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BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

Kertinė paraštė
Kitą savaitgalį skirkime poezijai

Lietuviškosios išeivijos gyve- į Poezijos dienų proga kviečiame 
nime įvairių jubiliejinių minėji-j visus likti ištikimais poezijai, kū
mų ir kasmet tradiciškai šven-, ri gegužės mėn. 27,28 ir 29 die- 
čiamų reikšmingų dienų ne- nomis malonioje Jaunimo centro 
trūksta. Įsismaginus, kartais gali aplinkoje pražydės itin spalvin- 
atrodyti jų net per daug. Juo la- gaiš žiedais.
biau, kad tų įprastų susibūrimų Gegužės 27 d. skiriama poeto
programos žodine, menine ir 
muzikine prasme bent savo 
struktūrine sąranga jau yra įgi
jusios kone trafaretinį pavidalą: 
vis maždaug vidutinio lygio tose 
pačiose pakopose.

Šį trafaretą gana vykusiai pa
staraisiais metais bent Chicagoje 
bando pralaužti gegužės mėn. 
pabaigoje rengiamos Poezijos 
dienos. Pirmoje eilėje jos nėra 
tik kokio nors buvusio įvykio pri
siminimas, o pabrėžimas dau
giau to, kas yra dar labai gyva 
ir kas šiandien jaudina mus pa
čius. Poezijos dienos yra mažiau 
skirtos kam kitam, o daugiau pa
čios sau, jos mažiau įvykį prisi
mena, o daugiau pačios įvykį ku
ria. To siekdamos, savo progra
mą kasmet įvairina dar nebūtais 
ir nematytais dalykais. Kaip ge
ro eilėraščio didžioji vertė yra jo 
naujas ir nepakartojamas origi 
nalumas, taip ir Poezijos dienos 
Chicagoje kiekvieneriais metais 
labiausiai rūpinasi savo progra
mų kūrybiniu šviežumu. Tai pa
stanga išeivijos kultūriniam ly
giui išlaikyti ir net jį kilstelėti 
aukštyn, niekam nepataikaujan
ti, nenuolaidziaujanti, nepra
randanti Šviesaus žvilgsnio ir ty
ro estetinio skonio. Pastangą ga
lėtų pasekti ir kitos stambes
nės lietuvių kolonijos.

Visais praėjusiais metais Po
ezijos dienų rengėjų ryžtas ir in
tencijos gyvosios lietuviškosios 
Chicagos buvo nuoširdžiai su
prastos ir įvertintos. Renginiuose 
netrūko ir jaunimo, ir senimo, 
suprantančio poezijos vaidmenį 
tiek pavienio žmogaus egzisten
cijoje, tiek visos tautos likimi- 
niame rūpestyje. O lietuviškoji 
musų poezija visada šiai dvigubai 
savo misijai buvo ir yra ištiki
ma: ji visada guodė žmogiškąją 

ir

ir nepriklausomos Lietuvos pa 
siuntinio Prancūzijoje Oskaro 
Vladislovo Milašiaus 100 metų 
gimimo sukakčiai. Poetas kaip 
tik buvo gimęs gegužės 29 d. 
1877 metais. Tai Vakarų Euro
pos literatūrose labiausiai žino
mas lietuvis. Rašė prancūžiškai. 
Bet Lietuva alsuoja ne viename 
jo poezijos knygų puslapyje. Ver
tė prancūzų kalbon lietuvių liau
dies dainas ir pasakas. Tiesiu, ri
terišku žodžiu kovėsi už Lietu
vos Respublikos teises gyventi lais
vai tarp laisvųjų. Kai visa kultū
rinė Prancūzija šiemet mini šio 
didžiojo poeto šimtojo gimtadie
nio sukaktį (mirė 1939 m.), tai 
juo labiau mes patys neturime 
likti Milašiui abejingi. O.V. Mi
lašiaus minėjimo programa a- 
teinančios savaitės penktadienio 
(gegužės 27 d.) vakare prasidės 
8 vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. Paskaitą skaitys iš Wa- 
shingtono atvykstantis rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. Jis yra 
daugelio O.V. Milašiaus raštų 
vertėjas lietuvių kalbon. Sukak
ties proga Lietuviškos knygos 
klubas kaip tik išleidžia A. Vai
čiulaičio išverstą, O. V. Mila
šiaus garsiąją poetinę dramą 
“Miguel Manara”. Knygą (ilius
truotą dail. Vytauto O. Virkau) 
jau bus galima įsigyti Milašiui 
skirtame Poezijos dienų vakare. 
Minėjimo programos išskirtinę 
dalį atliks aktoriai Stasė Kielaitė 
ir Jonas KeleČius. Jie reČituos (A. 
Vaičiulaičio vertime lietuvių 
kalbon) būdingiausius O.V. Mi
lašiaus eilėraščius, o taipgi at
liks rečitatyvines ir vaidybines 
ištraukas iš “Miguel Manara”. 
Prie Jaunimo centro kavinės 
esančiame erdviame vestibiu
lyje Jono Dainausko rūpesčiu bus 
;—, „.j O.V. M2?šiaws

Apie Milašių skelbiamos studi
jos, rašomos disertacijos, leidžia
mos ištisos knygos, atrandant vis 
naujų aspektų jo kūrybai nagri
nėti. Pernelyg drąsu, rodos, bū
tų tikėtis, kad man pavyks laik
raščio rėmuose užbrėžti bent še
šėlinį poeto profilį. Juoba, kad 
savo prigimtim nesu analitinis 
žmogus: to, kas mane jaudina, 
negaliu (ir nenoriu!) skaldyti ele
mentais, rūšiuoti, dėstyti lenty
nose.

Tad, keliaukim į Milašiaus pa- 
aulį, vien nuojauta pėdsakus at

sekdami. Atsidūrę prie milžiniš
ko sodo, atsargiai atkelkim seno
viškus, surūdijusius vartus į pa- 
ėsingą medžių tylą.

Mes įžengsimi tik valandėlei. 
Tik apsižvalgysim. Gal tai mus 
paskatins toliau Milašiumi domė
tis. Tąsyk — kiekvienas galėsim 
io kūrybos sode raškyti, ką tin
kamas.

Tarp susipynusių šakų, krūmų 
paukščių h erškėtrož’ų, tarp viks
vų, dilgėlių ir švelniai šiurenan
čių smilgų — rasim daugybę iki 
šiol neregėtų vaisių. Paragavę tų, 
kurie delne plyšta kaip širdys, ku
rių sultys laša tobulu vaizdų gro
žiu, apsalsim estetinėj ekstazėj. Ki
ti vaisiai, nunokę mėnulinėj nos
talgijos šviesoj, kvepia vaikystėj 
skintom žemuogėm; jie perregimi 
kaip stiklo žaislai ir dūžta nuo 
mažiausio prisilietimo. Trečiųjų 
dygliuota žievė gaubia maišto 
aitrumą ir skausmingas aistrų 
konvulsijas. Galop aptiksim vai
sių, kurių didžiuliai branduoliai 
praaugo ir pradūrė minkštimo 
skruostų apvaluma. Jie nunoko 
kitoj saulėj, pažinimo aukštumo
se, ant be’apio ir absoliučiai tie
saus medžio. Keistaformiai jų

širdį ir pati plakė visos tau- ir poetą liečiančių kitokių doku-
tos širdimi. Tad ir šiemetiniu i menųj paroda,

Lietuvių Enciklopedija skelbia, 
kad Milašius rašėsi O. W. de Lu- 
bicz-Milosz. Daugeliui, tikriau
siai, bus tekę matyti ir kitokį po
eto parašą: O.V. Milosz-Milašius. 
Aišku, žmonių parašai įvairuoja. 
Knygų viršeliuose prancūzų lei
dyklos poetą žymi: O. V. de L. 
Milosz. Kokie bebūtų Milašiaus 
pavardės variantai, jo antrojo 
vardo (Vladislovas) inicialą be
ne tik lietuviškoji enciklopedija 
bus pakeitusi lenkiškąja “W”. Šis 
netikslumas, nors atrodo nedide
lis, esmėj yra svarbus. Vertėtų jį 
atitaisyti.

Gegužės 29 dieną minėsim šim
tąsias poeto gimimo metines.

Oskaras Vladislovas de Lu- 
bicz-Milosz-Milašius gimė Gėrė
jos dvare, netoli Mogiliavo, į ry- 
us nuo Minsko. Tas sritis jis lai

kė lietuviškomis. Viešėdamas tė
viškėj ir savo laiškvi.datuodamas, 
ne sykį pridėdavo. “Gerėja, Lie
tuvoje (Czereia en Lithuanie) 
Eilėraštyje “Karietai naktį susto- 
’us” Milašius pasakoja apie savo 
senolių rūmus ir jų apylinkę ne
dvejodamas aptaria: “Giliai, gi 
liai, lietuvių žemėj (Tout au 
fond, tout au fono du pays li- 
thuanien)”.

Gėrėją Milašiaus seneliai 
XVIII šimtmetyje nusipirko iš Sa
piegų. Tikrasis Milašių lizdas bū
tų dar giliau lietuvių žemėj. Tai 
Labūnavos, Sefbinių ir Anusevi
čių dvarai.

Milašiui nebuvo smulkioji ba
jorija (šlėkta), bet sena Lietuvos 
didikų šeima. Šis momentas ryš
kiai atsispindi Milašiaus kūrybo
je: tikro didžiūno prakilnumas 
neturi nieko bendro su snobiško 
ponelio pasipūtimu. Tauri poeto 
laikysena, skausminga perspekty
va į gyvenimą, istorinis ir asme-

branduoliai tolydžio brinksta ir ninis vie?5u™s ~ ne*
didėja. Sunku tuos vaisius ranka “.J"* bet MilaSiaus,s.elo,jvy-

Oskaras Vladislovas Milosz-Milašius (1877. V. 29 — 1939. HL 2)

noma tik sąvę 
sius pajėgia 
snių drebėjimo:

Aš, kūnas ir dvasia, lyg laivo 
lynas

Benutrūkstąs. Kas manyje taip 
virpa,

O kas taip virpa, aimanuoja 
mano sieloj kažin Jcur,

Nelyginant ant rato virvė, 
Išplaukiant burlaiviui?

išreikšti, Mila- 
iti iki visų dirg-

pasiekti, nelengva perprasti jų tik
rąjį skonį. Tačiau aplink tą mis
tinį pradmenų medį, kurį sodi
ninkas pasodino šviesos meilėj ir 
malonėj, elipse sukasi ir visas, tie
sos geismu plevenantis, sodas:

... Reikia kilti lig anos saulėtos 
vietos,

Kur teigimo visagalybe tu 
pavirsti netgi tuo, ką pats teigi.

kusi galutinė mirštančios šeimos 
kristalizacija. “Manimi baigiasi 
jų giminė (Avec moi leur race 
s’ėteint)”....

Kaip atrodė Milašiaus vaikys
tės rūmai?

Grįšim prie jau minėto eilė
raščio “Karietai naktį sustojus”. 
Jis parašytas monologo formoj, 
raktų belaukiant Tarsi poetas 
kalbėtųsi su mįslinga pakeleive, 
kuri neištaria nė žodžio. Senas,

visai kurčias tarnas ieško raktų 
prieš trisdešimt metų mirusios 
Teklės drabužiuose. Poeto pasa
kojimas tylinčiai palydovei skam
ba maždaug šitaip: “A, kokia gū
di tyla, kokia laukinė tėviškė! 
Užraktai surūdiję, langinės už
darytos, tarnai išmirę. Kadaise į 
šiuos juodus rūmus grįžo senolis 
su paslaptinga velione... Sodo 
alėjoje dreba žibintas; lapai su
kritę ant lapų — ištisas šimtme
tis lapų. Istorija liūdna: mirusie
ji miega, išsibarstę po svečius 
kraštus, o jų laukia kalvos šir
dis... Kadaise, susigūžęs vaikystės 
kambario minkštasuoly, pro mū
rą girdėdavau keistus atolydžio 
garsus, lyg šarvuose lašnotų jų 
širdys. Prisimenu senolio šiltadar
žį ir teatrą, kur mažos pelėdos 
lesdavo iš mano rankų, o pro 
jazmino šaką žiūrėdavo mėnu
lis... A, bet kokia graži šimtame
tė giria, birželio nemigose apsi 
kaišiusi galvą gėlėmis — lyg pa- 
mišusios karalienės mylimiausia 
dukra... Dar labiau susisupk į ma-

Dvylikos metų Oskaras išveža
mas į Paryžių, į licėjų. Sakoma, 
kad tėvas nutarė siųsti vaiką 
Prancūzijon, norėdamas jį apsau
goti nuo rusų įtakos. Netrukus 
berniukas puikiai išmoksta ne tik 
prancūzų, bet ir vokiečių kalbą, 
pralenkdamas savo moksladrau
gius. Prieš jo akis atsiveria abie
jų tautų literatūrinės platumos. 
Baigęs licėjų, NĮilašius studijuo
ja archeologiją ir semitines kal
bas.

Būdamas 22 metų, Milašnū~pa- 
skelbia pirmąją savo knygą, **Le 
Poėme dės Dėcadences”. Nors 
jaunuolis laikosi tradicinio eilia
vimo formos, jo poetinio karnava
lo kaukės toli gražu neįprastinės: 
barbarai, karūnomis pasipuo
šę vasalai, šmėklos ir moterys 
sukasi liūdname šokyje, tarp ap
ledėjusių veidrodžių, rožių tam
sybėse. Deja, jų judesiai tėra tik
ro geismo gaiiesfavimas, juokas 
tėra džiaugsmo prisiminimas, rit
mas tėra nuvariusi daina. Suka
si Aliėnor, išbalusi kaip vėjas, 
kuris gena gulbes į pietus, ir Cė- 
liane, kurios akių mėlynumas pri
mena kvepąlų liepsnas, ir Lalie 

—truputį daugiau už gėlę, tru
putį mažiau už angelą — lūpom, 
lyg du raudonos mirties drugiai.

