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Apie Alfonso Dargio meną 
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Dešimt metų sukaktį nuo poeto 
Algimanto Mackaus mirties 
minint.
Draugo 1974 metų kultūrinio 
priedo turinio ir pavardžių 
rodyklė (indeksas).
Laiškai redakcijai.

Kertine parašte
MOŠŲ PAGUODA - KNYGOS

IŠVYKA | ALFONSO DARGIO KOMPOZICIJAS

«... Už kelių dienų baigdami tris
dešimtuosius didžiojo mūsų egzo
do metus, dar <vis galime didžiuo
tis išeivijoje išleidžiamomis kny
gomis. Ėleidžiame jas, nežiūrint 
visų negandų: sumaterialėjimo, 
pasitaikančio nutautėjimo, kai 
kada ir dvasinio ištižimo. Išlei
džiame, herojiškai atsverdami iš 
Lietuvos glėbiais siunčiamų, val
džios remiamą raštiją.

Yra žmonių rašančių. Yra ir 
tokių, kurie knygas beveik be pel 
no leidžia ir spausdina. Yna i- 
skaitančių, ir komentuojančių, ir 
kritikuojančių. Mūsų knygos nėra 
atsiskyrėlės, ar visuomenės paša- 
lėn nustumtos nusidėjėlės. Jos yra 
mūsų gyvenimo šviesioji dalis. 
Mes jas mylime — ramiai, drau
giškai, be aistros. Bent pačiupinė- 
dami pavartome. Bent pasidžiau
giame viršelių išmone ar geru po- 

■ pieriumi.
• Reta mūsų nausėdija apsieitų 

be naujų knygų pasirodymo, be 
v|ų pristatymo, be premijuotų 

"autorių pagerbimo ir panašiai. 
- 'Tai mūsų gyvenimo gaivioji da

lis. Knygos atneša paguodą.
• • •

Gražus tas žodis: paguoda. Jis 
toks šventiškai kalėdiškas. Gal dėl 
to Bronys Raila šį žodį ir pasi-
rinko savo naujai trilogijai aki
mirksnių kronikų serijai pavadin
ti.

Mane intriguoja “Paguodos“' 
tomų viršelių piešiniai. Architek-) 

■: tūriškai patvarios raidės sudaro 
triaukštį trijų skiemenų pastatą: 
Pa - guo - da.

Linksmai kalbant, ar nebus tik 
trečias skiemuo “da” autoriaus 

* nesąmoningai skiriamas jo “išti 
kimiausiai paramai ir pagalbai” 
žmonai Danetai? I tai galėtų at- 
sakyti tik pats autorius.

• * *

šnekant apie viršelius, negaliu 
nepaminėti “Metmenų” 27 nu
merio originalaus viršelio, kurį 
piešė I. Mitkutė. Ant gana primi
tyvios minkštasuolio masės tupi 
uoli lakštingala. Iš jos pražiody- 
tos bumikės rangosi žodis met
menys. Apačioje kyšo išlepinta 
inteligento ranka su stačiu cigaru.

Dūmas prikabintas kajp uode
gaitė...

Ir “Metmenų” pastovus, nors 
ir retas, pasirodymas solidžios 
knygos .pavidalu yra guodžiantis 
faktas. Tik gaila, kad šį leidinį iš 
toliau užsisakyti, atrodo, neįma
noma. Neseniai administracijos 
antrašu siųstas laiškas buvo su
grąžintas atgal: gavėjas išsikėlęs.

• « •

Nesitikėjau, kad išeis Antano 
Maceinos “Didžiojo Inkvizito
riaus” trečioji laida. Ir labai nu
stebau ją pamatęs ant Vacio Priž- 
ginto sekmadieninio knygų stalo 
Los Angeles mieste. Knyga at
spausdinta ‘‘instant printing” bū
du. Yra ir naujai .parašytas auto
riaus įžanginis žodis.

Šios knygos reikšmė šiandien 
yra tiek ipat aktuali, kaip ir pir
mosios laidos metu, daugiau kaip 
prieš 25-rius metus. Juk dabar 
vis dažniau ir dažniau susikerta 
laisvės principai su totalitarinių 
valstybių jsisūrėjusiomis dogmo
mis. Laisvės ir duonos filosofiją 
skaityti visuomet pravartu.

“Didysis Inkvizitorius” yra An
tano Maceinos kūiybos viršūnė. 
Ypač kalbos stiliumi jis teikia ne 
tik protinę, bet ir estetinę paguo
dą.

» * *

Taigi mūsų knygos — jei įdo
mios ir vertingos — turi teisę pa
kartotinoms laidoms. Todėl lau
kiame dar vieno poezijos antolo
gijos “Žemės” išleidimo, Katiliš
kio “Išėjusiems negrįžti”, A. Kat
kaus “Dailininko dalios”, A. Ny
kos-Niliūno pirmųjų poezijos kny
gų. Jų neradau nei Los Angeles 
miesto, nei vietinės lietuvių bend
ruomenės bibliotekų kartotekose, 
o ką sakyti apie privačius žmo
nes. Daug kas tų knygų neturi ir, 
progai pasitaikius, įsigytų.

* ♦ •

Lygiai analogiškai galėtume čia 
žvilgterėti ir į kitas mūsų kultūri
nio gyvenimo sritis: dailę, muzi
ką, mokslą. Pamatytume, kad 
laisvojo pasaulio lietuvija dideliu 
procentu savo čionykštę egzisten
ciją jau įprasmino ir tuo, kas ligi

Laiškas iš Rochesterio
Mielas Kazy,

Vėl pasitaikė proga mesti Tau 
vieną kitą mintį Iš niujorkinio Ro
chesterio miestelio. Pats Rochesteris 
būtų jau kaip ir miestas, nes, sa
ko, priskaitąs apie 300.000 galvų 
(Žinomą, žmonių; šunų, kačių ir 
žiurkių gal priskaltytum ir dveja 
tiek), bet, suspaudus visus lietuvius 
J krūvą, teišeitų tik miestelis, o gal 

net ir miesteliukas. Taigi, to mies
teliuko gyventojas Alfonsas Dargis 
spalio mėn. 19 dieną Park Avenue 
696 atidarė rudeninę savo darbų 
parodą. Trijuose kambariuose išdės
tyta bene penkiasdešimt darbų, prie 
kurių atidarymo dieną susitelkė 
didelis būrys lankytojų —ameri
kiečių, lietuvių ir kitokių mažumų, 
nes iš kambario J kambarį beslam- 
pinėjant, ausis pagaudavo daug vi
sokio svetimšališko akcento.

Ir miestelyje (turiu galvoj lietu
vius) ir mieste (kai šneku apie vi
sus kitus) Dargis turi daug draugų. 
Gal ne tiek jis pats, kiek jo darbai. 
Net daugeliui tų, kurių kamba
riuose kabo Dargio paveikslai, jis 
pats kiek tolimas, beveik nepažįsta

mas, ar neprieinamas, per aukštas, 
per didelis. Iš tikrųjų gi jis visiš
kai paprastas, pilnas vidinės šilu
mos, draugiškas. Iš kur toks nuo
taikų skirtumas? Pirmiausia, jis, at
vykęs j Jungtines Valstybes, apsi
sprendė koncentruotis tik j savo ta
lentą. Nė galvoti negalvojo savo ta
lentu jungtis J tas čia vadinamas

šiol sukurta ir padaryta. O kur 
dar atainantiejl metai, kuriuose 
tautine ir kūrybine prasme gy
viems kultūrinio darbo netruks. 
Tad su ryžtu J Naujuosius Metusi

Pr. V. 

Dailinlidas Alfonsas Dargis savo studijoje, Rochester, N. Y.

žiurkių lenktynes (rat race). Atvy
kęs, per pažįstamus gavo Kodake 
valytojo darbą, jame ir pasiliko ligi 
pensijos. Kodakas didelė vieta. Jam 
reikia visokių talentų. Reikia ir 
dailininkų. Tik visa bėda, kad tokį 
darbą paėmęs, žmogus pasijunta ir 
pats paimtas ligi pat kaulų smege
nų. Tavo mintis pajungiama pro
jektų projektėliams. Su jais ir guli 
ir keli, juos sapnuoji, juos net va
karienę valgydamas ant staltiesės 
mėgini pasibraižyti, o kitą dieną vir
šininkas tą pastums į šalį, tą pa
lieps pakreipti taip, aną pasukti ki
taip, raudoną spalvą pakeisti gelto
na, mėlyną — žalia. Tu turi talen
tą, bet nebesi sau žmogus. Esi žmo
gus Kodakui. Gali mėginti siusti, 
draskytis, įrodinėti, kad tavo geres
nis kelias, ne jų, kad tavo talentas 
geriau žino ir tikriau jaučia, ko čia 
reikia, negu jų visi skelbimų psi
chologijos mokslai. Vieną sykį iš 
tūkstančio gal ir pasiseks kieno klo
tą kaktą pramušti, bet kas iš to bus? 
Gal dešimtmeti, p’ėšęsis ir prasi- 
lauši, gal savo darbu sugebėsi įtai
goti pirkėją nupirkti už porą mili
jonų daugiau Kodako prekių, bet 
kas iš to teks menui, kas iš to teks 
savo ir kitų dvasiniam augimui? 
Dėl to Dargis ir apsisprendė už duo
ną atiduoti tik fizinę savo pusę, o 
kiekvieną laisvą valandą būti meni
ninku. Buvo nelengva, bet jis ište
sėjo. Atsisakė karjeros, turėjo atsi
sakyti ir daug bendruomeninio dar
bą Jis net “nesimotorizavo". Kaip 
atvyko pėsčias, taip pėsčias ir tebe
vaikšto. Pėstumas irgi daug padėjo 
išsisaugoti nuo Išsiblaškymo, išsi
barstymo, išsitaškymo, padėjo il
gesnius tarpus palikti prie dažo, prie 
teptuko, prie vidinio susikaupimo.

Žinoma, sunkiausia buvo toji 
duoninė dienos dalis. Tiesa, ji ne-

Alfonsas Dargis Kompozicija

reikalavo dvasinio susikaupimo, bet 
ir nekėlė. Aplinka ir grubi virši- 
ninkija spaus te spaudė prie žemės, 
ir Dargis savo žodyne turi daug ir 
labai sultingų žemaitiškų žodžių 
ir posakių tą darbovietės pusę “pa
garbinti”.

šioje parodoje yra net toks mažu
tis paveiksliukas — sėdi tipelis iš
vietėj, o šalia didelis laikrodis, savo 
raiškumu dominuojąs net patį sė
dėtoją. Tai, sako, Kodako Įsltama- 
vimas (seniority). Vienerius teištar- 
navęs, turi reikalus susitvarkyti per 
vieną minutę, kasmet gali prisidėti 
dar po vieną. Po trisdešimties ga
lėsi pasėdėti jau ir visą pusvalandį.

Dabar Dargiui tie dalykai jau už

maršty. Dabar jis pats savo laiką 
gali skaičiuoti, kaip kada patinka. 
Norėdamas galėtų rankas po pa
kaušiu pasikišęs į lubas žiūrėti ar
ba pravažiuojančius automobilius 
skaičiuoti. (Žinau, yra žmonių, ku
rie taip daro) Mūsų kultūrai dide
lė laimė, kad Dargis ne toks. Jo tiks
las visada buvo atsikratyti duoni
niais darbais ir dirbti tik tą, ko jo 
vidinis žmogus reikalauja. Jis ir dir
ba. Ir ne tik dirba, bet ir auga. Pa
rodos atidaryme ne vienas pastebė
jo, kad ji esanti gal pati geriausia 
ir pati stipriausia paroda, kokią ka
da Dargis yra surengęs. Nesiginčy
siu. Gali būti ir taip, bet istorija 
gali reikalą apversti ir kitaip. Žmo
gaus akys įspirtos į priekį, o pa
kaušis žmogiškai maršus. Masė ne
sugeba pasiknisti po praeities dul
kes ir jose paieškoti primirštų ver
tybių. Tik atskiri smalsuoliai jas 
suranda, nudulkina ir parodo viešu
mai. Kiek tokių knygų, muzikos 
kūrinių ir paveikslų yra “atrasta” 
po autorių mirties. Ir Dargis praei
ty yra sukūręs nuostabių dalykų, 
kurie dabar dūli ku muziejuose, me
no galerijose ir privačiuose rinki

niuose. Dabar juos supa tyla, nes 

gerbėjai vis Žiūri, ką tas nenuora
ma dar naujo parodys. O jis vis 
randa ką parodyti, vis pasemia rieš
kučias kitas iš tiktai jam vienam 
teprleinamo šaltinio ir pabarsto nau
jose kasmetinėse parodose.

šiemet jis atėjo su skale visiškai 
naujų spalvų ir naujos technikos. 
Tuoj pravėrus galerijos duris deši
nėje pusėje pasitinka galvą parė
musi, susimąstyme, o gal sielgraužoj 
paskendusi moteris. Prislopintu 
gelsvumu ji bevel švyti iš tamsaus 
dramatiško fono. Ir ji bevei nė aki
mirksnio nebuvo viena. Prie jos grį
žo ir grįžo ir vėl grįžo tie patys 
lankytojai. Žiūrėjo iš tolo, ėjo ar
tyn, kiti net stiklą pirštais lietė. “Tas 
tai man patinka”, buvo girdėti ir 
lietuviškai ir angliškai. Ir jis ne vie
nintelis iš penkiasdešimties, kuris 
taip traukė žiūrovų dėmesį. Dau
gelis traukė.

Kitą dieną užėjau ketvirtą valan
dą. Tad daugumas užsiėmę vaka
rienėmis. Saldau, pabūsiu vienas, ap
mestu visą parodą eilinio žiūrėtojo 
akim. Atidaryme ir žmonių daug, 
o pakalbintieji mėgina paveikslus 
aptarti techniniais (ar kurio kito 
galo) parodų recenzentų terminais. 
Tokiuose žodžiuose gal ir daug gud
rumo, gal net ir išminties, bet man, 
diletantui, jie nieko nepasako, tik 
mintį ir nusiteikimą blaško. Aš no
riu į paveikslus pažvelgti kaip J pie
vą, kaip į mišką, kaip J ežerą, kaip 
į pasaulį, kuriame niekada dar ne
buvau buvęs, kaip į žmones, kuriuos 
susitinku tik pirmą kartą.

Nesuklydau. Galerija buvo visiš
kai tuščia, bent iš karto taip pasi
rodė. Ramu, tylu, vienintelis gyve
nimas eina iš paveikslų, visiškai 
skirtingas nuo tos aplinkos, kurioje 
gyvenu dieną iš dienos. Akys bė
ga nuo vieno paveikslo prie kito, 

nuo susimąsčiusios moters, prie in
tymume skęstančių dviejų žmogys

čių, prie iškilmingos madonos, ap
suptos ikoniška aureole, bėga ir mė

gina sutraukti visus į vieną, į vi
siškai naują, niekur nebūtą ir ne

būsimą dargišką pasaulį. Akys bė
ga, o mintis ieško žodžių, kuriais 

galėčiau tą viską suimti ir aptarti 
paprastai ir visiems suprantamai.

Bet aš ne vienas. Iš tolimesnių 
kambarių laipteliais nulipa moteris, 
ilgu širmu paltu, tamsiais, iki pu
sės nugaros nukritusiais plaukais. 
Akys įbestos į keistai sudriskusių 
spalvų tris figūras. Lūpos susideda 
smagiai šypsenai, lyg priešais būtų 
ne paveikslas, o seniai matytas ir 
labai artimas pažįstamas. Prieina 

artyn, pakelia ranką, bet stiklo ne
paliečia. Smulkiais judesiais apvaikš- 
to linijas, nuleidžia ranką žemyn ir 
galvas judesiais kartoja tą patį, ką 
darė su ranka: gal sekė linijas, gal 
spalvas. Paveikslas pavadintas tik 
kompozicija ir jau pažymėtas par
davimo ženkliuku. Aš pats aną die

ną buvau jį pavadinęs Trim kara
liais ir su didžiausiu malonumu bū
čiau norėjęs turėti savo kukliam 
rinkinėly. Nuo Trijų karalių mo

teris pasuka prie vieno banjo su 
trim dainininkais, paskum prie išti
sos poemos, supintos iš įvairaus 
mėlynumo, raudonumo ir žalumo 
spalvų su medžiais, namais ir dide
liu purvinu lašu, pakibusiu skaid
riam dangaus mėlynume, toliau dar 
prie nugriuvusio žmogaus, tur būt, 
miegančio, nes ranką po galva pa
sidėjęs, kad grindys nebūtų tokios 
kietos, o juodoj sienoj langas su per- 
linkusia (gal iš skubėjimo) švytuok
le. Ties juo moteris ilgai stovi ir gal 
mėgina atspėti, kas tam žmogučiui 
atsitiks, kai laikrodis atsisuks J kėli

mosi (o gal j prikėlimo) laiką, o 
man dingteli mintis, kad jam rei
kės užmiršti sapnus ir skubėti į Ko- 
daką.

