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Kertinė paraštė
Matomas ir suprantamas įtikinamumas

Įsivaizduokime mikčiojantį, 
šnekoje užsikertanti poetą, skai
tanti savo e^fcs. Kartu įsivaizduo
kime jį prisipažįstanti, kad jis 
kitaip šnekėti bei skaityti ir ne
gali, kad jis toks yra, kokį mato
me, ir kad jo mikčiojančiu bal
su skaitoma poezija yra vieninte
lė jo kūrybinė išraiška. Kaip mes 
i tai reaguotume? Kaip visa tai 
mums atrodytų: komiška, tragiš
ka?

Kažkas panašaus įvyksta ir 
O’Neill dramoje (televizijoj) “A 
Long Days Journey into Night”. 
Ir staiga ateina, kaip banga, min
tis: va, štai kokia 'didelė nūdienos 
meno ištikimybė realybei, gyve
nimas neapvyniojamas melu. 
Kartais juk šiandien akivaizdžiai 
matome, kaip nušluojamos seno
sios meno “poetiškumo”, “gro
žio” ir net “filosofijos” dalys. 
Dažnai jau klausiame: ar menas 
dar turėtų būti ištikimos tam de
talėm? Ar turėtų būti net natū
ralus.

Panašius klausimus pastato ir 
mūsiškiai dramaturgai (Ostraus
kas, Landsbergis, Škėma). Kar
tais tad spėliojame: ar nereikėtų 
kai kuriom realiom detalėm nu
statyti ribas? Bet ir kūrėjas šian
dien, kaip ir žiūrovas, susiduria 
su beveik ta pačia problema, su 
viena iš daugelio menų proble
mų: KAIP ĮTIKINANČIAI turė
tų būti matomas ir parodomas 
meno veikalas žiūrovui.

*
Kitaip sakant: kas yra realiz

mas?
Ape realizmą esama įvairiau

sių nuomonių. Beveik kiekvienas 
vis kitaip į jį reaguoja. Žodyne 
sakoma, kad žodis “realizmas” 
yra vartojamas, norint menuose 
pagirti preciziją ir detalių gyvu
mą, išryškinti skirtumą — kont
rastą su “idealizuotu” aprašymu 
ar įvykiu. Žodis “realus” yra var
tojamas, kai pasakoma kažkas 
nemalonaus, kai gyvenime pa
rodoma kažkas baisaus. Vienu 
žodžiu, “realizmas” vartojamas ir 
pagyrimui, ir papeikimui.

Kas jis, iš tiesų, mums yra? Ir 
kiek jo norime?

Realizmas, surištas su drama, 
yra suprantamas, kaip vaizduo
jantis paprastą vidurinio ir že
mojo sluoksnio žmonių bei dar
bininkų gyvenimą. Retos yra re
alistiškos dramos, vaizduojančios 
turtuolius (statistiškai). Dau
giausia vis Ui būna veikalai apie 
kasdieniškąjį Joną, Petrą, kartais 
apie žmogų, iškrypusi iš kasdie
niškumo — ir toks realizmas 
-tampa jau natūralizmu: realiz
mo šaka.

Kažkodėl realizmas yra riša
mas dar su fotografišku vaizda
vimu, su nuotrauka, su žumaliz- 
mu. O “fotografiškas realizmas” 
dar reiškia ir niekinančią frazę 
menuose. Taipgi niekinamai li
teratūroje vartojamas ir ‘‘žurna
listinės literatūros” terminas, lyg 
tuo norima pasakyti, kad veikale 
buvo remtasi vien laikraščių 
duomenimis, buvo vartojamas 
nuogas (“nemeniškas”) objekty
vumas. Realistiniai veikalai yra 
rišami dar su politinėm refor
mom, su populizmu, su Zola re- 
alsocialiniais romanais. Vis kaž
kodėl suprantant: jeigu jau “re
alizmas”, tai kažkas nemalo
naus iš gyvenimo, tai etniš
kumas, savotiškas blogis ir pesi
mizmas l

•
M. McCarthy savo “Aspects of 

the drama” mato, kad net idiliš
ki Turgenevo, Gaskell ir Tolsto
jaus veikalai yra silpno realizmo 
veikalai, nes jie, palyginus su 
šiandien, yra beveik pastorališki 
— tik lengvai škicuoja tokį vie
tomis gan paprastuti gyvenimą, 
kiek idealizuotą — nerealistišką. 
Ji mato, kad šiandien realistai 
yra vėl — linkę į laikraštinį kri- 
minalizmą, i įvykius ofisuose, 
namuose ar kiemuose be medžių. 
Linkę į dramas, kur protagonis
tai yra bespalviai, kur dekoraci
jos yra liūdnai pilkos, žmonių 
kalba primityvi, neidealizuota.

O realistiniuose filmuose, ak
toriai yra imami tiesiog iš gat
vės. Tad ir jaučiame, kad kažkas 
juose lyg “perdaug gyvenimiška”, 
net biauru. Stengiamasi tai pa
grąžinti “poezija”, “simbolio”

Antanas Maceina, KRIKŠČIONIS 
PASAULYJE. Pasauliškio vaidmuo 
išganymo istorijoje. “Krikščionis gy
venime” 1973 m. Knygų serijos Nr. 
10. Leidinys kietais viršeliais, 404 psl., 
kaina $7.00, gaunamas “Drauge”.

Nagrinėti religijos ir kultūros 
santykius galima moksliniu, filo
sofiniu ar teologiniu atžvilgiu. 
A. Maceina savo naujoje knygo
je “Krikščionis pasaulyje” nag
rinėja šiuos santykius teologiniu 
žvilgsniu. Teologiniu atžvilgiu 
svarbiausias klausimas nėra reli
gijos vieta kultūroje, bet kultūros 
vieta religijoje. Ieškoti kultūros 
vietos religijoje autorius turi to
dėl, kad jis savo knygoje nori 
nustatyti krikščionio vietą ir už
davinius pasauly... “krikščionies 
pasauly klausimas gali būti tin
kamai suprastas ir vaisingai iš
spręstas tik tada, kai i pasauliš
ki žiūrėsime kaip į pačios Baž
nyčios pašvęstąjį ir pasiųstąjį — 
tačiau ne specialiom bažnytinėm 
pareigom, o pasaulinėm tarny
bom.. Nuosekliai tada visas ma
no knygos dėmesys yra sutelktas 
į pasaulinių tarnybų sakrališku
mą ir jų reikšmę išganymo isto
rijai, taip kad ši knyga savo es
mėje yra nė kas kita, kaip kul
tūrinės krikščionio veiklos arba 
net ir pačios kultūros teologija” 
(10 p).

L Pasauliškio vieta Bažnyčioje
Prof. dr. A. Maceina užima 

žymiausią vietą mūsų religinėje 
literatūroje ir savo naujame vei
kale “Krikščionis pasaulyje” ieš
ko pasauliečio vietos Bažnyčioje: 
“Pasauliškis yra tikintysis, kurio 
buvimas bei veikimas pasauly 
yra pašvęstas bei pasiųstas” (93 
p). Pirmiausia autorius duoda 
istorine apžvalgą pasauliečio pa
dėties Bažnyčioje, apie jo santy
kius su hierarchija ir apie jo ei
namas pareigas Bažnyčioje. 
Krikščionybės pradžioje dvasiš
kiai ir pasauliečiai dirbo Bažny
čioje visi kartu, bet paskui vieni 
nuo kitų atsiskyrė ir susikūrė trys 
bažnytiniai luomai. Dvasiškių ir 
vienuolių luomai turėjo aiškią 
vietą Bažnyčioje, bet pasauliečių 
luomas savo aiškios vietos nei 
savo veikimo plotmės neturėjo. 
Maceinos knygos tad didžiausias 
rūpestis yra nustatyti, kas yra 
pasaulietis, kokios jo pareigos 
Bažnyčioje ir ką jis turi veikti, 
kad savo luomo pareigas atliktų.

II Vatikano susirinkimo pa
sauliečio aptarimai autoriaus ne
patenkina, nes čia pasaulietis su
prantamas tas žmogus, kuris nė
ra kunigas ar vienuolis, tai nei
giamas aptarimas, kuris nieko 

grožiu ar sąryšiu su mitologija, 
su graikais (O’Neill). Vis dėlto 
dramos realizmas dar per mažai 
juokiasi, neduoda poilsio žiūro
vui, yra net sadistiškas.

Sadizmas, McCarthy sako, gal 
dar buvo geras, kai reikėjo ibse- 
niškai atidengti melą, socialinę 
negerovę. Gi šiandien tas žiauru
mas yra padaromas lyg estetine 
forma, lyg sakoma:

— Žiūrėkite, kaip žmogus 
šiandien kartais gyvena. Kokių 
kurjozų esama pasaulyje! Kokių
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Antano Maceinos knygoje "Krikščionis pasaulyje"
ANDRIUS BALTINIS

nepasako apie tai, kas pasauliš
kis yra pats savyje ir koks jo veik
los laukas. Autorius ieško ne šio 
veiklos lauko pasauly, bet jo san
tykyje su Dievu: “Mes manome, 
kad pasaulišką reikia suprasti ry
šium su pasauliu, tuo tarpu 
Naujasis Testamentas jį supran
ta ryšium su Dievu” (14 p.). 
Autorius pabrėžia, kad II Vatika
no susirinkimas, kaip ir Naujasis 
Testamentas, ragina pasauliški 
suvokti save ne ryšium su pa

Zibintas speige Nuotrauka Vytauo Mažulio

žiaurumų, pornografijos ir iškry
pimų!

Parodoma. Bet vaistai nuo 
blogybių neprirašomi.

Yra ir išimčių. Kai kuris realiz
mas šiandien stiebiasi ir aukštyn, 
šliedamasis prie poezijos, bet 
linksta ir žemyn prie natūraliz
mo. Tačiau turi daug tendenci
jos gręžtis ir į irracionalumą. Se
noviškai suprantamų realistų 
šiandien maža, nors visi ieško įti
kinamumo. Ir mūsų pačių šios 
dienos realistinėj tradicijoj pasi
liekantieji rašytojai (Katiliškis, 

sauliu, bet ryšium su Dievu bei 
Bažnyčia (95 p.). Iš santykio su 
Dievu ir Bažnyčia autorius 
trumpais ir preciziškais žodžiais 
nustato pasauliečio sąvoką: “Pa
sauliškis yra krikščionis, pašvęs
tas Krikšto ir Sutvirtinimo sak
ramentais, kad vykdytų pasau
lio pašventimą pasaulinėmis tar
nybomis” (13 p.). Čia jau aiškiai 
nustatyta pasauliškio bažnytinė 
pasiuntinybė krikšto ir sutvirti
nimo sakramentais ir jo veiklos

Baronas, Ramonas, Barėnas, Rū
ta, Jankus ir gal Cinzas), savo 
įtikinamumą skaitytojui pertei
kia vis kitaip.

Visos šioje paraštėje parinktos 
Prieštaringos nuomonės apie re
alizmą tik rodo, kokios pusiau
svyros turėtume ieškoti mene 
tarp “grožio”, “simbolio”, “filo
sofijos” ir realybės. Juk visa, kas 
pridedama veikale prie realybės, 
yra taip pritaikoma, kad tik la
biau iškeltų realybę:

Taip yra su “grožiu” mene, 
kuris yra ir gamtoj, ir gyvenime. 
Bet reikia ji atrinkti, pastebėti

būdas, pašventinti pasaulį pa
saulinėmis tarnybomis. Autorius 
tad ir plačiai nagrinėja šias pa
saulines tarnybas, kurios yra 
kultūros kūrimas.

2. Kultūra-pasaulltčio veikime 
plotas

Kalbant apie kultūrą, auto
riui iškyla svarbiausias klausi
mas: “kas yra kultūra išganymo 
istorijoje” (142 p.). Tai iš tiesų 
šios knygos svarbiausias klausi-

Taip yra su “simboliu”, kuris 
parenkamas ir priderinamas, .kad 
sutvirtintų vaizduojamą realybę.

Taip ir su “filosofija”, kuri iš
traukia mintis iš vaizduojamos 
realybės. Filosofijai “pavaizduo
ti” pasirenkama tam tinkama re
alybė. Ir iš tų atrankų subtilumo, 
suderinimo, atrodo, ir vaizduoja
ma realybė veikale yra peiktina 
ar girtina. Reikia tik žinoti, ką 
peikti. Ir ką girti. O tai nėra 
lengva, kaip matome iš kai ku
rių kritinių pasišvaistymų.

P. Min. 

mu, nuo kurio teisingo išspren
dimo pareina krikščionio vieta 
pasaulyje. Autorius jį sprendžia, 
remdamasis II Vatikano susirin
kimo nutarimais ir iš jų daryda
mas toli siekiančias išvadas kul
tūrai įjungti Į išganymo istoriją: 
“Priešingai, pasak Susirinkimo, 
krikščionis yra įsitikinęs, kad 
žmonijos laimėjimai laikytini 
Dievo didybės ženklu ir jo pa
slaptingo plano vaisiais” (I, 202 
p.). Tai reiškia: kultūrinė žmo
gaus veikla įsijungia į Viešpaties 
kūrimu prasidėjusį pasaulio 
tarpsmą ir šį tarpsmą vykdo, ji 
yra šio tarpsmo lytis ir tuo pa
čiu dalyvė amžinajame Dievo 
plane vesti pasaulį atbaigos lin
kui” (143 p.). Čia autorius labai 
gerai įjungia kultūrą į religiją, į 
Dievo planą, todėl kultūros kū
rėjas pasidaro išganymo istorijos 
dalininkas. Nors knygos pavadi
nimas yra “Krikščionis pasauly”, 
bet kadangi jis reiškiasi pasauly, 
kultūrą kurdamas, tai kultūra jo 
knygoje užima pagrindinę vietą, 
ir nuo jos sampratos pareina pa
sauliškio veiklos supratimas 
Bažnyčioje.

Svarbi ir pagrindinė kultūros 
įjungimo į religiją sąvoka auto
riui yra kūrimo sąvoka: “Pasau
lis yra Viešpaties kūrinys — štai 
esminis jo santykis su Dievu. Čia 
labai pagrįsta’ autorius iš kūri
mo sąvokos išveda kultūros san
tykį su religija bei Dievu. Au
torius iškelia šių santykių onto- 

' logiškumą, teigdamas, kad, onto
loginėje kūrimo tvarkoje viešpa
tauja amžina ir nesunaikinama 
sandora tarp kūrimo ir Kūrėjo” 
(147 p.). Čia iškyla kultūros ir 
nuodėmės santykis, kuris labai 
svarbus ir prie jo tenka sustoti.

3. Kultūra ir nuodėmė
Maceina sustoja prie dviejų 

. nuodėmės sampratos kraštutinu
mų: Pelagijaus ir Liuterio, juos 
atmesdamas ir tvirtindamas, kad 

I ir nuodėmė negali nutraukti bū- 
I tinio ryšio su Dievu, nes kitaip 
1 žmogaus iš viso neliktų: “Mano 
valios neiginys nėra ir negali bū
ti antologinis. Jis lieka psicholo
giškai moralinėje plotmėje... to
dėl negali padaryti, kad virsčiau 
blogu kaip būtybe. O likdamas 
būtybe, tuo pačiu lieku ir geras, 
nes būti ir geram būti yra vie
nas ir tas pats dalykas” (15 p.).

Šiaip tvirtinti autorius gali tik 
todėl, kad jis blogį laiko būties 
stoka, nieku, todėl būtis yra visa
da gera. Tačiau laikant būtį ly
gia su gėriu, kaip aptarsime vel
nią, juk jis yra būtis, bet tobulai 
bloga būtis. Kad visada yra ge
riau būti kaip nebūti irgi nega
lima sakyti, nes Kristus sako apie 
Judą: “Geriau jam būtų, kad jis 
nebūtų gimęs”.

Laisvė yra Dievo dovana, bet 
žmogaus laisvės panaudojimas 
prasidėjo su kritimu į nuodėmę, 
tai yra žmogaus apsisprendimu 
prieš Dievą. Šis apsisprendimas 
neišsisemia Dievo įsakymo per
žengimu, bet jis yra noras atsi
stoti Dievo vietoje. Šis dalykas 
yra svarbus, kai galvojame apie 
kultūrą. Nors galėti kurti yra 
Dievo dovana, bet pati kultūra 
yra žmogaus darbas. Bet kaip 
kiekvienas žmogaus darbas, jis 
gali būti geras ar blogas. Kurda
mas kultūrą, žmogus gali sau ir 
visai Dievo kūrybai padaryti di
delę žalą arba daug gero. Nepa
mirškime, kad prie didžiųjų kul
tūros laimėjimų priklauso ne tik

(Nukelta į 2 pal.)



Nr. 34 (6) — psl. 2 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1974 m. vasario mėn. 9 d.

RELIGIJA IR KULTŪRA
Atkelta iš 1 psl.

mokslai, literatūra, menas, tech
nologija, bet ir koncentracijos 
stovyklos, masių teroras, nusikal
timai ir karas.

Nuodėmė gali sunaikinti 
žmogų ir jo laisvę. Žmogus nu
sideda, kai jis nori būti kaip Die
vas (1 Pr. 3,5), kai save laiko 
aukščiausia vertybe. Taip vertin
damas kultūros laimėjimus, žmo
gus pervertina save, padaro save 
Dievu, pradeda garbinti save, o 

<ne save Kūrėją, ir todėl neįsij-utn- 
gia į Dievo planą, ir jp tarnyba 
nėra sakralinė. Dėl to kiekvieną 
kultūrą reikia patikrinti, ar ji įsi
rikiuoja i Dievo planus.