Šimtmečio sąvartoj Milašius 
pergyvena dvasinę krizę. Po vie
no ginčo su tėvu netgi mėgina 
nusišauti. Sunkiai susižeidęs, il
gai išguli lovoj, tačiau ir išgijęs 

studijų poetas, atrodo, tebegrįž-' nesijaučia sieloj pasveikęs. Pasi- 
davo). Negana to: bene semitų rodo antroji jo knyga. Les Sept 
kraujo priemaiša bus Milašiui su- Solitudes (Septynios vienatvės), 
teikusi ypatingo sensualumo.' kuri dar gaivalingiau atskleidžia 
Kartais atrodo, kad jis regi nei Milašiaus vidinius prieštaravi- 
akimis, kad girdi ne ausimis —Imus. Eilėraščių nuotaika kartais 
kad visą io esybę elektrizuoja
mums nepažįstamų pojūčių sro
vės. Visiškas atsivėrimas kiekvie
nam pergyvenimui Milašiaus po
ezijai suteikia skaudaus betarpiš
kumo. Net racionalią mintį ar vi
dinę krizę, kurią, rodos, būtų įma

no kelionės apsiaustą —miegok, 
miegok. Tegu didieji rudens snie
gai tirpsta ant tavo skruostų... 
Bet štai, šešėlis! Ateina Vytautas 
(Witold) su raktais”.

Šie vaikystės vaizdai ir nuotai
kos dar ne sykį grįš į Milašiaus 
kūrybą įvairiais pavidalais.

Milašiaus motina buvo hebra
jų kalbos mokytojo duktė. Šis 
faktas būtinai pažymėtinas. Poe
to kūryboj gausu biblijinių per
sonažų, Šventraščio bei Kabalos 
nagrinėjimo pėdsakų (net ir ta
pęs uoliu kataliku, prie Kabalos

Antroji poezijai skirtoji diena, aiškus, tiesiogiai 
- šeštadienis (geguž. 28) turės j širdies.

dvigubą programą: 6 vai. vak. 
bus “Dainuotinės poezijos valan
da”, o 8 vai. vak. gyvųjų poetų 
poezijos vakaras. “Dainuotinės po
ezijos valanda” mūsuose bus tik
ra naujiena. Studentai Emilija 
Pakštaitė, Linas Rimkus ir Vitas 
Underys, gitaromis ir smuiku 
pritardami, dainuos mūsų poetų 
eilėraščius nuo Vienažindžio, 
Maironio, Aisčio iki šių dienų. 
Vienos melodijos sukurtos jau 
čionykščio mūsų jaunimo, kitos 
atsineštinės iš tėvynės, bet vi
sas jų atlikimo pobūdis bus di- 

i ai uj s t u klasikiniai

griebiantis už

Po “Dainuotinės poezijos va
landos” bus ilgesnė pertrauka 
svečių ir publikos susipažinimui, 
atsigaivinimui kava. naujų leidi
nių įsigijimui ir pan.

O jau 8 vai. vak. prasidės kas
met tradiciniu virtęs poezijos va
karas. Šiemet programoje turėsi
me du svečius: Antaną Vaičiulai
tį iš Washingtono ir Tomą 
Vencolvą iš San Francisco. Abudu 
jie skaitys savo poezijos gausesnius 
pluoštus, įdomiai juos pakomen
tuodami ir gyvai bendraudami

tos poetė Živilė Bilaišytė ir visų įteksiu, tad ir Tomo Venclovos 
mielai išgirstamas Aloyzas Baro- šios temos laukštenimas bus in-
nas.

Naudojantis išskirtine proga, 
šiemet Poezijos dienoms pride
dama dar ir trečioji diena: sek
madienis (gegužės 29). Lygiai 
12 vai. (vidudienį), kada čia lie
tuvių jėzuitų koplyčioje baigiasi 
visos pamaldos ir žmonėms labai 
paranku užsukti dar j Jaunimo 
centrą, ten paskaitą skaitys To
mas Venclova. Jis poezijos bičiu
liams pateiks temą ‘‘Lietuvių po
ezija šiapus ir anapus Atlanto”. 
Poetas paskaitininkas yra tiesio
giai ir giliai susipažinęs su šian-

triguojančiai įdomus.
Poezijos dienas Chicagoje ren

gia Jaunimo centras. Visų dienų 
programą moderuos Kazys Bra-

ilgesinga. kartais pilna kartėlio, 
kartais mistiškai nerami, tačiau 
visą rinkinį valdo įšėlęs veržima
sis į kitas sritis Tarsi poetas de
speratiškai ieškotų kelio, kurį jam 
būtinai reikia surasti; tar
si regimoji buitis būtų grandi
nės, iš kurių, net persiplėšiant 
gyslas, jis privalo išsivaduoti. 
“Ką mes regėjom, mano širdie? 
Karo vėliavas, plazdančias vėju
je. Regėjom sielvartus, pražydu
sius raudono pavasario metu. 
Kairėj liūdesį, dešinėj apmaudą, 
o horizonte didžiųjų bado paukš
čių plevenimą. Regėjom karūnas

su publika. Prie svečių prisijungs dienine Lietuvos ir išeivijos poe-
ir du fekagiečiai: jaunosios kar* I zija ir visu jos egzistenciniu kon-

t

dūnas. Tame ilgame savaitgaly
je bus apsčiai laisvo laiko, j į* dryžių, apšviestas pragaro ug- 
tad Poezijos dienų rengėjai kvie
čia jį paskirti Poezijos dienų 
programai. Vasara dar prieš akis, 
ir visiems kitiems malonumams 
rasime laiko ir vėliau. O metuo
se vienkartinei Poezijos dienų 
šventei yra tik ši vienintelė pro
ga. Tad neišbraukime iš savo 
dienotvarkės ir šių šviesiųjų mū
sų kultūrinio gyvenimo valandų.

tbrd.

nimis”.

Dar aiškiau tuometinę poeto 
būseną išreikštų žodžiai, vėliau 
įkomponuoti į Miguel Manaros 
lūpas:

Man, ponai, reikia naujo grožio 
ir naujos kančios, ir naujo 

gėrio,

(NukeltaĮ2pusU
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Kurie man niekados neįkyrės, 
ir leis smagiau ragauti naujo 

ix feTogio vyną —
Ir buitį naują tūkstančius 

naujų buičių.

Tarp dviejų inįražu — pelenų 
spalvos mėnulį  ̂s sustingusios 
saulės, žmonės /nirštą, meilės ne
pažinę. Prieš mūsų akis iškyla 
keisti Lofoteno kapai, kur mirų 
šieji, klajūnai ir griaudžiai, pasi 
gėrę purvinu lietumi yra gyvės
iu už gyvuosius. Tačiau'prisimi
nimuose šmėkšteli mėlynų prie- 
blandų šalis ir namas letargiš- 
fcais langais; nięko-uėra mieliau 
tfž vakarini dūmą, kylantį iš lūš
nelės stogo. Tada ateina laikas 
pasakai apie-jdirięlį. puikų lai- 
Vą,' kuris vienui vienas, vienui 
vienas plaukia jūros tolumoj.

Daugelis šio rinkinio eilėraščių 
nutolsta nuo asmeninių poeto 
pergyvenimų if tampa istorijo- 
mis-baladėmis (daina apie rite
ri Žyndramą, uosto smuklės šak
inė apie Don Marso dė GamBoa, 
poema apie m karalienę Ka- 
romamą, romansas apie Klonio 
tjamą ir kr. j. Konkretaus perso
nažo ieškojimas ženklintų poeto 
artėjimą prie teatro.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Lietuva (medžio raižinys) Nuotrauka Vytauto Maželio

nuolika tomų. Iš jų du tomai skir
ti lietuvių liaudies pasakoms.

Prancūzijoj susidomėjimas Mi
lašiumi vis labiau kyla. Įsistei
gusi Milašiaus bičiulių draugija 
(Les Amis dė Milosz) pastoviai 
renkasi poeto raštų nagrinėjimui 
ir leidžia vadinamus “Sąsiuvi
nius”. Aštuntajame sąsiuviny, 
skelbiant Milašiaus laiškus grafui 
Prozorui Ir jo dukteriai, iškilo 
daugybės santrumpų ir datų nu
statymo reikalas. Kadangi laiškai 
lietė Vilniaus ir Klaipėdos klau
simus, redakcija išreiškė viltį, 
kad gal atsiras koks nors istori
kas lietuvis arba Milašiaus drau
gas, kuris tais laiškais susidomės 
ir papildys išnašas.

Įdomus dalykas: mes esam tik
rai uolūs, vienas kito atsimi
nimus su dideliu įkarščiu tikslin

dami, bet, kai mūsų pagalbos šau
kiasi pasaulis, būriais į tokias tal
kas neskubam įsijungti.

Liko susimąstyti ties F. de 
Miomandre žodžiais: “Juk ne
daug tetrūko, kad tas lyrizmo 
šaltinis būtų nutekėjęs kita vaga, 
būtų praturtinęs ne mūsų, bet ki
tų literatūrą. Aš tokiu atveju — 
neturėčiau ramybės”. Aišku, taip 
būtų atsitikę, jeigu Milašius bū
tų rašęs lietuvių kalba.

Mes dažnai padejuojam, kad 
talentingiausi mūsų kūrėjai pra
turtino kitų tautų kultūrinius 
aruodus. Bet štai, šį gražų gegu
žės vakarą sėdžiu ir galvoju: ar 
pasaulis būtų bent girdėjęs Mila-

(Nukelta į 3 pusi.)

Netrukus miršta Milašiaus tė
vas. Poetas paveldi šeimos dva
rus ir pradeda ilgas keliones po 

Tuo

nuo skepticizmo Milašius pereina 
(.panteizmą, netgi į mistiką.

Milašiaus' romanas “L’Amou- 
reuse initiation” (Meilės įvadas? 
atveria poetui vartus į beribę 
erdvę. Pasakodamas apie keistą 
ir šiurpią grafo Brettinoro mei
lę kurtizanei, jis atranda ir savo

Slią į dievišką svaigulį: ne mei-
; objektas, bet pati meilė per

smelkia visą žmogaus esybę ir 
įprasmina didžiausias jo galias. 
Taip poetas atsigręžia veidu I tą, 
kuris \ ra pasklidęs visoj medžia
goj, kuris gilesnis 4$ už dangų, 
ir už jūrą, ir už žemę. “O, 
Guodėjau, į ką mes kreipsime sa
vo aklas akis! Praėjusią naktį aš 
girdėjau tave, dainuojantį jūros 
balsais, kai stovėjau ant suaud
rintų kopų. Tu, vienišų ir keistų 
paplūdimių akmŠnėli, beldiėsi ir 
beldiesi į mano širdį!”

Tur būt, nereikia aiškinti, kad 
nuo šiol Milašius aiškiai žengia 
katalikybės pusėn? ^Pasirodo gam
tos harmonijos ciklas, vardu 
“Elementai”. Tai tarsi galingos 
kompozicijos vargąnams —toka- 
fos ir choralinmT ^etiudai, ku
riais poetas pašlovina jūrą, uolą. 
vėją, saulę, žemę. Tačiau taiki 
šių eilėraščių nuotaika tėra stab
telėjimas akmenuotame kalnų 
kelyje. Netrukus toli pasiliks klo
nių žaluma ir prieš akis grėsmin
gai iškils nuogos, stačios uolos. 
Ramybė buvo tik laikinai atras
ta. Siela yra pats tauriausias me
talas — ji alksta * bandymo ug
nimi.

Šiame laikotarpyje MJilašrus 
vieną po kitos parašo dvi dra
mas.
, Pjnnojį, “Miguel Manara”, ki-

S savaijgąH pasirbdyf lietuvių 
lba Poezijos ‘dienose Chicagoj 

(Antano Vaičiulaičio vertimas). 
Tad, valandėlei ties ja stabtelė- 
kim.

Don Miguel Manara Vincen- 
telo de Leca yra istorinis Don 
Žuano prototipas. Drama apmes
ta viduramžių misterijos formoj, 
fti atsivertimo ir atgailos stori 
ja; kaip jaunas Sevilijos didikas 
sSvo nuodėmės jįęly sutiko skais-

jos meilę jis pats suliepsnojo ty- 
ru jausmu ir atsigręžė į Dievą, 
kaip savo jaunes žmonos nete
kęs, Miguel Manara, Kalatravos 
riteris, tapo vienuoliu ir garsiu 
pamokslininku.

Milašių pažinoję asmenys tvir
tina, kad* jis buvęs tylūs, užsida
ręs, įntrovertiškas žmogus. Skai
tant “Miguel Manarą”, tenka nu
stebti: kokia didele kūrybine (ir 
žmogiška!) aistra visa drama al
suoja! Bene ir Milašiui tiktų Aba
to žodžiai, pasakyti apie konver
titą Miguelį:

Tai ne malūno mulas, kuris 
atėjęs ėda iš "broliuko durininko 

saujos,
Bet tikras karo žirgas, nupenėtas 

miežiais
Ir Mauritanijos smiltynuos

išsimaudęs
Ir pagonies pentinais įvarytas!
Kokia ugnis!