Susigriebęs, kad j moters paveiks
lų žiūrėjimą žiopsau perdaug atvi

rai, kiek susimaišau, bet žiopsoji- 
mo nutraukti vis tiek negaliu, nei 
ji paveikslus ne stebi, bet jais gy

vena. Tokiu pat susižavėjimu ji 
praeina ir pro medinį arkliuką ir 
pro rutulį, iškėlusį pagalbos šau
kiančias rankas, ties rankomis susi

kibusia pora plačiai nusišypso, be
veik susijuokia, ir nusigrįžta j šalia 

kabantį labai komplikuotą paveiks
lą. Jo raudonam fone, pribertam 
įvairiausių spalvų formų formelių, 
ryškėja trijų žmonių figūros. Stovi 
ilgai, net rankų nepakelia, matyti, 
mintimi mėgina apimti visą paveiks

lo turinį. Nuo jų meta akį į susi
mąsčiusią moterį, nueina prie durų, 
paima už rankenos, valandėlę stovi, 
pro stiklą įsižiūrėjusi j gatvę, pas
kum paleidžia rankeną ir greitu 
žingsniu vėl grįžta prie susimąsčiu

sios moters. Prieina visiškai arti ir 
žiūrinėja nuo viršaus ligi apačios, 
nuo kampo ligi kampo. Dabar pri

einu ir aš. Atsistoju šalia ir, kelis 
akimirksnius patylėjęs, pasakiau:

— Įdomus.
— Nuostabiai gražus. Ir labai 

prasmingas. Aš jau ketvirtą kartą 
prie jo ir niekaip negaliu suprasti 

ant ko jis tapytas, —prašneka, bet 
galvos į mano pusę nepasuka. Ma
tau tik kiek nusklembtą jos profilį 
ir pagalvoju, kad iš kažin ko ji šiek 
tiek panaši į patį paveikslą. Tik rei
kėtų kitaip aprengti ir būtų visiš
kai ta pat

(Nukelta į 3 pusLį
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Septyni šimtmečiai Tomui ir tomizmuį (12)

Tomizmas ir
DR. GR. VALANČIUS

Žinoma, į šį dalyką žvelgtelsi- 
me tik labai siauručiu ploteliu. 
Pasilikau tai pačiam paskutiniam 
serijos rašiniui, nesgi baiminausi 
ir eventualių įtarinėjimų. Sakau, 
gal priekaištausite man, neva 
bandančiam įterpinėti tariamai 
kontroversinius dalykus sąmonin
gai. Ne visai taip yra.

Tenoriu atkreipti dėmesį į tai, 
kad tie uolieji evoliucionistinių 
erezijų (aiman, tik tariamų) pas 
Teilhardą, tą kuklų ir šventą vie
nuolį - jėzuitą, ieškotojai grei
čiausiai patys nežino fakto, kad 
•pats šv. Tomas Akvinietis yra 
tokiu “eretiku - evoliucionistu”. 
Abejojančius Tomus, kviečiu susir 
rasti Akviniečio "‘Sūmma Contra 
Gentiles”, atsiskleisti trečiojo to
mo įvado 22-jį puslapį (III, c. 
XXII) ir patiems įsitikinti. Tą 
turėtų padaryti ypač tie, kurie 
taip ‘‘autoritetirfgąi ir kompeten- 
trižleai” tempia Tdlhardą ant pa
smerkimo kryžiaus ‘ nukryžiuoti, 
nerodant jokio atlaidumo. Kieno 
jau kieno, o su paties Akviniečio 
liudijimu šioje byloje negalima ir 
neleistina nesiskaityti. Pats Teil- 
faard de Chardin buvo dideliai 
šiuo atžvilgiu skrupulingas ir 
stengėsi bent frantaliai pačiam 
vyriausiam Bažnyčios daktarui 
i(Doctor Communls Ecclesiae) 
niekad neprieštarauti, nes, atro- 
dlo, ir “Corpus Leoninum” jam 
nebuvo nežinomas.

Žinodamasis, jog nesąs pakan
kamu ekspertu tomistinėje teolo
gijoje bei filosofijoje, pats Teil
hardas ,anbt biografų, visad krejp- 
davęsis į savo ordino draugus tė
vus Valensin ir Charies, kurie to
kiais ekspertais neabejotinai bu
vo. Pastarieji šiam nerašydavę jo
kių tomistinių traktatų ar “co- 
mentationes” paskirais iškilusiais 

• klausimais, o tik nurodydavę jam 
pasiskaityti atitinkamas Akvinie
čio raštų vietas. Po šias jiedu, o ir 
kiti gausūs jo draugai (Mambai, 
abu LeRoys, Fontoynont, Luibac, 
Solages) netingėdavo pasirausti, 
jei tik reikėjo, ginant jų mielą bi
čiulį nuo puolimų ir kaltinimų 
erezijomis.

Prof. Maceina taipgi suklydo, 
atsakydamas savo kritikams, gir
di, Teilhardą smerkę patys jo 
konfratai jėzuitai su pačia ordino 
vadovybe priešaky. O tai tik ro
do, kaip mažai Teilhardo (biogra
fija tesidomima. Patys didžiausi 
ir triukšmingiausi Chardino prie- 

<Šai buvo, aiman, ne jėzuitai, o 
Vatikano kurijos kairi. Joumet, 
oficialusis cenzorius (Index libr. 
proh.) domininkonas Lagrange ir 
-ateistas anglų zoologas Medawar. 
Patys jėzuitai, vargu buvo kokia 
išimtis, jį dengė ir gynė, nė ordi
no generolų Ledochowski ir Jans- 
sen neišskiriant. Teilhardo bio
grafas Robert Speaight (plg. The 

fLife of Teilhard dę Chardin, N.Y. 
1967), tyrinėdamas dokumentus 
ir korespondenciją, ypač gausią su 
aukščiau minimaisiais ,rado pa
starųjų siųstą Teilhardui ir mažą 
“špargalką”, ant kurios buvę tik 
užrašyta (greičiausai Valensino 
ar Charles) “pasiskaityk ir būki 
ramus”, ir po tais žodžiais nuro- 
dytdos Tomo Akviniečio cituoti- 
nos vietos, Ponas Speaight nutarė 

• ipąts su viena iš tokių siūlomų ci- 
tąt»ų,.susiradęs knygą ir vertėją iŠ 
lotjmų kalbos, susipažinti, nes to 
reikėjo jo rašomai Teilhardo bio
grafijai. Norėdamas pabrėžti savo 
skrupulingumą bešališkume, mi
nėtas biografas nuėjo pas domi
ninkonus, nes žinojo, jog šie nie
kad dideliu draugiškumu jėzui- 

- tams nepasižymėjo. Pastarieji nu
rodė jam ir lotynų kalbos eks- 
E, kuriuo esąs tėvas Herbert 

abe, O.P., il kurį betarpiai ir 
patarė kreiptis. Tėvas domininko
nas Herbertas pradžioje minimą

Teilhard de Chardin

Alfonsas Dargis Kompozicija

Tomo Akviniečio citatos vertimą 
iš lotynų į anglų kalbą ir padarė. 
Tą vertimą Robert Speaight įdėjo 
savo teilhardinės biografijos 19- 
me puslapy, iš kur ir bandau čia 
lietuviškai .perduoti. Neturėdamas 
po ranka lotyniškojo originalo, 
negaliu jo pridėti, o būtų labai 
gerai, bent tikslumui patikrinti.

Štai tėvo dominikono verti
mas: “Visa vystosi Dievo kryp
timi, darydamasi tobula savy. 
Daiktas darosi tobulu tiek, kiek 
pilnai realizuojasi. Visa, kas yra 
potencijoje, siekia realizavimosi 
išsivystymu. Kuo vėlesnis ir kuo 
tobulesnis realizavimosi laips
nis, tuo teisingiau galime va
dinti tai pirminės (originalės) 
medžiagos tikslu. Kai materiali
niai daiktai pasiekia paskutinę 
ir tobuliausią realizaciją, gali
me sakyti tai esant galutiniu 
tikslu medžiagos, siekiančios to
bulesnio realizavimosi pavidalo. 
Reali žavimasis vyksta palaips
niui, jo formos vystosi savai
minga tvarka, taip ir kilimas į 
vis aukštesnį lygį. Pirmykštė 
medžiaga, pirmame vystymosi 
etape, turi potenciją susifor
muoti į elementus. Tada elemen
tą pavidale padidėjusi potencija 
įgalina juos formuotis į fizinius 
kūnus, kurie savo ruožtu įgyja 
potenciją tapti vegetatyvine gy
vybe. Gyvybė yra tokių kūnų 
galimybių (potencijos) realiza
cija. Savo ruožtu vegetatyvinė 
gyvybė turi jautimo potenciją. 
Juslėms vystantis, pasiekiamas 
protavimo lygis. Šiuos vystymo
si tarpsnius mes matome taip 
pat gradacinėje žmogaus (foe- 
tus) gestacijoje. Foetus praside
da augalinėje gyvybės formoje 
ir per gyvulinę pasiekia aukš
čiausią gyvybės lygį, pereina į 
žmogiškos gyvybės formą, kuri 
ir yra aukščiausio gimstančių ir 
mirštančių daiktų realizacija. 
Taigi, aukščiausia gyvybės for
ma yra žmogiškoji gyvybė, į ku
rią stiepiasi — veržiasi kiekvie
na medžiaga, ieškodama apsi
reiškimo (realizavimosi for
mos”.

Ko gi kito galėčiau pageidauti, 
kaip tik labai atidžiai įsiskaityti į 
šią šv. Tomo Akviniečio- citatą ir

, palyginti ją su maceininėm išva
dom (plg. Didieji dabart. klausi -

i mai, 1971, pp, 197 - 294), triuš
kinančios Teilhardą de Chardiną 
kaip tik dėl tų pačių, atseit to
mistinių, pažiūrų į medžiagą ir 
evoliuciją. Nežinau, kokiais mo
tyvais mūsų filosofas nusisuko 
nuo tomizmo (plg. Liet., Encikl., 
XVII, |16 - 17 pp.), težinau, kad 
Teilhardo amžininkai Maurice 
įBlondel ir Gabriel Marcei (abu 
tarėsi išsilaisvinę iš tomizmo) 
nesmerkė Teilhardo ir teprikišo 
jam kaip tik užkietėjimą tomiz
me. Matote, kokie kuriozai krikš
čioniškųjų filosofų klube, į kurį 
mūsasis Maceina nenori išvis įsi
leisti Teilhardo. Labai rekomen
duočiau krikšč. filosofijos mėgė
jams pasiskaityti intriguojančią ir 
skaidrinčia nuskaidrinančią kny
gą (iRtienne Gilson, — The Phi- 
losopher and Theology, N. Y. 
1962) autoriaus, už kurį vargu 
bėra kitas geriau pažįstantis To
mą, tomizmą ir visokius kitokius 
krikščioniško filosofavimo niu
ansus, neišskiriant nė bergsoniz- 
mo ar teilhardizmo - evoliucioniz
mo. Patarčiau atkreipti ypatingą 
dėmesį (142-152 psl.) į Gilsono 
puikią analizę skirtingų Dievo 
sampratų i (Aristotelio, Bergsono ir 
Tomo) ir Dievo kaip Būties per se 
(Esu Kurs Esu — Exodus 3, 14), 
anzelminę ir kartu tomistinę “ac
tus essendi” koncepciją apskritai.

Ta pačia proga nesigailėsite 
pasiskaitę kun. Vyt Bagda
navičiaus meistriškai parašy
tą straipsni (š.m. rugsėjo mėn. 
“Laiškai Lietuviams” 9 nr-y) E- 
manuelio Kanto 250 metų gimi
mo ir 170 metų mirimo sukakties 
proga. Keliskart skaičiau ir gėrė
jausi jo gebėjimu aiškiai, sodriai 
ir lengvai suprantamai parašyti 
apie aplamai sunkiai supranta
mus dalykus. Jis atkreipia dėme
sį į vieną gana įdomų ir kartu 
būdingą dalyką, kuris dažnai ir 
lengvai nepastebimas - pražiūri
mas. Kantas ir vokiečių idealis
tai (Schelling, Fichte, Hegel) ne
neigė ir neiškraipė krikščioniš
kojo Dievo bei jo sampratos, o 
tik juo, pagal jų laiko madą 
(sic!), nesidomėjo. Anuomet bu- i 
vo labai nempdemu išvis kalbėti

apie Dievą, dargi viduramžiškai 
suprastą krikščioniškąjį Dievą. 
Vartota visokie kitokie terminai 
— sąvokos (Absoliutas, Trans
cendencija) tik ne Dievas.

Vienos dainavinės ateitininkų 
stovyklos proga Užkalbinau la
bai įdomų ir intelektualų svečią, 
šviesietį - santarietį dr. Z. Reka
šių. Paklausiau, kodėl jis netiki 
į Dievą. Jo atsakymas buvo ne
lauktai originalus ir įdomus, 
ne filosofiškas, o grynai psicho
logiškas, kaip psichologiškai 
motyvuotas buvo anuomet ir 
Kanto bei kantininkų nesidomė- 
jimas Dievo klausimu. Rekašius 
sakėsi netikįs dėl to, kad jam 
Dievas ir Dievo klausimas išvis 
esąs neįdomus. Jūs at-kai juo 
domitės, jums patogu ir įdomu 
į jį ir tikėti. Labai abejoju, pa
stebėjo dr. Rekašius, kad' 
klausimu mane kada ir kas 
apskritai galėtų sudominti.

Tą .pokalbį prisiminiau, 
skaitęs kun. Bagdanavičiaus mi
nimąjį, Kantą ir kantininkus a- 
nalizuojantį, straipsnį. Tegu sau 
skamba tai paradoksiškai, o kaip 
matome, netikėjimo priežasčių e- 
sama ne tik pasaulėžiūrinių - fi
losofinių, o ir grynai nuotaiki
ųjų - psichologinių: neįdomu, 
neaktualu, galiu be to apsieiti, 
tuo tarpu man nereikalinga.

Praėjusia vasarą, vykdamas 
autobusu iš Clevelando į Chica
gą, atsiktiktinai sutikau, jis šalia 
manęs atsisėdo, seną, užkietėjusį 
ateistą, 82 metų ateistinių bro
šiūrų autorių. Vieną iŠ tų bro
šiūrų, apie gamtos dėsnių neiš
vengiamumą ir žmogaus logiško 
galvojimo svarbą, greitom per
skaičius, jis prašė tai pakritikuo
ti - padiskutuoti. Kadangi senis 
buvo stipriai neprigirdintis, šau
kiau garsiai ausin, ‘kiti keleiviai 
pakluso, kartais net imdavo 
juoktis ir ploti. Paklaustas, ar y- 
ra Dievas, senis nedelsdamas at
sakė: nėra, nebuvo ir niekad ne- i 
bus. Jei taip, tai pats negali būti 
nė ateistu, nesgi ar logiška būti 
prieš, koivoti su tuo, kas visai ne
egzistuoja. Ar iš tikrųjų žmogus 
tėra tik tai, ką jis valgo (“Der 
Męnsch ist was er isst” — Fėuer- 
bach)? Mano pašnekovas nepa
neigė, nes pagal gamtos dėsnius 

. tai visai logiška, jei taip, tai Šer
damas kiaulę kiaušiniais ir kar
bonadais, išauginsi Sokratą, ir 
atvirkščiai, maitindamas žmo
gų kiaulės Jovalu, padarysi iš jo 
kiaulę. Ar ne taip išeina pagal 
materialistų filosofija ir logiką. 
Ponas Albert Wolfe pasijuto dar 
mažiau patogiai vadinti save 
materialistu, kaip ir ateistu. Sa
lia sėdintieji juokėsi iŠ abiejų: iš 
kovotojo su nesamu Dievu ir iš 
sokratiškos kiaulės. Jis bandė 
šlietis prie labrvamnmo terminio 
ir vardo (freethinloer), bet ir tas 
pasirodė nepatogus ir nelogiškas. 
Negali būti laisvamaniu, nes ta
vo, bičiuli, galvojimas pagal 
gamtos dėsnius juk nėra ir ne
gali būti laisvas, o sakai, yra a 
priori determinuotas. Atsisveiki
nant aną įdomų senį, įprašiau, 
labai prašiau Jį, savo mirties va
landą vis dėlto užkalbinti tą. ta
riamai nesamą Dievą. — Ką aš 
jam, kurio niekad nesutikau ir 
nepažįstu, turėčiau sakyti, — 
mano sugestijos nustebintas jisai 
prieštaravo. Nesvarbu kokiais žo
džiais, o svarbu, kad jį išvis pra
kalbintum. Sakyk jam, pavyz
džiui, Viešpatie Dieve, jeigu tu 
vis dėlto esi, būk man gailestin
gas anoje pusėje. Aš taipgi pana
šiais žodžiais jau šį patį momen
tą meldžiuosi į Dievą, nes jis tart, 
žmogeli, tavo braškančiame am
žiuje ir dideliame paklydime yra 
labai reikalingas šią akimir
ka. Skubiai atsisVeikinau ir, iš 
autobuso lipdamas, pastebėjau 
jo akyje sužvilgusią ašarą. Ir ži
note, esu stipriai įsitikinęs, tai 
nebuvo mirties baimės ašarą, o 
išspausta kažkokių kitokių jo šir
dy glūdinčių motyvų.

