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MODERNUS RELIGINIS MENAS

Menas plačiausia prasme me. Romos katakombose tokių 
krikščionių gyvenime užima simbolinių piešinių yra daug. 
svarbią vietą. Liturgija, muzika, Laikas keitė pažiūras į krikš- 
jvairios giesmės, poezijos rečitaty- čionišką meną bažnyčiose ir na
vai, šventovių puošmenys yra ne- muose. Graikų senojo meno įta- 
atskiriama religinio gyvenimo koj atsirado statulos ir šventųjų 
dalis. Senųjų raštų evangeliniai paveikslai, buvo vaizduojamas 
himnai, šimtmečiais kurta religi- nematomas Dievas ir įsikūnijimo 
nė poezija yra tapę populiario- paslaptys. Tas menas nesupago- 
mis giesmėmis, genialiųjų kom- nino krikščionybės, bet išreiškė 
pozitorių muzikos paskatų. Jiems krikščionių gyvenamo laiko dva- 
taikomi instrumentai yra tradi- šią, įkvėpė menininkams simbo- 
cinės priemonės išreikšti žmo- liūs — abstraktesnius ar reales- 
gaus sielos virpesiams, gi- nius — vaizduoti tikėjimo pa- 
liausiems jausmams, santykiams slaptis dr jas išreikšti regimais 
su Aukščiausia Būtimi ir verži- vaizdais, kad žmonės grožėtųs!, 
muši į Absoliutą. prie jų susimąstytų, juose pajus

tų savo tikėjimo atsparą. “Jei 
skelbimai yra krikščioniškas, kai

, . ... . kalba apie Dievą, įsikūnijusį,
lygojamas aplinkos tradici,ų .r pritousj
meninio išjautimo. menas yra venusį jr mįrusį kajp žmogų, tai 
asmens kūryba. Tikrasis menas meninė iiraiška sakant 
gimsta .š įkvėpimo, kur, pajunta tanBla ir tos {ios , im 
tik jautresnes sielos, gilesnio dva
sinio gvvenimo troškimai ir no
rai pažinti, kas yra anapus že
mės ribos ir išreikšti tai žmogui 
— pirmiausia sau pačiam — su
prantamu ir paiaučiamu būdu.
Tai yra tam tikras savo dvasios tas Amerikos nepriklausomybės 
perkėlimas į regimą, girdimą, 200 metų sukakties proga Vati- 
pajaučiamą, apmąstomą pavida
lą. kuris rre:šk;a daugiau negu 
tik spalvą, brūkšnį, garsą. Juo la- 
b'an tai ta’koma, kai kalbama 
ao:e religinį ir šventąjį meną

Tačiau žmogus gyvena * tam 
tikrame laike ir erdvėje. Jis są-

ties tiesų išraiška”, kalbėjo pop. 
Paulius VI atidarydamas Ameri
kos dabartinio meno parodą Va
tikano muziejuje.

Washingtono Smitsono institu
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ir
revgiosam et artem sac-

’-os dienos formomis iau-
Va-’’

‘ik
č'amc ’ ū oe-.ąr'io oasi-
reFScmas. Krikšč’onys, sekdami 
*—-’ais r»’’-~ia’sia's amž’ais netu
rėk) paveikslų ir statulų. Krikš
čionybėj regimasis religinis me-
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Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) B “Žiemos” ciklo (Nr. 2)

damas beveik “suspense” (netik
rumo) Būklę.

3. Beveik tą patį galima pa
sakyti apie baltą, kurios vertė vi
sad yra nurodomoji ir gali būti

remia tinkamos reprodukcijos. 
Baigmėje autorės pažymi, kad

joks Lietuvos dailininkas, nei 
anksčiau, nei vėliau po Čiurlio
nio, nesugebėjo taip pajusti visos

naudojama bet kuriam elemen- savo tautos tradic.jos ir ją išsa-
tui, traktuojamam mistine ir 
dvasine prasme, kaip tai yra ir 
šiame paveiksle, kuriame daili-

kyti gražesnėje ir originalesnėje 
formoje, nei taip pat joks šios 
šalies dailininkas nesugebėjo

ninkas gal labiau linksta j pirmą- jaust: bei interpretuoti lietuvių
ji pasirinkimą.

4. Empiriniams .dailininkams, 
kuriantiems simboliams pa
veikslus, stačiakampio simbolis;; 
labai mažai žinomas. Jo teisin 
gas panaudojimas dar kartą pa 
■od - Čiurlionio gilų šito reika’. 
pažinimo

5. 2\ aigz lė - - c lažna 
tojamas simbolis, tačiau daugeliui 
atvejų neteisingu būdu; lietuvio 
dailininko tapyboje turi pradinę

visatos įstatymo”

Į peizažo poezijos. Nuostabu, sako 
autorės, kad toks protu besiva
duojąs dailininkas sugebėjo tuo 
pačiu metu būti toks lyriškas sa
vo geriausiai pamykusiuose dar- 

į buose. Be abejo, jo muzika suža- 
' vėtą siela io giliai savo šalies gro

ži jaučiant širdis ir legendų po
ezija, kuri ji perkėlė į užburtą 

i šalį. galėj ■ perkeis? tiksliųjų 
mokslų šaltumą į naują ir origi
nalią išraišką, kurią randame 
tiek mokslo, tiek grynojo meno 
pasauliuose.

Kai pirmą kartą pamatome 
Čiurlionio paveikslus, sako auto
rės, didžiausią įspūdį daro išraiš
kos originalumas, o ypač jo pa
letės švelnumas

Kai Čiurlionis nevaizduoja 
šiaurės peizažo, j', ieško įkvėpimo

kane surengė dabartinio religi
nio Amerikos meno parodą ir 
svarstytas modernaus religinio 
meno temomis. Tai ne tik popie
žiaus, bet ir spec:alistų dalyvavi
mas šioje parodoje sustiprino me- 
•m ' ū-ė:-> atsak'nmmą, meninę 
'a:sv" patvirtino jiems religinio 
' šve’.tp’O m mo vertę ir pras

mę. Menas nėra menas dė! to 
kad buvo sukurtas prieš šimtą ar 
penks šimtus metų išimtinai baž
nyčiai papuošti. Religinis menas 
yra ir tas, kuris šio meto prie-

Tokia antrašte 1975 m. Sao 
Paule, Brazilijoj, pasirodė dviejų , 
profesorių — Franceskos Cavelli į 
ir Heldos Bullotta Barraco por
tugalų kalba knygą apie Mykolą 
K .Čiurlionį. Nors Čiurlionio 
100 gįmimo sukakties me
tais apie jį daug buvo rašyta 
mūsų ir užsienio spaudoje, o 
Drezdene vokiečių kalba išleis
ta stambi jo monografija, tačiau 
dviejų braziliečių veikalas yra jų 
spontaniško mūsų dailininku su
sižavėjimo išdava, jis nebuvo nie
kieno užsakytas parašyti ir išleis
ti, kaip pvz., drez<leniškė mono
grafija ar specialaus komiteto A. 
Rannitui užsakytoji ir parašytoji, 
bet vis dar negalinti išeiti.

Profesorių F. Cavelli ir H. 
Barraco veikalas suskirstytas į 
dvi dali'. Pirmoje kalbama apie 
T ietuvą ja-, ž "r" * j ;
santykius ’u a-": •- a.
ka’myt'.a’; i •
pažymint, kad ~
n? ’ v .

. monemis, medžiagos pergale, nąt prasidėjo tik antrojo ir tre- a •, 6 f r ’
Holo šimtmečio suvartok, kai “hnJ'ka 'U5fa,fe f°rmOm,s at- 
krikščionis paĮuto savyie nesulai- ske,dJ.'a.kurėl? v,d,n‘!kvepim.a' 
koma ve-Sla simboliais išreikšti «Į;pn| gautinų, siekini, iš-

Lietuva; savo .<a;.oą. paproc.ųs ir 
tradicija-'. Šis pastarasis tvirt.n - 
nias neparemtas jokiais konkre
čiais faktais ir nesiderina su 
moksHninkų.spaciaiistų teigimais.

Kalbėdamos apie Čiurlionį, 
jos pažymi, kad jis užima izoliuo
tą vietą meno istorijoje ir gan

P. GAUCYS

fizikas jau 10 metų prieš meta
fizinę tapybą ir buvo siurrealis
tas 20 metų prieš siurrealistų ma
nifesto paskelbimą”.

Antroje knygos dalyje autorės 
nagrinėja jau pačią Čiurlionio 
tapybą. Detaliai nagrinėjami 
trys Čiurlionio paveikslų ciklai: 
“Žiemos” (8 paveikslai), “Pa
saulio sukūrimo” (13 paveikslų) 
ir “Zodiako” ženklų (12 paveiks
lų). Autorės, kaip nemačiusios 
Čiurlionio originalų, ma’yt, jo ta 
pybą pažino iŠ Vilniuje išleistų 
tų trijų ciklų spalvotų reproduk 
cijų. Šisai tų paveikslų detalus, 
įžvalgus ir, sakyčiau, originalus 
nagrinėjimas Čiurlionio tapy 
ba’ aikomas bene pirmą kartą, 

iorė-damas skaitytojui duoti tiks
li tuprarimą apie tą jų vartoja- 

jūd;;/ • š .enč u ištisai ne š-
' • vi no tok o pavyzdžio, pa- 

i.o iš 2 :mos ’ ciklo, VIII pa-

no blokus.

Atliepdamos medžius, penkios 
kolonos remia karnizą. Iš jų išsi
skiria kubiniai blokai, kurių pa
skirtis neaiški, nes nežinia ar jų 
griuvimas atbaigs sienos kon
strukciją ar sunaikins medžus, 
kurie stovi lyg suspausti tarp vir
šutinės ir apatinės paveikslo da-

“likimo” 
reikšmę.

6. Kubas, visad su kvadrato 
reikšme, simbolizuoja pasaulį su 
savo keturiais elementais, pasto
vumą ir, mistine prasme, medžia
ginį tobulumą. Jis siejasi su me
džio idėja, kuri veda į pakilimą i 
ir į tobulumą. Čiurlionio atveju 
šis tobulumas linksta į. pusiaus
vyrą”.

Panašiu būdu autorės aptaria 
ir nagrinėja anksčiau minėtų cik
lų Čiurlionio paveikslus. Nebū
damas šios srities žinovas, nega
liu pasakyti, ar toks jo paveikslų 
aiškinimas yra pats tinkamiau
sios, tačiau, jeigu jis būtų lydi
mas geresnių iliustracijų, visai 
tinkamai supažindintų dailinin
ko su kūryba.

Kalbant apie iliustracijas, rei-
kia pasakyti, kad jos yra silpno- fantastjnio uBalusio ir sfeaid. 
ji knygos puse. Duodamos 4 j 
spalvotos: 3 iš “Pasaulio suku-1 
rimo” ir 1 iš “Žiemos” ciklo. Vi- Į 
sų trijų ciklų — juoda - balta, su-l 
kimštos po 6-8 j viena puslapį.
Gaila, kad įdomaus teksto nepa-Į

simbolių pasaulyje.
lietuvio sieloje, kuris mus nuke
lia j tolimas ir egzotiškas šalis. 
Iš tikrųjų, pačių simbolių ypatu
mai mum leidžia giliau įsiskverb
ti Į lietuvio sielą... Galime netgi 
tvirtinti, sako autorės, kad Čiur- 
lionis atsiskleidžia dar labiau lie
tuvis. iai “Zodiako” ženkluose 
išsisako save ne šiaurės vaizdais.

Čiurlionio paveiksluose vy
rauja absoliuti tyla. Beribė 
žvaigždžių, erdvių tyla (Pasaulio 
sukūrimą.*, Pirmamidžių sonata)

raus pasaulio arba taip pat eg
zotinių odzažų, kurie atrodo nu
grimzdę begarsėje erdvėje. Daili
ninkas jautė šitos tylos emocinę 

(Nukelta t 5 pusi.»

i

vra
Čh

iena labiausiai ab-

reikšti žmogaus - sielos gelmes ir 
veržtis į Absoliutą, nors jo jis ir 
nepažintų.

Kaip viduramžiais, kaip vėles-

tas tikėjimo tiesas, kuriomis jie 
ne tik tikėio, bet ir gyveno, iš
reikšti tas tikėjimo paslaptis, ku
rių jis nesuprato, bet norėjo su
prantamiau pavaizduoti. Simbo- n’a's laikais, taip ir šiandien Baž- 
linis menas ir buvo pirmasis bū- ny^’a* reikia kūrėjų pagalbos 
das piešiniu ar skulptūra paro- skleisti amžinąją tikėjimo,
dyti tikėjimą, kuris buvo gyvos "Ms ir meiles pasiuntinybę,
Ja Širdyse, bet paslaptys gyveni- (Nukelta J 2 psL),

lies. Šis Čiurlionio paveikslas kai 
kuriose kuygose rodomas atvirkš
čiai pakabintas. Mes gi esame 
nuomonės, kad teiąinga padėtis 
yra ta, kurioje mes jį rodome, nes 
tik tokioje padėtyje išlieka atvaiz
davimas medžių, kuriuos daili
ninkas išvysto kaip bendros te
mos variaciją, prie kurios grįžta 
visame cikle”.

Taip aparusios “Žiemos” cik-
lo VIII paveikslą, 
rinėja šitaip: “M . 
derinta trijuos'.', 
planuose. Spalva, 
tinė. Atramos eler 
nas ir žalias. Vyr 
medis, kubas, 
žvaigždė. Išvystę 
tus, turėsime:

kompozicijų, i 1. Trigubą s:st« 
horizontaliai na? Giuriionio \ 
ų kepurėtam-, cikle — viena va

ragnnaą su J 
vienas an. kito
pių blokų mūras. Lengvai išlenk
ti sluoksniais atrodo' krintą į pa- šito ūpo vaizdu 
veikslo vidų, sudarydami tam tik
rą perspektyvą. Nuo mūro vir

tiksliai sumini jo gyvenimo f ak- jaus jjo.y]a penk: medžiai, visa tik jų ryšys su 
serija abstrakčiai pavaizduotų į mum leidžiatus, pabrėidamos įvairių kritikų 

tvirtinimą, ka'd ne Kandinskis, 
bet Čiurlionis atidarė kelią į me
ninę revoliuciją, kuri nužymėjo 
mūsų epochą: abstraktų meną. 
Taip pat jos pritaria A. Rannito 
nuomonei, kad “Čiurlionis pra
dėjo abstraktinę tapybą 7 metus

baltų kubų. 5. stų iš dešines. 
Už medžių jūros ar ežero mėlis, 
kuris stumia horizonto liniją į 
paveikslo -trečdalį. Gyvam van
dens mėliui priešpastatoma erd
vė už horizonto, nors neturinti 
oro skaidrumo, primena milži
nišką Mandžią sieną, savo nu-

prieš Kandinskį, kad buvo meta-1 spalvinimu panašią į pirmojo pla-

reiškia gyvybinę energiją, bet taip 
pat ir lemtį ir bū inybe. Vien

•itai'
■ngą

irai tir-:
yra at- i

gali būti 
panaudota bet kuriam kon
tekste. Šiame paveisle Čiurlionis, 
atrodo, nori pabrėžti pasirinktų 
simboliu dviprasmį turinį, sukur-

naujinimo spalva, kun

DaiL Rg. lngelevitlena Nuotr. V.

i
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Lietuviškoji skautija
STASYS RAŠTIKIS

Petras Jurgėla, LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA Išleido Lietuvių skautų 
sąjunga. Iliustravo P.’ Jurkus. Var
dyną sudarė Ona Saulaitienė. Spau
dė Pranciškonų spaustuvė 1975 m. 
Leidinys 824 psl., kaina 10 dol., 
gaunama ir “Drauge”.