Teko skaityti nuomonių, kad 
“Miguel' Manara” neturi akcijos; 
kad tai esanti daugiau lyrinė 
giesmė, psalmė. Drįsčiau tvirtin
ti, kad taip toli gražu nėra. “Mi- 
guel Manara” veiksmingumo ne
stokoja. Tiesa, veikalo pastaty
mas nereikalauja nuolatinių bė
giojimų, susišaudymų ar indų 
daužymo, nereikalauja didelės iš
orinės dinamikos, kurią mes tik
tai 'p'apratom Vadinti “akcija”. 
Tąčiąų . drama žėri, liepsnoja, 
kaip uždegtas laųžaSj kibirkščiuo- 
d.amąs į visas šalis savo vidiniais 
konfliktais. Ją neša Šventas užsi
degimas, didžiųjų, tikrųjų dalykų 
me-lė ir pažinimo troškulys. Kaip 
ji galėtų būti neveiksminga? Tai 
sielos mūšis!

Kadaise, dar būdama paaugle, 
pirmą Sykį užgirdau “Miguel Ma
narą”, transliuojamą iš Kauno 
radiofono Didžiojo Penktadienio 
vakarą. To didelio įspūdžio, ku
rį radijo vaidinimas man paliko, 
ir po daugelio metų negaliu pa
miršti, nors tais laikais nepajė
giau net suvokti svarbiųjų dra
mos minčių.

turopos teatruose ‘Miguel

PB 8-3236

OR. AUKA DALUMAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IF 

GėRKLfiS LIGOS 

1858 W*st 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. DALUKAS
Akušerija tr močerą Ilgo. 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pateški Roed CCrawford 

Medical Bnfldfaig). TeL LU 5-6446

Priima ligoniu, pagal susitarimą. 
M neateinepia, skambinti 374-8004.

TeL ofiso Ir boto: OLympic 24159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai.' ir S-S r iii. vak 
—' Išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 1 > popiet

litinio gyvenimo sūkuriuose. At
skleidęs karaliaus Dovydo nusi
kaltimus, svetimoterystę ir žmog
žudystę, jis iškeliauja vienumai į 
nuošalų Lodebarą. Dovydas dra
moje vaizduojamas, kaip pirmasis 
Jėzaus giminaitis, kuris mistiniu 
būdu savo sieloj junta Mesijo ar
tėjimą.

Trečioji drama, “Saulius iš 
Taršo”, yra Povilo atsivertimo 
istorija. Veikalas išleistas po
mirtiniu leidiniu.

1914-jų metų žiemą Milašius 
turėjo sukrečiantį išgyvenimą. 
Vėlų vakarą, perskaitęs vieną 
Šventraščio skyrių, poetas pergy
veno viziją, kurios metu regėjo 
dvasinę šaulę, kaip absoliučiai 
tikrą būtį. Nusprendęs tolimes
nius savo darbus skirti Dievo pa
žinimo mistikai, Milašius, lyg kal
nų kopėjas, jau aukštai palipęs at
šiauriom uolienom, susirado dar 
vieną užuovėją poilsiui ir, pas
kutinį sykį pažvelgęs į apačioj 
mirguliuojantį žemės peizažą, su 
juo galutinai atsisveikino bran
džiausia. savo lyrika — “Simfo
nijom”. Jas skaitant, ne sykį at
rodo. kad tai tolimiausias emo
cijų horizontas, kad plačiau — 
nei akimis, nei vaizduote žmogus' 
neįstengtų apglėbti.

Nors poetas neabejotinai var
toja simbolių rašmenis, Milašiaus 
teoretikas Jaeųues Buge yra me
tęs ir visai naują mintį: daugy
bė pagaulių vaizdų nėra simbo
liai. bet autentiški tolimos Mila
šiaus tėvynės atošvaitai. Jų vers

mė, jų šaltinis — yra tikrovė, ne
žiūrint kaip neįprasta ji beatro
dytų prancūzui skaitytojui. Lietu
vi? skaitytojas, neabejoju, su šia 
mintimi sutiks, be jokio vargo 
įstengdamas savuosius tėvynės 
paveikslus identifikuoti su Mi
lašiaus vaizdais:

... kupli, susnūdus liepa, pilna 
oraus bičių dūzgimo... ruduo, kai 
girgžda ašys, svirtys, bilda kir
viai ir kai nuo medžio krinta pa
skutinis lapas, nugąsdindamas 
bežadę girių širdį... medėjas šau
kiąs) niūkiam raiste susivėlavęs... 
milinę vilkintis piemuo dūduoja 
ilgą luobo vamzdį... nuščiuvu
siam lendryne šaukiasi varlė...so-

įmanoma perprasti tiesą, kad Tei
gėjas turi savy ir visiško neigimo 
galimybę. Todėl jis perleidžia tei
giančiuosius per didįjį neigimo 
žaizdrą. “Kaip aš galėjau nuvok
ti”, sako poetas, “aš, kuris buvau, 
lyg šventas gražaus ir sopulingo 
povo šiurpulys vidurdienį, kad 
tai, ko laukiau iš šalies, man 
ateis iš paties manęs?”

Ne veltui Francis de Mioman- 
dre lygina Milašių su viduram
žių alchemiku, kuris, ilgai ieško
jęs filosofinio tikrovės akmens, 
galų gale turėjo pats save įmes
ti į tirpintuvo liepsnas.

Nemanau, kad turėčiau cituo
ti tai, kas prancūzų literatūririia-

TeL REliance 5-1X11

DR. WALTER7. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojai 

8825 West 59th Street
VaL: pirmad., antrad., kervirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai., popiet ir «-8 
vai. vak. Treč. Ir šeštad. uždai-, ca

de genelis kala savo mylimosios i «* f ajauly ap,e klasių pasaly- 
karstą... i langa pasibeldžia rau-i ,a;.dazna‘ H vadinant d,džiausiu, 
dongūžė suledėjusia širdim...ant!’.lI,aus!u;. subul,auslu- natamiau- 
palėpės dulkių krinta vakarinis! mažiausia, suprastu pašau- 
spindulys, o aplink _ verpėjo i1,0 P°e,u: melles P“*"" an8elu-
voro sustabdytųjų ratelių tyluma...

Visa tai perpinta tokiais ezote- 
riškais ilgesio siūlais, kad ir stik- 
liaus dainelė, ir senutė, šaukian
ti žuvų vardus, ir medinių kibi
rų ledinis bildesys, ir tamsūs ger
vuogynų šešėliai, ir netgi šmirinė- 
jančios pelytės krebždėjimas — 
ima švytęti, lyg magiški žaltvyks
lių taškai. Vėjas kvepia vilku, 
raistų žolėm ir markos linais, o 
šiaurės ežerai, lyg didžiulės van
dens lelijos, alsuoja pirmapra
džio laiko garais.

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Cento

•132 So. Kedzle Arenaa 
VaL: pirmad., antrad. ir ketvirtad

< iki 7:20 vai. vakaro. 
fleMad. nno 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-3C70 

Resid. tel WAIbrook 6-3043

KURAS
IR ČHlKURGfi

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIDOS 
' * SPFClAIdSTfl

MEDICAL 'BUILDING 
7156 South VVestern Avenue. 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
ikr 1 vai. popiet.

Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 239-2919

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1 Iki B v. popiet. 
Antrad., penktad. 1-6, treč. Ir šeštad. 
tik sasttaraa

Ofs. HE 4-1818; Rez. PB 6-8891

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS fe CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ilgos 

2454 West 71st Street

(71-os tr Campbell Avė. kampas) 
Vai: pirmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. S Iki 7 v. p. p. Tik susitarus

Manara” dažnai vaidinamas. Lie
tuvių scenoj drama iki šiol ne
buvo pastatyta, nors A. Vaičiulai
tis ją išvertė prieš 40 metų. Sek
damas “Miguel Manaroš” tekstu, 
kompozitorius Henri Tomaši pa
rašė operą. “Don Juan de Ma
nara”. Dramos temų variacijom 
yra sukurtas ir baletas.

Už šią dramą Milašiui buvo 
suteiktas Apaštališkojo Sosto pa
laiminimas.

Antroji Milašiaus drama, 
“Mefibosetas”, klostosi istorinia
me žydų tąutos fone. Mefibose
tas buvo bi^Bjiriis personažas, 

‘ ' dalyvavęs ano meto po-

O. V, Milašiui pagertų fr fi pra

minti 1966 m. prancūzų Melstas 

dalis, sukurtas

Po “Simfonijų” Milašius jau 
nebuvo vien poetas, bet ir mis
tikas, ir filosofas, ir metafizikas, 
Prisiartinę prie tolimesnių jo kū
rinių (Lemuelio išpažinties, Ni- 
humim, Adramandoni, Arkanų), 
būsim atsidūrę ties medžiu, ku 
rio vaisiai nunoko begalinėj, am 
žinoj, šiurpioj — pačioj neįpras
čiausioj Tikrovėj. Jų ragavimas 
yra toks asmeniškas aktas, kad nė 
vienas apeigų bičiulis negali su 
kitu savo patirtim pasidalinti. Vi
suotinai galiojanti būtų tik nuos
taba — kad Milašius, lyg auksi

kuris nukrito iš toliausių aukšty
bių; jame norima įžiūrėti prancū
zų Rilkę, prancūzų Edgar Allan 
Poe; jis lyginamas su Baudelaire, 
su Claudeliu, su Rimbaud; net
gi teigiama, kad Milašiaus kury 
ba —tai moderniosios prancūzų 
poezijos pranašo balsas.

Šiuo rašiniu nebuvo norėta 
Milašių paversti statula. Priešin
gai, buvo mėginta jį lietuviui 
skaitytojui priartinti. Milašiui ar
čiau pažinti tėra vienas kelias — 
iį pamilti. Jis visados mūsų lau 
kia. intymaus santykio išsiilgęs 
ir plačiai atvėręs į save duris:

Nubėgtą kelią išmatavęs, aš, 
kirvarpa po grindim,

Širdy jaučiu didžiulį gailestį ir 
meilę saulėms seserims nakty.

Nors Milašius rašė prancūziš
kai, jis save visą laiką laikė lie
tuviu, ir jo kilmė jjabrėžiama 
kiekviena proga. Milašius buvo 
pirmuoju Lietuvos pasiuntiniu 
Prancūzijai, svečiavosi Kaune, 
daug rašė prancūzų spaudoje Lie
tuvos klausimais. 1937 metais už 
literatūrinę ir lietuvišką veiklą

nis lankas, nusviestas į smėlį, net VDU Teologijos-filosofijos fakul
išpažindamas tai, ką būtų galima 
pavadinti mąstymo ir tikėjimo 
doktrina, pirmoj eilėj išliko po
etu. Negana to: atsistojęs prieš 
būtinybę liudyti surastąją tiesą, 
Milašius poetinį savo žodį sukon
centravo iki integralumo ir jam 
suteikė beveik apokaliptinės jė
gos:

Nuo apvaisinimo sambrėškių 
ligi mirties sutemų, lyg kata

kombose virvė,
gūdžioj būty man bėga per 

pirštus gija.

Tik grįžtant iš totalinės nak
ties, neturinčios abiejų saulių, tik 
grįžtant iš ten, kur dvi visažiny- 

kitoš, tėraviena1

Dr. Ant. Rudoko kabineto peršmfl

DR. ĘDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS 

2769 West Slst Street

TeL — GR 6-2400

VaL: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai.

OPTIOAL STUDiO

VIOLETA KAKOSAIT®
7051 So. Wasbtenaw. TeL 778-3734 

Pritaikomi akiniai pagal gydytoji; 
receptus.

Didelis akinių ršmų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:29

Ketv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 ▼. p. 3 
Trečiadianiais uždaryta. '

OCb. tel. 7354477; Res. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi

Specialybė — Nervo fr 
' EmocUnSe Ugne

GBAWFORD MEDICAL BUILDING 
<449 8o. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą.

Telef. — 28244S

DR. ROMAS PETKUS
AKTŲ LIGOS — CHIRURGUI 

Ofisai: --------
111 NO. VVABASH AVR 

4200 NO. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą.

Berid. tel. — GI 8-6878 

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

GKNEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

9132 So. Kedzle Avė. WA 5-2679

Valandos pagal susitarimą. Jei ns- 

....... ............................2-9001.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 

2618 W. 71st St — TeL 737-5146

Ttkrlna akis. Pritaiko 
(Joutaot icnoco

Vai pagal susitarimą. Uždaryte tN&

DR.«. B. GIEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos 

8M7 West lOSrd Street 

Vaiandns pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 

2656 W. OSrd Street 

VaL antrad. nuo 14 popiet 

Ir ketv. nuo 5-7 vakare.

Ofiso tel 776-2880, rez 448-BtS

Ofiso teL — PB 8-2220

DR. MRIRA JAKšEVIilUS
J O K 8 A

VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street

Valaados tik Iš anksto snsitaras:
pirm., antrad., ketv. tr penkt nuo S 
iki 8 v. v. Šešt nuo I iki 6 v. v.

DR. J. J. SIMONAITIS
GY DYTOJAS' 

Adresas 4255 W. 63rd Street

Ofiao tolei. RE 3-4420 
RezIdencifrM telef. GR S-etlI

Vai.: pirmad., antrad. ketvlrtad. 
nuo 1 iki S valandos popiet

DR. YYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ilgos

Ofe.
tetas jam suteikė garbės daktaro 
laipsnį. Lietuvių Enciklopedija 
rašo, kad tai įvyko Milašiaus 70- 
-ties metų sukakties proga. Ai, 
mieli enciklopedistai, ar tai man 
— jus tikslinti? Milašius, ger
biamieji, 70-ties metų nesulaukė; 
jis mirė būdamas 61-rių metų 
amžiaus.