Užbaigiant šią ilgokai nusitę
susią rašinių seriją, leiskite dar ; 
keliais žodžiukais atsakyti anam 
mano bendraidėjiniam bičiuliui. 1 
— Stebiuosi ir nęsųprantu tavęs,

šiuo 
nors

per-

• AIDAI, 1974 m. lapkričio 
mėn. Nr. 9. Mėnesinis kultūros 
žurna las. Redaguoja d r. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Leidėjų atstovas 
žurnalo reikimams — kun. d r. 
Leonardas Andriekus, O.F.M. 
Administruoja kun. Benvenutas 
Ramanauskas, O.FjM., 361 
Highland Blvrf., Brooklyn, N. Y. 
11207. Žurnalo metinė prenume
rata 10 dol.

Siame ‘“Aidų” numeryje Alek
sandras Flateris rašo apie šeimą, 
atsidūrusią šių dienų kryžkelėje. 
Viktorija Skrupskelytė labai iš
samiu ir aukšto lygio akademi
niu straipsniu vertina Rimvydo 
šilbajorio “Perfection of Exile”, 
anglų kalba išleistą literatūrinių 
studijų knygą apie keturiolika 
lietuvių išeivijos rašytojų. Dr. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., su
pažindina skaitytoją su Sv. Bo
naventūros gyvenimu ir darbais 
ryšium su 700 metų sukaktimi 
nuo jo mirties. Aleksandras Pa
kalniškis teikia įdomų, etnogra
finį žemaičių talkų aprašą.

Grožinei literatūrai šį kartą 
atstovauja dviem eilėraščių pus
lapiais Leonardas Žitkevičius ir 
romano ištrauka Algirdas Lands
bergis.

Žurnalo apžvalginiuos pusla
piuos Al. rašo apie lietuviškųjų

kryžių naikinimą okupuotoje Lie
tuvoje (jų nuotraukomis puošia
si šio numerio puslapiai ir vir
šeliai); Romas Zalubas iškelia 
Fiziko prof. Adolfo Jucio reikšmę 
Lietuvos ir tarptautiniam moks
lui ryšium su profesoriaus mir
timi Lietuvoje; J. V. Balčiūnas, 
atremdamas sovietinius kaltini
mus, plačiau stabtelėja prie 1941 
metų Laikinosios vyriausybės ir 
žydų klausimo, o apie Solženici- 
no kontaktus su Pabaltijo tauto
mis rašo Anatolijus C. Matulis.

Naujų knygų puslapiuose Leo-

nas Bajorūnas aptaria prof. Ste
pono Kolupailos monografiją; 
sesuo Oną Mikailaitė recenzuo
ja Julijos Svabaitės ipoezijos kny
gą “Septyni saulės patekėjimai” 
ir Aug. R. grybžtelia Č. V. Ob- 
carsko debiutinį eilėraščių rinki
nį “Laikai neša žmones”.' —

• VYTIS, 1974 w. gruodžio 
mėn. Nr. 10. Lietuvos Vyčiu mė
nesinis žurnalas, spausdinamas 
daugiausia anglų kalba. Reda
guoja Loretta I. Stiukas, 1467 
Force Drive, Mountainside, N. 
J. 07092. Metinė prenumerata 
$5.00. Administracijos adresas: 
Vytis, 2524 W. 45th St., Chica
go, BĮ. 60632.
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yra tiek daug aktualių ir svarbių 
klausimų, kuriais galėtum ir ge
lbėtum parašyti, o užsiiminėji 
štai dalykais abstrakčiais ir ma
žai kam reikalingais, — jis man 
priėkaištavo, — Neprisiverčiu 
netgi apie tavo tuos sausus da
lykus nė skaityti. Pastaba gerokai 
mane nustebino, juo labiau iš
girsta iŠ mažiausia lauktų lūpų. 
Kas gi bebūtų svarbesnio ir aktu
alesnio, kaip kalbėti apie Dievą, 
ir jeigu ne apie jį patį, tai bent 
apie tą (šiuo atveju apie šv. To
mą Akvitiietį), kuris geriausiai tą 
Dievą' pažįsta, kuris gali tave 
paimti už rankos ir nuvesti pa
rodyti Dievą iš arčiau, negu pats 
pajėgtum prieiti ir pamatyti. Jis 
parodys tau Dievą, kurio veidą 
dažnai tik miglotai tematome. 
Parodys tokį, koks jis yra, nepri- 
klausomai nuo mūsų pačių per
gyvenimų, jausmų, užsidegimų 
ar atšalimų, kritiškumų ar dog
matiškumų. Tebūnie man leista 
pasiskolinti tą pačią citatą, ku
ria prof. Maceina užbaigia savo 
puikią knygą “Bažnyčia ir pasau
lis” (Chicago, 1970). Aiman, ši 
knyga, man labiausiai priimtina 
iš jo trijų pastarųjų. Juk leistina 
turėti ir savitą skonį ir savitą 
samprotavimą. Ar ne? Knygos 
užsklandoje Maceina cituoja 
(147-148 psl.) sovietų persekio
jamą rašytoją Andriejų Siniavs- 
kį, kuris rašo: “Reikia tikėti ne 
dėl seno įpročio, ne dėl mirties 
baimės, he šiaip dėl ko nors, ne 
todėl, kad mus kas nors verčia ar 
mum grasina, ne dėl humanisti
nių principų, ne sielai išgelbėti, i 
ne originalumo dėlei. Reikia ti
kėti paprasčiausiai todėl, kad 
Dievas yra. 'Mes labai ilgai gal
vojome apie žmogų. Jau laikas 
pagalvoti ir apie Dievą”

(Serijos “Septyni šimtmečiai 
Tomui ir tomizmui” pabaiga)
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Alfonso Dargio parodos proga

Vienas grynai 
kažin kokios 
inkų ar azte- 
bizantlkos. Iš

vei- 
nu-

ne-

I

KompozicijaAlfonsas Dargis

Algimantas Mackus

Poeto mirties dešimtmetį minintperkeičia, kad ji tampa nebe gam
tos, bet dailininko pasauliu. Jie eina 
į gamtą, j miestą, ieško kalnų, me
džių, gatvių, žmonių, juos piešia 
ten pat, bet pačiam piešimo procese 
juos nudalktlna, perkelia į visiškai 
kitą matymo plotmę. Dargiui to ne
reikia. Jis neina ieškoti nei gamtos, 
nei daiktų, nemėgina .jų perkeldi- 
nėti į savo suvokimo plotmę. Jis dir
ba tik namie. Net dailininkams 
įprastinio molberto, berods, neturi. 
Pasitiesia popieriaus ar medžiagos ga
balą ant stalo ir tepa, kol jame iš
ryškėja tas pats (ar klek begalima 
tas pats) vaizdas, koks yra daili
ninko sąmonėje, viduje, plazdena 
pasąmonėje, susikoncentravęs jo bū
senoje, ar dar kaip nors mandriau 
beišsireikštam. Jis piešia tik grynai 
savo ir iš savęs. Toji savybė jj pri
artina prie lyriško mąstytojo, iš čia 
gal išplaukė ir tai nepažįstamai mo
teriškei poeto terminas, nes iš tik
rųjų jis ir yra poetas, dainuojąs 
spalvomis, formomis ir linijomis.

Taip norėtųsi, Kazy, čia sumi
nėti keletą (be jau minėtų) ypač 
ryškių paveikslų, bet atsimųšu J 
sieną: visi paveikslai pavadinti vie
nu vardu — kompozicija. Išskirti 
vieną paveikslą nuo kito ir išskirti 
taip, kad niekas vieno su kitu iš ap
rašymo nesumaišytų, reikia daryti 
formato, spalvų, daiktų, linijų net 
nuotaikos ir tekstūros inventorizaci
ja. Pamėginau. Vienam paveikslui 
reikia vieno, o kartais ir dviejų 
bloknoto puslapių. Ta pati sunke
nybė yra ne tik mėginančiam ką pa
rašyti, bet ir parodos lankytojui. Po 
atidarymo daug kas mėgino pasi
dalinti mintimis, kas kuriam patiko. 
Pasirodė, kad patikusį bevardį pa
veikslą lygiai sunku aptarti, kaip ir 
minioje matytą žmogų. Ne visi tuos 
pačitis žymenis pastebi ir ne visi vie
nodai atsimena;’ Paminėjau tą ir 
pačiam Dargiui. Jis susimąstė ir su
tiko, kad negerai. Jeigu kompozi
toriai savo darbus sužymi numeriais, 
kodėl dailininkas negalėtų savuo
sius sužymėti: Kompozicija Nr. 5, 
ar Kompozicija 1017. Tada lengva 
būtų apžvelgti, ir rašant ir kalbant 
patogu būtų aptarti tik vieną kurį 
paveikslo aspektą, galėtum lyginti, 
skirti, analizuoti. Dabar neįmano
ma. Inventorizacija ne tik viską ap
sunkina, bet ir temdo.

Nebaisu pranašauti, kad Dargis 
mūsų (o gal ir platesnėje) meno) 
istorijoje užims reikšmingą kampą, 
kad reikės kam apie jj kalbėti ir' 
rašyti, ir gal reikės nemažai, bet; 
kaip jie savo kalbose ar raštuose) 
išskirs vieną kompoziciją nuo ki
tos. O reikės. Kaip nors reikės...

Tuo tarpu tiek.

Tavo Jurgis Jankus

ATSKLANDA

— Ką nešu stikliniame karste!
— Surinkau visus daiktus, turėtus anuomet.
— Šaknis įleido mirę daiktai maniu.
— Nenusimesi aštraus, mirusio svorio f
— Kai Smogus nebeturi ko laidoti, jis tampa

vienas.
— Dūk

Į APVALIĄ SPALVĄ

žmogišką išdidumą — 
kampuotą vėją 
žaliuose krūmokšniuose, 
rausvuose agrastų ovaluose 
prięš kraujo sukrešėjimą — 
atleisk.

Žmogišką vienatvę — 
negrįstoj gatvės linijoj 
riedantį kaimiečio vežimą 
su grūdais iš gimtojo derliaus 
prįeš rudenio šalną, — 
atšauk.

Neornamentuotą kalbą — 
išsunktą akių mėlynumą, 
užgriautų žaislų apvalumą 
prieš dangaus sulėtėjimą, — 
užgniaužk.

Generacijos neapykantos — 
kliedinčios vaikystės, 
pamišimo dėl duonos, 
geltonų plaukų, 
prižarstytų apkaso druskos, — 
nebeožimk.

Per vėlu.

IS "CBAPEL B”

Mirtis yra pasenęs ir nuvėsęs 
saulėleidis virš Lietuvos gamtovaizdžio: 
pavasarį saulužė ištekėjo 
už svetima kalba prašnekusio mėnulio. 
Mirtis yra iškrypėliai malūnai, 
už auksiną krintą į žvarbią vėjo pusę: 
vidurnakty išslinko mergina 
slapta sumalt padienio darbo grūdus.

Mirtis yra fanatiški artojai, 
apakęs kraujo sakramentas su žeme: 
kaip žvėrys sužeisti pakyla jie iš guolių 
ir dūžta atsimušę į cementą vakare. 
Mirtis yra į frontą sugrąžinti 
pikti ir ciniški kareiviai su medaliais: 
į šviną puolė išbadėjus mergina, 
netekus ašarų išverkti savo daliai.

Mirtis yra spalvoto stiklo ir vandens, 
archyvuose neblunkantis kolažas: 
su saule atsikėlė mergina, 
su sauluže atsigulė į patalą.
Mirtis yra prieš juodą arba baltą 
alyvų kalną ir ugnies pamokslą: 
dainavus skausmą, gimdo Marija 
į mirtį, kaip išnykusį gamtovaizdį.

•

• •

Tolsta mūsų egzUė 
tolsta mūsų kalba.
Žilvine, Žilvinėli, 
bespalvė plyšta puta.

Kraujo neišmatuosi 
skausmo neišdalinsi.
Žilvine, Žilvinėli,
ką pasirinksi!

— Kas yra duota, kas yra išrinktai 
— Žemė duota, mirtis išrinkta.

— Kas yra duota, kas yra išrinkta f
— Nieko neduota, tik viskas išrinkta.

Į Eglės pasaką grįžta puta.
Žilvine, Žilvinėli!
Tai tiek ir tebuvo duota, 
tai tiek ir tebuvo skirta.

MALDA

Mažos metrikos 
protėvių raštuose 
mirštančia kalba 
vaikystės miestui!

Nemirusia kalba
protėvių raštuose, 
prisikėlimo Dieve, 
besąlyginis Viešpatie!

kas ji tokia) atėjo ir iš nesamų 
šilko raukšlių ištraukė paslėptą tei
sybę.

Dabar emu nuo paveikslo prie 
paveikslo ir matau, kad Dargis yra 
poetas ir spalvų ir formų ir jų 
sutelkimo i vieną sandarią visumą. 
Kartais kietas ir dramatiškas, kar
tais dainuoja su šypsniu pro ūsą, 
o vienam paveiksle (vieninteliam vi
soj parodoj) išsilieja rausvų paste
linių . tonų švelnumu. Jame tuo 
švelnumu apgaubtos dvi (gal vaiko 
ir motinos) figūros su nemaža dra
matiškumo doza visoj kompozicijoj. 
Jo n'amuose maėiau panašios tech
nikos labai subtiliai padarytą mer
gaitę su gaidžiu. Tokio švelnaus iš
siliejimo tai vienur, tai kitur jo pa
veiksluose buvo jau ir anksčiau, bet 
taip padarytas ištisas darbas bus 
bene pirmasis jo parodose. Ar tai 
reiškia, kad kitoje parodoje susi
lauksime jų daugiau? O gal ir visą 
parodą?

Daugelis dailininkų gamtą pie
šia, bet piešimo procese ją taip

iiūdnas. kaltais labai smagias, kar
tais ta.p sau tokias, kokios ateida
vo j galv&s Lietuvoje prie ugniaku- 
rio, bulves bekepant. Kitas kas bū
tų nutapęs ir ugniakurą ir bulves 
ir šnekėtojus, o Dargis pagavo iŠ 
šnekų istorijas ir sudėjo j paveiks
lus. O gal ne istorijas, gal poemas. 
Se pilkas, raibuliukais aprengtas me
dinis arkliukas su plačiai rankas iš
skėtusiu pajacėliu. Arkliukas, pasu
kęs galvą atgal, nustebusia akim 
žvelgia, lyg klaustų: ko gi pajacėlis 
taip plačiai savo plonas rankas ske
čia, o gal ne žvelgia, gal tik paja- 
cėlio dainos klauso. Ar tai ne dvie
jų, neperskiriamų draugų poema? 
Kas aną vakarą pro tą paveikslą ėjo, 
visi sakė: “Tas man tai patinka”. 
Tik nė vienam neatėjo j galvą su
vokti, kad tas paveikslas pasąmonė
je suskamba ištisa poema. Be žo
džių, be ritmo ir be rimų, bet to
kia šilta, tobula vidine visuma, kad 
kiekvienam turi prie širdies gulti. 
Niekas to nepagalvojo, o toji mėly
nom akim moteriškė (dievai žino,

(Atkelta iš 1 psl.)
— Kiek žinau, ant šilko, — pa

sakau.
— Ant šilko?
Dabar ji galvą pasuka j mane. 

