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Pianistas Manigirdas Motekaitis su 
Chicagos Filharmonjos orkestru. 
Arkadjaus Vinokuro poezija ir 
apybraižos. 
Rašytojas Kazimieras Barenas — 
sukaktuvininkas. 
Pasitraukęs iš Lietuvos, įkure 
pantomimos teatre Švedijoje. 

DIDELIO POLITIKO BIOGRAFIJA FILOSOFINIAM TRAKTATE 
J. JAKŠTAS 

Kertine parašte 
Modernios kūrybos supratimo beieškant 

Stovint ant naujumų ir senu-1 
mų slenksčio — Naujųjų metų 
išvakarėse, tebūna gera proga j 
laiko slinkties akivaizdoje pa-1 

svarstyti tai, ka bėgantys metai 
mums atneša kūrybos sektoriuje 
vienokiais ar kitokiais modernu
mo pavidalais. 

Labai retai mūsuose tenka su
sidurti su tikrai modernia kūry
ba. Ji, tarsi našlaitė, atrodo, yra 
tik toleruojama, gal nepilnai su
prantama, ir taip lieka tik peri
feriniu fenomenu. Kilus pašne
kesiui apie ją, matyti, kiek ji my
lima ar pageidaujama. Atrodo, 
jog nesutarimas kyla dėl kai ku
rių abstrakčios tapybos ar litera
tūros kūrinių? Kyla dėl kelių pa
grindinių modernizmo bruožų, 
kuriuos norisi kai kam atnešti. 
Šie bruožai dominavo modernio
joj kūryboj jau per 60 metų. Jei
gu jie mus dažnai atbaido, tuo
met gal mes patys užsispyrę ven
giame modernumo? Bet ar gali
ma modernumą suprasti ir jį mėg
ti? 

Tokių klausimų atsiranda daž
nai, šnekant apie modernumą, 
šiuolaikiškumą. Ir ne tik pas mus 
Matot, kas modernu, dar visur 
yra miglota. Kas yra ta moderni 
kūryba? Moderniose srovėse nėra 
lengva susigaudyti. Variacijos sti
liuose vos matomos. Atrodo, jog 
keičiasi kiek juose vien forma. Bet 
gal ne tik forma? 

Aišku, visoj istorijoj menas se
kė sociologinius pasikeitimus. 
Menas net iš to atpažįstamas, ku
riai epochai, kuriam dešimtme
čiui ar šimtmečiui jis priklauso. 
Bet forma, atrodo, nėra čia pati 
svarbiausia. Forma keičias:, o 
epochos ar dešimtmečio charak
terį nusako gal net svarbesni da
lykai. Pavyzdžiui, natūralizmo 
srovė rūpinasi žmogaus socialogi-
nėmis sąlygomis. Simbol zme ma
tome pamėgimą egzotiškumo. 
Objektyvios realybės fragmentus 
regime futurizme ir konstrukty
vizme, o pasąmonės srauto formą 
— siurrealizme. 

Prieš modernizmo epochą tu-
pfjoaM tiic keistuolius, ekscentri

kus, ka:p Šekspyrą, Stendalį, Bal
zaką. Prie ekscentriškumo dabar 
prisideda šaltas, statiškas pasau
lio iškrypimo vaizdavimas. Šie 
vaizdai aprašomi su šaltu sma
gumu ir narstomi dažniausiai sa
votiški iškrypėliai, gan nenorma
lūs žmonės šių dienų rašytojų 
— Kafkos, Joyce, Faulkner, Be-
cket ir kt — raštuose. Neriama
si į psichinių ligų — ps'chopa-
taloginius atvejus (Faulknerio 
kvailiukas) ar į žemiausios žmo
gaus stadijos vaizdavimą (Becke-
to natūralizmas). Atrodo, jog mo
dernizme vyrauja natūralizmas, 
psichopatalogija, ir ne forma yra 
čia svarbiausias modernumo bruo
žas. Kas šių dviejų dalykų ne
mėgsta, tas negali pakęsti ir pa
ties modernumo, nes natūraliz
mas parodo negražią žmogaus 
pusę, o psichopatalogija —jo ne
gi až'us dvasios užkulisius. Ir kas 
iš mūsų tai mėgsta matyti? To
dėl ir užmerkiame akis. 

Kafkos "Proceso" herojus, ve
damas egzekucijon, prisimena, 
kaip prie musiagaudžio prilipu
sios musės tiek plaka sparnais, jog 
išsitrauko ir susilaužo savo plo
nytes kojeles... Joyce aprašo ne
gražius žmogaus užkulisius srau
tu. Becketas parodo valkata senį 
su visa jo natūra, Faulkneris at
veda idiotą ir t. t... Yra galvojan
čių, kad tokiu būdu modernistas 
išreiškia savo nepasitenkinimą 
nūdiene žmogaus padėtini "con-
dition humaine". kad jis taip iš
reiškia savo ideologiją. Bet toks 
jų "message" yra labai sunku iš
girsti pro iškrypėlių lūpas ar pa
matyti natūrai ;stiškam purve, jei 
kas to skaitytojui neparodo pirš
tu. 

Aplamai modernistų "credo", 
"message" ir šūkiai yra taip gud
riai paslėpti, kad tik specialistai 
gali juos iššifruoti. Ar ?ie slepia 
tai dė! baimės, bet gal dėl herme
tiškos modernaus meno charak
teristikos. Dėl misterijos. Vaka
ruose neatrodo, kad Becketas, 
Faulkneris ar kiti bijojo, jog kas 
atras, ką jie norėjo pasakyti. G a. 

(Nukalta \ 3 pi . ) 

Brunonas Bašackis, RADVILA 
JUODASIS. Patriotas ir protestan
tas. Biografija. Devenių Kultūri
nio fondo leidinys, Nr. 1, Chicago. 
1977m. Viršelis dail. Vytauto Igno 
(medžio raižinys). Spaudė M. Mor
kūno spaustuve Chicagoje. Knyga. 
264 psl.. kaina 5 dol., gaunama ir 
"Drauge". 

Lietuvos istorijoj XVI a. buvo 
permainingas laikas. Dviejų šim
tų metų Lietuva, susidariusi po 
vadinamos Krėvos unijos, kur 
krikščionybė tik vegetavo šalia 
dar vis stiprios pagonybės, su
laukė naujo impulso iš kilusios 
reformacijos. Jos poveikyje ji pa
suko nauja kryptimi ir ėmė for
muotis katalikiškoji Lietuva, ko
kia ji buvo iki paskutinių laikų. 
Tame pat XVI a. kito ir Lietuvos 
politinė buitis (Liublino unija) , 
ekonominis — visuomeninis gy
venimas (Valakų reforma). Kito 
ir valstybinė struktūra. Atsirado 
vaivadijos, pavietai su jų seime
liais, teismai, Vyriaurias tribuno
las. Labiausiai veikė XVI a. Lie
tuvą tarptautinio masto sąjūdis, 
reformacija ir Maskvos agresija. 

Šiame lemtingame, pereinama
me laikotarpyje Lietuva turėjo di
delį vadą, valstybininką ir kul
tūrinį — tikybinį reformatorių 
Mikalojų Radvilą Juodąjį (1515 
— 1565). Nors jis perdėm minė
tas mūsų istorijos veikaluose, 
ypačiai ryšium su reformacijos 
plitimu, tačiau iki šiol nebuvo 
mūsų istoriografijoje jam skir
tos studijos. Šią spragą užpildė ne 
koks rpecialiai išsimokslinęs isto
rikas, bet Lietuvoje teisės mokslus 
išėjęs Brunonas Bušackis, /paruoš
damas minėtą biografinę studiją. 

Studija išleista, praslinkus de
šimčiai metų .po autoriaus mir
ties, naujai įsteigto Devenių kul
tūrinio fondo pirmuoju leidinių 
numeriu. 

II 
Kaip autorius studijos baigia

majame žodyje pa.isako, jis "šiam 
biografiniam bandymui medžia
gą pradėjo rinkti ir grupuoti", 
dar būdamas studentu Kauno 
universitete. Jį, tada "neortodok-
siškai galvojantį ir humanistiš-
kai bei liberališkai nusiteikusį 
protestantą su neaiškiomis sim
patijomis socializmui, itin žavė

j o Juodojo kanclerio (Radvilos) 
figūra". Pagal autoriaus prisipa
žinimą galima spręsti, kad jo 
įgimta bei paveldėta pasaulėžiū
r a ant protestantizmo pagrindo 
vedė jį į praeitį. Praeityje jis su
rado jo pasaulėžiūrai artimą są
jūdį — arijonizmą ar sotini joniz-
mą. Ir štai tą sektą jis susiedino 
su Radvilos asmenybe. Tad Rad
vila patraukė autoriaus dėmesį 
pirmiausia ne kaip didelis Lietu
vos politikas, kuo jis paprastai 
laikomas, bet kaip autoriui arti
m o sąjūdžio, bent gyvenimo pa
baigoje, šalininkas. Monografi
j a ir turi tą joje vaizduojamojo 
didvyrio pasaulėžiūros žymę. Kai 
autoriui parūpo pirmiausia Rad
vilos pasaulėžiūra, ta: jis į tai 
kreipė labiausia dėmei ir veika
lą pramiešė teologiniais — filo
sofiniais samprotavimais. Vie
nuose poskyriuose jų daugiau, 
kituose mažiau. Bet jie pribarstyti 
visame veikale. Perdėm filosofi
nis traktatėiis ant istorinio pa
grindo yra moncgraf'jos baigia
masis žodis. Teologinės bei filo
sofinės intarpos visoje studijoje ir 
baigiamasis žodis rodo autorių 
buvus kontempliatyvines prigim
ties žmogų, filosofijos mylėtoją ir 
josios studiozą. 

III 
Pagrinde B. Bušackio darbas 

y ra biografija, kur vaizduojamas 
j o pasirinkto didvyrio gyvenimas 
nuo gimimo iki mirties. Kaip mo
nografijos paantraštės žodžiai 
"patrijotas ir protestantas" sako, 
autorius turėjo mintį pavaizduo
ti Radvilą dviem aspektais: pat
riotizmo ir protestantizmo. Ta
čiau faktiškai rašydamas nesi
laikė jų rėmuose. Jis rašė bio
grafiją iš daug platesnės .pers
pektyvos. Autorius įstatė jį į visą 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją 
i r padarė jos vadu. Be to, užgrie
bė to laiko Vakarų ir Rytų Eu
ropos istoriją. Bušackio mono
grafija patvirtino neneigtiną isto
rinę tiesą, kad lietuvių tau*a ir 
valstybė buvo įsiterpusi tarp Ry
tų ir Vakarų. Vakarinis savo 
kilme reformacinis sąjūdis traukė 
Lietuvą į Vakarus. O pakilusi 
Maskvos grėsmė kreipė į Rytus. 
Bušackio vaizduojamas Lietuvos 
vadas ir politikavo abiem fron
tais. 

Biografija, atrodo, ilgų metų 
darbas. Autorius rašė ją, plačiai 

Vytautas Ignas Mikalojus Radvila Juodasis (medžio raižinys) 

apsiskaitęs, daug medžiagos pri
sirinkęs. Biografija tiesiog per
krauta medžiagos gausa. Paties 
monografijos didvyrio gyvenimo 
kelias vietomis tiesiog dingsta tarp 
daugybės faktų, faktelių. Teikia
mų diduomenės vardų gausybė, 
ju giminystės ryšių narplioj mas 
teikia skaitytojui tiesiog kaleidos-
kopišką turinio vaizdą. Jis net 
trukdo sekti pagrindinio mono
grafijos asmens gyvenimo kelią. 
Smulkmenos, kurios galėjo būti 
aplenktos, nustelbia veikalo ve
damąsias linijas. 

Kai veikalas prikimštas nees
mingų smulkmenų, tai kai ku
rių poskyrių antraštės (jų tarpe 
kelios itin išradingos) neatitinka 
jų turinio. Imkime, pvz., kad ir 
trečio skyriaus pirmą paantraštę 
"'Kova su Varmijos vyskupu Sta
nislovu Hozijumi"'. IŠ paantraš
tės pavadinimo skaitytojas lauktų 
protestantų vadovo Radvilos ir 
didelio katalikybė: gynėjo Var
mijos vyskupo Hnzijaus susikirti
mo. Bet poskyryje kuo mažiau
siai apie tai kalbama. Jame kal
bama apie Radvilos paskyrimą 
kancleriu, apie įvykius Prancūzi
joje ir Vokietijoje, apie Radvilą ir 
"Mykolą Lietuvį", apie įvykius 
lenkų bažnyčioj?, kur ir Ilozi-
jaus žymi veikla paminėta. Bet 

jokios kovos tarp Radvilos ir Ho-
; zijaus neįžiūrima. Tad antraštė 
j sau, turinys sau. Arba paimkime 
, kitą tiesiog sensacingą poskyrio 
antraštę "Roma ir Maskva" (ji 
primena žinomame Ramono ro
mane tezę: Roma ar Maskva). Čia 
visai trumpai užsimintas, tiesa, 
labai mažai žinomas faktas, kad 
Maskvos caras prašė popiežiaus 
atsiųsti jam karališką karūną. 
Dar užsimenamas suvažiavimas 

; Dancige, ir toliau didžiausią po
skyrio dalį pripildo išsamus pasa
kojimas apie trečias Žygimanto 
Augusto ir Austrijos princesės ve
dybas. Vadinasi, vėl poskyrio ant
raštė ncatatinka turinio. 

Iš viso, ve kaTas pripildytas 
smu!k:ų, pagrindiniam jo turi
niui nebūtinų dalykų. Tuo tar
pu stambesnės temos, kuriomis 
būtų dėstomi iškilieji Radvilos 
darbai ir žygiai, neišryškintos 
kaip rėkiant. Čia pat reikia pa
daryti išimtį ir pabrėžti vieną 
stambią Radvilos veiklos temą, 
kuriai skirtas ištisas ketvirtas sky
rius "Juodasis riteris — Baltijos 
avangarde". Nors einama prie te
mos aplinkiniais keliais, tačiau 
•po.:kyryje "Pabaltijo vienytojas" 
susikoncentruojama ties ja. Čia 
autorius nuosekliai, tikrai istoriš
kai išdėsto didelį Radvilos politi-

Vyuutaa ųpat Tau* (aecUio raUm»j 

nį užmojį — Livonijos prijungi
mą prie Lietuvos. Šia proga su ge
ru istoriniu pagrindu autorius pa
kritikuoja ir Landsbergio dramą 
"Vėjai gluosniuose", sukurtą Šv*. 
Kazimiero jubiliejaus proga (157 
p. ir t. ) . 

IV 
Veikalas parašytas protestanto 

autoriaus ir protestantizmo po
žiūriu. Jame nepaisoma rimtos 
protestantizmo priešpriešos — ka
talikybės. Jei ji kur ir paliečiama, 
tai apie ją, kaip ir jos atstovus, 
pvz., apie popiežiaus nuncijus 
Lippomani ir Possevino, vis kri
tiškai atsiliepiama. Kai kataliky
bė beveik ignoruojama, tai nebu
vo reikalo kelti klausimo, kodėl 
kanclerio įsisavintas kalvinizmas 
greitai paplito Lietuvoje. Kai grei
tai paplito, tai trumpu laiku ir 
žlugo, nusmelktas po Tridento 
susirinkimo suaktyvėju'ios kata
likybės. Ar iš to neseka išvada, 
kad kalvinizmas nebuvo Lietuvo
je įleidęs gilesnių šaknų? Taip, 
atrodo, galvojo ir autorius, tik to 
onkrečiais argumentais nepagrin
dę. Tačiau V skyriuje, 3 poskyry
je jis kalba bendrybėmis apie re
formacijos nepasisekimą ir meta
foriška fraze nusako jo priežastį: 
"Reformacija Lietuvoje, Radvilos 
globojama, buvo išlepintas vai
kas, neužgrūdintas gyvenimo 
smūgiams, o pats Radvila su sa
vo nekantrumu pasiekti jos per
nelyg ankstyvo žydėjimo pana
šus į vaiką, kuris bando per jėgą 
praskleisti užsimezgusi žiedą" 
(228 p ) . 

Autorius prikabino Radvilai 
paantraštėje pažymėtą patrioto 
ženklą. Jis įžiūri net Radvilos se
paratizmą santykiuoe su len
kais ir Pabaltijo gyvenime nuo 
Maskvos caro. Autoriaus galvose
na šiuo atveju neistoriška. Iš tik
rųjų Radvilos Juodojo, kaip dau
gumos ano meto didikų, patrio
tizmas buvo valstybinis, bet ne 
tautinis. Jiems Lietuvos Didžioji 
Kunigą.kštija buvo valstybė są
jungoje su Lenkija. Jie gynė jos 
valstybingumą. Šiaip Radvila bu
vo akultūriząvcsis lenkas, "natio-
ne plonus". Tai rodo jo pastan
gos išleisti kibai brangią lenkiš
ką Bratos Bibliją. Panašiai apie 
Radvilos tautiškumą kalba ir so
vietinės Lietuvos istorikė Ingė 
Lukšaitė: ''Mikalojus Radvila 
Juodasis, kovodamas už Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos suvere
numą bei integralumą (atseit, 
valsybingumą — J. J.), kalbos 
dalykų nesiejo su valstybės rei
kalai '., kitaip sakant, tautiškumo 
ir valstybingumo sąvokos nebu
vo siedinamos" (2r. Lietuvių 
kolba reformaciniame judėjime 
XVII a. Viln'us 1970, 10 p ) . 