1939 metais Lietuvos vyriau
sybė paskyrė Milašiui pensiją. Pa
sitraukęs iš diplomatinės tarny
bos, poetas apsigyveno Fontaine- 
bleau, daug laiko skirdamas savo 
mėgiamų laukinių paukščių glo
bai, ir ten netrukus mirė (1939. 
HI.2).

Pilną Milašiaus ra|tų rinkinį 
(Oęuvres Complėtesj sudaro Me-

pp 7-6080, Bes. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 W«t 63nl Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA

8214 Ne. Westera Avmue 

1862 Ne. Westere Aveme 

TeL atsakomas 12 valandų 

4884441 — 5614806

{daigos Ir buto 652-1381

DR. FERD. YYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

1407 A 49th Coort, Cicere

' Kaedtai 16-12 tr 4-7 

tr Mt

Oftoas ir rea. 9453 W.
TeL PRospee* 3-133

Ofiso vaL: pirm., antr., 
penkt. nuo 3-4 vai. fr 4-3 V.**

Mt 3-4 p. p. tr kitu Įalka__________
Ofiao tei. HE 4-2123, namą GI 8-3133

DR. f. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 Weet 71st Street

/aL: pirm., antrad., ketv. tr 
t-B Ir 4-7 — H anksto

TeL ofise PB 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3167 Mest 71st Street
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o. v. - nuaiiaui
prezidentui -Antanui .Smetonai

/š O. V. Milašiaus poezijos
LIETUVA

Oskaras Vladislovas Milašius jaunystės metais

s -

Z? // ~

Red. pastaba. Cia spausdinama laiško nuotrauka yra O. V. Mi- 
losz-Milašiaus trijų puslapių prancūziškai rašyto laiško tiksli faksimilė. O. V. 
Milašius laiške Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai dėkoja ui 
dedikuotus ir prisiųstus jam Antano Smetonos raštų tomus ir reiškia ištiki- 
mybę Lietuvai. Laiškas faksimilei padaryti buvo pasiskolintas iš Broniaus 
Kviklio archyvo.

Tos žemės vardas — Lietuva — užvaldė mano protą ir 
jausmus.

Aš trokštu jums atskleisti ją.
Ateikit! Dvasioje nuvesiu jus į svečią kraštą, ūkanotą, 

glūdų, šnarantį...
Suvasnokime sparnais — aure, jau skrendame per šalį, kur 

kiekvienas daiktas turi blausią atminimų spalvą.
Apgaubia mus vandens lelijų kvapas, plėkstančių miškų 

garai...
Tai Lietuva, la Lithuanie, Gedimino ir Jogailos žemė. 
Atsiveria mums susimąsčiusi šalis, kurios vėsi, dulsva 

padangė turi visą pirmapradės giminės gaivumą. Ji 
nepažįsta prabangos liūdnos — subręsti.

Po septynių žiemos mėnesių letargo ji, nubudus, šoktelia nuo 
pavasario staigios grožybės, o rugsėjo vidury nauji 
atolai, netgi vasaros nedavę, juodvarnių kranksmais 
vėl skelbia ilgą žiemą.

Tada lietuviškųjų vasarų kvapsnis užleidžia vietą
rudeniniam dvelksmui, kuris yra lyg siela Lietuvos, —

Saldrūkštis kvapas, nelyginant išvirtusio karšinčiaus medžio, 
samana užkloto, ar griuvėsių po. lietaus, kai vasara 
jau baigias.

Balzgana šviesa dūluoja klony, o šėma migla nugulus 
ant miškų,

Tylų saulės veidą niaukia įkyrių minčių nykumas.
Nors dar nesnigo, paplukusiuos keliuos ratus pakeičia rogės. 
Nuo upės smelkias per laukus linų markos tvaikai.
Galop iškrinta lapkričio sniegai, o vakarais sarginiai šunes 

vėl užtraukia savo begalinę šneką su vilkais iš seno 
miško, skendinčio rūkuos.

IR YPAČIAI...

Ir ypačiai Rytojus lai nežino, kur esu — 
Šiluos, šilojuos pūna gervuogių juodų —
Ir tavo balsas, lyg liuląs mėnulis šuliny seniai, 
Kai ten atėję gerdavo birželio aidesiai.

Ir mano vardo niekas lai nesumini sapne.
Anie laikai, anie laikai jau išsipildė čia.
Ir lyg medelis liaunas, pirmutiniais syvais išsprogstąs, 
Tokia, suknelėj be raukšlių, esi balta.

Ir gervuogės už mudviejų Tai užsiskleis,
Nes aš bijau, bijausi grįžti tais takais.
Ir vešlios, baltos gėlės glosto tau švelnius kelius, 
šešėlis blykšta, netgi jis — nuo meilės kuždesių.

Ir neišduok! girioje verdenėms, kas esu:
Aš vadinuosi jau numirusiu vardu.
O tavo akys — jos lietų jaunų smagios spalvos, 
Lietų vasarių ant tos kūdros miegančios.

Ir vėjui iš senų kapų tu neprasitarki nieko. Ne! 
Jisai galėtų nusivesti su savim mane. » 
Nudvelkia vasarom, žeme ir mėnuliu tavi plaukai. 
Gyventi reikia mums — gyvent, gyvent visai.

PAVASARIO GIESME

Pavasaris iš tolimų kelionių nusileido
Ir atnešė ramybę širdžiai tavo.
Pakūk galvute miela: Zvūgtelėk, daūusis veide!
Kalnai — lyg salos tarp miglų — smagias spalvas atgavo. 
Jaunyste! Putine šalia palinkusios trobelės!
Padaužos širšės laike!
O vasaros mergeli

Dainuoja kaitroje, papaūcus.
Visur pasitikėjimas ir poilsis žavus.
Koksai gražus pasaulis, mylimoji, koksai gražus.
Iš ūkanotų karalysčių kyla
Orus, toks grynas debesys.
Dienovidis auksinis neriasi į medės tylą.
Mieguistos dilgelės išnokusi galva nusvyra
Ir glaudžias prie Judėjos Viešpatis vainiko tyro.
Girdi? Tai atošia lietus...
Pasruvo ir pas mus.
Štai meilės karalystėj kvepia vandenų žiedais visi kampeUdi. 
Jauna bitutė,
Duktė saulutės,
Slaptinguos soduos susiras sau naują kelią:
Girdžiu, kaip bliauja kaimenė —
Atliepia aidas piemeniui.
Koksai gražus pasaulis, mylimoji, koksai gražus'
Mes į vietas apleistas nulydėSime švilpynę.
Ten, debesio ūksmėj, prie bokšto, rozmarinas
Mums liepia pamiegot. Ir nieko aš dailiau
Užu ėriuką, šviesų kaip diena, lig šiolei nemačiau.
Švelni akimirka mums duoda ženklą nuo apniūkusios kalvos. 
Pakilki, mede išdidi, man ant peties uždėk rankas:
Praskleisiu gluosnio svyruones šakas,
Pasidairysime po klonį.
Gėlė jau leipsta, medis sudreba: nugirdė juos dvelksmai 

malonūs.
O ten — tenai kviečiai,
Nelyginant žmogus per sapną, keliasi lėtai.
Galinga mede, sese vyresnioji,
Nubėkime tenai, kur soduos pasislėpus paukšti mus vdbajd. 
Ateiki, atšiauri širdie,
Ateiki, veide mielas;
Tas papūstžandis vaikas — vėjas — dvelktelėjo debesėliui 

iš jausminu.
Dailiom kojytėm balandėlė bėga gerti į šaltinį,
Baltutė vandeny tyram.
Ką sako ji? Ką mini?
Dingojas, lyg burkuotų mano atjaunėjusio] širdy.
Nutolo ji...
Koksai gražus pasaulis, mylimoji!
Griuvėsių moteris mane iš aukšto lango pavadino:
Regi tu jos vėjuotus plaukus su gėlėm laukinėm,
Išdrikusius ant ąžuoliuko, kurs išvirto.
Girdžiu samanę rainą: ji dūzgena,
Lyg nekaltų dienelių varpas senas.
Atėjo valanda ir mudviem, lengvapėde,
Apsikaišyti uogomis, kurios ūksmėj alsuoja.
O volungė slapčiausioj tankmėje dainuoja.
Svajonių mano sese, kas gi toji paslaptis?
Apšviesk mane, pažadinki mane,
Nes tuosius dalykus mačiau sapne:
O! iš tikrųjų aš miegu.
Koksai gyvenimas gražus! Nebėr jau mėlo, graužačių?
Nuo žemės stiebias tiek žiedelių kvepiančių, —
Tai lyg velionių atnaša.
O meilės mėnesi, o pakeleivi, o džiaugsmingos diencs?
Užeik ir būki mūsų svečias;
Tave maitinsim duona, medumi ir pienu.
Po mūsų stogu pailsėsi,
Ir tavo dideli sumanymai užsnūs mūs sodų ošiančių pavėsy. 
Tu nenubėki.
Ką ten beveiksi?
Ar tau pas mus ko gaila?
Nuo rūpesčių tave paslėpsim.
Buveinę slaptą, dailią
Mes turim atgaivai po savo stogu.
Žali šešėliai ten įeina
Pro langą, į sodus žavius atvertą, { vienatvę, vandenis.
Jis klausosi... sustojo...
Koksai gražus pasaulis, mylimoji!

KALNŲ DAINA

I
Lyg moteris vaisinga, saulėj žvilgančiom, plačiom šlaunim, 
Ašai esmi,
Lyg didelė, puiki šienautojo 
Vidudienio rimty,
Lyg darbininko rankomis galingomis žmona,
Pakilus su aušra,
Lyg motina didvyrių, budėtoja 
Pily aukštoj.
Pečiais aš debesis remiu, dairaus, iškėlęs galvą,
Padangėje žydroj.
Kiek tik aprėpia akys eterinė] jūroj —
Ramu, gilu, skaistu.
Prie mano kojų gulinčio miestelio žmonės
Ir tu,
Kuris alsuoji šilumoj sodybų,
Ant mano kelių miegančių,
Pakilkit"- nudengiau aš dailų, šiurkštų veidą
Erdvės.
Ateikit, jums išaiškinsiu aukščiausią maldą —
Veikmės!
Esmi didžiulis atspindys, paveikslas šventas dvasinio

Sinajaus,
Palytinčio hašmalą.
Prieš skrisdamas, išmok, Sūnau, j kalnus kopti!
O jūs, rytojaus išrinktieji, šiandien mano būkite iŠftiiftčM. 
Dejonės, atminimai, gailesčiai, atėję mano prieglobsty

nusiraminkit,
Ir tu, blyški aistra,
Ateik, ateik, nusivalyki savo širdį 
Begaline žvaigždžių rasa.
Tai čia pašlovinsim galingąją visatą,
Kurią regiu.
Juk aš esu palaimos arka, Tėvo sostas,
Šventyklos rūmai!
Ateikite jūs visi maldingai sveikinti sugrįžtančios 
Protingos ir gilios tylos.
Ateikite, didvyriai, paragauti šios, auAščiąusio®, metės — 
Tikrumą,4B<«n°« ŽBiiiBlBilii
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Įspūdžiai iš premjeros

Jurašo Macbethas New scenoje
ALGIRDAS LANDSBERGIS

1971 metais Kauno Dramos 
teatro vyr. rež'sierius Jonas Ju
rašas buvo pakviestas pastatyti 
“šiolaikinį” Šekspyro “Mackbe- 
thą”. Maskvos “Sovremeniko” te
atre. Maskvos publikai to spektak
lio taip ir neteko pamatyti, nes 
po generalinės repeticijos jis bu
vo uždarytas, kaip per daug! 
“avangardiškas”, “radikalus”, ir' 
todėl pavojingas. Jurašui reikėjo 
ilgai laukti ir daug pergyventi, 
kol jisai pagaliau gegužės 8 d. 
įvedė savo Macbe'hą į New Yor
ko La Mamos teatro sceną.

Tradiciniuose Macbetho pa
statymuose dažniausiai matome 
istoriniais kostiumą's aprengtus 
veikėjus, susiduriančius su ant
gamtinėmis būtybėm s, pasiduo
dančius beribės galios pagundai 
ir palaipsniui nugrimstančius į Į 
košmarą. Jurašo spektakliui pra
sidedant, visa tai jau yra įvykę. 
Raganos pažadina Macbethą iš 
mirties sapno ir a'kuria jo kelią 
į pražūti. Jų vaidmuo čia svar
besnis, kaip šekspvro tekste — jos 
pagrindinės ve'ksmo stūmėios, 
veikėjų likimų siūlai jų ranko
se. Jos ne įprastinės ilganosės, ki
kenančios, persenusios kūtvėlos, 
bet liaunos, pragariška energija, 
pertekusios jauniklės. Košmaro 
dugne jos žiūrovams surezga nau
ją košmarą.

Tasai “košmaro košmare” po
būdis apsprendžia ir veikėjų ju
desius, visą Jurašo choreografiją. 
Tai ne- kasdienybės erdvė, ne šio 
-pasaulio oras. “Macbetho” veikė
jai turi stumtis pro slogutiškas 
mitrias, skintis sau kelią pro su- 
tirštėjusio blogio džiungles. Daž
nai jie primena šliužus; jų amora
lumas ir jų aplinka įbruka jiems 
reptiliškus judesius.

Ir taip La Mamos scenoje ne
va-istorinė kova už Škotijos ka
rūną, ambicingo karvedžio nuo
smukis virsta masinių žudynių ri
tualu, kraujo puota. Tardicinis

Jonas Jurašas Nuotrauka Vytauto Maželio

riaus kūnas išlieka svarbiausia su- 
: dėtine dalimi.