Tai yra Lietuvių skautų są
jungos steigėjo, jos organizato
riaus ir ideologo didelis veikalas, 
net 824 puslapių. Petras Jurgė 
ja raiko tą gausią medžiagą, 
tvarkė ją ir tašė beveik 30 metų 
(pradėjo rašyti 1947 m.). Norė
damas išryškinti ar patikslinti 
kai kuriuos įvykius, pavardes ir 
datas, jis buvo išsiuntinėjęs net 
2^00 laiškų įvairiems asmenims 
Amerikoje,, Europoje ir Australi
joje. Žuvo surinkęs tiek daug is
torinės medžiagos, kad buvo pri
rašęs net 1,207 psl., bet vėliau 
turėjo tą skaičių sumažinti. Il
gus metus nagrinėdamas tą me
džiagą ir tardamasis su savo arti
maisiais bendradarbiais, jis net po 
kelis kartus turėdavo rašyti savo 
būsimos knygos tekstus, juos tai 
syti, trumpinti, perrašinėti ir 
vėl taisyti. Du kartus jam teko 
perrašyti net vfeJtC-jau parengtą 
knygos tekstą. Tai gi,-autorius įdė
jo labai daug kruopštaus darbo 
ir nugalėjo daug įvairiausių 
kliūčių, kol pagaliau paruošė to
kį veikalą, kok|4fi» dabar mato
me. ‘ '

Lietuvių skautijos pradžia

Petras Jurgėla pradėjo veikti 
skautų organizacijose dar I-jo pa
saulinio karo metu Rusijoje 1915
— 1916 metais,^pradžioje lenkų, 
ukrainiečių ir rusų skautų drau
govėse. 1917 m. rugsėjo 9 d. M. 
Yčo lietuvių gimnazijoje Voro
neže P. Jurgėla fstergė dvi lietu
vių skautų? ;ir <-skaučių skiltis, 
kurios sudarė vieną mišrią drau
govę. Tai buvo pirmoji lietuvių 
skautų organizacija Rusijoje.

Lietuvoje pirmieji skautų ir 
skaučių daliniai buvo įkurti Vy
tauto lietuvių gimnazijoje Vil
niuje. 1918 m. spalio 1 d. ten bu
vo įkurtas pirmasis skautų dali
nys (skiltis), 1918. 1L I — pir
moji mišri draugovė ir 1918. IH. 
15 — pirmoji lietuvių skaučių 
draugovė. Ši skautų draugovė bu
vo pavadinta Vytauto vardu, o 
pirmoji skaučių draugovė Biru
tės vardu. Tai buvo organizuo
tos lietuvių skautijos pradžia Lie
tuvoje (23-psl.}.

, ’ - ' *** ■?>** sS •::* - ■ ' • ‘
Knygos turinys

Visas knygos turinys yra labai 
platus ir suskirstytas į 5 dalis:

L Istorinė įžvalga 1917 — 
1949 (17 - 426 psL) —įsikūri
mas, Lietuvoj Škktftį asoeiaėija, 
Lietuvos Skautų sąjunga, Skau
tybės perteikimo veiksniai, Lietu
vos Skautų brolija, Lietuvos Skau
čių seserija, Lietuvos Skautų są
jungos rajonai, Bendravimas sa 
užsienio skautija, Lietuviškoji 
skautybė, Akademinė skautija, 
Lietuvių skautija už Laisvosios 
Lietuvos ribų, Didžiosios stovyk
los, Lietuvos pavergimas, Lietu
vių skautų sąjunga ttemty.

IL Tarnavimas Dievui, Tėvy
nei ir Artimui (427 — 616 psl)
— Tarnyba Etigvuk Patriotiz
mas, Kovos dėl Lietuvos laisvės, 
Artimo meilė, Tautinės kultūros 
puoselėjimas, Litetafutiniai rr pe
dagoginiai darbai, Kūno kultūra, 
Kova dėl Vilniaus atgavimo, Jū
rininkų ir laivyno ogdyrrias, Pa
siruošimas laisvėk gynybai.

UL Lietuva. Tėvynė musų, tu
— didvyrių žemė! (617 —700 
psl.) — Pasakiški didvyriai, Kan
kiniai, Veikla okupacijų Actu, 
Partizanų žygiai, Aukos.

IV. LtetuHų ittfvijos ugdymas 
(701 — 766 psl.) — Kūryba ir 
veikla po svetimu dangum, Tau
tos prieauglio ugdomas.

XP - i-iNr . .a-i-r «▼. r f HJU<W rT a Ui O-
riaus žodžžtL Santrumpos, Lite
ratūra ir šaltiniai, Pavardžių ro
dyklė, Mecenatai, leidėjai, garbės

prenumeratoriai.
Visose knygos dalyse prirašyta

tiek daug įvairiausių įvykių, as
menų ir jų darbų, kad negali
ma net visų jų išvardinti. Ten
ka tik stebėtis autoriaus dideliu 
darbštumu.

Skautijos veiklos ir 
pasišventimo pavyzdžiai

Kalbėdamas apie skautų veik
lą nepriklausomoje Lietuvoje ir 
už jos ribų, autorius rašo (13 
psl-):

1917 — 1949 m. apie 100,000 
lietuvių, moterų ir vyrų, perėjo, 
per skautijos eiles, t. y. ugdėsi 
skautybės įtakoje ir brendo idea
listais... Tiek lietuviškame skau- 
tavime, tiek skautybės auklėtinių 
pasireiškimuose apsčiai patirsi
me šviesaus idealizmo prošvais
čių ir blykčiojimų. Iš šių auk
lėtinių tarpo iškyla eilė tautinių 
didvyrių ir karžygių. Tai paliu
dija jų pasišventimas kilniems 
idealams, nuopelningi darbai, 
drąsūs žygiai bei herojiška- mir
tis UŽ Dievą, Tėvynę, Artimą.

O vis dėlto įvairiais atvejais bu
vo reiškiama nuoširdžių apgai
lestavimų arba rūsčių priekaiš
tų, kad iš lietuvių skautijos eilių 
į gyvenimą išeina nemaža ir drun
gnų ar net pilkų asmenybių. 
Todėl, iškeliant skautybės nuo- 
pefningumą, atskleidžiami ir 
trūkumai mūsų skautijos auklė
jime.

Knygos turinys patvirtina tą 
autoriaus- mintį ,ir tai yra svei
kintina, nes tai rodo autoriaus 
nuoširdumą, tiesumą ir nešališ
kumą, nors, skaitant knygą, tie 
labai nėgausūs trūkumai paskęsta 
teigiamų ir gražiausių pavyz
džių jūroje. Tik prisiminkime 
Lietuvos skautijos įvairias, net 
kruvinas, aukas už Tėvynę (kny
goje jų rasime labai daug). Apie 
tai autorius yra prirašęs net 84 
(617 — 700) puslapius trečioje 
knygos dalyje, išvardindamas net 
kelis šimtus pasišventėlių, did
vyrių ir kruvinų aukų. Štai, tik
tai keli iš daugybės pavyzdžių, 
kurie vaizduoja skautų ir skau
čių veiklą, pasišventimą ir jų 
aukas.

L Štai, Vilniaus skauto Prano 
Žižmaro reagavimas ne žodžiu, 
bet drąsiu veiksmu, ginant Lietu
vos garbę nuo lenko karininko, 
įžėidusio Lietuvą Lenkijos ulti
matumo metu. Tas Žižmaro žy
gis būVO nustebinęs net pačius 
lenkus ir sukėlęs daugelio lenkų 
pagarbą Lietuvos garbės gynėjui 
(624 — 625 psl.).

2. Štai, Skaučių seserijos va
dės v. s. ICŽilinskienės aukojimosi 
uŽTėvynę pavyzdys. 1939 m. rug- 
sėjo mėnesį, paskelbus Lietuvos 
kariuomenės mobilizaciją, ji bu
vo atsiuntusi man tokį oficialų 
raštą:

Ponui Kariuomenės Vadui bri
gados generolui S. Raštikiui.

Lietuvos skaučių seserija, lie
tuvių tautos dvasia gyvendama 
ir klausydama josios amžinojo 
balso, yra pasiryžusi ne tik budė
ti ir nenuilstamai dirbti, bet, rei
kalui esant, iš visų jėgų iki pas
kutiniųjų kovoti ir garbingai nu
mirti dėl Tėvynės laisvės.

Mūsų kaip tikrų Lietuvos duk
rų, daibas šakojasi visose gyve
nimo srityse. Todėl mes ne tik 
tyliai susikaupusios lenkiame 
galvas prieš garbinguosius savo 
brolius karius, bet, jausdamos 
šiuo metu gręsiantį musų Tėvy
nei pavojų, esame ir pasiruošu
sios visur jums padėti, kur tik mu
sų pagalba butų reikalinga.

Čia pridedamas skaučių seseri
jos vadovių, pasiryžusių stoti į 
kiekvieną būtiną Tėvynės Lais
vės darbą, sąrašas — 3 lapai.

Vyr. sktn. K-Žilinskienė, 
.. seserijos vadė

Tame sąrate buvo pasirašiusios 
79 skautės, savanoriškai pavedu- 
sios save kariuomenės tarnybai

Lietuvių skautų sąjungos steigėjas ir lietuviškosios skautijos istorijos auto* 
rius Petras Jurgėla

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 

kuri tiksliau atsiskleidžia įkvėptu 
menu, regimomis formomis, gir
dimais garsais. Tikras menas sa
vaime siekia aukščiau kasdieny
bės ir žmogiškos būties ribotumo, 
nors būties paslaptis medžiagoje 
visuomet lieka ribota. Kūrėjo sie
kimas išeiti už medžiaginių ribų 
ir medžiagos inertiškumą perga
lėti siekia anapus, siekia trans
cendentinį pasaulį, tai yra ten, 
kur yra Dievas ir amžinybė. Da
barties menas, kaip šios parodos 
svarstytose išsireiškė pagrindinis 
paskaitininkas V. Fagone, yra da
barties žmogaus privedimas prie 
Aukščiausios Būties paslapčių at
skleidimo jam suprantamu bū
du.

Daugeliui buvo nesuprantama 
Eucharistinio kongreso Kristaus 
statula Philadelphijoje. Apnuo
gintas Kristus, nepanašus į Kris
tų ganytoją, nukryžiuotąjį, prisi
kėlusį. Bet kongreso temai — 
žmonijos alkio problemai spręsti 
tai buvo simbolis. Badaujantis 
žmogus yra badaujantis Kristus, 
apnuogintas žmogus yra apnuo
gintas Kristus. Jei sekuliarizuota-

čionio sieloje ilgesį ir begalybės 
troškimą.

Krikščionybė ir menas artimai 
susiję vienu ar kitu būdu su pa- 

„ . ....... skiru kūrėjo meniniu tikėjimo pa-
me mene gali n nebūti idėjos arsIapiail a,skleidimu. Jei kai kurie
prasme, menas dėl meno ly-jlcščionys j meną žvelgia ddr-
.. .**!** r” tingomis akimis, tai tikroj'o meno
ligtaam mene ne fonuos pasi-^, dėlt0 neniekin j, verttaa 
rinkimas, ne simbolinis įvaizdis, kaip bMą s^boliškai išreikšti
*v_ti, ePtas JI°s^imas ats^^lstItranscendentinį pasaulį, kuriame 
Absoliučia Boti, meną Waji ribotumas,
menu. Net abstraktus šio meto- Modemaus meno paroda ar 
menas, kuris savyje sutelkia ir re-anks{iau atidarvtas modemaus 
Ilgini sentimentą pa,auciamonnsmeno muziejus Vatikane rodo, 
formomis, yra šiandien retkalm-kad So Jaiko menas atliepia ir šio 
gas Bažnyčios šventovėms, pri-laiko Uogaus religinius jausmus, 
vatiems namams, muziejams ir atspindi jo tikėjimo gelmes, 
galerijoms, nes ji žadina krikŠ- A. D.

TeL PB 8-8229

DU ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES H> 

GERKLES LIGOS
2858 West ttnl Street 

Valandos pagal susitarimą

MI. K, B. BALOMS
Į'

ir nurodžiusios savo specialybes 
ir adresus. Savo pasiruošimu bei 
specialybėmis pasirašiusios skirs-, 
tesi šitaip: 1 gydytoja, 4 gailes
tingosios seserys, 27 sanitarės, 7 
mašininkės ir 40 įvairių kitų spe
cialybių (degazuotojos, ryšinin
kės, virėjos, skalbėjos, siuvėjos, 
mezgėjos, slaugytojos, vaikų glo
bėjos ir kt.).

Nuo skaučių neatsiliko ir skau
tai. Mobilizacijos metu prie skau
tų brolijos vyriausios vad'ijos bu
vo įsteigtas Tėvynės tarnybos sky
rius ir išleisti potvarkiai kariuo
menei padėti (599 — 605 psl.).

3. O štai pirmosios rusų oku
pacijos metu, 1940 m. rudenį, su
šauktame mokytojų (apie 300) 
susirinkime Kauno Šančių pradi
nės mokyklos vedėjos vyr. sktn. 
V. Arminaitės viešai pasakyti 
drąsūs istoriniai lietuvaitės moky
tojos žodžiai bolševikams, ragi
nusiems auklėti vaikus šnipinėti 
savo tėvus (633 psl.):

Ne, aš neauklėsiu tokių savo 
tėvų išdavikų ir išgamų! Jūs 
galite mane išvedę į aikštę su
šaudyti ar pakarti, jūs galite ma
ne supiaustyti į gabalėlius, bet 
jūs nepriversite manęs būti tokia 
auklėtoja?

