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EKUMENINES IDĖJOS DOBILO "BLIIDF

1

deiį vaidmenį jo "Blūde", jo eku
meninėms nuotaikoms ir pažiūroms
Kadangi nuo kun. Julijono Lindėssusidaryti.
Dobilo gimimo jau yra praėję dau
Pradžios mokyklą baigė Joniškė
giau kaip šimtas metų, o nuo jo nas "Altorių šešėly". Bet tai neįei lyje, o tolimesniam mokslui buvo
mirties eina keturiasdešimt ketvirti; na į šio pranešimo temą ir nuo to nuvežtas į Kuldingą, kur klebonavo
kadangi jis buvo Panevėžio, tegu preliminarinėse pastabose atsiribo jo dėdė kun. Tomas Paltarokas. Cia
daugeliui labai mielo, bet vis dėlto jame.
Dengėsi slapyvardžiu, nes jstojo į vokiečių gimnaziją. 1891 m.
provincijos žmogus, tai jį mačiusių "Blūde" buvo pareikšta daugybė baigė 4 klases. Porą metų po to
ir pažinusių skaičius ir dėi metų, naujų ir drąsių minčių, nesutin gyveno Panevėžyje ir mokėsi loty
ir dėl vietos yra ribotas: Visa tai ver kančių su tada beveik visuoti nų kalbos. 1893-1898 m. mokėsi
čia įvade bent trumpais bruožais su nai įsigalėjusia opinija, minčių, ku Kauno kunigų seminarijoje. Pus
pažindinti su jo gyvenimu ir sumi rias dabar, daugiau kaip po pusės metį pavikaravęs Raseiniuose, 1898
nėti bent svarbesnius jo raštus.
šimto metų, pavadintume ekume m. gale buvo nukeltas į Mintaują,
Antra. Taip jau mūsuose įprasta, ninėmis. Tai ir t bus šio straipsnio paskui Skaistkalnę ir Feliksbergą
»•* kad, minėdami kitus, labiausiai pa- centras.
(Pilbergą), Latvijoje. Pastarajame
siminime patys save; keldami kitų
bažnytkaimyje praleido 1905 m. re
Biografiniai duomenys
nuopelnus, dar labiau išsikeliame
voliuciją.
.savo pačių. Nuo tos ydos nesu lais
Julijonas Lindė gimė 1872 m.
Apie šį laikotarpi turime du pasa
vas ir aš, todėl įvade turėsiu pasi lapkričio 17 d. Dovydų kaime, Gru kojimus, iš dalis sutampančius, 2
sakyti, kokie ryšiai riša mane su žių parap., Joniškėlio valsčiuje, Bir dalies skirtingus. Pirmasis yra Dau
Atsirado naujas žmogus — he kun. Lindę Dobilu, kodėl aš čia apie žų apskrityje. Jo } gimtinė beveik manto Cibo, kurį jis girdėjęs iŠ kal
viduryje tarp šių .didesnių mieste bininko Petro Būtėno, Lindės-Dobi
rojus su kitokiais jausmais, lais jį kalbu.
Po
dviejų
įvadinių
pastabų
bus
lių: vakaruose Linkuva, šiaurėje lo giminaičio: Susipažinęs su tuome
vas nuo baimes, šis jo kelias taip
Vaškai, rytuose Pasvalys, pietuose — tinėmis socialinėmis idėjomis, kun.
gi nėra lengvas. Reikalauja tam pagaliau prieita prie temos.
tikros asmeniškos
ekspansijos,
Kun. Julijonas Lindė, prieš 66 Joniškėlis. Iš pietų ir rytų didžiu Lindė "pradėjo ir iš sakyklos skelbti
iliuzijų, kitokių siekimų, kurie metus išleisdamas
savo romaną liu vingiu supa Mūšos upė, kuri toleranciją, žmoniškumą ir brolybę.
yra daugiau meilė, kaip estetinė "Blūdą", prisidengė Dobilo slapy Latvijoje, prie Bauskės, susiEejusi Kad latviai paklusniai dėjosi į širdį
romantiška jėga, arba kūryba, vardžiu. Dengėsi ne nuo rusų val su Nemunėliu, gauna Lielupės var tuos gražius pamokymus, paaiškė
kaip išliekanti, pozityvi jėga.
džios, nes spaudos draudimas jau dą. Tai Lindės gimimo metų pakur- jo 1905 metais. Tuo laiku visoj
L. Trilling ("Sincerity and aštunti metai buvo panaikintas; šc, Kauno Kuršo gubernijų pasie Latvijoj gaivališkai plėtėsi riaušės
authenticity" 71) jieško atviru dengėsi labiausiai nuo brolių kon- nis, o Nepriklausomybės laikais — prieš ilgus amžius trukusią vokie
mo ir autentiškumo romane. G. fratrų, kurių gyvenimą, veiklą ir Lietuvos — Latvijos pasienis, turįs čių baronų priespaudą. Dvarai bu
Visuomet buvo ir bus įvairių Lukacs ("Realism in our time" elgesį gal net aštriau ir neigiamiau Lietuvos pusėje Sek tiek latvių, o vo deginami, o savininkai išžudomi.
teorijų literatūroj. Kai kurios yra 64) narplioja modernizmo ideo- romane pavaizdavo, negu po 20 rae- Latvijos pusėje šiek tiek Hetuvių. Rusų valdžia dažnai buvo bejėgė.
linkusios užgriebti daugiau išra- logiją, o M. Wehz ("Philosophy į į tai padarė V. Mykolaitis-Puti-1 Ši biografinė smulkmena vaidina di- Bet Pilberge kaip niekur nieko —
dimo, fikcijos, kitos — daugiau in literature" 63) randa apsčiai
ramu. Parapiečiai susilaikė nuo ne
realybės. Bet toks W. J. Harvey filosofijos Šekspyro, Voltairo, Tolsžmoniškų veiksmų.
("Charakter and the novel" 65) tojaus ir Prausto raštuose. JauRudeniop klebonas išvažiavo )
sako, kad vis tiek retas pripažįsta, čiama, kaip paliekamos senesnės
tolimą parapiją talkininkauti trijų
jog menas neimituoja, neseka idėjos ir struktūros, o artėjama vis
dienų atlaidų šventėje O kai tre
Jrtjooac Ltode-Dobilas (187MSS4)
gamtos ir žmogaus natūros. Dėl kažkur arčiau žmogaus ir jo gyvečią dieną grįžo, savo parapijoj iš
šito daugiausia ir kyla nesusi- • nimo. Atrodo, kad anglai su sagirdo raudojimą. Tuoj paaiškėjo:
pratimų bei įvairių teorijų, ku- vo 18 šm. biografijom ir Russeau
jam nesant namie, kažkas jo para- Juozapavičių į Varnius ilsėtis. Cia tai kuopai pirmininkavau. Tada ir
rfuose rašantis gali lengvai pa-, ^ savo "Conressions'' yra tarsi
piečius sukurstė. Minia nuėjo j dva būdamas, baigė rašyti ir 1912 m. J. Lindė-Dobilas mane pažino. Kai
klysti, ypač jei griežtai laikysis "kalti" dėl to Šiandieninio Žmorą, viską sudegino, sunaikino, iš išspausdino savo "Blūdą". Kilus mirė, iš Kauno nuvažiavau į jo lai
bent jų vienos, sako W . J. Har gaus atviro vaizdavimo, išpažini
žudė. Bet netikėtai atskubėjo rusų triukšmui kunigų tarpe dėl "Blū- dotuves. Kai "Meno kuopa" 1935 m.
vey.
mo ir neformalizmo.
kariuomenė, riaušininkus apsupo ir do", 1914 m. nusikėlė vėl į Latviją.- kovo mėn. surengė Panevėžy jo mituoj pat 60 vyrų sušaudė Klebo į Alūkstą vikaru ir miesto mokyklos nėjimą, vėl atvažiavau skaityti pa
Anglas E. Muir ("The strucBet žmogus juk vis dar įpintas
nas rado juos visus ant šventoriaus kapelionu. Karo metu su mokykla skaitos. Tai buvo pirmas įsigilini
ture of thė novel" 63) skirsto ro į visokias dogmas, papročius, jis
nusikėlė į Jekaterinoslavą (dabar mas į Dobilą ir jo kūrybą. Tuo pa
suguldytus.
manus į veiksmo, charakterio, dar formalus. Jis turi tai matyti,
—Klebonėli, jei būtum buvęs na Dnepropetrovskas). Grįžo 1918 m. čiu metu parašiau straipsnį apie
dramatiškus, kronikos ir periodo jeigu jis išverčiamas ir parodomas
"Ateityje".
Universitete
mie, nebūtų visa tai jvykę. Sis įvy vasarą ir vėl kunigavo Latvijoj: pra Dobilą
nupiešimo romanus. Jam atrodo, toks, koks yra. Jis turi rasti sveiką
kis jaunam kunigui buvo baisus džioj Kurmenės filialistu, o paskui skautai vyčiai suruošė Dobilo pa
kad dramatiškas yra pats geriau egzistenciją, net
išprotėdamas.
smūgis. Sunku vaizduotis, kiek Skaistkalnės klebonu. Abi šios vie minėjimą, vėl turėjau skaityti pa
sias. O baigia pastaba, kad apra (R. D. Laing). R. Scholes sako:
Tos paskaitos santrauką
skausmo turėjo iškęsti, kol visus 60 tovės yra prie Nemunėlio Radviliš skaitą.
šydamas gyvenimą, rašytojas tu Šartre kaltina