Tai atskleidžia religijos ypač 
svarbią vietą kultūroje. Religija
— žmogaus santykis su Dievu
— praveria žmogui amžinybės 
žvilgį, pagal jį jis gali objekty
viai kritikuoti kultūros laimėji
mus. Tik religija gali tai mums 
duoti, nes kiekvienas kitas žvilgs
nis yra žmogaus žvilgsnis, bū
dingas paties žmogaus laimėji
mams. Žmogaus santykis su Die
vu užtikrina šį vienakartinį ob
jektyvumą.

Ką religija gali duoti kultūrai, 
tai geriausiai matyti pranašų 
veikaluose, kurių reikšmę gerai 
nusako autorius. Pranašai kriti
kuoja kultūrą, nes ir nurodo jai 
tikrąjį kelią, nes jų tikėjimas yra 
giliausias.

4. Kultūros vertinimo matai

Kad kurdamas kultūrą, žmo
gus galėtų įsijungti į Dievo pla
ną, jis turi kultūrą vertinti pa
gal tam tikrus mastus, pagal ku
riuos galima įvertinti įvairias 
kultūros apraiškas. Jie yra dvejo
pi: pirmiausia reikia klausti, ar 
atitinkama kultūros apraiška 
ugdo žmogaus laisvę, padeda 
jam būti tikru žmogumi, Dievo 
vaiku. Antra, ar ji įsijungia į 
Dievo planą ir rodo žmogaus at
sakomybę.

Šiuos du matus neturime klai
dingai suprasti Dažnai priekaiš
taujama, kad religijos atstovai 
vertina kultūrą pagal moralės 
dėsnius, kurie, pvz., kalbant apie 
meno kūrinius, visai nepritaiko
mi. Būtų keista, jei mes vertin
tume kokį nors literatūrinį kūri
nį pagal tai, ar jis ugdo moralę. 
Jie remiasi nesusipratimu, kas 
yra moralinis žvilgis, kuris yra 
kiekvieno kultūrinio laimėjimo 
pagrinde. Krikščioniškoji moralė 
nėra siajj.ru įsakymų ir normų 
moralė, bet naujas gyvenimas 
Kristuje, kur žmogus randa savo 
būties atbaigimą. Šiuo atžvilgiu 
moralinis žvilgis nereiškia ką 
nors vertinti pagal geležinius 
moralės dėsnius, bet pagal tai, ar 
atitinkamas laimėjimas leidžia 
išsiskleisti Kūrėjo įdiegtoms sa
vybėms žmoguje. Kiekvienas kul
tūros kūrinys turi moralinę di
mensiją.

5. Religijos tr kultūros reiškimo
si priemonės

Nagrinėdamas religijos santy
kį su kultūra, autorius teigia, 
kad religija savo išraiškos prie
monių neturi, bet turi reikštis 
kultūros įprieanonėmis, “nes savo 
išraiškos formų religija neturi” 
(191 p.). Autorius tai plačiai ap
rašo ir savo teigimus pagrindžia.

Žmogui kuriant kultūrą, išsi
vysto būdingos išraiškos prie
monės: kalba, santykiavimo tai
syklės, pastatai, organizacijos. Šie 
dalykai yra žmogaus kūriniai su 
visais žmogaus trūkumais. Kartu 
su jais išsivysto ir įvairios religi
nės išraiškos priemonės: religi
niai pastatai, kulto formos, reli
ginės organizacijos. Šių religinių 
dalykų santykiai su kitais kultū
ros dalykais yra vienkartiniai pa
radoksiški. Religiniai dalykai yra 
šiame pasauly, bet jie nėra iš šio 
pasaulio. Iš vienos pusės jie yra 
kultūriniai laimėjimai, gal būt,

patys reikšmingiausieji, bet iš 
antros, jie yra atremti į Dievo 
Apreiškimą ir į Dievo meilę. Jie 
išsivysto, esant žmogui nuolati
niame sąlyty su Dievu. Žinoji
mas, kad Dievas nuolat seka 
žmogaus gyvenimą, yra visų reli
ginių dalykų brendimo pagrinde. 
Religiniais įrengimais žmogus 
liudija ne tik savo Kūrėją, bet ir 
Dievą, kuris savo meile veda 
žmogų.

Dėl šių priežasčių religiniai 
įrengimai yra apkrauti visomis 
tomis .pačiomis sunkenybėmis ir 
įpreblemomis, kaip ir kultūros 
įrengimai. Jia yra tampriai susi
ję su kalba, muzika, menu. Jie 
yra gavę daug ir davę daug kul
tūros įrengimams. Kaip ir kiti 
kultūros kūriniai, religiniai irgi 
išgyvena krizes ir katastrofas.

Ir vis dėlto religiniai įrengi
mai gali padaryti tai, ko nepa
jėgia joks kultūros įrengimas. Jie 
liudija Dievą, žmogaus laisvės ir 
kultūros šaltinį, Dievą, kuris do
misi žmogaus likimu. Šis dalykas 
atskiria religinius nuo kitų kul
tūros įrengimų, ir jų mes neturi
me suprasti, kaip vieną tik kul
tūros laimėjimą tarp kitų.

6. Religija ir kultūros atbaigimas

Žmogus, išnaudodamas savo 
laisvę, kuria kultūrą. Tik kultū
roje jis gali tapti tikru žmogumi. 
Kultūros didysis klausimas yra 
gyvenimo prasmė. Tik kultūrin
gas žmogus gali klausti “kodėl”. 
Šis klausimas natūraliai kyla, nes 
žmogus gali pramatyti savo ir vi
sos kultūros pabaigą. Žmogus 
nori išvengti šios pabaigos, bet 
jam tai nepavyksta. Todėl kyla 
kultūros prasmės klausimas.

A. Maceina sako, kad kultūros 
kūriniai virsta Dievo karalystės 
pradais ir nagrinėja, kaip tai 
įvyksta. Jis sako: “Kultūros kūrė
jo siekinys peržengia jo kūrinį ir 
kaip tik šiuo siekiniu įsijungia jo 
veikla į eschatologiją vašų daik
tų atbaigimo prasme; kultūra 
įeina Dievo karalystėn ne realiais 
savo kūriniais, bet idealiais savo 
siekiniais” (210 p). Tokiu bū
du religiniai įrengimai savo am
žinojo Dievo liudijimu, kuris do
misi žmogaus likimu, gali duoti 
žmogaus gyvenimui ir kultūros 
kūrybai turinį, prasmę, pateisi
nimą ir vienybę. Dievas nėra pa
skyręs žmogų išnykti, bet amži
nai gyventi Dievo karalystėje. 
Kadangi šis amžinasis gyveni
mas prasideda jau dabar taip, 
kad Dievo karalystė jau yra mu
myse, visa, ką žmogus veikia šia
me pasauly, nėra be savo reikš
mės ir amžinybės sferose. Ir kul
tūrai, kurią žmogus kuria, yra 
savo reikšmė, turinys ir prasmė 
Žmogus, kiuris įkuria kultūrą, yra 
ir Dievo karalystės paveldėtojas. 
Tai rodo, kad jo laimėjimai lai
ke ir erdvėje turi ir amžinybės 
dimensiją. Šiuo atžvilgiu labai 
reikšminga, kad šv. Jono Apreiš
kimas aprašo amžinąjį gyveni
mą simboliais, paimtais iš žmo
nių kultūros. Naujoji Jeruzalė 
yra “miestas”, Dievo buveinė, 
Mūras su dvylika vartų, dvylika 
pamatų. Šie simboliai liudija 
krikščioniškąją sąmonę, kad 
kultūra turi tokią didelę reikšmę, 
jog Dievas savo goilestinguimu 
teikia ir jai naują buvimo bū
dą savo karalystėje.

Žiūrint šiuo žvilgsniu, galima 
kalbėji apie religiją, kaip kultū
ros pagrindą ir atbaigimą. Visa 
tai išeina iš Maceinos knygos 
“Krikščionis pasaulyje”, nes kul
tūra čia įjungiama į Dievo pla
ną, į religiją, ir religija tad pasi
daro kultūros pamatas, nes ji 
duoda giliausią prasmę ir. patei
sinimą mūsų kultūrai ir jos lai
mėjimams. Religija yra kultūros 
atbaigimas, nes tik ji vienintelė 
gali duoti vilties, kad net įvai
riausieji kultūros. laimėjimai nė
ra skirti išnykimui

Po “Laiškų Lietuviams” koncerto Jaunimo centfre, Chicagoje. Iš kairės Į dešinę: solistė Nerija Linkevičiūtė, akompa
niatorius Alvydas Vasaitis ir solistė Gina Capkauskienė. Nuotr. A. Gulbinsko

„Laiškų Lietuviams" koncertas Chicagoje
VLADAS JAKUBĖNAS

Yra džiugu, kad “Laiškai Lie
tuviams” neapsiriboja vien tiktai 
savo tiesiogine paskirtimi, kaip 
plačiai skaitomas, šakotas gyve
nimo sritis apimantis, religinio 
pobūdžio žurnalas. Viena iš jo ša
lutinių misijų yra įvairių temų 
konkursų ruošimas. Ir muzikams 
ypač įdomu — premijų įteikimas 
visada rišamas su koncertais, ku- 
riuosna dažnai pakviečiami Chi
cagos scenoje rečiau girdimi.

Šių metų koncerto (II.2) vieš
nios: dvi solistės dainininkės — 
Montrealyje (Kanadoje) gyve
nanti Gina Capkauskienė ir či- 
kagietė Nerija Linkevičiūtė.

Giną Capkauskienę jau esame 
turėję progos girdėti, tiek koncer
tuose, tiek Chicagos Lietuvių 
operos spektakliuose. Jos balso 
apimtis ir tikslus judrumas solis
tę .priskiria prie koloratūrinių 
sopranų; kiek savotiška aplinky
bė yra tai, kad aukštutinis regist
ras turi kiek metalinį, dramatiš
kesni charakterį; vidurys ir apa
čia yra švelnesni ir silpnesni. G. 
Capkauskienės privilegija jos 
vystymosi kelyje: ji turi aukštos 
muzikinės kultūros pagelbinin- 
kę, prancūzę pianistę-akompa- 
niatorę, kurios formuojanti įtaka 
juntama visame mūsų solistės re
pertuare. G. Capkauskienės dai
navimas yra apvaldytas tiek mu
zikinio pasiruošimo detalėse, tiek 
ir vokališkai savo balso išteklių 
ribose neatrodo, kad ji turėtų kur 
nors sunkumų. Gal būt, muziki
nis atlikimas yra “išmoktas”, la
biau įsigyventas, negu išgyven
tas; aukštutinių gaidų tembras 
gal gali ne visiems klausytojams 
vienodai patikti; jis įtikina vis 
dėlto savo laisvumu ir tikslumu. 
Visa tai galėjo būti su kaupu pa
rodyta abiejose operų arijose: “O 
beau pays” iš Meyerbeero “Hu
genotų”, ypač gi “Ou va la fille 
indue” iš Delibes “Lakmė”, ku
rioje pilna muzikinių ir kolora
tūrinių sunkumų. Nepaisant tam 
tikrų apribojimų, G. Capkauskie
nė iškyla, kaip stambaus masto 
dainininkė mūsų tarpe. Ji paro
dė pažangos h; jai svetimesnėje 
scenos laikysenos srityje.

Nerija Linkevičiūtė yra turė
jusi problemų savo vokalinio 
vystymosi kelyje. Jos įgimtos do-

vanos: muzikalumas, išpildymo 
dovana, gera sceniška išvaizda ir 
graži balso medžiaga — yra ne
abejotinos. Tačiau iš vokalinio 
taškei žiūrint, šis koncertas nepa
teikė visai vieningo įspūdžio. 
Pagal dainuotą repertuarą solis- 

I tė būtų dramatinis sopranas, kas 
daugiausia pasiliko atmintyje: 
malonaus tembro, švelnus “pia
no”, turįs lyg mezzosopraninio 
atspalvio, kuris pasiliko lyg izo
liuotas, be organiško ryšio su ašt
resniais dramatiškais momen
tais, Solistę turi dramatiniam 
sopranui reikalingą aukštutinį 
registrą; tačiau ne visos gaidos 
yrą vienodo laisvumo, o kai kur, 
nepaisant puikios klausos, pasi
taikė žeminimo. Visumoje — dvi 
pirmosiom arijos: ‘‘Viisi d’arte” iš 
“Toscos” ir Amelijos arija iš 
“Kaukių baliaus” (Verdi) praėjo 
šiuo atžvilgiu patėnkinamai, (su 
gražiu “piano”); paskutinėje — 
“Didi, teure Halle” iš Vagnerio 
“Tannhaeuserio”, nepaisant dra
matiškai akcentuoto išpildymo, 
buvo jaučiama, kad solistei šis 
numeris nebuvo lengvas.

Pagal patirtus įspūdžius atro
dytų, kad jaukus “piano” ir jo 
malonus tembras galėtų būti pa
grindu, ant kurio galėtų išaugti 
užbaigtesnis N. Linkevičiūtės 
balso vaizdas. Šiame koncerte 
prie to buvo labiausiai priartėta 
nuotaikingai praskambėjusioje 
A. Kačanausko “Mano gimtinė
je”. y ■

Beje, dar dėl lietuviškos prog
ramos dalies. Spausdintoje prog
ramoje neradome nė vienos teks
to autorių pavardės. Negi mums 
tokie vardai kaip Maironis, Ra
dauskas ar Baltrušaitis jau nieko 
nereiškia? Verta taipgi patikslin
ti: egzistuoja du A. Vanagaičio 
eskizinėje formoje paliktos dai
nos apipavidalinimai: “Dobilė
lis” pagal A. Kučiūną ir pagal 
VI. Jakubėną. Abu aranžavimai 
yra gerokai skirtingi ir abu ne
autentiški; šiame koncerte girdė
jome “Dobilėlį” Vanagaičio-Ja 
kubėno, gražiai atliktą N. Linke
vičiūtės.
Gina Capkauskienė pateikė sa

vo įdomią lietuvišką programą: 
naujesnę, impozantiškai išvystytą

Br. Budriūno dainą “Dainos gi
mimas” — gražus įnašas kompo
zitoriaus kūrybos lobynan, nau
dojantis poetingais H. Radausko 
žodžiais. Toliau sekė stambesnio 
pobūdžio, įvairių nuotaikų J. 
Stankūno “Nemunėlis” (J. Balt
rušaičio žodžiai); pabaigoje G. 
Gudauskienės virtuoziškai sun
kus (gal specialiai G. Capkaus- 
kienei rašytas?) “Meilės sapnas”, 
kur balsas pavartotas be žodžių, 
lyg instrumentas, o jo gražiai 
slenkanti melodija aprengiama 
impresionistiškai - vagneriškomis, 
spalvingomis harmonijomis.

Buvo duota ir duetų: lietuviš
koje dalyje iš “senųjų klasikų” — 
J. Naujalio “Tėvynės meilė ne
mari” ir “St. Šimkaus' “Plaukia 
sau laivelis” (vieton programoje 
pažymėtos C. Sasnausko polifo- 
niškai vestos “Tu mano motulė); 
iš “mūsų laikų” kūrybos — St. 
Gailevičiaus “Laukiu vis”. Ope
rinėje dalyje — iš Mozarto “Fi
garo vestuvių” ir nuotaikingas, 
gražiai praėjęs Lakmės ir Mali- 
kos duetas iš Delibes operos 
“Lakmė”.

Nelengvą ir įvairialypį uždavi
nį subtiliai ir tiksliai atliko kon
certo akompaniatorius A Vasai
tis.

Prieš koncertinės programos 
pradžią buvo neilga oficialioji 
dalis. Koncertas sutraukė gražų 
būrį klausytojų.

PROF. V. JAKUBĖNAS APIE 
4UZIKOS KRITIKA

Kompozitorius ‘.prof. V. Jafcu- 
bėnas Iparašė stambų straipsnį 
apie muzikos kritiką ir recenzijas 
žurnalistikos vadovėliui, kurį iš
leis Liet, žurnalistų sąjunga.

VIENAS IŠ MILIJONINIO 
FONDO PRADININKŲ

Šiemet sueina 5 metai, kai mi
rė teisininkas, visuomenininkas

Mes savo dėmesį kreipėme į 
Maceinos knygoje iškeltus reli
gijos ir kultūros santykius ir jų 
išryškinimą. A Maceina daly
kiškai ir pagrįstai parodė, kad 
krikščionis turi savo žvilgį šiems 
klausimams spręsti, kuris yra at
remtas į religiją ir duoda geriau
sius sprendimus. Tai nerodo, kad 
krikščionis turėtų jau užbaigtus 
atsakymus visoms kultūros prob
lemoms spręsti. Šv. Raštas ar II 
Vatikano susirinkimo nutarimai 
nėra tokių klausimų vadovėlis.

Tai nėra jų uždavinys ir tikslas. 
Krikščionis, kaip ir kiekvienas 
kitas, turi pats ieškotis kelių sa
vo kultūrai kurti ir jos tarnybai 
įprasminti. Maceinos knyga — 
“Krikščionis pasaulyje” nurodo 
krikščioniui šį tikrąjį kelią, at
remtą į Apreiškimo ir Bažnyčios 
mokslą, į autoriaus didį patyri
mą ir gihj religijos ir kultūros 
santykių įžvelgimą. Autoriaus 
knygoje yra tokia perspektyva, 
kurioje matyti kultūros kūrybos 
didi vertė ir gili prasmė.

OR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 63rd Street 
Kampan 68-člos Lr California 

Pirmad., antrad., ketvirtad.. nuo
6 iki 7:10 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 lkl 1:10 vai. 
Trečlad. ir penktad. uždaryta.