Bušackio monografija yra la
bai savaimingas biografinis kūri
nys. Jame ne tiek dėstomas as
mens gyvenimas ir jo veikla, kaip 
biografijose Įprasta, kiek jis svars
tomas. Ir svarstomas plačiai ir gi
liai. Matyt, autoriaus būta lin
kusio ir gebėjusio kontempliuoti, 
galvoi gyvenimiškais klausimais 
(Vokiečiai tokio tipo žmonėms 

Į tur terminą "geistreich"). Jis bu
vo daugiau filosofas kaip istorikas 
ir jam lab'au rūpėjo įvykių pras
mę aiškinti kaip juos dėstyti. 
Tad jTs ir parašė neįprastą bio
grafinį veikalą — originalų įna
šą į mūiu, utoriograiįįą. 

• 
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Manigirdas Motekaitis su Chicagos Filharmonijos orkestru 
Pokalbis su pianistu, išskirtiniam koncertui artėjant 

Prieš ketverias metus Chica
goje gyvenančių muzikų grupė 
nusprendė susiburti į organiza
ciją, pavadinta Chieago Philhar-
monic Society, kurios pagrindi
nis tikslas būtų sutelkti iš įvai
rių šaltinių lėšų. kad jomis būtų 
galima išlaikyti mūsų mieste ant
ra simfoninj orkestrą. Jų nuomo-
mone, tokiame didmiestyje kaip 
Chicaga ir antrasis profesiona
linis orkestras yra būtinai reika
lingas, norint užpildyti visą eile 
muzikinės veiklos spragų, kurių 
vienas, nors ir pirmaeilės koky 

garsiojoje miesto centro Audito
rium teatro salėje, 70 East Cong-
ress Parkway, tarp State ir Michi-
gan gatvių. Du šių koncertų jau į-
vyko lapkričio 4 d. ir gruodžio 16 
d. dienomis. Trečiasis šios serijos 
koncertas įvyks jau 1978 metų 
sausio 7 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
Jame bus atliekama išimtinai 
Mozarto programa, būtent jo 
overtiūra operai "Pagrobimas iŠ 
Seralio", Simfonijos Nr. 1, Es-
major bei N r. 41 "Jupiter" ir for
tepijono koncertas No. 21, C-
major. Orkestro vadovybė, siek-

bės, Chicagos Simfonijos orkest-i dama suteikti progos pasirodyti 
scenoje čikagiečiams muzikams 
solistu šiam koncertui pakvietė 
mūsiški lietuvi pianistą Manigir-
dą Motekaitį. ; ••• 

Šia retokai pasitaikančia proga 
pagerbtą pianistą paprašėme 
painfomuori "Draugo" skaityto
jus apie tokį jo karjeroje svarbų 
įvykį, atsakant į keletą mus do
minančių klausimų. 

— Kaip jums teko susidurti su 
šio orkestro vadovais ir kas pri
vedė prie jūsų pakvietimo šio 
koncertu solistu? 

— Prieš dvejus metus Jauni
mo centre akompanavau solistės 
Praurimės Ragienės rečitaliui, 
kuriame dirigentas Fred Levvis at
liko fleitos partiją Schuberto kūri
nyje "Piemenukas ant uolos". Po 
to netrukus jis pakvietė mane a-
kompanuoti vienam instrumen
talistų koncertui. Šios vasaros pa
baigoje jisai atvyko su dviem 
Phi lharmonia orkestro vadovais 
į mano studiją, išklausė m a n e ir 
pakvietė solistu jų koncerte Au-

jasis orkestras užsimojo pradėti | d i t o r i u m t e a t r e -
dar intensyvesnę veiklą ir paskel- į — Ką atliksite šiame koncer-
bė net keturių koncertų seriją I te? Kada parucšėte šį veikalą ir 

ras pne geriausių norų negali. 
Paaiškėjo, kad Chicagoje ir apy
linkėse gyvena gana daug profe
siniai išlavintų muzikų, kuriems 
perdaug retai pasitaiko progų pa
sirodyti su savo menu ir taip to
liau tobulėti. Be to, čia yra dide
lės masės klausytojų, kuriems 
Chicagos Simfoninio koncertai 
yra sunkokai prieinami dėl atstu
mų ir dažnai net dėl bilietų sto
kos bei aukštokos jų kainos. To
dėl iniciatoriai, surinkę pastoviai 
nedirbančių kvalifikuotų muzikų 
būrį, nusprendė suorganizuoti 
kompetentinga simfoninį orkest
rą, kuris ruoštų rimtos muzikos' 
koncertus ne tik pačiame mieste, i 
bet ir Įvairiuose priemiesčiuose bei f 
kitose Illinois valstijos vietovėse. j 
Jie groja viešose patalpose, mo-1 
kyklose ir visur, kur atsiranda pa
kankamai publikos. 

Sis orkestras vadovaujamas di
rigento Fred- A. Lewis, nuo 
1973 m. yra jau suruošęs įspūdin
gų paskirų koncertų, kurie buvo 
gausiai lankomi ir kritikos pa
lankiai priimu. Šiais metais nau-

Mznigirdas Motekaitis (1977) 

ar esate jį jau kitur skambinęs? 

— Skambinsiu Mozarto 21-ąjį 
koncertą (K.467) fortepijonu so
lo su orkestru, kurį diriguos pats 
Fred Levvis. Man jis yra naujas 
kūrinys, išmokau tik pakviestas 

Nuotr. Paul Studio 

— Chicagos lietuviams esate 
žinomas kaip rimto lygio pianis
tas ir sotisių akompaniatorius. 
KoU'ų esate turėjęs žymesnių pia-
nistiskų pasirodymų? 

—Esu turėjęs septynis sava-
— prieš keturis mėnesius. Dar Į rankiškus rečitalius — Chicago-
niekur viešai jo neskambinau. j je, Bostone, Detroite ir Los Ange

les.. Taip pat esu skambinęs, kaip 
solistas, su simfoniniais orkest-

. rais Čerepnino "Fantasy", Pro
kofjevo Trečiąjį Koncertą :r Chi-

į cagos NBC televizijos "Artist's 
i Showcase" programoj. 

— Kaip. vertinate savo meni-
j nio darbo sąlygas lietuviškojoje 
į Chicagoje? Kokie būtų jūsų pata-
j rimai ar pageidavimai joms pa-
\ lengvinti ir aplamai mūsų Vetu-
i viškajam muzikos gyvenimui pa-
J gyvinti bei pakelti? 

—Vertinu tai, kad lietuviai y-
Į ra sudarę man daug progų pasiro
dyti, nors iš to pragyventi ir ne
galiu. Dažnai net nuostolių aptu
riu. Besiruošiant, tenka atsisaky
ti pelningesnių darbų, kad būtų 
laiko koncertams tinkamai pasi-

i rengti. Jei nereikėtų praleisti tiek 
daug laiko, užsidirbant pragyve
nimą, esu tikras, kad sugebėčiau 

į daugiau išsitobulinti savo mene. 
j Būtų tikrai malonu, jei mūsiškės 
| organizacijos galėtų parūp'nti 
i kuo daugiausia progų tinkamai 
atlyginamiems pasirodymams. 
Tai būtų geriausia finansinė bei 
moralinė parama. 

Mūsų muzikinis gyvenimas yra 
gana gyvas, nors ekonominės są
lygos, nepas!ryzimas bei išsiblaš
kymas pašaliniuos darbuos dau
geliui mūsų muzikų trukdo iškil
ti į rimtesnį profesinį lygį. Esu 
nuomonės, kad visi menininkai 
privalo visą gyvenimą stengtis 
lavintis ir tobulėti savo specialy
bėse. Tik tokiu būdu mūsų meni
nė vertė galės augti ir klestėti. 

Algis Šimkus 

Kertine parašte 
(Atkelta iš 1 psl.) 

paslaptingumu ir misterija dangs
tąs savo modernų kūrinį meni
ninkas to ir nori vien dėl estetinių 
oriežasčių? Mene šiandien nedu-

kus, miglotas ir neapibrėžtas. 
Jaučiama, kad herojus laukia kaž 
kokio išganymo pasaulyje be Die
vo, garbindamas tuštumą, kurią 
paliko Dievas, neva pasitraukda
mas iš šio šimtmečio. 

Tad ko j ieškotina moderniame 
mene? Geriausia nejieškoti to, 

r.'ama pirštu, kaip seniau, didak-1 ko nė a. Neduoti per'ėtos reikš-
tiška ; į moralę, bet paliekama m e s neesminiams dalykams. Me-
skaitytojo išminčiai ir fantazijai! nas ir šiandien dar nėra mokslas. 
visa nuspręsti, ką rašytojas norėjo | Menas tik neišsemiamas šaltinis, 

įvairiais būdais pasakyti? 
Yra ir daugiau antraeilės reikš

mės žynvų moderniame mene, 
kurios mūsų gal ir nepatenkina. 
^ a i baime paremti raštai ir bai-

vaizduojantis tą 
" la condition h u -patį žmogų, jo 

maine", bet vis giliau ir ' giliau, 
statydamas mums daugelį klausi
mų, išjudindamas mus iš letar-

mės psichozė (Angst). Dar būtų g o , 0 atsakymus palikdamas iš-
Prousto laiko d integracija, ku- s p r ę s t i s o d o i o g a m S j filosofams, 
ri veda į knygas su žmogaus di- , . . , . . •• T TV . f • teologams ir psichiatrams, smtegracną. Ir L» jvo klausimas • r 

moderniuose raštuose yra neaiš- P- Men. 

Nuomones ir pastabos. 
* 

Apie P. Melniko psichologini romaną 
% 'Nauji kuriniai, išleisti .JAV 
-bėsę, Australiią pasiekė už gero 
pusmečio, taigi tik prieš porą me-
jtesių perskaičiau rašytojo Pet
ro Melniko psichologinį romaną 
"Debesys ir properšos". 

Rašytojo P. Naujokaičio recen-
fcija,, pavadintą "Literatūrinis 
Melniko debiutas". atspaustą 
Tėviškės Žiburių" 35-tame nu
meryje, pradėjau skaityti su di
džiausiu susidomėjimu, o ją per
skaičius, susidomėjimą pakeitė 
didžiausio nustebimo jausmas. 
Recenzija tokia negatyvi, kad į 
mintis brukte brukosi klausimas: 
nesupratimas ar asmeniškumas? 

Žiauriai neteisinga recenzento 
straipsnio pabaiga, teigianti, kad 
rašytojo Petro Melniko debiu
tas didesnių vilčių neteikia, pa
skatino mane imtis plunksnos ir 
išsakyti mintis, kurios jau seniai 
mane kamavo. 

Mano manymu, išeivijos bele
tristų grupę sudaro dvi skirtin
gos kartos: rašytojai, kurie dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
rašytojai, kelių veikalų auto
riai, ir tie, kurie tik išeivijoje pra-

tas visko beletristo pasauliui 
atsispindi jo kūryboje. 

"Debesis ir properšas" perskai
čius, tučtuojau aišku, kad P. 
Melnikas, kaip ir kiti naujoviš
kieji beletristai, dėl aukščiau mi
nėtų priežasčių, yra anglosaksų 
literatūros įtakoje. 

Šiuo metu anglosaksų litera
tūroje jaučiamas stiprus posūkis 
psichologiškai pagrįsti kiekvieno 
personažo poelgį, jo mintis ir žo
džius. Stilius turi būti lengvas, la
kus. 

Mūsų vyresnieji beletristai iš
eivijoje .savo raštuose sk'riasi nuo 
naujoviškųjų itin ryškiai psi
chologiškumo ir stiliaus atžvil
giu. Beletristai — veteranai ypa
tingą dėmesį skiria veikalo ar no
velės struktūrai. įrėmindami ją į 
stiprius varžtus. Veikalo ar nove
lės pradžia būna blanki, dažniau
siai koks nors nuobodus smulk
menų pasakojimas. Vėliau fabu
la stiprinama įvairių Įdomesnių 
atsitikimų pagalba, iki paniekia 
kulminacinį tašką, o pabaiga vėl 
blanki. 

Beletristui — veteranui yra 

• 

ties autoriaus minčių. 
"Debesys ir properšos" yra įdo-*, 

mi knyga dėl autoriaus kūrybin
gumo, psichologiškumo, nuotai
kos, vientisumo ir stiliaus atžvil
giais. 

Sakysim, recenzentas P. Nau
jokaitis "Debesis ir properšas" in
stinktyviai pavadina autobiogra 

! minga. Leonas, grumdamasis su 
gigantiška ateivio nedalia, yra 
nuvargęs fiziškai ir dvasiškai. 

Mario yra tipiškas donžuanas. 
Leono ir Mario pasikalbėjimas 
psichologiškai pagrįstas, nes Le
ono siela sujaukta, sunkaus gy
venimo sutrypta. Mario bandyv 
mas švelniai reikalą sutvarkyti 

finiu: romanu. Tai atsitiko todėl, yra tipiškas donžuanui, nes tokie 
kad veikalo autor'us taip įtiki-, tipeliai bijo piktų susirėmimų, 
namai atskleidė savo pagrindinio Leonas yra inteligentiškas, pro-

dėjo reikštis su savo raštais. Pir-; s\arbu savo mintis perduoti tie-
mąją grupę pavadinčiau beletris
tais — veteranais, o antrąją — 
naujoviškais beletristais. 

Naujoviškieji beletristai pasi
traukė iŠ Lietuvos dar jauni, gal 
tik su kokia noveliuke pasirodę 
periodikoje, bet pilni svajonių, 
vilčių ir siekimų. Jie lavinosi 
ivetisrruose kraštuose; skirtir.gv 

siogiai. Jo personažai yra dau
giau marionetės, negu gyvi žmo
nės. Perskaičius taip parašytus 
veikalus, atmintyje lieka tik pa
ties rašytojo siluetas, jo raštų 
personažai absoliučiai bUnkūs. 

Beletristas Petras Melnikas sa
vo kūrybini uždavinį" mato visai 
kitoje Šviesoje. " D e b e v s t ir pro-

V-uIrlr; ir -stz^/bių pakulyje ; ; P&rSose" ]L save į jungia, įdjau' 
jie Ikvtr.oj:: r/e>fTf.s kalba. Nėra.! &'a i U c r . c Rėvo: — Mčtuvic iŠ-
"fcTdds abejcr.es, kad tai turėje !*- j «v ic ' dalią, ir visame veikale J grįstas visu 

• y - l 

veikėjo sielos vidų. Visame vei
kale Leonas Rėva yra gyvas žmo
gus — skaitytojas pergyvena kar
tu su juo ateivio dalią svetimame 
krašte. 

Stebiuos, kad recenzentas prie
kaištauja dėl Graz :anos ir Ma
rio. Grazianos vidinis gyvenimas 
nelieka skaitytojui mįslė. Grazia-
na yra tipiška neeilinė gražuolė. 
Dažniausiai jos būna išvedamos 
iš pusiausvyros dėl per didelio vy
ru susidomėjimo jomis. Grazia-
na nėra aukšto išsilavinimo. Vei
kalo autorius ryškiai perduoda 
skaitjftoįui Grazianos jausmus 
Leono atžvilgiu, prieš ištekant: 
jai skyrė pasimatymą keli vyrai, 
bet ji. pati nesuprasdama kodėl, 
pasirinko Leoną. Gal būt gali
ma autoriui prikišti, kad jis kie
no nors lūpomis neišdėstė mūsų 
dienų skaitytojui, ypač blogos 
ekonominės būklės Italijoje, II-am 
pasauliniam kanu' praūžus. Da
bartinei mūsų kartai yra abso
liučiai aišku, kodėl Graziana, 
mylėdama savo tėvynę, išvyko 
su Leonu į Ameriką. Graziana 
mūsų literatūroje liks ryškus gra
žios italės tipas. Ji yra gyvenimiš
ka: su geromis būdo savybėmis 
ir ydomis. Rašytojas P. Melni
kas ypač girtinas už sugebėjimą 
visame veikale Graziana atvaiz
duoti tipiška itale. Jo: įsirr.ylėj:-
rr.a£, ; Maris psichclcgiška: pa-

šimtu procentų:*' ji 

tingas, nejaugi recenzentas norė
ti}, kad jis pradėtų Mariui an
tausius skaldyti? 

Renzo. Hermanas ir Kruegeris, 
kaip šalutiniai personažai, at
vaizduoti Leono vidinio gyveni
mo išryškinimui, taipgi vykę. 
Vieninteli priekaištą galima au
toriui padaryti dėl jo draugų lie
tuvių: jie perdaug schematiški. 