4. Štai 1941 m. naktį į birželio 
25 d. Rainių miškelyje žiauriau
siu sadistišku būdu nukankinę 19 
skautų, buvusių Telšių kalė
jimo kalinių, sąrašas (iš viso ten 
buvo nukankinti 73 kaliniai): 
Antanas Antanavičius, Juozas 
Antanavičius, Liudvikas Bach- 
manas, Povilas Balsevičius, Kazys 
Baltrimaitis ,Kostas Bučius, An
tanas Čiužas, Pranas Daukša, 
Antanas Dibisteris, Pranas Gu- 
žauskas, Bronius Kavolius, Bro
lius Kryžinauskas, Vytautas Lilei
kis, Zigmas Parafinavičius, Kazys 
Puškorius, Adomas Rakas, Zeno
nas Šakenis, Zenonas Tarvainis, 
Herminegildas Žvirzdinas (644 
— 646 psl.).

5. Prie Červenės 3,000 kalinių 
mirties žygyje bolševikų buvo su
šaudytas ilgametis Lietuvos skau
tų vadas pulkininkas Juozas Ša- 
rauskas ir keli kiti skautai. Kny
gos autorius rašo (643 psl.):

Skautas pulkininkas Juozas Ša- 
rauskas, varomas pėsčias į Červe
nę, guosdavo kitus kalinius, gai
vindavo apalpusius, paskutinį duo 
nos gabalėlį atiduodavo nusilpu- 
siems ir, pats nusikamavęs, nešte 
nešdavo bejėgius. Pats jau eilę 
metų nesveikais ir kalėjime iš
kankintas, jis taip tarnavo arti
mui iki paskutinio savo širdies 
tvinksnio.

Tame mirties žygyje labai ne
daug išliko gyvų, jų tarpe aka
deminės skautijos garbės narys 
prof. Ignas Končius ir skautų

rėmėjas pik. Juozas Tumas (kny
gos 643 psl. klaidingai pažymėta 
K. Tumas, — St. R-is) ir keli ki
ti. Prie progos tenka pažymėti, 
kad 1940 m. bolševikų buvo la
bai žiauriai nužudytas ir Latvijos 
skautų šefas generolas Karlis 
Goppers.

6. Lietuvos skautai savo dar
bais, krauju ir net gyvybėmis la
bai daug pasitarnavo savo tautai 
ir valstybei kovų dėl Lietuvos ne
priklausomybės nietu 1919 — 
1920 m., Klaipėdos krašto išlais
vinime 1923 m., per visą Lietu
vos nepriklausomybės laikotarpį, 
lietuvių sukilime prieš bolševi
kus 1941 m., per vokiečių ir bol
ševikų okupacijas, lietuvių par
tizanų ir rezistentų kovose, 
tremtyje ir išeivijoje. Visi tie skau 
tų žygiai ir jų aukos smulkiai su
rašyti knygos trečioje dalyje 
.(617 — 700 psl.).

7. Už pasižymėjimus ir nuopel
nus, Lietuvos nepriklausomybę 
atstatant, be skautų vyrų, net ke
lios skautės (Sofija Kymantaitė - 
Čiurlionienė, Marcelė Kubiliūtė, 
Malvina Šokelvtė — Valeikienė) 
buvo apdovanotos Vyčio Kry
žiaus ordinais.

8. Lietuvos skautija davė daug 
Lietuvai. I? skautų eilių iškilo 
daug kunigų, net vyskupų (V. 
Brizgys, A. Deksnys), rašytojų po
etų (J. Aistis, K. Bradūnas), re
daktorių (B. Kviklys), muzikų 
(V. Marijošius, A. Mikulskis), 
Šaulių Sąjungos vadų, visuome
nės veikėjų, mokslininkų, moky
tojų, partizanų vadų, rezisten
tų, karininkų. Pagal P. Jurgėlą, 
vien tik Lietuvos Karo mokyklo
je net 23 lektoriai ir instruktoriai 
buvo kilę iš skautų.

Aprašęs visus Lietuvos skautų 
ir skaučių atliktus darbus savo 
tautai, knygos autorius Tautos 
prieauglio ugdymo” skyriuje ra- 
šo(760 psl.):

Jeigu lietuviškoji skautybė tiek 
daug nusipelnė Nepriklausomai 
Lietuvai, kurioje reiškėsi įvairūs 
kultūrininkai, tautiniai ir valsty
biniai veiksniai ir daugybė įvairių 
lietuviškų sąjūdžių bei organi
zacijų greta Lietuvos Skautų 
sąjungos, — tai tuo labiau ji rei
kalinga ugdyti jaunai mūsų tau
tos kartai už Tėvynės rito).

Savo knygos pabaigoje, pasku
tiniame skyriuje, kalbėdamas 
apie “Ateities Lietuvą”, autorius 
tvirtina (764 psl.):

Šalia tautos kamieno pastangų, 
svarbiausiu Lietuvos ramsčiu 
ateityje bus tiktai šiandien lais
vam pasauly gyvenąs lietuvių 
jaunimas, jeigu jis bus tinkamai 
auklėjamas ir rengiamas dirbti ir 
pasišvęsti Lietuvai.

Knygos vertinimas

1. Knygoje surinkta tiek daug 
informacinių duomenų, net 
smulkmenų, kad tai yra ne tik 
Lietuvos skautijos istorija, bet 
beveik jos enciklopedija, kokios 
L. S. S. iki šiol dar neturėjo.

2. Autorius, kaip Lietuvos skau
tijos tėvas, yra idealistas ir en
tuziastas skautijos reikaluose. Tas 
jo entuziazmas reiškiasi ir jo kny
goje. Daugelyje vietų jo išsireiš
kimai yra gal net per daug entu
ziastiški. Tačiau įsiskaitęs į jo ar
gumentus ir duotus pavyzdžius, 
turi sutikti su autoriumi, neda
rydamas jam jokių priekaištų.

3. Greta entuziazmo, autorius 
nevengia kai kur paminėti ir nei
giamų reiškinių, tuo parodyda
mas savo nešališkumą ir atviru
mą.

4. Didžiuliame veikale leng
viau orientuotis padeda kruopš
čiai sudaryta didelė, net 50 pusla
pių (767 —817), rodyklė pavar
džių, apimanti net daugiau kaip 
3,000 (!) pavardžių.

5. Knygą labai pagyvina ir puo
šia 290 foto nuotraukų. Auto
rius buvo surinkęs net 386 nuo
traukas, bet, trumpindamas savo 
veikalą, turėjo sumažinti tų nuo
traukų skaičių.

6. Knygos turinį vykusiai paį
vairina ir dalininko P. Jurkaus 
gražūs, įdomūs ir simboliški, la
bai vykusiai pritaikyti prie kny
gos turinio, piešiniai.

7. Tai yra tikrai gražiai iš
leistas, turiningas ir turtingas vei
kalas, rekomenduotinas kiekvie
nam iš mūsų. Pirmiausia, visi 
skautai susiras jame gražiausią sa
vo organizacijos istoriją ir būti
nus bei reikalingus nurodymus. Is 
torikai brangins jame sukauptą 
brangią istorinę medžiagą. Lie
tuvos kariuomenės kariai suras 
ten daug duomenų ir gražių pa
vyzdžių iš mūsų kariuomenės 
gyvenimo ir veiklos. Tėvai ir mo
kytojai suras šioje knygoje daug 
gražių pavyzdžių priaugančiai 
kartai auklėti. Pagaliau geros 
knygos mėgėjai įtrauks tokį veika
lą ir į savo mėgiamiausių knygų 
skaičių.

8. sveikinu autorių, susilauku
sį savo ilgo ir didelio darbo gra
žaus vaisiaus. Ačiū jam už gra
žią ir naudingą knygą.

Akušerija Ir 
Ginekologių?

6449 So. Pulasld Road (Cravvford
Mndlfėl fikL T4*
Priims Ilgontaa pajai maRarlmą 

lel nentsUiepin, skambinti 374-8004

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

BAarqnette Medicnl Center

Vai.: pirmad.. antrad. b- ketvirtad 
6 iki 7:80 vai. vakaro.

Soitad nuo l iki S vaL
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Ofiso telef. WA &-M70 
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0R. P. KISIELIUS
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DR. WALTER I. KIRSTUK
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penktad ano 12-4 vai popiet Ir 44Į 
vai vak Šeštad pagal rasHartaną
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DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 71at Street
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tik susitarus.
Dr.

DR. EDMOND E. DIARA
OPTOMETRI8TAS

2796 Slot Street
TeL — <tt 6-2400

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-8; antrad. Ir penkt. 
10-4: šešta. 10-8 vaL

Ofe. teL 785-4477;
DR. E. DBDKYS

GYNIOJA m CMRCSOf
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DR. A. N. DLEVEDKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeelelgM AMų Ugae

Valanda pagal auattartmą

teL — n

<6115
VAU Ų LIGOS

Plroaad., antrad- katvtrtad. Ir penkt 
wb 11 tkt 8 vaL » nao B M 8 vaL

MW t HKt 4 vaL

BR. K. A. JBBAS

■aa. GA 6-7278
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Vaizdas viduj formos (Nuotr. Harry Taylor)

gi ši medžiaga permatoma ir tus, tur būt, daugiau kaip 40 jų

fisybtos linijos kelia erdvingumo jausmą
Aleksandra Kašubiene pasakoja apie erdves buveines

Kas yra Aleksandros Kašubie- kandon Colby straipsnio pradžia 
aės erdvės buveinės, mums šiek DETROIT NEWS dienraščio 

balandžio 4 laidoj: ' ę
“Tarptautinio masto New 

Yorko dailininkė Aleksandra Ka
šubą save vadina ’general prak- 
titioner’. Bet tik duok jai trupu
tį nailono elastiškos medžiagos,

Žiok atskleidė 1973 metų rudeni
ms LITUANUS. Daugiau apie 
jas lietuvių spaudoj, bent šių ei- 

.j.uSių autoriui, nebuvo tekę skai
dyti. Laimingu atveju, š.m. kovo 
mėnesį erdvės buveines A. Ka-
šubienė įrengė Cranbrook’o me- ir ji pakeis kampelį pasaulio, sta-

■ no muziejuje (muziejus yra vi
soj Amerikoj gerą vardą turin

čioj Cranbrook’o Meno ir archi
tektūros akademijoj, už maždaug 
25 mylių į šiaurę nuo Detroito). 
Kovo 28 teko dalyvauti šių bu
veinių atidaryme. Kartu sų ke
liolika lietuvių (deja, tik tiek 
tespėjo iš lūpų į lūpas žinią gau
ti) ir šimtais amerikiečių teko 
vaikščioti po šias buveines, jose 
stoviniuoti, sėdinėti ir...gulinė- 

. ii. Išgėrus baito ir raudono vy
no, kurį atidarymo proga į sun-

' kias taures ten gausiai pilstė, te
ko vėl ir vėl po buveines lan
džioti. Teko susipažinti su ponia 
Aleksandra Kašubiene, šio to 
ant greitųjų paklausinėti (iki ją

tydama tunelius ir urvus, labi
rintus ir slaptavietes, skliautuo
tas angas ir įėjimus pro perma
tomas sienas”.

Čia jau pradėsime pokalbį.
— Kaip patekote ir kaip il

gam į Cranbrook’o Meno akade
miją?

— I Cranbrook’ą patekau per 
šios akademijos audinių depar
tamentą. Kas pavasarį ’graduate 
siu denis’ iš ten atvyksta į New 
Yorką lankyti dailininkų studijas 
ir galerijas. Trejus metus iš ei
lės jie lankėsi ir pas mane, o per
eitą rudenį buvau pakviesta dės
tyti “Erdvių buveinių principus ir 
statybas metodus”. Tuo tikslu 
ten ir atsiradau sausio mėnesio

apspitę kiti nusivesdavo) ir su-įga]e jr, sav0 įurSą užbaigusi,
JĄl Uoloto rosVll klausi- . -J__ ____ ___  :__sitarti dėl keleto rašytų kiaus? 

mų spaudai.

Aleksandra KašubienS

balandžio viduryje grįžau į na
mus. Už šį kursą buvo duodami 
3 kreditai, ir 25 studentai juos 
gavo.

Apie Aleksandrą Kašubiene ir — Iki maždaug 1970-jų pra
jos kultivuojamus meno žanras džios buvote žinoma kaip skulp- 

. žinių apstu abiejose mūsų 'Hfenci-. torė-keramikė bei mozaikų kūrė- 
^lopedijose (LE ir EL). Prieš į ja ir dalyvavote daugybėje me- 
pradėdamas su dailininke savo no parok;. Gal galėtumėte pa- 

" pokalbį, pacituosiu, kaip entuzias- į sakyti, kuriuos savo darbus la- 
’ tiškai rašo amerikietis meno -kr;-' blausiai vertinate ir kurias paro- 
tikas, erdvės buveines Cran-'das. laiko te geriausiai pavykusio-
brook’e apžiūrėjęs. Štai Joy Ha-i mis?

AJaicMadra

— Pirmiausia, aš nesu skulp
torė. Keramikoj dirbau iki 1962 
metų, o nuo tada perėjau į mo
zaiką. Parodose dalyvavau labai 
retai, nes darbai yra architektū
rinio pobūdžio. Jų reikšmingiau
sia buvo VVaddell galerijoj, New 
Yorke, 1966 metais, kai indivi 
dualioj parodoj (one woman 
show) buvau išstačius! juodo 
marmuro mozaikas. Ši paroda 
atidarė duris į rimtus ir didelius 
užsakymus, kurie buvo atlikti 
vienos spalvos marmure, ar sta 
tybinėmis plytomis.

— Bene prieš šešerius metus 
Jūsų kaip menininkės didžiąja 
meile tapo žanras, kurį angliš
kai vadinate “space shelter for 
the senses” ir “space defini- 
tions”. Lietuviškai Jūs tai vadi
nate “erdvės buveinėmis”. Visų. 
pirma paaiškinkite, ar Jūs bu
vote šio žanro pradininkė? Jei 
taip, tai kada jį ėmėte puoselė
ti ir kokiu būdu?

lengva, ji nei vaizdiniai, nei fi
ziniai nesuskaldo erdvės, o tik ją 
apibūdina, tas formas vadinu 
erdvinėmis buveinėmis. Šią me- 
džigą pirmąkart naudojau 1970 
metais Contemporary Crafts mu
ziejuje New Yorke, kur buvau 
pastačiusi “Contempia tiye Envi- 
ronment”.