Ofiao telef. 470-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 5-8048.

Tel. 925-3388

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos

2624 W. 71 Street
Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 

6230 VV. Cermak Rd., Berwyn, I1L 
Pirmad., Antrad., Ketv. tr Penktad 
9 vai. ryto lkl 12 vai. diena ir nuo

2 vai. popiet lkl 8 vai. vakaro
Šeštadieniais 8:20-12 vai. diena 

Emergency tel. — 788 - SS81

Stasys Gabaliauskias. Mirė tetu
rėdamas 65 m. amžiaus. Buvo 
baigęs Telšių gimnaziją ir Vyt. 
Didžiojo universiteto teisių fakul
tetą. Advokatavo Telšiuose. Dėl 
politinių sumetimų atėmus jam 
advokato teises, perėjo į verslą. 
Buvo studentų ateitininkų Vy
tauto klubo pirmasis pirminin
kas, veiklus pavasarininkuose. 
Atvykęs į JAV, eilę metų redaga
vo Lietuvių Žinias. Pirmame kul
tūros kongrese 1956 m. iškėlė rei
kalą steigti milijoninį fondą lie
tuvybės reikalams, tačiau tada 
naujieji ateiviai nebuvo taip ge
rai įsikūrę ir imateriališlkai sustip
rėję, ir ta mintis nerado vykdy- j

tojų, tik vėliau ji tapo malonia 
tikrove, veikiant dr, A. Razmai ir 
kitiems.

METEORITAS NUO 
ŽVAIGŽDĖS

Chicagos universiteto moksli
ninkai skelbia suradę meteoritą, 
1969 m. nukritusį į šiaurės Meksi
ką, kuris yra atsiradęs nuo labai 
tolimos žvaigždės. Jei tie spėjimai 
pasitvirtins, tai mokslininkai tu
rės ■ progos gabalą žvaigždės 
tirti laboratorijose, ir tas padės 
atskleisti saulės sistemos susidary
mo paslaptį.

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS
vKIŲ, AUSŲ, NOrilEt . 

GERKLES LIGOS
2858 VVest 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
DR. FANG C. LU

Akušerija ir niolery Ilgi* 
Ginekolo^inS Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

8007 VV. 83 PL, Justine, H., 599-0500 
Priima ligonius pagal susi tarimą , 
iel neatsiliepta, skambinti 874-8012

Tel. REliance 5-1811
OR. NALTER J. KIRŠIUI

(Lietuvis gydytojas i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai . pirmad., antrad., ketvirtad Ir 
penktad nuo 12-4 vai., p p. 6-8 
vai. vak šeštad 13-2 vai. p. p. n 
ira^la-d uAdaryt*.

DR. C. K. BOBELIS
INKŠTI,: IR ŠLAPUMO TAKI. 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

FOX VALUTY medical center
860 Summlt Street 

Route 58 — Elgin UUnoto

Tel ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

J YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weet 71st Street

Vai. pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet 
«ntrad., penkt.. 1-5 treč. tr šešt. tik 
nusitarus.
Dr. Ant. Rudoko kabinėta neršmš

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susi tarimą: pirmad tr 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

DR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIŪNAITE 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6132 So Kedzie Avenue

Tel. WA 5.2670. neatsiliepus skam
binti -4471-0225. Valandos pagal snst 
tarimą

DR. IRENA KURAS~ 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KVDKIŲ IR VAIKŲ UGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7166 Soutb VVestern Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl 
8 v. popiet. Trečiad. lr šeštad. nuo 

10 v. ryto lkl 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1168 

Resld. telef. — 230-2610

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervą ir 
Emocinės Ligoe 

TRAWFORD MEDTCAL BUILDING 
6446 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą
Rezid. Tel. — OI 8-0873

DR. W. M. EISIN EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURBIJA 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001.

Ofiso HE 4.1818. Res. PR 6-MO1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71st Street 

(71-os tr Campbell Sve. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt.

nuo 3 iki 7 vai. p. p. 
Tik susitarus.

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 W, 71st St. — TeL 737- 5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”. 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5548

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS 

1YDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Specialybė Aklų Ligos 

8907 VVest lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKIA 
VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 6Srd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 12 iki 8 vai. lr nuo 5 iki 8 

vai. vak., šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vdresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tol. RE 5-4410

Resld. GR ą-0617
Valandos: pirm, lr ketv. nuo 1 vai. 
iki 8 vai. p. p. lr nuo 7 lki 8 v. vak. 
antr. Ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p 

lr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 63th St.

Tel. PRospect 8-132A
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai ir nuo 6 Ik! 1 
v. v. šeštad. 2-4 vai. voplet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ofs. PO 7-6060 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street

Vai.: kasrlen nuo 1—4 p. p. lr
6 iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta

DR. K. A. V. JUČAS
Board EUgible

American Board of Dermatology 
SPECIALYBĖ ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA 
6324 North Milwaukee Avenue

Tat 763-3310 266-8668

Ofiso tel. HE 4-2123. Namą GI 8-61M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Vai: pirm., antrad., ketv., lr penktad 
2-4 ir 6-8. Treč. lr šeštad. uždaryta.

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
. 6648 South Albany Avenue 

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. lr šeštad. 8-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

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

»YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

VaL kasrlen 10.12 lr 4-7 Trečlad. 11 
Šeštad. tik susitarus
Tel ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
gydytojas ir chirurgas 

1443 So. SOth Avenue, Cicero 
Kasdien 1-1 vai. tr 6-8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
fteBtadlenlal® 11 11d < ▼*! popiet

Tel. Ofiso PR 6-6446

OR. F. C. WINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Valandos: l—6 vaL popiet.

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141; namą 6116 466*
Vai.: pirm. antr. ketv 2—5 lr 6—3 
penktad 8-8 Šešt p««al susitariant

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.
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1807 m. birželio 6 d. ano meto didžiųjų susitikimas prie Nemuno — Tilžėje. Paveikslo centro keturių grupėje iš kai
rės j dešinę: Prancūzijos imperatorius Napoleonas, Rusijos caras Aleksandras I, Prūsijos karalienė Luizė ir Prūsijos 
karalius Friedrichas Wilhelmas III (Dail. Gosse paveikslo, esančio Versalio muziejuje, Prancūzijoj, detalė. Detalės 
nuotrauka iš Br. Kviklio archyvo)

Baltija tarp Napoleono ir Amerikos

Vincas Trumpa, NAPOLEONAS 
BALTIJA AMERIKA. Istorinės sin
tezės bandymas. Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondas. Chicago, 1973 
m. Knyga 253 psl., kaina 6 dol., gau
nama ir “Drauge”.

*

Vincais Trumpa, kaip naujųjų 
amžių istorijos specialistas, turė
jo progos, tarp 'kitų dalylkų, nuo-

* iklugniau patyrinėti Lietuvos ry
šius su Prancūzija. Medžiagos jis 
rado Prancūzijos užsienio reika
lų ministerijos archyvuose, Kro
kuvoje ir dar kitur. Tos ministe
rijos archyvuose jis susipažino ir 
su Prancūzijos konsulų Karaliau
čiuje ir Klaipėdoje pranešimais,

# \ apimančiais 1808 - 1812 m. lai
kotarpi. “Tie pranešimai buvo 
gyvas liudininkas, — sako auto
rius, — kaip Napoleono konti- 
nentalinė blokada veikė Baltijo
je”. Taip kilo mintis parašyti šį 
veikalą. Vėliau Washimgtone, 
Valstybiniame arcyve ir Kongre
so bibliotekoje, Vincas Trumpa 
išstudijavo amerikiečių konsulų, 
prekybinių agentų, ir diplomatų 
pranešimus bei prezidentų ir ki- 

k 4tų įtakingų asmenų rankraščius.
“Iš tų pranešimų ir laiškų pa
aiškėjo, kodėl Napoleono žemy
no sistema suklupo kaip tik ties 
Baltija, —pažymi jisai, — ir ko

kį čia vaidmenį suvaidino, rodos, 
tokia tolima Amerika”.

Tema nauja ir iš dalies stebi
nanti, nes atveria tiesą, apie ku
rią vargiai pagalvojome, kadaise 
žiūrėdami Palangoje į Baltijos 
bangas: būtent, buvo dienos, ka
da ana jūra buvo pasaulio poli
tikos rungtynių centre. Baltija 
jau ir anksčiau turėjo reikšmin-
gą vietą tokių kraštų kaip Angli
ja, Olandija ir Prancūzija pre
kybai. Ilgainiui toms valstybėms 
iš Baltijos šalių ypač prireikė

tijos uostų, ypač Rygos, susiras
davo kelius į Vakarų Europos to
kius centrus kaip Milanas ar net 
pats Paryžius, kai Napoleonas 
laikė užblokavęs pačios Vakarų 
Europos uostus, vykdydamas 
kontinentąlinę blokadą, turėju
sią paklupdyti Angliją. Napole
onas matė, kad “šiais sausumos 
prekybiniais keliais buvo griau
namas visas jo kontinentaliinės 
sistemos pastatas” (p. 225). Taip 
buvo daugiausia todėl, kad Rusi
ja pro pirštus žiūrėjo į blokados 

medžiagos laivų statybai — me- laužymą Baltijoje. Kaip nuro- 
džrų stiebams, kanapių virvėms do autorius, “1810-1811 m. pa- 
ir linų pluošto burėms. “Visi ži-į 
nomi XVIII a. pabaigos ir XIX a. j 
pradžios šaltiniai kalba apie tai, 
kad beveik vienintelė vieta, kur 
tuo metu buvo įgalima apsirūpin
ti kanapėmis, buvo 'pietrytiniai 
Baltijos uostai: Petrapilis, Ryga, 
Liepoja, Klaipėda ir Karaliau
čius”, skaitome šioje knygoje (p. 
218). Kanapės, be savo strategi
nės svarbos, 'buvo nemenkas pre-i 

grindinis tos prekybos agentas 
buvo JAV, kurių rankose buvo 
beveik 'visiškas šios prekybos mo
nopolis” (p. 225-6).

Kaip arčiau prie mūsų kailio* 
mums gali būti įdomu, kad iš 
Rygos įprekės turėjo du kelius — 
į Vakarus ir į Pietus. Pirmasis iš 
Latvijos 'sostinės vedė j Palangą, 
Klaipėdą ir tolyn į Vakarus, o 
antrasis j, tokius anksčiau neži-

kybos objektas. Yra žinių, kad! noraus miestelius kaip Radviilo- 
Amerika tada jų kasmet suvartė-' vas ir Bradai Galicijoje, ties Ru
davo pusę milijono Įpūdij. Ameri-j sijos-Austrijps siena (p. 224).
kos laivai j Baltijos jūrą ne-J Baltijos pasaulines reikšmės 

, , , . v . T. i viršūnė buvo devynioliktojo am-plaukdavo tusti. Jie gabeno to-^ |pradžia Viem 
kias kolonijines prekes, kaip ka- Į žėj,imo priežastis buvo Napoleo- 
va ar cukrus. Tos prekės iš Bal-| (Nukelta i 4 psl.)

OS/P MANDELSTAM
RADĘS PASAGĄ
Žiūrim į mišką ir sakom:
štai laivinis, stichinis miškas,
Rožinės pušys,
Ligi pat viršūnės laisvos nuo gauruotos naštos.
Jom tik brazdėti audroje
Vienišomis pinijomis
Įsiutintam bemiškiam ore;
Po sūriu vėjo kulnu išsilaikys svambalas, 

atvarytas prie šokančio denio.
Ir plaukiotojas.
Nepažabotam erdvės troškulyje,
Velkąs per drėgnus duburius gležną geometro įrankį. 
Sutikrins žemės krūtinės trauką
Su gruoblėtu jūros paviršium.
Ir alsuodami kvaptį
Smalingų ašarų, prasisunkusių pro laivo apkalą,
Besigėrėdami lentomis,
SUkniedintomis, suderintomis į perdaras
Ne Beltiejaus romaus dailidės, o kito —
Kelionių tėvo, jūreivio draugo —
Sakome:
Ir jos stovėjo ant žemės,
Nepatogios, kaip asilo stuburas,
Viršūnėlėmis užmiršdamos šaknis,
Garsioje kalnų keteroje,
Ir šnarėjo gėloje liūtyje,
Nesėkmingai siūlydamos dangui už saują druskos
Iškeisti savo taurų krovinį.
Nuo ko pradėti?
Visa traška ir supasi.
Oras virpa nuo palyginimų,
Nė vienas žodis negeresnis už kitą,
Žemė gaudžia metafora,
Ir lengvi dviračiai vežimai
Smagiuose pakinktuose tankių nuo įsiręžimo 

paukščių, vorų,
Sutrūksta į dalis,
Berungtyniaudamį su šnarpstančials bėgtynių 

numylėtiniais.
Trigubai laimingas, kas į dainą įves vardą; •
Pavadinimu pagrąžinta daina
Ilgiau gyvena kitų tarpe —
Ji tarp draugių pažymėta raikščiu ant kaktos,
Išgydančiu nuo svaigulio, pernelyg smarkaus 

apkvaitinančio kvapo —r
Ar tai būtų vyro artumas,
Ar stipraus žvėries gaurų kvapas,
Ar tiesiog pirštais sutrinto čiobrelio kvaptis.
Oras esti tamsus, kaip vanduo, ir visa kas gyva, 

kaip žuvis jame plaukia,
Pelėkais prastumdamas sferą,
Tankią, tamprią, vis įšildytą, —
Krištolą, kuriame juda ratai ir šūsteli arkliai,
Drėgnas Neros juodžemis, kas naktį naujai išartas 
šakėmis, plūgais, kauptuvais, trišakėmis.
Oras, kaip ir žemė, tirštai sujauktas, —
Iš jo negalima išeiti ir į jį sunku įeiti.
Žalių muštukų šlamesys pralekia per medžius;
Vaikai žaidžia kauliukais iš nugaišusių gyvulių 

slankstelių.
Trapus mūsų eros skaičiavimas eina galop.
Ačiū už tai, kas buvo:
Aš pats apsirikau, aš suklydau, susipainiojau skaičiavime. 
Era skambėjo kaip auksinis gaublys.
Tuščiavidurė, lietinė, niekieno nepalaikoma,
Į bet kokį prisilietimą atsakydavo ‘‘taip” ir “ne”,
Kaip vaikas atsako:
‘‘Aš duosiu tau obuolį” ir “Aš neduosiu tau obuolio”.
Ir jo veidas — tikslus lipdinys balso, ištariančio 

tuos žodžius.
Garsas dar skamba, nors garso priežastis dingo.
Arklys guli dulkėse ir šnarpščia putose,
Bet staigus jo kaklo posūkis
Dar išlaiko bėgio su išmėčiotom kojom atminimą, —
Kai jų buvo ne keturios,

O tiek,įdek kelyje akmenų,
Atnaujinamų per keturias pamainas,
Pagal karščiu tryškančio eitimnko nuo žemės 

atsistūmimų skaičių.
Taip,
Radęs pasagą,
Nupučia nuo jos dulkes
Ir vilna trina, kol sublizgės,
Tada
Jis ją pakabina virš slenksčio,
Kad jinai pasilsėtų,
Daugiau jai nebeteks kirsti žiežirbas iš titnago.
Žmogaus lūpos,

kuriom nėra kas daugiau pasakyti.
Išlaiko paskutinio ištarto žodžio formą, 
Ir rankoje pasilieka sunkumo jausmas,
Nors ąsotis

pusiau išsilaistė
ligi buvo nešamas namo.

Tai, ką aš dabar sakau, sakau ne aš,
Yra iškasta iš žemės, panašiai suakmenėjusių ,

kviečių grūdam.
Vieni ant monetų vaizduoja liūtą,
Kiti —

galvą;
Įvairūs vario, aukso ir bronzos sklindžiai
Su vienoda pagarba guli žemėje.
Amžius, mėgindamas juos perkąsti, įspaudė į juos

savo dantis.
Laikas dildo mane, kaip monetą.
Ir man jau nebeužtenka manęs pačio.

AS DAR NENUMIRIAU
Aš dar nenumiriau, aš dar ne vienas, 
Ligi su elgeta — drauge 
Gėriuosi lygumų didybe, 
Rūku, badu, pūga.
Puikiam neturte, prabangiam skurde 
Gyvenu vienas — ramus ir paguostas — 
Palaimintos dienos ir naktys tos, 
Ir malonus triūsas, ne nuodėmingas.
Nelaimingas tas, ką, kaip jo šešėlis, 
Gąsdina lojimas ir vėjas guldo, 
Ir skurdžius tas, kas, patsai pusgyvis, 
Iš šešėlio maldauja išmaldos.

Išvertė P. Gaučys

OSIP MANDELSTAM, rusų poetes, gimęs 1891, miręs 1938-39 
nia kurioje Sibiro vergų stovykloje, kur buvo ištremtas už Staliną 
{žeidžiantį eilėraštį. Jis laikomas rusų poezijos sidabrinio anyžiaus 
vienu žymiausių atstovų, buvo labai artimas XX amžiaus pradžios 
rusų poetinei srovei — akmeizmui, kuris kovojo prieš simbolizmų, 
neigė mistinį pradų tikrovės akivaizdoje ir poezijos uždaviniu laikė 
pasaulio grožio išsakymų. Todėl komunisų visi tos srovės atstovai bu
vo sunaikinti ar nutildyti. Akmeistų organu buvo žurnalas “Apolon”. 
kuris pirmas iškėlė ir jvertino Čiurlionio kūrybos reikšmę ir apie jj 
išleido dvi monografijas P. G.