Antras, ypač stiprus P. Melni
ko, kaip beletristo, bruožas — su
gebėjimas į veikalą įlieti nuotai
ką, kurią perteikia Leono Rėvos 
mintys. Skaitant "Debesis ir pro
peršas", gyvai prisimena anų lai
kų mūsų. "Dievo paukštelių", 
kelionė į svetimą kraštą. Mums 
visiems, svetimame krašte užsi
dirbant pragyvenimą, teko su
tikti daug tokių "hermanų" ir 
"kruegerių", kurie mėgo išban
dyti ant ateivių savo sadistinius 
polinkius. 

Recenzentas sako, kad "įsikūri
mo problemos, neįprastas darbas 
fabrikuose mūsų išeivijos litera
tūroje jau yra smulkiai permal
tas, nutrintas, nuzulintas". Jis pa
mini rašytoją V. Alantą (bele
tristą — veteraną), kuris ateivio 
darbą imbrikuose daug įspū
dingiau pavaizdavęs. Norėčiau 
atkreipti P. Naujokaičio dėmesį, 
kad V. Alanto ir P. Melniko ne
galinta lyginti, nei jų kūrime bū
dai vifiškai skirtingi. R^ytcjas 
V : Alar.atas darbą fabrike apra 
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s r l i a o i Įtakos vidujiniai: naujb- i skaitytoju: netenki "užtikti" pa- ' yra labai graži, lengvo būdo, žais-' šė grynai realistiškai, tarsi nuo

šaliai stovėdamas ir į savo veikė
ja lupas įdėdamas savo mintis ir 
žodžius. Rašytojas P. Melnikas 
aprašė darbą Fabrike tik tiek, 
kiek tai buvo reikalinga paryš
kinti Leono pergyvenamus, paro
dyti tam tjkras-jo būdo savybes ir 
pabrėžtę- kad: ivairžs- nemalonu
mai -'darbovietėje/ baisus liziniš 
nuovargis, neigiamai atsiliepė į 
jo šeimos gyvenimą. 

Daugelis mūsų beletristų ga
lėtų pasimokyti iš kūrėjo P. Mel
niko vientisumo veikale ir atski
ruose personažuose. Veikalo fabu
la plaukia sklandžiai, nesudrums
ta nuobodžiais, nereikšmingais 
nukrypimais. Personažai vienas 
nuo kito skirtingi. Leono būdas 
yra tvirtas, bet šiek tiek neuro-
t ;škas: nuo pradžios iki veikalo 
pabaigos visa tai išlaikyta. Gra
ziana tipiška italė: ryškiai atsis
pindi lengvumas, stačiai žaismin
gumas. Lengvo būdo žmonės 
lengvai prisitaiko prie to, ką 
jiemas gyvenimas "pakiša". Vei
kalo pabaigoje jos pasilikimas su 
Leonu, puikiai derinasi su jos bū-
dų. 

Rašytojas P. Melnikas mėgsta 
trumpą, neperkrautą sakinį — jo 
stilius lengvas, lakus. Nesutinku 
su recenzentu, kad "Debesų ir 
properšų" stilius laikraštinis. 
Šiais laikais visose literatūrose 
yra posūkis į lengvą, neperkrau
tą stilių. 

Recenzentas ypač stipriai P. 
Melniką "pataršo" dėl stiliaus ne
sklandumų. Tiesa, kai kurie sa
kiniai dėl per didelio trumpumo 
dvelkia nesklandumu, bet čia pat 
norėčiau atkreipti rašytojo P. 
Naujokaičio dėmesį, kad bele
tristai — veteranai stiliaus atžvil
giu taip pat užsitarnauja prie
kaištų- Beletristų — veteranų 
stilius yra "atgyvenęs", ąės sun-
fcui, perkrautas, saldiniai pertodi-

(Nukelta j 5 p s L V 
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Kazimieras Barėnas — sukaktuvininkas 
Rašytojas Kazimieras Barėnas i 

yra gimęs 1907 metais gruodžio 
mėn. 30 dieną. Žmogaus gyveni- Į 
me ir gerai, ir blogai gimti, gali
ma sakyti, ant senųjų ir naujų
jų metų ribos. Kol jaunas, džiau
giesi nepalaukęs, bent poros die
nų, tada būtum jau vieneriais 
metais jaunesnis, o taip nori bū
ti vyresnis. Vyresniame amžiuje 
jau liūsti pasiskubinęs, nes mažai 
betrūko, jog savo datoje būtum 
iš karto vieneriais metais jaunes
nis. Ant tokio džiaugsmo ir liūde
sio slenksčio ir gimė rašytojas Ka
zimieras Barėnas — gruodžio 30 
dieną. 

Taigi šiemet — 1977 metais — 
minime jo 70 metų sukaktį. Su
kaktuvininkas šiuo metu gyvena 
Anglijos sostinėje ir toli gražu ne
mano pasitraukti iš literatūrinio 
darbo pensijon. Jo gyvenimo ke
lią, skaitytojas lengvai gali susi
rasti enciklopedijose ir visuotinė
se ar tam tikro laikotarpio lietu
vių literatūros istorijose. Cia pri
simintina gal tik tiek, kad Kazi
mieras Barėnas į rašytojus yra iš
ėjęs iš po Lindės-Dobilo rankos, 
kuri Panevėžio gimnazijoje nepri
klausomybės laikais literatūrai 
nuteikdavo ir palenkdavo ne vie
ną tos gimnazijos auklėtinį. Lin-
dę-Dobilą už tai šiltai prisimena 
ne vien panevėžiečiai, o visi iš
eivijos ir okupuotos Lietuvos kul
tūrininkai ne tik savo tarpe, bet 
ir viešai spaudoje. Gal ir už rašy
toją Barėną gera dalimi turėtu
me pasakyti ačiū Lindei-Dobilui. 

Tačiau gimnazistiškame am
žiuje su savo knygomis Kazimie
ras Barėnas nesiskubino. Pirmoji 
jo knyga buvo novelių rinkinys, 

. išleistas tik 1953 m. Knygos var
das "Giedra visad grįžta 
rasis novelių pluoštas knygoje 
"Karališka diena" buvo paskleis
tas 1957 m. Abiejose knygose 
vaizduojama dar paliktojo kraš
to nepamirštama buitis. Vėlesnė
se K. B areno knygose temos ir 
vaizduojamoji aplinka bei žmo
nės keitėsi, tačiau geriausiuose 
savo literatūros bruožuose rašy
tojas paliko ištikimas tam mūsų 
prozos keliui, kurį nubrėžė Žemai
tė, Aišbe, Vaižgantas, Krėvė ir 
kt., ištikimi daugiau realistiniam 
žmogaus ir pasaulio vaizdavimui, 
nesivaikę savo meto kraštutinių 
avangardų bei eksperimentų. 
Tai nereiškia, kad šitokio braižo 
kūrybą reikėtų traktuoti kaip 
•Senstelėjusią. Anaiptol. Tik jos 
vertė pareina nuo to, kiek ji yra 
kūrybiškai individuali, ir šia pras
me vis tiek nepakartojamai nau
ja. Atrodo, kad K. Barėno kūry
bos pobūdį labai tiksliai sugrie-
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Rašytojas Kazimieras Barėnas. kuriam S. m. gruodžio 30 d. suėjo 70 metų. 

mas apie tai knygoje "Lietuvių 
literatūra svetur" (1968), kada 
reikėjo išvadas daryti dar tik iš 
pirmųjų dviejų Barėno nove
lių rinkinių. R. Šilbajoris ten sa-

A*1*" j ko: "Kazimieras Barėnas ypač ge
rai supranta, kad reikia kasdieny
bės srovei duoti naują kryptį tam, į 
kad ji pasidarytų įdomi. Turi bū-; 
ti kas nors ypatingo, koks nu
krypimas nuo normos toje, ka - į 
dien nuo saulėtekio iki saulėlei
džio besikartojančioje lietuviško
je kaimo buityje. Vienas žings
nis į šalį nuo tikrovės eigos suda
ro kūrybinę įtampą, įveda mus į 
meno dimensiją. Tikrovės veidui 
pakeisti Barėnas pasirenka ne 
veiksmo fabulos, bei charakteri-
zavimo priemonę. Beveik kiekvie
noje jo apysakoj yra koks nors la
bai aiškiai iš kitų išsiskiriantis 
žmogus, apie kurį viskas ir suka
si". Taigi žmogus yra pats svar
biausias K. Barėno taikinys. Kori- į 
niam, psichologiniam ir gilumi- i 
n i am jo vaizdavimui barėnišku 

braižu skirtos ir visos kitos vėles
nės Kazimiero Barėno knygos. 

bė Rimvydas Šilbajoris, rašyda-|Čia turima minty jau išeiviškoj 

aplinkoj vaizduojami žmonės jo 
pasakojimų bei novelių knygoj 
"Atsitiktiniai susitikimai" (1968), 
romano apimties ir pobūdžio 
knyga "Tūboto gaidžio metai" 
(1969), 1971 m. išleista ir dau
giau dvidešimties novelių į vie
ną vienumą sujungusi "Dvide
šimt viena Veronika". Visas šias 
knygas recenzentai įvertino pa
lanki*! Kai kurios jų buvo net 
pabrėžt.nai išskirtos ir premijuo
tos: "Tūboto gaidžio metai" yra 
laimėję Vinco Krėvės vardo lite
ratūrinę premiją, o "Dvidošimt 
viena Veronika" yra apvainikuo
ta Lietuvių rašytojų draugijos 
metine premija. 

Kad premijos paskiros vertai, 
liudija gausios ir teigiamos recen
zijos periodinėje spaudoje. Štai 
apie "Tūboto gaidžio metus" Vy
tautas A Jonynas netrumpoje re
cenzijoje "Draugo" kultūriniam 
priede (1970. V. 9) , be kita ko, 
sako: "Kas pakelia 'Tūboto gai
džio metus' nuo žemės, tai Barė
no nemeluota, sutramdyta meilė 
žmogui ir lyriko dovana. Autorius 
gerai valdo dialogą, bet nemažes

niu saiko pajautimu sugeba per
teikti gamtą, sukurti nuotaiką. 
Vietomis jo peizažai primena J. 
Giono gamtos aprašymus. Jis ne
vengia painių, gremėzdiškų sa
kinių, kai jam prireikia vidiniam 
monologe perteikti prislėgto, pa
vargusio žmogaus mintijimą. Bet 
skaitytojas nesuabejoja, kad tai 
Gasiūno, ne autoriaus mintys". 
Liesdamas Barėno pasakojimo 
paprastumą ir stilių, V. A. Jony
nas ten pat rašo: "Šis paprastu
mas, stiliaus savitvarda galbūt 
nebe nauji K. Barėno gerbėjams 
dalykai. Manytina, kad Tūboto 
gaidžio metai' jų ratą dar pra
plės. Ne per dažniausiai susilau-
kiam knygų, iš kurių padvelkia 
mostas, žinojimas, ko norima, ir 
ko siekiama kūriniu pasakyti". O 
Pranas Naujokaitis savo "Lietu
vių literatūros istorijos" ketvirta
me tome, aptaręs "Dvidešimt vie
ną Veronika" ir aplamai visą Ba
rėno kūrybą, rašytojui skirtus šio 
tomo puslapius užbaigia šiaip: 
"K. Barėno sakinys — literatūri
nis, skambus vaizdingas, bet ne
apkrautas puošmenimis. Tai nuo
saikaus realisto kelias. Dėl ryš
kių meninių savybių 'Dvide
šimt viena Veronika' laikytina 
iškiliausia K. Barėno knyga. Sa
vo penkiomis knygomis K. Barė
nas atėjo į lietuvių išeivijos lite
ratūrą kaip ryškus, subrendęs be
letristas. Svarbus yra ir jo redak
toriaus ir knygų leidėjo įnašas". 

Iš tikrųjų, šalia savo auten
tiškosios kūrybos visa ta Barėno 
literatūrinė — žurnalistinė veik
la išeivijos literatūriniam — kul
tūriniam gyvenimui yra taipgi la
bai svarbi. Be trumpalaikių lei
dinių ("Manchesterio Apygardos 
Žinios", "Skersvėjis", "Akiratis"), 
jis jau gana ilgoką laiką redaga
vo, galima sakyti, vienintelį Eu
ropoje likusį, tikrą periodinį lie
tuvių laikraštį "Europos Lietu
vį". Išeivijos literatūrinio gyve
nimo dabarčiai ir istorijai yra ir 
pasiliks labai reikšmingos jo re
daguojamos "Pradalgės". Tai li
teratūros almanachas — metraš
tis, kurio ligi šiol yra išėję devy
nios knygos. Labai parankinė, 
stambi, taipgi K. Barėno sureda
guota lietuvių poezijos ir bele
tristikos antalogija "Sauja der
liaus". Taipgi jis kurį laiką reda
gavo ir leido "Rinktinę" — at
rinktus iš mūsų periodinės spau
dos įdomesnių kultūrinių straips
nių pluoštus. Jis taipgi savo 
darbu ir mintimi lemiamai prisi
dėjo prie labai pozityv'ių ir išlie
kančių knygų leidyklos "Nida" 

užmojų. Net ir Anglijoje kasmet 
išleidžiamas nuplėšiamas sieni-

• • 

Mano mieste nė gyvos dvasios. 
Lietus purkštauja 
Lyg ant ko supykęs. 
Aš einu nustebęs, sušalęs 
Ir basas, 
Tylos gaudesiu iš namų išvytas. 

Tik staiga gatvės gale 
Žalia pieva sužydo visa. 
Aš renku rasotas gėles 
Ir jaučiu.^ 
Tylūs žvilgsniai 
Seka rankasl 

Imki žiedą, 
Imki ir tu!~ 
Ei, kur bėgate 
Juk gėlės veltui!.. 

Vėl grįžtu į numirusį miestą, 
Skai&iuodams užrakintas duris, 
Ir beldžvuos į jas lyg pakvaišęs, 
Nors žinau, — neatidarys. 

Po svetima padange, 
Lietuje pasiklydęs, 
Velkuosi šlapia gatve, 
Rudeniui ant rankos pakibęs. 

Krūtinę pravėręs, 
Parodžiau jam širdį, 
O jis, šito tik laukęs, 
įsispraudė į vidų. 

Taip ir bastausi^. 
Lietus tebelyje, 
Ir glaudžiasi prie miesto 
Debesys sustyrę. 

Šmėklos vėją gainioja 
Miegančiomis gatvėmis. 
Vėjas supykęs 
Dar gausiau staugia 
Ir verkia lyg mažas vaikas 
Stambiomis ašaromis. 
O tos, atsimušusios į 
Kažką sapnuojančius langus, 
Liejasi benamiui girtuokliui 
Už apykaklės! 
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Ruduo, 
Susikišęs rankas už juostos, 
Sėdi ant daugiaaukščio namo stogo 
Ir juokiasi iš savo pokštų 
Ir šaiposi iš nemiga susirgusio 
Poeto veido... 

Mintys sukas ratu naktimis, 
Ar iškyla pažįstamas veidas, 
Ar girdisi balsas... 
Bet ryte vėl ateis praeitis 
Ir išeis, susirinkusi viską į saujas. 

Tu viena tarp bokalų 
Išplėtusi akis, 
PasrmetvA nuo girto ūžesio. 
Jei galėtum, 
Užlietum visus 
Savo liūdesio ašarom, 
Tik kad ten, kampe, 
Aš 
Su atmintim begeriąs... 

nis kalendorius su gerai atrink
tais pasiskaitymais yra paruošia
mas K. Barėno. Taigi Barėnas, ra
šytojas, buvo ir yra kartu žmogus, 
neužsisklendęs vien tik savosios 
kūrybos puoselėjime, bet dirbąs 
ir tą kasdieninį, sakytume, rutini
nį, bet saviesiems labai prasrnin-, 
gą darbą. O kur dar jo, kaip ver
tėjo, duoklė. Lietuvių kalbon jo 
išversta: J. Steinbecko "Tarp pe

lių ir vyrų", J. Hilton'o "Sudie, 
pone Cipse", W . Faulkner'io "In-
truder :n the Dust" ir kt. 

Tačiau savo 70 metų sukaktį 
rašytojas Kazimieras Barėnas pa
sitinka ne ilsėdamasis ant laurų, 
o dirbdamas. Netrukus išeis jo 
kruopščiai parašytas, "•ambus 
veikalas "DBLS istorija". Šis Bri
tanijos lietuvių , istoriją liečian
tis darbas jau baigiamas spausdin

ti "Nidos" spaustuvėje, Londone. 
Baigia redaguoti ir almanacho 
"Pradalgės" dešimtąją knygą. 
Naujas novelių rinkinys jau ati
duotas leidyklai. O naujas roma
nas baigiamas rašyti. Sukakties 
proga linkime jį greit ir gerai už
baigti, bet plunksnos nepadėti ir 
toliau. 