—Jau 1972 metais SATUR- 
DAY REVIEW rašė, jog Jū
sų (tuomet dar eksperimentinės) 
erdvės buveinės išsivadavo iš 
90 laips. kampų, tad ir iš kubų 
tironijos. Jei teisingai supranta
me, erdvės buveinės turėtų būti 
įrengiamos didelėse, gal net mil
žiniškose salėse. Patalpas galėtų 
dalintis dvi ar daugiau skirtin
gų interesų grupės. Betgi daugu
ma patalpų, kur buveines staty
tumėte, yra kubų formos. Ar Jū
sų buveinės nesudarytų bereika
lingo erdvės švaistymo (waste)?

—Įdomu girdėti, kad mato
te tas buveines net milžiniško
se patalpose. Bet nuomonė, kad 
lenktos linijos švaistosi su erdve, 
arba kubinės formos duoda dau
giau, vietos, yra mitas. Praktika 
pakartotinai įrodė, kad toj pa
čioj kvadratūroj realybėje yra 
atvirkščiai. Mat, iš vienos pusės 
lenktų linijų plane nėra tuščių 
kampų ar aklų vietų; iš kitos 
pusės, gaubtos linijos sukelia erd- 
vingumo jausmą. Todėl ir gau
nasi įspūdis, kad nesiskaitoma su
erdve. Pernai viena studija tai 
itin ryškiai pailiustravo — kon
vencionalus architektų planas 
vos ąutalpino 65 žmones, kai tuo 
tarpu linijinių konfigūracijų iš
dėstyme toj pačioj patalpoj su
talpinome net 79 darbininkus, o 
atrodė, kad erdvės dar likę. daug, 
kad dar vis švaistomasi su erd
ve. Žmonės nepratę dirbti su 
gaubtomis linijomis.

— Kada kilo mintis buveines 
eksponuoti Cranbrook Academy 
or Arts? Kaip ilgai ir kiek žmo
nių teko jas siūti, montuoti? Ir 
ką su jomis darysite, kai paroda 
pasibaigs?

prisidėjo prie statybos. Šis pro
jektas buvo pratiminis užsiėmi
mas, o ne mano darbų paroda. 
Kadangi ir medžiaga ne mano 
(ją radau tenai, naudotą jau 
anksčiau), ji ir paliks akademi
jos, žinioj. Prileidžiu, kad ateity
je ta pati medžiaga bus vėl ka
da panaudota.

— Cranbrook’e pastatytų bu
veinių medžiaga — storas, stang
rus, šviesus nailonas (nailonas, 
tiesa?). Įsivaizduojame • tokias 
buveines keliolika ar keliasde
šimt kartų didesnes, pastatytas 
keliose milžiniškos salės vietose. 
Jų medžiaga peršviečiama — už 
'sienos’ jo beveik visai nesulaiko. 
Ir įsivaizduojame, jog kiekvieno
je buveinėje vyksta karšti poli
tinių grupių posėdžiai.. Ak, ma 
lonėkite mūsų rūpestį sumažinti!

— Taip, ši medžiaga yra 100 
proc. nailonas. Man yra sunku 
įsivaizduoti tokias buveines, iš 
didintas net keliasdešimt kartų, 
nes pati medžiaga tam būtų ne
tinkama. Tačiau ir kasdieninėje 
situacijose permatomumas bei 
garsų problema turi ir neigiamų 
ir teigiamų savybių. Nepamirš
kime, kad permatomumas perlei
džia šviesą; garsai ne visada 
vengtini, o kartu su garsu ir c 
ras cirkuliuoja. Buveinėse atlik
tos studijos iškėlė įdomių daly
kų, ir pasirodė, kad privatišku- 
mo jausmas .remiasi daugiau į 
saugumą nuo žiūrovo akių, nei 
į izoliaciją nuo žmogaus garsų, 
kaip kad buvo manoma.

.— Kai panašias buveines eks
ponavote New Yorke, tai sulau
kėte sidelio spaudos bei televizi
jos dėmesio. Kur dar esate su
rengusi tos rūšies parodas ir ko
kia publikos reakcija. Kiek Jūsų 
paroda domėjosi Detroitas?

— Kai Jūs sakote ‘‘tos rūšies 
parodą”, prileidžiu, kad turite 
galvoj ne praktišką pritaikomu
mą, bet muziejinę situaciją. To
kią parodą turėjau pereitą pava
sarį San Franciske, DeYoung 
Memorial muziejuje, kur stačiau

VLADAS ŠLAITAS

neturėjau net užmanymo ką pa
našaus statyti. Tačiau, paskai
toms įpusėjus, administracija pa
siūlė mums šiaurinę muziejaus 

— Ši medžiaga pirmukart’buvo s galeriją, kuri yra 36x32x16 pė-
panaudota gal prieš 16 metų, vie
noj Italijos bienalėj. Ji nuo ta
da buvo naudojama kaip dekora
tyvinė plokštuma, kurią galima 
lengvai tampyti į visus Šonus. 

,Aš su ta pačia medžiaga pradė
jau statyti trijų dimensijų for
mas, įaugindama jas į esamus 
architektūrinius rėmus — lubas, 
grindis, sienas. Kadangi į tas 
formas galima įžengti ir jose ju
dėti, buvoti, dirbti, ar miegoti, 
vadinu jas buveinėmis; o kadan-

APIE MEILĘ SENATVĖJE

O Filomena!
Seni prisiminimai nelinksmims,
ir jeigu linksmina, ;
tai jų linksmumas yra netiktos.
Pirmiausia,
reikia labai daug valios pastangų
seniems prisiminimams susigrąžinti, ■
nes savaime jie neateina, , r . ; t .
ir kai ateina, 
tai visi jie,
tie seni vaizdai ir veidai,
yra neaiškūs ir apdulkėję laiko ir nuotolio dt&cėmjs.
O Filomena!
Tavo vardą prisimenu, * 
ir tavo meilės žodžius, 
kuriuos kartą tu man esi sakiusi, 
aš ir po daugelio metų prisimenu, .
nesgi žodžiai yra stipresni ui prabėgantį mūsų gyvenimą, 
tačiau tolimo tavo veido nebeprisimenu. U 
Taip, Filomena, -k
tai ir yra visa tai,
apie ką aš kalbėjau, • .
fcat sakiau, ■
jog seni atsiminimai senatvėj širdies nelinksmina.
Lieka kažkur atminimuose tolimas gluosnio, lapas, 
tačiau tolimo gluosnio lapo nebeužtenką . 
mūsų buvusios meilės svajonėms

SENI EILĖRAŠČIAI
Tų man buvai svajonė ir Kkal 
tiktai svajonė. Pasvajosiu 
dar vieną vasarą. Po to 
tave padėsiu užmarštin, 
kaip seną knygą, 
ir niekados tavęs daugiau 
Seni eilėraščiai tolygūs mano 
kuri priklauso mirusių pasauliui; 
jie kartais grįžta pas mane, 
seni eilėraščiai, 
tačiau jau niekad nebegrįžta 

MIRTIES KARALYSTĖJE ...

Prieš mano gimimą nebuvo sfefcą, ' 
ir po mano mirties nebus nieko. “ ;
Tas laiko tarpas,
kursai stovi tarp vieno nieko irk&o nieką, 
yra mano gyvenamas. y/'
Ar kada nors,
po mirties,
prisiminsiu prabėgusį savo gyvenimą!
Aš žinau, kad numirusio neono sienos nebeprisimena eavo

. gyvenimo.
Ir tačiau aš tikiuosi stebuklo, '
nes vieną kartą
Dievas teiksis manę priimti mirties karalystėje.

• ~ fr *? ’ ’ ■

GERIAUSIA ’-A
Svarbiausia
yra susigyventi su mintimi, 
jog iš mažens esu apribotas, 
jog aš galiu pasiekti tiktai tiek, 
arba tiek,
Ir nei per colį daugiau, 
ar mažiau.
Ir tai yra mano paguoda, 
arba mano nelaimė; 

paguoda,
jei apribojimą priimu su krikščionišįru naąfcmkėtov, 
ir nelaimė,
jei negaliu susigyventi su savo širdieo 
ir su save troškimų rubekumi.
Ilgą laiką žiūrėjau į vienišą lauko vfkėVĄ 
ir radau,
kad geriausia gyventi širdies vientulystėje 
ir dangaus debesų malonėjo.

PAMOKYMAS
Venkite
naktinės lempos abažūro.
Elkitės tvarkingai jo šviesoj, .. . ...... .
nes abažūras 
gali nudeginti, 

v O po to
raudonas ženklas pasiliks visam gyvenimui. 
Neapsinuoginkit ■ •
per daug.
Tėgu palieka ... • j'
meilė je rožinės spalvos pasląptinįumsi.
Tegu klajoja vasaros danguj 
skaistusis vasaros nakties

VIENOS VASAROS SAULE
Kadangi senstu, . ■ k U
ir kadangi ilgesnis rašymas 1MM Vdrfbii* j - 
tai dėl to vis labiau mane traukto tnsrtplieiykaL 
Imu,
pvyzdiiui,
viksvos šešėlį, t
nes mano metuose • k - ■
vienos viksvos graudaus šešėlio įfastvttenks.
Arba kartais tave prisimenu.
Tik tave iš visų visame plaČiautęi 
ir tada vienos vasaros i

—Vykdama į Cranbrook’ą, spektro spalvų struktūras salėje, 
kuri buvo 80x40x18 pėdų. Visi 
kiti projektai ne parodiniai, bet 
pritaikinti kokiai specifinei pa
skirčiai — mokyklai, eksponavi
mui ar protiniai atsilikusių vai
kų studijoms. Leiskite pakartoti, 
kad paroda Cranbrook’e buvo ne 
mano darbų, bet serija pratimų, 
atliktų su studentais, norint juos 
praktiškai supažindinti su ele
mentariu formų realizavimu. Dė
mesio susilaukėm pakankamai, 
lankytojų buvo daug. Tą įvykį 
plačiai aprašė du dienraščiai, o 
balandžio 14 žadėjo rodyti tele
vizijoj. Ar matėt?

— Gaila, televizijos programą 
pražiopsojau. Dar dėl praktiš
ko buveinių panaudojimo. Kur 
jos galėtų būti pritaikintos bai
giančioje mus apkurtinti did
miesčių atmosferoje? O gal tai 
geriausias išradimas nafta per
mirkusiems arabų milijardie
riams, jų haremų romantikai 
puoselėti?

— Pritaikomumų galimybės 
plačios ir jos augančios. Šis sta
tybinis metodas tinka mokyk
loms, įstaigoms, fabrikams, Ilgo- i 
ninėms. Tos rūšies sienos yra j 
lengvai nuimamos ir lengvai pa- j 
kabinamos, kai medžiaga pritvir-Į 
tinta su Velcro ziperiais. Jos skai- • 
biamos,Jų dažyti nereikia, ir la 
bai lengvos, galima jas laikyti 
supakuotas. Visa Cranbrook e 
naudota medžiaga svėrė mažiau 
kaip 100 svarų. O dėl haremų, i 
tai sakoma, kad arabai m..žiau-; 
šiai domisi tuo, kad jiems orime- ' 
na jų pačiu kultūrą.

— Ak, dar ir ’lietuviškas* klau
simas. Jei buveinių pristačius i 
in z. Chicagos Jaunimo centre,; 
Detroito Kultūriniam centre,; 
New Yorko Kultūros židiny, ir 
į jas sukvietus skirtingas grupes 
metinių susirinkimų atlikti.., ar, 
manote, būtų geri rezultatai?

— Neabejoju. Esperimentai ir 
praktika parodė, kad tos buveinės 
veikia raminančiai — žmonės ne
linkę ginčytis, būna atviri ir 
nuoširdūs. Ar tokia atmosfera

dų. Muziejuje betką nestatysi, 
ypač kad jau buvo užplanuotas 
ir atidarymas ryšium su kitomis 
parodomis. Kovo 6 su studentais 
pradėjome diskutuoti galimybes. 
Per 3 dienas padarėm pradinius 
brėžinius, o kovo 28 jau buvo ir 
atidarymas. Kaip matote, viską 
teko išplanuoti, pagaminti ir pa
statyti per 22 dienas. Visas-dar
bas buvo atliktas studentų pa
galba ir. skaičiuojant kurso klau
sytojus bei jų draugus entuzias-

Žiūrint vidun (Nuau. Harry Tayior)

v X ■*;
Iv!

-
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Lietuva kryžiaus karų poezijoje
ie Schondocho vizijinę poemą “Lietuvos karaliaus krikštas”

J. JAKŠTAS

Scbondach, LIETUVOS KARA
LIAUS KRIKŠTAS. Virijinė poema iš 
XIV amžiaus. Vertė A. TyruoHs. Iš
leido M. Morkūnas Chicagoje 1976 
m. Viršelis ir puslapinis piešinys Dan
guolės Stončiūtės. Leidinys 32 pusi., 
kaina $1.50, gaunamas ir “Drauge”.

II Toninės miesto paminėjimas
. , . , - . v. ' poemoje taip pat aiškintinas Or-Atrodo, nebus suklysta, pačioje * j -, j , dino isikunmu rytuose tradicija.orf'MAia noctatome L'On J

Mūsų. darbštus poe'as ir ver
tėjas Sešplaukis — Tyruolis 1945 
m. aptiko Bod'eno ežero salos mies 
telio Donauwschingeno bibliote
koje Schondocho poemą ir, patar
tas prof. Z. Ivinskio, ją išvertė į 
gražią lietuvių kalbą. Labai vė
luojant, poema išspausdinta Mor
kūno spaustuvėje šiai: metais.

Kadangi poema yra atgarsis kry 
žiuočių vestų kryžiaus karų prieš 
lietuvius, tai į ją reikia žvelgti iš 
bendros kryžiaus karų poezijos 
perspektyvos.