Tik labai trumpam momentui, ir aš 
pamatau mėlynas akis, nuostabiai 
dideles ir išplėstas, lygiai tokias pat, 
kaip visoj eilėj Dargio paveikslų, 
l ik-Dargio visada tamsios ir tokios 
pilnos liūdnumo, o tos šviesiai mė- 
iyp“-

— Ant šilko? —pakartoja. —
Bet kaip jis tą šilką taip suglam
žė? Žiūrėk, tam kampe raukšlės pla
čios, beveik kaip vandens ripuliavi- 
mąs, o čia eina smulkyn, staiga nu
trūksta ir glamžuliai nueina visiš
kai kitom kryptim ir visiškai kito
kio supynimo. Čia juk du paveiks
lai...Žiūrėk. Nulmkim tą moterį ir 
padėkim ant lygaus fono, o tą pa
likim čia su visais suraukšlėjimais 
ir spalvų tonais. Ar neturėsim du 
puikius paveikslus? 
šių dienų, kitas iš 
senovės. Iš kokių 
kų ar plokščiosios
tikrųjų jis niekur neprilimpa. Pati 
nežinau. Bet palikim tą. Aš vis 
tiek norėčiau žinoti, kokiu stebuklu 
jis tą šilką taip suglamžė.

Visą laiką išlaikiusi pirštus ato
kiau nuo stiklo, lyg bijodama palik
ti nuospaudas, dabar palietė jj pa
čiais galeliais ir nubėgo raukšlių 
kryptimi.

,— Nesuglamžytas, — nejučia pra
sitariau, nors buvau galvojęs nuty
lėti. — Šilkas čia lygus, be jokios 
raukšlelės.

Tikrai?
— Tikriausiai.
Dabar ji visiškai atsisuko j mane 

ir ilgai pažiūrėjo tiesiai j akis. Per 
tą laiką turėjau progos įsižiūrėti, 
kad ir jos akys ne tokios tuščios, 
kaip iš karto buvo pasirodę.

— Tamsta ir esi Dargis? — ty
liai ir kiek pratęstai paklausė.
^ Gąl klystu, bet atrodė, kad 

daig net sumišimo rausvumas 
bėga

— Deja, ne, — nusišypsojau. — 
Tik šiek tiek jj pažįstu ir numa
nau, kaip jis kai ką padaro.

. — Ir kaip tą padaro? — ilgais 
plonais pirštais virpindama prabė
go paveikslo paviršium.

— Ir kaip tą... Niekada
-sispraudžiau j jo studiją iš arti pa
žiūrėti, bet iš pasišnekėjimų žinau,

tam jis vartoja tirštą emalį. Jį 
tepa, džiovina, raižo, dažo, šluosto, 
trina...

— Aš pastebėjau. Pastebėjau. 
Daugelyje paveikslų yra toks smul
kus reljefas. Pastebėjau ir vis sukau 
pa vą. Aha, aha. — nutraukė kalbą 
ir”pradėjo eiti atgal per paveikslus, 
ties kiekvienu sustodama, vis pa- 
ahuodama.

Neturėjau jokio noro sekti iš pas
kos, tai ėmiau smulkiau žiūrinėti 
tas paveikslų vietas, į kurias ji bu
vo atkreipusi dėmesį, kai netikėtai 
išgirdau užpakaly minkštą balsą:

— O žinai, ką aš pasakysiu? Tas 
Dargis yra poetas. Kiekvienas jo pa
veikslas yra poema. Ir gera poema. 
Viena didesnė, kita mažesnė, bet po
ema. Tuo tarpu... — pamojo ranka 
Keista moteris. Iš karto pasirodė 
ir nuėjo prie durų.

Tarpdury atsisukusi dar pridėjo:
— Ir gera poema.
Ilgu paltu nuplasdėjo skersai gat

vę į mažiuką smarkiai raudoną 
Porsche, kurią, statydamas savo 
peraugusią kumelę, norėjau kumš
telėti kiek toliau. Įsėdo ir nulėkė, 
lyg būtų nenormali, o prašneko iš- 
■mintim.'

Dabar palikau tikrai vienas, bet 
išmuštas Iš savo minčių tako. Bu
vau besuvedąs visą Dargį į vieną 
vientisą pasaulį, atskleidžiantį visiš- 
kaįjtaują pažinimą, o čia toji (kas 
j!7--i- poema, paveikslas ar tik pa- 
veflutlo rėmuose nuotykio ieškanti 
moteriškė) pasimaišė ir visą mano 
radinį sujaukė. Poetas. Tikrai, neto
li nuo I adanykščio manęs paties. 
Iiik buvau įpratęs už kiekvieno (ar 
beveik už kiekvieno) Dargio pa- to meno. Šioje knygų serijoje ir 
veikslo matyti istorijas. Kartais1 jam reikia skirti vietos. Esu rik

* o

Laiškai redakcijai
Dėl Lietuvių foto archyvo 
organizuojamos knygų serijos 
vardo ir kt.
Kum A Kezys, SJ, Jūsų reda-l ras, kad jis nebus užmirštas. 

b..u.-.u get ar nebūtų tiksliau tą knygų 
seriją pavadinti “Amerikos Lie
tuvių etninė enciklopedija”. 
Tai būtų — “American —

Lithuanian Ethnic Encyclope
dia”. Kad ji bus gausiai iliust
ruota, kad jis bus “Pictorial”, 
čia visai antraeilis akcentas, nors 
ir svarbus.

Gal iniciatoriai bus ir apie tai 
pagalvoję, bet sviestu košės ne
pagadinsiu, jei paliesiu dar vieną 
sritį. Tai mūsų mokslininkus, 
dirbančius JAV universitetuose, 
bei mokslo institucijose. Jie ty
lūs, dažniausiai nėra plunksnos 
žmonės, todėl nieko apie juos ar
ba labai mažai ką girdim. Rei
kėtų juos susiieškoti ir suregist
ruoti šioje enciklopedijoje.

Nevertėtų pamiršti ir sporti
ninkų. Ne vien tų, kurie mūsuo-

iuojamam “'Draugo” kultūri
niams priede (XI.3O) paskelbė la
bai reikšmingą Lietuvių foto ari 
chyvo užmojį — užleisti “Ame
rikos lietuvių foto enciklopediją”. 
Tik jos pavadinimas, atrodo, ne
labai tikslus. Iš pirmo pažvelgi
mo susidaro įspūdis, kad toje en
ciklopedijoje bus kalbama apie 
Amerikos lietuvių foto meną, 
mūsų žymiuosius foto meninin
kus ir t. t. Tuo tarpu kun. A 
Kezio straipsnis mus informuo
ja, kad šios enciklopedijos tiks
las besąs daug prasmingesnis, ne
gu pavadinimas rodo. Tai bū- 

I sianti knygų serija, apibūdinanti 
| Amerikos lietuvių papročius, et- 
' ninę kultūrą ir jos įnašą į JAV 
' gyvenimą. Žinoma, neneigiu fo-

i

se reiškiasi, bet ypač ir tų, ku
rie pagarsėję visoje Amerikoje. 
Sakykim, John Unitas (Jonaitis), 
Alex Sunduski ir kt.

Linkėtina iniciatoriams gero 
vėjo, o mes, skaitytojai, ruoški
mės atverti kišenes ir praturtinti 
savo namus nauja, prasminga 
knygų serija, be kurios negalėtų 
išsiversti nė viena lietuviška šei- 

j ma. Juo daugiau prenumeratorių, 
juo didesnės galimybės bus iš
leisti ir anglišką jos versiją. Si 
tai tikrai pasitarnaus mūsų lie
tuviškos kultūros 
mui.

populiarini" 
A Radžius

Jubiliato 
pasigarsinimas

Tas besigarsinąs jubiliatas esu 
aš pats. Ir tai dėl to, kad sulau
kiau kapos metų ir buvau pagar
sintas - prisimintas Draugo kul
tūrinėj kronikoj, Mokslo, Meno 
ir Literatūros daly, lapkričio 2- 
Tas prisiminimas, žinoma, man 
prie širdies, ir nuoširdžiai už ji 
dėkoju. Tik norėčiau iš jo iš
braukti tai, kuo nesu buvęs.

Noriu pabrėžti, kad, būdamas 
Kauno radiofono literatūras sky-

Mirtis yra pageltę manuskriptai, 
senųjų knygų tituliniai, lapai: 
pelėsių kronikon ir išnykimo daton 
surinko žilas Vilniaus antikvaras.
Mirtis yra į patį žemės turtą
Ištįsusių kolonijų žemėlapiai:
į prievartą paklojo Marija — 
į krjkštę — saw kūno liemenį.

Mirtis yra iš Afrikos žemyno įtraukti 
naujų respublikų vardai istorijos žabangon: 
•netekus žado, klupo negrė Marija 
suspaudus ankštą amuletą rankom.
Mirtis yra sunaikintos valstybės, 
Žemėlapiuos ištrintos upės iki marių: 
dainuoja sausrą negrė Marija 
lelijų, ledo ir lietaus kalba.

riatis redaktorium, neorganiza-j 
vau Jaunimo radijo valandėlių 
nei literatūros ir muzikos monta
žų. Tie nuopelnai priklauso ne 
man, kitiem, tarp kurių labai ryš
kus yra rašytojas Balys Gražulis, 
taip pat jubiliatas (gruodžio 10 
sulaukęs 60 metų), mano anuo
metinis bendradarbis, vėliau pa
skelbęs du populiarius novelių 
rinkinius — Brydė rugiuose 
(1947) ir Sudužęs vaizdas 
(1955).

Leonardas Žitkevičius

Šių metų gruodžio 28 d. (šiandien) sueina 10 metų, kai 
CHcagoje automobilio avarijoje žuvo poetas Algimantas 
Mackus, tegyvenęs vos 32 metus, buvo gimęs 1932 m. va
sario 11 d. Pagėgiuose, Klaipėdos krašte. Išeivijoje Jis 
buvo pirmasis stipriausiai pasireiškęs atstovas tos mūsų 
rašytojų kartos, kuri atėjo po už ją vyresnių žemininkų ir 
kuri jau buvo, paties Mackaus vaizdingomis sąvokomis 
tariant, grynai lietuviškos egzilės augintinė. Pirmoji jo 
poezijos knyga “Elegijos” buvo išleista Chicagoje 1950 
metais dar Algimanto Pagėgio slapyvardžiu. O vėliau, pa
sirašant jau tikrąja pavarde, pasirodė šie jo eilėraščių 
rinkimai: “Jo yra žemė" (1959), “Neornamentuotos kal
bos generacija ir Augintiniai” (1962) ir “Chapel B” (1965, 
jau pomirtinis leidinys).

Su kiekviena nauja knyga Algimanto Mackaus poetinis 
talentas vis augo, tragiškoms lietuviško egzodo temoms 
rasdamas originalią savą kalbą, naujus poetinius įvaiz
džius, juos atitinkantį ritmą ir labai taupų, nugrypintą 
žodį. Ankstyba poeto mirtis buvo ir yra didelis nuostolis 
mūsų literatūrai.

LIETUVOS STATUTŲ 
TYRINĖTOJAS LAPPO

Istorikas L Lappo yra daug 
nusipelnęs Lietuvos statutų tyri
mo srityje. Jis yra miręs 1944 m. 
gruodžio 23 d., taigi prieš 30 me
tų. Tai buvo rusų istorikas, kilęs 
iš istorinės Lietuvos bajorų gimi
nės. Rusų mokslo akademija 1912 
m. jam pavedė parengti naują 
1588 m. Lietuvos statuto laidą. J 
tą uždavinį įdėjo daug studiji
nio darbo. Jį spėjo užbaigti Lie
tuvos vyriausybės paramos dėka,

išleisdamas dvi stambias Statuto 
įvado knygas ir kritišką jo teks
tą. Būdamas rusų emigrantas, dės
tė Prahos universitete, kol 1933 
m. jį Lietuvos vyriausybė pakvie
tė j Kauno universitetą. Jis yra 
parašęs visą eilę istorijos studi
jinių daubų, liečiančių Lietuvos 

■praeitį Pvz. jis parengė tris to- 
* mus Lietuvos metrikos, rašė apie
Lietuvos - Lenkijos santykius, 
Liublino uniją, Vyr. Lietuvos 
tribunolą, Vytauto D. reikšmę ir 
apie daugelį kitų Lietuvos istori
jos klausimų.
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Bendrybės
ANTANAITIS, Algirdas Titas. Pro

fesionalais švaistymasis 3.30 
brd. k. O kas yra. vyrai, už pasto

lių? 9.14
GOLOMšTOKAiS, Igoris. Naujas 

“Kontinentas” ir Lietuva 11.16 
GOŠTAUTAS, Stasys. Lietuviai 

Madride ir Lietuva Madrido bib
liotekoje 12.7

YLA, Stasys. Kryžių kalnas čio
nykštėje Dainavoje 3.30

KAVALIŪNAS, Vacys. Žmogus, jo 
gimtoji žemė, namai ir daina 
5.25

ks. Lietuviškieji šaltiniai didžiojoje 
Brockhauso enciklopedijoje 1.12 

PRUNSKIS, Juozas.. Ukrainiečių 
kultūrinis gyvenimas išeivijoje 
1.19

PRUNSKIS, Juozus. Išeivijos lenkų 
kultūrinis gyvenimas 3.23

PRUNSKIS, Juozas. Pokalbis su 
Roosevelto universiteto prezi
dentu dr. Weil 6.15

PUZINAS, J. Barzdaskučiai chirur
gai senojoj Lietuvoj 8.3

Redakcija. Paskirtos premijos Lie
tuvoje 8.17

S. P. Padavimų katalogas ir E. Vol
terio bibliografija 8.17

Sav. J. Mirė Kremliaus “dama” — 
Kotryna Furceva 12.14

T. A. Latvių knygų derlius 1973 m. 
išeivijoje 3.23

TENISONAS, A. Praeities lobynas 
smėlyje prie Šiaurės jūros 8.10

V. Pr. Apie medalius ir VolgOB bu- 
čiuotojus T®30

Pr. V. Mūsų paguoda — knygos 
12.28

Filosofija lr religija.
BALTINIS, Andrius. Maceinos In

kvizitoriaus modernumas 7.20
Bgd. V. Ar tiktai kryžius yra krikš

čionybės simbolis 12.21
DAMBRIŪNAS, L Apie mokslo 

santykius su filosofija ir religi
ja 5.11,18

MACEINA, Antanas. Tikėjimas ir 
laisvė 6.22,29

MACEINA, Antanas. Ateitininkų 
, darbai ir dienos 10.5,1?

PASKŲS, Antanas. Dūmus apie 
Teilhardą, besklaidant 11.9, 
16, 23,30

VALANČIUS, Grigas. Mtfė Jacąues 
Maritain ir Gabriel Marcei, gy- 
vena F. Mauriac 2-2'

VALANČIUS, Grigas. Septyni 
šimtmečiai Tomui ir tomizmui 
6.29; 7.6,13,20 ;8.17,24,31: 9.7; 
12.7,14^1,28

llsuomeninė, politinė, ūkinė 
veikla

AMBROZAmS, Kazys. Dr. Vytau
tas Vardys — Lietuvių Fondo 
stipendininkas (, 1.1?.