Kazys Bradūnas 

Arkadijus^Vinokur 

rctpaSatzci 
Susitiko kartą t rys tetulės. Vienos vardsa 

buvo Pasaka, kitos Tikrovė, o trečios Svajonė. 
Buvo šalta žiema, o tetulės susitiko gatvėje, 
viename mažame kaimelyje, vienoje didelėje 
valstybėje, ši ta valstybė daug kartų dides
nė negu ta, kurioje tu gyveni, bet tai ne Šve
dija ir ne Amerika... Aplamai — ne čia esmė. 
Aš juk pasakoju apie tetules. Tik pridėsiu, 
kad šitos valstybės prezidentas buvo Gene
rolas ir todėl jis draudė žmonėms svečiuotis 
vieniems pas kitus. Bet tetulė Svajonė paėmė 
ir pasikvietė savo abi drauges pas save. Ir ge
rai padarė. Juk žmonės negali sėdėti tik sa
vo namuose užsidarę! 

Taigi, susėdo tetulės mažame namelyje 
prie elektrinio šildytuvo ir ėmė kalbėtis 
Norit sužinot, apie ką jos ten kalbėjo? O gi 
paprasčiausiai dalinosi vargais ir džiaugs
mais. Tik vargų buvo tiek daug, kad nuo jų 
ir pradėjo. Pats didžiausias vargas buvo tas, 

toje valstybėje gimė berniukas be Gene

rolo leidimo! Kas dabar bus? Mat, t a s žiau
rus Generolas visus be leidimo gi. usius vai
kus sodindavo j kalėjimą! Bet mūsų tetulei 
Svajonei pagaliau įgriso tokia neteisybė ir ji 
nutarė padėti šitam berniukui, kurio vardas 
buvo... Berniukas. Ką, tau nepatinka šitas 
vardas ? Tai pavadink jį savo ar savo draugo 
vardu. Arba mano vardu, jei nori! Tetulė Sva
jonė labai norėjo Berniukui padėti, bet vienai 
jai buvo per sunku ką nors čia nuveikti To
dėl ji ir pasikvietė į pagalbą savo drauges 
Pasaką ir Tikrovę. 

—Žinot ką, — pasiūlė tetulė Pasaka. — 
aš paseksiu Berniukui daug daug atsitikimų 
apie blogus kara'ius ir piktus burtininkus, 
kuriuos gerieji jaunikaičiai nugali. Papasa
kosiu, kad net jūros ir miškai, žvėrys ir 
paukščiai jiems padėdavo ir... 

— Oi tu. Pasaka, Pasaka! Vėl tu su savo 
nebūtais dalykais! — pertraukė ją tetulė 
Tikrovė. — Na kas mūs^ laikais tiki tokiais 
nuotykiais? Aš visą laiką sakiau, kad vai
kams daug įdomiau lakstyti gatvėmis, ar va
žinėti dviračiais. Ir kas. be to. paskaitys jam 
tuos tavo išmislus, jei Generolas uždraudė 
visas pasakų knygas? 

— Tu vadini mano pasakojimus išmis-
lais — pasipiktino tetulė Pasaka. — O iš kur 
tada mūsų valstybėje atsirado piktasis Ge
nerolas ? Tu nežinai? O aš žinau! Tai Kaktusų 
genties burtininkas j j sukūrė... Ir iš viso. te
tule Tikrove, pasakysiu tau atvirai: jeigu ne

būtų manęs, tai niekas ir nežinotų, kad gėris 
visuomet nugali blogį. Tu, tetule Tikrove, tik 
ir žinai kaip aimanuoti: ir tas negerai, ir tas 
negerai... 

Bet čia įsikišo susimąsčiusi tetulė Svajonė 
ir pradėjo deklamuoti eilėraštį: 

Dienos auksinės ne už kalnų. 
Jos skubiai veržiasi pro juodus debesis. 
Ir greitai šypsenos nušvis ant veidų — 
Žiūrėkit! Jos matosi jau pro ašaras! 

— Taip, aš pasiimsiu Berniuką su savimi 
ir mes eisim, ir eisim... 

— Na, kai jau Svajonė pradeda dekla
muoti, tai pats laikas užsimesti antklodę ir 
užmigti, — nusižiovavo tetulė Tikrovė — 
Viskas pas ją tik "ne už kalnų", bet kai rei
kia ką nors padaryti "dabar", tai ji ir t t . 

Kol tetulės ginčijosi, Berniukas ėmė ir 
užaugo. Dabar jam tiek metų, kiek ir tau. O 
gal ir truputį daugiau. Ką jis veikė visomis 
dienomis ? Hm... Labiausiai jis mėgo vaikščio
ti pievomis, stebėti paukštelius ir žvėrelius, 
arba sėdėti prie ežero ir žiūrėti į atsispindin
tį vandenyje dangų. Aplamai, Berniukas ir 
gyveno miške, mažame namelyje. Nes jo tė
veliai nenorėjo, kad Generolas jį įgrūstų į 
kalėjimą. Juk berniukas gimė be jo leidimo! 
Bet Berniukas nesisielojo, kad jis gyvena 
miške, o ne mieste. Ir aš nenorėčiau gyventi 
tokiame mieste, kur daug mašinų ir triukš
mo, ir svarbiausia —ant kiekvieno namo 
sienos buvo iškabinėti Generolo įsakai 

Vienas įsakas skelbė: "Be Generolo leidi
mo juoktis draudžiama!". Kitas įsakas skel
bė: "Be Generolo leidimo verkti draudžia
ma'". Trečias įsakas skelbė: "Be Generolo 
leidimo eiu \ 3večius draudžiama!" O dar 
viename įsake, žinote, kas buvo parašyta? 
"Be Generolo leidimo Saulei šviesti drau
džiama!". Įsivaizduojat! Bet Saulė nekreipė 
dėmesio ir vienodai šildė visus valstybes 
žmones. įpykęs Generolas savo mokslinin
kams įsakė sukurti tokias grandines, kurio
mis būtų galima Saulę surakinti ir pasodinti 
į kalėjimą. Bet mokslininkai negalėjo tokių 
grandinių sukurti ir, žinoma, negalės niekuo
met' Tai štai kodėl Berniukui miestas nepati
ko. Bet, gyvendamas miške, Berniukas vis 
vien nebuvo laimingas. Jis gi buvo visiškai 
vienas, be draugų. Žinoma, jo aplankyti atei
davo visokie žvėreliai ir paukšteliai, bet ne
galima, sakysim, kalbėtis su kiškiu, jei pats 
nesi kiškis. Arba, geriausiu atveju, reikia 
mokėti kalbėti kiškiškai! O Berniukas šitos 
kalbos nemokėjo... 

Vieną dieną, Berniukas nutarė užsilipti į 
palėpę pasižvalgyti. Palėpėse visuomet galima 
ką nors įdomaus surasti. Jis ir surado. Paaa-
kų knygutę! Ten Berniukas perskaitė pasa
ką apie Gerąjį Jaunikaitį, kuris nugali Piktą
jį Karalių. Ir tada jam šovė į galvą mintis... 
kovoti prieš Generolą! Jis labai nekantriai 
laukė tos nakties, kurią tetules Svajonė, Tik
rove ir Pasaka ateidavo jo aplankyti. Ai, pa-

miršau pasakyti! Nors tetulės ir ginčijosi, 
bet vis dėlto retkarčiais ateidavo Berniuko 
aplankytL 

— Ką tu, ką tu! sužinojusi Berniuko no
rą sušuko tetulė Tikrovė ir vos neapalpo i i 
baimės. — Tai tu, tetule Pasaka, pakišai jam 
pasakų knygutę, mūsų net nepasiklausus? 
Ką dabar daryti?.. 

—Viskas baigsis laimingai. — pradėjo ją 
raminti tetulė Svajonė. — Berniukas suras 
mano sesutę Laimę, ji duos jam vieną 
Žvaigždę, ir Generolas, ją pamatęs, tuojau 
pat išnvks! 

— Kur tavo sesutė Laimė gyvena? — 
paklausė jos Berniukas. Bet tetulė niekaip ne
galėjo prisiminti adreso. Ji gi buvo labai 
labai sena... 

Kitą rytą, kai Saulė pakilo iš savo patalo, 
Berniukas i.^ėjo į kebą jieškoti Laimės namų. 
Jis arba ėjo, arba pravažiuojantys žmonės 
apsumdavo jį pavežti. Už tokią žmonių pa
galbą jis turėjo dėkoti tetulei Tikrovei, nes, 
kaip ten bebūtų, gyvenime gerų žmonių taip 
pat nemažai, o gal net ir daugiau negu blo
gų... Visi jam linkėjo geros kebonės. Ir žmo
nės ir visa gamta su visais gyviais, nors jie 
visi buvo labai liūdni. Generolo piktoms iš
daigoms nebuvo galo... Kartą Berniukas ėjo 
pro pievą, kurioje ganėsi karvės. Karvės bu
vo labai plonos, mirksėjo savo didelėmis, 
liūdnomis akimis u* gailiai m ūkė. Tu, skaityto* 
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Iš Lietuvos pasitraukęs, įkūrė 
pantominos teatrą Švedijoje 

Arkadijaus Vinokuro pavardė. 
akylesniems mūsų skaitytojams 
jau yra žinoma. "Draugo" kultū
riniame priede keliais atvejais bu
vo spausdinta jo poezijos ir pro
zos. Tai vienas iš šiandieninės 
Lietuvos jaunų žmonių. Tik 
1975 metais pasitraukęs i Vakarus. 
Vienas iš pačios jauniausios te
nykštės kartos, kuriems okupaci
nis režimai reiškė ir reiškia dvasi
ne ir kūrybinę mirtį. Todėl pasi
rinkta laisvė, ir Arkadijus Vino-
kur apsigyveno Švedijoje. 

Jau gyvendamas Lietuvoj, ypač 
domėjosi pantomimos teatru. 
Kaune ne: buvo įkūręs pantomi-
minę vaidintojų trupę. Jau buvo 
ir premjerinis pastatymas. Ta
čiau po premjeros spektakliai bu
vo uždrausti. 

Tačiau pantomiminės savo 
svajonės Arkadijus ir toliau ne
atsisakė. Švedijoje jis dirba pan
tomimos mokytoju vaiką teatre' 
ir su savo žmona Ingrida yra 
įkūrę savuotinę pantomimos tru
pę, parengdami įdomius ir kūry
bingus spektaklius. 

Štai, naujausiame savo laiške 
redakcijai jis užcimena, jog Mką 
tik grįžom su Ingrida iš mūsų 
turnė. Trijų dienų laikotarpyje 
•parodėme 8 spektaklius septy
niems šimtams vaikų... Iš tikrų
jų vaikai yra patys dėkingiausi 
žiūrovai. Jie komentavo spektak
lį, diskutavo, patarinėjo. Vaikų 
amžius tarp 4 — 12 metų. Ro-
dėm pasaką ir psicrhiškai atsili
kusiems tarp 20 —50 metų. Tai 
buvo •puiku! Jie reagavo ir susigy
vena su mumis. Dabar turime už-1 
sakytus dar aštuonis spektak^ | 
liūs". 

Vietos laikraščiai pantomimos 
spektaklius vertino labai palan
kiai, nuotraukoms ir aprašymams 
skirdami nemažai vietos. Štai ke
lios ištraukos iŠ laikraščių. "Ble-
kinge Lans Tidning rašo: "Ne
pakartojama premjera. Pantomi
ma iš tikrųjų susigyveno su "vai
kais. Su savo neįtikima judesio 
kalba Arkadijus užbūrė vaikus". 
Kitas laikraštis "Sydostran" spek
taklį taip aptarta: "Buvo stiprus 
ryšys tarp žiūrovų ir aktorių. 
Žiūrovų buvo tiek daug, kad net 
teko juos patalpinti teatro maši
nų skyriuje.' ' ' .. 

•. - 4 KĄ norite juwTAj-£adijus Vai-
dmtų? . _-—Tdąųsfą lųgridąj. V-įl 
nokur. 

— Tarzaną! —sugriaudė 150 
vaikų. 

Tai nebuvo eilinė pasaka, nors 
Ingrida ir sėdėjo su knyga ranko

se. Kai tik Arkadijus pradeda vai
dinti, vaikai patys pasaką pasa
koja". 

Laikraščiai, aprašydami spek
taklius ir jų kūrėjus, nemažai 
vietos skiria ir Arkadijaus Vino
kuro gyvenimo odisėjai, visur pa
brėžiant, kad jisai yra bėglys iš 
Lietuvos, kad ten vyksta kultūri
nė ir tautinė rezistencija, nuei
nant net iki susideginimo, kas pa- j 
žymima net spektaklio aprašų 
antraštėse. 

Arkadijus ir Ingrida Vinoku-
rai planuoja ateinančią vasarą 
atvažiuoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Norėtų savo spektak
lius parodyti ir lietuviams. Ma
nome, kad vasaros metu tokiais 
spektakliais galėtų pasinaudoti 
įvairios jaunimo stovyklos ir kiti 
parengimai. 

kz. 

Kultūrine kronika 
POETAS. KULTŪROS 

ISTORIKAS 

Tarp neužmirštamų mūsų 
kultūrininkų yra Motiejus Gus
taitis, nuo kurio mirties gruodžio 
23 d. suėjo 50 m. Mirė 1927 m., 
teturėdamas 57 metus amžiaus, 
bet jau, kaip Lietuvių enciklope
dija pažymi, nusipelnęs poeto, li
teratūros ir kultūros istoriko bei 
pedagogo vardą. KiJęs nuo Laz
dijų, Seinų apskr. Kunigu įšven
tintas 1893 m. Varšuvoje, tačiau 
gilios lietuviškos dvasios žmo
gus. Plataus išsilavinimo: Regens-
burge studijavo bažnytinę muzi
ką. Romoje — teisę, Šveicarijos 
Friburge literatūrą ir meno isto
riją. Parašęs disertaciją apie Ado
mo Mickevičiaus Krymo sonetus, 
gavo filosofijos daktaro laipsnį. 

Kurį laiką kapelionavo Mari
jampolės gimnazijoje, steigė
jas Žiburio gimnazijos, įsteigus 
Marijampolėje pirmą mergaičių 
gimnaziją — jos direktorius. Vie
nas iš steigėjų Gabijos muzikos, 
literatūros ir dramos draugijos. Su 
Žiburio gimnazija karo metu bu
vo pasitraukęs į Jaroslavlį. Seinus 
okupavus lenkams, su savo gim-
-nazija įsikūrė -Lazdijuose. ...Mirė 
•'Srdies'lrga: '-S 

Bendradarbiavo . draudžiamoje 
"sįte udofe,' vėl i a u įvairiuose' Lietu
vos laikraščiuose ir žurnaluose. 
Atskirai išėjo jo poezijos rinki
niai: Tėvynės ašaros, Erškėčių 
taku, Sielos akordai. Varpeliai, 
poema Meiiė, oratorija Aureolė. 

»*' '"•'•>' »•* \ • -'><i»i nn » • • • W l ( l . l i m iiiiiMi >mį0 i • •-••• > 

Jagad a v KGB och utvisad 
' - %XX» ruv 3 - • 

' ' J H I '-«a><> <*•*** 

V, t tįįc. € t •*?«* ! 
JM..'.ftr. #«53W»'5S 

tįef MASgai hut V * 

C AAmStM • r^t«r l t 
JKW« A,«BC» fr** i i 

r at(at4&* vmsjt\-*zk*c} i*&%r 

l 

- <b% &X -*—. u«u į 1 
* « * » * "X U i , ! P* \^ 

**tsmzt, 3*s*>. - - įsa: 

tiriir*'tiir **9* ks&yač | 
t * * t * * * > < » » . £ > . 

». * » <•-- S= &> 

Apie P. Melniko 
psichologini romaną 

(Atkeltais 2 psl.). 

švedų laikraščio "Blekinge Laens Tidning" pirmojo puslapio atrakcija: vaidi
na okupuotoje Lietuvoje KGB persekiotasis Arkadijus Vinokur ir t. t. 

mūsų literatūrą tvirtu, moderniš
ku žingsniu, įnešdamas taip sto» 
kojaroa. psichologini, romaną. Mū
sų literatūrinis aruodas laukia 

daugiau tokių įdomių ir vertin
gų rašytojo Petro Melniko vei
kalų. 

Agnė Lukšytė 

**$o\ j e tm>nr i igho lcr Ėrtikf ar 
kon*»tnaror *»om Calar oru frlfeet** 
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niai, nesklandūs. Tame pačia
me sakinyje lengvai užtinkami 
po tris ar keturis "kad" ar "ir". 
Pamėgimas įvardžių, ypač "jis", 
"ji" — tiesiog stebėtinas. 

Beletristų — veteranų stilių 
svetima kalba taip pat veikia. 
Kondensuodama straipsnį, pa
teiksiu tik kelis pavyzdžius iš vie
no beletristo — veterano raštų, 
kurie ryškiai rodo stiliaus ne
sklandumus, barbarizmus ( seno
viškus ir naujoviškus), neskonin
gus palyginimus ir t. t 

Štai: "kai aš sugaudavau ant 
savęs jo žvilgsnį"; "jis man duo
da tris dolerius per savaitę pra
gerti"; "kartais jis nujuokaudavo 
su draugais"; "ligtolinė"; "su
žvangėti pavasaris"; "rėčka"; "sto-j 
tas"; "štuba'; "Sacharino pada
že pamirkytą lėlė". 