I

Geopolitinė Lietuvos' padėtis 
tarp Rytų ir Vakarų pasaulių 
lėmė jos savaimingą istorijos ke
lią. Dėl tam tikrų istorinių ap
linkybių pradėjusi valstybinį gy
venimą su sena pagonybe, Lietu
va neįsijungė iš pat pradžių nei 
į Rytų, nei į Vakarų krikščioniš
ką pasaulį. Tačiau ji buvo ahiejų 
veikiama ir pati veikė jtios. Dau
giau ji veikė rytietišką pasaulį, 
kai -plačiai įsiterpė į ji ir net 
rungtyniavo su jos centrine vals
tybe dėl pirmenybės jame. Kito
kie santykiai susidarė su vakarie
tišku pasauliu. Čia lietuviams le
miamos reikšmės turėjd kryžiaus 
karų laikmetis, kada pati jų vals
tybė prasidėjo. Lietuvos šiaurinia
me ir vakariniame pakraštyje at
sirado du kariški-vienuoliški or
dinai, kurie buvo kryžiaus karų 
dvasios kūriniai. Dėl to Lietuva 
santykiavo su Vakarų pasauliu, 
tapusi jo kryžiaus karų lauku. 
Lietuva pasidarė vakariečiams ki
ta Palestina ir lietuviams dažnai 
buvo lipdomas saracėnų ( t. y. 
Palestinos mahometonų) var
das. Vakariečiai kryžininkai trau
kė iš įvairių kraštų, daugiausia 
iš vokiškų, kaip jie anksčiau 
traukdavo į Palestiną. Žygiai kry- 
žininkams į Prūsiją ir per ją į pa
gonišką Lietuvą teikdavo tokias 
pat dvasines malones —nuodė
mių atleidimą '—kaip ir žygiai į 
Palestiną. Tuo būdu pagoniška 
Lietuva buvo įtraukta į bendrą 
europinį kryžiaus karų sąjūdį ir 
jo gausioje literatūroje paliesta.

Apie kryžiaus karus prirašyta 
daug kronikų, atsišaukimų, laiš 
kų ir šiaip visokeriopų dokumen
tų ir prikurta daug poetiškų vei
kalų. Apie šiuds paskutiniuosius 
kalba išsamiai vokiečių autorius 
Friedrich - Wilhehn Wentzlaff - 
Eggerbert knygoje “Kreuzzugs- 
dichtung dės Mittelalters. Studien 
zu ihrer geschichtlichen und dich 
terischen Wirklichkeit” (Berlin 
1960).

Autorius giliai nagrinėja, žvelg
damas į viduramžių autorių kū
rinius, kryžiaus karo idėjos kil
mę ir pačią tų karų tikrovę. Anot 
jo, kryžiaus karai, kaip jie atsis
pindi poetiškuose kūriniuose, bu 
vo plataus masto dvikova tarp 
krikščionių ir pagonių. Krikš 
čionims karas su pagonimis buvo 
teisingas karas (bellum iustum)

pradžioje pastebėjus, kad Schon
docho kūrinys nėra istorinės tik
rovės pavaizdavimas. Jis yra grei
čiu kryžiaus karų idėjos, pritai
kytos Ordino kovų su pagoni
mis išraiška: Todėl atkrinta rei
kalas svarstyti klausimą, ar kara
liaus sąvokoje čia vaizduojamas 
Mindaugo, ar Butauto krikštas. 
Poetas nei vieno, nei kito grei
čiausiai neturėjo galvoje. Jis, jei 
ne kfyžiuočių ordino narys, tai 
turėjo būti jiems artimas, ir jam 
rūpėjo pagarbinti kryžiuočiai, pa
rodyti, kad jie yra Dievo išrinkti 
riteriai, yra skirti kovai su pago
nimis. Gal būt, Sehondochui ne
svetimas buvo popiežių atsišau
kimuose kryžiuočiams taikytas 
“Kristaus atletų” epitetas, kuris 
ir tvirtintų antžmogišką jėšą. 
Vizijinės poemos, kaip ji vertėjo 
Tyraolio pavadinta, tikslas yra 
parodyti pagonims supematūrali- 
nės riterių jėgos šaltinį, panau
dojus katalikišką transsubstanci- 
juacijos dogmą. Tik ji poeto mo
difikuota: vietoje tikro Kristaus 
Kūno ir Kraujo ostija mišių au
koje virsta visatos “Viešpačiu 
Tvėrėju”. Poetas nusako šiais žo
džiais pagonio stebėtą tą esminį 
mišių aktą:

Džiugiai nustebęs jis (t. y.
pagonis lietuvis -J.J.) regėjo,

Kaip ėmė kunigas Tvėrėją,
Tą Viešpatį visatos didį,
Kurį jo žvilgsnis nūn palydi,
Ir kaip stipruolį vyrą jis
Sulaužė veik į tris dalis:
Ir buvo tai trys karžygiai,
Galėję pilį griaut smagiai,
Ir j save jis ėmė juos (.16 p.).
Poetas tęsia savo giesmę sekda

mas Mišių apeigas. Kur kunigas 
dalija komuniją tikintiesiems, at
seit, riteriams, autorius rašo:

Netrukus pamačiau ir tuos,
Kurie ten buvo, kaip jie ėjo
Priimti pamaldžiai Tvėrėją
Iš rankos kunigo po vieną.
Lietuviui buvo tai naujiena.

Šis karaliui pagoniui praneštas 
lapto pasiuntinio vaizdas paver

giamas motyvu poemos pagrindi 
niam turiniui — karaliaus krikŠ- 
tūi.

Kaip visi. kryžiaus karai, taip ir 
lietuvių — kryžiuočių kovos 
buvo plataus masto krikščionių 
— pagonių dvikova. Jos galuti
nis, kryžiuočių siektas tikslas bu
vo užkariauti pagonišką kraštą 
ir gyventojus pakrikštyti. Schon
docho poemoje ir pavaizduotas 
Vokiečių Ordino tikslas Lietuvos 
karaliaus krikštu.

Į karaliaus krikšto istoriją įter
piama ir Jeruzalės užuomina, 
kai Ordino kunigas prašo didžio
jo magistro leisti karalių krikš
tytis:

Garbus magistre! jam,
meldžiu,

Vandens priimti leiskit
krikštą,

Kad išpirktam palaima
trykštų,

Kaip mes Jeruzalėj visi
Aukščiausiojo buvom išpirkti 

(26).

Kaip matome, poemoje Ordi-

. Juk tas miestas busvo pirma Or
dino įsteigia apsaugos pilaitė 
Prūsuose ir jai duotas Šventoje Že
mėje Ordino turėtos pilies (To- 
ron) vardas.

Klausimas, kada poema para
šyta? Vertėjas A. Tyruolis ją da
tuoja “po 1377 metų’*, atseit, po 
tais metais Austrų poeto Suchen- 
wirto apsilankymo Lietuvoje. 
Vertėjas spėja, kad Schondochas 
bus girdėjęs legendą iš Suchen- 
wirto. Tai prielaida, kuriai trūks
ta įrodymų. Iš poemoje paminė
tų totorių, dalyvavusių žygyje 
prieš kryžiuočius, galima būtų 
spėti, kad ji parašyta po Žalgirio 
kautynių. Šiose kautynėse toto
riai berods pirmą kartą, Vytauto 
atvesti, kovėsi su kryžiuočiais. 
Nors — iš kitos pusės — Schon- 
dochui nebuvo svetima visuoti
nai žinoma tiesa, kad Rusija tuo 
metu gyveno totorių junge, t. y. 
rusai sumišę su totoriais. Todėl 
jis ir galėjo kalbėti ne tik apie 
rusus, bet ir apie totorius lietuvių 
karių eilėse. Dėmesio vertas bent 
apytikriam poemos datavimui ir 
joje įterptas dvieilis:

Kaip sunkiai varginami buvę
Dar nepakrikštyti lietuviai

(13 p).
Dvieilis rodytų, kad poetas ra

šė po Lietuvos (ir Žemaičių) 
krikšto ir tai poemoje netiesiogi
niai pažymėjo.

IR
Schondocho vizinė poema 

“Lietuvos karalaus krikštas” yra 
vėlyvas gausios viduramžinės kry
žiaus karų poezijos kūrinys. Jam 
tinka Wentzlaff — Eggebert pa 
sakymas, taikytas visai Vokiečių 
Ordino panašiai kūrybai: “Pavė
luotas kryžiaus karų ideologijos 
renesansas” (295 p.). Istorija lė
mė lietuvių tautai būti įtrauktai 
į europinį kryžiaus karų sūkurį ir 
tapti jį lietusios poetinės kūrybos 
objektu. Todėl poema kiekvienam 
lietuviui, kuriam miela savos 
tautos žiloji senovė, turi būti dė
mesio verta ir skaitoma.

Atostoginis džiaugsmas — saulė ir vanduo Nuotrauka Vytauto Maželio

“XX AMŽIAUS'’ SUKAKTIS

Spaudos darbo atsiminimų pluoštas

JUOZAS PRUNSKIS

ir jo pagrindinis tikslas priversti j nas siedinamas su Jeruzale,
pagonis krikštytis. Todėl apie pa
gonių, ypač jų vadų, krikštą 
dažnai kalbama poetiškuose kūri
niuose. Minėtas autorius F. W. 
Wentzlaff - Eggebert teikia trum
pą skyrelį (294 p.), kur kalba ir 
apie Vokiečių Ordino kryžiaus 
karų kūrybą. Joje, pagal autorių, 
ir atsispindi teisingojo karo sam
prata, kokia buvo taikoma kry
žiaus karams rytbose. Autorius 
nurodo, kad Vokiečių Ordino 
kryžiaus karų poezijoje “dažnai 
veikia tematika tarsi perimta iŠ 
ankstesnės kryžiaus karų. idėjos 
motyvų”. Pagal šį vokiečių 
mokslininko teiginį galima žvelg
ti ir į Schondocho kūrinį.

nors jis su tuo miestu ne
turėjo nieko bendro. Vo
kiečių Ordinas įsisteigė trečio 
kryžiaus žygio metu (1190 m.) 
prie Akono miesto, kada Jeruza
lė jau buvo mahometonų užim
ta. Tačiau jis laikė save įpėdiniu 
tame Šventame imieste 1128 m. 
įsisteigusios šv. Marijos ligoni
nės brolijos. Jis pasisavino jos var
dą su Jeruzale ir jį išlaikė visą lai 
ką. Jeruzalės miesto paminėjimas 
Schondocho poemoje rodo, kad 
Ordino įsikūrimo Šventoje Žemė
je tradicija bww> jame gyva. Tra
dicija duoda pagrindą įrikiuoti ir 
pačią poemą į rytinių kryžiaus 
karų poezijos lobynu

ALEKSAMORA KAAUBIEMĖ
i Atkelta iš 3 pusi.)

yrą p&g&Fdautina, nuspręsti tega 
Ii rengėjai, nes jie žino, kokiais 
tikslais tie susirinkimai būna 
šaukiamu

—- Kai šis pokalbis pasieks 
skaitytoją, Jūsų buveinės iš 
Cranbrook’o muziejaus jau se
niai bus išgabentos (paroda tę
sėsi nuo kovo 28, iki balandžio 
18). Kada Ir kur esate vėl nu 
mačiusi rengti panašių parodą?

— Šiuo metu parodų nenuma- 
tau.

— Ir dar vienas klausimas. 
Jūsų parodos atidarymo proga 
publika buvo vaišinama baltu 
ir raudonu vynu. Tai buvo vie
nas iŠ pačių ekstravagantiškiau- 
sių parodų atidarymų. Dalios 
Augūnienės provokuojama, bū
reliui tautiečių Jūs pradėjote pa
sakoti apie ankstesnės parodos 
atidarymą, kur publika buvusi 
vaišinama... kvapais. Deja, čia 
Jus pasigriebė agresyvi parodos 
lankytoja amerikietė ir nusivedė. 
Savo pasakojimo Jūs neužbaigė
te. Būtų labai įdomu, tikiu, apie 
tai išgirsti didesnei auditorijai.

— Kvapai buvo naudojami 
tam pačiam lygyje (capacity) 
kaip ir kitos planingos sensori
nės preokupacijos. Kai savus 
svečius vaišinate gardumynais, 
žadinate jų skonio pojūtį; kai 
užstatote radiją ar atidžiai at
rinktas plokšteles, stimuliuojate 
klausos pojūtį ir kartu įtaigojate 
klausytoją; kai parvykę iš kelio
nių rodote skaidres, užimate sve 
čius vaizdiniai. Pridėkite dar 
kvapu* ir uoslė* pojūtis liks ne
pamirštamas. Tie kvapai buvo 
specialiai sukurti Danutės Pa 
įauįytes-Aaonis, kuri yra žymi

(Pabaiga)
Ladogos ežero saloj

Iš Helsinkio nutariau dar nuva
žiuoti prie didžiojo Ladogos ežero. 
Susidomėjau tame ežere esančia sa
la, kuriame buvo rusų pravoslavų 
vienuolynas. Į salą vežė turistiniai 
laiveliai. Ten buvo ir viešbutis ke
liautojams. Ryte, nebesirūpindamas 
pusryčiais, nuėjau padaryt inter- 
view su jų vyresniuoju, iguminu. 
Paskiau salos pakrašty susiradau 
atsiskyrėlio trobelę, su mažytėmis 
durelėmis, kad tik prie žemės prisi
lenkęs gali įeiti. Radau senelį su il
giausia barzda. Turi milžiniško di
dumo Švento Rašto knygą. Vieton 
lovos — lentos. Sakau, kieta gi mie
got Jis atsakė: "Jei bus minkšta, 
tai anksti neatsikelsi...”

Kai grįžau į vienuolyną, jau visi 
buvo papusryčiavę. Įėjęs į valgyklą, 
pamačiau gana jauną mergaitę, at
siklaupusią ant grindų ir jas valan 
čią. Pastebėjusi mane katalikų ku
nigo uniformoje, paklausė:

— Ar Jūs iš Lietuvos?
— Taip.
— Ar jūs kun. Prunskis?
— Taip. Bet kaip jūs visa tai ga

lite žinoti?
Pasirodo, jį buvo mūsų pasiunti

nybės Helsinky sekretorė. Atosto
gas, kaip mokanti svetimas kalbas,
praleidžia čia, patarnaudama turis
tams. Vėliau Suomijoje aptikau ne
mažai studenčių taip patarnaujan
čių keleiviam*. Ji man padavė pus
ryčius. Skubėjau, nes reikėjo' bėgti 
į garlaivį. Kai ten su bagažėliu nu
sikrausčiau, belaukiant išplaukimo, 
tik atlekia ta mergaitė ir sako, kaž
ką tiesdama: “Aš čia tau, kunigėli, 
kelionei šiltą blyną”... Tarp ekskur
santų buvo ir vienas protestantų 
kunigas. Tas pažiūrėjo, pažiūrėjo Į 
mane ir sako: “Ale, kad Tamsta, ku
nigėli, greit ir pažintis sumezgi...”