1812 metais besitraukianti iš Rusijos prancūzų kariuomene Vilniuje, Rotušės aikštėje. Kairėje Rotušės rūmai, ku
riuose šiandien yra Dailės muziejus. (U Vilčinskio albumo. Nuotrauka Br. Kviklio archyvu

Jurgio Baltrušaičio pastangos gelbėti Mandelštamą
Maskvoje gyvenanti senutė 

Nadežda Mandelstam yra para
šiusi stambią atsiminimų knygą, 
kuri buvo išleista tik Vakaruose 
(anglų kalba knyga pavadinta 
“Hope Against Hope”).

N. Mandelstam vyras Osip 
Mandelstam, kaip tvirtinama, 
buvo vienas geriausių rusų poe
tų. Su neseniai mirusia Anna 
Aclunatova jie sudarė Nikolai 
Gumilev vadovaujamą vadina
mąją akmeizmo literatūrinę sro
vę.

Deja, Gumilevas buvo sušau
dytas jau 1921 m. O. Mandęls- 
tamas mirė tremtinių stovyklose 
kažkada 1938 ar 1939 m. Ilgiau
siai pasisekė išgyventi Achmato- 
vai, nors i< nuolat persekiojamai 
(ji vėl buvo “pripažinta” per ke

letą metų prieš mirtį) ir puola
mai.

Nadeždos Mandelstam* atsimi
nimai labai įdomūs įvairiais at
žvilgiais, o man šį kartą rūpėjo 
juose tos eilutės, kuriuose užsime
nama apie mūsų poetą Jurgį Bal
trušaitį.

Buvo 1934 m. gegužės mėnuo. 
Kaip autorė rašo, Stalino malo
nės netekęs poetas Bedny kažkur 
susitiko Borisą Pasternaką ir pa
ėmė jį savo automobiliu parvež
ti namo. Bevažiuojant Bedny pa
leido šoferį, pats atsisėdo prie 
vairo, ir jie pasileido per Maskvą, 
nes Bednui, matyt, rūlpėjo išsi
kalbėti, o tada dar nebuvę girdė
ti, kad jau ir automobiliuose yra 
mikrofonai. N. Maldelstam to
liau rašo:

“Nusimetęs nuo krūtinės naš

tą, Demianas atvežė Pasternaką 
ne namo, bet į mūsų butą Fur- 
manovo gatvėje, kur Achmatova 
ir aš sėdėjome, pamišusios po 
dviejų kratų”.

Tur būt, tie užklydę svečiai- 
poetai ir bus papasakoję apie 
Baltrušaičio žygį, nes po tos pa
straipos N. Mandelstam tęsia:

“Žurnalistų kongrese, kuris 
kaip tik tuo metu vyko Maskvo
je, Baltrušaitis įšėlęs vaikščiojo 
nuo vieno prie kito delegatų ir, 
prisimindamas Gumilevą, mal
davo juos gelbėti M. nuo pana
šaus likimo. Įsivaizduoju, kaip 
tasai pavardžių gretinimas skam
bėjo anų metų mūsų šiurkščių 
žurnalistų ausyse, bet Baltrušai
tis buvo svetimo krašto pilietis, 
ir jie vargu galėjo tikėtis, kad 
jam darytų įspūdžio užuominos, 

jog geriau būtų “nesikišti”.
“Baltrušaitis jau nuo seniąų 

nešiojosi nujautimą, kaip Pri
baigs. Pačioje dvidešimtųjų pra
džioje (1921 m., prieš įvykdant- 
mirties bausmės sprendimą Gu
nti levui) jis ragino M. priimti 
Lietuvos pilietybę. Tai būtų bu
vę visiškai galima, kadangi M. 
tėvas vienu tarpu yra gyvenęs 
Lietuvoje, o pats M. yra gimęs 
Varšuvoje. M. net tiek jau buvo, 
padaręs, kad susimedžiojo šiokių 
tokių dokumentų ir nunešė juos 
Baltrušaičiui, bet po to jis geriau 
apgalvojo visa tai: negali gi pa
bėgti nuo savo likimo, ir geriau 
nebandyti”.

Rodos, ištrauka aiški. Tik ta
sai M. gali kam nors užkliūti, 
Kas gi tas M. yra? Tai Osipas 
Mandelštamas, kurį autorė visoje 
knygoje tik šitaip sutrumpintai 
visą laiką rašo.

B. Kazimieraitis
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Medalis, vaizduojanis Napoleoną, 
priimantį lietuvių pasiuntinius Vilniu
je 1812 m. birželio 27 d.

(IS Br. Kviklio archyvo)

Tarp Napoleono ir < 
Amerikos

(Atkelta iš 3 pusi.)

no pralaimėjimas Rusijoje. Bet 
tikroji priežastis glūdėjo geleži
nio garlaivio išradime. Tada at
krito reikalas medžių —laiva- 
stiebiams, kanapių — virvėms ir 
lino — burėms. 'Po karo tarptau
tinėje prekyboje vėl Įsiviešpatavo 
Anglija ilgiems metams, ir Jung
tinės Valstybės jau mažai besi
domėjo Europgos problemomis.

Napoleono laikais Amerika 
buvo stipriai susirišusi su Rusija, 
ir autorius netgi kalba apie 
“Amerikos-Rusijos ašį”. Nors tai 
gal per tvirtas terminas, prisimi
nus mūsų dienų ašis, bet pra
vartu pridurti, kad svarbiausias 
tos ašies variklis amerikiečiams 
buvo prekyba. Tai priveda prie 
vienos aktualijos, kurią galime 
Švęsti iš Vinco Trumpos studi
jos apie dabartinę Amerikos poli
tiką Sovietų Sąjungos atžvilgius 
šiandien ją daug nulemia irgi 
pirkliai, sušokę skaičiuoti, ką jie 
gali ipadaryti E Sibiro naftos 
versmių ir natūraliųjų dujų. Ro
dos, lyg kartotųsi praeitojo am
žiaus istorija abiejų kraštų san
tykiuose.

Autorius savo veikale tuos se
nus dviejų kraštų santykius ap
žvelgia gan plačiai — klausimui 
atitenka geroka knygos dalis. 
Kai kurie teigimai atrodo čia 
patempti. Viena iš tokių tezių 
laikytume pasakymą, kad po Til
žės susitarimo “j Petrapilį persi
kėlė ne tiek Europos, kiek viso 
pasaulio politikos centras. Čia 
persikėlė taip pat ir intelektuali
nis bei kultūrinis Europos cent
ras” (p. 172). Nors ir svarbūs, 
suminėti Čartoriskiai, Potockiai, 
Oginskiai, Joseph de Maitre 
(knygoje rašoma — Julius, p 
186), Pozzo di Borgo, Armfeltas 
ir eilė kitų, subėgusių į Petrapilį, 
nebuvo aukščiausia diplomatinė 
ar intelektualinė Europos viršū
nė tomis dienomis. Tokia viršū
nė 'buvo Napoleonas. Gal iš tik
rųjų bus tiesa, kad jį nugalėjo li- 
kiminės jėgos — didieji Rusijos 
šalčiai, be kurių vargiai kas bū
tų išėję iš visos rusų diplomati
jos ir caro Aleksandro strategų. 
Peršasi mintis, kad gudriausią 
diplomatija ir strategiją varė tie, 
kurie daugiausia laimėjo iš 'kovų 
su Napoleonu — anglai. Tad 
būtų pravertę veikale kiek pla
čiau žvilgterėti ir j jų politiką bei 
stambiuosius šios dramos akto
rius.

Vincas Trumpa savo studijoje 
tarp llditų Napoleono politikos 
žygių išryškina ekonominį Eu
ropos jungimą, arba “Europos 
vienovę”, tariant autoriaus žo
džiais. Nesileidžiant į didesnes 
šnekas, tegalima tarti, kad tai 
antra aktualija: Vakarų Europa 
su vienovės problema tebesigru- 
rniia ir ši andien.

Vinco Trumpas veikalas įdo
mus Skaityti ne tik dėl temos 
naujumo, bet ir dėl gyvo 
sklandaus pasakojimo. Tikras 
nesusipratimas būtų šnekėti, kad 
tai — žurnalistinis stilius. Ne
būtina mokslo veikalus rašyti te
utonišku žargonu. Jeigu jau pri
dėti kokį epitetą, gal tiktų tarti, 
kad pasakojimas turi literatūri
nių žybtelėjimų. Jeigu mokslo, 
tarp jų ir istorijos knygoms rei
kėtų taikyti tik sunkų stilių, tai

Laiškas iš Rochesterio

Mąstymai apie teatrą ir jaunimą
Malonus Kazy,

Rodos, taip neseniai buvo die
nos, kada parapijų salėse sunkiai 
tilpo lietuviškas gyvenimas. Vai
dinimas sekė vaidinimą, choro 
koncertas, sekė kitą, tautiniai 
šokiai ūžaute ūžavo. Paskum at
ėjo atsileidimas: chorai išretėjo, 
tautiniai šokiai ėmė trauktis į 
pačius jaunuosius, o juos juk ka
da smagiai trenkė jaunų dakta
rų ir inžinierių poros. Iš visų gal 
labiausiai susitraukė teatras. Kul
tūrinių pastangų potvynio metais 
į sceną ėjo tokie žmonės (pus
amžiai daktarai, profesoriai, in
žinieriai), kurių dabar ir klups- 
Čias neprisiprašytum. I platumas 
išsiliejusi upė nuslūgo, bet gilios 
vagos per savo šėlsmą nepajėgė 
išgraužti. Taip ir paliko vieto
mis dar kiek sroventi, tarpais dar 
kokį drumbulėlį susukdamas, bet 
apskritai visas tremties teatras 
paliko telkšnoti ramiose sietuvo
se ir gėrėtis jų ramiam paviršiuje 
atsispindinčiu praėjusių dienų at
vaizdu. Senieji teatralai įkandin 
sekančios kartos į kultūrinį 
drumbulą nesugebėjo įsukti. Toji 
karta sunkiai dirbo, norėdama 
užsitikrinti svetimoj aplinkoj 
tvirtą vietą. Ir užsitikrino. Dau
gumas jų šiandien aukšto lygio 
profesionalai, o kai kurie jau net 
su tarptautiniu garsu visiškai 
tvirtai stato koją į vadovaujamas 
vietas. Pfofesija ir jai gretimi 
sambūriai, atrodo, pripildė visas 
jų gyvenimo dienas ir valandas, 
ir buvusiems jų tėvų žaidimams 
gyvenime nebeliko vietos. Profe
sionalui per smulku dainuoti 
chore, dar smulkiau prisilipinti

Jonas Dėdinas, pradėjęs Rochesieryje visą “Palikimo” judėjimą.

be niekur nieko nuvirstų kone vi
si didieji prancūzų istorikai —jie 
taip grakščiai rašo.

Autorius savo veikalą (pavadi
no “istorinės sintezės bandymu”. 
Tuo jis išsiskiria iš eilės kitų mū
sų istorikų. Daugumas jų suren
ka faktus ir dokumentus, juos 
suveda į straipsnius ir knygas, 
analizuoja, bet ten trūksta sinte
tinio žvilgsnio. Antra vertus, sin
tezei reikia daugybės faktų, pla
taus akiračio juos aprėpti ir su
statyti į reikiamas išvadas. Yra 
pavojaus padaryti per greitą ar 
per bendrą išvadą, pražiūrėti ar 
nepastatyti savo vieoje kokio 
reikšmingo fakto. Pavyzdžiui, 
galėtume suabejoti, ar lietuvių 
tauta devynioliktojo amžiaus 
pradžioje iš tikrųjų buvo taip gi
liai įmigusi, kad būtų reikėję 

barzdą ir vaidinti scenoje. Kam? 
Kas iš to? Ko tuo pasieksi? La
bai racionalūs klausimai, į ku
riuos čia tuoj pat iššoka neigiami 
atsakymai. Profesionalų pasauly
je tegali vaidinti profesionalai, 
kurie net ir amerikiečių gyveni
me per kruvinas ašaras besisten
gia išlaikyti teatro gyvybę. To
kie, matyti, laikai, tokia viršum 
jų plesdenanti dvasia. Turtu per
tekę žmonės nori dirginių, kurių 
teatras nebegali suteikti.

Norom, nenorom, mielas Ka
zy, prisipažinkim, kad mudviejų 
karta scenai jau paseno. Ir visiš
kai natūralu, nes scenos menas 
ar tik nebus vienas iš tų pasiu
čiausių darbų, kuriems reikia ne
žmoniškos fizinės ir dvasinės iš
tvermės. Tai lyg kelis mėnesius 
kopimas į statų kalną, kad vie
ną akimirką galėtum pastovėti jo 
viršūnėje. Nieko daugiau. Nei 
pelno, nei patogumo, tik atsistoti 
ir pasidairyti. Tik pajusti iš sa
lės į tave atplaukiančią daugelio 
širdžių šilumą, o kartais ir į nu
siminimą stumiantį šaltį. Šian
dien tiems, kurie prieš dvidešimt 
metų su entuziazmu šoko į sce
ną, metų krūvio pagultiems, jau 
daug sunkiau bepaslinkti. Pa
kalbėti dar lengva, vienur kitur 
petį pridėti dar įmanoma, bet įsi
kinkyti vežiman ir ligi galo jį iš
vežti, jau kojas kerta ir kvapą 
ima.

Sū dėmesiu sekiau visą mūsų 
kultūrinio gyvenimo vaizdą ir 
neretai su liūdnu šypsniu, kar
tais net išdrįsdamas papriešta
rauti, klausiau jaunimą plakan
čių kietų žodžių. Plakti visada

“ją tiesiog kelti iš numirusių” 
(p. 232). Adomo Mickevičiaus 
“Ponas Tadas”, kuriuo Vincas 
Trumpa baigia savo studiją, mus 
grąžina ne tik į poemoje vaiz
duojamas bajorų rietynes, bet ir 
į laisvės ilgesius. Tiesa, įvykiai 
ten klostosi dabartinės Lietuvos 
pašonėje, bet tai buvo istorinė 
'Lietuva. O ir pačioje Žemaitijo
je jau tada į vyrus stiebėsi liau
dies žmogus — Samanas Dau
kantas, vėliau savo raštuose by
lojęs apie Lietuvos liuosybę. Tai 
rodo, kad kažkur ruseno kibirkš
tis — ne visi buvo taip įmigę, 
juo labiau nebuvo išmirę.

Tikėkimės, kad autorius nau
jai šias problemas pažarstys da
bar baigiamoje savo knygoje — 
monografijoje apie devyniolikto
jo amžiaus Lietuvą. 

lengviau, negu bendradarbiauti, 
o dar sunkiau pasitikėti ir patikė
ti atsakingesni darbą.

Sakysi, Kazy, kam čia postrin
gauju apie tokius dalykus, kurie 
nieko bendro neturi su Kairio 
“Palikimu”. Gal ir ne. Bent tie
siogiai. Bet man tos mintys lin
do, stebint, ką padarė pats jau
niausias jaunimas, kuris, pranašų 
spėjimais, turėtų būti jau visiškai 
beiškrentąs iš lietuviško gyveni
mo. Šiam mieste mūsų lietuvių 
sambūris yra gana mažas, tai ir 
to jaunimo tiek tėra, bet jis vis 
daugiau ir daugiau rodo tauti
nio gyvumo. Kad va, ir tik pa
starąjį pusmetį, Jadvygos Regi- 
nienės vadovaujama tautinių šo
kių grupė atliko programas dide
liam skaičiui amerikiečių rudenį 
Planetariumo kieme, o per Kalė
das Mokslo ir meno muziejaus 
salėje, be to, kartą visiškai pui
kiai pasirodė net televizijoje. Tai 
gražus išėjimas už savos bend
ruomenės ribų, nors savųjų tarpe 
dažnai nebepastebimas ir pakan
kamai nebeakcentuojamas. Kai 
kas net visiškai ciniškai nušne
ka. Girdi, nori pasirodyti, tai ir 
šoka, bet kokia iš to nauda lie
tuviškumui, jei patys šokėjai lie
žuvio savo kalba neapverčia. 
Nesu puristas, nesmerkiu kiek
vieno, kuriam liežuvis ne visiš
kai suvalkietiškai išskaito. Tau, 
Kazy, bepigu — tu tenai gimei, 
bet man iš vidurio Lietuvos, jis 
nejučia sugrįžta į gimtojo kaimo 
šnekps koloritą, todėl nenoriu 
pasmerkti ir tų, kurių liežuviui ir 
šioji aplinka savo kolorito nepa
gailėjo. Man atrodo svarbiausia, 
kad ši, pati jaunoji, karta vidur- 
kiškai imant ar tik ne stipriau 
linkusi sietis su lietuviškumu, 
negu ankstesniosios. Tam buvo 
ir yra labai stiprių priežasčių. 
Patys vyriausieji, pamatę, kokio
se sąlygose jų tėvai atsidūrė šia
me krašte, pasijuto nesaugūs ir 
visą dėmesį kaupė įsigyti saugias, 
tvirtas profesijas, vėlesnioji tų 
pačių tėvų auginta karta pateko 
jaunimo revoliucijos sūkurin. 
Laimei toji revoliucija perdegė 
su tokiu ūžesiu, kaip dega palai
di šiaudai, bet vis tiek ne vieną 
ir mūsiškių gerokai apdegino, o 
kai ką net ir mirtinai sužalojo. 
Dabartinei kartai kiek lengviau. 
Ji auga aprimusiu laiku ir jau 
čia mokslus išėjusių šeimose Tė
vai tvirtai įsitvirtinę amerikiečių 
visuomenėje, puikiai moka krašto 
kalbą, bet namie visiškai natū
raliai kalba lietuviškai. Vaikui 
tas turi ypatingos reikšmės, nes 
jį įtakoja ir tėvų pozicija Ameri
kos gyvenime ir laikysena na
muose Kai tėvas vieną dieną 
skrenda kompanijos lėktuvu kur 
į kitą krašto pusę skaityti pra
nešimo savo srities specialistams, 
o kitą jau eina į lietuvių parapi
jos tarybos posėdį, tas vaikui gi
liau sminga, negu raginimai, 
draudimai, grasinimai ar pik
čiausi vanojimai. Tėvų asmeny
bės platuma ir gelmė traukia ta 
pačia kryptimi ir vaikus. Bent 
pačius talentingiausius.