struktūrai istus.
palaidojo, kol visas našles aprami kio. Dr. Jono Yčo, tuometinio Pa red. prof. I. Tamošaitis įdėjo į "Vai
ri jį transformuoti į pozityvų ir Sartre galvoja, kad žmogus gyve
no" (Daumantas Cibas, Tylusis nevėžio gimnazijos direktoriaus, rą". Taip krovėsi medžiaga apie ma
reikšmingą vaizdinį. Jei to nėra na istorijoj, bet jaučiasi geriau
mąstytojas, "Mūsų Vytis, 1971 m. kviečiamas, 1922 m. vasarą atsikėlė no buv. direktorių ir mokytoją. Kai
romane, jis tampa konfesija, iš mitą mitologijoj. Levi — Strauss
į Panevėžį, kur iki 1925 m. buvo atėjo laikas rašyti universitete se
Nr. 1, 13 psl).
pažintim. Periodo romanas — vi sako: žmonės gyvena mite ir sle
suomenės kritirnosi piešėjas — piasi nuo jo istorijoj; jam istorija
LE XVI tome, 222 psl. sakoma: lietuvių k. ir literatūros mokytojas, minaro darbą, prof. V. Mykolaičiui
jam yra žurnalizmas. O nauje yra mitas, kurią žmonės padaro
"(Lindė) Nelaimingai patikėjęs, 1925-27 inspektorius, 1927-34 direk pasisiūliau rašyti apie Lindė-Dobi
nybių jis net neliečia. Net savo pačių pasitenkinimui; kiek
kad rusų valdžiai pasidavę revoliu torius. Mirė 1934m. gruodžio 2 d. lą. Vėliau tą pati darbą išplėčiau
Proustas jam atrodo yra nepa vienas supranta istoriją kitaip, ją
cijos dalyviai nebusią šaudomi, už Pr. Naujokaitis savo "Lietuvių li į diplominį darbą. Tuo pačiu laiku
kartojamas, nesektinas. Ameri tempia ant savo kurpalio. Su
tikrino jų gimines, kad tie dalyviai teratūros istorijos" II t. (296 p.) sa studijavo Rapolas Šaltenis, tą pačią
koj R. Senoles ("Structuralism in mišimas atsiranda ir žmogaus su
pasiduotų. Kai iš pasidavusiųjų ko: "Palaidotas naujuosiuose Ka Pamevėžio gimnaziją baigęs 1927 m.,
lfterature" 74) šneka apie kalbi pratime.
apie 60 buvo sušaudyta, Lindė tedros kapuose greta G. Petkevičai bet dėl ligos anksčiau pradėtas stu
tės - Bitės". Kai Lindė - Dobilas mi dijas turėjęs nutraukti. Jis irgi buvo
nes ir literatūros formas. Mini 9
vėl susirgo nervais".
Aplamai atrodo, jog žmogus
rė,
G. Petkevičaitė tebebuvo gyva. didelis Dobilo gerbėjas. Jis apvaži
aiškias formas: legendą, sakmę,
Matome, kad pasakojama kažkas
vis dėlto yra svarbus, bet ir labai
Ji
mirė
1943 m. ir ji buvo kaip ra nėjo Dobilo tėviškę bei jo gyventas
mitą, slaptažodinį
dvylipumą
panašaus, bet, kaip jau minėjau, ir
komplikuotas objektas literatūroj.
(riddle), hipotetišką pasakojimą,
labai skirtinga. Jeigu butų teisin šytoja palaidota greta rašytojo kun. vietas ir parašė diplominį darbą —
Jis turi savo natūrą ir natūralų
apie kun. J. Lindės Dobilo gyveni
patarlę, memuarinį pasakojimą,
gas pirmasis pasakojimo variantas, J. Lindės - Dobilo.
ritmą egzistencijoj. Ritmas, kaip
mą.
Mes abu sudarėm Dobilo raštų
pasaką ir net anekdotą.
tai kun. Lindės atsakomybė būtų
sako R. Scholes, yra žmogaus tri
Mano ryšiai
bibliografiją ir 1935 m. "Naujosios
labai maža, jei antrasis variantas
Rašoma ir apie herojus ir he umfas prieš paprastą chronolo
kun. J. Lindė-Dobilu
Romuvos" 6 ir 9 nr. paskelbėme. Iš
būtų teisingas, tai kun. Lindės at
rojiškumą. Ar reikalingas tas, ku giją. Pakartojimai,
periodišku
grožinės kūrybos buvo žinomas ro
sakomybė milžiniška.
J Lindė-Dobilą pirmą kartą pa
ris nebijo mirties? šiandien jau mas ir atomazga duoda formą ir
manas "Blūdas", 4 apysakaitės, dvi
Nepaisant, kuris 8 šių pasakoji mačiau, kai ėjo trylikti metai po jo
atsiranda net antiherojiškos lite- reikšmę įvykių eigai: kaip gyve Senųjų Varnių parapijos bažnyčia. Gyvendama* Varnlooae, i.
dramos ir apie#50 straipsnių, spaus
mų yra tikras, viena yra tikra, kad "Blūdo* išleidimo.
Aštuonerius
' ratūres. Žmogus net nenori nuga nime, taip ir fikcijoj, dviejų as kaip tik baig* rašyti cia aptariamą romaną "Btudą"'.
dintų įvairiuose laikraščiuose ir
1905 - 1906 m. revoliucija kun. metus jis buvo mano inspektorius,
lėti mirties baimę, apsireikšda menų suartėjimas, kontaktas ar
žurnaluose.
Lindės sieloje įbrėžė gilius rėžius, direktorius ir mokytojas. Tiesa, kla
mas herojiškai. Po Darvino ir meilė reiškia fam priešingų po
Cia suminėjom keletą knygų ir] ir įvairi, gali kelti įdomiausių nes žinoma, kad pačioje 1907 m. sėje temokė tik vienerius metus, bet
Freudo herojizmas literatūroj ta lių susitaikymą, nes visi esame
Senieji ir dabartiniai "blūdar
po daugiau narcizismu, savęs ver skirtingi. Gale R. Scholes klausia: autorių kalbančių apie charak ginčų,, būti įvairių pažiūrų. Ir pradžioje jis išsikėlė į Uvenberzeną maždaug nuo ketvirtosios klasės
Artėjant prie Dobilo "Blūdo",
tinimu ir darėsi vis nesupranta ar galima šiandien ir politinė terius, įvairias literatūros formas, mums geriau apie tai bent šį tą ir ten pradėjo kurti "Blūdą", roma klausiau jo paskaitų Liaudies uni
ną
iš
1905
m.
revoliucijos.
Ar
kūry
versitete,
kur
tą
"liaadį"
sudaryda
reikia išsiaiškinti to žodžio reikšmę.
mesnis. Kam stengtis, plėštis? At vaizduotė literatūroj? Atsako tei atvirumą — autentiškumą rašte, žinoti, negu sėdėti literatūros vi
ba, ar revoliucijos prisiminimai j | vo tik beveik vieni gimnazistai; jo
realizmą,
filosofiją
literatūroj
ir
giamai.
Bet
reikia
ne
tik
struktū
sirado herojizmas, besistengian
"Lietuvių k. vadovas" sako, kad
dudienyje užmerktom akim.
nualino, kad jis, atsisakęs parapijos, paskaitų maždaug nuo to pa
tis nugalėti save, savo gėdą, kal rinės politikos, bet ir žmonių kt. Gal jau vien jų vardai sako,
(Nukelta į 2 psl.)
kad literatūra gali būti paprasta
P.Mln. nusikėlė pas savo draugą kun. A. ties laiko klausiau "Meno kuopoje".
meilės politikos.
tę ir slaptąsias represijas.
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Ekumenines idėjos Dobilo „Blūde"
(Atkelta ii 1 poslapio)
tai gudų kilmės žodis, reiškiąs klie
dėjimą, kvailiojimą. Apie Panevėžį
daugiau buvo girdimas veiksmažo
dis "blūdytf: neblūdyk, nekalbėk
nieku, nekliedėk,
nekvailiok, nedurnavok. *Blūdu** ginasi vyriau
sias "Blūdo" veikėjas Petras Bajo
riūnas, norėdamas atsikratyti nau
jų, jo manymu, su Bažnyčios
mokslu nesutinkančių,
vadinas,
nuodėmingų minčių.
Tikrą blūdą yra pasakęs Dobi
las, kalbėdamas apie šv. Sakramen
tą. Vaizduodamas Bajoriūno pamal
dumą, 261 psL sako: "Sudėjęs visą
sielą i tą apskritą baltą duonos kąs
nelį, įdėtą į monstranciją, jis (ty.
Bajoriūnas) gangreit nieko nematė
ir negirdėjo, net nepastebėjo, jog tą
brangenybę nešė jam gerai pažįs
tamas ir jo mylimas kunigėlis"...
Už šias eilutes Dobilas ano meto
buvo labai užpultas, įtariant net netikėjimu.
Kitoje vietoje vaizduojama, kaip
dekanas Csevičius į Karlynkiemį
"per tas pelkes atsidangino ir įmak
lino į bažnyčią Radę dmboriją at
virą, o (zakristijonas) Kuprevičius
ten apie ją kalinėjęs". Tuo pasipik
tinęs, dekanas taip kitiems pasako
jęs: "Švenčiausiasis Sakramentas
cimborijoj, o į ją įlindęs Kuprevi
čius ir mdstravojes. Tai esąs kri
minalas, už kurį ir svietiškas teis
mas baudžiąs, tai šventvagystė, į
Sibiriją už tą siunčia" (296 p.).