Važiavau į Šiaurę traukiniu, 
plaukiau upių rėvomis, o pagaliau 
autobusu pasiekiau patį šiaurinį 
Suomijos kraštą, kur vasarą saulė 
nenusileidžia, o toliau jau šiaurės 
Ledinuotojo okeano vandenys. Ties 
pakrantės fiordu buvo aukštas vien 
tik akmens kalnas, kuriuo ėjau vie
nui vienas iki statumos ties van
deniu. Atsivėrė tokia vandens pla
tybė, kad atsiklaupiau ir pasakiau: 
“Ačiū, Viešpatie, kad leidai man 
pamatyti Tavo gražųjį pasaulį". 

Vengrijoje ir Prancūzijoje
Vengrai, prieš ruošdami sa

vo tarptautinį kongresą, pakvietė Ir 
Lietuvos laikraštininkus aplankyti 
jų šalį. Apgyvendino mus liuksu
siniame Dūnojaus salos viešbuty. B

dos paliko neužmirštamą įspūdį, 
bet pasiliko atminty ir tas rūpestis, 
kai reikėjo pasakyti nors ir minia
tiūriškai trumpą kalbą prancūziš
kai...

Taip bedirbant “XX Amžiaus” 
dienrašty, kuris man buvo pati ge
riausia žurnalistikos mokykla, jau
tėme, kad ima smarkiai niauksty
tis tarptautinė padangė ir man kas-

čia darėme ekskursijas Į provinciją, 
į miestą. Čia teko susipažinti ir su
tuo suomių socialdemokratų re- ■ , . , . , . ..

Kai *art stlPnau krito į galvą mintis — 
ar ne geriau, būtų, kad redakto
riaus pareigas perimtų pasaulietis. 
Buvo dar ir kitų priežasčių. Dien
raščio kolektyvo nariai buvo pla
tesnių pažiūrų, kaip kun. Yla saky
tų, pilnutinės krikščionybės nešė
jai. Arkivyskupo J. Skvirecko pažiū
ros buvo kiek konservatyvesnės. Tar
pais mūsų dienraščio ir vyskupi-

daktoriumi bei jo Įdomia žmona, 
paskiau buvo pasklidusių įvairių 
gandų apie Voldemarą, jis man iš 
Helsinkio telefonavo į Kauną, klaus
damas, kas darosi.

Kitais vė4 metais buvau kaip lie
tuvių laikraštininkų atstovas tarp
tautiniame redaktorių suvažiavime 

Pietų Prancūzijoje. Plačiai

vo. Ne tiek radikaliai, bet vis-dėl
to nesutampamai. Buvau net pas jį , 
užėjęs, lyg išsiaiškinti, lyg paklaust 

ar nereikėtų man trauktis. Ku
nigui netaip patogu, kai nėra glau
džių ryšių su kurija, nors širdy
je nei kiek neabejojau, kad mes ei
name tikru keliu. Kai tas abejones 
pareiškiau prof. Kuraičiui, jis stab
dydamas pratarė: “Atmink, kad čia 
gal pats didžiausias darbas, kurį tau 
gyvenime teks atlikti”. Atseit —■ laį- 
kykis. Ir laikausi trejetą metų. Bet 
vėliau, kai Lietuvių katalikų spau-1 
dos biuro redaktorius kun. K. Ba; 
rauskas buvo pakviestas redaguoti 
Mūsų Laikraštį ir buvau jo vie
ton aš raginamas stoti dirbti, suti
kau, tuo labiau, kad susidarė gali
mybės pareigas perimti labai kvali

fikuotam žmogui — dr. Ignui 
Skrupskeliui. Kai jį okupantai bol
ševikai nušalino, areštavo, “XX 
Amžių” dar sutiko redaguoti prof. 
Steponas Kolupaila, labai mielas, 
patriotiškas, religiją respektuojąs 
žmogus, bet kultūriniuose klausi
muose turėjęs reikalų ir su Rusijos 
mokslininkais. Negalėjo nuo gruor 
buoniškų okupantų išgelbėti dien
raščio nė jisai. Sovietų Sąjungos 
kontroliuojamuose kraštuose tegali 
būti tik viena spauda — komunis
tų šimtu procentų diriguojama. Ir 
taip buvo pagrobtas su dideliu pa
sišventimu ir idealizmu išugdytas 
aukšto lygio dienraštis, užgrobtas, 
kaip ir visa Lietuva. Laikraštis vi
siškai nustojo pulsavęs 1940 
m. rugp. 1 d., prašlinkus tik pusant
ro mėnesio nuo rusų okupacinių 
divizijų ižygiavimo Į Lietuvą. (

mėlynuojanti jūra, pajūrio promena- jos kurijos pažiūros susikryžiuoda-

Baigus net gaila, kad negalima 
šių prisiminimų pluošto pailiust
ruoti bendra kolektyvo nuotrauka. 
“XX Amžiaus” žmonės ne sau tar
navo ir ne savęs ieškojo — nieka
da net drauge nėra nusifotografa
vę™
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Mūsų kalba

APIE “KRAŠTĄ” IR “SKALDYMĄ”

Salia ir kraštas vadinti kraštu, dėl to, va
dinkime ją dalim.

Ką skaldome f

Laiškas redakcijai

Patikslinimas pirmojo lietuviško knygyno 
Vilniuje reikalu

Kdtfirine krooka
PICASSO PALIKIMAS

Dažnai dabar tenka girdėti sa
kant ir rašant Lietuvos kraštas 
(suprask — visa Lietuva); kraš-Į baidome malkas kurui,
te (taigi Lietuvoje) dabar kita (balanas) pasižibinti, ak-
tvarka; iš krašto (iš “kraįaus” menis statybai

Tai labai svarbus klausimas še-
I šiems Pieasso turto paveMėto- 
• jams. Jie dabar yra susitarę 
į brangesnius Pieasso karinius pa- 
! laikyti, nes Prancūzijos vyriausy-

Grupė meno specialistų ištyrė bė yra numačiusi įsteigti Pary- 
menininko Pieasso palikimą ir ziuje Pieasso muziejų. Paveldėto- 
konstatavo, kad jis yra daug ma- f jai yra taip pat tarp savęs susi- 
zesnis, negu pirmiau buvo ma- kalbėję neparduoti nepasitarę nė 

vieno Pieasso paveikslo. T.
Alena Vileišytė - Devenienė knygyno įsteigimą: “Po kurio lai'

“D-augo’ ’kulturiniame priede ko nutariau savo vardu prašyti nyta, nors, aplamai paėmus, jis 
1976.VIL17 rašo savo pastabas leidimo knygynui įkurti. Pada- tris dėlto sudaro didelį turtą. 
“Pirmojo lietuviško knygyno Vii- viau Vilniaus gubernatoriui Vietoje 12.000 aliejiniais dažais 
niuje reikalu” ir bando Skelti kai prašymą ir greit leidimą gavau. P;eštų paveikslų, apie kuriuosiš Lietuvos) ateina prastos ži- ma kirviu perskelti ar * *“ “ ‘T* . C** “* 6“’’,“T " t.,™, vliuJ- Klasikinio mūsų prozaiko, stilistinio

nioe-Taip kraštu vadinama. Tiktai no Cndnmme- kurraos mano s*raipsmo “Ko- Tuo laiku valdžia buvo nuolat- anksčiau buvo kalbėta, rasta tik

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus K lanko ir ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

nuskelti. Tiktai ne bendruome- 
visa Lietuva. n_ ne geimą į- ne kurią draugi-

Bti šiol žinojome Vilniaus ’ gos (TDraugo kult priedas IV.
kraSų, Klaipėdos kraštą. Kažin metate Voroneže, lie- .’7’ netikslumus. Si
kodėl d»bo ir visą Lietuvą pra- mokytojų institute, prof. ”2°, buvoL -į"?®
dejoms vadinti kraštu. • j Jablonski3 mums nurodė žod, /P™5”™ kaBnnm-

Sovietai leidžia “Gimtąjį kraš- skaidyti, tai yra sklaidyti, 
tą* tokį laikraštpalaikį, klaidinti skirstyti ką į sudėtines dalis. $ei- 
ir niekinti išeiviams lietuviams. ma, draugija, bendruomenė su-

u ^ laikraštpalaikį mdeda j§ atskirų žmonių, jas? Devenienė cituoia mano
L^tuvą vadina tiktai kraštuot-, gati išsklaidyti, išskirstyti, iš- 2odžius; «1905 m. rugsėjo mėn. 
aeit, Įeinančiu i didesnę vatety- ak£idy ti. : (dr T 1) vedė MarHa Piasec-“ Tary?U t Dabartinės lietHVių kalbGS ’ kaitę.1.' Pusei metų nepraėjus J. 

“k0_ dynas pateikia šitokių pavyz- ir M šlapellai drauge su Elena

į toje dėl lietuviu kalbos ir knv-

kui, Vilniaus kultūrininkui, kny
gininkui dr. Jurgiui Šlapeliui pa
minėti.

virtuozo
desnė. Į1-500. Be to yra dar 3000 eski-

Rnvgvno stebėjais buvome žų, neužbaigtų piešinių, 600 
trise: aš - Marija Piaseckaitė- skulptūrų ir daugybė smulkiau
Š’aoetienė Jurgis Šlapelis ir Ele- neaprašytų eskizų, graviūrų ir 
na Brazaityte. Buvom susitarę keramikų. Pieasso palikimo su
teigti lyg ir bendrovę-knygyną,.tvarkymas užėmė daug laiko, nes, pirmoji jos laida buvo išleista Ne 
knvgų leidyklą. jo kuriniai buvo palikti chao- priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di-

Susmadę patalpą Blogoveščens-' tiškoje netvarkoje keturiose Pi- <*^i pasisekimą, ši laida papildyta 
kos g. Nr. 13 (Ją visi vadinę šv. casso gyvenimo vietose. Jis pa- kehais naujais apsakymais 
Jono g.), atpirkome porą ten bu- laikydavo viską, ką jis darė ir Užsakymus siųsti - DRAUGAS.

ANTANO VAIČIULAIČIO 

nauja apsakymų knyga —

Vakaras sargo namely

Užsakymus
• - - n i _i- 4545 63rd Street. Chicago. ID. 60623vusių spintų ir 2 prekystaliu. Nei kas jam po ranka pakliuvo, ar Kaiaa _ woo 16g pusJ nHnojaus 

yrąs, ne’ Brazaityte pinigų ne- butų galas geležines vielos, kurią gyventojai prašomi pridėti 5% (20 
~ * ' * * “ ’ centų) mokesčiams.
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munlstmė Rusija. Ir carų okupa-, ; Skaido pinigus rankoje,
cijos laikais Lietuva buvo vadi- j Susirinkę žmonės skaidėsi j ša- 
B&ma kraštu, būtent taip: Seve- }įg Elektros srovė skaido vande- 
rozapadny] krai — Šiaurės va- jų j deguonį ir vandenilį, 
karųkraštaa. Lenkija — Priris- • yra ir žodis skaidula: tai kas 
Hanskij krai , atseit, Pnevyslio plonai atplėšta, plaušas, lino 
(prie Vyslos) kraštas. Ir ‘“Gim- plaušelis (valakna). Raumenų

Brazaityte įsteigė lyg ir bendro
vę - knygyną, knygų leidyklą” ir 
mėgina paneigti šį faktą rašyda-

turėjo. Aš buvau kiek susitaupiu
si ir gavau kiek iš tėvų. Tai su- 
pirkę kiek knygų, 1906 m. vasa
rio 6 d. knygyną atidarėme”. 
(Bibliotekininkystės ir Bibliogra-

tasis kraštas” dabar savo pava 
dinimu primena, kad nepriklau
somos Lietuvos nebėra. Tačiau 
carai Lietuvos vardo visai ne- 
nustėpė: Rusijos caras, tarp kitų 
titulų, vadinosi ir Velikij kniaz’ 
Irtovskij — Didysis Lietuvos ku
nigaikštis.

Mums Lietuva nžra k r a š- 
t a s ir niekada nebuvo kraš
tas, o tik šąli s, visa šalis 
su Vilniaus kraštu ir Klaipėdos 
kraštu, su Mažąja Lietuva ir su 
visais kitais Lietuvai priklau- 
eanSais kraštais ir pakraščiais.

Taip Lietuvą iš senovės su
prato patys jos žmonės, taip iš 
tų pačių žmonių kilęs rašė Mai
ronis:

Ar šviečia mums saulė, ar orai 
aptemę,

tu mūsų brangiausia prabočių 
šalis...

Ir visiems gerai žinomi jo mal
dos žodžiai:

Apsaugok, Aukščiausias, tą 
mylimą šalį,

kur mūsų sodybos, kur bočių 
kapai!

Ir Pranas Vaičaitis, beveik 
Maironio amžininkas, apie savo 
Tėvynę rašė: Yra šalis, kur upės 
teka linksmai tarp girių ūžian
čių... Ir gražias tos šalies mergi
nos... Bet kitoje vietoje jam Lie
tuva ir “mielas kraštas”, į kurį 
rimu derinosi “raštas”. Ir Anta
nas Baranauskas, paskui vysku
pas, dainuodamas dainelę, savo 
giesmelę, Lietuvą yra kraštu pa
vadinęs. Bet ris tai atsitiktinu
mai.

Pažiūrėkime, kaip pavyzdžiai 
apsako kraštą:

Ant marių krašto, Palangos 
miestely... yr gražus kalnas... (Iš 
dainos). Tos marios — be galo, 
be krašto. Ant marių krašto žve
jai tinklus džiovina. Tėvukas sė
di ant upės krašto ir meškerio
ja, Nesisėsk ant valties krašto, 
kad pasviręs neįkristum į vande
nį! Ant griovio krašto susėdom 
pasilsėti. Jonas atsigulė iš kraš
to (lovoje), kad geriau matytų

Pienas per kraštus bėga (kai per 
daug pripila). Nuskilo puodo 
kraštas. Paukščiai rudenį išlekia 
į šiltuosius kraštus (į nežinomas 
šalis).

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, 
kad netinka mums savo Tėvynę

ČIURLIONIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

galią ir nepaprastu būdu suge
bėjo ją išsakyti savo paveiksluo
se anksčiau nei Carra, vaizdavęs 
magiškų peizažų atmosferą.

Muzika Čiurlioniui pasitarna
vo įkūnyti garsus, baigia autorės, 
juos perkeliant į grynai vizuali
nes kompozicijas. Tai daryda
mas, Čiurlionis visad išliko išti
kimas simboliui, kad jį išnaudo
tų grynai pitagoinės prigimties 
intervalui.

bei nervų skaidulos.
Taigi jau nustokime s k a 1- 

d ę bendruomenę. (Tą žodį da
bar tiktai ir tegirdime, ir teskai- 
tome). O jeigu jau reikia tą ne
gerovę pasakyti, tai tarkime ir 
rašykime: neskaidykime bend
ruomenės, nustokim ją skaidę.