Lenkų kritikas Jan Kott kadais 
rašė (“Škicai apie Šekspyrą”, 
1964): “Macbetho patirtį... gali
ma vadint4 Aosehvėitzo patirti
mi... Macbetho pastatymas. nesu- 
kuriantis ipauju paplndusio pa
saulio įvaizdžio, butų neišvengia
mai falšyvas”. Korto žvilgsnis į 
Šekspyrą, kaip į “mūsų bendra- 
laikį” egzistencializmo ir absur- 
dizmo rėmuose, turėjo nemažos 
i takos teatrinei Šekspyro interpre
tacijai Vakaruose (pvz. Peter

Buitinių liaudies menų projektas Chicagoj
Kongreso bibliotekoje naujai 

įsteigtas liaudinės buities ir etno
grafinių menų centras (Ame
rican Folklife Center) kartu su 
Illinois Arts Couacif šią vasarą 
Chicago;ė praveda Trnų mene- Į 
šių tyrinėjimus, bandant surasti 
etninių grupių liaudies meninin
kus, uždokumenmori jų biogra
fijas. ktrriarho liaūd'es meno pa
vyzdžius ir aplamai1 nustatyti,

Brook’o “Karalius Lyras” Bėfcket- kiek ir kaip tas menas yra verti- 
to “Baigminių ėjimų” dvasioje). ’ namas pačių, jam amtovaofen^ 
Toksai priėjimas prie Šekspyro Į čių, etninių grupių. Fblklife
gali būti ir pavojingas —“suda
bartindami” Šekspyrą, dažnai 
istumiame jį į dabarties mados 
akligatvį ir prarandame tai, kas 
jo palikime ypač svarbu ir ver
tinga mūsų laikui — sugebėjimą 
vaizduoti ne tik pragarą ir nevil
tį, bet ir atsvarą jiems.

Jurašo “Macbethas” dalinai 
priklauso tam ypatingam pasau
liui, kurį aprašo Kottas. Tačiau 
Jurašo atvaizduotas pragaras yra 
autentiškas, įsišaknijęs į Rytų Eu
ropos patirtį. (Viename pirmųjų 
“Romeo ir Julijos” pastatymų 
Prahoje, pasibaigus II pasauli
niam karui, veiksmas vyko kon
centracijos stovykloje). Be to, Ju
rašo sukurtas pasaulis yra barba
riškai gyvybingas, tolimas Becke- 
tto išsenkančiam statiškumui. Šio 
spektaklio negalima įsprausti į 
bet kurią išankstinę teoretinę 
schemą. Jis ir rytiniai europie- 
tiškas, ir universalus, ir origina
liai asmeniškas.

Savo vizijai išreikšti, Jurašas su
trumpino Šekspyro tekstą, sukei
tė kai kurias scenas. Už tokius 
Šekspyro pertvarkymus visad rei
kta užmokėti, nes jo dramos yra 
kaip gyvi kūnai, kurių kiekvienas 
organas turi ypatingą paskirtį 
sandaroje su kitais. Taip ir Jurara Montgomery, savo karjerą pra-į kios “totalinės” vaidybos. Iš jų 

dėjusi negrų teatre. Jos vaidvbi-; išsiskiria efektingas Durininkas, 
nė skalė ne tokia plati, kaip Ko-■ bet jis, atrodo, priklausąs kito- 
pache, bet ji sugeba suteikti sa- kio pobūdžio šekspvriniam spek- 
vo vaidmeniui tragiško svorio ir cak’iui. Antriniams veikėjams Ju-i ne?ymūs,. palyginant su režisie- 
orumo. Jų santykį Jurašas seeno- rašas suteikia choro vaidmenį ir; r’aus pasiekimu. Jis neiliustruoja 
je piešia ir plačiais bruožais ir < vėl pademonstruoja savo y patin- Šekspyro frazių, bet scenoje at

kuria jo minties ir muzikos teat
rinius atitikmenis. Jurašas mus 

juodą šer-

Center nesamdė- taw-
tosakimnkų ir’ antropologų, ku
rie pairti yra v’ehoš'ar’kfcėš'eftri- 
nės kilmės ir kurie yra tų kultū
rų liaudies papročių• spėtdaMštai 
Kiekvienas iš jų Chrtttgote pra
leis miždaūg’d^? sąėa?frt‘ir steng
sis aplankyti etrifrihi grupių in
stitucijas ir ypač pavienius asme
nis, kurie užsiiminėja liaudies me
nu. Liaudies menas šiame pro
jekte yra apibudintas labai pla
čia prasme. Savaime aišku, jog 
tai aprėpia visą tautodailę, bet 
prie liaudiškos meninės veiklos 
skiriamas ir pasakojamos bei dai
nuojamos tautosakos atlikimas, 
šokiai ir net tradicinio, galėtu
me sakyti, tautinio maisto paruo
ša.

Elena Bradūnaitė, kuri dirba 
Amerikan Folklife Center insti
tucijoj, Washirigtone, kaip etninės 
buities specialistė, lankėsi Chica
goje balandžio mėnesį ir padėjo 
užsukti viso šio projekto vykdy
mą. Tuo pačiu metu jinai aplan
kė kelis lietuvius, kurie yra pasi
žymėję savo liaudies menu. Ji pra
vedė pokalbius ir magnetefono 
juostoje užrašė tų žmonių bio
grafu as bei jųių samprotavimus 
lietuvių liaudies meno reikalu. 
Jonas Dovydėnas, kuris yra šio

šo spektaklyje kai kur pasislepia V!SO projekto fotografas profesio-
a.utoriaus mintis, pradingsta žodi 
nė muzika. Tačiau tie nuostoliai

subtiliais niuansais, nuo gyvu- gą sugebėjimą kurti grupines sce- 
liškos aistros iki švelnios liūdesio nas, priartėiančias prie skulptū-
gaidos pabaigoje. Vienoje įspū- ros ir baleto formų. Svečiai, mie-; nuveda Ž Macbetho 
dingiausių spektaklio scenų, jau pantys pilyse, sudaro kūnų barei- j “į. 
pamišusiai
bant savo

Lady Maebeth kai- iefą scenos dėžėje, kuri ima pul- 
paskutinį monologą. v-)t:. kaip daugiskūnis organiz-

raganų katilas, kuriame jos pa- J raganos dengia nuogą Macbethą mas pagal spektaklio ritmą.
prastai maišo savo nelemtą vira 
lą. čia tampa bronziniu krauio 
dubeniu, spektaklio centrą uži
mančiu “Juodųjų Mišių” indu. I 
jį veikėjai paneria savo rankas. 
Prie jo raganos vieną po kito 
atveda, apnuogina ir krauju ap
lieja tuos, kuriems lemta mirti — 
karalių Duncaną, Banųuo ir, ga
liausiai, patį Macbethą.

“Macbetho” kruvinas ritualas 
apsemia didelę dalį erdvios La 
Mama teatro salės, kurios vidu
ry stovi didelis pailgas stalas.

Ant jo ir aplink jį vyksta pa
grindinis veiksmas. Scenos dėžė 
salės gilumoje, su bronzinių stul
pų fragmentais ir grandinėmis, 
yra anga, iš kurios veikėjai išei
na į ritualo erdvę. Scenovaizdis 
buvo pastatytas pagal režisie
riaus nurodymus.

Pagrindiniam vaidmeniui Ju
rašui reikėjo nepaprasto akto
riaus, sugebančio būti ir akroba
tu, ir perduot psichologinius įvai- 
ravimus, ir pasiekt tragiško mata
vimo. Tokį aktorių jisai atrado 
Thomas Kopache asmenyje. Kaip

paskutiniojo mūšio šarvais; jerns. Spektaklyje vaidina ir daiktai, 
lėtai bes>su ant, tarsi šokyje, liūa- ; Scenos gilumoje ant stulpų ka
nai muzikai pa ydint, jo akys se- į,anti balta marška virsta raga- 
ka savo žmoną, jo veiksmų įkvė-. nų apvalkalu, puotos staltiesė, 
pėią. Macbetho košmaro migla ir jo

T. . , . .v . laidotuvių drobule. Visi scendš
Kai kurie is likusių aktorių ge- eIemental ^sijaSgia į vieningą 

rokai menkesni, nepriaugę nei; damą ir tarnauja režisieriaus pa- 
prie Šekspyro teksto, nei prie to- grindinei vizijai. Tačiau akto-

Nauji leidiniai
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 

7.977 m. balandžio mėn., far. 4- 
Religinės ir tautinės kultūros

Premferos publika spektaklį 
priėmė labai šiltai. Buvo matyti 
ir gausokas lietuvių būrys, ne tik 
iš Nevv Yorko, bet ir iš tolesnių 
vietovių. Tai buvo šventiškas va
karas viename svarbiausių Nevv 
Yorko (ir pasaulio!) avangardi
nių teatrų. Jbhb Jurašo pasieki
mas drauge yra ir Lietuvos teat
ro laimėjimas, kuriuo, be abejo, 
apsidžiaugs ir jo gausūs žiūrovai 
bei bendradarbiai tėvynėje.

• ATEITIS, 1977 m., Nr. 4.
60629. Žurnalas .spausdinamas 
katalikiškos orientacijos mėne
sinis žurnalas. Vyr. redaktorius žurnalas. Redaguoja Juozas 
— kun, dr. Kęstutis Trimakas, Vaišnys, S.J. Leidžia lietuviai 
850 Dės Plaines Avė., Apt. 409. jėzuitai. Administruoja A. Li- 
Forest Park, III. 60130. Adminis- kanderienė. Redakcijos ir ad- 
truoja Juozas Polikaitis, 7235 So. ministracijos adresas: 2345 W. 
Sacramento Avė., Chicago, III. 56th St., Chicago, IL 60636. 
60629. Žurnalas spausdinamas Apie susitaikymo sakramen- 
“Draugo spaustuvėje. Metinė tą rašo pats redaktorius. Hen- 
prenumerata JAV ir Kanadoje — riko Nagio naujų eilėraščių pus-

Jersg Gmtovskio ansamblio ak-, 7 dol., garbės prenumerata — 15 lapis yra tikras kilstelėjimas 
toriai, išmankštinti jogos prati- dol., susipažinimui — 5 dol., vi- aukštyn visos “Laiškuose Lietn- 

sur kitur — 5 dol. viams” spausdinamos poezijos.
Kitos temos: Gero viršininko

mais, Kopache vaidina ne tik 
akim, pečiais, rankomis, bet ir 
kiekvienu ra u meni u. (Pavyz
džiui, Lady Maebeth besikalbant 
su Duncanu, kurį ji rengiasi nu
galabyti, Kopache, stovėdamas 
nuošaliai, kūnu žiūrovams per
teikia savo vidinį prieštaravimą 
ir agoniją). Tai apie tokį akto
rių Jurašas, gal būt, svajojo, kai 
po “Mamutų medžioklės” pasta
tymo Kaune jisai nusiskundė, jog 
lietuviai aktoriai esantys per 
daug įšalę į buitinį kiautą.

Lai? Maebeth vaidina kita 8* 
MM* KiW Y«fca aktore, Barba-

Šis tas iŠ naujo numerio turi- . , . „ ,v
nio: rašytojas Jurgis Jankus rašo Ę"’»h,,n,.a: <.?r: Knštanavtc.us, 
apie dail. Antaną Tamo§aili; S.J » i Įstskatlykune j nuoStaMį 
Kęstutis Keblys apie kultūrinius •2‘am °S
uždavinius; šimto metų gimi
mo sukakties proga trumpu teks- ta.rnaut.ojai (V. Bagdanavičius, 
tu ir puikiais eilėraščiais prisime- MIC); Iš dviratininko kelionių
namas Oskaras Valdislovas Milą- ----------—------------------------------
sius; moksleivių, studentų ir į

knygą (J. Prunskis); 
žmogaus jausmai — “civiliniai

(Anicetas Tamošaitis); Einštei
nai — atominės energijos kū
rėjas (J. Venckus, S.J.). La
bai kruopščiai parengti skyriai: 
Jaunimas, Kalba. Tėvynėje, At
garsiai. Iliustracijose pabrėžti
nos dail. Vlado Žiliaus dailės 
darbų nuotraukos.

♦ LIETUVIŲ DIENOS, 1977 
m. balandžio mėn., Nr. lf. Reda
guok Redakcinė kolegijų Lei
džia A. Skirius. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 4364 
Sunset Btvd„ Hollytoood, CA 
90029. Žurnalo metinė prenume
rata 18 dol.

Žurnalo viršeliai ir keturi vi
daus puslapiai nuotraukomis ir 
takšt* skirti Valerijonui Šim
kui. Gi pirmojo puslapio lyg ir 
vedamasis pašvęstas poeto Jono 
Aisčio publicistinių raštų ištrau
kai, pavadintai “Pilkasis didvy
ris”. Jeigu tai nėra atsitiktinu
mas ir jeigu Aisčio temai čia

(Nukelta i 5 pusi.)

nalas, padarė daug nuotraukų 
pačių menininkų ir jųjų liau
dies meno pavyzdžių. Kai ku
riais atvejais jisai pasirūpina taip
gi, kad muzikiniai atlikimai būtų 
įrašomi aukštos kokybės magne
tofonu. Iki šioi E. Bradūnaitė Chi
cagoje yra aplankiusi Antaną 
Poskočimą — lietuviškų kry
žių drožinėjimo meistrą, Kazį 
Bartašių — juostų audėją, Al
doną Veselkienę — tautinių kos
tiumų audėją, ir Balį Pakštą, 
kuris gro’a rageliu. Besilankant 
pas Balį Pakštą, buvo juoston įra
šytas ragelio ir kanklių dųė-is 
(kanklėmis skambino Rūta Pakš- 
taitė) ir rėgelių trio (prie B. 
Pakšto prisidėjo L. Bichnevirius 
ir V. Vaitkevičius).

