas jaunimas akai- jaunimą mūsų lietuviškoji spau- 
tytų, rašytų ir kalbėtų lietuviš- da nepatenkina.
kai. Tikiu, kad spauda • vaidina (Iš kongresinio simpoziumo)

Mrs. P Nixon

Į sveikatą!

Kaip saugi yra dirbtinė grietinė?
Vieną amerikietį gydytoją mo

terys užvertė klausimais: ar sau
gu vartoti dirbtinę grietinėlę (ne 
pieninės produktą) kavai užbal
tinti? Viena skaitytoja pasisako 
suvartojanti gana daug grietinė
lės pakaitalo, nes ji išgerianti per 
dieną 5 puodukus kavos-

Kita paklausėja guodėsi, jog tu- 
i rinti aukštą cholestorolio kiekį ir 
dėl to ji griebėsi grietinėlės pa
kaitalo. Dabar išgirdusi, kad tai 
lygiai taip pat nesaugu, kaip ir 
grietinėlė1.

Gydytojo atsakymas abiejoms 
skambėjo šitaip.

“Grietinėlės pakaitalas papras
tai turi daržovių alyvos, kuri dau
geliu atvejų yra kokoso riešuto 
alyva. Ši alyva, priešingai kitom 
daržovinėm alyvom, prisotinta 
riebalų. Todėl, turintiems pa
linkimą į cholesterolio didelį kie
kį, toks pakaitalas tiek pat ne
patartinas, kaip ir 
nėlė.”

Anot dr. George 
grietinėlės pakaitale 
žalingo. Jie patogūs, 
patartinas, kaip ir pati grietinė
lė”.

pati grieti-

Thosteson, 
nėra nieko 
pigesni, ta-

✓ *

se pažįstamų savo tarnybos vir
šininkų dėka pavyko pirmą kar 
tą istorijoje prisikviesti šio 
krašto prezidento žmoną j lietu-

I

Tai Valdo Adamkaus nuopel
nai. Per šešetą savaičių šis mū- j vių iškilmes. Tik išdirbus visas 
sų į amerikiečių aukštesnius po- i detales, Valdas Adamkus buvo 
litinius sluoksnius prasiveržęs 
jaunas visuomenininkas palaikė 
ryšius su Baltaisiais Rūmais, 
panaudojo visas pažintis VVa
shingtone su kongresmanais ir 
senatoriais ir Baltuose Rūmuo-
? i”iĮrn rj'./rfv i

iškviestas į Baltuosius Rūmus. 
Jam ir leista paskelbti saugumo 
sumetimais ne anksčiau kaip 
antradienį lietuviškai visuome
nei kaip ir plačiajai amerikie
čių visuomenei malonią žinią.

Patricia Nixon įnešė į Baltuo
sius Rūmus daug šilumos. Anot 
jos, jausdama, kad B. Rūmai 
nėra “atskirta nuošali vieta”, ji 
įvedė “Prašau liesti” rūmų “tu
rus” akliesiems ir vaišino rū
muose daug daugiau svečių ne
gu kita prezidento žmona. 
| Gimusi Thelma (Patricia) 
'Ryan Nixon 1912 m. Ely, Nev., 
11940 m. ištekėjo už Richard Ni 
xon ir turi dvi dukras.
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CHICAGOS LIETUVIU DAILININKIŲ DRAUGIJA
Ne taip seniai dail. V. Balu- ųuette Rd., Chicagoje. Pačios 

kienės iniciatyva Chicagoje isi- dailininkės Iaiks nuo laiko kei- 
steigė Lietuvių dailininkių drau čia šioje galerijoje savo darbus 
gija, apjungianti Chicagoje ir. ir jų eksponavimą, šios galeri- 
apylinkėse gyvenančias daili- jos - krautuvės tikslas vra: pri- 
ninkes.
apie 30. J šią draugija vra s‘en
giamas! pritraukti aukšto lygio 
menininkes, kurios menui skiria [ 
daug laiko ir aktyviai d alyva u-; keramikos, audinių ir net lietu- giantis apjungti visas lietuves 
ja lietuvių bei amerikiečių re-1 viškų margučių. Margučio pa- dailininkes, 
no pasaulyje. DrauHios tiks’ai talpos yra atdaros beveik visą I

laiką, todėl visiems yra priei
nama šią galeriją J krautuvę ap
lankyti.

Laikui bėgant, tikimasi išvys
tyti daugiau praktiškų užmojų,* - ; ,z l C v < ’

Draugijos narių yra statyti visuomenei skirtinius ir įgyvendinti naujų idėjų. Taip 
originalius meno .darbus priei- pat daromos pastapgos įkurti 
narnom kainom. Pasirinkimas į draugijos skyrius ir kituose 
yra tapybos, grafikos, emalio, miestuose bei kraštuose, sten-

K.