Savo vietoje vartotini ir kiti 
du žodžiai: griauti ir ar
ti y t i. Žmonės sugriauja namą, 
išardo tvorą. Prisisuko antai 
toks nenaudėlis ir sugriovė dar
nią šeimą. Įmanoma ir kurią or
ganizaciją sugriauti, išardyti. O 
mūsų Bendruomenė dar nesu
griauta, neišardyta, tik s u- 
skaidyta, perskirta ar per
siskyrusį į tiri puses.

A. G. Os.

ĮBBįĖ. RAŠYTOJAS
Rašytojas Paul Gallico, 78 m., 

kurio romanai buvo tarp labiau
siai perkamųjų knygų, mirė Mon- 
te Cark>. Jis buv oitalų imigran
to, koncertų pianisto sūnus, iš
augęs New Ydrko mieste, baigęs 
Columbia universitetą. Yra pa
rašęs 43 knygai

ma: “Iš čia pacituotų žodžių skai- fijos Klausimai IV, Vilnius, 1965 
tytojai turėjo suprasti, kad M. m pgj
Šlapelienės vardu vadintas lietu- a.VD. pridėtoji M. Piaseckai- 
viškas knygynas Vilniuje, Domi- tės-Šlapeliehės įrašo (ant P. VT- 
ninkonų g-vėje, buvo M. ir J. Ieišio nuotraukos) fotostatinė ko- 
Šlapelių įsteigtas 1906 m. Betgi pjja liudija, kad Marija Piasec- 
buvo kitaip . Toliau A. V. D. kaitė dar prieš vedybas 1904-5 
nebekalba apie Šlapelių knygyną, m buvo p Vileišio knygyno ve- 
bet aprašo ir įrodinėja, kad pir- dėja. Minėtoji fotostatinė kopija 
mąjį lietuvišką knygyną buvo ^sai neneigia fakto, kad 1906 m. 
įsteigęs 1904 m. Vilniuje jos dė- Šlapeliai įsisteigė nuosavą kny- 
dė inž. P. Vileišis, tartum aš sa- gyną, kuris per daugelį metų at- 
vo straipsnyje, rašydamas apie laco didel| lietuviškos knygos lei- 
Šlapelių knygyną, būčiau tai pa- dimo ir platinimo darbą, 
neigęs. Be to, A. V.. D., lyg ir, §-a proga noriu pastebėti, kad
pateisindama mane dėl mano ta- Ajena Vileišytė-Devenienė kar
na mos klaidos, raki: Tiesa, V. toja mano straipsnio paantraštė- 
Rimšelis, MIC, galėjo suklysti, je įsivėlusią klaidą: dr. Šlapelio 
jei jis naudojosi Lietuvių Encik- vardas buvo ne Jonas, bet Jurgis, 
lopedija. Jos trisdešimtame tome y. Rimšelis MIC
psl. 38, autorius G. S. panašiai •
teigia”. Į IJNiVlSK4bLlflF«ffO

' BIBLIOTEKAI
Vis dėlto ne tik L E-je pa- R. K Mellon fondas Duąuesne 

teikti duomenys, bet ir kiti ma- universiteto, vedamo Šv. Dvasios 
no patikrinti šaltiniai patvirtina tėvų, Pittsburghe, Pa. bibliotekai 
mano teigimą, kad J. ir M. Šia-1 praplėsti ir naujam Šaltinių cent- 
peliai tikrai _ 1906 m. įsteigė savo rui steigti paaukojo pusę milijo-

jis vėliau panaudos skulptūrai, ar 
senas laikraštis — jo keramikai 
medžiaga, ar virvelė, kuria buvo 
aprišta jam įteikta dovana. Prie 
Rivieros, jo namo sandėliuke, bu
vo užtiktas rinkinys drabužių iš 
1905 metų! Tarp daugelio men
kaverčių daiktų buvo sudėti ir 
brangūs paveikslai. Knisimasis 
pp gausiai sukrautą šlamštą su
teikdavo ekspertams ir netikėtų 
staigmenų. Taip vieną dieną jie 
rado patį pirmą didžiojo meni
ninko paveikslą, kurį jis kadaise 
buvo nupiešęs: jautį su skylėmis 
akių vietoje. Pieasso buvo tada 
7 metų amžiaus.

Kokią vertę sudaro Pieasso mė
lio palikimas, sunku dar pasaky
ti. Specialistai mano, kad moder
niojo meno rinkos kainos yra nu
kritusios 30-50 proc. Tačiau da
bar nustatyta, kad Pieasso pa
veikslų yra žymiai mažiau, ir ta 
situacija gali pakelti jų vertę.
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Lietuviai kviečiami į !
ADMAVE'S CHICAGO CAMP |

Peram Fefls, Ootario, &nada Į
prie LAC SUEL ežero S

LIETUVIAI SAVININKAI i

PUIKI ŽVEJYBA — PUIKI GAMTA =
Bmomojami namukai — “eahins” 4 — 5 asmenims. VM moder- =

patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvas,
“sbower". Pageidaujam, valgis gaminamas.

Dėl daugiau informacijų kreiptis |

B e r n i c e Ukso
| 2439 W. 46th Street, Chicago, DL 60632
| TeL — LA 3-0690
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MARflJETTE PHOTO 
SUPPtY

knygyną, kuris nebuvo P. Vilei
šio jiems pavestas, nei jo knygy
no skyrius, nei buvo su juo su- 
siięs kokiais nors kitais nuosavy
bės saitais. M. Šlapelienė savo at-

no dolerių.
MIRĖ PROF. BULTMAN

Vienas iš pirmaujančių protes
tantų teologų, prof. Rudolf Bult- 
mann mirė Marburge, V. Vokie-

siminimuose taip aprašo savo, tijoje, sulaukęs 22 m.

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 

USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGEHCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, R. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729

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

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

Atidaryta kasdien nno 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MOS) SKYRIAI
Pa — 1M

II, Md. — Uto Ptsst Street 
N. Y. 11218 — 48S

12, N. Y. _ 7tl PMmorv 
B * — Na 
IH. SM2S — MM Wart O 
BL MSM — 1888 Mest <7
U.

Detroit 12, Mkk. — USSl Jos. Campan A’
lt I. — Pissaeud Aens *L S___
Mkh. — 11339 Joa Campaa Avenue

t Conn. — 122-I2S RBMde Avenue 
t CaM. — US So. Vermoat Avem

New Vert t N. Y. — 78 Seeond Avenue _____
Mrw Ynri S. lt. Y. — 141 Sseond Avenue_____
Mtend Besek, FTa 3213S — 1281 17 St. 
PkltodefpMs U Fa - OI W. Girard Aveoue .. 
PkoentK, Arte. 89627 — 22847 Bleek Canyon Wwy.
Ralnray, N. J. — 47 Bsst Mlltoa Aveaue_____
Sltver Springs, M<L, 822 SSeworth Dr. ___ ____
South Rlver, N. J. — 41 Whitehead Avenue _.. 
Byrueuse. N. Y. TS284 SIS Msreefins Street 
Woodhsven, Queens, N. Y. f MM S8-H
Uties N. Y. — S83 Bleecher Street ...........

4M-2818
•2S-2787

771

244-2348

<74-1848
478.74M

802-842-8774
... 381-8800
Mt IttfA

7S2-7476

FOTOGRAFAM? 

IR MBGCJAM?

Daug sutaupysite pirkdauu 
įvairių firmų foto aparatus bei 
Jų reikmenis Pasinaudokite pa 
togto plano atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai proga 
Panai ii tostą* ų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atidaryta pirmad

9 r«9..

33 H Wett 63rd Street 

TeL PRospect 6-0998

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
DAS YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE:

BUGPICCIO 23 iki RUGSĖJO 7 D. (2 savaitės) 
SPALIO 18 iki SPALIO 26 D. (1 savaitė)
LAPKRIČIO 1 iki LAPKRIČIO 9 D. (1 savaitė) 
GRUODŽIO 7 iki GRUODŽIO B D. (1 savaitė) 
GRUODŽIO 20 iki SAUSIO 4 D. (2 savaitės)

Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius, Ryga

I10S1.M
1700.60
1877.00
*77.00
$876.00

KAINOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 
3119.M

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS Į KAUNĄ, 
TAIP PAT IR f TRAKUS % DIENOS.
1977 METU EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ PRASIDĖS GEGUŽĖS MĖNESI- PRAŠOME REGISTRUOTIS 
IS ANKSTO.

EKSKURSIJOS Į KITUS KRAŠTUS
LAPKRIČIO 20 D. 
GRUODŽIO 4 D. 
LAPKRIČIO 12 D. 
VASARIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESI 
BALANDŽIO MENESI

(7 dienos) į BAHAMAS/NASSAU S3S2J0
(7 dienos) J MEKSIKĄ
(7 dienos) i HAWAJUS $43X00
(7 dienos) į HAVAJUS )
(7 dienos) į HAVAJUS ) Kainos bos paskelbtos vėHsu.
(14 dienų) I ISPANIJĄ )

EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.VISOSE
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Air farse subject to changes and/or govemment approval.

' ■ • • - - . w ■ • • • * 1 - • » **
Taip pat darome iikvietlastu giminių paaisvečiavimul Amerikoje.
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REDAGUOJA ST. SEMESIENt, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, EU-, 60628. TELEF. 925-5988

Motinoms užtenka sūnų
Jei motinos pirmgimis yra sū

nus, ji greičiausiai pasitenkins 
maža šeima, negu, jei jos pirmas 
kūdikis būtų mergaitė.

Jei jos pirmieji du vaikai yra 
berniukai, jos troškimas trečiojo 
vaiko sumažės, negu, jei pirmo
sios būtų dvi mergaitės.

Bent taip manoma Anglijoje. 
1967 m. apklausinėjus 1400 mo
tinų. Tai motyvuojama, kad sū
naus gimimas reiškia savotišką 
asmenišką atsiekimą ar tikslą, 
kaip pvz. jis padeda šeimos var
do pratęsimą.

Moterys geresnės gydytojos

Paskutinėmis žiniomis, pa
skelbtomis “Psichiatrija medici
noje”, atskleidžiama, kad kelių 
šimtų gydytojų ir medicinos stu
dentų nuomone, moterys gydyto
jos yra sąžiningesnės su savo pa
cientais ir mažiau agresyvios bei 
daug kantresnės už vyrus gydy
tojus. Jos švelnesnės, geresnės, 
daugiau atsižvelgia į paciento 
gerbūvį negu kolegos vyrai. Tarp 
kitko, juodžiai ir kitos mažumos 
labiau pageidauja moteris gydy
tojas.

Jaunimo skaitinių konkurso laureate 
. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė

Vanda Vaitkevičienė
(Nuotr. V. Noreikos)

1976 m. LB Švietimo tary
bos Jaunimo skaitinių konkursą 
laimėjo Vanda Vaitkevičienė už 
apysaką “Du draugai

Du draugai” vaizduoja realų, 
šių dienų paauglių gyvenimą. Jos

tus rūbus Putnamo seselių rėmė
jų rengiamuose madų parodose. 
Tų parodų pelnas skiriamas vai
kų laikraštėliui “Eglutė”. M. Me- 
mėnaitę matysime ir vėl ateinan
tį rudenį, modeliuojant klasiki-

knyginis kraitis nemažas. Išleis- ?° stitia,us elegantiškus jos pa- 
tos šios knygos: čl°* sukurtus ™bus Jaunimo

1. “Karalaitės Gintarės ilge- CGn re2, . v • ♦
. — Chicagos lietuvių moterų

sys , 19o7 m. pasaga, Sūduvos le.- Mubas jau metaj g ej|ės

paskiria Balfui dalį pelno, gautodinys.
2. ‘Vaidinimai mažiems ir di ls Gintaro baliaus. Šiais mftais

deliems 1965 m., JAV LB Kul-. gis veiklus klubas parėmė Balfą 
tūros fondojeidinys. ; su 1,425 dol. čekiu, kuris buvo

3. “Šokoladinis kiškelis”, 1970 
m. pasaka mažiesiems.

4. “Užburtos kanklės”, 1971 
m., pasakojimai apie senovę.

“Laiškai Lietuviams” leidinys. 
JAV LB Švietimo Taryba pripa
žino šią knygą tinkamą skaityti 
lituanistinėse mokyklose.

5. “Spindulėlis”, 1973 m. Išlei
do Kristijono Donelaičio lituanis
tinė piokykla. Skaitiniai lituanis
tinių mokyklų II skyriui.

V. Vaitkevičienės “Du drau-

įteiktas Balfo c. valdybos pirm. 
Marijai Rudienei. Tai gražus pa
vyzdys kitoms organizacijoms.

— Moterys aktyvios šalpos 
darbe. Floridoje. St. Petersburgo 
— 143 skyriuje Balfo valdyboje 
daugiausia darbuojasi moterys. 
Onai Petrikienei pasitraukus iš 
vicepirm. pareigų, jas perėmė 
Aniceta Miliauskienė. Viktorija 
Kleivienė — sekr., Ona Galvy- 
dienė — ižd. (pastarosios abi — 
buv. čikagiškės).

— Stefanija Stasienė, mūsų

SoL Roma Mastienė sutinkama Veųezueloje Maiquetia aerodrome. B k.: dr. P. Dambrava ,inž. V. Venckus, R. 
Mastienė, H. Gavorskas, A Vaisiūnienė. (Nuotr. Br. Kvedaro)

iš P. Amerikos ir nauji planai
Pokalbis su operos sol. R. Mastiene

Roma Mastienė yra ypatingai kviečiama iš Argentinos skridau]kaip St. Barzdukas, V. Liulevi- 
sėkminga solistė. Ji, mezzo-sopra
nas, dainavo jau dešimtyje Lie
tuvių operos pastatymų Chicago
je ir šiemet buvo apdovanota 
specialiu žymeniu. Jos skambiu, 
rūpestingai išlavintu balsu do
misi lietuviai ne vien Chicagoje, 
bet garsas apie ją pasiekė ir Pie
tų Ameriką, kur ji, buvo pa
kviesta duoti savo koncertus.