Žinau, Kazy, kad painiojuos į 
labai platų ręikalą, ir jį išsamiau 
aptarti (ne išsemti, bet tik ap
tarti) reikėtų ne kelių eilučių, bet 
keletas didoki), anot tavęs, pa- 
klodinių straipsnių. Paminėjau 
prabėgom tik todėl, kad atrodė 
verta einant į šių dienų, bent 
mūsų ročesteriškio, pačio jau
niausio jaunimo nuotaikas. Jiems 
bendravimas su vyresniosiomis 
savųjų kartomis atrodo artėja į 
visiškai normalias formas: padė
ti, išmokti, perimti darbą. Nebe 
vienas iš jų jau visiškai gerai 
praveda lietuvių radijo pusva
landžius, o Kalėdoms susitarę iš
krėtė vyresniesiems net nemažą 
staigmeną, kuri bene bus atvė
rusi visiškai naują kartų bendra
vimo aspektą. Bent čia, Roches-

tery, nors nelinkęs manyti, kad 
tai būtų grynai lokalinis reika
las. Noriu tikėti, kad tai naujai 
beatsiverčiąs lapas lietuvių išei
vijos kartų santykiuose. - Papras
tai vyresnieji, gal tik su labai 
mažom išimtim, ėjo jaunimo or
ganizuoti, o jaunimas su dides
niu ar mažesniu pritarimu, kar
tais ir labai nerangiai atsiliepda
vo į senųjų planus, o šiuo atve
ju jie patys paieškojo naujos 
bendravimo formos. Jie susimetė 
į būrį, išmoko keletą kalėdinių 
giesmių ir su jomis aplankė dau
gelį lietuvių šeimų. Toks jauni
mo apsilankymas visiems buvo 
nelauktas, stebinąs, kai kuriems 
net apstulbinąs. Kai kas nenorė
jo nei savo akimis, nei ausimis 
tikėti, kad šių dienų jaunimas 
galėtų tai padaryti. Tas pats jau
nimas, kuris jau daug.sykjų bu
vo ranka numotas. Bet jis pada
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rė, ir tas padarymas turėjo1 gra
žaus atgarsio, gal būt, net ne 
vienkartinio, o pastovaus, ne
nykstančio, nešančio gaivos lie
tuviškos kultūros gyvybės tęsti
numui. Tokį tikėjimą sutvirtina 
ir faktas, kad, kai sausio mėn. 19 
dieną moksleiviai vaidino A. 
Kairio “Palikimą”, suplaukė žiū
rovų, kaip retai kada. Prieš spek
taklį ir vėliau su daugeliu susi
rinkusių teko persimesti vienu 
kitu žodžiu, ir nė vienas nepasa
kė, atėjęs su viltimi pamatyti ge
rą spektaklį, bet tik todėl, kad 
jaunimas pats pirmas atėjo pas 
jį, kad, pagaliau, reikia ir seniam 
pasidomėti, ką jaunieji dirba. Po 
spektaklio buvo kitokios kalbos. 
Kiekvienas buvo nustebintas 
tuo, ką pamatė, ir džiaugėsi, kad 
tą vakarą atsitraukė nuo įprasti
nių pomėgių, nes spektaklis buvo 
tikrai geras. Ne vienam jis nu- 

sravėjo per širdį malonumu, kad 
jo išsinešta lietuvybė nesibaigia  ̂
suj juo, bet turi gražių duomenų 
ne tik išlikti, bet dar ir augti.

Toks spektaklis neatsirado nei 
per vieną dieną, nei per mėnesį. 
Jo pradžios reikėtų pradėti ieško
ti prieš kokius metus ,o gal net 
seniau. Didžiausiu kaltininku čia 
bus Jonas Dėdinas. Jam ir jo glo
bojamo ateitininkų būrelio ke
liems vyresniesiems mokslei
viams, dabar jau į studentus iš- 
ėjusiems, seniai knietėjo ką nors 
suvaidinti. Jauniesiems knietėjo 
pasirodyti, o Jonui — kad jau
nieji per vaidinimą galėtų geriau 
susigyventi su tėvų kalba ir gi
liau pažvelgtų į vieną kitą lietu
vių dramaturgų veikalą, o per jį 
ir į pačią lietuvių literatūrą. Po 
ilgų svarstymų ir abejonių pir
mam bandymui apsistota prie

(Nukelta į 5 pusi.)
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yra 15,200 studentų, Northaves
tom universitete 14,287. De Paul 
univ. — 9,567, Chicagos univ.
— 9,192, Roosevelt univ. — 
7,144, Illinois technologijos ins
titute — 6,325.

LOJOLOS UNIVERSITETAS 
DIDŽIAUSIAS

Illinois valstijoje yra 88 priva
čios aukštosios mokyklos. Ketvir
tus metus iš eilės didžiausia iš jų 

—■ Lojolos universitetas. Jame

Viktoras Vizgirda Nuotrauka V. Maželio

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATCRA

Viktoras Vizgirda Peizažas

(Atkelta iš 4 pusi.)

gana kietoko riešuto — Anatoli
jaus Kairio “Palikimo”. Pasi
rinktas su didelėm abejonėm, 
nes veikale taip maža sceniško 
judrumo, o daug kalbos, daug žo
džių, kurie ne vienam jaunuoliui 
pradžioje buvo didelis kliuvinys. 
Pasirinkimą nulėmė veikalo idė
ja — aiškiai teigiama, kasdien 
vis labiau aktualėjanti. Savo 
kraujo išpardavinėjimo (o dar 
labiaĮ už niekus išbarstymo) 
reikalas ir jaunimą pradeda ne
raminti. Veikalą parinkus, be di
delio vargo pavyko prikalbinti 
seną scenos entuziazmą mokyto
ją Andrių Cieminį į režisierius. 
Jo bute susirinkta ir pirmam 
skaitymui. Atrodė, kad bus ne
lengva. Nelengviau, negu lipi
mas į statų kalną. Atvirai prisi
pažinsiu, man atrodė beviltiška, 
bet Andrius buvo tvirtas. Atsi
menu, po skaitymo išėjom prasi
vėdinti į tuščias, nakties užgul
tas gatveles. Buvo daug kalbos 
apie kitus reikalus, bet Andrius 
vis grįžo ir grįžo prie “Palikimo”. 
“Bus sunku, bet padarysim. Už
truks, tai užtruks, kol {veiksim. 
Svarbiausia, kad jie nori dirbti. 
Svarbiausia, kad jie patys nori 
dirbti. Būtų nusikaltimas nepa
dėti”, šnekėjo pamąstydamas ir 
pakartodamas. Buvo aišku, kad 
ir jį jaunimo noras gerokai už
kabino. Bepigu padėti norin
tiems.

Ketvertą mėnesių po keletą 
kartų per savaitę rinkosi, kalbė
jimo gruodams aplyginti net pro
fesorių Antaną Klimą pasitelkė, 
ir, kai uždanga pakilo, salė be
veik aiktelėjo, išgirdusi scenoje 
tokį švarų kalbėjimą. Iš vaidin
tojų, berods, tik vienas Tadas 
Klimas, Ponas M, aukštesniosios 
mokyklos vaidinimuose buvo 
sceniškai aplamdytas, kiti visi 
naujokai, bet ir Juozas Laukaitis
— Ponas N, ir Jūratė Krokytė
— Gabija, ir Petras Mariukas — 
Tauras, jos brolis, ir Birutė But- 
rimaitė — tarnaitė, ir Vilija Dė- 
dinaitė — laiškininkė, ir Danu
tė Krokytė — Vilija, ir Rūta 
Stankutė — šeimininkė, ir dak
tarai — Paulius Laukaitis ir Bro
nius Petrauskas, ir pagaliau pats 
Auksinukas — Vytautas Butri
mas sutapo į damų ansamblį, 
tikrai 'pasigėrėjimo vertą scenos 
vienetą. Žinoma, jiems negalima 
taikyti profesionalams statomų 
reikalavimų, bet darnumu ir vei
kalo atskleidimu jų darbą jau 
galima lyginti su geresniaisiais 
lietuvių scenos pastatymais. Jie 
ne tik neapvylė atėjusių, bet to
li prašoko ir geriausius lūkesčius. 
Kiek girdėjau, buvę svečiai iš 
kitų vietų jau net yra užsiprašę 
atvežti “Palikimą” ir jų žmo
nėms parodyti.

Paminėtina ir dar viena tikrai 
brangi vertybė. Kiek mus yra pri
kankinusi prieš daug metų poli
tikierių pasėta sėkla: čia ateiti
ninkai, čia skautai. Ačiū Dievui, 
toji sarmata bene bus jau nusi
trynusi. Nors “Palikimo” pasta
tymą pradėjo ateitininkai, dar
ban jungėsi visi, kieno tik pagal
ba buvo reikalinga. Net pats 
Stasys Ilgūnas, skautų vietininki- 
jos vadovas, padėjęs kitus reika
lus į šalį, rūpestingai nugrima
vo vaidintojus.

Dekoracijas, dailininkės Lau
kaitienės patariama, sukūrė dar 
tik vidurinės mokyklos mokslei
vė, Danutė Krokytė. Visi dirbo 
ir visiems buvo smagu pasi
džiaugti darbo rezultatais. Tik
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Dail. Viktorui Vizgirdai 70 metų
Vienais iš kūrybingiausių mūsų 

išeivijos dailininkų — Viktoras 
Vizgirda —vasario 14 d. sulau
kia 70 m. amžiaus. Išradingas, 
savitas, jis yra pelnęs žymią vie
tą mūsų kūrybos pasaulyje. Kilęs 
nuo Garliavos, netoli Kauno. 
Mokėsi Kauno Saulės gimnazijo
je, Vienožinskio paišybos kursuo
se, baigė jo vadovaujamą tapy
bos studiją Kauno meno mokyk
loje. Meno studijas gilino Pary
žiuje. Meno dėstytojas Raseinių, 
Pagėgių gimn., Kauno amatų 
mokykloje ir dažytojų kursuose, 
vienas iš Ars kolektyvo steigėjų, 
Lietuvos dailininkų s-gos pirmi
ninkas, Vilniaus 'dailės akademi
jos .inspektorius, vėliau direkto
rius.

Išeivijoje, Freiburge, buvo ta
pybos studijos vedėjas, vienas iš 
steigėjų ir pirmasis Lietuvių dai
lės instituto pirmininkas. Daly
vavo daugelyje parodų Lietuvoje, 
o taip pat Taline, Oldenburge, 
Freiburge, Chicagoje, Bostone, 
Toronte ir eilėje kitų miestų, su
silaukdamas premijų už peiza
žus, kompozicijas. Kūrybingas ne 
tik su teptuku, bet ir plunksna: jo 
straipsniai spausdinti Naujojoje 
Romuvoje, Lietuvos Aide, Aiduo
se, Lietuvių enciklopedijoje.

Nemėgsta konservatyvizmo. 
Jau Lietuvoje ieškojo atgaivos 
Europoje besi reiškiančiose dailės 
kryptyse. Ieško 'naujos tematikos 
ir naujo išraiškos būdo, turi in
dividualų, savitą kūrybinį stilių.

ram lietuvpbės, darbui to juk ir 
tereikia.

Bebaigdamas šį laišką nugir
dau, kad “Palikimo” kolektyvas 
nežada išsiskirstyti, bet yra pa
sinešęs susimesti į pastovią vai
dintojų grupę. Jeigu tai įvyktų, 
būtų laimėjimas ne tik Roches
terio lietuvybei. Toks jaunųjų su
sidomėjimas savu lietuvišku te
atru turėtų atsirasti visuose dides
niuose lietuvių susibūrimuose. 
Dabar jis, berods, tėra tik Chi
cagoje. Atrodo, kad ši jaunimo 
karta mėgina ieškoti ryšio su vy
resniosiomis kartomis, su visa 
lietuvija, o teatras yra kaip tik 
viena iš pačių geriausių formų tą 
nusiteikimą ugdyti.

Kiekvienas susibūrimas
brangus. Tautiniai šokiai subu
ria jaunimą krūvon, palieka bi
čiulystės pėdsakus ilgam ir, be to, 
išveda jį už savos bendruomenės 
ribų. Kad štai ir mūsų “Lazdy
nas” vargu ar kartą per metus 
pasirodo lietuvių salėje, bet tam 
ruože tarp Sirakūzų ir Buffalo 
amerikiečiams šoka per metus 
gal net keliolika sykių. Su šo
kiais jaunimas išneša lietuvybę 
parodyti kitur, ir tai yra gera. 
Teatras jaunimą sugrąžina na
mo, į savųjų tarpą. Teatras juos 
praturtina ir kalba, ir savos kul-

yra

boję, taip ir gyvenime tvirto cha
rakterio, dėl to susilaukęs kontro
versinių atsiliepimų, ir vis pasi
liekąs neužmirštamas savo talen
tu. J. Pr.

Linkęs į sodrų, tamsų koloritą, kū 
rybiškai išvai modamas tarp liau
diško .primityvumo ir savo kom
pozicijos gyvumo, rūpestingo 
techniško išpildymo. Kaip tapy-
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With our Six Savings Plans, your money will grow 
with the highest interest rates we can offer.

tūros turiniu, kurį kitaip jiems 
jau nebe taip lengva pasiekti. 
Gal riet ir nesąmoningas tos 
šviesos pasiilgimas verčia juos at
sigrįžti į sceną. Visiškai tvirtai 
norėtųsi, kad kiekvienoj koloni
joj atsirastų tokių Dėdinų ir Ge
minių, atvira širdimi atsišau
kiančių į jaunųjų-norus, tada at
einantis dramos festivalis suplas- 
dentų visiškai kitokia dvasia.

Tie jauni daigai, kad ištvertų, 
kad išugdytų tęstinumą, turi ras
ti globos. Teko girdėti, kad pa
našus jaunimo teatrinis susibū
rimas Chicagoje, išsibarsčius 
globėjams, buvo beužgęstąs ir tik 
Jaunimo centro globoje jis teat
sigavo. Rochesterio būrelį pradė
jo J. Dėdinas su ateitininkais, ir 
būtų sveika, kad tą darbą 
Kitur gali pradėti skautai, 
ruomenininkai, altininkai 
santarvininkai. Nesvarbu 
svarbu, kad tik būtų lietuviškas 
vienetas, pajėgiąs palaikyti sce
na susidomėjimo tęstinumą. Lie
tuvybę juk išsinešėm ne savo as
meniškom ambicijom patenkin
ti, bet ją išlaikyti, puoselėti ir 
rasti būdus, kad ji nemirtų čia su 
mumis.

7%7.
YEARLY

7?
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS' 
SSjOOO Or More 4 Yur Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.90% 
on intar.it occuinulot«d for 1 yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS’ 
$1,000 Or More 4 Yeor Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.35% 
on interest occumuloted for I yr.

What's more, there's a certain satisfaction to saving 
a satisfaction you'll feel even after your goal is met.

Co/oy C!
' VII

YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
1,000 Or Mara 30 Month Maturity 

YIELD INCREASES TO 7.0t% 
on intartst accumulatad for 1 yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS*
TI 72 A $1,000 Or More 1 Year Maturity

Z YIELD INCREASES TO 6.11%
YEARLY on m te rast occumuloted for I yr.

YEARLY

5%7.
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
SI,000 Or Mor. 90 Day Maturity 
YIELD INCREASES TO 6002%
M int«r«U aacvmulattd for 1 yr. ,

PASSBOOK SAVINGS
Inftrttt Ro>d to tfu Dar. of Witf>dro»ol 
YIELD INCREASES TO 5 39%
on rnt.r.,t occumulortd for 1 yr.

ponaity is required for early withdrawal.*A substantial interest
tęstų, 
bend- 

ar 
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4192 Archer Avenue (at Sacramento)
Chicago, Illinois 60632 - 847-1140

Auete over $195,000,000.00
Reserves over $17,500,000.00
Founded 1909

Jurgis lankus

ŽODŽIO

SALĖJE
CHICAGOJE

FCNCERTAS
LR DVIDEŠIMT TREČIO ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMES 

Programą atliks: Laureatė BIRUTE PUKELE VICIOTE
CLEVELANDO OKTETAS, vadovaujamas Ryto Babicko toliau tęsti savo svarbų uždavinį. Kviečiame visus.

Bilietų kainos: $3.00, $4.00, $5.00 
lr $6.00. Visos vietos numeruotos. 