ANDERSON. Edgar. Pabaltijo są
junga — realybė ir fantomas
7.13

ANDRIEKUS. Leonardas. Kons
tanciją Rudaitytę aplankius 
4J20

BARZDUKAS. Stasys. Bendruome
ninis ugdymas lietuviškose mo
kyklose 9.14

ČARNECKATTĖ-RAHGAR, Zita.
Moterų teisės dabar ir ateityje 
5.25

Ig. JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos posėdis 3.23 

KOJELIS, Juozas. Generacijų ply
šiai visai negilūs 9.28

LIULEVIČIUS, V. Amerikos lietu
vių ekonominės veiklos savaran
kiška pradžia 10.12,19,26; 1L
9.14

RAMOJUS, Vladas. Tigrai Pensil
vanijoje ir nevystančios gėlės 
Chicagoje 4.27

RAZMINAS, Pr. Jaunimo vadų 
problema 11.19

RMJS, VI. Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinės viso krašto pažiba 11J2

V. Pr. Nesibaidykim mikrofonų 6.1 
VALANČIUS, Grigas. Tinka ir po 
vasario 16 iškilmių 3.9 
VALANČIUS, Grigas. Dialogas su 

taip ir kitaip galvojančiais 6.1 
Visuomenininko premija Alinai Gri

nienei 6.29

Kultūrinė veikla
BAGDANAVICIUS, V„ MIC. Kur 

ir kaip mes stovime pasauly? 
10.26

brd. k. Rodykimės pasauliui ne vien 
tik mase 4.20

brd. k. Pro dūmus šviečiantis žibu
rys 5.11

brd. k. Atominis kultūrinės energi
jos uranas 5-25

brd. k. Rūpestis kultūrine veikla 
8.31

brd. k. Nesižudykim. o kovokim 
_ kultūros g*^*v*rHrf' '

Parengė Povilas Gaučys

brd. k. Ir tautinė kultūra privalo 
stiebtis 12.21

g. č. Keli žodžiai apie ‘‘Šatriją’’ 
8.31

GIMBUTAS, J. Konkretus žvilgsnis 
j sritis ir darbus 11.23

GIMBUTAS, J. Kas išleis Lituanis
tikos Instituto veikalus ? 12.7

KAIRYS, Anatolijus. Vilkėkime 
puošniais rūbais, bet nepraras- 
kim ir marškinių 9.7

KAIRYS, A Atviras laiškas redak- 
. ei jai 12.21

KAMANIS, Aug. Kultūriniai reiš
kiniai sendraugių stovykloje 
8.24

Iš Lituanistikos Instituto veiklos
. 9-28

JONIKAS, Petras. Atsiremiant į 
pagrindini tikslą 11.9

KAZOKAS, V. Kultūrinės spaudos 
indekse reikalu 6.15

KAUNAS, J. švietimo Tarybos rū
pesčiai ir darbai 9.21

LESKAIT1S-IVOŠIŠKIS. St Ar lie
tuvių kultūra maskoliška? 3.2 

Lietuviai laimėjo amerikiečių radi
jų premiją. Garso bangos Bos
tone 5.11

Min. P. Tautinės krypties principų 
kūryboje beieškant 1.12

Min. P. Išeivija, principai, jos me
nai ir individai 5.18

MULOKAS. Jonas. Dėl inžinierių 
architektų suvažiavimo progra
mos 11.23

Redakcija. Pokalbis su Pasaulio 
lietuvių archyvo direkt. Česlovu 
Grineevičram 10.26

S. Alg. Lietuvių kultūros židinys 
New Yorke 5.4

ŠILBAJORIS, R. Mokslinis darbas 
vra kova už mūsų tautos ateitį 
4.20

V. J. Lietuviškoji raidė — pylimas 
prieš rusiškąjį tvaną 10.19

V. Pr. Kultūrinio atsinaujinimo ti
kintis 9.21

V. Pr. Kultūrinės talkos šaltiniai
7.6

Vakaronės ir poezija. Pokalbis su 
Terese ir dr. Jonu Bogutais, 
kultūrinių vakaronių vadovais 

■5.25 . '■
VIDZGIRIS. Julius. Lietuviškas 

egzodas laiko slinktyje 9.21 
VOLERTAS, Vytautas. Siūlymai 

kultūrinei veiklai 10.5

Tikslieji ir pritaik. mokslai
Bgd. V. Pasaulio tautos vienu 

žvilgamu 5.18
Iš Lietuvių katalikų mokslo aka

demijos veiklos 6-22
JUOZAPAIS. Dėl mokslo ir moksli

ninkų U-23
K. B. Lietuvių inžinierių ir archi

tektų Veikla 611'5'
MASAJTIS, Česlovas. Erdvių tyri

nėjimai 3.23
KADŽIUS, A. Kometų popuri 7.20 
BADŽIUS, A Mėnulio brolis Mer

kurijus 7.27
RADŽIUS, A. Antras žvilgsnis į 

Merkurijų 11:30
SALDUKIENĖ. Birutė. Inžinierių 

ir architektų kartoteka 12.14

Kalbotyra

KT.TMAS, Antanas. Pr. Skardžiaus 
“Lietuviški tarptautinių žodžių 
atitikmenys” 5.4

KLEMAS, Antanas, žymieji lietuvių 
kalbos tyrinėtojai atgyjančiuose 
žodžiuose 5.18

KLIMAS. Antanas. Juostelės ir 
plokštelės lietuvių kalbai moky
tis 7.13

KRIVICKIENE. Gražina. Mirė lie
tuvių draugas Raymondas 
Schmittleinas 10.19

S. P. Kalbos klaidų taisymas 8.31 
& P. Šis tas dėl vieno istoriko lie

tuvių kalbos 9.14
S. P. Lituanistinės pabiros 10.15 
S. P. Spaudos kalbos dalykai 11.30 
S. P. Kalbiniai svaičiojimai 12.14 
V. Pr. O kur lietuvių kalbos pamo

kų serijos plokštelėse? 6.22

Menas, parodos
AUKŠTAITIS, S. O. Virkau. origi- 

naliųjų ex librisų kūrėjas 5.11 
BRADŪNAS, Kazys. Vytauto O. 

Virkau tapybos paroda Čiurlio
nio galerijoje 4.27

brd. k. Pagrobtas Mikalojus Čiur
lionis 3.16

brd. k. M. K. Čiurlionio filmas jau 
ekrane 4.6

brd. k. Miko šilęikio paroda 11.23 
ČERKELtŪNIENE, Rima. Penkto- 

ji dailės paroda New Yorke 2.16 
DARGIS. Alfonsas. Ne taip, kaip 

Jonynui atrodo 2.9
GOŠTAUTAS, Stasys. Adomo Gal-
_ flgsMM odisėja L12

JANKUS, Jurgis. Išvyka į Alfonso 
Dargio kompozicijas 12.28 

JAUTOKAITĖ, Saulė. Vakaras su 
V. K. Jonynu 420

JAUTOKAITĖ, Saulė. Marcei Du- 
champ paroda 4.27

JAUTOKAITĖ, Saulė. Jono Rimšos 
tropikinė meno paroda 5.18

JONYNAS, Vytautas K. Man ki
taip atrodo 1.19

YLA, Stasys. A. Galdikas gyvenime 
ir spalvose 3.16

LAPŠIENĖ, Raminta. Apie gobele
nus ir A. Tamošaitienės parodą 
10.19

MURINAS, Bronius. Adomo Varno 
parodos belaukiant 3.30

MURINAS, Bronius. Marčiulionie
nės keramikos parodą pasitin
kant 11.30

Nagienė, Birutė. Po A. Tamošai
tienės parodos Goethes institute 
Ottawoje 6.8

NARŪNE. J. Lietuvė dailininkė Ja
ponijoje 8.10

REDAKCIJA. Pokalbis su dail. Vy
tautu O. Virkau 4.13

REDAKCIJA. Pokalbis sų Jonu 
Rimša artėjančios parodos pro
ga 5.4

REDAKCIJA. Pokalbis su Danguo
le Stončiūtė jos parodos išvaka
rėse 9.14

REDAKCIJA. Anastazijos Tamo
šaitienės parodos proga pokal
bis su dailininke 10.5

REDAKCIJA. Pokalbis su Lietuvių 
moterų dailininkių draugijos 
pirmininke Vanda Batakiene 
11.30

Pr. J. Moderniojo meno muziejus 
Vatikane 7.20

RŪGYTĖ, Alicija. DaiL Anastazija 
Tamošaitienė Čikagoje 10.5

VALIUS, Telesforas. Adomas Gal
dikas ir jo kūryba 3.9

ZAILSKAITĖ. Aldona. Danguolės 
Stončiūtės paroda Čiurlionio ga
lerijoje 9.28

ZAILSKAITĖ. Aldona. Lietuviški 
exlibrisai rodomi Chicagoje
10.19

ZAILSKAITĖ. Aldoina. Dvi moterų 
dailės parodos Chicagoje 12.14 

ŽOROMSKIS. K. Elena Kepalaitė 
ir Dalia Ramanauskaitė New 
Yorko meno galerijoje 1.26

ŽOROMSKIS, K. Apmąstymai Ro
mo Viesulo parodos New Yor
ke proga 4.13

Muzika- koncertai
AUKŠTAITIS, S. IR KITI. Aleksas 

Kutkus gyvenime ir scenoje 
11.2,9

BARZDUKAS, Stasys. Tautinis šo
kis išeivijos lietuvių keliuose
1.19

brd. k. Pi»ra krūptelėjimų muziki
niu reikalu 2.2

ČdKOTAS, K. "Dainos chorams” 
pasirodymą sutinkant 11.2

J-as, VI. Nauji Broniaus Budriūno 
kūriniai 5j25

JAKUBĖNAS, Vladas. Manigirdo 
Motekaičio piano rečitalis 1.26

JAKUBĖNAS, Vladas. ‘‘Laiškų 
Lietuviams” koncertas Chicago
je 2.9

JAKUBĖNAS, Vladas. Leono Balt
raus rečitalis ir D. Lapinsko 
naujo kūrinio premjera 3.16

JAKUBĖNAS, Vladas. Gaivus ope
ros polėkis 4.6

JAKUBĖNAS, Vladas. Clevelando 
vyrų oktetas 4.13

JAKUBĖNAS, Vladas. Skaidrus 
jaunųjų talentų blykstelėjimas 
4-27

JAKUBĖNAS, Vladas. R. Planąue- 
tte “Kornevilio varpų” pastaty

mas Chicagoje 5.4
JAKUBĖNAS, Vladas. Dariaus 

ir Girėno spektaklis 5.18
JAKUBĖNAS, Vladas. Hanau sto

vyklos lietuvių suvažiavimo 
koncertas 9.7

JAKUBĖNAS. Vladas. Lietuvių 
kompozitorių kūriniai 9-21

JAKUBĖNAS, Vladas. Elenos 
Blandytės dainų ir dailiojo žo
džio rečitalis 9.28

JAKUBĖNAS, Vladas. Laimos Šte- 
paitienės dainų ir arijų rečitalis 
10.5

JAKUBĖNAS, Vladas. Suvalkų 
trikampio dainininkė Birutė 
Aleksaitė 10.19

JAKUBĖNAS, Vladas. Gudauskie
nės kompozicijų koncertas 10.26

JAKUBĖNAS, Vladas. Kamerinio 
trio koncertas 11.2

JAKUBĖNAS. Vladas. Aldonos 
Stempužienės rečitalis 11.9

JAKUBĖNAS, Vladas. Praurimės 
Ragienės rečitalis 11.30

JAKUBĖNAS, Vladas. Hamiltono 
Aido koncertas 12.7

JAKUBĖNAS, Vladas. Jaunimu 
Centro choro krikštynų koncer-

Y AKUTIS. Kazys. Kepalaitė ir 
“Das heilige Feuer’’ 11.30 
JAUTOKAITĖ, Saulė. Apie Verdi 

ir jo lietuviškojo sezono operą
3.2

KUČIŪNAS, Aleksandras. Arnol
das Schoenbergas ir naujoji 
muzika 10.19

MASFULIONIS, Romas. Mirė smui
kininkas Laszlo Hajos 11.30 

MOTEKAITIENR. Iza. Kompozito
rė G. Nasvytytė-Gudauskienė 
10.12

MOTEKATBENE, Iza. Mūsų reči
taliai 11.16

Redakcija. “Kaukių baliaus” rengė
jai be kaukių 3.9

Redakcija. Pašnekesys su muziku 
Kaziu Steponavičium (Apie 
“Kornevilio varpus”) 4.20

Redakcija. Pašnekesys su soliste 
Aldona Stempufiene 10.26 

SABALIENĖ, Vlada. Vaclovo Ve- 
rikaičio rečitalis Rochesteryje 
11.30

SKRUPSKELIENE. A. I. Motekai- 
tienės dainavimo studijos kon
certo proga 6.15

V. J. “Dievo muzikantas” Anton 
Bruckner 12.21

V. Pr. Pianistas Motekrtitis Santa 
Monikoj 11.30

VISVYDAS, Pr. Ginos Čapkauskie- 
nės rečitalis Kalifornijoje ' 5.4 

Žilevičius. J. Penkiasdešimt metų 
nuo Klaipėdos konserv. kapeloB 
įsteigimo 8.31

Fotografija,
AUGUSTINAS, V. Vyt. Maželis — 

universalus fotografas 1L2 
brd. k. Nuotraukos menininkų pa

roda 11.30
KEZYS. Algimantas, S. J. Ameri

kos lietuvių foto enciklopedija 
11.30

RAMOJUS. Vadas. Valandėlė pas 
foto menininką Kastytį Izokaitį 
1.19

RAMOJUS. Vladas. Iš pokalbio sn 
kun. Alg. Keziu, SJ. 4.6

Teatras
brd. k. Nuosavybė ir jos vertė po 

teatro festivalio 112.14
CHOMSKIS, B. Laikas šlifuoja 

Antrą kaimą 3.2
JANKUS, Jurgis. Mąstymai apie 

teatrą ir jaunimą 2.9
JANKUS, Jurgis. Jaunas dramos 

sąmbūris 11.9
KAIRYS, Anatolijus. Žodis trečiojo 

festivalio žymenų vakaro atida
ryme 12.7 ’

LANDSBERGIS, Algirdas. Teatri
niai -laiškai iš Europos 6.15, 
22.29; 7.14; 8.17,24; 9.28; 12.21 

NAINYS, Bronius. Kalba teatro 
festivalio pabaigtuvėse 1.7

P. E. Jaunimas nori vaidinti 12.21 
PILKA Stasys. Kad aktorius atro

do kažkaip nerimtai 4.27
Redakcija. “Antras kaimas” į ant

rą dešimtmetį 2.16
Redakcija. Pokalbis su dramaturgu 

Anatolijum Kairiu 5.25
Redakcija. Pašnekesys su Hamilto

no Aukuro režisiere Elena Dau- 
guvietyte-Kudabiene 11.23

Redakcija. Pokalbis su naują A. 
Kairio veikalą teatro festivalyje 
režisuojančiu D. Lapinsku 11-23 

RŪTA, Alė. Pašnekesys su “Nak
ties” autorium Jurgiu Gliaudą
11.2

STRAUMANJS, Alfreds. Baltų 
teatro programai gimstant 4.6 

VISVYDAS, Pr. Du stebuklingieji 
Algirdo Landsbergio vaidinimai 
2.2

VISVYDAS, Pr. Algirdas Lands
bergis scenoje 3.30

Literatūros mokslas ir kritika
ANDRIEKUS, L. Grąžinkime poe

ziją i gyvenimą 6.15
ANDRIEKUS, L. Iš lietuvių rašy

tojų draugijos veiklos bei rūpes
čių 2.9

B. A. Kalifornijos lietuvių rašytojų 
susirinkimas 4.27

B. R. Dešimtmetis be Ivošiškio 3.2 
BARONAS, Aloyzas. Nobelio pre

mijos laureatas rašytojas Pat- 
rick White 8.10

BRADŪNAS, Kazys. Dešimtmetis 
nuo Juliaus Kaupo mirties 2.23 

BRADŪNAS, Kazys. Poetę Juoze 
Auguataitytę - Vaičiūnienę am
žinybėn palydint 3.9

HERMIS. Pašnekesys su Birute 
Pūkelevičiūtė, 23-jo Draugo ro

mano konkurso laimėtoja 1.26 
DAINAUSKAS, J. Penkiolika O. L.

Milašiaus laiškų 5.18 
GAUČYS, P Francis Ponge 3.2 
GRINCEVIČIUS, Č. Dirbti ir tar

nauti laisvam lietuviškam žo
džiui 4.13

GRINIUS, J. Andrius Siniavskis — 
Solženicino bendras 11.30 

IVA, G. Jono Aisčio žodžio muzika 
New Yorke 6.1

JANKUS, Jurgis. Aloyzas Baronas 
Rochesteryje 1.5

JANKUS, Jurgis. Nijolė Jankutė 
Rochesteryje 4.20

JANKUS, Jurgis. Apie savo novelę
“Gimtajam Krašte” 11.16

JONYNAS, Vytautas A. Maži kel- 
mu it dideli vežimai 4.6

šeštadienis, 1974 m. gruodžio mėn. 28 d.