P. Naujokaičio žodžiais gali
ma pasakyti, kad ir beletristų — 
veteranų raštuose būtų galima 
pririnkti stiliaus nesklandumų 
ištisus puslapius. 

Reiškiu pagarbą P. Naujokai
čiui, kaip .rašytojui, mūsų litera
tūros istorikui, tačiau drįstu pa
klausti, kokiu literatūriniu krite
rijum jis rėmėsi, susidarydamas 
"'nelinksmą išvadą" apie rašyto
jo Petro Melniko debiutą "Debe
sis ir properšas"? 

Petras Melnikas yra kūrėjas pil
na to žodžio prasme. Su "Debe
simis ir properšomis" jis įžengė į 

a. 
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1 9 7 8 METŲ 
KELIONES į LIETUVĄ 

BIRŽELIO II IKI BIRŽELIO 18 — (8d.) 
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — (10 d.) 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČI0 3 — (10 d.) 
RUGPI0ČI0 22 IKI RUGP. 31 — (10 d.) 

Važiuojantieji 2. 3 ar 4 kelionėje Lincemburge galima atsis
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į Chi-
cag-ą tuo pačiu bilietu. 

Į kainą įeina visa transportacija iš Chieagos, viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistas. 

Kainos Irus pranešios vėliau 

MARIUS KIELA 
6557 So, Talman Ave. 

s Chicago, III. 60629 
1 312—737-1717 
1 — arba — 
Į G0RD0N TRAVEL SERVI0E 

Prudential Plaza 
Chicago, IIL 60601 | 

312—644-3003 
Air f&rea subject to cha.nge and gwvenaaaemt apx>rovaL 5 
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Arkadijus ir Ingrida Vinokurai švedų spaudoj. Laikraščio "Blekinge Laens 
Tidning" nuotraukos ir aprašas, informuojant apie menininku padėtį Lietu* 
voje, antraštėje minint draugo susideginimą ir kr. 

Vertė Mickevičiaus, Slovackio, 
Navrockio veikalus, Sarbievijaus 
lotynišką poeziją, parašė eilę 
monografijų iš lietuvių kultūros 
istorijos, apie kun. Tatarę, Sar
bievijų, P. Kriaučiūną, Basana
vičių ir kt. Žinomas jo veikalas 
Stilistika; parengė lotynų kalbos 
sintaksę. Gilus eruditas patriotas, 
simbolistas. Jo kantatai "Bro
liai" sukūrė Sasnauskas muziką. 
Yra parašęs vyčių himną. 

(!P.) 

DAR DVI KNYGOS PRDZ 
1977 METŲ DERLIAUS 

Jurgio Jankaus pasakojimų 
rinkinys "Ir nebepasimatėm" 
jau atspausdintas "Draugo" 
spaustuvėje, Chicagoj. Knygą 
ieidžia Lietuviškos knygos klu
bas. Leidinys išeina dar su 1977] 
metų data. Knygoje yra penki 
ilgesni ir trumpesni Jurgio Jan
kaus intriguojantys pasakoji
mai. 

Naujas DanEruofės Sadūnaitės 

!>oezijos rinkinys "Baltas Ievos 
medis" šiuo metu spausdinamas 
'Draugo" spaustuvėje. Jis irgi 
išleidžiamas dar 3u 1977 metų 
data. Leidinys per 120 psL Šią 
naują poetės knygą leidžia 
"Ateities" leidykla, 

PATIKSLINIMAI 

Pereito šeštadienio kultūri
niame priede kieto straipsnio 
"Gyvenimo kelių susibėgimai" 
antrajame skyrelyje 21 eilutėje 
žemyn atspausdinta pavardė 
iUckevičius, o turi būti Miccvi-
eius. Ir dar keturiom eilutėm 
žemyn parašyta jie, o turi būti 
jiS. :.••.. ' . I -- . . ••„•_.•• 

O' Kertinės paraštės I psL an-
trasic« skilties paskutinio saki
nio galas " . . . atskleisti neregi
mojo Dievo valią" turi būti 
" . . . atskleisti neregimojo Dievo 

MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA 
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARU IR EKONOMIŠKA 
BTistsnamno PRIEMONE. 

Mažas labai patogus 1978 m. 
C H R Y S L E R 

nuo $ 5,250.00 

Le Baron Medallion 4-Door Sedan 
Tarime jaanoottams mamn«: Cadillac Baidu Fontiae. OldsmobOa 
ir kitn, taipgi importuotų. Įvairią kainų. Pradedant ano $106. Mū
sa . dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisyt baroBeriją (Body)> 
sparans (Pendem) ir saregafioos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
SeniaoKas antomoMlic pardavėjas Cfcteagoja, gerfeiaeiaa viri 90 
•net*. 

PLYMOLTH-VOLARE -CHRYSLER -ARROW 

^Jihfa pa5a ha 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

jau. irgi gailiai muktum, jei tave melžtų de
šimt kartų per dieną ir duotu mažai šieno... 
Tas nelemtas Generolas tikras rijūnas! Visa
da vaikščioja alkanas. 

Taip Berniukas ėjo ir ėjo. Kai jam būdavo 
liūdna, jis dainuodavo dainelę: 

Krinta lietan lasai, 
Krinta iš aukštai, 
Pražydo rasoti laukai, 
Prabudo žemės sapnai, 
Pradingo nakties skausmai 
Išnyko laumių kerai, 
Jau niekas dienos neužstos, 
Jau niekas delnuos nerauduos! 

Jam taip beeinant ir bedainuojant, iš krū
mų iššokęs pats Generolas! Jis tuoj puolė 
prie Berniuko ir suriko: 

— Kaip tu drįsti, nelaimingas vaike, dai
nuoti be mano leidimo!? Bet Berniukas neiš-
sigandęs atsakė: 

—Noriu ir dainuoju, o jei tau nepatinka, 
užsikimšk ausis! 

— Ką! — suriko <3enerolas, išgirdęs tokį 
įžūlų atsakysą. — Įsse&i jį į tigrą gardą ir 
lai tigrai $ sodruka! 

Generolo tanai įesate Bmivką pas tig
rus. O figni Wt l a ū t a s jo draskyti Ji* se

niai buvo nutarę nedraskyti gerų žmonių, 
bet tik blogus. Jiems įkirėjo sėdėti uždary
tiems narve ir, be to, jie iš kažko jau buvo 
girdėję apie Berniuką, todėl išlaužė narvo du
ris ir išėjo su Berniuku į kelią. Kiek jie kelia
vo, tiksliai negaliu pasakyti, tik galiausiai jie 
surado Laimės namus kitoje valstybėje. Ten 
jie gavo iš Laimės Žvaigždę ir grįžo namo. 
Bet... Berniuko ir visų gerų žmonių nelaimei, 
tik perėjus Genorolo valstybės sieną, Žvaigž
dė užgeso!.. Kas atsitiko, kas atsitiko? Aa... 
Na taip. Tetulė Svajonė pamiršo Berniukui 
pasakyt, kad ji turi dar vieną jaunesniąją 
sesutę Laimę, kuri gyvena toje pačioje valsty
bėje kaip ir Berniukas. Kitoje valstybėje gyve
no jos vyresnioji sesuo, ir jos žvaigždė Ber
niuko kraštui netiko... 

Nors ir labai nelaimingas. Berniukas ne
palūžo. Jis vėl išėjo jieškoti jaunesniosios 
Laimės namų. Dar ir dabar tebeieško su te
tulėmis Pasaka. Tikrove ir Svajone. Žmonės 
kalba, kad Berniukas tapo poetu ir juokda
riu. Dar kiti sako, kad jis rašo pasakas, ži
noma, su tetulės Pasakos pagalba. Gal ir tą 
pasaką, kurią jums pasakoju, jis parašė. 
Kas žino... 

j endaj ir m ima,5 
Sutfė tik tik pakilo iš savo patalo, o Jen-

sai jas Mmai bėgiojo jūros pakrante O gaJ 

jis visai nemiegojo? Juk yra tokių žmonių, 
kurie naktimis nemiega... Bet Jensas neatro
dė pavargęs. Jis gainiojo bangas! Bangoms 
tai labai patiko. Iš pradžių jos bėgdavo nuo 
Jenso, lyg būtų jo išsigandusios, bet paskui 
staigiai apsisukdavo, ir tada Jensas krykšda
mas šokdavo krantan. Arba.- nusibodus žais
ti su bangomis, jis imdavo statyti pasakiškas 
pilis iš balto pajūrio smėlio. Tai būdavo do
vana jūrai. Tokių pilių buvo galima pristaty
ti aibes; palei jūrą stūksojo didžiuliai smėlio 
kalnai, kopomis vadinami. 

Saulė kilo vis aukštyn ir aukštyn, ir Jen-
są apėmė noras ją pasigauti. Bet kur tau! 
Nors ir užkopęs ant aukščiausios kopos, jis 
negalėjo Saulės pasiekti. Bet Jensas dėl šito 
nenusiminė. Jis pasišokinėdamas nubėgo į 
pakalnę. Bet, dar repasiekus pakrantės, jis 
pamatė prie didelio akmens juoduojantį 
daiktą. "Kas ten galėtų būti," pagalvojo Jen
sas. "eisiu pasižiurę ir arėiau!" Tačiau, kuo 
labiau jis artėjo prie akmenų, tuo daugiau 
tas "daiktas" panašėjo į žmogų. Tai ir buvo 
žmogus! Jo veidas buvo baltas, baltas, o a-
kj-s didelės ir liūdnos, drabužiai — visai juo
di.. I r vardą jis turėjo keistą — Mimas. 

— Kodėl tu toks liūdnas tokį gražų rytą? 
— paklaus^ Jensas — Erne, eime pažaisti su 
bangomis! 

— Nenoriu —atsakė Minias. —Matai, 
kad esu liūdnas... Jensas nustebęs pasikasė 
pakauši Kur nenustebsi jei Mimas neištarė 

nė vieno žodžio, o Jensas vis dėlto viską su
prato. 

— Koks tu juokingas! —nusijuokė Jen
sas. —Kokia kalba t u kalbi? 

— Judesio kalba, — atsakė Mimas nepra-
veręs lupų. 

— Oi kaip įdomu! — sušuko Jensas, — 
Gal ir burti moki? 

— Moku, bet tik teatre... Arba tarp 
draugų... 

— Viską, ką nori? — sušnibždėjo susi
jaudinęs Jensas. 

—Taip, — giliai atsiduso Mimas. — Tik 
kas iš to? Scenoje aš sukuriu fvairiaushis 
gyvūnus, žmones, gamtą, ir visi jie tampa 
gerais mano draugais. Tik visa blogybė, 
kad, tik publikai paplojus *r uždangai nusi
leidus, viskas ima ir išnyksta^. 

"Vargšas Mimas'', pagalvojo Jensas ir 
apsiverkė. "Reikia jam kaip nors padėti, tik 
kaip?... Pastatysiu Mimui smėlio pilį!" Bet 
Mimas tik pakraipė galvą, ir Jensas tuoj su
prato, kad, stipresniam vėjui papūtus, pilis 
sugriūtų. "Pasiklausiu jūros! Gal ji žinos, 
kaip Mimui padėti". Ne. jūra ir be jo turėjo 
daug reikalų; tai laivą perpulkdyt: :E Svsd:-
jos į Angliją, tai gjr'tarą pažerti Lietuves 
krantan, žuvis prižiūrėt! ar Šiaip paisdykau-
t i Todėl ji net neatsiliepė. Taip besu-
kjjrt Jaot£ gskrft. dingtelėjo jam ĵ̂ ifia n^n-

t is : 
— Mintai, tu gi visai vįenas! Ar tu neturi 

tokių draugų, kurie po vaidinimo neišnyks
ta? ^ -

— Turiu, — graudžiai judesio kalba at
sakė Mimas. — Jie ten, kitoje jūros pusėje^ 
Todėl ir sėdžiu čia. gal pamatysiu kaip nors..»te 

— 2mai ką, Mimai, aš būsiu tavo drau
gas, — nutarė Jensas. ' 

— Tikrai? — nepasitikėdamas paklausė 
Mimas. — O tau nenusibos judesio kalba? fc 

Ne! — net papūtė žandus Jensas. — Tik-» 
ri draugai vienas kitam nenusibosta! ~ 

— šaunu! — nusijuokė jau nebe nusimi
nęs Mimas. — Dabar jau man nereikės dūsau
ti lyg vėžliui, pametusiam savo namą, kad 
nerandu teatro, kuriame galėčiau burti. Jukš 
tu dabar mano draugas! Jensai. aš tuoj pat_. 
pavirstu paukščiu, tu sėdi man ant nugaros, 
ir mes pakilsim aukštai virš Žemės! Gal ta
da geriau matysis liūdni, vieniši mimai, ku-» 
riems labai reikalingi draugai. Mes pasiimsim 
juos su savimi! 

L Ir Mimas atomirksniu pavirto p«rukščui» 
o Jensas sėdo lam ant miearos ir tie nakik; 
taip aTT^št^i, kad Jensas set galejc panešt 
žvaigždes' Oi, man nuo fezaės jie rsnaiū* U m 
maius taaku&oa... Ną ką g i Įiil i liiniii 
jiems teimmges keliosišs! . ' ; , P? 
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Nauji leidiniai 
I j jtalų kalbą dainų — eilėraš- vers i ty ) . Editorial Staff: Cle-
( č įų: Vytauto č ė s n o s , Mykolo mente Dedela (Technical Edi-
Vilties, pateikiama arkiv. M.į t o r ) , Rita Palulonis (Oopy Edi-
Reinio maldos iškarpa, anonimi-i t o r ) . Businecs Manager: Jonas 
nių okupacijos aukų poezija, j Kučėnas. Žurnalo redakcijos ir 
Sibire sukurti V y t a u t o Aido, 
Vygando, Bauglio Bitutės , J. 
Kadžion'o posmai, partizanų 

ainos. eilės k:tų. *aipgi Arka-
i i j a u s Vinokuro disidentinė po
ezija. 

• A n d r e Martin, L I T U A N I A . 
Terra di fede , t e r r a «Ielle croci. 
I š prancūzų ka lbos vertė E lena 
de Rosa . Edizioni Paoline. Prin-
ted in I ta ly , 1977, 228 p3l., kai
na 2 .000 l irų. 

Tai k n y g a apie Lie tuvos 
priespaudą sov ie tų okupacijoje. 
Aprašoma R o m o Kalantos auka, 
L ie tuvos Kata l ikų Bažnyčios 
Kronika, lietuvių kreipimasis į 
pasaulio opiniją, pavergtos Baž
nyčios kančia , dvas inė rezisten
cija, a p ' a r i a m a kryž ių ir kančių 
žemė, n u š v i e č i a m a Lie tuvos ku
nigų seminar i jų padėtis, sielo
vados sunkumai , aprašoma Si
mo Kudirkos tragedija, okupan
tų v y k d o m i te ismai , jaunimo 
la ikysena a te i s t inės propagan- , 
dos akivaizdoje . Toliau duoda-1 kel iama į tarptautinę pictmę, ir > d ė P r e l - V. Mincevičius, plačiai 
mi d o k u m e n t a i : l ietuvio kunigo č ia nemažai yra pasidarbavęs i keldamas Lietuvos kančias oku 
laiškas, gr įžus i š kel ionės p o ' p r e l . V. Mincevičius, (jp). 
Gudiją, l enko vienuolio, kelia- i 
vusio po Lie tuvą ir Gudiją l iu- ! • Raimondi R o s s t C A N T I 
dijimas, lenkų vienuolio, v iešė D E L MAKTIRIO LITU A N O . 
jusio p a s s a v o še imą Lietuvoje, Lntroduzione e trauzione di Vin-
l iudijimas. Paga l iau aprašoma c a s Mincevičius. Serie "Litua-
Sibiro m a l d a k n y g ė , Ni jo lės Sa- nia". Commiss ione dieocesana 
dūnaitės t e i s m a s ir kančia. Duo- per la Chiesa del Silenzio-Ur-
dama d a u g kitų soviet inės prie- bana, 1977 m.. 99 psl., Braman-
spaudos a p r a š y m ų . t e spaustuvė Romoje. 

Ve ika le k a l b a m a koncentruo- Įžangoje prel. V . Mincevičius 
tai, o p e r u o j a m a duomenimis, suglaustai sumini Lietuvos pra-
littdijimais, fakta i s , daug remia- e i t ies pagrindines datas ; okupa-
masi ž in iomis i š Liet . Kat . Baž- c i jos kanč ias ir j ų įkvėptą poe-
nyčios Kronikos , š iuo le idiniuj ziją, da inas . Su atit inkamais 
į spūdingai L i e t u v o s byla per- i paaiškinimais duodami vert imai 

administracijos adresas: Li tua-
nus, 6621 S. Troy Str., Chicago, 
H , 60629. Žurnalo met inė pre
numerata 10 dol. 