'BILIETAI GAUNAMI:

Draugo administracijoj, 
4545 VVest 63rd Street 

— ir —
Marginiuose, 

2511 VVest 69th Street 
Tel. — PR 8-4585

i
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• J LAISVĘ, 1973 m. gruodžio reikalinga, kai menkinama, net 
mėn. Nr. 59 (96). Lietuvių poli- niekinama visiems žinoma orga- 
tikos žurnalas. Leidžia Lietuvių nizacija. O šios rūšies nuodėmė 
Fronto Bičiuliai. Redaguoja Juo- “J Laisvę” puslapiuos “papildyta” 
zas Kojelis. Administruoja Alek- pagret net du kartus. Priešpasku- 
sas Kulnys, 3 Silver Eagle Road, tiniam (rugėsjo mėn.) “Į Laisvę” 

~ numery kažkoks J. P įvairiais 
kaltinimais užsipuolė Ateitininkų 
sendraugių sąjungą. Jam atsiliep
damas šiame (gruodžio mėn.) 
numeryje kaltinimus sendrau
giams dar sustiprina kitas anoni
mas A. K., kuris tiesiog vaidina 
geranorį, rezultate siekdamas ko 
kito. Mūsų gi nuomone, žmogus, 
kuris .meta įvairius kaltinimus 
šiandieniniams ateitininkams sen
draugiams (nesakome, kad jie 
vien girtini) turi drįsti viešai pa
rodyti ir savo asmenišką intelek
tualinį bei moralinį statusą, ki
taip anoniminiai “pamokslai” te- 
reikš tik fariziejiškumą.

Rolliinig Hills Estates, Calif 
90274. Žurnalo metinė prenume
rata JAV ir Kanadoje $5.00, vi
sur kitur — $3.00, atskiro nume
rio .kaina $2.00.

Politinius mūsų sambūrius re
prezentuojantiems ir išeivijoj lei
džiamiems žurnalams šiandien 
jau ima grėsti pavojus savo ilius
tracijomis ir temomis tapti vien 
praeities albumais. Nuo tam tikrų 

slinktelėjiimų šia Ikryptimi nėra 
apsidraudęs ir “Į Laisvę”. Bet ap
lamai “Į Laisvę” puslapiuos to su- 
albumėjimo, palyginti, dar yra 
mažiausiai, spausdinama medžia
ga didžiąja dalimi dar labai gyva, 
šiandieninė, aktuali.

Kai dabar vis ieškome palaimin
gos pusiausvyros tarp mūsų poli
tinės ir kultūrinės veikios išeivi
joje, tai ypač yra pravartus šiame 
naujame “I Laisvę” numeryje 
Vyt. Bagdanavičiaus straipsnis 
"Kultūrinės ir politinės problemos 
lietuvių visuomenėje”, kur giles
nis žvilgsnis akylai jungiamas su 
konkrečią j a situacija laike. Adol
fas Damušis .raštu “Žvėris lieka 
žvėrimi ir ašaras liedamas” atsi
liepia j A. Ralkūno parašytą ir 
Lietuvoje išleistą knygą “Lietuvos 
liaudies kova prieš hitlerinę oku
paciją”. Anot Adolfo Damušio: 
“Perskaičius tą knygą, pažeistas 
tiesos jausmas reikalaute reika
lauja joje skelbiamą propagandi
nį melą demaskuoti. Neverta leis
ti ateičiai palikti komunistinių 
melų užnuodytus istorinius šalti
nius”. Straipsnyje faktais ir šal
tiniais parodama, kokia ir kieno 
buvo aintiinacinė rezistencija ir ko
kie buvo maksvinių desantininkų 
“nuopelnai”. Kazys Škirpa rašo 
apie apgailėtinų klaidų pamokas, 
užsimindamas nacionalistų parti
ją ir Antano Smetonos .bei dr. P. 
Žadeikio veiklą Amerikoje.

Ir visa kita naujo žurnalo nu
merio medžiaga yra neblogai pa
ruošta ir intriguojanti: duodama 
net trijų simpoziumų (I. Bendra
vimas su okupuotos Lietuvos lie
tuviais, 2. Jaunimo paruošimas ir 
įjungimas į (Lietuvos laisvinimo 
darbą ir 3. Lietuvos laisvinimo 
veiklos racionaltizavimas) aprašai, 
mėta’nias plėt'ūs žvilgsnis j spaudą, 
taipgi ir į Lietuvių Fronto Bičiu
lių 'gretas.

Ir .pabaigai dar viena, sunkiai 
nutylima .užuomina. Tokia jau 
yra spaudos etika, kad, jeigu joje 
vertai ar .nevertai asmeniškai kri
tikuojamas bei puolamas tas ar 
kitas žmogus, tai raštas pasirašo
mas taipgi vardu ir pavarde, .bet 
ne kokias nors anoniminiais ini
cialais. Lygiai taip, net (dar .la
biau, vardas ir pavardė po raštu
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Naujo “l Laisvę” numerio viršelis

Vaciovas Katas-KaiaisKis iš “jurales ir Kastyčio” ciklo (medž. ralž.)

Skaitytojai atsiliepia

NE TAIP, KAIP JONYNUI ATRODO

Sausio mėn. 19 dienos Draugo prie
de V. K. Jonynas kiek papešioja J. 
Jankaus atpasakotus mano atsimini
mus apie Formos atsiradimą. Kai 
kuriuo atveju jis padarė neblogą dar
bą: kai kas, Jankaus ilgoko straips
nio nesiryžęs net akim perbėgti, po 
Jonyno papešiojimo, jj susirado ir at
sidėjęs perskaitė. Tik viena bėda, kad 
tose vietose, kur Jonynui atrodo ki
taip, man vis tiek atrodo taip pat, 
kaip atsimenu ir kaip praeitų dienų 
darbai rodo, tai gerbiamasis redak

torius gal dar leis man savo atrody

mais kiek patikslinti Jonyno atrody

mus.

Pirmiausia aš Jankui nepasakojau 
mūsų grafikos istorijos, tai nebuvo 
nė reikalo minėti tų vardų, kuriuos 
taip rūpestingai sulasė Jonynas. Jie 
jokio ryšio neturėjo su Formos atsira
dimu. Taip pat nesakiau, kad nebuvo 
grafikų. Ar mes turėjom grafikos me
ną, tai jau visiškai kitas reikalas. Mes 
nelaikėm grafikos menu, jeigu kas, 
atitrūkęs nuo skulptūras ar tapybos, 
nupiešė valstybei banknotus, pašto 
ženklus, ar atsitiktinai padarė vieną 
kitą iliustraciją. Mes gerai žinojom, 
kad buvo grafikų, mėginančių kurti 
“lietuvišką” meną, tik niekaip negalė
jom sutikti, kad iš lietuvių liaudies 
raižinių nuraižytas koks paveiksliu-

• Ingrida Korsakaitė, ANTANAS 
GUDAITIS * PIEŠINIAI. Išleido 
“Vagos” leidykla Vilniuje 1973 
m. Leidinys 'didelio formato, 112 
psl.

Antanas Gudaitis yra vienas iš 
ryškiųjų mūsų tapytojų, subren
dusių ir išsimokslinusių dar ne
priklausomoj Lietuvoj ir ano lai
kotarpio Paryžiuje. Jis yra Vikto
ro Petravičiaus, Adolfo Valeškos, 
Viktoro Vizgirdos, Pauliaus Au
gliaus ir kitų bendra amž ininikas. 
Tai spalvos originalus meistras, 
mūsų tapybos ir savos paletės tra
dicijas išlaikęs tėvynėje iki šian
dien. Tačiau A. Gudaitis yra ir 
geras piešėjas. Šiuo leidiniu ir 
norėta vienon vieton sukaupti ir 
aprašyti visa, kas geriausio buvo 
jo nupiešta. Knygoje tad ir ran
dame 96 A. Gudaičio piešinius. 
Daugiausia jų yra juoda - bailia, 
bet nepagailėta ir spalvotųjų pie
šinių. Ingridos Korsakaitės tekste 
netrūksta įgražių apibendrinimų 
bei ryškesnių dailininko gyveni
mo ir kūrybos aprašyminių deta
lių.
• BALTISTICA IX (2), 1973.1 

Leidžia Lietuvos Aukštojo ir spe-

daliojo vidurinio mokslo minis
terija. Tiražas 1500 egz. Redak
cinė kolegija: V. Grinaveckis, J. 
Kabelka, V. Mažiulis (ats. red.), 
J. Palionis, J. Pikči tingis, A. Saba- 
liausikas, V. Urbutis, H. Zabulis, 
Z. Zinkevičius. Leidykla “Min
tis”, Vilnius, 1973 m. Numeris 
dedikuotas žymiajam kalbininkui 
baltistui latviui Janiui Endzely
nui (1873 - 1961),,prisimenant jo 
šimtametinę gimimo sukaktį.-

Vilnius ir ten leidžiamas “Bal- 
tisticos” žurnalas dabar yra tapę 
pasauliniu baltų kalbų tyrinėji
mo centru. Žurnale bendradar-] 
biauja įvairių tautų žymieji kai-1 
bininkai baltistai, įvairiomis kal
bomis ten skelbdami baltų kalbo
tyros straipsnius.

Sis tas iš lietuvių kalbos istori
jos ir šiiandieninią kalbos proble
mą naujajame Baltisticos nume
ryje: V. Grinaveckio “Kirčiavimo 
sistemos reikšmė 'kirčio atitrauki- numerata $4.00, Anglijoj 
mui , A. Rosimo Viena asmenį-. 50 Redakdjos ir administraci
nių I ir II asmens įvardžių varto
senos ypatybė lietuvių senųjų raš-

naujų baltistikos leidinių recenzi
jų skyrius.

• SKAUTŲ AIDAS, 1974 m. 
sausio mėn. Nr. 1. Leidžia LSS 
Tarybos Pi imi ja. Vyr. red. A. Na- 
milkienė, 6041 S. Fairfield Avė., 
Chicago, III. 60629. Administruo
ja A. Orentas. 6840 S. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629. Žurnalo 
metinė .prenumerata $5.00. Nau
jas šių metų numeris viršelyje 
ypač gražiai pasipuošęs M. K.1 
Čiurlionio “Karalių pasakos” 
spalvota reprodukcija.

kas, kai kurias detales išmetant, kai 
ką savo pridedant (pvz. kaip toji “Pa
saka”, įdėta šalia Jonyno straipsnio) 
jau yra menas. Taip pat nelaikėm di
deliu menu ir darbą tą grafiką, kąrie 
negalėto išsilaisvinti iš Kravčenko ar 
kieno kito hipnozės. Mes irgi jaą žino
jome, kokį didelį meno turtą vra su
kūrusi mūsų liaudis (tas žinovmas 
yra stipriai akcentuotas ir mano pa
sakokime)., tik neturė’ome iokio noro 
ii kopijuoti ar ‘pertaisinėti”. bet ry
žomės, kiek galėdami, giliau jį pažin
ti, jame ieškoti atramos savo indivi
dualinei kūrybai. Kad tuo metu ne tik 
grafikos meno, bet ir anskritai pado
rios meninės kūrybos netiirėiom pats 
Jonynas savo stra-ipmvie prikišamai 
patvirtina. “Nuogoj ir skaudžiai ap
leistoje dirvoje atsirandame mes”... 
“nebuvimas gilesniu meno ieškojimu 
arba seniai nudėvėtų formą pa
mėgdžiojimas mūsą meną žudo”. Po 
tokia stipria, net pretenzinga deklara
cija susibūrė arsininkai, tik visa bėda, 
kad šūkiai šūkiais ir paliko. Arsinin- 
kai netrukus išsiskirstė. Kai kas tuo 
laiku net juokavo, kad ryte gimę, jie 
mirė net vakaro nelaukę. Kodėl? Ne
žinau. Tą galėtų paaiškinti tik kas 
nors iš buvusių arsininką. Jeigu jie 
savo deklaraciją būtų tesėję, gal būtų 
nebuvę nė Formos. Gal visi būtumėm 
glaudęsi po “Ars” sparnu ir kartu 
ieškoję, kartu ir dirbę.

Tos pačios meninės tuštumos gąsdi
nami, krūvon susimetė ir formininkai, 
tik be viešų deklaracijų, o vien su 
ryžtu dirbti kartu, vienas kitam pa
dėti. Kažin kodėl toji mūsų vienybė 
kliūva V. K. Jonynui. Argi vienas ki
to paramstymas jau yra blogybė ? Ar 
menininkai jau turi vienas kito ne
kęsti ir vienas kitą piauti? 0 dėl to, 
kad “būrelio nariai vienas antrą uo
liai aprašinėjo”, gal irgi nereikėtų 
priekaištauti, nors, iš tikrųjų, ne tiek 
jie vienas kitą aprašinėjo, kiek kiti 
apie juos rašė, ypaš Juozas Keliuotis 
savo “Romuvoj”. O rašė todėl, kad 
buvo ir ką rašyti ir apie ką. Štai tik 
maždaug per pastarąjį nepriklauso
mos Lietuvos penkmetį vien knygo
mis j žmones išėję formininkų darbai: 
1. V. Petravičiaus Liaudies pasakos 
(Paryžiuje apdovanota Grand Prix), 
Gulbė, karaliaus pati. Marti iš jaujos, 
jo iliustruotos Čiurlionienės ir Janu
šytės knygos, Augiaus Petras Kurme
lis, Žemaičių vestuvės, Žalčio pasaka, 
Žemaičių simfonijos. 1938 metais už 
iliustracijas jis gavo valstybinę pre
miją; 3. Ratas už Jūratę ir Kastyti 
Paryžiuje gavo garbės medalį, iliust
ravo Krėvės Skerdžių: Kučas sukūrė 
puikias iliustracijas Aišbės Bričkai; 5. 
Kiek anksčiau būrys formininkų tikrai 
gerai iliustravo Seku seku pasaką. Ir 
tie darbai nebuvo tik praeinamas pa-I

sipeckiojimas. Jie ir šiandien nenusto
jo savo didelės meninės vertės ir net 
daro įtakos j tolimesnę lietuvių 
grafikos raidą. Nors V. K. Jonynas 
ir mėgina pašiepti, pasakydamas, 
"kad Alf. Dargiui buvo malonu pa
braidyti savo jaunystės dierose ir pri
siminimuose”, aš nuo to nė kiek ne- 
susisarmatinu. Priešingai, juose brai
dau ne t’k su malonumu, bet ir su pa
sididžiavimu. Jeigu iš mūsų būrio te
būtų išėjęs tiktai mūsų grafikos di
džiūnas V. Petravičius, ir tai jau bū
tų ko didžiuotis, savo pirštus prie jo 
išėjimo prikišus, bet kai visas būrys 
išėjo tokiu spiečium ir su tokia me
ninio atskleidimo jėga, kuri iš tikrųjų 
ir pradėjo tikrąjį lietuviškos grafikos 
meno kelią, savos, niekuo nesekan
čios, nieko nekopijuojančios, tai ar 
neverta to spiečiaus spietimosa pra
džią atsiminti su tikru malonumu.

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMU 

UI
TAISO STOGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
1914 W. Cermak Rd.
CICERO. ILL. 60650

Tel. — <W2 3200
Alfonsas Dargis 1
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LR 3-1083
PLENTY OF

7%
Mokamas už 4 m. 

certifikatus.
Minimum $3,000

Z*

FREE PARKING
6 ¥2%

Mokamas už 1 m. 
certifikatus.

Minimum $1,000

SPACE

5 ¥<%
Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D, 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. Ir PENKTAD. 9 v. r. Iki 5 ▼. v.
VALANDOS- SE9TAD. 8 v. r. iki 12 v. d. Trečiad: uždaryta. 

PIRMAD. IR KETVIRTAD. 9 ▼. r. iki 9 v v
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• ŠALTINIS, 1973 m. gruodžio 
mėn. Nr. 6 (1301). Tiikybinės ir 
tautinės minties žurnalas. Išeina 
įkas antras mėnuo. Leidžia Šv. Ka- 
ziimiero sąjunga ir marijonai. Re
daguoja S. Matulis, MIC. Admi
nistruoja J. Duibiakas. Metinė pre- 

I sv.
k .

jos adresas: 16 Hound Rd., West 
tų kalboje”, A. Vanago “LIE. PA- įBridgford, Nottingham NG2 
V/.RD2 kt Platus 6AH, England.VARDĖ Donelaitis” ir kt Platus

By 1986 
Nancy will be 
ready for college
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* Tears Savings
Certificates

(Minimom $5.000)

^V4%
Ali aceounta com 
po lindėti daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

Nuo
1914 Metų
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje

Sąskaitos apdraustos Iki 
$20,000.00

MIDLAND 
SAVINGS

AND LOAN ASS’N. 
<040 ARCHF.R AVENUF 
CHICAGO, ILL. 60632 

Phone 254-4470

TRAVEL ADVISORS OF AMERICA, INC.
Nauja agentūra su patyrusiu personalu kelionėms j 

U.S.S.R., lietuvė vadovė Loretta Kasis turi:

7 KELIONES J LIETUVA 1974 METAIS
žemiausiomis kainomis:

1— Gegužės 19 d.
2— Birželio 16 d.
3— Birželio 30 d.
4— Liepos 14
5— Liepos 28
6— Rugpiūčio
7— Rugsėjo 8

d. 
d.
11
d.

d.

sava’tes 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites

.2V”
2

. 2
2 

2% 
. 2

Grupės 1, 3 Ir 6 apima 4 naktis Leningrade. 5 naktis Vilniuj (atskren
dama j Vilnių iš ryto ir 1 ekskursija į Kauną), 3 naktis Minske, 1 naktis 
Maskvoje ir 4 naktis Copenhagen (su ekskursija į Malmo, Švediją).

Grupės 2, 4, 5 ir 7 turi viską tą patį, tik po 1 nakties Copenhagen 
grįšime namo.