E. Bradūnaitė vėl žada atvyk
ti Chicagon gegužės pabaigoje ir 
bus iki birželio vidurio. Jeigu kas 
užsiiminėja tautodaile arba mokaHH

sendraugių įspūdžiai, perskaičius 5 
dr. J. Girniaus “Praną Dovydai-, 3 
tį”; daug moksleiviškos kūrybos, | i 
aplamai ateitininkų veiklos kro- į = 
nike* ir nuotrauką niiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmii

A. TVERAS
964fi W. «»Ui Mrstt — T®L BX 7-1941 

Ibi hrimi b sUjtoi 
LAIKRODŽIAI |R ■UMGfi<TM8 

iiiiiiiiiiiiihiiii—ii——■—E—w—m nn~

Nuotraukos iŠ Amerfean Fofldlfe Center ir Illinois Arts Councii vykdomo 
Bditrnfo liaudies meną projekto Chicagoje. Viršuje lietuvių liaudies melodi
jas raget’a’? groja V. Vaitkevičius, B. Pakštas ir L. Bičiute v ičius; viduryje 
— HetuviŠką puoštą audėjas Kazys Bertašius; apačioje — Antanas Poskoči- 
tras prie kuriamo didžiulio lietuviško kryžiaus. Visos nuotraukos Jono Do
vydėno.

senų liaudies dainų ir pasakų, 
prašoma ap:e tai pranešti laišku
čiu. Laiškus galima rašyti lietu
viškai ir siųsti šiuo adresu:

Ms. Elena Bradūrias,
American Folklife Center,
Library of Congrėss,
Washing’.on, D. C. 20540
Jeigu kas pažįsta ašmenis, ku

riuos vertėtų Šiuo tikslu kontak
tuoti, taipgi prašoma jai nurodv- 
ti. kaip su jais susisiekti. Jeigu lai
ko stoka trukdo pranešimą laiš
ku, galima paskambinti K . Bra-

dūnienei (776 — 9275) Chicago
je ir jai perduoti reikalingą infor
maciją.

Projektui pasibaigus, visa su
kaupta medžiaga bus saugoma 
Kongreso bibliotekoje, Washing- 
tone, o paruošta projekto apy
braiža bus perduotą Illinois Arts 
Councii. Toje apybraižoje Ameri
can Folklife Center pateiks savo 
pasiūlymus, kaip Illinois Arts 
Councii galėtų prisidėti prie toli
mesnio etninio liaudies mene 
puoselėjimo.

B.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977 M.
AMERICAN TRflVEl SERVICE BUREAU 

(727 South Westem Avenue 
Illinois 60643 Tek (312) 238-9787

VEROS SSTOTB EKSKURSIJOS
#1 — GEGUŽES MEN. 2 D.; #1-A — GEGUŽES MEN. 9 D.; 
#11 — RUGSĖJO MEN. 26 D4 #12 — SPALIO MEN. 10 D.; 

# 13 — SPALIO MEN. 17 D.
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS NUO BOSTONO AR NEW YORKO — NUO CHICAGOS PRIDĖTI DAR 

$12LM

Vilnius, D

DVEJŲ SAVAIČIŲ EEmsnOS
— TOtagJO MEN 4d. — — Maskva. VUniua, Ryga, Leningradas, Helsinki #1,189.00

*4 — BIREELK) MEN. 28 d. — Maskva, Vilnius, Luceraas, Lugano, Ženeva (Šveicarija) $1,278.00
#8 — LIEPOS MEN. 4 d. — Mokta, Vilnius, Roma #1.274.00
#« - LIEPOS MEN 9 A - Maakva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinki $1,217.00
#7 — LIEPOS MSN. M d. — Maskva, Vilnius, Lu cernas, Muenchenas, Baden-Baden,

(••Nearija ir Vokietija) Bazelis 91437.00
#8 — RUCPTOOO MEN. 1 <L - Maskva, Vilnius, Roma 91,274.00
*9 — RUOROčIO MM. 19 d. — Maskva, Vilnius, Leningradas, Helsinki $1,171.00
#10 — RUGSĖJO MEN 3 d. — Maskva, Vilnius, Roma $1,274.00
#14 — GRUODŽIO MEN 20 d- — Maskva, Vilnius, Ryga $1,138.00
Visos ekskursijos aplankys KAUNĄ ir TRAKUS (Prices subject to change)
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES SKRIDIMAS Į LONDONĄ — 2 ar 3 savaitds — $355 iŠ Chi
cago*. Liepos mčn. 29 d. — ftvjĄdim.

(cfaarten) ii CUcagos j Muln«9 — nuo 9439.00
— nuo 93494)0
— nuo 9149.90
— nuo

Taip pat parduodame
į Frankfurto 
1 Los Angeles
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rečitalis
ALGIS šiMkūs'

“Draugo” 26-osios romano 
premijos laureatas rašytojas Ka- 
zys Almenas gegužės 15 d. Jau
nimo centre, Chicagoje, įvykusių 
iškilmių žodyje prisipažino, jog 
rašęs “Saują skatikų” kaip pramo
ginį, detektyviAį romaną, nepre
tenduodamas į aukštosios bei 
rimtosios literatūros kategorijas. 
Toks užaštrintas autoriau^ galė
tume sakyti, kuklumas iškilmių 
popietės dalyviams buvo gaivus 
netikėtumas. '

Premijos įteikimo iškilmių ne
tikėtumai tačiau tuo dar nepa
sibaigė. 'Ne vienas muzikoje ap
sitrynusių susirinkusiųjų, pažvel
gę į meninės dalies programoje 
atspausdintą Chicagoje dar iki 
šiol negirdėtos solistės Onos Šeš- 
tokaitės-Piiuškonienės nėt 19-kos 
dainuosimų dalykų sąrašą, su 6i- 
kagfetišku išdidumu pagalvojo: 
Na ir drąsi mergytė; čia juk Ame
rikos lietuvių sostinė, o ne tavo 
gimtoji parapija.

Ir vėl teko nustebti. Jau po - - - - _ • - * - .
pirmųjų ja'unatvįškos išvaizdos 
grakščios solistės garsų pasidarė 
aiškti, kad šios daimhinkėš bus 
verta paklausyti. Salė tuojau fiū- 
tilo ir susikaupė; ~~

Solistė Savo išskirtinai malonų 
mezžo-sopraho balsą pradėjo lė
tinti jau 'prieš eilę metų pas sa
vo vyro tetą, solistę "Juzę Augai-1 
tytę'Philadelphijoje. Vėliau sekė 
dar penkeri metai papildomų stu
dijų pas kitus dainavimo padago- 
gus. Dabar solistė, parodė, kad 

mene Ji . yra jau pa-
ažių rezultatų. Nors že- 

&• gaidose jai' dar kiek ir 
trteaf sąs|aąiblp. pilnumo bei 
vieaitisumo, aukštesniuosiuose re-• - % • 'Z
gistruose ji sdvo patrauklų ir vię- 
fomis jaudinančtai šiltą balsą yra 
sėkmingai apvaldžiusi. Techniki
nį sugebėjimą sujungus su pri
gimtu muzikalumu, aiškia dik
cija ir inteligentiškai dainuojamo 
dalyko stiliaus supratimu, daini
ninkė sukūrė rečitalį, patraukusį 
klausytojo dėmesį ir privertusi 
užmiršti netikėtai karštos gegu
žės saulės prikaitintos salės var
ginantį tvankumą.

'Jau pirmosiose šešiose Banai
čio, Klovos ir Stasio Šimkaus har
monizuotose liaudies dainose dai
nininkė parodė, kad ji aiškiai ži
no, ką norinti savo dainavimu 
pasakyti. Ji nepasitenkina, vien 
monotoniškai pakartodama kele
tą liaudies dainos posmų, bet 
kiekvieną dainą pateikia klausy
tojui kaip išbaigtą kūrinį, su aiš
kia linija ir turiniu. Pas ją tie 
vienas dainos žodis nelieka be 
prasmės ir visi lengvai klausy
tojo suprantami. Solistė turi mū
sų vokalistų tarpe retokai sutin

me sulaukę mūsų operinės tradi
cijos dainininkų pavėsyje nepa
stebimai išsivysčiusios naujos ir 
simpatingos dainų' dainininkės, 
sugebančios sukurti scenoje iš
baigtą' ir savaimingą menini kon
certo vaizdą ir be dramatinės ope
ros arijų pagalbos."

Programos galę padainuotos

; J ' J V- ,sutvirtino. .
“^aktfės tyloje” ir Čaikovskio 
“Pievoje žalia žolele zydefau” 
ypač patraukė jautria menine in
terpretacija, išbalansuotu balso 
skambesiu ir glaudžiu teksto su 
melodija rysiu. Mažu priekaištu 
šiai nuosekliai ir skoningai susta
tytai programai galėtų būti vien 
kiek per vienašališkas solistės pa
linkimas į lyrines lėtesnio tempo 
kompozicijas. Kiek dosniau prog
ramą paįvairinus gyvesni ais, o 
gal ir kiek sudėtingesniais nume
riais. šis rečitalis padarytų dar 
gi’ėsnid įspūdžio.

Pabaigai atliktose Bizet “Car
men” ir Sainit-Šėanš “Šamsorio 
ir Dalilos” operų arijose Šiai jaut
riai dainininkei, riorš ir aiškiai 
įiestokoj'anf Balsinių išteklių, dar 
nepavyko visiškai įsitraukti į fa
tališkųjų Carmen ir Dailios cha
rakterių gelmes. Abiejose arijose 
ji buvo kiek susilaikanti ir, nors 
labai simpatingai, per kukli. Tuo 
tačiau nenorėčiau pasakyti, kad 
po tinkamo pasiruošimo solistė 
nebūtų įdomiu įnašu bet kuri ame 
mūsų lietuviškosios operos pasta- 
tyme.

Programai akompanavęs mu
zikas Aloyzas Jurgutis šį kartą 
buvo išimtinai gerai pasiruošęs 
ir sukūrė solistei muzikalią bei 
patikimą atramą. Jurgutis galėtų 
tapti mūsuose vertinamu ir pa
geidaujamu koncertų palydovu, 
atsikratęs vieno trukdančio įpro
čio. Greitesniųjų veikalų įžango
se bei intarpuose jis Mėgsta ne
silaikyti dainininko tempo, o 
skambina nuosavu lėtesnio grei
čiu, ne kartą tuč išstumdamas so
listą iŠ jam įprastos dainės nuo
taikos. -4

Nepaisydama karštokos pava
sario dienos, apypilnė salė klau
sytojų viešnią solistę ir jos paly
dovą priėmė užtarnautai šiltai ir 
nuoširdžiai.

Nauji leidimai

(Atkelta iš 4 pusi.)

Ona Šeštokaitė-PBuSkonienė ir Aloyzas Jurgutis po koncerto Chicagoje.
Nuotr. V. Rimšelio

certo programą. Solistė kvietimą 
priėmė. Studijų savaitė vyks lie
pos 31 — rugpiūčio 7 d. Londo
ne, Anglijoje. Iš JAV į studiją sa
vaitę organizuojama ekskursija.

TRIJŲ JAUNŲ D 
BARI

ININIČ#

karną dovaną — sujungti dainos teikiamas ryšys su po to einąn-
tekstą ir jį nešančią melodiją į 
vieningą meninę visumą. Šių dai
rių tarpte ypač pažymėtinos dėl 
Jų išbaigto atlikimo buvo Banai
čio “Anksti rytą atsikėliau”, Klo- 
vo$ “Vai ąudžrau; audžiau” ir 
Šimkaus “Pavasario dienelę”. Po 
to Š
kom
.» fll ŠfeSniū Jsigyvfenl-
fSu. Šiose daugiausia mėlAhcbo- 
H&o pobfcSo ųitndšę srife Iš
laikė skoningą jrtišlaušvyrą Ir nė- 
pakTŽavė pigundai “pajoti”,

%ūkštesflfcfe gaidose, savo 
Stiproko balso Irklfuku. Jos bal
sas vtšą Taiką buvo vien prie
mone dainos būdingurntn išryŠ- 
kfbtf. B TSų J^feiausia
įstrigo atmintin G. Gudauskie
nės Smilgos” (K Kiršos žodžiai), 
pernykštės “Priesaikos” r— 
kompozitoriaus V. Mari]

Kultūrine kronika
O. V. Milašiaus minėjimas Chicagoje

Vakarų Europos literatūros pa- 
Oskaras Vladislovas Mi- 

lošz-MilaŠius yra tikrai labiau
siai žinomas lietuvis. Poetas, ra
šęs prancūziškai, bet visur ir vi
sada pristatomas kaip lietuvis. 
Su Lietuva, savo protėvių žeme, 
tampriai sujungęs ne tik dauge
lį savo kūrybos posmų bei šiaip 
raštų, bet ir savo gyvenimo vi
suomeninę ir politinę veiklą. Jis 
buvo laisvosios Lietuvos pasiun
tinys Prancūzijoje. Savo plačiai 
žiftomu vardu ir savo diploma
tinės veiklos aukštojo standarto 
lygiu jis daug nulėmė Lietuvos 
labui, kada nepriklausomybės 
pradžioje tarptautinės painiavos 
atrodė tiesiog nebepakeliamos ir
rieatmezgamos.