Mstislavas Dobužinskis (1875-1957) Kauno senamiesčio vaizdas iš, Aleksoto

K. A Kennebunkporte įteikta Lie
tuvių rašytojų draugijos premi
ja 8.17

KAZIMIERAITIS, B. Jurgio Balt
rušaičio pastangos gelbėti Man
delštamą 2.9

KAZIMIERAITIS, B. Ar romanas 
paseno, ar atgyja ? 8.81

KEBLYS, Kęstutis. Į kartuves tuos 
nedorėlius! 4.13

KRALIKAUSKAJS, Juozas. Miru
siųjų žodžiai išnešė ir apgynė 
tautą 8.17 \

KRIVICKAS. Bronius. Kanffia ir 
džiaugsmas Jono Aisčio kūry
boje 6.15

LEONAITIENĖ, A. Antanina Gus- 
taitytė - Šalčiuvienė 2.9

LINGIS, Juozas, šiemetiniai Nobe
lio literatūros premijos laurea
tai 112.7

MACIŪNAS. Vincas. Žemaitės au
tobiografinis fragmentas 1.26 

MACIŪNAS, Vincas. Lietuvos him
no istorijos bruožai 2.16s23

MELNIKAS. P. Išeivijos literatū
ros posūkiai “ten“ ir “čia” lū
žiuose 9.7

Min. P. Įkvėpimai, planavimai ir 
improvizacijos grožinėje litera
tūroje 8.3

Plunksn. Nikalojus I-sis būtų prob
lemą lengvai išsprendęs 4.13

PRUNSKIS, Juozas. Birutė vokie
čių romane 7.27

PŪKELEVIČIŪTĖ, Birutė. Raidės 
turi magišką jėgą 4.13

RAILA, Bronys. Lyg iš sudulusio 
laivo 4120

Redakcija. Išeivijoje gimsta ketu
rių tomų lietuvių literatūros is
torija (P. Naujokaičio) 5.18

Redakcija. Pokalbis su rašytoju 
Juozu Kralikausku 7.6

Sav. J. Kiek metų, tiek romanų 
(A. Christie) 4.27

Slv. VI. Poetai ir kritikai 7.20 
ŠALTMIRAS, Vladas. Danguolės 

Sadūnaitės poetinė arabeska 
6.29

ŠALTMIRAS, Vladas. Subtilaus įsi
jautimo poetė (J. švabaitė) 11.9 

TOMTE, Erik. Nobelio premija ap
vainikuotas romanas — plagia
tas (Šolochovo) 9.14

V. Pr. B. Pūkelevičiūtė skaito kali- 
forniečiams 12.21

VAŠKELIS, Bronius, Jurgio Balt
rušaičio anketa 1.5

VISVYDAS, Pranas. Nevienodas 
žarijų žarstymas 323

VISVYDAS, Pranas. Ak, kad visi 
siektų tobulo rašymo 427 

VISVYDAS, Pranas. Rašytojo pa
likimo puslapius sklaidant (J. 
Tininio) 5.11

VISVYDAS, Pranas. Antikomenta- 
rai 5.25

VISVYDAS, Pranas. Besklaidant 
E. Mieželaičio humanistiką 7.23

Poezija

ANDRIEKUS, Leonardas. Prie ru
denio širdies 3.16

ANDRIEKUS, Leonardas. Atsiver- 
siu rudenims 12.7

AUGINĄS, Balys. Beldimas 9.14 
AUGINĄS, Balys. Žiemos kepėjas 

1221
BILAIšYTĖ, Živilė. Spalvų ir gar

sų iliuzijose 7.6
BARONAS, Aloyzas. Buvo boba 

Vilniuj 8.17
BAVARSKAS, Medardas. Atsisky

rimo valanda 8.3
BAVARSKAS, Medardas. Ruduo 

prie Michigano ežero 10.19 
BOGUTAITE, Vitalija. Ištrauka iš 

ciklo “Nerimas’’ 10.12
BRADŪNAS, Kazys. Baladė 4.6 
BRADŪNAS, Kazys. Pavasariškai 

5.18
BRADŪNAS. Kazys. Velnių terce

tas 11.16
BRAZDŽIONIS, Bernardas. Iš nu

tolusių pasaulių 3.23
DEGUTYTE, Janina. Vilnius 11.23 
EMMANUEL, Pierre. Tu. Išvertė

P. Gaučys 7.27

HOFMANNSTAHL. Hugo. Grįži
mas. Vertė A. TyrUolis 22 >

JUODVALKYTĖ, Eglė. Eilėraštis 
6.8

YLUVIS, Juozas. Laikas neklausia 
5.4

KISIELIUS, Romualdas. Mąstymai 
apie Nemuno šalies likimą 2.16

Iš Bairono poezijos. Vertė A. Ty- 
ruolis 12.14

LAME, Charles. Praeities artimųjų 
veidai. Vertė St. Meringiš 11.30 

MACKUS, Algimantas. Atsklanda, 
Į apvalią spalvą, Iš “Chapel B“, 
Malda 12.28

MAČERNIS, Vytautas. Sonetai W.5 
MANDELŠTAM, Osip. Radęs pasa

gą. Išvertė P. Gaučys 2,9
MIKAILAITE, Ona. Pb žydriai mė

lynu dangum 928
PONGE, Francis. Žvake. Išvertė P. 

Gaučys 32
RADŽIUS, Aleksandras. Evoliucija 

1.26
SADŪNAITĖ, Danguolė. Rožių dar

že 5.11
SADŪNAITĖ, Danguolė. Nauji ei

lėraščiai 6.29
SADŪNAITĖ, Danguolė. Vasara 

kvepia rojumi 8.31 ■
SADŪNAITĖ, Danguolė. Rudenį 

Putname 11.2
SAUVAT PAPASSEIT. Joan. Ryt

metinis ilgesys. Išvertė P. Gau
čys 8.10

SUTEMA, Liūne. Ginuosi 9.21
ŠLAITAS, Vladas. Naujausi eilė

raščiai 1.19
ŠLAITAS, Vladas. Piramidžių pa

vėsyje 4.13
ŠLAITAS, Vladas. Kai važiuosiu 

9.7
ŠVABAITĖ. Julija. O saulė arti 

2.23
ŠVABAITĖ, Julija. Giltino šv. Pet

ro ir Povilo bažnyčios prieangy
je, Vilniuje 8.24

(Nukelta J 5 psl.)

Filomena sako...
KAS NETflUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI Į
Šviesesni ir tinkamesni gyvenimą.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks lums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa

prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Šį mėtį Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi 
lėjų ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokiu laimėjimų. Atsilankykite.

CHICAGO
savings and loan association

I

f=) 
f nuw housi«g 
LENDER
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INDEKSAS
(Atkelta iš 4 pusi.)

SV AB AITE, Julija. Naujausi eilė
raščiai 11.9

AUGUSTAITYTE-VAIČIŪNIENE,
J. Iš nespausdinto palikimo 3.9 

VISVYDAS, Pranas. Regata 3.30 
VOICULESCO, Vasile. Michelange- 

lo. Išvertė P. Gaudys 10.26 
ZDANYS, Jonas. Poetas 4.27 
ZDANYS, Jonas. Prieblanda 7.20 
ŽlLifS, Stasys. Molinis indas 7.13 
ŽITKEVIČIUS, Leonardas. Apsiei

na asmenybės 1.12
ŽITKEVIČIUS, Leonardas. Kas tas 

ponas Paimiazonae ’ 4.20

Beletristika

CINZAS. Eduardas. Reportažas 
apie astrologiją 7.20

CIBAS. Daumantas. Santana 11.16 
JUODVALKYTE. Eglė. Paliaubos 

6.15
MERAS, Icehokas. Senė su žaliuoju 

kibiriuku 1.12
MERAS, Icehokas. Ir atleisk mūsų 

kaltes 9.14,21,28; 10.5.12
PATINI, Giovanni. Servantės kerš

tas. Išvertė P. Mačiulis 8.3
POKELEVIčIOTE, Birutė. Svečiuo

se pas Narą 3.30
SAVASIS, Juozas. Sąmokslas 1.5 
SAVASIS, Juozas. Nelaimingas vel

nias 5.25
TYRUOLIS, A. Viešnagė Pirinėjų 

pusiasaly 6.22,29; 7.6,13
U14BRA2ŪNAS, Zigmas. Rio de

Jąneiro karnavalas 2.23
UMBRA20NAS. Zigmas. Atvyko

me ieškoti Tahiti 4.6
UMBRA2ŪNAS, Zigmas. Rudens 

numirę lapai 10.26

Knygų recenzijos

Abr. K. Poetės Julijos švabaitės- 
Gylienės apysakinis debiutas 
5,18

Abr. K. Naujieji Aloyzo Barono 
apsakymai 7.13

Abr. K. Pašiurpęs Liudo Dovydėno 
velnias 8.17

BALTINIS, Andrius. Religija ir 
kultūra Antano Maceinos kny
goje ‘Krikšėionis pasaulyje" 
2.9

hrd. k. Encyclopedia Lituanica tre
čiąjį tomą pasitinkant 2.23 

DAUGAILTS, Juozas. Sofijos Ože- 
lienės “Dienų vitražai” 9.14

GALINIS, Leonas. N. Jankutės 
“Nuo devynių iki pirmos” 1.5 

GUSTAITIS. Algirdas. Algimanto 
.Kezio knyga “Lietuvis dailinin
kas išeivijoje” 5.4.

INDRETKA. Alfonsas. Dr. S. Jan- 
’kauBko “Veterinarinė medicina 

Nepr. Lietuvoje” 2.23
JANKUTE, Nijolė. Dvi naujos Bi

rutės Pūkelevičiūtės knygos 
mažiesiems 1.12

JANULIS. Petras. Kiškio pyragai 
mažiesiems (J. Minelgos) 7.20 

JONYNAS. Vytautas A. Skirgaili- 
nio lietuvio godos (B. Railos 
"Paguoda“) 8.24

KŪMAS. Antanas. Aleksandro 
Kuršaičio didysis turtas (IV to
mas) 3.23

MASILIONIS. Juozas. Prano Nau
jokaičio “Lietuvių literatūros 
istorija” 11.30

NAKAS, Alfonsas. Jono Valaičio 
“Praeities apybraižos” 12.14

PRUNSKIS, Juozas. Lietuvos oku
pacinės priespaudos dokumenta
cija 8.17

RAŠTIKIS, Stasys. Stepono Kolu
pailos monografija 12.14,21

Rg. Ang. Baltija tarto Napoleono ir 
Amerikos (V. Trumpos) 2.9 

SKRUPSKELYTfi. Viktorija. VI. 
šlaito “Pro vvšnių soda” 1.19 

ŠAIjIMRAS. VI. J. Kralikausko 
ketvirtasis mindauginės epochos 
romanas “Tautvilą” 3.16

V. Pr. Ka! propagandininkui reikia 
meluoti (Lietuvių poezija ITD 
12.7

Vai. Gr. Naujas Lietuvos istorijos 
vadovėlis (V. Liulevičiaus) 7.27

ViiiviDAS, Pr. Apie mažu žmonių 
didelius darbus (L. Dovydėno 
“Karaliai ir bulvės” 9.7

VISVYDAS. Pr. A. Kairio “Karū
na” 10.2c,1

VISVYDAS. Pr. Žemei dainuoianti 
fleita. (J. Degntvtės “Prieblan
dą sodai”) 11.23

'Geografija ir istorija.

ANDRIUS, Juozas. Kaip gimė nau
jas Lietuvos žemėlapis 1.5

DAINkUSKAS, Jonas. Sūduvių 
praeities tyrinėjimai tęsiami 
126

DAINAUSKAS, Jonas. Prieš 40 m. 
naeiams nepasisekė atplėšti 
Klaipėdą 10.5

DN. J. Lietuvos istorija rusinama 
ir Amerikoje 11.2

JAKŠTAS, J. Istoriką Antaną Vasį 
amžinybėn palydėjus 7.6

RABIKAUSKAS, Paulius. Lietuvos

istorijos šaltinių leidimas 2.32 
Redakcija. Nauji istorijos dėstymo 
laikai. Pokalbis su V. Liulevičium

6.22

Sukaktys
BRADUNAS, Kazys. Kompozitoriui 
Vladui Jakubėnui 70 metų 5.11 
brd. k. Jau reikėtų ir apie tai pa

galvoti (M. Valančiaus ir M. 
Čiurlionio jubiliejai) 9.7

CIIOMSKIS, BalyB. Broniui Jonu
šui 75 metai 5.4

DAINAUSKAS, J. Dešimtmetis be 
Stp. Kolupailos 4.20

DAINAUSKAS, J. Akademiniam 
skautų sąjūdžiui 50 metų 10.19 

DAMBRIŪNAS, L. Profesoriaus Al
fredo Senno 75 metų amžiaus 
sukaktis 3.23

DAMSRIŪNAS. L. Petras Maldei- 
kis — sukaktuvininkas 11.30

GUSTAITIS. Algirdas. Rašytojos 
Petronėlės Orintaitės pagerbi
mas prie Pacifiko 4.6

JANUŠAITIS, Jurgis. Susitikimas 
po daugelio metų (Hanau stov. 
gyventojų) 8.3

Kun. Leonardas Andriekus, 
'gruodžio 7d. Lietuvių rašytojų 
draugijos vardu kalbėdamas Vli
ko seimo bankete Bostone, supa
žindino seimo dalyvius bei sve
čius su Berlyne Solženicino ini
ciatyva leidžiamu disidentų inte
lektualų žurnalu “Kontinent” ir 
pažymėjo, jog tai nauja talka 
mums kovoje už tautos laisvę. 
Taip pat priminė, jog Solženi- 
cinas bendradarbiauti žurnale 
labai kviečia lietuvius, ypač ra
šytojus. Tai nauja tarptautinė 
platforma mūsų kultūrai ir tau
tiniams reikalams skelbti. Be to, 

gyventojų; o.o ,kiun. Andriekus nuoširdžiai krei-
J-is, A. Trisdešimt tremties metų pėsi į Vliką ir visus banketo da- 

6.15
JONIKAS. Petras. Prof. Pr. Skar

džiui 75 metai 3.30 
MACIŪNAS, Vincas. Žodis prof.

Pr. Skardžiaus sukaktyje 5.25 
Pr. J. 70 metų spaudos sukaktį mi

nint 4.27

Atsiminimai

Dn. Su poetu Antanu Miškiniu it* 
žurnalistu Antanu Bružu So
vietuos kalėjimuos 6.29

ERETAS, Juozas. Stasį Šalkauskį 
prisimenant 7.28; 8.3,10

GALVA, Gediminas. Pagarbiai dr. 
Martyną Anysą prisimenant 
4.13

GRINCEVIČIUS, Česlovas. Pluoš
telis atsiminimų apie Vincą Krė
vę iš pokario metų 7.6

JANUŠAITIS, JurgiB. |vyks Hanau 
stovykloj gyvenusių lietuvių su
važiavimas 7.6

YLA, Stasys. Juozą Brazaitį atsi
sveikinant 12.14

MACIŪNAS, Vincas. Dvidešimt me
tų be Vinco Krėvės • 7.6 

NENORTA, Pr. Brolius Olšauskus 
prisimenant 9.27

PRUNSKIS, Juozas. Mano atsimi
nimai apie dideli žmogų Juozą 
Brazaitį 12.7

RP. Balys Sruoga ir kalbininkai 
9.28

TYRUOLIS, A. Iš atsiminimų apie 
Vydūną 5.18

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENE

Apie Švedijos karalienės abdikaciją ir meilę

1654 m. Švedijos karalienė Kris
tina (tada 28 m, moteris) atsisa
kė nuo sosto po 10-ties metų val
dymo ir viešai nesislėpdama per
ėjo į katalikų tikėjimą. Tai sukėlė 
sensaciją visoje Europoje. Po vie- 
nerių metų ji paprašė audienci
jos pas popiežių Aleksandrą VII 
Vatikane. Josios smulkus apklau
sinėjimas, pravestas kardinolo 
Azzolino, sudaro (pagrindą stam
biam šių metų filmui “The Ab- 
dication”, Wamer bendrovės 
pastatytam. K

Kristina buvo pasakiška asme
nybė. Auginama mažu princufcu 
(nuo 6 m. auklėjama griežtai 
vyriškai ir net rėdoma (berniu
kiškai), mokslinama įvairiose 
šakose, kad tiktų būsimo mo
narcho (pareigom, ji valdė kraštą 
piliečių nesuprasta ir jos prisibi- 
Jant.Tr filmo statytojų ji yra 
klaidingai įžvelgta kaip gražuo
lė, kuri vos gali susilaikyti nuo 
savo sukauptų jausmų išliejimo.