„Draugo 1 ' 1 9 7 7 metų kultūrinio priedo 
turinio ir pavardžių rodykle (indeksas j 

( A t k e l t a iš 6 pusi.) ISTORIJA 

vių ir estų l iteratūroms sk ir tos 
konferencijos. Vert imų anglų I J A KšTAS, J. Apfc Algirdo Kasulai 

numeris paskirtas baltų l itera-
Viršelis papuoš tas lietuvio i tūroms. Medžiaga pus lapiams 

kankinio skulptūriniu vaizdu, į paimta i š š. m. balandžio 29-30 
sukurtu dail. V. K. Jonyno, j d. Wisconsino universitete, Ma-
Vatikano bazilikoje esančiai į disone, įvykusios lietuvių, lat-
lietuvių koplyčiai papuošti . 

Prieš kiekvienos poezijos 
oluoštelį įdėti paaiškinimai apie 
autorių, kiek gal ima pasklei-
džiant jo skaudžius pergyveni
m u s ateistinės Maskvos okupa
cijoje. 

Šiuos leidinius parūpinant, 
daug gražios iniciatyvos paro-

GALVA, Gediminas. Pokario pabai
sos šėlimas ir melas (J. Do
vydaičio) 1. 15 

Paskutinis š ių metų L i t u a n u s . GLIAUDĄ, Jurgis. Paminklas iš Lie
tuvos golgotos akmenų (Jur-
gėk>s) 4. 16 
Tolimųjų kraštų miražai 
(Saudargienės) 7. 9 
Miguel de Unamuno lietuviš
kai 7. 16 
Dvvliktasis "Kontinentas" 10. 
8 

Filmų (vairumai 

kalbon atspausdinta: la tvės 
Astr idos Ivaškos trys ei lėraš
čiai, esto įvaro Ivasko — ketu
ri eilėraščiai, latvio Jurio Kron-
bergo — vienas eilėraštis, lat
v io Gunaro Sal inšo — t r y s eilė
raščiai, lietuvio Tomo Venclo
v o s — vienas ei lėraštis , latv io 
Janio Rokpelnio — v ienas eilė
raštis , e s to Jaano Kaplinskio — 
t r y s eilėraščiai. Taigi latvių 
poezijos 8 eilėraščiai, es tų poe-

čio veikalą ' 'Lithuanian 
Chrisrian Democracy" 1. 8 

" " Didelio politiko biografija, 
įvilkta j filosofinį traktatą 
(Bušackio) 12 31 

JANKUTĖ, Nijolė. Apysaka jauni 
mui ir malonūs prisiminima^ 
vyresniesiems (Toliušio) 6. 18 

LABUTIS, J. "Kristus miršta Lietu
voje" (A. Martin) 4. 2 

LIULEVIČIUS, Vincentas. Grįžtant 
prie leidinio apie Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą (Sruogie
nės) 8. 6 

Mel-
>manas 

zijos 7 eilėraščiai ir l ietuvių '• LUKŠYTĖ, Agnė. Rašytojo P. 
poezijos 1 eilėraštis. Gerai, k a d | J * ^ P s i c h o i °g i n i s "» 
mūsų pačių leidžiamam žur-; MALĖNAS, Ignas. Lietuvių tautos ir 
nale savo kaimynų latvių ir] valstybes istorija IV 9. 17 
e s tų neužmirštame. Tik dos- , MARICN AS, Viktoras. Petronėlės 
numą rodant kit iems, nebūtina Orintaitės istorinis romanas 
K 1 . .« . , "Erelių kuorai" 6. 25 

skriausti savuosius, parodant M A S I L I 0 N 1 S , Juozas. Nuo Mažvvdo 
jų tik vieną eilėraštį. Vargu ar 
mūsų dabarties poetai mažiau 
verstini (net savam leidinyje) 
j svet imas kalbas, negu čia skai-
tomieii latviai ir estai. 

STASE SEMĖNIENE 

"CLOTJSE ENCOUNTERS OF 

paskMdė tiek geros valios, kad 
atrodo, besekąs "VValt D'sney ge
riausius muzikinius filmus, pilnus 
nekalto malonumo. 

Filmas, kurio pastatymui išleis 
ta 19 rail. dol., yra epinio pobūdžio 

Spausdinama Romualdo Gra
nausko trumpa novelė "The 
Red Forest". Literatūriniai 
straipsniai duodami š i e : Viole
t a Kelertas "Language in Con-

j temporary Lithuanian Narra-
2S, t ive", Rimvydas Šilbajoris 

iki šios dienos. Prano Naujo 
kaičio "Lietuvių literatūros 
istorijos keturtomį pasitin
kant 10. 8 

ORINTAITĖ, Petronėlė. Recenzijos 
groteską 8.27 

PRUNSKIS, J. Pavergtųjų golgotos 
kronika. LKB kr. III t. 3. 19 

RAZMINAS, Pr. Naujas lietuvių lite
ratūros vadovėlis 11. 5 

RŪTA, Alė. "Palikę tėviškės namus" 
(Kezio) 1. 22 

" " Sesers atsiminimai apie Puti
na 7. 9 

DAINAUSKAS. J. Istorinės tikrovės 
svetimųjų akimis ir mūsų 
lengvatikystės 4. 16 

" " Algirdo politikos siekimai 8. 
20 

KUPRIONIS. Jonas. Miškininkystės 
mokslas praeity ir dabar. 6. 
25 

LABUTIS, J. Pabaltijys — katastro 
fų tyrime objektas 6. 18 

LIULEVIČIUS. Vincentas. Viena? 
bolševikmetis eina užmarš 
tin 11. 26 

MACIŪNAS, V. Trys deklaracijos ir 
trys generacijos. Trejopas į „etai 2 
žvilgsnis į dr. J. Basanavičių' 
12. 10 

Pokalbis su istoriku prel. dr. Pau
lium Jatuliu. Prie giliųjų Lie
tuvos praeities šaltinių 2. 19 

Pokalbis su "Naujųjų laikų istorijos" 
autorium Pranu Čepėnu. Ir 
artimoji praeitis verta isto
rijos tomų 10. 1 

PRUNSKIS. J. Pranciškonų veikla 
Lietuvoje XV ir XVI šimtme
čiuose 6. 25 

PUZINAS. Jonas. Dr. Jonas Basana-
čaus — didysis aušrininkas 
2. 12, 18 

RĖKLAITIS, Povilas. Mažoji Lietu
va naujuose vokiečių leidi
niuose 5. 7 

" " Disertacija iš Lietuvos istori
jos vokiškai 7. 2 

RIMŠELIS, V. Mūsų vienuolijos ir 
seselės putnamietės 3. 5, 12 

VAITIEKŪNAS, V 

SUKAKTYS 

BARONAS, Aloyzas. Poeto Antano 
Gustaičio 70 metų jaunatvę 
pagerbiant 3. 12 

BRADCNAS, Kazys. Kazimieras Ba-
rėnas — sukaktuvininkas 12. 
31 

LAPINSKAS, Darius. Kompozito
riaus Jeronimo Kačinsko 70 
metų sukakčiai. 7. 9 

UUBINAS, Br. Dr. Kajetonui Če
ginskui 50 metų 8. 13 

LIULEVIČIUS. Vincentas. Kun. dr. 
J. Prunskio 70 metų sukak
ties proga 12. 24 

LUŠIENĖ Marija. Prrmojo lietuvių 
moterų suvažiavimo 70 m. 
sukaktis 11. 26 

Pokalbis su kun. dr. V. Rimšebu «r-
kivysk. J. Matulaičio mirties 
50 m. proga 1.15 

PRUNSKIS, J. Dr. Jonui Griniui 75 
19 

PCKELEV1CIGTE, B. Oskaro Vla
dislovo Milašiaus šimtojo 
gimtadienio išvakarėms 5. 21 

RAMOJUS, Vladas. Į sodą už hori
zonto grįžtant. Apie rašytojo 
(Aloyzo Barono) vaikystę, tė
viškę ir raštus 12. 19 

VISVYDAS, Pr. Viešnagė pas Ber-
da Brazdžionj ir visa kita 
2. 5 

ATSIMINIMAI 

ALMINAS, Kazys. Veterinarija ir po
litika anais laikais 4. 2 

DAUKŠA, Stasys. Keletas nuotrupų 
iš O. V. Milašiaus gyvenimo 
9. 24 

GUSTAITIS, Algirdas. Jis buvo su
augęs su gamta (T. Ivanaus
kas) 11. 12 

YLA, Stasvs. Kaip atsirado - ,XX am
žius"? 4. 30 

Kelionė į Cerėją 10. 22, 29 
Ar du ar trys į TYRTJOLIS, Alf. IŠ atsiminimų apie 

bolSevikmečiai? 12. 10 Putiną 6. 11 

jos angliakasių Lietuvą' 
tant 4. 23 

var-

• LITUANUS, Volume 
Numberl,Winterl977. Lithu- Forbidden Thoughts Permittedi TOLIUŠIS, J. Mintys "Pennsylvani 
anian Quarterly Journal of Arts V o i c e g . P o e t s i n j j t h u a n i a and 
and Sciences. Guest Editor: Bi- . —, T . , TT , 

m the Leningrad Under-
pasaulio filmas, bet jis vvksta kai- P" ursor. » * — -.<••" - - - • - ' ^ • • ' I ^ . - ^ A U A S ^ I , , . W I I « - « I I ; • - - - - S P a " narnas pasi
tik čia — mūsų pašonėje — tarp ; kin<*u" — genijumi, ir čia jam pa- Managing Edi tor: J A. Rač- kalbėjimas su Tomu Venclova 
Muncie, Ind ir Velnio Bokšto (De- į • * • * ? parodyti daug įkvepiančių j kauskas (Chicago S t a t e Univer-
vil's Tower) , Wyo. b r ™ * - Vienas 3ų. kai mažas ber-j a i t y ) > ( 3 ^ ^ Edį tors : Anta

niukas, l y g išsvajota lėlė. isbega į T^r , t r • -A «. ^ 
n a s Klimas (Univers i ty of Ro-

I H E TH1KD KIXD< yra ne šio 1 Sptelberg l a s o m a , " HoKywoode r u t t G a j a u s k a i t ė (Un^ers i ty | 
vvk^ta kaini (P° Orson WeUes) tikrai "wunder- of Wisconsin-Madison). General | ? r o u n a 

Šis fantastiškas filmas yra tik , v 
ra mums kalėdinė dovana. Kai j žvaigždėtą naktį ir sutinka nezi 
prancūzų Julės Verne parašė aibę i n o m u s atvykėlius. Berniuko aku-
savo fantazijos kūrinių, visas pa- į ^ < ^ P d .v i spindinčios žvaigždes, 
saulis juos skaitė, bet jais netikė- j *"PUx5» * nustebimo, o balselis 
jo. O šiandien daugelis jo fantazi- į trykšta džiaugsmu. Kitas įdomus 
ju jau yra kasdieninė realybė, aki- i momentas, kai mokslininkas pamo-
vaizdi tikrovė. Kas žino, ar ir da- į J a savo technikams., liepdamas su-
bartinės fantazijos netaps greitu i sikalbėti su atvykėliais iš erdvės 
laiku realybe. ' muzikmiais tonais. Jo mostas yra 

" lyg smalsumo himnas, kylantis j "Clouse Encounters ... " , ame- į 
rikiečių kritikų papuoštas aukš-1 padanges. 
Sausiu pažymėjimu — 4 žvaigždu- į ̂  °r}°* didžiulės, spindinčios Cary 
tėm; y r a filmas, skleidžias gerą va- *"* 
lią,' skelbiąs lyg ir visuotiną vfeų 
taikingą susivienijjimą. Nepamoks 

Guffey akys paliks klasikiniu fil
mų vaizdu. 
• Nors asmeniškai nesu pramany-

laująs, nesisvaidąs tuščiais gra- tų, lakių fantazijų garbintoja, ta-
žiais žodžiais, vis dėlto skleidžia ciau šis mokslo fantazijos filmas 

chester) , T h o m a s Remeikis 
(Calumet Col lege) , Jonas Zda

nys . Associate E d i t o r s : Saulius 
Kuprys (Ill inois Institute of 
Technology) , Geniut i s Procuta 
(University of O t t a w a ) , Vyte
n i s B. Darnusis (Purdue Uni-

— "Colloąium with A Dissi-
dent Poet". Skelbiamas sąrašas 
l ietuvių l i teratūros knygų, 
esančių Wisconsino universite
te , Madisone. B . Ciplijauskaitė 
recenzuoja Mykolo Sluckio ro
maną "Saulė vakarop". Gale 
duodamas 1977 metų Li tuanus 
komplekto turinys. 

tokį malonų, gerą ūpą, atrodo, jog 
ištiestam ranką ir sugriebtum at-

yra pats maloniausias sekti. 
"Close Encounters" yra vilties 

eitį, tą visiems nežinomą, baugų palaiminta komedija, pramanyta 
būsimą laiką, lyg turėtum jį čia i pasaka ne tiek apie ateitį, kiek 
pat, jau dabar. į apie dabartį ir tą baugią tikrovę. 

Ligi šiolei mums buvo ekrane j apie tą mus kamuojančią poblemą 
paberta daug žiaurių, baisių fantą- — norą užsitikrinti, kad pasaulis 
rijos filmų, kaip "Jaws". "King I tikrai susitvarkys. Gal tai tik sva-
Kang", "The Omen" ir t. t., kurie 
tiesiog triuSkindavo mus dvasiniai. 

Sio filmo turinys kartais per vi
durį ir sušlubuoja, vietomis ir pati 
intriga miglota, bet ką tai reiškia, 
kai summa summarum išsibalan-

L A D I E S Ą N D G E N T L E M E N : 
Hair fonnula JIB te Pa,teate<l-Guaj-ant«e<i in Switzerland and te 
R«giatored in. USA, Canada. Europe. It eures Dandruff, Pailing 
Hair, Itcnlng sca.p. SptltiBr ends. stenctaemog HAIR, Root 
8rrowth, and r«s«orine NATTURAi. HAIR COLOR. Using JIB 
you will never be BALD or GRBT. 100% Guaranteed. Listed 
in Druggtat, Red-Blue Book. Drugr'ajChemist Order STRAJGHT 
JIB LAB.: 4 * J, 2557 W. Wth St., 1M6 W. 4Tth 9L, S<». 5«tti 
Ave. & 14th St Cicerą, I1L. 1147 S. Ashland Ave.. S834 No. 
MOwaokee Ave.. CMmgD, IL JIB Medicine LJqtiid S oz., 
week supp'y — $5.00. Monoy Ord«r poct^ald 8«ad Today 

JIB LABORATORY, 14*7 8*. 4Mh Are., CICERO. l&L. «M50 

URBONAS. Ignas. Vysk. M. Valan
čiui skirtoji "Lietuvių tautos 
praeitis" 4. 23 

VARDYS, Vytautas. Knyga apie Bal
tijos kraštų vienybę (Kaslo) 
2. 5 

VISVYDAS, Pr. Anuomet tarp ąžuo
lų ir pušų (Vaičiulaičio) 1. 29 

" " Netolimos praeities heroizmas 
(Spalio) 3. 26 

" " Sudrumstos ramybės poezija 
(Bogutaitės) 4. 2 

" " Erdvė ir spalva eilėraščiuose 
(Veščiūnaitės) 7. 16 

" " Jojimas drakono medžioklėn 
(Railos) 8.13 

" " Į pokario gėlas atsigręžęs de
biutinis P. Melniko romanas 
10. 1 

" " Savos literatūros pažinimo 
darbas (Griniaus) 11. 26 

Ž.._K. "Sudiev" — lietuvės emigran
tės "gyvenimo istorija" 12. 10 

ŽUKAUSKAS, B. Knyga apie Stei
giamąjį seimą (Sruogienės) 
1. 22 

FLORIDA 
«ol SS 

THE FARGO M0TEL 
18816 Gult Boulevard Treasure Island 

S t PetersburR, Fla. 3S70«. USA 
Tel. (813) 360-0878 

MOTELIS ant Meksikos {lankos kranto, 
Treasure Island centre, gražiausiame pajūry
je Miegamieji kambariai, kambariai su virta-
vėmis, apartmenati ir maudymosi baseinas. 
Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir te
niso aikštes. Šventovės, krautuvės ir t. t. 
Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 

ALFONSAS IR TERESĖ 2EBERTAVICIAI 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
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A. TVERAS Į 
LAIKRODŽIAI B BRANGENYBĖS | 

PaJdavuM— Ir 

taoja ir palieka svajingu filmu su 
gerai išsvajota technologija ? O jau 
pati vedamoji mintis, šviečiantį lyg 
toji žvaigždė išminčiams, nuplaus 
nuo kiekvieno ciniko veido pasity
čiojimo šypsnį. 

A s m t o y s filme gan pasikarto-
jantjeji — kuklus darbininkėlis, 
ne koks baltakalnierius (Richard 
Dreyfnas), namų sienų suvaržyta 
šeimininke (Melinda Dillor) ir 
jautrus mokslininko tipas (Pran-
cois Truffant). o pagaliau, lyg iŠ 
dangaus iškritęs, nekaltas vaikas 
(Keturmetis Cary Guffey). 