O. V. Milašius mirė Prancūzi
joje 1939 m. Bet šiemet gegužės 
29 d. sueina lygiai 100 metų nuo 
jo gimimo. Todėl Poezijos dieno
se Chicagoje, įvykstančiose gegu
žės 27, 28 ir 29 d. Jaunimo cent
re, pirmosios dienos (gegužės 27 
d.) penktadienio vakaras ir skir
tas Oskarui Vladislovui Milašiui. 
Vakaro programos pradžia 8 vai. 
vak.

ėjais keturiais puslapiais, tai 
apjuokiamas Jonas Aistis; jei
gu to ryšio nėra/ lai apjuokia
mas Valerijonas Šimkus. Kiek
vienu atveju susidaro labai 

d
etūvfai hutožfti fea- 

bėnt
reottc1

A /T.,,knygai 
donos 
rinkinio 
daū. 
įjji
lovos pareiškimo Ištrauka atfglų

• I“18!
PASAUtf

asmenyje bud
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J DAILI

Ateinantį penktadienį (gegu
žės 27- d.) T vąl. vak. $L K. Čiur
lionio galerijoje, Jauninto centre, 
Chicagoje, atidaroma' įdomios 
jaunų dailininkų trijulės paroda. 
Matysime” naujuosius dailės dar
bus Audronės Ambrazaitytės, 
Dangučlėš StončiŪtėS-Kuolienės 
r Juozo Gudjnsko. Parodą ren

gia i? jos aiida’rjiman visus' kvie- 
č;a Chicagos Studentų ateitinin
kų draugovė. Paroda galerijoje 
tęsis iki birželio 5 d.

VALANČIAUS TEMOS
KONKURSE PASKIRTA TIK 

VIENA ftfĖMtfA’

Lietuvių rašytojų draugija bu
vo paskelbusi konkursą vysk. M- 
Valančiaus temą. Konkursas apė
mė romaną, dramą ir novelę. 
Romanui buvo 1000 dol. premi
ja, dramai — 500 dol., novelei 
— 250 dol.

Atsiųsta 8 kuriniai: vienas ro
manas,’ dvi dramos; penkios no-

Iškilmėn atvyksta iš Wsahing- 
tono Milašiaus raštų lietuvių kal- 
bon vertėjas rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis. Jis tą vakarą skaitys 
paskaitą tema: “Milašius, kaip 
žmogus ir kūrėjas”. Aktoriai Sta
sė Kielaitė ir Jonas Kelečius re- 
čituos rinktinius Milašiaus kūry
bos eilėraščius. Tai bus žodžio, 
šviesų ir kitų visualinių bei vai
dybinių efektų poetinis spektak
lis, įjungiant jin ir ištrauką iš 
garsiosios O. V.—Milašiaus poeti
nės dramoš“Miguel Manara”. Su
kakties proga Lietuviškos knygos 
klubas tai dienai “Miguel Mana- 
rą” išleidžia lietuvių kalba. Ver
tė Antanas Vaičiulaitis. Visai va
karo programai vadovaus Kazys 
Bradūnas.

Taigi, ateinantį penktadienį 
(gegužės 27 d.) visi čikagiečiai 
kviečiami pradėti šių metų Poe
zijos dienas sukaktuviniu Oskaro 
Vladislovo Milašiaus minėjimu.

MILAŠIAUS
ŠIMTOJO

gimtadienio
IŠVAKARĖMS

(Atkelta iš 2 pusi.)

šiauš vardą, 
kiąs?as savo 
tuviškai?

je'gu iis būtų pųi- 
knygas parašęs Tfe-

Žinia, ne Milašiui, bet pasau
liui" būtų skriauda. Nes jautrioji, 
dainingoji lietuvių tauta mokėtų 
savo poetą deramai įvertinti! Vi
sų mūsų lentynos puoštųsi jo raš
tų tomais —lietuvių kalba.

Jeigu LaisvanĮe krašte to dar 
nebūtumėm spėję padaryti, šian
dien už Mi'aŠiaus raštų išleidimo 
privilęgrą varžytė varžytųsi ir di
deli, ir maži foriVai. Tuo neabe
joju.

Hali formula JIB fa Pat'nteii Ouaranteed in Swttzerlan«i and 
iieaist»“red in t’SA. C&aada. Europa It eure* Dnndruff Failine 
Halr Itching sc&lp. Splittins ends. .įtrengrthenlne HAIR ttbot 
«rowth and reatoring KATTRAL HAIR t'OI.OR I stnp JTB pau 

hpvpi be RA 1.0 or Gr ET Guaranteed ,Jated tn
Oruiralfrt Red Rtue Book j •ras’s-Chenitst Order STRMIOHT 
trn t-AB : J A J. 25S7 W. 9th S... H»I« U I7tb SA !MMb 
tve A l Itli Si.. Cieem. PI 1147 N. Ashlaml Sve.. «*S4 Xo
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■ « «i>ppl« - JS.OO N n«y Order pompatrt rodą'

f vertinimo komisiją Rašytojų 
^ūos asme- 

Aliną 
, VoTertą, Leo

nardą Žitkevičių. Dr. Juozas Gir
nius buvo dr. Jono Lenktaičio, 
mecenato, atstovas.

Komisija posėdžiavo gegužės 
14, Šeštadienį, Kultūros židinio 
biblrotėfcdj. Posėdy nedalyvavo 
dr. Juozas Girnius. Jis buvo pa
siektas telefonu. Komisijos pirmi
ninku išrinktas Vytautas Voler- 
tas, sekretoriumi — Leonardas 
Žitkevičius.

Komisija plačiai išnagrinėjo vi
sus veikalui ir notare neskirti 
premijos riėi už romaną, nei už 
dramą. • .

Pakirta premija už novelę. 
Balsu datogiriba j)ūvo i&inlta'no
velė “Vyskupo šešėlyje”. Pasira
šyta P. Rūgėjo slapyvardžiu. Ati- 
darius voką, paaiškėjo, kad P. 
Rugsėjis yra Jurgis Gliaudą. Jam 
ir tenka 250 dol. prefniia. Prė- 

rriecenatas — dr. Jonas

PATIKSLINIMAS

Balandžio 30 d. “Draugo” kul
tūrinto priedč atkarpoje iŠspaus- 

Solistė Nerija Linkevičiūtė pa- dinta Anšlavs Egličio, novelė 
kviesta dalyvauti 24-toje Euro- “Strįmągalvįais pirmyn Jietu- 
pos lietuviškųjų studijų savaitėje vių kalbon išversta Jurgio Gliau- 
ir ta proga atlikti rengiamo kori- dos.

NERIJA LINKEVIČIŪTĖ 
DAINUOS LONDONE

* 1977 KELIONES Į LIETUVĄ
I Vienos Savaitės Kelionės J Lietuvą — 1 naktis Maskvoje, 8 dienos ir 5 naktys 

Vilniuje su dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis **
Rugsėjo 18 — Rugsėjo 26
Spalio 9 — Spalio 17 ...................................... $826.00

Dviejų Savaičių Kelionės į Lietuvą, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis Mask-

; /oje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su diėiiės BfcSktSri!ja į Katmiį,' 4' naktys 
® vtuniche ir 3 naktys Londone. ' ‘ • A’5 *

• Birželio 26 — Liepos 10 ...................................... $1,258.00
• Liepos 17 — Liepos 31 ....................................... $1*253.00

Kelionių kainos pagrįstos kelionių kainomis iš Bostono, New Yorko Ir Montrealio 
per Pan American Worid Airroays arba bet kuriuo IATA lėktuvu.

DH daugiau informaciją apie Lietuvių keliones

ALGIRDAS MITKUS 

BALTIC T 0 U R S

8 White Oak R<U HewtM, MA 02188

Tel. (617) - 969-1190 afe 

1.800-223-7420
(prašyt kalbėti su ‘‘Pat”)

Kelionių skaieiua kiekvienai kelionei ribotas. Patartina

L A 0 | E S IND GENTllM,E\

JIH I^IMtRAroRY. IIP SO f- h Avė.. ClOUtO. II.I.

Putnamo seselių vedamos sfoyjyos
NER I N G A

Box 134C, R. F. D. 4
W. Brattleboro, Vermont 05301

Berniukų (7-14 metų................... birželio 26 — liepos 9
Mergaičių (7-16 metų) ............... liepos 10 — 30

(Putnamo piknikas liepos 24 d. L 
Lietuvių kilmės, anglų kalboj mišri (7-16 metų) liepos 31 
— rugpiūčio 13.

Atlanto Apygardos At-kų rugpiūčio 14-27.
Vietos ribotos! Pereitais metais vietų pritrūko! Informa
cijai kreipkitės:

CAMP NERINGA 
L C. CONVENT 
PUTNAM, CONN. 06260

Rašomų elektrinių OLYMPIA mašinėlių lietuvišku raidynu gauta 

nauja siunta. Geriausia dovana ne tik čia Amerikoje, bet labai tin

kama siųsti ir Lietuvon (mažas muitas). Kreiptis

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chieago, Illinois 60629 ir 

vakarais pas A. DAUGIRDA, teL 476-7399 — arba 

tiesiai iš SPARTA savininko: J. L. GIEDRAITIS

10 Barry Dr., E. Northport, N. Y. 11731 ’ (sk.)

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai, nualintu. 
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wheėi 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipe*. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of ofl 
and Filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVISE
2423 Wni 59th Street — Tel. GR M7Tt

Veikia nuo 7:00 vai. ryro iki 8:00 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS
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CRAN E SAVINGS
AID L0A D ASSOCIATIOR

B. R. PIET8IEWICZ, Praa.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARK3NG PLACE

VALANDOS:
PTRMA P. Ir KETVTRTAD. — » v. r. Iki • v. v 
ANTR AP Ir PENKTAD. — » ▼. ryto tkl D ». vak 
BEST AP. D v. r. Iki II v. d. — TreOad. uAdaryta
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NEMUNAS 
TEKA ST. XAVIER 

KOLEGIJOJE

F PI •pp

TRIJŲ JAUNŲJŲ DAILININKŲ BELAUKIANT
arba trijų perspektyvų konfrontatadja M. K. Čiurlionio galerijoje, 

Jaunimo centre, Chicagoje
Vienam menas įtakoja ap

linką, kitam menas ją interpre
tuoja, o trečiam menas yra var
tai į save. Ateinantį penktadie
nį, gegužės 27 d., 7 vai. vak. Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje, trys 
jauni lietuviai dailininkai mums 
atskleis savo individualias pers
pektyvas į savę ir j savo aplinką. 
yVisi trys neseniai baigė studi

jas— Audronė Ambrazaitytė ga
vusi bakalauro laipsnį Barat ko
legijoje ir meno studijas gilino 
Prancūzijoje. Juozas Gudinskas, iš 
Hamiltono, įsigijo bakalauro 
ląipsnį (BFA) 1972 m. ir magis
trą XMFA) Washington univer- 
sįty 1974 m. Danguolė Stončiū
tė.'- Kuolienė, studijavusi Chica- 
gos Meno institute, įsigijo BFA 
laipsnį Mundelęin kolegijoj 1974 
m. Visitrys yra ‘dalyvavę lietu
viųir amerikiečių parodose.

Straipsnyje “Ateities” žurnale 
(1976 m. vasaris), Juozas Gu
dinskas pasisakė: “Bandau kurti 
tokius darbus, kurie fiziškai sklei
džiasi į aplinką”. Tą jis vykdo ir 
savo tapyboje, kuri vaizdiniai 
taip sulaužo drobės plokštumą, 
pavirsta žiūrovui į skulptūrą, ne- 
beišsitenkančią drobės dviejose 
dimensijose. Užsiminus, jog jo pa
sirinkta šaka universitete buvo 
tėpyba, Gudinskas tuoj paaiški
na, jog tas pasirinkimas tebuvo tik 
susidėjusių aplinkybių išdava — 
tapybai —- piešimui medžiagos 
yra pigiaus'os Be‘ net ir studijų 
metais, kai pasisekdavo prieiti 
prie kitų priemonių, jis kūrė ir 
grafiką, ir skulptūrą.

. Savo kūryboj Gudinskas nori 
suformuoti aplinką, kad per ją 
paveiktų žiūrovą. Anot jo, kūri
nys yra ne dailininko “vidaus pa
veiksliukas”, o dailininko pasi
rinkta priemonė paveikti tuos, su 
kuriais jis savo aplinka dalinasi. 
Dėl to Gudinskui meno muziejų 
potvarkiai, neleidžiantys kūrinių 
liesti, yra nesuprantami. Žiūrovas 
turi aktyviai santykiauti su kūri
niu.

Gudinskas skulptūras kuria iŠ 
savo aplinkoje randamų dalykų. 
Jis juos dėsto taip, kad sukurtų 
savo aplinkos detalės esmę, kuri 
savo buvimu kelia žiūrovui klau
simą, reikalaujantį aiškaus atsa
kymo.

Juozo Gudinsko kūryba — be
tarpiškas realizmas. Lietuviai jo 
darbų turėjo progos pamatyti 
Ateitininkų jubiliejinėje stovyk
loje Dainavoje. Šiuo metu jis dės
to piešimą ir tapybą Mohawk ko
legijoj, Hamiltone.

Audronė Ambrazaitytė savo 
mintis vysto siurrealizmo sferoje. 
Jos pagrindinė priemonė — grafi
ka. Savo paveiksluos ji apgyven
dina pasąmonės gaivalų simboli
ką. Kur Gudinskas veržiasi už sa
vo ribų atrasti naujas perspekty
vas, Ambrazaitytė skverbiasi gi
lyn į vidaus pasaulį —tolyn nuo 
išorės. Jos paveikslų tematika la
ki, bet užtai formos juose pasver
tos, apribotos, apgalvotom

Nuo 1974 me‘ų ji dalyvauja lie
tuvių.. dailininkų parodose Čiur
lionio galerijoje, o šių metų Va
sario 16-tosios parodoje Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre, 
Chicagoje, laimėjo antrą pre
miją.