O Kristina 'buvo ne tik pro
tinga, gabi, bet ir įdomi moteris. 
Ji mokėjo 7 svetimas kalbas, krei
pė dėmesį į mokslą, literatūrą ir 
meną. (Vienu laiku ji pretenda
vo net užimti Lietuvos - Lenki
jos sostą, Jonui Kazimierai nuo 
jo atsisakius, 'bet Kristinos pa
stangos nuėjo niekais). Kristina 
buvo didinga moteris, kuri leng
vai filosofavo su Descartes, rėmė 
kompozitorių Monteverdi ir ar
chitektą Bemini, globojo žydus 
ir..., bet kas galėtų tai benįt 
atspėti, stebėdamas šį filmą?

Kultūrinė
RAŠYTOJU ŽODIS VLIKO 

SEIME

lyvius, 'lietuvių rašytojų vardu 
prašydamas neprileisti, kad būtų 
skaldoma Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė. i

JAUNIMO CENTRO MENO 
KURSAI CHICAGOJE

PRADĖS NAUJĄ SEZONĄ
Sausio 13, pirmadienį, paišy

ba ir tapyba. Dėsto Seselė Mer
cedes.

Sausio 13, pirmadienį, meno 
pamokos vaikams. Dail. Dan
guolė Stončiūtė.

Sausio 15, trečiadienį, kerami
ka. Dail. Eleonora Marčiulionie
nė.

Sausio 16, ketvirtadieni, vaiz
diniai pagrindai ir taikomoji gra
fika. Dail. Algirdas Kurauskas.

Sausio 17, penktadienį, audi
mas. Dail. Janina Kinkienė.

Sausio 17, penktadienį, audi
mas. Dail. Aldona Veselkienė.

Sausio 17, .penktadienį, mazgų 
menas (macramė). Dali. Ra
minta Lapšienė.

Kursai trunka 6 savaites; susi
renkama vieną kartą savaitėje 
nustatytą dieną nuo 7 iki 10 vai. 
vak. (vaikams nuo 7 iki 9 vai.

1932 m. buvo pastatytas ne
spalvotas filmas apie Švedijos ka
ralienę su Greta Garbo (kuri <- 
amžino Kristiną), dabar ro
domas televizijoje. Tačiau,.kaip 
ir tada Hollysvoodas greitai nu
sviedė Kristiną prie degančio ži
dinio su Ispanijos ambasadorium 
(John Gilbert), taip ir dabar 
nuostabi aktorė Liv Ullmann 
šioje versijoje klaidžioja Vatika
no rūmų erdviais koridoriais su 
kardinolu (Peter Finch) domė
damos! ne vien religija...

Yra kai kurių duomenų istori
joje, kad 'Kristina buvo kardino
lo draugė. Filmas užgriebia ir 
daugiau smalsumą keliančiu, gal 
ir ne visai tikroviškų dalykų.

Filmas surežisuotas Anthony 
Harvey (pagarsėjusio savo “The 
Lion in Winter”) pagal Ruth 
Wolff parašytą tekstą.

Filme sugrįžimui į praeitį ro
doma Kristinos vaikystė, jos elg
sena, josios filosofavimas.

Liv Ullmann Kristinos rolėje 
yra ne tik graži, efektinga, bet ir 
laibai moteriška (tuo labiau, kai 
ji buvo auklėjama vyriškai). 
Ullmann yra taip didingai puiki, 
garbingai teisinga aktorė, kad 
stebėdami jos ir josios partnerio 
Finch nušlifuotą vaidybą, už
mirštam filmo menkumą kitu 
atžvilgiu. Ullmann yra tokia šil
ta asmenybė ir taip sąžiningai 
perduoda moteriškus vidinius 
įsijautimus, kad ji stačiai, kaip 
aktorė ir moteris, peršviečiamai 

tfkfti, nenreftMtai sąžinin
ga

kronika
vak.). Pasibaigus šešioms savai
tėms ^kursai 'bus tęsiami toliau, 
bet bus nauja registracija. Mo
kestis vienam kursui yra 30 dol., 
vaikams 20 dol. Kursų reikalais 
galima kreiptis į Jaunimo cent- 

i rą pas kun. Algimantą Kezį, SJ, 
tel. 778-7500.

7 SKAITYKLA JAUNIMO 
CENTRE, CHICAGOJE

Jaunimo centre pradėjo veikti 
skaitykla, kuri yra įrengta bu
dėtojo kambaryje, šalia pagrin
dinio įėjimo. Skaityklą įrengti 
padėjo Aldona ir Albinas Kara
liūnai iš Cicero, paaukodami 500 
ir dr. Pranas ir Aldona Mažei
kai, paaukodami 200 dėl. Jauni
mo centras ir jį lankančioji vi
suomenė yra dėkingi šiems me
cenatams už vertingą dovaną.

RAŠYTOJŲ SUSIRINKIMAS 
KULTŪROS ŽIDINY, 

BROOKLYNE

Gruodžio 14 d. Brooklyne Kul
tūros Židiny įvyko Now Yorko ir 
Nevv Jersey apylinkėse gyvenančių 
Lietuvių rašytojų draugijos na
rių susirinkimas. Daugiausia (gvil
denta reikalai, susiję su bendra
darbiavimu “Kontinent” žurna
le, į kurį kviečiami lietuviai ra
šytojai.

PNILOMENA l». PAKEL, PreridenfS

Iš kairės: Albert Kueltzo, iždininko padėjėjas ir direktorius; Dr. Ravmond Bartz, direktorius; Philo- 
mena Pakel, prezidentė ir Tarybos pirmininkė; William Sebastian, viceprezidentas ir direktorius; Stan- 
Iey Balzekas, direktorius ir John E. Pakel, viceprezidentas ir direktorius. <A -'7

Mieli Draugai ir Kaimynai:
Skambinant Kalėdiniams Varpams, ir girdint linksmas Kalėdų giesmes, 

Chicago Taupymo Bendrovės Valdyba, Direktoriai ir visas personalas Imki Jums 
linksmu Kalėdų ir laimingu Nauju Metu. Mes tikimės, kad Jūs leisite ir ateityje 
Jums patarnauti.

Chicago Taupymo Bendrovės moderniškas namas yra papuoštas Kalėdiniais 
pagražinimais, ir kviečia Jus atsilankyti, ir karšta kavute ir užkandžiais pasivai
šinti.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIME VISIEMS!

MOTERŲ NOVELĖS 
KONKURSAS

“Moters” žurnalo skelbto 
trumpos novelės konkurso pir
moji premija buvo paskirta Rū
tai K. Vidžiūnienei, Los Angeles, 
Calif., už novelę “O, sakale ma
no”, antroji premija—Birutei Vy- 
tienei, Delbi, Ont. Kanadoje, už 
novele “Pasakysiu rytoj”. Komi
siją sudarė: Z. Daugvainienė, 
pirm., A, Katkienė, E. Krikščiū
nienė, M. Kulpavičienė, V. Šalt- 
miras.

LEIDŽIAMAS JONO
MATULIONIO VOKIEČIŲ 

OKUPACIJOS METU 
DIENORAŠTIS

Jono Matulionio dienoraštis 
apie paskutinį vokietmetį Lietu
voje, kurio spausdinimas buvo 
susitrukdęs dėl spaustuvės kėli
mosi į naujas patalpas ir kitų 
techniškų kliūčių, vėl yra darbo 
eigoje. Apie 180 puslapių jau su
rinkta ir antroji korektūra per
žiūrėta. Tikimasi, kad sekančių 
metų pirmoje pusėje knyga jau 
bus atspausdinta.

Knygos išleidimą finansuoja 
Jono Matulionio Knygos leidimo 
fondas, kurį sudarė keliolika ini
ciatorių (autoriaus giminių ir 
draugų), sudėjusių po 100 dol., 
t. y. apie pusę spausdinimo išlai
dų. Kitos pusės — 2500-3000 dol. 
dar trūksta. (Sunku nustatyti 
tikslią sumą dėl dažnai besikei
čiančių kainų). Iniciatoriai norė

tų savo būrelį praplėsti ir šią su
mą sutelkti iš naujų ‘šimtinin
kų”. Nepajėgūs fėndan tiek įmo
kėti gali prisidėti ir mažesnėmis 
sumomis.

Kaip esame savo ankstyvesnėse 
informacijose minėję, autorius 
visiems šio užmojo rėmėjams iš
siuntinės savo knygą su specia
liu įrašu.

Taigi Taukiame paramos ne tik 
iš kanadiečių, bet ir kitų kraštų 
lietuvių. Pinigus siųsti Jono Ma
tulionio Knygos leidimo fondui, 
Prisikėlimo parapijos krėdito ko
operatyvas sąsk. nr. 2973, Toron
to, Ont. M6tH 1A8.

Fondo Iniciatoriai
VIENAS MŪSŲ 
PIRMAUJANČIU 
SKULPTORIŲ

Neturtingo trobelninko sūnus, 
vienas iŠ 7 vaikų, Juozas Zika
ras prasimušė į pirmaujančius 
Lietuvos skulptorius. Nuo jo 
mirties lapkr, 40 d. suėjo 30 m. 
Mirė 1’944 m., baigdamas 63- 
čius metus. Nuo jaunatvės sun
kiai dirbdamas, padėdamas tėvui 
stogus dengti, tik sulaukės 16 m. 
pradėjo lankyti Pampėnų ketur
metę mokyklą, kurią baigęs, ga
vo sargo vietą Panevėžio moky
tojų seminūrijojė. Vėliau berna
vo, grojo nedideliame orkestre, 
buvo “daraktoriumi” slaptose 
mokyklose, kol G. Petkevičaitė 
ir J. Jablonskis, pastebėję jo ga
bumus, jį parėmė, ir jis išvyko 
į Vilnių mokytis dailės. Čia bai-
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gęs mokyklą, iškeliavo studijuo
ti į Petrapilj. Gilindamas studi
jas pas įvairini -meno garsenybes, 
susilaukė to, kati net ir I. J. Rie- 
pinas apie jį atsiliepė: “Šis dai
lininkas turi dieviškos ugnies”.

Grįžęs į Lietuvą, dėstė Pane
vėžio gimnazijoje, vėliau — mo
kytojų seminarijoje. Nuo 1929 
m. persikėlė į Kauną, kur iki 
1940 m. vadovavo Meno mokyk
los skulptūros studijai. Zikaras 
yra autorius M. K. Čiurlionio 
antkapio Rasų kapinėse, Laisvės 
ir Knygnešio skulptūrų Karo'mu- 
ziejaus sodely Kaune, reljefo 
“Už tėvynę” Nežinomo kario 
paminkle. Jis 'buvo paruošęs ir 
Lietuvos monetų projektą, 1928 
m. nepriklausomybės medalį- 
Pasižymėjo ir kaip portretistas, 
sukurdamas Basanavičiaus, Ku
dirkos, Mairortio ir kitų portre
tus.

UKRAINIEČIU SPAUDOS 
400 M. SUKAKTIS

Pirmoji knyga Ukrainoje. 
'Lvove, 'buvo išspausdinta 1574 
m. Tai buvo Ivano Fedorovyč iš
spausdintas “ApOstol” (Apašta
lų knygą). Ji buvo gausiai ilius
truota renesanso stiliaus augalų 
ornamentais. Vėliau Federovy— 
čio spaustuvė išspausdino eilę <U- 
tų knygų, jų tarpe ir “Bukvar” — 
pirmą slavų elementorių. Pirmas 
ukrainiečių žodynas išspausdin
tas 1627 m. Sukakties proga New 
Yorko miesto ^bibliotekoje su
ruošta ukrainiečių knygų paroda, 

y-": .. -i
LuaiOnji1"- Z'. eagsBatgaa—

Jant.Tr


Nr. 302 (152) — psl « DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATORA šeštadienis, 1974 na. gruodžio mėn. 28 d.

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENĖ, 6507 S. TROY ST.. CHICAGO. ILL. 60629. TELEF. 925—5988

Mūsų veikla

ŠVENČIŲ NUOTAIKOJE
STEFANIJA STASIENĖ

Kalėdos visų krikščionių šven
tė. Tai palaimintas laikas, kada 
Advento tyluma atneša mūsų 
dvasiai poilsio, ramybės ir gyve
nimo šviesos. Dar tebegyvenant 
švenčių nuotaika, tegul mūsų 
mintys ir širdys krypsta į Šven
tosios Žemės kraštu, j mažąjį 
Betliejų, kur prieš 2000 metų gi
mė žmonijos gelbėtojas. Tos pir
mosios Kalėdos aną tyliąją naktį 
Betliejaus kūtelėje buvo atšvęs
tos kukliai ir tyliai. Ten šviesa ir 
viltis atėjo Kalėdų paprastume ir 
skurde.

Ramybė, taika, meilė Ir 
draugiškumas visiems

Gimusis Kristus skelbė ramybę, 
taiką, meilę ir draugystę geros 
valios žmonėms. Jo amžiną gro
žį, Jo tikslo kilnumą, Jo meilės 
dydį mes jaučiam ir šiandien. 
Todėl Adventas mums skambėjo 
ilgesiu ir laukimu. Tas laukimas 
ir ilgesys mūsų širdyse darėsi dar 
gilesnis, kada prisiminėm anų 
dienų nuotaikingąjj Kūčių vaka
rą mieloj tėvynėje — Lietuvoje. 
Tokių prisiminimų metu viskas 
nugrimzta j paslaptingąją tylą, 
kurioje girdime lengvą snaigių 
kritimą ir savo pačių alsavimą, 
O Kalėdų žvaigždės spindulius 
ta rtum ma tome besi liej ančius į 
baltą, baltą, Kūčių vakaro erdvę. 
Tai prisiminimai ir sentimentai 
praeities išgyvenimų.
. Dabar sentimentais, praeitimi 
ir anų dienų jausmais nebegyve
name. Modemus žmogus šian
dien gal mažiausiai surištas su 
amžinumu, jis daugiau krypsta i 
kasdieninį gyvenimą, jo rūpes
čius bei linksmybes. Todėl tos 
gražiosios mūsų švenčių tradici
jos pamažu blėsta ir nyksta laiko 
tėkmėje. Tėvynėje šiandien Ka
lėdų šventės ir jų papročiai žiau
riausiu būdu išstumiami iš gy
venimo. Ten kiti svetimi mūsų 
tautai papročiai prievarta įper
šami, ty. svetimos tautos papro
čiai ir ateistinio charakterio.

Ugdykime meilę kenčiantiems 
Lietuvoje...

Todėl sugrįžkime bent prisi
minimais į aftUOs laikus ir per
duokime tą tyrą Kalėdų nuotaiką 
mūsų jaunajai kartai. Vinco Krė
vės aprašytas Kūčių vakaras te
palieka nesvetimas mūsų mažie
siems. Paprastai sakome, kad Ka
lėdos yra vaikų šventė. Vaikams 
šių švenčių proga juk ir daugy
bę dovanų perkame ir eglutes 
rengiame mokyklose ir šiaip vi
sokių pramogų stengiamės su
teikti. Tačiau ne dėl šių išvirši
nių apraiškų reiktų Kalėdas lai
kyti vaikų švente, bet gal dau
giau dėl to, jog jų širdys atviros 
meilei ir tikėjimui. Tad tegul ne- 
nublunksta mūsų Kūčių vakaro 
nuotaika šio krašto gėrybių švie
soje. Juk Kalėdų metas tin
kamiausias veikti j mūsų jaunuo
lių aktyvią vaizduotę ir jausmus. 
Ugdydami juose pagarbą vyres
niajam, meilę artimui, meilę 
vargšui ir meilę kenčiančiam 
broliui bei sesei Lietuvoje, mes 
geriausiai išryškinsime tikrąją 
Kalėdų prasmę ne tik pačių šven-

lcui. Kalėdų šilimą ir šviesą pa- 
skleiskime toliau nuo savo durų 
— kaimynystėje, parapijoje, or
ganizacijose, darbovietėje ir t-t 
Takia nuotaika ir gera valia su
tikime ir Naujus Metus. Be šir
dies grynumo, ir tikros meilės 
mūsų praleistos šventės netenka 
prasmės.