Visais kelionių reikalais kreiptis j
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA, INC.
180 N. Michigan Avė., Chicago, III. 60601

Suite 328
Tel. 346-010 2

Lorettą Kasienę ten rasite antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 iki 7 
vai. vak., ir šeštad. nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Bet kokiu laiku ga
lima skambinti Lorettai Kasis j namus, kam nepatogu važiuoti j miestą — 
galima bus reikalus atlikti jos namuose pagal susitarimą telef. 776-0180.
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Kultūrinė kronika
Iš Lietuvių rašytojų draugijos 
veiklos bei rūpesčių

Naujųjų metų proga Lietuvių Mums duotasis literatūrinis pus- 
rašytojų draugijos pirmininkas valandis LPB seime buvo užpil- 
"eonardas Andriekus valdybos dytas Draugijos pirmininko kal- 
vardu išsiuntinėjo draugijos na
riams laišką, linkėdamas sėkmės rašytojų padėtį tremty ir Antano 
'kūryboje ir gyvenime. Laiške pa
liečiama taipgi daug literatutinių 
faktų, kurie yra įdomūs visiems

ba apie mūsų grožinės raštijos bei

ir Šviesos - Santaros suvažiavimo li
teratūros vakare Tabor Faunoje 
Michigane.

Nauja apraiška mūsų padan
gėje buvo .praėjusiais metais LR 
Draugijos .paskelbtoji PETRO 
VARKALOS 2500 dol. premi
ja už literatūrinį lietuvio vei
kalą, išverstą į anglų kalbą ir iš- 

i metais.

Gustaičio humoristiniais eilėraš
čiais, kuriuos skaitė pats autorius. 
Rugsėjo 10-tą gi premijos čekį 

imiūsų literatūros bičiuliams. Tad, Eduardui Cinzui įteikė Draugijos 
pasinaudodami anuo Pirminin- vicepirm. Algirdas Landsbergis 
ko laišku, čia informuojame 
mūsų skaitytojus.

Praėjusieji metai buvo reikš
mingi pačiai LRD valdybai, nes 

*vkoivo 25-tą ji (pradėjo antrąjį tri
metį, lydima vilties, jog ištesės. 
Tenka pasakyti, kad metai buvo 
gana turtingi liūdnais ir džiu
giais įvykiais.

Praėjusiais metais E Draugijos ^^^797^1976 “metais, 
“etatas, P.B Varka- 

la, gyvena Anglijoje: Arran 
Court, Briar Hiill, Piurley, Surrey.

Bet pati įdomiausia visoje mū
sų literatūros raidoje tikriausiai 
bus LIETUVIŲ FONDO RU- 
DAITYTĖS LITERATŪROS 
PREMIJA. Velionė, dr. Konstan
cija Rudaitytė, testamentu užra
šė dvylika tūkstančių dolerių 
tremties rašytojui, kiuris Lietuvių 
fondo bus rastas geriausiu jos 
mirties metais. (Lietuvių fondas 
šaukėsi LR Draugijos pagalbos. 
Sudaryta komisija iš Leonardo 
Andriekaus, Alfonso 'Nykos-Ni
liūno, dr. Viktorijos Skrupskely- 
tės, dr. Rimvydo Silbajorio ir An
tano Vaičiulaičio. Si komisija, 
gruodžio 1'5 d. susirinkusi Wash- 
ingtone, visais balsais pripažino 
geriausiu lietuvių rašytoju 1971 
m. (Rudaitytės (mirties • metais) 
JONĄ AISTĮ, nutardama, kad 
palikimo pinigai skirtini visiems minti, jog valdyba stengėsi kelti 
velionio raštams išleisti, kurie su- LR Draugijos vardą visuomenė- 
darytų apie 4-5 įtomius. Nutari- je. 1973 m. jai atstovauta PLB 
mą įtvirtina Lietuvių fondas, seime Washingtane, Kanados

rius — Mykolą Vaitkų ir Joną 
Aistį. Abu jie labai iškilūs poetai1 
paliko nejaukią tuštumą mūsų 
rašytojų draugijoje. Mykolas 
Vaitkus mirė gegužės 20-tą Pro-! 
vidence, Jonas Aistis — birželio 
13-tą Washingtane. Abiejų laido
tuvės .buvo graudžios; abiejose 
dalyvavo Draugijos pirmininkas 
ir tarė atsisveikinimo žodį.

Praėjusiais metais į LRD pri
imti 4 nauji nariai: Danutė Bra- 
zytė-Biodokienė (6634 S. Rich- 
mond, Chicago, III. 60629), Va
cys Kavaliūnas (17918 Harland 
Avė., Cleveland, Ohio 44119), 
Agnė Lukšytė (Box 1653 G.P.O., 
Syldney N. S. W. 2004, Austra- 
lia) ir Vytautas Volertas (405 
Lean Avė., Delran, N. J. 08075). 
Šiuo metu LR Draugijai priklau
so 89 rašytojai.

Be to, valdybos yra pakviesti 
nariaisair davę sutikimą dar šie 
asmenys:

EDUARDAS CINZAS, Lietu
vių rašytojų draugijos praėjusių 

,^metų įpremijos laureatas, įgyvenąs 
^Belgijoje ir talentingai pasireiš

kęs grožine iporza periodikoje bei 
romanu “B rolio Mykolo gatvė”.

VIKTORIJA SKRUiPSIKELY- 
TĖ, literatūros daktarė, dėstanti 
literatūra Oberldno kolegijoje 
Ohio valstybėje ir mūsų grožinė- 

^je raštijoje pasižymėjusi recenzi- 
niais bei moksliniais straipsniais.

ŽENTĄ TENISONAITĖ, po
etė ir nederiandų poezijos vertė
ja į lietuvių kalbą, o taip pat ir 
mūsų (poezijos — į nederiandų 
kalbą. ‘Jos išversta nederiandų 
poezijos antologija buvo palan
kiai 'vertinta lietuvių spaudoj. 
Panašiai lietuvių .poezijos antolo
gija nederi anidiškai buvo palan
kiai 'priimta Europoje. Vertėja 
.gyvena 'Antwenpene.

Valdyba nuoširdžiai įprašo vi
sus narius išreikšti savo nuomonę 
šių trijų rašytojų atžvilgiu. Tuo 
tikslu siunčia antspauduotą voką 
ir lapą su .minėtų asmenų pavar
dėmis, Atsakymų laukiama iki 
vasario 20 d. Atsimintima, jog 
dabar LRD oficialius adresas yra 

v>Kultūros Židinio Brooklyne. Val
dybai siunčiamus laiškus prašo
ma adresuoti taip: Lithuanian 
Writers, Association, c/o Lith- 
uanian Cultural Center, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

1973 'metai buvo itin turtingi 
literatūrinėm premijom. Kaip 
minėta, LRD premija teko Edu- 

'•ardiui Cinzui. Iškilmingas premi
jos 'įteikimas 'buvo numatytas 
rugsėjo 2 d. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime Washiing- 
tone — pabaigos iškilmėje. Lau
reatui nespėjus atvykti, premijos 
1000 dol. čekį iš Lietuvių fondo 
tarybos pirm. dr. K. Ambrazai
čio priėmė LRD pirmininkas.

Poetas Leonardas Andriekus, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas
• Nuotr. V. Maželio

ba tuojau norėtų išgirsti nuomo- ro direktoriaus Jano Jurašo at
neš, kaip šią sukaktį tinkamiau-' viras laiškas apie kūrybinės lais-
šiai paminėti. | vės varžymą Lietuvoje ir atspaus-

Praėjusiais metais kilo mintis dintas Londono įtakingame žur- 
įsteigti LRD fondą, į kurį dėtų 
žymesnius 'įnašus patys rašytojai 
ir rašytojams palankūs mecena
tai. Iš tokio fondo būtų gėlimą iš
leisti mirusių rašytojų nepaskelb
tus raštus ar paskelbtų raštų rink
tines. Valdyba šio fondo planų 
dar nėra pakankamai išstudija
vusi.

I Pabaigoje dar pravartu pri-

nale “4ndex”.

i Šį savaitgalį paskiriama 
Books Abroad - Neustadt 

tarptautinė literatūros 
premija

Premija yra 10.000 dolerių. 
Skiriama kas dveji metai. Ji įs
teigta 1970 metais tartptautinio 
literatūros žurnalo “Books Ab
road” redakcijos ir leidėjų 'pa
stangomis. Žurnalą leidžia Okla- 
homos universitetas. 'Kas antri 
metai 10.00 dolerių premiją už-

LRD valdyba 'gi yra linkusi rū- Lietuvių Dienoj Toronte, Kuni- 
pintis minėltų raštų suredagavi- >gų suvažiavime New Yorke, __ _
mu bei išleidimu, jeigu bus pra- Mokslo ir kūrybos simpoziume tikrino savo mecenatiškiu mostu 
šamą. i Chicagoje ir t. t. Apie Draugiją Neustaditų šeima, todėl ir įprerni-

iNepalanikios aplinkybės, o J®.' “formuoti ir 'kitataučiai. Valdy- j,a vadinasi Books Abroad-'Neus- 
biausiai nuotoliai, niekais paver-, os lPastan,8°<m J anglų kalbą iš- tadt vardu. Po Nobelio premijos 
tė valdybas pastangas PLB seime .verstias dramatiškasis Kauno teat- ji dabar yra visu pasauliniu plo- 
sušaulkti visuotini rašytojų susi
rinkimą. Dėl mažai užsiregistra
vusių rašytojų jis negalėjo įvykti. 
Po to valdyba yra nutarusi ruoš
ti sritinius narių susirinkimus 
mieštuose, kur 'gyvena didesni 
būreliai rašytojų. Pirmasis toks 
rašytojų sambūris bus Los Ange
les balandžio mėnesį, dalyvau
jant Draugijos pirmininkui.

1976-tais sueina 30 metų nuo 
LRD atgaivinimo tremty. Ji at
gaivinta 'Augsburge 1946 m. E 
narių terpo yra pasiūlymų ta pro
ga išleisti metraštį ar almanachą. 
Įdomu, ar atsirastų asmuo, kiuris 
tokį leidinį suredaguotų. Valdy-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, lllinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

FRANK'Š TV and RADIO? INC.
S240 SO HALSTED STREET TEL. CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS.

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
-**• ...

reikšmingiausia ir savaitės penktadienio vakaronėje je dalyvaus. Ekrane bus rodomos 
(vasario 15 d.) 8 vai. vak.

čiu bene
prestižu ir pinigine suma.

Pirmą kartą ji buvo paskirta įdomius susitikimas siu foto pašau-1 
1970 'metais italų poetui Giussep- lyje išsikovojusiu gerą vardą Kas-1 
pe Unigairetti, antrą kartą (1972 tyčių Izokaičiu. Jis pats vakaronė- toriuim. Visi kviečiami, 
m.) premija teko koliumibiečiui 
rpmanistui Garcia Marąuez.

Šiemet premijai gauti yra vie
nuolika kandidatų: lan Hamiil- 
ton Finlay (poetas, skotas), Gy- 
ula Illyes (poetas, taipgi be
letristas, dramaturgas, vengras), 
Eyviinid Johnson (beletristas, šve
das), Doris Lessing ('beletristas iš 
Rodezijos), Henry Michaux (po
etas, prancūzas), Francis Paruge 
(poetas, prancūzas), Georgės 
Schehade (poetas ir dramatur
gas, libanietis), Anna Seghers 
(Rytų Vokietijos beletriste) Wole 
Soyinka (dramaturgas ir poetas 
nigerietis), Zaharia Stancu (be
letristas, rumunas).

Jury komisija yra sudaryta iš 
įvairių tautų žinomų rašytojų ir 
literatūros kritikų. Jų yra viepiuo- 
lika. Savo kandidatą pasiūlo 
kiekvienas jury 'komisijos narys, 
o paskui visi bendrai svarsto ir 
balsuoja. Dvyliktuoju jury ko
misijos nariu yra pats Books Ab
road žurnalo redaktorius prof. 
dr. Irvair Ivask. Tačiau jis savo 
kandidato komisijai nesiūlo.

bus | K. Izokaičio meniškosios nuotrau
kos ir vedamas pokalbis su jų au-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

STANLEY JR. SAYS:

ONLY

Dr. Vinco Maciūno studija 
“Lietuvos himno istorijos 

bruožai"
žinomas mūsų literatūros is

torikas dr. Vincas Maciūnas 
šiuo metu parašė plačią studiją, 
liečiančią Lietuvos himno atsi
radimo aplinkybes, jo varžybas 
su kitais tekstais bei melodijom, 
ginčus dėl himno gerumo ar 
prastumo ir himno įsigyvenimą 
tautoje. Studija, gausi šalti
niais, periodinės spaudos citato
mis bei įvairių žmonių nuomonė
mis, apima laikotarpį nuo Vinco 
Kudirkos parašyto himno at
spausdinimo “Varpe” 1898 m. 
iki šio pokario okupacijos. Stu
dija bus pradėta spausdinti 
“Draugo” kultūriniame priede 
kitą šeštadienį, minint Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 56- 
tąsias sukaktuves.

KASTYTIS 1ZOKAITIS
KULTŪRINĖJE VAKARONĖJE 
CHICAGOJ

Jaunimo centro kavinės kitos

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEl AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA) 1776 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntlniai, 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.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated witb PODAROGIFTS, INO.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams Ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje ištaigoje 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

MUSŲ SKYRIAI
AUentown, Pa. — 126 Tilghmaii Street .................. ........................
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ...„..................... .. ..................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ----- -- --------------
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ......... .............................
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue ......... . ...................
Chicago, DI. 60629 — 2608 West 69 Street ........................ ..............
Chicago, m. 60609 — 1855 West 47 Street ...................................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ............. .............
Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ........................ .
Farmingdale, N. J. — Freevood Acres Rt 9 ............... .... . .............
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ___ ______ __
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hlllside Avenue .......... . ............
Los Angeles 4, Callf. —- 159 So. Vermont Avenue .......................
Newark, N. J. — 378 Market Street ...................................................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .... ............ ...................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue .......................................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ....................... .......
Rahway, N. J. — 47 East Mllton Avenue ................... ...................
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue ...................................
Syracuse, N. V. 13204 — 515 Marcellus Street ...............................
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ....................... .. ..... . .........
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street ...................................................

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
7714)696 
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

LeBaron 2-Door Hardtop

Save up to $1,500.00 on new 1973’s

BALZEKAS
ECYSLER PLYMOUTH VALIANT IMPERIAL E 

| 4030 So. Archer Tel. VI 7-1515 į
E E
SS Buy In Iirlghtun Park—You Iton’t Have To Drlve Milės For Service S 
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AIR-CONDmONED
MAŠINOMS

REpublic 7-8600

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVENUE

TRYS MODERNIŠKOS 
KOPLYČIOS
VIETA

REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovenhilI 6-2345-4
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

I

t

i

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. OfilMIF 

Laidotuvių 0 i r e k t o r i a J 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

I
v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PRILUPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, DL Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 8-8572

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188-39

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



Nr. 34 (6) — psl. 8 DRAUGAS — MGHBLAS, MEINAS, LCTERATCRA Šeštadienis, 1974 m. vasario mėn. 9 cL

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST.. CHICAGO, ILL. 60629. TELEF. 925—598*

ANTANINA GUSTAITYTE-SALCIUVIENE
Pluoštelis prisiminimų apie rašytoją, visuomenininkę

ST. LEONAITIENĖ

Malamu prisiminti, kad tam 
trumpam Lietuvos žydėjimo laiko
tarpy turėjom jau nemažai aukš
tąjį mokslą baigusiųjų moterų, 
aktyviai dirbusių visuomeniniam, 
kultūriniam bei politiniam dar
be. Sunku būtų išvardinti itas mū
sų pirmtakes, kurios užsitarnavo, 
kad jų darbai nebūtų pamiršti, 
nes jos paliko didelį įnašą Lie
tuvos ateičiai.

Viena iš tų buvo Antanina 
Salčiuvienė-Gustaitytė, nuo ku
rios gimimo šiemet sueina 80 me
tų ir 15 m. nuo jos mirties.

Šia proga tebūna man leista 
prisiminti mielą seserį ir pirmąją 
mano mokytoją. Antanina Gus- 
taitytė 'gimė 1894 m. Suvalkų 
krašte 'Rutkiškių viensėdy Kateri
uos ir Kazimiero Gustaičių šei- 
moję. Ji buvo antroji amžiumi 
šešių diufkterų tarpe. Prieš I-jį pa
saulinį karą 1913 m. ji baigė 
“Marijos” vardo Kauno gimna
ziją. Karo motu 1914-1917 bai
gė Aukštuosius pedagoginius kur
sus Maskvoje. Karui pasibaigus, 
grįžus Lietuvon, gilino studijas, 
Berlyno Universitete 1918-1919 
m. gamtos^geografijos srityje. 
Baigusi studijas ir sugrįžusi tėvy
nėn, ji įsijungė į visuomeninį, pe
dagoginį -bei kūrybinį darbą. An
tanina 'gerai žinojo svetimas kal
bas, stropiai sekė užsienio moks- tošelė buvo pasirinkusi mane, už,ir dabar: Vaičiūno — “Tremti-
lo, literatūros pažangą, dažnai 
lankėsi užsieny ir neatsiliko nuo 
Vakarų pasaulio kultūros.