piens, bet tikrai jis yra bomo cogitans.
Kad geriau suprastume Bajoriūną,
pažiūrėkime trumpai į du jo gimi
naičius: tetulėną Giedutį ir svainį
Dalbą. Pirmasis yra kaimo filoso
fas, savo išminų* semias iš skaitymo.
Ne bet kokias knygas jis skaito, o
šventas, tiksliau vysk J. Araulfo
Giedraičio 1816 m. Naująjį Testa
mentą, čia jis randa atsakymus į vi
sus klausimus, štai būdingas jo po
kalbis:

•

- -o

ant vietos lyg kad įkastas. Prieš jį
ant kiemo stovėjo jo svainis Dalba
su dukart ilgesne už save lazda,
kurią jis turėjo rankoj stačią, kaip
senovės kareiviai kalaviją. Giminės,
žiūrėdami į vienas kitą, ilgą laiką
tylėjo. Tik Dalba, kaip išsižiojo tar
damas "žio", taip ir visą laiką nebesusičiaupė.
— Kur gi tu dabar naktį su tokia
gegne, — sušneko pirmutinis vir
šaitis. — Jei nemanai mušties, pra
šau į vidų
Dalba vis stovėjo toj pačioj pozoj
išsižiojęs-.
—2fc>l Tai kaip Čia dabar pa
sidarė, —tarė jis po valandėlės. —
Sakė, tikrai, tikrai, o Čia žiūriu —
švogeris stovi ant gonko ir gana. O
sakė...
— Ką tikrai!
— Taigi, atbėgau be dvasios, —
sako — lėk savo švogerio gelbėti
— sako — Bajoriūną... pjauna.(153 p.). Ir atrodo, kad Dalba ne
būtų tiek nusivylęs ir nusiminęs,
jei, kaip sakė, būtų radęs savo svai
nį papjautą, kaip atradęs jį gyvą, o
sakymą neišsipildžius}.
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ir norintį tuos žiburėlius pasiekti"
(86-1). jo tikslas — patekti po
mirties į dangų, prie tų grožybių.
Bet šias svajones sutrukdo ir
aptemdo mintis, kad jis negyvenąs
pagal tą idealą, negerai gyvenąs.
Vartodami paties Dobilo terminus,
pasakytume, kad Bajoriūnas blaško
si "tarp dangaus ir žemės".
1905 metai, revoliucija, juoda
šimčiai, socialistai. Kas jie, kaip atro
do, ko jie nori. Gandai ar tikrenybė:
pjauna žmones, šaudo. Tie dalykai
suneramina Bajoriūną, ir šiaip jau
jautrų žmogų. Romane labai daž
nai, gal ir per dažnai randame apie
j; sakant: jam pasidarė sunku ant
širdies, jam pasidarė gera ant šir
dies. Vienas jo sunkumas betgi la
bai vaizdžiai pavaizduotas:
"Po kelių dienų Sėjo jis rugių
sėti. Jam buvo labai sunku ant šir
dies. Kol sėjo, tai dar šiaip-netaip,

bet kai, pabaigęs tą darbą, atsisėdo
ant akmenio, ant ežios stovinčio,
pailsėti, jam rodėsi, jog ne jis, bet
akmuo ant jo sėdi ir slegia taip ne
išsakomai širdį, kad žmogus gata
vas būtum gyvas į žemę įlįsti. —
Na, kad nebūtų dar į tą prakeiktą
staršmystę įsipainiojęs,.. Dabar tai
ir su kūnu ir su dūšia gali žmogus
pr asmegti" (90-2).
Tėvas mirdamas liepė klausyti
kunigų. Ir štai jam kyla mintis:
"Nu, kasgi būtų, kad maskolis man
lieptų kunigą raštavoti?.. Jis tai pa
daryti gali.-" (60).
Būdamas labai religingas žmogus,
Bajoriūnas kilusioms problemoms
sprendimo jieško Bažnyčioje
pas
kun. Kantičką. Pataiko kaip tik į Jo
pamokslą. Pasiklausykime ir mes
svarbesniųjų to pamokslo minčių:

— Mat, Dievo surėdymas, — tarė
jis (Giedutis), rodydamas į mažą
Šiemetinį gaidžiuką, didžiai apie
vištas besisukantį, — dabar jo ir
(Nukelta į 4 psL)
apsiklausyti negali, o juk buvo lai
kas, kad jis visiškai niegiedojo!
— Kas negiedojo? - pakėlęs gal
Į TeL ofiso ir bato: OLymplc 2-4159
DR. K. S. BALUKAS
vą, užklausė rūsčiai Bajoriūnas, nu
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
duodamas, jog svainio nesupratęs.
Ginekologine Chirurgija.
— Ką tu čia stapalioji?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pufauki Rd. (Crawford
1448 So. 50th Ave., Cicero
— Gi kad ir tie gaidžiukai, —
Medical Building) Tel. Lt 5-6446
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
paaiškino Giedutis. — Kaip taip,
išskyrus trečiadienius.
Jei neatsiliepia skambint 874-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
tai prastas žmogus nieko nežinai
P i i i m a ligonius pagal susitarimą.
kaip yra, taip, rodos, visados ir bu
TeL REUance 5-1811
vę, o kai pradedi Šventas knygas
DR. V L BLAŽYS
skaityti, ir randi visą tiesą. Oi, kaip
DR. WALER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Kam galvoti, jei yra kas tau viską
viskas gudriai Viešpaties sutai
Mar<juette Medical Center
Lietuvis gydytojas)
6132 So. Kedzie Avenue.
syta... O gaidžiai tai tą vakarą pir pasako?
8925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad Ir ketvlrtad. Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir
mutini kartą sugiedojo, kai Šventas
Štai kokioje aplinkoje gyvena vy
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 8-8
Šeštad. nuo 1 Iki 3 ral.
vai. vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.
Petras užsigynė Išganytojo. Tai mat, riausias "Blūdo" veikėjas viršaitis pabaustų, kurstė jaunuosius taip gino klausyti Bažnyčios. Jos ir klau
Pagal susitarimą.
svaini, koks Dievo sutaisymasl Kaip Bajoriūnas, nesiremiąs vien tuo, kas vadinti ir pats juokdavosi iš tokio sė be jokių abejonių ir sąlygų. Sa
Ofiso telef. WA 5-2S70.
Rezid. tel. WAJbrook 5-J048.
DR. IRENA KURAS
mes prasti žmonės nieko nežinome... kur parašyta, nesiremiąs vien tuo, vadinimo" (53 p.). O "daug" skai vo žmonos noru tapęs prieš pat
1905
m.
revoliuciją
viršaičiu,
pa
tęs
tas
pats
Giedutis
kitatikius
šiaip
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Prieš švento Petro užsigynimą ne kas kieno pasakyta. Jis viską nori
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KCDIKIV EB VAIKŲ LIGOS
apibūdina: "Nasturijonai, liuteronai, kliūva į alternatyvą. Kartą raštinin
giedojo, o paskui jau pragiedojo ir pats pasvarstyti.
SPECIALISTE
DR. PETER T. BRAZIS
kalvinijonai, žvinglijonai, bambizi- kas, pabaigus reikalus valsčiuje, pa
giedojo, šventajam Rašte gražiausiai
MKDICAL
BCIiDI.NG
Neekumeninės pažiūros
jo... nu ir cicilijonaL Jų gyvas pra sikvietė viršaitį pas save, parodė GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
715* South Western Avenue.
taip pasakyta, o mes prasti, o mes
1905 m. kaime
2434 VVest 71st Street
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
Pats Dobilas už savo žodžius "pi prasti žmonės to nežinome(27 p.).
garas, jų nesuskaitysi, nu ir visi jie krūvą slaptų popierių — slaptų
iki 1 vai. popiet.
Vai.:
pirm.,
antr.,
ketv.
ir
penkt.
j
pirų" gavo iš kritikų Už zakris
Taip Giedutis savo išmintį, pa
Neseniai išėjusioje Grigo Valan prasmegs kokioj versmėj, o Bažny aplinkraščių "su priminimais val 1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sėst. Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
tijoną nukentėjo klebonas: iš jau ir
tik susitarus.
remtą tuo, kas parašyta, rodo dar čiaus knygoje "Žemaičių didysis" čiai, ir Šventajam Tėvui, vyskupams dininkams jų priedermių ir pata
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
taip menkiausios parapijos klebono
rimais,
kaip
reikia
elgtis
tame
nera
ir
kunigams
jie
nieko
nepadarys"
Bajoriūno tėvui, rodo ir jo sūnui vyskupas M. Valančius taip apibū
DR. J. MEŠKAUSKAS
buvo nužemintas į altaristus.
miame laike, kuris vietomis jau bu Df. Jonas D. BYLA-BYLAITIS
(58 p.).
viršaičiui bei kitiems bendralai- dinamas:
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Nesu zakristijono darbo stebėjęs
vo prasidėjęs ir kurio plėtimosi visi GALVOS JR STUBURO LIGOS
kiams, mėgstantiems pas jį susirink
Specialybė
vidaus ligos
"Paties Valai čiaus katalikišku
Ekumeninių idėjų užuomazgos
nei seniau, nei dabar kasdienybėje,
2858 West 63rd Street
tikėjosi" (40 p.). Viską išaiškinęs,
ti: -."Viskas yra šventajame Rašte mas (gr. katolikos - visuotinas,
2454 West 71st Street
nežinau, kaip' jie cimborijas valė ir
Chkago, Illinois 60629
Mums jau pažįstamas Dalba ne iš raštininkas užbaigdamas pasakė:
71-os ir Campbell Ave. kamp.
surašyta, kas buvo nuo pasaulio bendras) buvo raidiškai bekomprovalo. Bet kad mūsų laikais pasikei
"Malo
što
katolik,
a
ty
cariu
baVai.:
pirmad.. antrad.. ketvlrtad. tr
knygų
savo
išmintį
semia,
nes
jis
TeL
—
4
"
?
6-3409
pradžios ir dar bus, vadinas, misinis. Bazavosi tridentine - kontpenktad 3 iki 7 v. p. p. Tik *U3itarua '
tė pagarbos išreiškimo būdas Švč.
tiuškie
prisiegal"
(maža,
kad
esi
ka
skaityti
nemoka,
bet
pasiklausia,
Valandos
pagal
susitarimą
paskui Viskas yra, tik reikia su rareformacine tradicija. Jam žydas,
OPTIC AL
STUDIOT
gplrraTiymfiii, o gal ir pati pagarba,
prasti. Juk Dievas viską žino ir ma kaip ir rusas — svetimtautis, sve- nes jis, kaip atsimename, tiki tuo, talikas, tu tėvui carui prisiekei" (40 į Dr
VIOLETA
KAROSAITfi
tą pastebi kiekvienas. Seniau per
to, ir yra surašyta, koks kokį kara timtikis. Lietuvis protestantas — ką kitas pasako. Kartą Dalbą ir jo F) Nebūnant viršaičiu, ši proble-! - Ant. Rudoko kabinetą pereme .7061 So. WMht«oaw — TeL TTs-«7»s
pakylėjimą tik klūpojom, dabar ne
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
lių pergalės ir kaip, ir kame ir ar kitatikis šnekoj, eretikas — diskusi svainį, kartu beeinančius užkabino ma, ko labiau klausyti — Bažnyčios
DR. EDMUND L CIARA
būtinai; seniau priimdami Komuni
receptus.
apylinkės girtuoklis Marcinkevičius. ar pasaulinės, deja, kitatikės val
užmuš, ar gyvą paleis, ir kokie jų jojOPTOMETRISTAS
Didelis akinių rėmų pasirinkimas.
ją klūpėjom, dabar stovim; seniau
— Už ciciliką verčiasi, — tarė jis džios, nekiltų. Nebūtų viršaitis, tai
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:J0.
vardai (91p.)2709 VVest 51st Street
Ketv. 1-8 v. vak. šeftt 10-4 v. p. p
Jis konservatyvus tomistas, tomis- (Dalba), prisiartinęs prie viršaičio ne tik raštininkas, bet ir jo vaikai
negalėjai rankomis prisiliesti, dabar
Trečiadieniais uždaryta.
TeL — G R 6-2400
Taigi Giedutis —rašto Žmogus. tiškesnis už patį Tomą Akvinietįtau gali į rankas paduoti; o štai
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. tr
ir eidamas šalia jo toliau.
neįkyrėtų.
ke*v. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt
Antanas Saulaitis, S.}. "Laiškuose Kam jam galvoti, jei viskas parašy Atvedus į šiuos laikus, ekumeni
Tetef. — 282- 4396
— Na ko tu, snargly, kad ne tam
"Ką gi apie tą gudpalaikį bekal 10-4; šeStad. 10-3 vai.
Lietuviams" (1978 m. Nr. 2, 48 p.) tai
niam būreliui nepriklausytų, ne Dievo leistas?
Zinai, švoger, — bėti, kad man net raštininko vai
DR. ROMAS PETKUS
rašo. kad pirmajame Šimtmetyje
Antrasis Bajoriūno giminaitis — bent pasikeitus. Gyvenime pilnas pradėjo jis vėl B gilumos, — aš kai j striukę įvaro. Rodos, glytlai- Ofis. teL 785-4477; Rez, 246-2839
AKIŲ LIGOS — CHIRI.~RG1.IA
Ofisai:
krikščiorvs Komuniją nešdavosi jo svainis Dalba, kaimo stipruolis, krikščioniškos meilės, humanistas į tankiai sau vienas galvoju, kaip čia žiai, o kai pradeda klausinėti: o kam
DR. L DECKYS