Tebūnie Kalėdos ištisus metus!
Prašykime Dievo, kad kalėdi

nė dvasia, kuri viešpatavo mūsų 
šeimose Kūčių vakarą, dalinantis 
kalėdaitį prie gausių valgių pa
dengto stalo, pasiliktų su mumis 
ir kiekvieną dieną ateinančiais 
metais. Charles Dickens yra pa
sakęs: “O kad ištisus metus būtų 
Kalėdos! Ir kad geiduliai bei silp
nybės, kurios mūsų prigimtas do
rybes žudo, niekad žmonių šir
dyse nepabustų.”

— Leantina (Liusė) Dargienė 
yra pirmininkė komiteto, kuris 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus vardu ruošia didelį pa
rengimą — pagerbimą mūsų 
laisvės švyturio Simo Kudirkos, 
paskelbiant jį šių metų pačiu 
garsiausiu - garbingiausiu Ame
rikos lietuviu. Sausio 19 d. Marti- 
niųue restorane bus didžiulis po
būvis, kurio pelno dalis skiriama 
Simo Kudirkos vaikų Lolitos ir 
Evaldo stipendijų — mokslo fon
dui bent po 1.000 dol. kiekvie
nam, kita dalis skiriama muzie
jaus kambariui ‘‘Laisvoji Lietu
va” įrengimui. Simą Kudirką 
bankete pristatys gen. kons. J. 
Daužvardienė. į garbės komitetą 
įeina: pirm. Chicagos meras R. 
Daley, o nariai: vysk. V. Brizgys, 
gen kons. J. Daužvardienė, gen. 
kons. A. Simutis, šen. Ch. Percy, 
šen. A Stevenson, Cook apskr. 
tarybos prez. G.W. Dunne, 
Mokslo ir pramonės muziejaus 
prez. DjM. Mac Master, Chicagos 
vieš, bibliot prez. R.G. New- 
man ir kiti.

Simas Kudirka bus pagerbtas 
kaip Lietuvos

LAISVĖS SIMBOLIS

Madų parodoj Detroite. IS kairės j dešinę: Gražina Urbonienė, Elena Blandytė, Danguolė Jurgutienė ir Stasė Ko 
ronkevičienč. Nuotr. Jono Urbono

met D. Jurgutienė pristatė ją iri ta Gražina Urbonienė apibūdin- 
sumezgė trumpą pokalbį. Iš dėt- Į ti tautinius drabužius. Ji gerai

Dali. Eleonora Marčiulioniene (kairėj) savo keramikos darbų parodoj, Jaunimo 
centre, Chicagoje, su Marija Rudiene, atidariusia parodą. Nuotr. Z. Degučio

MADŲ PARODA DETROITE 
PRISIMENANT

D. JANKIENĖ

šiais metais Detroite gausu vi
sokių parengimų ir minėjimų, 
tad nenuostabu, kad turėjome ir 
madų parodą. Ją suruošė Detroi
te filisterių skautų komitetas lap
kričio 23 d. Kultūriniame cent
re. Gal todėl, kad pas mus madų 
paroda retas reiškinys, gal lėmė 
gera reklama, gal daug mode
liuotojų, o gal tolimų viešnių at
silankymas — nežinau — bet su
sirinko apie 400 žmonių, kas mū
sų apylinkėje nedažnai atsitin
ka. Žinoma, susirinko daugiau
sia moterys, bet buvo nemažai 
ir “išlaisvintųjų” vyrų.

Išmanančiai šią madų parodą 
įvertinti nebandysiu, nes labai 
esu nestipri tokiuose reikaluose. 
Galiu vienos rankos pirštais su
skaičiuoti matytas madų parodas. 
Tad pasitenkinsiu tik išsineštais 
įspūdžiais.

Kokia vis dėlto puiki (nors dar 
ir ne visai įruošta) mūsų salė 
I visokius parengimus atvykusi 
publika būna maloniai nuste
binta salės papuošimais, kurie 
pakeičia jos išvaizdą ir sudaro 
spalvingiausią nuotaiką, šį kar
tą, įėjus į vidų, akis patraukė 
gausybė ružavų balionų, surištų 
po kelis ir pritvirtintų prie kė
džių. Stalus puošė laukinių dažy
tų gėlių ir žvakių išradingas de
rinys. Vėliau sužinojau, kad tai 
Dalios Gvildienės darbas. Deši
nėje salės pusėje meniškai išdė
liotos ir apšviestos laimėjimams 
paaukotos dovanos. Aišku, vidu
ryje salės nuo pat sienos tiesėsi

čių metu, bet ir po jų visam lai- modeliuotojoms paaukštintas ta-

kas. Gurkšnodami kokteilius, 
užimame vietas. Ant stalų gu
linčios programos sako, kad tai 
akademinio skautų sąjūdžio 50- 
ties metų jubiliejaus proga ruo
šiamas vakaras. Rengėjai — fi
listerių skautų komitetas. Toliau 
skaitome, kad savo sukurtus rū
bus parodys Stasė Koronkevičie- 
nė, dirbanti garsaus Rudi Gem- 
reisch studijoje, Kalifornijoje. 
Man ta pavardė nieko nereiškia, 
bet lietuųiškoji domina. Progra
moje sakoma, kad tai profesiona
lė moderniškų rūbų kūrėja, ilgą 
laiką dirbanti šioje srityje. Kaip 

' įdomu! Juk šios srities specialis- 
jtų daug neturime. Toliau, suži- 
į nom, kad savo megztus rūbus iš 
jChicagos atveža Elena Blandy
tė. Ją teko matyti ir girdėti dai
nuojant, tad su įdomumu lau
kiu jos jau seniai gražiai įvertin
tų mezginių.

Pagaliau atsidaro scena. Akį 
patraukia negausios, bet skonin
gos, lietuviškais motyvais Alės 
Butkūnienės suprojektuotos de
koracijos. Jos pagalbininkai — 
Mykolas Abarius ir Juozas Ma- 
tekūnas. Programą pradeda filis
terių skyriaus pirmininkas Jonas 
Asminas ir pakviečia rengimo 
komiteto pirmininkę ir parodos 
komentatorę Danguolę Jurgutie- 
nę. Ji trumpai apibūdina madų 
parodos rengimo idėją: paminė
ti šią akademinės skautuos 50 
metų sukaktį ne įprastine forma, 
bet kiek skirtingai, kad minėji
mo atminimas taptų ir konkre

roitiškių modeliuotojų skyrėsi 
Yolanda Baužienė ir Loreta Pe- 
tersonaitė. Reikia pripažinti, kad 
ir kitos modeliavo pasigėrėtinai. 
Buvo momentų, kada norėjosi 
vieną kitą sulaikyti, kad nors 
minutėlę ilgiau pastovėtų, kad 
būtų galima geriau apžiūrėti rū
bo įdomesnes detales. O tokių 
detalių buvo daug. St. Koronke
vičienės įdomios aplikacijos, ne
simetriškai papuošti kalnieriu- 
kai arba rankovės, kartais visai 
skirtingų spalvų ar net visai nu
imamos rankovės, paprastos, bet 
įdomios rūbo sukirpimo linijos ir 
t. t. Traukė akį Elenos Blandy- 
tės mezgimo įvairumas ir tauti
nių motyvų raštai. Žieminiai 
paltai, po jais taip pat megztos 
suknelės, kurias būtų buvę įdo 
mu geriau pamatyti. Nors labai 
skirtingi savo išpildymu, abiejų 
kūrėjų rūbai buvo skoningi, nei
ną į kraštutinumus, palikę gra
žų įspūdį.

| Pati madų paroda susidėjo iš 
trijų atskirų dalių. Pirmoje daly
je matėme dienai pritaikytus rū
bus: sukneles, kelnes, palaidinu
kes, švarkelius, kelnių kostiumė
lius, kepuraites.

Trečioje dalyje išeiginiai rū
bai. Be ilgų suknelių, buvo rodo
mi dabar madingi puošnūs kel
nių kostiumėliai. Kiekvienoje da
lyje modeliuojamų rūbų charak
teris buvo išryškintas pačios ko
mentatorės apsirengimu. Pra
džioje D. Jurgutienė dėvėjo juo- 

ido aksomo kelnių kostiumėlį, vė
liau tautinius rūbus ir paskuti
nėje dalyje dramblio kaulo 
spalvos, ilgą vakarinę suknelę, 
ipapuoštą stilizuotos tulpės apli-

čiu “geru darbeliu”. Tad jau iš 
anksto buvo skelbiama, jog pel
nas bus skiriamas jaunimui, li
tuanistinei mokyklai ir Kultūros 
centrui. Pakviesta prie mikrofo- 
|no Stasė Koronkevičienė, kad 
publika ne tik su jos rūbais, bet 
ir su ja pačia galėtų susipažinti. 
Elena Mykolaitienė švelniu 
skambinimu sudaro toliau ei
nančios programos nuotaiką. 
Gražus ir Andriaus Butkūno 
tvarkomas apšvietimas. D. Jur
gutienė trumpai ir taikliai api
būdina modeliuojamus rūbus. 
Pirmiausia prabėga “jauni rū
bai”, modeliuojami Kristinos 
Butkūnaitės, Reginos Butkūnal- 
tės, Danutės Gilvydytės ir Astos 
Jurgutytės. Toliau seka visa eilė 
modeliuotojų, kurios pagal pro
gramą yra: Vilija Baukytė, Yo
landa Baužienė, Elena Blandy
tė (Chicaga), Rūta Cerškutė 
(Windsoras), Gintrė Duobaitė, 
Gina Janušienė, Liolė Kizlaus- 
kienė, Izabelė Korsakienė, Aud
ronė Tamulionytė - McDonald, 
Kristina Mičiūnaitė, Regina Min
gelienė, Dalia Orantaitė (Cleve- 
landas), Loreta Petersonaitė, 
Genutė Rukštelytė - Ervesti, As-i 
ta Stašytė, Violeta Tatarūnienė, 
Aldona Tautkevičiūtė (Windso- 
ras), Audronė Vaitiekaitytę ir 
Karolė Veselkaitė. (Vaitiekaity- 
tė nemodeliavo).

Kaleidoskopiškai besikeičiant 
rūbams ir modeliuotojoms, jokiu 
būdu negalėčiau pasakyti, kas kacija. 
ką ir kaip modeliavo, bet pami- j Antroje dalyje modeliuotus 
nėšiu, kas labiau liko atminty, tautinius drabužius norisi išvar- 
Be abejo, savo modeliavimu iš- dinti atskirai. Dažnai matome 
siskyrė viešnios Dalia Orantaitė malonų mūsų akiai tautinių rū- 
ir Elena Blandytė. E. Blandytei bų margumyną, bet daugelis ne
buvo nepagailėta katučių, kuo-, žinome jų kilmės. Buvo pakvies-

Atgarsiai iš Gintaro parodos, surengtos Putnamo seselių rėmėjų Chicagoje. 
Marija Krauchunlenė, skaičiusi paskaitą apie gintarą, prie vienos eksponatų 
spintos. t Nuotr. Vyt. A. Račkausko

susipažinusi su šių rūbų charak
teriu, surinkusi daug informaci
jos. Suprantama, tautinių dra
bužių pristatymas reikalauja 
daugiau laiko. Si dalis buvo lyg 
koks pasirodymas, todėl žmonės 
nerimo — plojo ir daug reikš
mingų detalių dingo katučių gar
suose.

Pirmiausiai Kristina Mičiūnai- 
tė modeliavo savo vilnietiškus 
drabužius, nešdama rankoje Vil
niaus verbą. Asta Stašytė, neši
na kanklėmis, modeliavo Dalios 
Navasaitienės dzūkiškus drabu
žius. Karolė Veselkaitė, su ramu
nių kašele rankose, modeliavo 
nuosavus kapsės drabužius. Taip 
pat savo nuosavus zanavykės 
drabužius, apsisiautusi senoviška 
skara, modeliavo Vilija Baukytė. 
Žemaitiškus, Marijos Bankaitie- 
nės, drabužius modeliavo Regi
na Mingelienė. Ji avėjo medinė
mis klumpėmis, atvežtomis iš To
ronto. Klaipėdietiškus drabužius,

trečią — Alės Butkūnienės ta
pytą paveikslą laimėjo Onutė 
Rumšaitė - Hartųuist ir ketvir
tą — Danguolės Jurgutienės 
šiaudelių paveikslą laimėjo Ra
sa Baužaitė.

Pabaigai norėtųsi pažymėti, 
kad šios madų .parodos svarba ne 
prabėgusių rūbų įvairume ar 
įdomume. Dažnai žavimės tau
tiniais drabužiais, turime daug 
progų pamatyti įdomių rūbų. Bet 
svarbiausia, kad jie mūsų tautos 
dalis, mūsų lietuvių, gal šiuo at
veju lietuvaičių kūryba — anks
čiau ir dabar. Malonu buvo nuo
dugniau susipažinti su tautiniais 
drabužiais, malonu matyti, kad 
lietuvė ir amerikiečių tarpe reiš
kiasi su savo kūriniais, ir tiesiog 
stebėtina, kiek daug galime "iš
spausti” iš mūsų tautos lobyno, 
paliekant jį seną, bet kartu iš
keliant j modernias apraiškas.

Dar viena gera šio vakaro .pu
sė: salėje buvo matyti tokių žmo
nių, kurių jau daugelis metų lie
tuvių parengimuose nesimato.

Nuotr. J. Urbono

Elena Blandytė madų parodoje, Detroite, modeliuoja savo megztus rūbus. 
Toliau prie mikrofono parodos organizacinio komiteto pirmininkė ir parodos 
komentatorė Danguolė Jurgutienė.

paskolintus iš Clevelando, mo
deliavo Vida Skiotytė. Nešami 
tinklai gražiai simbolizavo mūsų 
pajūrio kraštą. Aukštaitiškus, 
mamytės ir dukrytės, nuosavus 
drabužius modeliavo Violeta Ta- 
tarūnienė ir Danutė Petrusevi- 
čiūtė. Šioje dalyje muzikinę paly
dą atliko Danutės Petronienės 
vadovaujamos kanklininkės, pri
temdytoje scenoje gražiau susi
grupavusios.

Pasibaigus parodai, svečiai, 
Dalios Rackienės rūpesčiu, buvo 
pavaišinti kavute ir skaniais py
ragaičiais, o Antanas Racka ap
rūpino kokteiliais. Be jau minė
tų asmenų, madų parodos reika
lais rūpinosi: Algis Astašaitis ir 
Vilija Baukytė — reklama, Ra
mutė Petruševičienė — techni
nė priežiūra, Kazys Kizlauskas 
— muzika.

Tenka suminėti ir loterijos do
vanų laimėtojus: pirmą dovaną, 
ilgą, vakarinę suknelę, dovano
tą St Koronkevičienės, laimėjo 
p. Baukienė, antrą — Gražinos 
Urbonienės juosmeninę juostą 
laimėjo dr. Vytautas Majauskas,

Tad esu įtikinta, kad mums rei
kia kuo įvairesnių parengimų, 
kad kiekvienas galėtų pasirinkti 
sau patinkamą ir tuo būdu ne
atitrūktų nuo lietuviškų susibū
rimų.

Ačiū filisterių skautų komite
tui, kad sudarė progą detroitie- 
čiams pamatyti lietuvaičių kū
rinius ir susipažinti su liaudies 
turtu —< tautiniais drabužiais. 
Ačiū visoms viešnioms, nepatin
gėjusioms pas mus atvažiuoti. 
Ačiū ir ‘‘kaimynams” iš Cleve
lando ir Toronto, kad nepašykš
tėjo paskolinti trūkstamų grožy
bių.

CIGARETĖ MOTINOS 
RANKOJE

Londono medicinos tyrinėtojas 
dr. J. Colley atkreipia dėmesį į 
tai, jog motina, kuri vienoj ran
koj laiko kūdikį, o antroj cigaretę, 
rizikuoja būti priežastimi 'kūdi
kio rimtos plaučių ligos. Kūdikiai, 
kurie pirmaisiais savo amžiaus 
metais įtraukia cigaretės dūmus, 
dvigubai daugiau serga plaučių 
uždegimu ir bronchitu.
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