R i m a s prasideda pirmos rūšies 
susitikimu, kai skraidantieji ob
jektai, l yg niekingi žaislai, atūžia į 
Muncie. Pagrobiamas mažas ber
niukas (jo nepaprastam malonu
mui) Vvras ir moteris pagauna 
signalus, liepiančius vykti j Wyo-
minga. Lyg anie trys išminčiai, 
sekdami modernią Betliejaus 
žvaigždę, jie nuvyksta į Velnio 
Bokštą. Ten randa mokslininką, 
kuris slaptoje l»zėje laukia kažko
kių svetimų svečiu. Ar jie atvyks? 
O je i taip. kas jie tokie? Ar ne 
•geriau būts £ a flso a P ^ , ^ 
baigti, kad a e s u e a B = t a t e ssaal-
•omo bC*lmiMt» fflao narovame? 

Steven Spielberg. kuris surežisa-

jone, gal fantazija, gal tai ir nėra 
tiesa, bet mintis skverbiasi, kai net j š 
arabai su žydais pradeda kalbėtis, į s 
jog ir mes visi susiprotėsim ir im-; S 
sim gyventi taikoje ir broliškoje I S w -
santarvėje. Pabandykitr! Filmas į S 2M« W. Sttti S tred — Uet R E 7-1941 | 
rekomenduotinas visiems. 15iiiiiiiiiimilliTOIIIIIinwinilllMHIIIIl«MIWIIIWW«IIIIIWIWIIIIIIIIIIIIIIIIIlllWWIllt7 

Kfr HIGH RATES 7% 
PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

6%% 
PER ANNUM 

$5000 or more 

P AID QU ARTERLY AT 

BRIGHTON ^ 
FEDERAL 

SMIN6S MD UUM ASSOMATIM 

HIGHEST RESERVES 

ANNOM 

or norą 

.• 

4071 ARCHER AYINŪE 
CHICAGO. nUNOIS 60632 

TEL: U 3-8248 
(WEBI OF GAUVORKIA irPB.) 

6^ % 
PER ANNUM 

j 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami da 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtu foto nuotrauka 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad. vakarais Ud 9 vai 

3314 West 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

s.Miiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* 

I WA6NER and SONS I 
TYPEHKITERS, 5 

ADDING MACHINES | 
AND CHFAJH** KITKRS, = 
Nootnoja. Pardnoda, Tateo f 

Viri 50 metų patikimas J — § 
patarnavimas. r 

Phone — 581-4111 | 
| 8810 S. PnlasJd Rd., Chicago = 
S l Į l l u i i i i t i n i i i m i i m i i i H i i i t i i i i iH r i i ^ 

Padan 8 06 . Priekinių ratų r t^ul iav ima* 
ir balansavimas. Stabdžiai . Dusl intu
vai. Išmetamieji vamzdžiai i r kiti pa
taisymai. FTRESTONE T I R E S . Whael 
al ignment and bataiicfng. Brakes . 
Shock abeorbers. Mufflėra and papeš. 
Tone-Upa. LubricaUon. C b a n g e oi o i 
and Fi l ters 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Str^tt — T t l GR 8-7777 

Veikia mio 7 : 0 0 vai. r y t o iki 8 : 0 0 vai. v a k a r o . 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. p o p i e t 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS C E S A S 

I 

Nuo 
1914 Metų 

Midland Savings ap
tarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums ui 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes nor&tume 
bfiti Jums naudingi ir 
ateityje. 

Są*kaitos apdrausto* 
iki $40.000.00 

FRANK ZOGAS, 
President 

2657 W. 69th Street 
Chicago, III. 00629 

Pbooe 92S-74O0 

t LOAN ASSOCL\TK)N 
404* Archer A m u 
cMcago,iiL <ma 
Phooe: 234-4470 

8029 S. H&rlera A veeve 
Bridicevietf, D t #9456 

Tai, 698-0499 

erV4% 

pald ąoarterly 
4 Year Savings 

Certific&tea 
Minimom $S,000 

N <\ . , W ' 

a^JI 

*jHt% 
AB 

peneded dauy ^» 

J 
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,Draugo" 1977 metų kultūrinio priedo 
turinio ir pavardžių rodykle (indeksas) 

BENDRYBES 

ALŠENAS, Pr. Ties autografe šūs
nim 9. 24 

BARZDUKAS, Stasys. Mokytojų ir 
jaunimo savaitės programa 
2. 12 

*• " Laiškas iš lietuviško žodžio 
salos 9. 20 

BRADŪNAITE, Elena. Tarp Naujųjų į 
metų ir vasario šešioliktos 
1. 8 

brd. k. Apie knygas reikia kalbėti 
su meile 4.23 

DAINAUSKAS, Jonas. Nepastebėti 
Vlado Daumanto darbai ir 
mirtis 8. 27 

FSSCV. Rūpinamasi išleisti veikalą 
ap-.e dr. J . Šliūpą 1. 22 

GIRNIUS, Juozas. Grįžtant prie 
"Prano Dovydaičio" knygos: 
papildymai ir patikslinimą: 
3. 12 

DkL, J. Ties Gintaru ir Spinduliu 
stabtelėjus 9. 24 

JANKUS, Jurgis. Keturios minianū-
ros Ir bteratūra 4. 23 

Y. Antkapis Stunbofo kalimams ; 
Lenkijoje 2. 19 

Korespondente. Kanados ir JAV be-

Parenge P:vilas Gaucys 

Pokalbis su Ale 
12. 3 

Ant Dievo Delno. 
Rūta 11.26 

a. k Ar išnaudojam visas galimy
bes? Pora pavyzdžių 8. 20 

brd. k. Kultūrinis ateitininkijos an-
gažavimasis 8. 27 

** " Lituanistinė premija dr. V 
V. Maciūnui 11.19 

** " Mokslo ir kūrvbos išeivija 
11. 26 

** " Atsimenamieji ir pamirštieji 
3. 19 

*• ** Literatūrinio maratono proga 
5. 4 

" " Kitą savaitgalį skirsime poe
zijai 5. 21 

" " šiuolaikinės a r anuolaikinės? 
10. 29 

*• ** Kumirines veiklos naujumai 
10. 15 

*• " A r išnaudojam visas galimy
bes? 6. 11 

uvių jaunimo suvažiavimas i OPLDAUSKAITĖ, Birutė. įspūdžiai 
1. 22 

ŠEŠPLAUKIS. Alfonsas. Dvejos iš
kilmės Notre Dame univers: 
tėte 6. 18 

ŠILBAJORIS, Rimvydas. Iki pasima 
tymo simpoziume 11.19 

ryba — mūsų dvasinis fondas j Veikli, įaunėianti ir gausėianti Lietū

ky, b. Valandėlė pas Cibus Toluvo^e 
10. 15 

te. Pasikalbėjnnas su Armuru > 
Miltenu 7. 30 

iš lietuviškų knygų parodos 
Madisono universitete 2. 19 

DUNDZILA. Antanas. Apie lietuvius 
ir saviems ir svetimiems 
6. 18 

vių rašytojų draugija 3. 19 
VISVYDAS, Pr . Kelios kultūrinės pa- i 

straipos 10. 20 
VOLERTAS, Vytautas, Dirbančio 

žmogaus keliais (V. Maciu-j 
nas) 12. 24 

TIKSLIEJI MOKSLAI 

RADŽIUS, A. Gyvybės jieškojimai 
visatoje 6. 11 

" " Juodosios žvaigždės paslaptis 
10.29 

ZICKUS, P . Naujų energijos šaltinių 
bejieškant 7. 18 

KALBOTYRA 

| BARZDUKAS, SL Kalbos taisyklin
gumas ir grynumas 2. 28 

STONYS, M. Dar dėl svetimų vardų 
rašybos 3. 26 

" " Svetimžodžiai mūsų kalboie 
4. 30 

** " Užmojai pataisvti rašybą 
6. 25 

"* " Dviskaita lietuvių rašomojoj j 
kalboj 9. 17 

** " Pataisyta rašyba 9. 24 
Kalbinių trūkumų tvanas 12. 3 

Takas į Naujuosius metus. Nuotrauka Algirdo Grigaičio 

" " Čiurlionis 1910 metais Pary
žiuje 8. r 

Pokalbis su dailininku Vladislovu 2i-
lium pirmosios jo parodos iš
eivijoje proga 1. 8 

Pokalbis su dailininku Romu Viesulu. 
Amerikos grafikos trisdešimt
mečio paroda 1. 15 

LABUTIS, J. Europa iš kairės ir de-l E U . Žvilgsnis | šių metų Europon - ___ _ . - - - - - - - -• p R l I > J S K I S j K = Varr-^io 
lietuviškųjų stud:ių savaitę ir ŠATAS. D. Svetimų vardų rašyba 1. 8, " » ^ ? f i . f ! _ * a n T . r r T " šinės 8.6 

Mm. P. Modernios kūrybos suprati-į j°s paskirtis 9.10 
mo jieškant 12. 31 i GIMBUTAS, Jurgis. Vilniaus univer- į 

HESUNATTIS, Vytautas- Apie vai--

VAIČIULAITIS. A. Leonardo Damb-! taryba ir jo lituanistiniai nn-
riūno kalbiniai raštai 11. 19 i k i n i a i 4- 2 

siteto 400~ metų sukakties ja-1 ZUBRAS, A. Ltaamstinis veikalas i RANNIT, Aleksis. Čiurlionio buvimas 
duofciius ir velnius 6. II skata išeivijai 12. 17 

PIKCNAS, Justinas- Ateitininkijos Į ** ** Netrukus bus Lituanistikos 
devintojo kongreso belau-Į instituto suvažiavimas 10. 2S 
kiant L 22 | GkL J. Gelbėkimės iš permanentinių 

PRUNSKIS. Juozas. Apie Europos; vertybių laidotuvių 7. 23 
moteris 9. 24 Į Iš Lituanistikos instituto veiklos 7. 2 

• " Prof A. Ames apie laiškų ra-j JANKUS, Jurgis. Svečias iš anaput 
šymą laikraščiui 11. 5 vandenyno 4. 9 

SABALIS, A. Viešnagt Skandinavi- į « » Vakaras su Terese i r Jonu 
joje 10. 8 Bogutom 3. 5 

T. A Latvių knygų derlius išeivi- \ J A V LB Kultūros tarybos sveikini 

anglų kalba 4. 23 

MENAS, PARODOS 

B. 

joje 7. 21 
V. Pr. Ką jiems žada mokslas ir 

menas 4. 16 
" " Vasariški apmąstymai 7. 9 
• " Šekspyro eilutės šiuolaikišku

mas 8. 6 

RELIGIJA IR FILOSOFIJA I kz. 

mas 12. 24 
Kalbamės su JAV LB Kultūros tary

bos pirm. Juozu Gaila 3. 2f 
Kultūrinė deformacija Lietuvoje (J 

Jurašo, V. Kavolio, T. Venc 
lovos ir V. Vardžio pasisa 
kymai) 12. 3 
Dainuotinės poezijos valanda 

5. 14 
BAGDANAVICIUS, Vytautas. Lietu- " •• Kalba, literatūra ir tautos gy

vių tautos filosofijos bruožus vybė 6. 4 
pasekant 1. 29 j LANDSBERGIS. A Pajudinkime į 

" " Mūsų kapai yra užminuoti i "įšalusias" knygas 3. 2S 
amžinybės žadintuvais 4. 9 i MERAS, fi rimtim Žodis LRD pre-

" " A r mūsų laikų žmogus gali i mijos įteikimo iškilmėje 12. 3 
aukoti? Teologinės problemos ; Mln. P. Problemos pramoginiam skai-
Prano Manelio knygoj 10. 15 

" "Pirrnir.§ žmonijos religinė tra
dicija 12. 24 

YLA Stasys. Arkiv. J. Matulaičio 
mirties minėjimų proga 1. 22 

Buitinių liaudies menių pro
jektas Chicagoje 5. 21 

BRADCN'AS, Kazys Aksominių gel
mių dailininkas. Vladislovo 
Žiliaus darbų paroda Čiurlio
nio galerijoje. Chicagoje 1. 22 

brd. k. Jaunieji menininkai Jaunimo 
centre. Chicagoje 1. 15 

'* " Kai dailininkė įninka į vieną 
kurią temą 3. 26 

" " Juozo Sodaičio ekslibrisai 7. 9 
" " Lietuviškosios grafikos klasi

ka nemiršta. Su Telesforu 
Valium atsisveikinant 12. 10 

DAINAUSKAS, J. Eleonoros Marčiu
lionienės keramika 6. 25 

GLIAUDĄ Jurgis. Rasos Arbaitės 
dailės paroda 5. 28 

" " Nuo režimo chaltūros į avan-
I gardizmą 10. 29 

JANKUTĖ. Nijolė. Baltas medis ir 
vivingrieji raštai 10. 29 

JAUTOKAITĖ, Saulė. Turtinga farao-

Londone ir Beris von Anrep 
8. 27 

RĖKLAITIS, Povilas. Senovės lietu
vių religijos architektūriniai 
pėdsakai Viniuje 2. 5 

" " Seniausi Lietuvos dailės pa
minklai, per karą dingę, at 
rasti Goetingene. Vakarų Vo
kietijoje 5. 7 

TAMULIS, Juozas. Marytės Gaižu-
tienės keramikos parodą ap
lankius 4. 23 

URBAITYTĖ, Elena. Pirmoji pabal-
tiečių dailės paroda New Yor-
Ke 12. 3 

V. J . Belgija laukia Rubenso 4. 16 
V. Pr. Dainos b dai 'ės dienos 7. 2 
VALEŠKA Adolfas. Mūsų dailės pa 

rodų problemos 7. 30 
" " Lietuvių tautos meno charak

teris 12. 17 
VARNELIS, Kazys. Sukaktuvinė dai

lės paroda New Yorke 12.17 
VIESULAS. Romas. Vlado Vildžiūno 

skulptūrų paroda 8. 20 
Vlado Vildžiūno skulptūra Murphy 

skulptūrų sode. UCLA, Los 
Angeles 12. 24 

ZAILSKAITĖ. Aldona, Trijų jaunųjų 
dailininkų belaukiant 5. 21 

filosofas Jan 

tvme 7 i s i no kapo paroda 7. 16 
Kultūrinis gyvenimas ir spau- i " " Moteris dailės pasaulyje 11. 5 
oa 8.13 KKIŠTOLAJTYTĖ, VIDA Kęstučio | 
Knyga skirta kūrybos funk- Zapkaus paroda Soho kvarta-
cijai 9. 3 le 7. 9 
Žmogus tarp darbo ir kultu- " " Mintys Dargio parodą aplan- j CHOMSKIS, BALYS. Brolių Smetonų 
ros 12. 17 j kius 11. 5 koncertas 3. 5 

"Romeo ir Jul i ja" Chicagoje 
4. 9 

MUZIKA, KONCERTAI 

LABUTIS. J. Čekų 
Pa*očka 4 9 

» »"LKB Kronikos" leidėja: \ N A K A S . Alfonsas. Pastabos apie du , LAPĖ . P r a n a s . Medaliai, garbės | 
penkmečio šviesoje 4. 9 literatūros vakarus 4. 2 laxštai, pagyrūnai 2. 26 
r~. * i ^ v * - Ko'^Vnvs- t .. * ,, .- W „ ^ : „ A MURINAS, Br. Tremties madonos i r | JAUTOKAITĖ, Saulė. Charles Gou-
1-iiosoias i***.*. - - « - " Paskirta Stasio saikauauo Kury™* ^ . ^ ! į n k a_ r ^ ^ t i n e - , nod "Romeo i r Juliją" pasi 

.JOS iaw n r a m n a Q 1 0 k i s - Taikos premijos «~ p r e m i j a g 1Q 

„ m ^ e a t ^ ; ,. . , ._,., Pokalbis su poetu Tomu Venclova 
Katal*4 soaaunes politikos , ^ ^ ^ c e m ^ i š e i v , j o s l i t e . 