111 NO. VtABASH AVE.
i
namo. M *r nesulauksime tokiuose nuo kurio vien prisilietimo viskas kiekvienam. Teologijoj — apie reli dabar yra? Žiūrėk: žydai, čigonai, tas taip, o tas taip. Kam pas katali
4200 KO. CENTRAL AVE.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
j
,
pasikeitimų Šuoliuose to laiko, ka plyšta ir lūžta, irgi neturi reikalo ginę toleranciją verčiau nekalbėki latviai, vokiečiai, gudai — iš kur jie kus bažnyčioj vargonai ir kunigai
Valandos pagal susitarimą.
Specialybe — S e m j tr
ligos.
da ir mes ją nefcnės namo? Visa galvoti. Jis remiasi kirų autoritetu: me" (211 p.). Religinės toleranci atsirado? Ir taip galvoju ir šiaip. nevedę. Kam jie kunigams rankas
Emocinės
DR. FRANK PIECKAS
tai matydami, ar mes nepradedame taip sakė. Nesvarbu, kas sakė, svar jos nebuvo ir 1905 m. kaime, nes Atėjo Altaristas (garsus tame krašte laižo, jų taip klauso ir net dievais
CRAVVTORD MEDICAL. BLDG.
(Kalba lietuviškai)
"blūdytf* ir abejoti tų reformų ge bu, kad sakė. Štai pasklido gandas, tokia buvo gal ir oficiali Bažnyčios savo išminčia ir iškalba ubagas), skaito — ot ir nebegali atsakyti.
6449 So. Pulaski Road
OPTOMETRISTAS
rumu, naudingumu? Ar neklausia kad kažkas jo svainį Bajoriūną pa pažiūra: nekatalikas — tai ir neis į tariaus paklausiu jo. Sakau, pasa Pradedi kaisti, raudonuoti, o atsa
Tikrina akis. Pritaiko akiniu." tr
DR. A. B. 6LEYECKAS
me savęs ir kitų, ar visa tai eina pjovė. Ir atlėkė jis su būriu vyrų į dangų Juos galima pajuokti, 8 jų kyk, kad gudrus, kaip čia dabar yra: kyti negali. O taip,< rodos, lengva
"Contact lense»"
didesnei švč. Sakramento pagarbai, Bajoriūno kiemą:
pasityčioti. Štai GieduSo prastas er- i? kur tie latviai, gudai, žydai, vo butų jiems atsakyti: o kodėl jūsų GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 2618 W. Tlst S t — TeL 737-5148 .
TeL — BE 8-5893
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei
ar jo nuvertinimui, dobiHSkai ta
"Sykį prieblandoj ėjo viršaitis iŠ Į žilas Rabinu vadinamas: "Senelis ne kiečiai, tie visi nekrikščionys? O jis: popai su karčiais vaikšto. Kam jie
Specialybė Akių ligos
riant* iki "balto duonos kąsnelio'*? trobos kažko laukan. Ant prie tik tam nesipriešino, bet dar, kad
Kokiu tave Dievas sutvėrė, tuo tas kasas augina kaip bobos? Kam
DR. LEONAS SEIBUTIS 8907 VVest lOSrd Street
O ir daugelį kitų reformų ir pa bučio jis staiga sustojo ir paliko žydus už Išganytojo nukankinimą ir būk, — sako: — Sutvėrė žydą — su arklio uodega švaistosi? Maty
INKSTŲ, PŪSLfiS IR
keitimų ar jau taip be jokios kri
Valandos pagal susitarimą
PROSTATO CHIRURGIJA
žydas, vokietį - vokietis, latvį - latvis, tum, ką jie tau atsakytų" (235).
tikos priimam? Ar neužeina noras
2636 W. 6Srd Street
žmogų - žmogus, ūkininką — ūki
Ko labiau klausyti ir kaip klausy
Ofiso teL — PR 8-2220
mums pakritikuoti naujoves ir pa
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ninkas, ubagą —ubagas... Kad taip ti — Dievo ar pasaulinės valdžios,
0R. JANINA JAKšEVItlUS
girti senąją, tradicinę praeitį? žino
tr ketv. nuo 5-7 vakare
ir yra, švoger, kai pagalvoji: sutvė konkrečiau, zakrastijono Kuprevi
JOK g A
ma, kad toks noras užeina, pakriti
Ofiso
tel. 776-2880, rezid. 448-5548
rė tave žmogų — žmogus, ciciliką - čiaus ar uredniko, iškyla vėliau. Bet
V A I KŲ
LIGOS
kuojame, pasvarstome, tik mes, in
ddlikas... nu, ko tu Ša lendi, jei ne mes koncentruokimės j Bajoriūno re
DR. J. i. SIMONAITIS
2656 West 63rd Street
teligentai, tų savo tvarstymų ne
tam Dievo leistas (101-102 p.). Cia liginius išgyvenimus.
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt.
G Y D Y T OJ A S
laikome kliedėjimais, kvailiojimu,
skelbiama tolerancija tautybrms, jų
Bajoriūnas
— katalikas. Tėvo nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 6 iki 8 vai.
Adresas
4255 W. 6Srd Street
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
nesąmonėmis, nuodėme, netsikmūt
sąvokas dar sumaišant su kitomis, mirties patale patartas klausyti Baž
Ofiso telef. R E 5-4410
blūdu. Tempera mutantur, et nos
kaip žmogiškumu, pažiūromis, dar nyčios — jos klauso. Bet ir jam Ofs. PO 7-6000
Rea-tdencątoa telef. GR s-OSU
Rez. GA 3-7278
mutamur m Ulis...
Ofiso
val.: pirmad. ir ketvirtai
neliečiant religijos.
nuodėmingų minčių užeina/'Syk},
DR.
A.
IENKINS
ano
1:00
ligi 3:00 vai. popiet
parėjęs S lauko, po pietų išėjo j
Kaimo kultūrinė padėtis 1905 m.
Keletas DobilofilosofijosIr
sodną ir atsigulė paunksmy po obe GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL HE 4U213S. Namų GI S-C1M
kritikos sąvokų
Nusikeikime į 1905 metus, nusi
lim... paskum pradėjo lipti musės,
3844 VVest 63rd Street
DR, V. TUM ĄSOMIS
keikime i siaurės Lietuvos kaimą, į
Religinės tolerancijos link spar kad jis negalėjo jų atsiginti, atsikė
CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
anksčiau minėtąjį keturkampi. Gy
čiais, nors sunkiai išgyvenamais lė ir nuėjo... Kelyje jam kiek kart
2454
West 71st Street
venimas, nors ir carisdnės Rusijos
žingsniais Žengia vyriausias "Blū buvo užėjusi mintis, jog šiame pa
Re*. — 327-1965
v ai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad
priespaudoje, Šimtmečiais b dešimt
2-5 Ir C-? — is anksto susltama
do" veikėjas Petras Bajoriūnas. Prieš saulyje daug yra nereikalingų su
DR. K. A. JUČAS
mečiais ėjo kaime ramia vaga. 1905
tvėrimų,
prie
kurių
jis
priskaitė
ir
analizuojant jo svarstymus ir pergy
TeL ofiso PR 6-6446
DERMATOLOGIJA
metai tą ramumą Šiek tiek su
venimus, pravartu trumpai susipa muses, bet paskui, atminęs, jog vis
CHIRURGIJA
F. 6. WINSKUNAS
drumstė. Pirmiausia įvairiais keliais
žinti su keliomis Dobilo mėgtomis tai sutverė ir surėdė Dievas, kuris
1002
No.
Westem
Avesne
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
keleliais, gandais gandeliais atėjo
sąvokomis. Dobilo teigimu, žmogus apsirikti negali..., abejojo, kad nebū
Ofiso
tel.
489-4441
8107 VVest Tlst Street
negirdėti žodžiai: streikas, revoliuci
nuolat blaškosi tarp dangaus ir že tų kuomet nusidėjęs prieš Aukš
Valandos: l - e vai. popiet.
Valandos pagal susitarimą.
ją, socialistus. Tie žodžiai betariant
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą
mės, tarp gėrio ir blogio, tarp vidur čiausiąjį"... (49).
iSkraipomi iki neatpažinimo, o jų
istalgoa tr bot© teL 652-1381
Ofs. teL 583-1106; namo 3814772
Bajoriūno idealas buvo kelionės
amžių asketizmo ir renesanso po
sąvokos papildomos kažko baisaus
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
mėgių j ieškojimo. O pilnutinis žmo metu melstis, bet retai šis idealas
DR. PETRAS ŽLI0BA
ir nesuprantamo.
BENDROJI MEDICINA
gus yra tas, kuris suranda žemę tebūdavo pasiekiamas: vietoj mal
GYDYTOJAS LR CHTRUROA9
1407 So.49th Oo-nt, Cicero, 111.
Dobilo "Blūdas" vaizduoja 1905
mylinčių ir į dangų besiveržiančių dos imdavo svajoti. O toks perėji
6234 So. Narragaaaett Avenae
Kasdien 10-12 Ir 4-7
mas S maldos j svajones jam atro
VaL: pirm., antr., ketv. tr penkt
m. revoliuciją Lietuvoje. Ne Lietu
jausmų sintezę.
Oskyrus tree tr iettad
dydavo esąs negeras, nuodėmingas
2*7; asitsdtentits pagal susitarimą
voje, o lietuvyje, vyriausiojo roma
dalykas
(84-1).
"Be
to,
Bajoriūnas
no veikėjo viršaičio Petro Bajoriū
Vyriausiojo veikėjo Bajoriūno
turėjo dar daugybę ir kitų idealų.
no viduje, jo mąstymuose, jo svyra
svarstymai k "blūdaT
Jų vardas — legijonas... Jis buvo
vimuose tarp senųjų tradicinių
Tėvas, tvirtas ūkininkas, išauklė panašus į kūdikį, su neišsakomu
pažiūrų tr naujųjų, kurias fianjo savo sūnų Petrą Bajoriūną do džiaugsmu rodantį piršteliu
j
dien pavadintume ekumeninėmis.
rai, konservatyviai, o mirdamas ra- žvaigždėtą dangų, tiesiant} rankelę
Bajoriūnas gal dar nėra homo M-