Marija Rudienė '‘Gintaro” baliuje. Conrad Hilton viešbuty, įteikia Chi
cagos Liet moterų klubo stipendijas Irenai Seibutytei ir Joana- Mar- 
tinkutei. Įteikdama stipendijas Marija Rudienė savo kalboje priminė, 
jog Chic. liet. mot. klubai', kasmet skiria po 2-3 stipendijas .studentėms 
lietuvaitėms, kad sustiprintų jų pasiryžimų siekti aukštojo mokslo ir 
kad jos išvystytų savo talentus, būtų sau žmonėm!, bei parodytų ryžto

vra šie: 1. Ruošti aukšto lvrio 
parodas; 2. Kviesti iš kitų mies
tų ir, gal būt, su laiku iš kitų 
kraštų menininkes su parodom; 
3. Ruošti ne tiktai tapybos, bet 
ir pritaikomojo meno, foto, fil
mų, audinių, keramikos ir skulp 
tūros parodas; 4. Sudaryti są
lygas jaunom, studimojančiom 
ar tik baigusiom mokslus meni
ninkėm išeiti į viešumą su pa
rodomis, skatinant jas aktyviai 
reikštis meno pasaulyje: 5. Tar
pusavio kritika, diskusijos. Sa
vo tarpe dalinimasis informaci
jomis, liečiančiomis meno pa
saulį: kur rengiamos parodos, 
kur galima dalyvauti su savo 
darbais amerikiečių visuomenė- 

?
Narės, kaip Janina Marks ir 

seselė Mercedes, jau labai se
niai reiškiasi amerikiečių visuo
menėj. Tokių skaičius vis didė
ja. Šiuo metu Chicagos Meno 
instituto Sales & Rentai Galeri
jai priklauso 5 draugijos narės: 
Dalia Aleknienė - Reklytė,. Ire
na Mitkutė, Janina Marks, 
Giedrė Žumbakienė ir Zita So
deikienė. Šioj galerijoj jų dar
bus visada galima rasti. Taip 
pat Vanda Balukienė buvo ko
misijos priimta ir dalyvavo me
tinėje Union League Art Show- 
Tikimasi eventualiai surengti 
lietuvių dailininkių parodą ame 
rikiečių visuomenei.

Šiuo laiku draugija vykdo 
vieną konkretų užmojį: įkurta 
galerija - krautuvė, kuri yra 
Margučio patalpose, 2422 Mar-

Gerumas virkdina moteris
Psichiatrai sako, kad moterys 

verkia daug dažniau dėl parody
to gerumo ir švelnumo ar net 
patirto palengvėjimo, negu pergy- 
vendamos sunkumus ar susidur
damos su pavojumi.

Kiek moterų policininkių?'
Iš JAV-ėse esančių 400,000 po

licininkų, 6,000 yra moterų.

MOTERIS — DIECEZIJOS 
ŠVIETIMO VADOVU

Ir dėl ko moterys 
lieja ašaras?!

Pasitaiko ir lietuviškame pa
rengime, kad moteris įeina pasi
puošusi į salę ir randa kitą gra
žuolę, dėvinčią josios 
duplikatą. Nors imk ir 
tikra kopijai

Norint nuraminti 
“vargšeles”, galima tik priminti, 
kad 1969 m. prez. Nixono Inau
guracijos baliuje net 27 moterys 
dėvėjo lygiai tokias pat baliaus 
sukneles.

Viena gudruolė sugalvojo ras
ti išeitį iš tos keblios padėties. Fi
lipinuose gimusi graži pusiau eu
ropietė, pusiau azijietė, vardu 
Nori Vacchelli, atidarė šiuo me
tu Washingtone saloną, vardu E- 
leganza. Ji dabar uoliai superka 
liuksusinių medžiagų ritinius- 
Kiekvienas ritinys tebeturi me
džiagos tik vienai suknelei. Jo
sios siuvėjos pasiuva suknelę, jos 
pačios sukurtą. Tokiu būdu suku
riamas tikras originalas, o ne pa
našūs “originalai”, kaip atsitiko 
prez. žmonai Lady Bird Johnson, 
kai susitiko su taipatybiniu “ori
ginalu”, gaubiančiu vieno sena
toriaus žmoną. Gražiosios Nori 
idėja taip prigijo, kad ji atidaro 
savo salonus — skyrius ir San 
Francisco bei Palm Beach mies
tuose.

suknelės 
verk —

tokias

Galveston - Houston vyskupi
jos mokyklų superintendante 
paskirta vienuolė sesuo Mary 
Colleen Hennessey. kuri yra pa
siekusi pedagogikos doktoratą 
New Mexico universitete. Nuo 
1968 m. ji buvo Dalias universi
teto pedagogikos departamento 

vadovė.

ŽMONIJA PADVIGUBĖS
2000 METAIS

Jungtinių Tautų metraštis 
skelbia, kad per metus priaugo 
70 mil. žmonių. Šių metų pabai
goje žmonių bus 3.7 milijonų, o 
jeigu tokiu pat tempu žmonija 
augs, tai 2000 metais pasaulyje 
bus 7.4 bilijono žmonių.

Dalis Lietuvių dailininkių draugijos Chicagoje. Pirmoje eilėje iš kairėą į dešinę: V. Stankienė, N. Banienė, 
D. Ancevičienė, Vanda Balukienė, Seselė Mercedes ir Zita Sodeikienė. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: R. 
Jau tokai tė, D. Gelažiūtė, R. Krutulytė, M. Stankūnienė, M. Ambrazaitienė, A. Labokienė, G. {Žumbakienė 
ii 1. Mitkute, Nuotr. V. Noreikos
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