Apie savo darbą Danguolė 
Stončiūtė - Kuolienė kalba ši
taip: “Esu grafikė. Dirbu grafikoj, 
nes joje galiu savo mintis išreikš
ti :— ji kooperuoja”. Danguolei 
jos kūryba yra “tarpininkė tarp 
manęs ir pasaulio”, jos kūrinys 
suartina ją su pasauliu — žiūro
vais. Bet ji pripažįsta, kad kartais 
paveikslo mintis lieka paslaptis 
—tik ji turi mįslės raktą. Kai Am
brazaitytė atsigręžus nuo išorės 
pasaulio, o Gudinskas paniręs ja
me, tai Kuolienė savo kūrybą sta
to kaip tiltą tarp vieno ir kito pa
saulio. Paskutinį kartą matėm 
Danguolės Stončiūtės kūrybc 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, 1974 m.; tada jos kūrybo
je figūravo stilizuotos gamtinės 
formos. Nuo tada pasikeitė daili
ninkė, pasikeitė ir jos kūryba.

Visi trys jaunieji dailininkai, 
suformuoti šio laiko ir šios kul
tūras, išgyvena greito keitimosi — 
formavimosi stadiją. Visi trys jau 
nebe pradedantys studentai, c 
:auni profesionalai. Parodą ren
gia Chicagos Studentų ateiti
ninkų draugovė; atidarymas 
penktadienį, gegužės 27, 7 v. v. 
Paroda tęsis visą savaitę.

C'cagos visuomenė kvečlama 
dalyvauti parodoj ir susipažinti 
su dailininkų darbais.

Aldona Zailskaitė

Danguolė Stončiūtė, 
raktą

turinti mįslės

Vėlai vakar vakare, po saulėleidžio (intagto)

TRUMPOS
BANGOS

D. Stončiūtė-Kuolienė 
1$ “Pasaulėvaizdžių” ciklo

Laikas taip greitai bėga. Juk 
taip neseniai buvo mintis, tokia 
nereali, tokia tolima. Tai buvo 
nrieš metus, kai pasigirdo St. Xa- 
ier kolegijoj. Chicagoj, Lietuvių 

’tiubo — “Nemuno” vardas. Per 
vienerius mokslo metus .buvo 
~‘eng‘asi suburti kiek galima dau
giau lietuviška jaunimo — yra 
12 aktyvių narių. Įdomiausia, 
kad ne visi klubo nariai yra gry
ni lietuviai.

“Nemunas” ir jo veikla gero
kai praturtina St Xavier kolegi
jos kultūrinį gyvenimą. “Nemu
nas” yra vienintelis etninis klu
bas šioje kolegijoje, kuris veikia 
-vetimų kalbų departamento glo
boje.

Prasimušėm sau kelią, kuriuo 
džiaug’asi visa kolegija, bet ypač
mes, “Nemuno” klubo nariai. Audron6 Ambrozaitytė 
1976-77 m. valdybą sudarė trys j 
asmenys, be kurių sunkaus dar- į 
bo "‘Nemuno” pradžios niekas ne
būtų matęs. Tai buvo: pirm. Vi
lija Kerelytė, vicepirm. Grasilda 
Reiny tė, sekr-ižd. Ann Marie Ja- 
gielaitė.

Pereitą savaitę įvykusiame pa
skutiniame šių mokslo metų su
sirinkime buvo renkama 1977- 
-78 m. valdyba. Smagu matyti, 
kad padidėjo darbuotojų skai
čius. Naujieji valdybos nariai 
yra: pirm. Grasilda Reinytė, vi
cepirm. Udo Schaefer, sekr. Ann 
Marie Jagielaitė, ižd. George Ca
chares, koresp. Rose Klatt

Buvusi pirmininkė Vilija Kere- 
5 lyte atsisveikino su klubo na
riais, dėkodama jiems už talką ir 

■ prisidėjimą prie visų užsimotų 
' darbų. Kiekvienam nariui-ei pa- 
: dovanojo po ženklelį, pasiūlyda-
i

ma, kad tai liktų klubo nario 
ženkleliu.

Šv. Xaviero kolegijos Chicagoje studentų klubas “Nemunas”. Stovi iš kairės 
deešinę: Vilija Kerelytė — pirmininkė, Grasilda Reinytė, vicepirmininkė,

Ann Marie Jagielaitė — sekretorė ir iždininkė, Carol Zapolytė, dr. Algis 
Norvilas — moderatorius, Patt Pavlik, Sharon Kadlec, Marianne Winnerberg. 
Priekyje: Udo Schaefer, George Cachares, Rose Klatt.

LOYOLOS STUDENTU VEIKLA
Linkėtina 1977-78 m. valdybai 

tęsti pradėtą darbą kilnioje lie
tuviškoje dvasioje.

LITUANISTINE STOVYKLA NE UI 
KALNŲ, BET NEW YORKE

Audronė Ambrozaitytė siurrealizmo 
sferoje

. realizmo*

Pasaulio Lietuvių jaunimo są
jungos Ryšių centro ruošiama 
kasmetinė lituanistinė stovykla 
šiais metais vyks rugpiūčio 14 iki 
26 dienos. Stovyklos vietovė nu
matyta prie Rochesterio, New 
Yorko valstijoj, Divine Word se
minarijoje, Conesius - miestelyje. 
Jau žinoma dalis dalyvaujančių 
lektorių ir jų numatytos temos: 
dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė 
— Lietuvių prozos aspektai; kun. 
Juozas Vaišnys — Linksnių moks
las ir rašyba; dr. Marija Gimbu

tienė —Senovės lietuvių mitolo
gija; Stasys Santvaras — Klasi 
kine lietuvių poezija; dr. Anta
nas Klimas — Lietuvių kalbos 
istorija ir žodyno studijos. Susi 
tarus, norintiems bus galima 
už studijų savaitę suteikti kredi
tus, užskaityti valandas iš Kent 
State universiteto. Norintieji dau
giau informacijų kreipkitės j 
PLJS Ryčių centrą, 2422 West 
Marąuette Road, Chicago, III. 
60629.

Šių mokslo metų Loyolos uni
versiteto Chicagoje Lietuvių klu
bo veikla prasidėjo jau tradicija 
tapusiu pikniku, kuris įvyko 
Evanstono Lighthouse parke. Šis 
mūsų “initium semestri” susibūri
mas sutraukia visus lietuvių kil
mės studentus ir profesorius su 
jų šeimomis. Šioje gegužinėje da- 
lyvavo Loyolos universiteto Col- rI 
lege of Arts and Sciences deka
nas Ron Walker su žmona Al
dona, prof. M. Buntinas, iš kai
myninės Mundelein kolegijos 
prof. Birutė Miniataitė ir vyriau
sias šeimininkas prof. Bronius Ja- 
selskis, mūsų klubo modera
torius. Dalyvavo apie 30 klubo 
narių ir keletas svečių iš North- 
vvestern universiteto.

kurie išstatė latvių tautodailės.

Besirengiant demonstracijoms už žmogaus teises šią vasarų, PLJS sušaukė 
pasitarimą Detroite. Pasitarime dalyvavo Algis Zaparackas (PPJS patarėjas), 
Ofelija Barškėtytė (Altą), Gabija Juozapavičiūtė (PUS), Viktoras Nakas 
(PUS), antroje eilėje Jonas Urbonas (PSB), Paulius Bernotas (JAV US), 
Audra Kasputytė (Detroito US), Jurgis Valaitis (Kaa. US ir KLB, Birutė 
Zdanytė (JAV LB)

— Studentų ateitininku sto
vykla šiais metais vyks Dainavo
je rugpiūčio 28 iki 31 dienomis. 
Po stovyklos bus vykstama į Atei
tininkų kongresą Clevelande.

— Rytinio pakraščio studentų
ateitininkų draugovių sąskrydis 
įvyks gegužės 28-29 d. New Yorke.

— Ethnic Community Service, 
lietuvių studentų korporacija, tei
kianti patarnavimus lietuviškom 
organizacijom ir tyrinėjanti lie
tuviško gyvenimo apraiškas, šią 
vasarą numato praplėsti savo 
veiklą. Bus ypatingas dėmesys 
kreipiamas į Marąuette Parko 
apylinkės problemas Chicagoje.

— Lietuviai s’udentai moksleI
tęsimui gali gauti finansinę pa-
ramą. Sty? -.d’jas *- kitokią finan
sinę '• ■ teikia I. c tuvių ka
rai i kų sus vienijimas. Lietuvos 
Vvčia". Lietuvių katalikų mot.'rų 
ssjunga, Lietuvių prekybos ru
na.'i. Vydūno fondas ir Ateitinin
kų šalpos fondas.

— Pasaulio Lietuvių PLJS Ry
šių centras ruošia šokius liepos 
4 dieną Union Pier, Michigan. 
Šokių pelnas skiriamas paremti 
Ryšių centro rengiamai lituanis
tinei stovyklai.

Užgavėnių metu dr. ir ponia 
Jaselskiai savo namuose surengė 
klubo nariam blynų balių. B 
landžio mėnesį universiteto su
rengtoje Ethnic Fair lietuviai da
lyvavo su savo skanėstais. Veik
los metus užbaigėm gegužine, ku- 

gražiam orui pasitaikius, la
bai pasisekė.

Šiais metais universiteto admi
nistracija suteikė oficialų pripa
žinimą Lietuvių klubui. Loyolos 
universitete panašius klubus te
turi dar vokiečiai ir ukrainiečiai. 
Šiuo metu klube aktyvių narių 
yra apie 40, jų tarpe ir keli lat
viai. Artimai bendraujame su 
Northwestem Lietuvių klubu ir 
dalyvaujame jų parengimuose. 
Klubo valdybą sudaro: Gedas 
Grinis, pirmininkas, Cathie Ja- 
selskytė, Algis Baltrušaitis, Jonas 
Aviža ir Regina Bielkutė, mode 
ratorius prof. B. Jaselskis.

Loreta Stončiūtė

KODĖL BŪTI KRIKŠČIONIU?

Pasaulinio garso teologas prof. 
dr. Hans Kueng. dėstąs dogma- 
t’nes ir ekumenines studijas Tue- 
blngeno universitete, šiuo klausi
mu parašė stambų veikalą, kurį 
į anglų kalbą išvertė E. Quinn ir 
kurį Doubleday bendrovė New 
Yorke išleido pavadinimu: “On 
being a Christian” (1976 m., 
720 psl., 12.95 dol.). Autorius 
didelių gabumų ir ypatingo 
darbštumo, labai plačią literatū
rą panaudoja ir apima daugelį 
klausimų: nuo Dievo buvimo 
įrodymų iki labai pažangios so
cialinės doktrinos. Nuostabiai 
gerai pažįsta katalikų ir protes
tantų naująsias studijas, suvokia 
dabarties maištingą pasaulį, su
sipažinęs ir su pasaulio pirmau
jančiais literatūros veikalais. Ap
žvelgia konservatyviąją ir revo
liucinę teologiją, pabrėžia, kad 
“modernioji psichologija nusta
tė žymų ryšį tarp išblėsimo re
ligingume ir tarp didėjančio pa
simetimo, praradimo gyvenimo 
prasmės ir dėsningumo, tipiškos 
mūsų laikų neurozės”.

Gaila, kad jis yra pernelyg 
stiprioje racionalizmo, protestan
tų teologų įtakoje ir nukrypsta 
nuo tradicinės doktrinos apie Šv. 
Raštą, Mariją, popiežių-, Bažny
čią, bet knygą užbaigia šia pa
grindine savo veikalo mintimi: 
“Sekdamas Kristumi, žmogus šių 
dienų pasaulyje gali tikrai hu
maniškai gyventi, veikti, kentėti 
ir mirti — laimėje ir nelaimėje, 
gyvenime ir mirtyje, Dievo pa
laikomas, žmonėms padedantis”.

J.Pr.

Klubo susirinkimai vyksta kas 
antra savaitė. Susirinkę diskutuo
jame veiklos planus, problemas 
ir svarstome kaip iškelti Lietuvos 
vardą kolegų ir profesorių tarpe. 
Šioje srityje nemažai pasidarba
vome Kalėdų laikotarpiu ir mi
nint Vasario 16-tos šventę. Prieš 
Kalėdas klubo nariai susirinkda
vo kas savaitę ir gamino lietuviš
kus kalėdinius papuošalus — 
šiaudinukus. Dalį šiaudinukų par
davėm, o likusiais papuošėm eg
lutę. Nors tai pareikalavo nema
žai darbo, bet sulauktas dėme 
sys pateisino mūsų pastangas. 
Darbą užbaigę, surengėme kalė
dinį susibūrimą, kuriame profe 
šoriai, klubo nariai bei jų drau 
gai linksminosi — lietuviškai dai
nuodami ir šokdami.

Vasario 16-tos proga, universi
teto knygyne surengėme tautodai
lės parodą, kuri tęsėsi dvi savai
tes. Buvo išstatyti medžio droži 
niai, audiniai, gintaro dirbiniai, 
tautiniai rūbai ir LB paruošta 
informacinė literatūra. Prie mū- 

Nuou. J. Urbonu j jų klubu ptiupo i* keli latviai,

Dalis Northwestern universiteto, III., lietuvių klubo narių prie savo suruoš
tos tautodailės parodos. Sėdi Aloyzas Pakalniškis. Raimundas Bandžiulis, 
Edis Razma. Stovi Saody Bakšytė, Irena Kateiytė, Jim Fremgen.
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