I

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems.

šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. 24 d.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MOTAS, LITERATOJC*

ro pirmavaizdžio

3

aitctd

\jedu

PASKUTINIOJI PUOTA
PR. VISVYDAS

Ir taip nuaidi angelo trimitas
ir Salias gluosnis lūžta pamary,
ir kaukia šuo* iJ žemės išvarytas,
o smuklėj geria latrai keturi, o jau nuaidi angelo trimitas.

Sigitas Geda, M£N LTJO ŽIEDAI.
EUėraščiai. Išleido "Vaga" Vilniu
je 1977 m. Viršelis ir vinjetes dail.
Mikalojaus Vilučio. Leidinys 144
pusi., tiražas 6000 egz.

Kas domisi pavergtos Lietuvos
poezija, tikriausiai ne kartą yra
skaitęs Sigito Gedos mįslingus ei
lėraščius. S. Geda maždaug tebe
tęsia B. Sruogos, J. Baltrušaičio
dainingą simbolizmą, žinoma, la
biau naujovišką,
ekspresyvų.
Vaizduotės lakumu Geda greti
nasi prie H. Radausko — tiek
pasakiškai išradingomis metafo
romis, tiek sugebėjimu vaizduotės
išteklių pajungti skoningam kal
bos ritmui.
Paskutiniame rinkinyje "Mė
nulio žiedai", pačioje pabaigoje,
S. Geda atskleidžia savo .poezijos
esmę:

w*-*
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O mes jau geriam paskutinį lašą
ir puolame prieš Viešpatį girti,
baisiam laike golgotą savo neSem
ir\ buvome iš anksto pasmerktu
o mes jau geriam paskutinį lašą.
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Į mūsų žemę angelo neleiskit,
stipriausieji telaužia jo sparnus,
sparnai žydri, o akys tokios vaiskios
ir pilnos pirmapradiškos liepsnos,
į mūsų žemę angelo neleiskit.
Garsyn, garsyn artėjantys trimitai,
ir dreba broliai, perverti smėly,
tiktai tu vienas liksi išganytas,
o amžinosios užkrosnės svirply,
tiktai tu vienas liksi išganytas.

Taurumas mano sieloj pynės
su kilnumu, man iš krūtinės
švelni melodija tekėjo,
bet, palytėta žemės vėjo,
suskilo, eižėjo kaip molis
(Ars poetica)
Kitoje šio eilėraščio strofoje Ge
da, kaip kadaise anglų romantikas
W. Wordsworthas, intymiai pie
šia savo sąlyčius su gamta vaikys
tėje. Jis nėra tikras, "ar būna sie
lai kur gražiau" mirus, bet aną
gamtos grožį jis dabar neša "kaip
motiną, kaip palikimą, kaip sapno
nuotrupas". Tiesiog su platonišku
pakilumu teigia neišdildomo pir
mavaizdžio gėrį:

•

Jau rūmai ištuštėja ir panirsta,
taurė auksinė, o dangaus skliaute
regiu kometą tarsi Dievo pirštą,
ir pasileidžia elgetos risčia,
o rūmai ištuštėja ir pavirsta.

Sv. Mykolas Arkangelas — lietuvių liaudies skulptūra Skapiškio valsčiuje,
Rokiškio apskrityje

Niūrus bretonas vejas jūrų žuvį,
o josios akys kupinos aitraus
spindėjimo, o slibino liežuviai
nuo žemės mus kaip dulkeles nubrauks,
bretonas veltui vejas jūrų žuvį.
Artojas — lietuvių liaudies skulptūra ii sv. Izidoriaus grupes Dumšiskių
km., Raseinių vis.

•

Atleisk mums, Dieve, visą mūsų kaltę,
atleisk mus sau ir Viešpačiui atleisk,
neleiski mums prie tavo lūpų šalti,
greičiau išgelbėk ir greičiau nuteisk,
atleisk mums, Dieve, visą mūsų kaltę.

Ėjai toliau tu, kažin ko ilgėjais,
prabusdamas lytėdavai gėles,
bet ėmė pusti nykūs žemės vėjai
į nuošaliausias sielos kerteles,
sustok, sustok, ant šito žydro kalno,
kur svyra kryžius — motina tava,
prie josios kaulų, prie šiurkštaus jos delno
priglus galva...