Dėdės poeto įtakoje 
išaugo “Auksė”

Graži tėviškės aplinka, darnus 
ir pavyzdingas šeimos sugyveni-' 
mas išugdė jos sielą ir jausmus 
gėriui ir gražiui. Taip pat didelę 
įtaką jai darė dėdė poetas kun. 
dr. Motiejus Gustaitis, žymusis 
Lietuvos eruditas, vadinamas 
dzūkų krašto švietėju. Būda
ma dar gimnazistė, studentė, ji 
uoliai reiškėsi lietuviškose akade-i 
minėse draugijose ir rašė straips
nius "Auksės” slapyvardžiu tuo- i 
metiniuose leidiniuose: “Šalti
ny”, “Atedity”, “Sandaroj”, o vė
liau “'Lietuvos Aide”, 'periodinėj 
spaudoj ir kultūriniuose žurna
luose. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais ji buvo žymi visuomeni
ninke, aktyvi organizacijų narė: 
Aboliudjonistų draugijas narė ir 
“Aboliucijonisto” leidinio redak
torė, Mergaičių 'globos dr-jos na
rė ir Lietuvos aukštąjį mokslą 
■baigusių moterų akademikių dr- 
jos pirmininkė. Šios minėtos 
draugijos priklausė tarptautinėm 
organizacijom ir Antaninai daž
nai tekdavo atstovauti Lietuvos 
moteris užsieniuose.

Antosėlė globoja ir moko 
jaunesnę seserį

Mūsų šeimoje vadinamą Anto- 
sėlę aš įprisimenu kaip liekną 
šviesiaplaukę, ilgakasę, dėvinčią 
(dar tais laikais) ilgas sukneles. 
Ji ir dvi vyresnės seserys būdavo 
retos viešnios namuose, tik šven
čių ir atostogų metu sugrįždavo.

Antanlna Gustaitytė-Salčiuvienė ir prof. Petras Šalčius 1925 metais

Tėviškėje tada “užvirdavo gyve-iką aš jai ir šiandien jaučiu pa
neš dažnai susiburdavo i garbą ir padėką, nes ji ne tik na-namas”,

Kauno žymesnieji lietuviai vi- 
sucmeniininkai bei apylinkių stu
dijuojantis jaunimas. Mūsų mo
tulė, gausios šeimos motina ir 
stambaus ūkio rūpestinga šeimi
ninkė, būdavo gerokai užimta. 
Grįžusios namo tyresnės seserys 
(gimnazistės ir jau studentės) 
buvo įpareigotos auiklėti ir mo
kyti mus tris jaunesnes, kaip tė
veliai vadino — II-ją laidą. An-

muose, bet ir gimnazijos pirmose 
klasėse buvo mano mokytoj a- 
auiklėtoja.

Mokytoja mažiesiems, 
“gydytoja” vyresniesiems

Ji darė man gerą ir didelę įta
ką. Būdama dar 4-5 metų, aš jos 
išmokytus pirmuosius patrioti
nius eilėraščius gerai prisimenu

GINTARO BALIUI RUOŠIANTIS
Iš metų į metus Gintaro ba

liaus komitete dirba, pluša skir
tingos narės. Tačiau, gintarėlių 
pristatymo šokių koordinavimą 
bei choreografiją visada atlieka 
pasišventusi, energinga Genovai
tė Giedraitytė-Maluskienė. Štai 
jau artėja 14-tas tradicinis balius 
ir, kaip ir praeityje, prasideda jos 
rūpesčiai, nemigo naktys, kelio
nės į repeticijas, kartojimas, daili
nimas...

Genovaitė Giedraitytė-Malus
kienė, gimusi ir augusi kultūrin
goje Chicagos lietuvių — Geno
vaitės ir Juozo Giedraičių šei
moje (abi senelių šeimos atvyko 

1 iš Lietuvos), vos sulaukusi 6 m. 
amžiaus, pradėjo lankyti klasiki
nio baleto mokyklą. Jos garsūs 
mokytojai — L. Novikoff (bale
rinos Pavlovos partneris), Bent- 
ley Stone, Walter Camcryn, Ber- 
nice Holmes paruošė ją per 6 
metus scenos pasirodymui Met
ropolitan Operos statomoje Car- 
men, Indianopolyje. Vėliau Ge
novaitė šoko su Sadler Wells ba
leto kompanija iš Londono, Chi
cagos Baleto Gildą (vėliau tapu
sia Lyrikos baleto kompanija), 
televizijoje, Chicagos parodoje ir 
kitur.

Nors baleto studijos užėmė di
delę dalį jos laiko, ji sėkmingai 
baigė Šv. Jurgio parapinę mo
kyklą ir, vėliau/ Šv. Kazimiero 
akademiją. Šių mokyklų palikti 
pėdsakai — graži lietuvių kalba. 

nio dainą”, Adomo Jakšto — “Jū
rą motinėlę” ir daug kitų. Apie 
didingą Lietuvos praeitį, tolimus 
dar negirdėtus svetimus kraštus, 
žemės ir žvaigždžių paslaptingus 
taikus ne tik mes jaunesnės sese
rys, bet ir kaimynų vaikai, susi
rinkę sodo medžių pavėsy, klau
sesnės išsižioję jos “pamokų”. Ji 
buvo mokytoja mažiesiems, “gy
dytoja” bei patarėja apylinkės 
vyresniiesiams.

Nepalaužiama feministė

, 1922 m Antanina ištekėjo už 
Lietuvos pirmtako kooperatinin
ko, ekonomijos mokslų dr. prof. 
Petro šalčiaus. Augindama šei
mą (dukterį Giedrę, dabartinę 
dr. Sidrienę, ir sūnų Algimantą), 
sugebėjo atsiduoti kūrybiniam 
darbui, taip pat nepamiršo ir 
manęs — savo “mokinės”. Aš, 
būdama jau studentė, jos pata
riama rašiau pirmuosius straips
nius, jos raginama, skaičiau re
feratus, daugiausia lietuvės mo
ters temomis. Antanina buvo gi
liai demokratinių (pažiūrų ir ne
palaužiama feministė. Raštuose 
bei paikai tose ji drąsiai reiškė sa
vo nuomonę, smerkė laisvesnes 
miestų ‘ipcniiutes” ir apgailestavo 
nelengvą moters dalią, kurią iš
naudojo nusigyvenęs, nusigėręs 
ūkininkas ar miestų darbininkas.

Tuzino knygų autorė

Antanina Gustaitytė-šalčiuvie- 
nė per trumpą savo kūrybinį lai
kotarpį (1930-1940) buvo para
šius ir išleidus keletą gamtosige- 
ografijos vadovėlių gimnazijos 
kursui, 8 ramanus-apysakas ir vi
są eilę straiiipciĄių. Rankraščiuose 
Įtiko kelios dramos, o “Sofija Vy- 
tautaitė” padkutiniu metu jau 
buvo statoma Kauno teatre. De
ja, staigi ir netikėta rusų Okupa
cija, žiauri dvasinė priespauda 
palaužė jos ne tik kūrybinę nuo
taiką, sveikatą, 'bet skaudžiausiai 
išgyveno ji, kai karo audros at
skyrė amžinai mylimus vaikus 
nuo tėvų. Vaikai, vasaroję pas 
tetą ūkyje, netikėtai atsidūrė Va
karų 'pasauly, tėvai, laukę nesu
laukę grįžtančių valkų, liko Kau
ne, vildamiesi netrukus pasima
tyti.

1958 m. mirus prof. Petrui Šal
čiui, po 5 mėn. staiga sukrito ir 
Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė. 
Jie abu palaidoti senučio Kauno 
pašonėje — Pažaislio kapuose, il
sisi savo gimtoje žemelėje.

Ji yra Amerikos šokių žinovų ir 
mokytojų draugijos narė

Žingsnis žingsniu su Geno
vaite Maluskienė dirba kita pui
ki Amerikos lietuvaitė — Cecili
ja Matulaitė (Matui). Gimusi ir 
augusi Cicero, Ilk, atvykusių iš 
Lietuvos tėvų dukra, pirmas mo
kyklos dienas pradėjo Šv. Anta
no parapijos mokykloje Kaip ir 
daugelis kitų čia gimusių ir augu
sių lietuvių, Cecilija pamėgo lie- 

' tuvių tautinį šokį, lietuvišką dai
ną. Priklausė Bruno Shoto vado
vaujamai Ateities šokių grupei, 
kur artimai susidraugavo su Ge
novaite. Vėliau įsitraukė į Lietu
vos Vyčių veiklą.

Cecilija Matulaitė mokino kla
sikinius baliaus šokius, taip pat 
pati šoko įvairiose balių salėse. Su 
Ateities šokėjais dalyvavo pasau
linėje parodoje New Yorke, išpil- 
dant lietuvių dienos programą. 
Dabar moko Vyčių tautinių šo
kių šokėjus ir duoda kalėdinių 
šiaudinukų pamokas. Ji yra Con- 
rad Hilton viešbučio Towers vir
šininkė

Debiutančių — gintarėlių pri
statymo šokių figūros ir muzika 
yra paimta iš lietuviškų tautinių 
šokių ir pritaikyta baliui. Poros 
mėnesių intensyvus treniravimas 
atneša puikius vaisius: grakščios, 
gražios lietuvaitės, atrodo, yra 
užaugusios balių salėse.

Gintaro balius, skirtingas nuo 
kitų kotilijonų, sudomino Ameri
kos visuomenę. 1965 m. aštuo- 
nios gintarėlės buvo pakviestos 
dalyvauti Chicagos muzikos fes
tivalyje, McCormick pašuto

Turėdama neribotą jaunatviš
kos energijos kiekį, Genovaitė įsi
jungė į Vyčių chorą, Ateities šo
kėjų grupę, Alice Stephens daini
ninkes, Vytauto Bielajaus vado
vaujamą tarptautinių šokių gru
pę prie Chicagos universiteto. 
Nelaimingas kojos sužeidimas 
privertė nutraukti klasikinio bale
to studijas ir šakį. Tuo laiku De- 
Paul universitete studijavo teat
ro ir radijo departmentuose. Ji 
daug pastangų įdėjo, perorgani
zuodama Vyčių chorą ir tautinių 

•šokių grupę bei mokindama Atei
ties Atžalyno šokėjus.

Įsitraukusi į tautinių šokių gru
pes, pradžioje skolindavosi savo 
mamytės tautinius rūbus. Vėliau 
jai padovanojo Lietuvoje austą 
rūbams medžiagą velionė Nora 
Gugienė, kuriuos pasisiūdinusi, 
Genovaitė juos ir šiandien tebe
nešioja bei labai vertina.

Įgyvendinus gen. Lietuvos 
konsulės p. Daužvardienės mintį 
ir svajonę suruošti Gintaro balių, 
Genovaitė Maluskienė tapo ne
pamainoma jo dalimi. Nuo pat 
pirmojo debiuto iki dabar jau įsi
gyvenusia tradicija tapusia pri
statymuos, tik 1968 m. ją turė
jo pavaduoti p. Pranciška Gra- 
montienė-Šlutienė, nes Genovai
tė laukėsi dukrelės, gi kita duk
relė sirgo ligoninėje.

Genovaitė Maluskienė dabar 
vadovauja Lemento lituanistinės 

’ mokyklos tautinių šokių grupei.

Arie Crovvn teatre, išpildant pri
statymo šokius ir grojant lietuviš
kas melodijas. Ten buvo per 
5000 žiūrovų.

Chicagos Istorinė draugija sa
vo 1972 m. leidinyje, aprašyda
ma ypatingus įvykius Chicagoje, 
įdėjo Gintaro baliaus debiutan
čių fotografiją, priskirdama šį 
balių prie ypač žymių parengi
mų.

Pažymėtina, kad pristatomos 
lietuvaitės — gintarėlės nusilen
kia iki pat grindų. Tai vienintelė 
grupė visoje Amerikoje, atliekan
ti tokį reveransą. Pabandykim 
mes tai padaryti, ar pasiseks?

M. K.

OLANDIJOS PARAMA 
SPAUDAI

Olandijos vyriausybė pasiūlė 
to krašto pasauliečių katalikų 
leidžiamam vakariniam laikraš
čiui “De Tijd” 650,000 dol. me
tinės paramos, jei pats laikraš
tis surinks 350,000 dol. ir jei jo 
tiražas nebus mažesnis kaip 
55 000. Dabar jo spausdinama 
90,000. Tas pasiūlymas ir susita
rimas galioja trejiems metams. 
Tai pirmas atsitikimas, kad 
Olandijos vyriausybė skiria pa
ramą bet kokiam laikraščiui.

Cecilija MatulaltS-Matul

IŠ MOTERŲ PASAULIO

— Lietuvių abiturientų-čių, 
bebaigiančių šį pavasarį aukštes
niąsias mokyklas, .pristatymo bei 
susiipažlniimo vakaras - pobūvis į- 
vyks gegužės .19 d. Sabre Rocm 
salėse.

Abiturientai registruojami 
šiais tol.>778-2233 pas S. Bace
vičienę ir RE7-2560 >p. Jelicaiie- 
nę.

Vakarą globoja ir rengia Lie
tuviu moterų federacijos Chica
gos klubas, talkinamas tėvų ko
miteto.

STUDIJA APIE GĖLES
IR LIGONIUS

Britų medicinos žurnalas 
“Lancet” perspėja, kad atneštos 
gėlės į ligonio kambarį gali pa
didinti galimybes ligoniui užsi
krėsti. Miami universiteto medi
cinos žurnalas pataria nelaikyti 
gėlių tuose kambariuose, kur 
yra ligonių, gydomų nuo apde- 
gimo, kurie yra operuoti kurie 
turi neurologinius sutrikimus, 
kui- yra sergančių vaikų, apskri
tai pataria nenešti gėlių puokš
čių į ligoninę.

AMŽINOJI 
DOVANA

Kaip trapūs ir nereikšmingi 
medžiaginiai dalykai yra šioje 
žemėje, parodė didysis raudona
sis tvanas. Rusams okupavus 
mūsų kraštą, komunistai tuojau 
atėmė sunkiai sutaupytas san- 
taupas banke, užgriebė kruvinu 
prakaitu sulipdytus namelius, 
palikdami savininką kampinin
ku (tai dar viena laimė!), nes 
dažniausiai išmesdavo visai 
lauk. Didžiausiu vargu išdirbtoji 
žemelė būdavo okupantų nusa
vinta, netgi vaikų ir tėvų meilė 
susvyravo, vieniems ar kitiems 
įskundžiant net savo namiškius.
Teliko tik didžioji meilė mielai 
kenčiančiai tėvynei, įmūryta 
širdyje, kaip Adomo Mickevi
čiaus “Konrade Valenrode” Al
dona — bokšte. Tik negalėjo 
okupantai išrauti nei mokslo, 
nei kitų gilių minčių iš mūsų 
smegenų. Tokie svarstymai už
klysta po Kalėdų švenčių, kai 
matai šukes sudužusių žaislų, 
kai paspiri neveikiantį baterijinį 
traukinuką, kai pažvelgi į aukš
čiausios mados vakaryštę sukne
lę, šiandien virtusią skarmalu ir 
išmestą laukan.

Ir džiaugies tada, antru kartu 
skaitydamas, lyg mažas vaikas, 
dar vis besigėrėdamas Birutis 
Pūkelevičiūtės “Kalėdų dovana”. 
Šviežia, ir po Kalėdų nepasenusi, 
miela ir taip puikiai supranta
ma. Liejasi poetiški žodžiai 
sklandžiai, “lyg iš rankovės”, 
kaip viena išsireiškė, kad mažie
ji ne tik suprastų, bet net ir iš
mokę padeklamuotų. Kokia ji 
brangi savo turiniu, savo neuž- 
mirštamumu vaikučiams dova- 

. na!

Kazio Veselkos mėlynos ir 
rusvos spalvingos iliustracijos 
vedžioja eiliuotos pasakos skai- 

, tytoją su lapute ir kiškučiais su 
. ežiuku ir varna, netgi šernu ir 
i grakščia voveryte (ką čia visus 
' beišvardinsi — bus neįdomu vai- ♦*' 
kams!) per Kalėdas. Učia — 
učia!

Ir ežiukas nupūškavo 
Prie kamieno seno klevo 
Baltu sniego takučiu — 
Pas gražuolę voverytę, 
Užsidėjęs ant pečių *
Keistą dėžę nematytą...
Neša, neša — net sušilo: 
Koks sunkus tas gyvulys! 
Gal ten tupi krokodilas? 
O, gal būt, tenai... dramblys? 
Kad tik jis nėprasižiotų.
Kad tiktai nesuriaumotų, 
Kad nekąstų, nebadytų, 
Kad ežiuko... neprarytų!... 
Ai! Iš bąimės ant pakaušio 
Net spygliai jam pasišiaušė, 
O geltona kepurytė •
Nusirito nuo galvos...
Jeigu kiščiai pamatytų, 
Bailiuku jį palaikytų...
Taip jam dreba uodegytė — 
Dar kažką jie pagalvos! 
Pasibeldė į duris,
Laukia, kol atidarys: 
Bar, bar, bar! Ir bar, bar, bar...
— Kas užklydo čia dabar? «>

Kas užklydo ten dabar, suži
nos vaikučiai iš “Kalėdų dova
nos”. Ji pilna smalsaus laukimo. 
O ar yra dar lietuviški namai, 
kur Birutės Pūkelevičiūtės “Ka
lėdų dovana” nėra užklydusi? 
Ai, kokia būtų gėda tėveliam, 
dar nesusirengusiems šios taip 
pigios centais (1.50) ir taip bran- v 
gios savo dvasiniu svarumu pa
rūpinti savo vaikučiams ar vai
kaičiams. Paskubėkite! Iš pusės 
tuzino (atsiprašome mielą auto
rę, kad anuo kartu vieną pake
liui pamėtėme ir paskelbėme tik 
iš penkių) išeisiančių knygelių 
ši trečioji (ir kitos dvi prieš ją) 
“Draugo” lentynose ir “Margi
nių" vitrinoje, laukianti mažųjų 
skaitytojų dėmesio. Greičiausia, 
ir pas pačią autorę gaunama. Pa
mylėkite savo mažuosius ir ap
dovanokite juos amžina dovana!

St S.
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