. . . ^ - r E 1 ? . : : , J C a S L. - . . . ratūrą, jo paties situaciią ir 
^ k a s T 1 3 8 " ^ ^ I kultūrinį gyvenimą okupuoto] 

PRUNSras, Juozas.. Ponir&įs^prol . į ^ ^ ^ ^ ^ Kaziu Almenu, 
Manelio žodis anie Euchans- j 
tiją 10.15 

L fc RIMŠELIS. V. Kultūra žmogaus pri 
^ M L gmities sudievinimui 12. 24 
^ ^ ^ Z . K. Slapt s:.v:etin:ai ; statai, lie-

^ L čiantys religiją 2. 5 

Į1SUOMENTNĖ. POLITINĖ IR 
CKIN1 VEIKLA 

VAINAUSKAS, J. Oskaras Vladislo
vas Milašius — Lietuvos dip
lomatas 5. 28 

Dn. J. Muravjovo šmėkla vėl švais
tosi Lietuvoj 3. 5 

FRIDMANAS, Miitonas. Kapitalizmo 
ateitis 6. 18 i 

YLA Stasys, Darbų apmąstymas 
Vasario 16 proga 2. 12 

KOJELIS, L'nas. Helsinkio nutarimų 
reikšmė lietuviams 2. 19 

LABUTIS, J. Požiūris į darbą — ge-
rovinės visuomenės problema 
2. 19 

MACEINA, Antanas. Ryšiai su tė
vyne 9. 17 

Pasikalbėjimas su Anthony de Me-
eus'u Cahiers du Samizdat 
redaktorium 1, 29 

SNIEGĮPJOVAS, Gelijus. Atsisakiau 
sovietinės pilietybės 8. 27 

"Draugo" dvidešimt šeštojo 
romano konkurso laimėtoju 
3. 5 

Pokalbis su prof. Rimvydu Šilbajoriu, 
3-jo mokslo ir kūrybos simpo
ziumo mokslinės programos 
vadovu 3. 19 

Pokalbis su dvidešimt šeštojo "Drau
go" romano konkurso mece
natu Algiu Raulinaičiu 5. 7 

Pokalbis su dr. Vytautu Klemu, 3-jo 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mo griežtųjų mokslų progra
mos vadovu 5. 14 

Pokalbis su dr. Jonu Griniumi, Sta
sio Šalkauskio premijos laureatu 9. 17 
Pokalbis su dr. K. Ambrozaičiu, ko

miteto pirmininku. Mokslo ir 
kūrybos simpoziumui artė
jant 11. 12 

Pokalbis su dr. Janina Rėklaitiene, 
III mokslo ir kūrybos simpo
ziumo humanitarinių ir socia
linių mokslų paskaitų vadove 
11. 19 

Pašneke^-s su simpoziumo organiza
cinio komiteto vicepirminin
ku inf. J . Rimkevičium U. 10 

Pašnekesys su dr. Mindaugu Vygan
tu, simpoziumo medicinos 
mokslų vadovu 11. 19 

čiui nuo dailininko Povilo Pu-
zlno mirties praėjus 10. 22 

NARCNE, Janina. Trijų menininltų 
kūryba 4. 30 

PLIOPLYS, Audrius. Čiurlionio dar-

Juiiją" pasi 
tinkant 2. 26 

" " Įspūdžiai iš Blandyčių konrer 
to 8. 27 

YAKUTIS, Kazys. Aldonos Kepalai-
tės koncertas 10. 15 

bai 1912 metais Londone 8. 6 j Kalbamės su kompozitorium jo sim-

STOCK. Pabaltijo klausimas tarp-, P R U N S K I S . J. Poezijos dienos Chi-1 

\ 

tautinėje rašytoju organizaci 
joje 10.22 

Z. K. Saul Bellrw snie disidentus. 
Pytų Europą ir Sovietų Są
jungą 4. 2 
KULTŪRINE VEIKLA 

ANDRLEKUS, Leonardai. Tautos ku-

cagoje 6. 4 
Red. Ko labiausiai reikia lituanis

tinėms mokykloms 10. 22 
SABALIS, A. Baltistikos s*udijų kon- Į 

ferencija Stockholme 7. 16 
SAKADOLSKIS, Romas. Simpoziu-1 

mas paskatino talką studen
t a u s 12. 24 I 

poziruo veikalo proga. Muzi
ka ir poezija Dariaus Lapins
ko rankose 11. 12 

LAPAS, R. Etninės plokštelės Ameri
koje — užmirštas paveldėji
mas 2. 12 

LIEPAS, Stasys. Bostono muzikinių j 
rūpesčių temomis 8. 27 

" " Kanados pažibų koncertas 
10. 22 

" " Jeronimo Kačinsko kurinių' 
koncertas Bostone 12. 3 

PAKŠTAS, Balys. M. K. Čiurlionio; 
ansamblis dainuoja groja, \ 
šoka i r gieda Chicagoje 2. 5 j 

Pokalbis su kompozitorium Aloyzu ' 
Jurgučiu, "Dainavos" an-1 
samblio muzikiniu vadovu. 
ir dirigentu 4. 30 

PRUNSKIS, J. Baleto studijos de
šimtmetis 5. 14 

RCTA, ALĖ. Tiltas iš praeities į ry
tojų 2. 26 

SKRUPSKELIENĖ, Alina. Raimon-
mondos Apeikytės rečitalis 
4. 9 

'* " Ar sėkmingai pereita kūlgrin
da? 5. 14 

STAKNIENĖ. Alina. B. Briteno "No- j 
jaus tvanas" 7. 2 

ŠIMKUS, Algis. Onos Pliuškonienės' 
rečitalis Chicagoje 5. 21 

" " Ričardo Daunoro koncertas | 
Chicagoje 9. 3 

" " Vytauto Puškoriaus ir Viole- į 
tos Karosartės koncertas 10. 8, 

SUDARGIENĖ, Ava. Rimta komedi
ja "Monika". Premjera Aust
ralijos lietuvių scenoje 1. 15 

VIDŽICNIENĖ, Rūta Klevą, Uni
versalumas ir lietuviška dra
ma 10. 15 

VISVYDAS, Pr. Birutės Pūkelevičiū-
tės drama "Palikimas" Los 
Angeles lietuvių scenoje 5. 28 

Ž. J . Amerikos spauda apie Jurašo 
Mackbethą 6. 4 

Z. K, Jono Jurašo Mackbethas iš
kiliųjų spektaklių tarpe 8. 20 

LITERATŪROS MOKSLAS 
IR KRITIKA 

Aiiooua Dargis Sviipuuuojiau* klouną* 

** " Brazdžionio poezijos pilnatis j 
Markaičk) muzikos aplanke' 
11. 5 

** " Mūsų muzikinės veiklos nau- j 
jiena. Instrumentalistų an
samblio ir solistų koncertas į 
11. 19 

** " Vakaras, galintis tapti reikš
minga gaire. D. Lapinsko 
simpozinį veikalą išgirdus 
12. 3 

" ** Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū-
nų kamerinės muzikos kon
certas 12. 24 

" " Manigirdas Motekaitis su Chi-
cagos Filharmonijos orkest
ru 12.31 

V. Pr. Akacijos baltumu žėrinti so
listė CB. Dabšienė) 12. 17 

VEBLAmS, Julius. Nemirtingasis! 
Ludwig van Beedioven 9. 3 

VTDŽIŪNIENĖ. Rūta Klevą. Muziki
nės legendos gimimas 3. 5 

VISVYDAS, Pr . Poeto ir muziko "Pil
natis" 9. 10 

TEATRAS 

brd. k Naujas mūsų teatro žybtelė
jimas 10. 8 

JURAŠAS. Jonas. Dabartinio Lietu-i 
vos teatro nuostoliai 12. 10 

KEBLYS, Kęstutis. Kai temos siūlas į 
vejasi vidinės kančios ka- į 
muolį. įspūdžiai ir svarsty
mai po A Landsbergio ir D. 
Lapinsko "šventojo narvo" | 
premjeros 9. 24 

KLYGIENĖ. Aldona. Violetos Karo-i 
saitės kelias į šokį 12. 24 

kz Pasitraukęs iš Lietuvos, įkūrė 
pantomimos teatrą Švedijoje 
12. 31 

LANDSBERGIS, Algirdas. Jurašo 
Mackbetas New Yorko sceno
je 5. 21 

NAKAS, Alfonsas, Dešimt dramų 
XX-me Stratfordo festivaly 
3. 26 

" " Toronte rengiamas ketvirtasis 
teatro festivalis 5. 7 

" " Dar kartą teatro festivalio j 
tema 5. 28 

" " Nauti Stratfordo festivalio 
įspūdžiai 7. 23 

" " Paskutinė viešnagė Stratfor-
de 11. 5 

Pokalbis su premjerinio dramos 
spektaklio režisierium Da
rium Lapinsku 8. 13 

Pokalbis su "šventojo narvo" auto
r ium 9. 24 

a.v. Prancūzijoje pradėti O. V. Mi
lašiaus minėjimai 4. 23 

" " Nauji Milašiaus minėjimai 
Prancūzijoje 8. 20 

" " Dar apie Milašiaus jubilieji
nius metus Prancūzijoje 12. 3 

ALŠĖNAS, Pr. Nepamirštamas poe
tas ir bohemininkas 7. 23 

Bgd. V. Ar mažų tautų literatūra 
turi prasmės? 5. 7 

brd. k. Literatūrinei pamainai kei
čiantis 1. 29 

DAINAUSKAS, J. Paryžiuje ir Chi
cagoje ruošiamasi pagerbti 
O. V. Milašių 3. 12 

*• " Pranas Pcr.kaitls — aktualus 
lus ir šiandien 7. 16 

GIRDŽIUS, Pranas Dom. Oskaras 
Milašius buvo mano draugas 
7. 9 

GLIAUDĄ, J. Mirė du rusų superra-
šytojai 8. 13 

" *' Lietuvių literatūros kritika 
9. 3 

" " Dostojevskio dienos Danijoje 
11.5 

JANKUTE, Nijolė Šatrija turėjo tik 
vieną tokią raganą. Rašyto
jos Marijos Peškauskaites-
Šatrijos Raganos 100 m. gi
mimo sukaktuvėm 3. i 

JONYNAS, Vytautas A. Oskaro V. Mi
lašiaus Miguel Mafiara 9. 17, 
24 

LANDSBERGIS, A. Lietuvių literatū
ra ir sovietinė estetika 10. 1 

LIULEVICIENE, A. Meninės priemo
nės Vinco Ramono "Kryžiuo
se" 7. 30; 8. 6 

MACICNAS, Vincas. Pilypo Ruigio 
rankraštis anų laikų rėmuose 
5. 7, 14, 28 6. 4 

Mln. P. Tarp impressionizmo ir 
ekspresionizmo 4. 30 

NAKAS, Alfonsas. Žvilgsnis į Juliaus 
Janonio reabilitaciją 4. 30 

PL. Požėros "šamos" Ir Stalino 
"šalna" 11. 19 

Sav. J. Rainer Maria Rilkes pasku
tinė žemiškoji buveinė 4. 16 

SKRUPSKELYTE. Viktorija. Trys 
prancūzai apie Oskarą Mila
šių 7. 23 

Stokh. Reiner Kunze — Rytų Vokie
tijos poetas 3. 26 

V. Pr. Kūno dalių tvarkymo atsto
vai 1. 15 

V. Pr. Užuominų galia ir jų baimė 
5. 28 

V. Pr . Dėmesys dabarties pasaulio 
literatūrai 7. 2 

VENCLOVA. Tomas. Lietuvių poezi
ja abipus Atlanto 7. 2 

Z. K. Nauioii lenkų poezijos ban
ga 2. 19 

" " Knyga apie psichiatnnį tero-

| BALTRUŠAITIS, Jurgis. Kenčiančiai 
tėvynei. Vertė A Tyruolis 
2. 12 

BARONAS. Aloyzas. Punao šakelė 
5. 28 

BILAISYTĖ, Živilė. Žodynas 5. 28 
BLEKAJTIS, Jurgis. Nauji eilėraš

čiai 7. 9 
BOGUTAJTĖ. Vitalija, Laikui 1. 8 
BRADCNAS, Kazvs. Du eilėraščiai 

4. 16 
" " Dievas liepė tau būti (5 eū.) 

8. 20 
| BRAZDŽIONIS, Bernardas. Sauja 

druskos (4 eil.) 2. 5 
" " Ištremtiesiems (6 eil.) 11. 19 
" " Prie kūčių stalo 12. 24 

Eilėraščiai is okupuotos Lietuvos 
(4 eil.) 2. 19 

GUSTAITIS, Antanas. Nauji eilėraš
čiai 3. 12 

" " Proziški apmąstymai (2 eil.) 
11. 26 

Iš šių dienų amerikiečių poetų kūry
bos. Vertė D. S. 9. 24 

Iš amerikiečių moterų poečių kūry
bos. Vertė D. S. 10. 29 

Iš estų šių dienų poezijos (4 eil.) 2. 26 
Iš O. V. Milašiaus poezijos (4 eil.). 

Išvertė A. Vaičiulaitis 5. 21 
Iš portugalų poezijos. Miguel Torga 

(7 eil.). Išvertė P . Gaučys 11. 
12. 

Iš Rytų Vokietijos poezijos. (8 efl.). 
Vertė Rytprūsietis 3. 26 

Iš Giacomo Leopardi poezijos. Vertė 
A. Tyruolis 12. 17 

YLUVIS, Juozas. Želmenys žemėje, 
žvaigždynai danguje (5 eil.) 
4. 9 

MYKOLATnS-PUnNAS, Vincas. Bir
želio 15 (4 eil.) 6. 11 

NAGYS, Henrikas. Nauji eMėraščiai 
3. 5 

PILKA Petras. Duona namuose (5 
eil.) 9. 17 

PIONTEK, Heinz. Žemiškos psalmės. 
Išvertė A Tyruolis 8. 13 

PRAPUOLENIS, Bernardas. Legen
dos apie Australiją 5. 7 

RADŽIUS, Aleksandras. Palmių pa
vėsyje (5 eil.) 1. 29 

" - Mėlyna banga iš lėto liejasi 
(4 eil.) 4. 30 

" " Ant planetų supasi drugiai 
10. 1 

RAKAUSKAITĖ, V. Raida «. 25 
RCKAS, Antanas. Svajonė (2 eU.) 7. 
SADŪNAITE, Danguolė. Mano tėvas 

mirties dieną (4 eil.) L 15 
23 

M " Kai debesys ir žemė u i ran
kų laikosi 7. 2 

" • Lietus tiktai šokiui 8. 27 
SANTVARAS, Stasys. Gimimo gies

mė (3 efl.) 6. 18 
SALTAITYTĖ-STANKUVIENfi, Ma

rija. Pavasaris Vakarų Vo
kietijoj 42 

SRUOGA, Balys. Mėlynoji paukštė 
(5 eil.) 10. 15 

SUVATDAITĖ, Nijolė. Marelės pa
saulis 7. 16 

ŠAKYTĖ, Stasė. Nesantiems tiek 
daug 9. 3 ^ 

ŠLAITAS, Vladas. Apie stebuklas 
6. 4 

• M Monako valstybėlė (6 eU.) 
10. 8 

ŠVABATTĖ, Julija. Vilties 
valtis (6 eil.) 11. 5 

VAIČIULAITIS, Antanas, 
5. 28 

VENCLOVA, Tomas. Eilėraštis apie 
draugus 3. 19 ' 

- " Eilėraštis 5. 28 
" " 1956 metų eilėraščiai 7. 30 
" " Eilėraščiai (3 eiL) 12. » 

VTNOKUR. Arkadijus. Eilėraščiai 
12. 31 

VKVYDAS, P . Kelionė 1. 22 
" " Smėnd baladė 9. 10 

BELETRISTIKA 

BARONAS, Aloyzas. Priekvaiša 1L 
26 

CINZAS, Eduardas. Trys dienos lais
vės 9. 3, 10 

EGLITTS, Anšlavs, Strimagalviais 
pirmyn. Išvertė J . Gliaudą 
4. 30 

JANKUS, Jurgis. 2*a2s 7. 23, », 
8. 6 

MERAS, Icchokas, Aukštasis sep
tintas aukštas 1.29 

" " Oazė 8. 13 
VTNOKUR, Arkadijus. Dvi rezistenci

nės apybraižos 2. 12 
• " Tikra pasaka. Jensas ir Sfi-

mas 12. 31 
VOLERTAS, Vytautas. Greitkelis 

10. 1 

KNYGŲ RECENZUOS 

Abr. K. Albino Baranausko trilogijos 
II tomas 3. 19 

ALGA, T. Devintąją Pradalgę be
vartant 1.8 

M " Vytauto Alanto oovefių rink
tinė 2. 26 

,. I L » 0 ' 1 5 . . J . , » vr * ^ , i BAGDANAVICIUS, V. Įvadas i pre-" Šefuos "dialogai" Mykolo ! « « « * . v « _ h* v l „ F \ * 
Sluckio veidrodyje 11. 12 

POEZIJA 

mijuotą knygą (Mero) 11. 12 
BALYS, Jonas. Knyga apie Peansyt-

vanijos angliakasių Lietuvą 
3. 19 

ALEKANDRE. Vicente. Sunku (3 j B ^ - V į ^ . T * 5 ™ ! * * " 
eil.) Išvertė P. Gaučys 10.221 M ,. J^J? tomo V,knyg*t, J T * « 

ANDRĖS. Stefan. Iš kalėdinės poezi- Uetavw reformacija i r JAV 
jos. Vertė A. Tyruolis. 12. 24 

ANDRIĖKUS. Leonardas. Anapus 
rytmečio ir vakaro 8. 6 

Atsisveikinimo puokštė Vytautui Na
kui (3 eil.) 12. 3 

AUGINĄS. Balys. Nubunda žydintis 
kraujas 5. 14 

(Karoso) 9. 3 
GALINIS. Leonas. Realiame paaug

lių pasaulyje (Frankienės) 
1. 15 

" " Stasiaus Būdavo 
"Europietė" 4. 9 
(Nukaiu l 5 paL). 

\ 