Ilgai klausei tu vasaros ir rožės
melodija..."
"Pėdas" gavau iš paskiri eilėraščiai. Cia skaitom*
ir svaiginaisi tais laukais žaliais,
tragiškai žuvusio rašytojo Juozo Gedos lyrizmo gražius pavyz
dabar girdi — kapų kalnelis ošia,
Tininio. Juozas pranašavo Gedai džius, kaip: "Baltoji varnelė",
eik jo keliais,
» .
didelę ateitį. "Įsiskaityk, čia kaž "Mėnulis sidabro gėlė", "Ruduo
ilgais
dulkėtais
Dievo
pakeliais,
MARO METŲ GIESMĖ
kas ligšiol negirdėto mūsų lyriko su gudlelijom".. "Ars poetica".
mirties keliais...
je. Knygos nereikės grąžinti, aš
Ritmo muzikalumas ir žodžio
Klausyk, pasmėlus vasara ir rožė,
žinau, ji tau patiks".
gaivumas — tai S. Gedos poezi
Kažkur pačioj gilybėj slypi
ir tu eini dainuodamas keliais,
Suprantama, Gedos judrus ei jos veiklieji sparnai. Eilėraščių
JOTVINGIŲ ŽEMĖ
tos grožio sėklos ir daigai,
apUnkui srūva upės ir pajuodę
liavimas ir gana tirštas, vaizdin žanruose, skandavimo bei rima
jie S aukštybių, pasiklydę,
nunyra paukščiai mostais dideliais,
gas turinys, o ypač naujoviška vimo dalykuose jis laikosi discip
Parvažiavau namo gegužės mėnesį,
ir tu juos sieloje laikai.
aki šitas maras, gėlės prasikalę
frazuotė patiko. Ir dar kaip! Jau linuoto klasikos būdo. Bet šioje,
Ir aiškiai buvo galima matyti
nuvysta, tu eini, šalia
Boružės, gulinčios po akmenėliais,
Atseit, iš dvasinių aukštupių tuomet įsikalė keistas lietuviškų formos valia valdomoje lyrikoje
dvi palydovės tavo, tamsios vėlės,
O prie upelių landžiojo karvytės.
srūva Gedos "švelni melodija". akių išryškinimas: "Stačios akys vyksta kalbos ribų praplėtimas.
tu
jas
gražiai
užbūrei
dūdele.
medinių
dievukų
—
/
Ar
ne
ma
Atgyja
lig
šiol
miegojęs
žodynas.
Kartais, palytėta negailestingo vė
Kvepėjo alksnių luobu. Žmonės
jo, ji turi eižėtL Cia bematant no: Ne tavo akys?" Kitoje vietoje, Kasandros, likimo pranašautojos,'
Išmiręs kraštas, šuliniai užžėlę,
Sodino bulves. Lyg kokia dvasia
prisimena Edgar Allan Poe eilė vaizduodamas kelionę po Rusiją, aukojime poetas uždeda karūną
priraišioti
kadaise
gyvuliai
Geda
su
pilietine
drąsa
pastebi,
žodžiui
ant
galvos.
"Bilhanos"
Vaikai, arkliai ir traktoriai, ir kovarniai
raštis "Annabel Lee", kur taip .pat
čia
buvo,
mykia
jų
šešėliai,
kad
jį
per
naktį
lydi
"siluetai
—
antroje
pynėje,
žodis,
pavadinęs
Pleveno prie pat žemės, vagose.
pragaištingas nakties vėjas mirti
grandinės tamsios greit tave apjuos,
"šeivamedį, alyvą,
nendrę",
nai pakerta gražiąją poeto viziją. neteisingai išvežtų".
nakvok, nakvok — tau šnabžda juodos vėlės,
Ten buvo vandenys. Mėnulio pusė.
Negalima teigti, kad "Mėnulio
1967 m. poetas išleido "Straz "kaip baltas dievas tolyje plastė
prie
šito
kelio,
šito
krašto
juodo
jo".
"Hoelderlino
vasaroje"
poe
Koplytstulpiai ir peršviestas genys.
žiedų" turinys būtų elegiškas, ar dą" — išraiškia metaforika ir
tavoji siela žydinti kodais
Žalių šakų erdvėj paskleidę pušys.
pesimistiškas. Šviesių ir žydru to įvairiais alogizmais persunktą po tas neša skaisčią žodžio auką —
pripuolus buvo: moterys, mergaitės
Raudonas kaimas. Baltas gyvulys.
nų čia yra ganėtinai. Net keliuo emą, kurioje mūsų liaudies dai jo širdies ilgai šveistą brangak
gražiausiais
ją
papuošdavo
žiedais.
menį.
se cikluose ("Baltijos atsklandė- nius Strazdelis pavirsta siurrea
Geda išjudina ir archaiškos
lės", "Aštuonios mažos Snaigyno listine būtybe. 1972 m. pasirodė
Ir visos šito krašto dienos —
Tolyn ėjai tu, kažin ko jieškojai,
ežero atošvaistės", "Pavasaris prie "26 rudens ir vasaros giesmės", kalbos slėpinius: barbarizmus, re
Kaip jotvingiai ant didelių kalnų.
palikdama
ir
meilę,
ir
sapnus,
Gulėdamas tarp moterų ir diemedžių,
Baltijos") poetas skaidriai gėrisi dar labiau pabrėžusios poeto po tai vartojamas tarmybes, senuosius
bet
ėmė
niauktis
Viešpaties
šilo
jai,
Klausiausi — šventas Jurgis vandenų.
didžiu pasauliu- O melodingai linkį į siurrealistinį vaizdyną ir simbolius. Todėl jo sakinys, kad
paežerėn raitytuos apyniuos
džiaugtis jis sugeba kaip retas ki gamtos sudvasinimą. Pastaroji ir tirštas įvaizdžiais, išlieka erd
jau budo šmėklos.... Varna arime
tas dainius. Tokiais atvejais jo knyga susilaukė aikštingų ko vus: skaitydamas jauti istorinę ir
Subėgę mano seserys ir broliai
sukliko virš šviesios galvos artojo,
dvieiliuose
Dar pasakyt norėjo man kažką.
mentarų iš partijos ideologų pu dvasinę gelmę.
žmogutis, vežęs velnią vežime,
Aš juos paglosčiau šviečiančia ranka.
sės.
Gedos
simbolizmas
jiems
Trumpame etiude neįmano
Ima siausti ir šokti melodijų
pradėjo
busti,
regi,
vakarė
ja,
Jau ūžė žalias ąžuolo altorius.
pynės, buvo neįkandamas, todėl ir peik ma aptarti svaresnę dalį tų gau
pražilęs tėvas, motina tenai,
tinas.
Tačiau
poetas
kažkaip
iš
sių motyvų, kurie švyti "Mėnu
tamsiai melsvos, smėlėtos, o
virš jo galvos išsiskleidė platieji
(Jšrinkinio "Mėnulio
žiedą?)
trūko iš jų nagų, nes tuo metu lio žieduose". Eilėraščius pakar
gal sidabrinės.
mirties sparnai...
pradėta ruoštis Čiurlionio gimimo totinai skaitant, pasitvirtina se
Iš dvieilių nupintas "Pavasaris šimtmečio paminėjimui. O mūsų na tiesa, kad gera poezija įkvepia
prie Baltijos" irgi yra gyvastingas Čiurlionis savo paveiksluose juk žmogų pažinimui. Anot Hoel
irgi šneka ne mažiau originalio derlino, poetas moko, o ne apra
himnas svajingai žydrynei —
Numeris skirtas šeštajai sto
mis, kai kada sunkiai supranta šinėja. Sigito Gedos žodžiais, poe
je
reikšmingai
byloja
viduram
vyklai Australijoje. Beveik visi
Tai pirmavaizdis sielų, nors
tuaciją. "Nakties žieduose" jis
momis metaforomis.
tas yra "žemės varganos sakyto prašneko poeto — valkatos, bėg žių simboliai: kaukolė ir rožė,
rašiniai ir nuotraukos skirti
tu nematai,
kalavijas
ir
kryžius.
Ilgisi
Villo
jas".
Šia
prasme
užintriguoja
bet plasnoja ir spindi žemai ir
Nedidelio formato "Mėnulio
lio, romantiško svajotojo —sie
• MCSTJ VYTIS, 1978 nk, šiam įvykiui.
nas
rožių,
kurios,
net
ir
baisių
Francois
Villoniii
skirti
"Nakties
- aukštai. žiedų" apipavidalinimą atliko
los balsu. Kas itin svarbu — lie
Nr. 2. Skautiškos minties jau
• VYTIS, 1978 m. gegužės
Mikalojus Vilutis, sumaniai ant žiedai". Villonas — juk tai legen tuvių kalbos priemonėmis priar kartuvių akivaizdoje, simbolizuo nimo ir vadovų žurnalas. Lei
Apie Sigitą Gedą keliolika saki
mėn.,
Nr. 5. Lietuvos Vyčių
aplanko išdėliojęs aštuonių cik dinė poezijos asmenybė, žavinti tėjo, galima spėti, prie viduram ja tyrą, laimingą gyvenimą:
džia Akademinis skautų sąjū
nių yra parašęs Pr. Naujokaitis
savo
gyvenimo
rupiu
žemišku
mėnesinis
žurnalas. Redaguoja
lų pavadinimus ir jų simbolius.
Aš tavo rožių, Viešpatie,
žių pabaigos nuotaikų.
dis. Redaguoja A n t Saulaitis,
"Lietuvių literatūros istorijos" IV
mu
ir
drauge
pakilia
įtampa.
Jau vien iš šių pavadinimų ma
ilgėjaus, S J . , 2345 W. 56th St, Chicago, į Loretta I. Štokas, 1467 Porce
tome. Poetas gimė 1943 m. PateJeigu meno gaivumas ir tauru
tyti, kokia įvairi yra Gedos tema Dar sykį einu bibliotekon skaity
kol šaltą kilpą, būdavo, užners I L 60636. Administruoja Alfre Drive, Mountainside, N. J.
rių k., Veisiejų vis., Semų apskri tika ir kaip jis po kalbos stogu ti Villono biografijos, dar kartą mas protarpiais suspindi šiuolai
ant kaklo brolis, kolei vyną das Kleinaitis, 11044 W. 84 PI. 07092. Administracijos adresas:
tyje. 1966 m. Vilniaus universite
pagalba kinio avangardo apraiškose, tai
sutalpina: ir aiškutėlį lyrizmą, ir originalo ir vertimo
gėriau, Willow Springs, TL 60480. Pre | tis, 2524 W. 45 S t , Chicago, IL^
te baigė lietuvių kalbos ir litera
literatūrinę patirtį, asmeninius įninku į Villono poeziją: mažąjį Villonas, anuometinis nuotykin
kol vaikščiojau po sutemas
numerata metams JAV ir Ka 60632. Metinė prenumerata —
tūros studijas, šiandien jis reiš
gojo
avangardo
atstovas,
žinoma,
ir
didįjį
testamentus,
gėriuosi
bapergyvenimus,
ir giliaprasmę
8 dol.
niūrias... nadoje — 6 dol.
kiasi ne vien kaip originaliausias
vaizduotę. "Bilhana" — penkios J ladžių konkrečiu dainingumu. kuklesnis ir dievobaimingesnis,
as tavo rožių, Viešpatie,
žurnale kai kurie straipsniai
poetas, vaikų poezijos autorius,
mėlynos pynės Cauros Pancašhi- Taip pat prisimenu, jog poetas J. Gedos eilėraščiuose yra vienas iš
ilgėjaus.
spausdinami anglų kalba, o
vertėjas, bet ir kaip šmaikštus kri
kos atminimui; "Nakties žiedai"— Aistis irgi domėjosi Villonu ir tauriausių. Jis anuomet savo
tikas, drąsiai pasisakęs už minčių
sopulingą
likimą
padėjo
Viešpa
šio amžiaus graikų poetas Ely- sietuvą", širdis tik tada pravirks kai kurie lietuvių kalba. Pus
paskyrimų poema Francois Vil- net savo eilėraščiui "2enkit" pa
ir formų šviežumą literatūroje.
lonui; "Baltijos atsklandėlės" — naudojo garsiojo eilėraščio "Bal- čiui po kojų ir atsivėrė prieš vi tis yra pasakęs: "Poetas turi siek ta, kai to kilnaus ėjimo eigoje lapiai iliustruoti nuotraukomis.
Gedos nuotrauką pirmą kartą
gilūs lyriški šešiaeiliai; "Kasan- lade des damas du temps jadis" są pasaulį. Žinojo, kaip sunkiai ti kažko tyro". Man regis, Sigito staiga šmėkšteli giltinės ranka if šį kartą daug dėmesio skiriama
pamačiau jo debiutinės knygos
dra" — pranašingo žodžio, au refreną "Mais ou sont les neigęs laimimą laisvė ir kaip žmogui Gedos poezijos visuma kaip tik ir be pasigailėjimo užgniaužia žyd lietuvių kambariui valstybinia
"Pėdos" (1966) aplanke. Tada,
kojimo, svajonės, gyvasties ir mir d'antanl (kur yra pernykštis yra būtina atgaila. Kalėjimo lan nukreipta į tyro pirmavaizdžio rą gėlę. Tuomet poetas su širdgė me Wayne universitete, Simo
žiūrėdamas į smingantį mąslų
Kudirkos filmui, gen. Lietuvos
ties apdainavimas; "Gėlės Pab- sniegas?). Tik po tokių studi dynėje Villonas žiūrėjo mirčiai į jieškojimą. Tai su Euridike ėji la prisipažįsta:
žvilgsnį, pagalvojau: "Tikras po
akis
ir
laukė
maloningumo
(ge
jų
ir
apmąstymų
paaiški,
kaip
konsulės J. Daužvardienės pa
lui Pikasui"; "Aštuonios mažos
Aš jos niekuomet negalėsiu
mas į šviesųjį pasaulį. Ėjimas su
etas — maištingi plaukai, paver
rai,
kad
tada
valdovai
buvo
poe
jautriai
Geda
suprato
ir
kaip
vy
Snaigyno
ežero
atošvaistos";
pažadint. gerbimui ir k t
giančios akys, plati kakta, smak
sielų
"Vilniaus baladės". Po to seka kusiai transformavo Villono si- tams gailestingi). Gedos poemo viltimi pasiekti "giliųjų
ro," nosies, lūpų derinyje žaidžia