—- Kokius įspūdžius parsive
žėte iš savo tos naujos kelionės 
į Pietų Ameriką? —paklausiau 
h-

— Turėjau progos susitikti su 
maloniais lietuviais, bet teko per
gyventi nepalankias klimato są
lygas. Iš Chicagos išskridau birž.
9 d., kai čia buvo 90 laipsnių 
temperatūra, o nuskridusi i Bu
enos Aires radau gana šaltą žie-

laikyti glaudesnį ryšį su tų kraš
tų lietuviais, pratęsti Jaunimo 
kongreso paliktą pakilią nuotai- 

Į ką, savo daina dar labiau stip
rinti patriotinį jausmą. Ir ji sa
vo pasiekė, ką liudija laiškas iš 
tolimųjų pietų. Jame rašoma:

— Jūsų čia niekas nepamirš, 
tokie reti įvykiai pas mus ilgai 
pasiliks atmintyje... Savo daina
vimu visus galite sužavėti, atro
do, kad kiekvienas žiūrovas 
kvėpuoja kartu su jumis...

Vienas jaunuolis, Įsimylėjęs 
į jos dainavimą, kalbėjo:

— Toji ponia gražiai dainavo,

gai” tikrai jau atspausdinti prieš
šių mokslo metų pradžią ir Švie- j nuolatinė labai veikli bendradar- 

Iki šiol V. Vaitkevičienė buvo timo taryba ją rekomenduoja vi- bė iš Clevelando, Ohio, rugpiū- 
žinoma kaip pasakų, legendų ir; soms lituanistinėms mokykloms. > čto 1 d. išvyko į Europos lie- 
vaidinimų kūrėja. Šį kartą josi S. P.; tuviškųjų studijų savaitę (netoli

i Paryžiaus). Po to su vyru Henri- 
■ ku lankysis Ispanijoje, Portugali
joje ir kituose V. Europos kraš- 

I tuose.
— Viktorija Kleivienė iš St.

Petersburgo, Floridos, lankėsi
i Chicagoje. Ji dalyvavo savo duk-

. , , ¥ , v , . o o1 raitės Audros Dirkytės^ mokyklos 
ti 1 valg. šaukšt medaus ir 2-3| baigimo ailmfee. Susitiko drau.

GREIT, GARDU IR SVEIKA
STEFANIJA STASIENĖ

Kiekviena šeimininkė papras
tai nori bent vasarą šiek tiek at
sipalaiduoti nuo sudėtingesnės Į ragas prieš sudedant turėtų būti 
maisto gamybos bei darbo karš—į pagruzdintas). Pridėti dar 1-4 
toje virtuvėje. Tačiau tai dar ne-' arbat. šaukšt. imbero. Gerai viską 
reiškia, kad visiškai reiktų virtu- | išmaišyti ir formuoti pailgus pirš- 
vę užmiršti. Reikia tik šiek tiek ge- tebus, kuriuos pavolioti į kapo- 
rų. norų bei truputį fantazijos ir

puoduko pyrago džiūvėsių (py-

į Montevideo, Urugvajų. Čia jau 
sveikata tiek buvo pasitaisiusi, 
kad galėjau atlikti koncertą, pa
dainuodama 18 dainų, fortepijo
nu palydint aukštų sugebėjimų 
operos akomponiatorei E. de Sol- 
lier, —pasakojo solistė.

Mūsų solistės pasisekimą liu
dija J. Čeponis, savo reporta
že pabrėždamas, kad ji atliko 
programą su ypatingu įsijauti
mu, susilaukdama entuziastingų 
ovacijų, jos dainos buvo išgyven
tos, lengvai perduotos, žavėjo 
klausytojus... “Jos balsas plataus 
diapozono, skambėjo sultingai, 
vaidino meistriškai.. Turėjome 
laimės jos virtuoziškumu pasi
džiaugti...”, — rašė Čeponis.

Solistė džiaugėsi, kad turėjo 
progos būti labai šiltai globoja

mą. Jeigu ten lietuvių širdys ma Lietuvos atstovo A. Grišono 
karštos, tai namai daugiausia ;r pontos. pakviesta apsigyventi
nekūrenami. Nors man parūpino 
ir kilnojamą šildymą, bet teko 
trejetą valandų repetuoti nekūre
namose patalpose, o ten siautė 
gripo epidemija. Net 50 
mokyklų buvo uždaryta. Nelai 
mei, ir «aš susirgau prieš pat tetas. Ten kur. A Saula’č o b'- 
koncertą. Solistui tai sunki tra- vau apgyvencmta pas p. S.epe- 
gedija. Labai tą išgyvenau. Lie- laba* ištakingai įsikūrusio
tuviai taip šiltai sutiko, o aš inžinieriaus šeimoje. Brazilijos 
negalėjau }u vilčių išpildyti. Ne- betuvia’ tap pat stebino savo 
galėiau dainuoti, n ėdama su! š n--š'rdumu. v-:šngurmi - 
tą temperatūra. Pr gramą užpi'- baugumu na m Vi į'ūmesnes vie 
dė vietinėmis iėgu-nis. Argent'- tas- Sao Paulo buvo žiemos ša'- 
noie nebepasveikau. tv?e- ^t mane ’a- nuvežė an o

Mane nustebino sutikti Argen- ,109 Momp"1 ‘ !il'5 ,pa''Ori’ Im
tinos lietuviai: ten gimę, ten au- kel,ul «erm,° nu0!tabaus groz.-

jų svetinguose namuose.
— Kaip sekėsi Brazilijoje?
— Į Sao Paulo pakvietė Lie-

čius, P. Balčiūnas ir kt 
> Dainavimą studijavo Haende- 
lio konservatorijoje Miunchene. 
Tęsė studijas Indianapoly, Ma
rian kolegijoje, kurią baigė gau
dama meno bakalaureatą su pa
grindiniu dalyku — muzika. 
Baigdama turėjo duoti koncertą.

Porą metų tarnavo New Yor
ke, finansinėje įstaigoje. Persikė
lusi į Chicagą, 1953 m. ištekė
jo už inž. Viktoro Masčio, pra- 
rasdama savo Vilčinskaitės pa
vardę.

Visą laiką rūpinosi balso la
vinimu New Yorke dirbo su Lie
tuvos operos soliste Vince Jonuš- 
kaite, o Chicagoje su kita Liet 
operos sol. — Alodija Dičiūtė. 
Programas ruošdama, daug me
tų dirbo su prof. VI. Jakubėnu, 
maestro A. Kučiūnų, muz. A. 
Vasaičiu.

Yra dainavusi beveik visuose 
didesniuose JAV ir Kanados mies 
tuose: New Yorke, Baltimorėje, 
Philadelphijoje, Washingtone,

SoL R. Mastienė koncertuoja Pietų 
Amerikoje.

galima savo šeimai suteikti mato 
numo ir skaniai pavaišinti sve-
v»cią.

Ananasų ežiukai

Parinkti gerai prinokusį ana
nasą. Nuimti žievę ir supiausty- 
ti skridinėliais. Pašalinti šerdį ir 
supiaustyti į 5 dalis. Kiekvieną 
dalį panerti į medų. Iškėlus leisti 
šiek tiek nuvarvėti ir tuoj pa
volioti į kapotus riešutus (viso
kie riešutai tinka). Pasmeigti ši
puliukų ir išdėstyti ant lėkštės.

Tinką prie punšo ir šiaip pa
sigardžiuoti.

Medaus ir riešutų 
saldumynas

Imti: 4 valg. šaukšt. smulkiai 
sukapotus, gruzdintus migdolus, 
2 valg. šaukšt. apelsinų sunkos,
2 valg. šaukšt. pyrago džiūvėsių/ 
2 valg. šaukšt. medaus.

Kapotus riešutus sumaišyti su 
apelsinų sunka ir leist 30 min. 
pastovėti. Paskui pridėti medų ir 
viską sumaišyti. Jei būtų per skys
ta, tai truputį pridėti pyrago džiū
vėsių. Tuoj formuoti nedidelius, 
apvalius sviedinėlius. Tinka prie 
arbatos ar kavos.

Datulių piršteliai
1-2 svaro datulių be kaulų su

kapoti. Sudėjus į bliūdelį, užpil
tu-.

tas saulėgrąžų sėklas. Tinka prie 
arbatos ir kavos.

MŪSŲ VEIKLA

aš galėčiau klausytis ir klausytis.
_____ A. Vaisiūnienė iš Venecuelos

proc./"viu mtgrarffcs Brazilijon pen-j c’cve’ande. Los Angeles, Detroi-i net spaudoje pareiškė: 
tolan kiasdežimtmečio minėjimo komi- Toronte> Harniitone, Montre-: —Savo puikiu dainavimu 

ir. kitur, susilaukdama gra- mus atgaivino, užbūrė, nunešė 
atsiliepimų. Porą metų važi- mintimis į-mūsų tėvynę ir ne- 

'"o r; ČiurPonio ansambliu, at- vienam išspaudė ašaras.

Milda Memėnaitė 

— Milda Memėnaitė, gyvenan-

gus ir pažįstamus, lankė gydy
tojus (ypatingai įvertino už prie
žiūrą ligoninėje dr. V. Tumaso- 
nį ir dr. Fu), savo dukrų Lore
tos ir Angelos šeimose paviešė
jusi, išskrido atgal į St Peters- 
burg Beach, Fla.

— Sol. Janina Šalnienė vado
vauja komitetui sol. Romos Mas- 
tienės rečitaliui ruošti Jaunimo 
centre rugsėjo 26 d. Savo na
muose ji turės komiteto susirin
kimą rugp. 28 d.

DVIEJŲ ROMANŲ VERTIMAI 
Į LIETUVIŲ KALBĄ

Madrido žurnale “Cuademos 
Hispano Americanos” 1975 m. 
Nr. 300 buvo išspausdintas prof. 
Stasio Goštauto straipsnis apie 
dviejų kolumbiečių rašytojų ro
manų išvertimą į lietuvių kalbą. 
St. Goštautas nagrinėja Garcia 
Marquezo romaną “Šimtas metų 
vienatvės”, išverstą Elenos Trei- 
nienės ir išleistą 1972 m. Vil- 
niue, ir E. Riveros “Amazonių 
džiunglės”, išverstą Povilo Gau- 
čio ir 1974 m. Draugo lietuviš
koj knygos klubo išleistą Chi
cagoje.

St. Goštautas, pagirdamas 
abiejų romanų vertimus pažymi,

ti Riverside, III., muzikė ir me- kad “tie vertimai pasitarnauja ne 
no kolektorė yra ypač populiari tik praturtinti lietuvių romano
ir mėgiama muzikos mokytoja 
jaunųjų lietuvių tarpe. Ji laisva-

tematiką, bet ir pagilinti bei mo
dernizuoti kalbą, taip geografijos

laikius mėgsta praleisti prie rauk- ir kultūrinių tradicijų atskirtą, 
darbių arba siuvimo. Jai nesve- kokia yra lietuvių kalba, viena 
timi lietuviški labdaros įvykiai, pagrindinių, studijuojant pasau- 
Ją matome mūsų renginiuose. Jau linę kalbotyrą dėl savo artimu- 
15 m. ji modeliuoja javo pasiū-.mo sanskritui”.

’ k ’ama solo

gę, Lietuvos nematę, o puikiai 
kalbą lietuviškai ir turi platų 
žodyną.

Argentiną vargina infliacija. 
Peron'enė kraštą buvo nugyve
nusi. Žmonės daugiau vilties tu
ri, perėmus krašto valdymą ka
riškiams.

Stebino mane nuoširdumas 
lietuvių, pas kuriuos buvau ap
gyvendinta — Valerijos Devei
kienės šeimoje. Jie parodė rū
pestį lyg būčiau jų šeimos narė. 
. Uetuviy kultūroj draugijoj

kalnų vaizdais.

partijas. Bostone
< 'rečitalyje atliko 24 dainas. 

P 5io koncerto spaudoje pasi- 
ė • Itų žodžių pynė, kad solis

tė techniška! stipri, balsiniu atž-
Tu ištverminga, turinti ne-

■ nką kiekį vidinių jėgų, su dva- 
;..ie šilima ir patraukliu laiky
musi, balsas skambėjo nepapras-

Koncerte buvau šiltai sutikta, tu lengvumu, švarumu.
Malonu buvo matyti ir nemažai Gal patys ^čiausi jos įspu-

— Ką dabar toliau planuo
jate?

—Mano gyvenime bus didelis 
įvykis — tai rečitalis Jaunimo 
centro didž'o’oje salė’e rugsėjo 
26 d. Tam rūpestingai rengiuo
si, pasir ūkusi lietuviškų'kūrinių 
ir tarptautinių kompozitorių pro
gramą, akomponuojant muz. A. 
Kučiūnui, su kuriuo dabar ruo
šiamės tam koncertui, — kalbė-

susirinkusio jaunimo. Turčiau j diė'ai buvo koncertinė išvvka į' j® Mastienė,
lietuvaitę akompaniatorę J. Ku- Venecuelą, kurią lankė vasario] Solistė turi geras sąlygas save
ni?Vienn PnMitnc buvau i?nro- • A • i j_____ j •____ ir_______niškienę. Publikos buvau išpra 
šyta dainuoti virš programos, — 
dalinosi įspūdžiais solistė.

Besikalbant buvo įdomu dau
giau sužinoti apie mūsų solistę. 
Ji suvalkietė, gimusi Vilkaviškio 
mieste. Gimnaziją baigė Eichs- 
taedte, kur buvo tada iš Lietuvos 
atvykusių talentinga pedagogų,

mėnesi, vykdama dainuoti Vasa- dainą brandinti. Gvvena puoš- 
rio 16 d. iškilmėse Caracas mies- ru'ame, stilingame name prie 
te Ten buvo jaukus pavasaris. Hinsdale, III, kur pilna paveiks- 
Solistui vykti koncertuoti į sve-į lų ir skulptūrų. Turi gaus'ais vai- 
timus kraštus žiemą, kaip buvo siniais medžiais, krūmais, gėlė-
išvykoje į P. Ameriką, pavojin- J mis turtingą sodną, kur savo dai- 16-to Gintaro baliaus debiutantės ir jų palydovai. I-oj eilėj iš k.: C. Zapolyte, J. Harding, C. Landon, R. Klatt, 
gas laikas. Laimė, kad lietuvių na gali rungtis su čiulbančiais L- Adrijauskaitė, 2-oj eilėj: R. Balzekas, J. Vaikutytė, I. Biskytė, E. Gudonis ir L. Dargis. 3-ioj eilėj: J. Simanonis, 
nuoširdumas daug šilimos įne-! paukščiais, i J- Raman, D. Neniškis, J. Yukųis, G. Batina, S. Gylys, A Grinytė, E. Razma, A Kožica, R. Zapolis, R. Grinley,
šė. Solistė vyko j P. Ameriltg pa-' Įuozas Prumkii Į Stasys Balzakas UŲ P. Stoaickai ic D. Muloku r ___ _

«