Nauji leidiniai
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= Ekumeninės idėjos
Dobilo „Blūde"
(Atkelta i i 2 paL)

Šeštadienis, 1978 m. birželio m ė n . 24 d.
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Šeštoji Pabaltijo
studijų konferencija

"...pamokslo tema buvo tokia,
Jg kad jis sau geresnės ir naudinges
AUNA STAKNIENĖ
nės ir įsivaizduoti negalėjo: sakyto
jas gvildė kaip tik tuos klausimus,
• kurie taip jau seniai slėgė viršaičio
(Tęsinys i r praėjusio šeštad.) Oskar Luts fantastinius mitolo
- širdj. Kantička skyrė žmones į dvi
Šeštoje Pabaltijo studijų kon- ginius vaidinimus, o Vaiva Vikis
dalis: katalikus, kurie buvo išmin
erencijoje, geg. 11 — 14 d., Toron Freibergs (Montreal Univ.) n a 
tingi ir geri, iš kurių rekrūtavosi iš
te svarstytas Pabaltijo žydų klau grinėjo latvių tautosakinius ele
rinktieji Dievo ir šventieji, ir svesimas susilaukė plataus dėmesio mentus Anos Brigadere pasaki
timtikius ir netikėlius, kurie ne tik
mūsų spaudoje. Analitiniu " r a  nėje dramoje
B Sėstosios Pabaltijo studijų konferencijos Toronte, Kanadoje. Prof. dr. Ma
kad visi buvo paskirti j amžiną pra
rija Gimbutiene kalba Archeologijos ir senosios istorijos sesijoje. Greta sėdi
Kitoj
sesijoj,
skirtoj
dramai,
m u m u " ypač pasižymėjo Tėviš
pultį, išėmus, žinoma, tuos, kurie,
kės Žiburių Nr. 21 redaktoriaus Bronius Vaškelis f Lafayette Coli.) Joan Todd.
pamatę savo klaidas, priima katali
pasisakymai Taip pat pažymėti skaitė savo darbą "Poetai teatre",
kų tikėjimą... (124).
ni ir dr. J. Jakšto ir dr. V. Stan kuriame nagrinėjo du scenos vei mis ir iš pagrindų pažįsta lietu kį jiems "egzotišką" tonalitetą,
»!
kaus straipsniai Dirvoje (nr. 22 kalus: Balio Sruogos Milžino pa- vių ir latvių naująją poeziją, ku " u n frisson nouveau".
"Pamokslą Kantička pradėjo nuo
Poeto gyvenimas buvo nerami
ir nr. 23). Jie pozityviai vertino unksmėj ir Kazio Binkio Genera rios yra nemaža išvertęs.
socialistų charakteristikos. Jo nuo
"dvasinė
kelionė",
jieškojimas
Jo
"Innere
Sprachform"
ana
šios temos įtraukimą į konferen linė repeticija. Jis išryškino Sruo
mone, jie niekas kitas, kaip tik Baž
(Provvn naujų teritorijų ir kartu grįži
cijos programą, bet pateikė ir gos lyrinius "vidinius monolo lizavo Victor Terras
nyčios priešai, kurių jau tiek buvę
mas atgal į vaikystę, į gimtinę.
Univ.)
gus", kuriais išreiškiamos sudė
kritiškų minčių.
ir dar gal daugiau būsią, juos siun
Šia
tema aš pati kitados rašiau
Apie
Jurgio
Baltrušaičio
sim
čiąs pragaras ir jų vienodas likiKaip ten bebūtų, vis tiek gai tingos minties būsenos ir spren
Lituanus
žurnale — Jonynas apie
bolistinius įvaizdžius
praneši
• mas: čia žemėje gėda, o ten — tas
la, kad ši kontroversinė temati džiamos didelės įtampos jausmi
mą skaitė Rimvydas
Šilbajoris tai užsiminė. Jis pažvelgė į šią te
pats pragaras, iš kurio atėję... (126).
ka stipriai atitraukė dėmesį n u o nės problemos.
(Ohio State Univ.), buvęs AABS mą iš naujos perspektyvos. Vie
kitų svarbių temų,
svarstytų
Jis bara už bičiuliavimąsi su viSruogos herojinei žmogaus vi prezidentas. Jis aktyviai dalyvau nišas ir liūdnos vaikystės prisimi
šioje konferencijoje. Tokioj srity zijai Vaškelis prieš pastatė Bin
• šokiais eretikais, bedieviais, socialis
ja kiekvienoj konferencijoj, vado nimuose Milašius j ieškojo savo
kaip tik literatūra, kuri plačiai kio charakterį, įstrigusį situaci
tais: "Kur jūsų protas,* jūs, avigal
vauja sesijoms, diskusijoms ir ran šaknų ir kartu tvirto pagrindo
rezervuota konferencijoj buvo p a  joj "žmogų
viai? Argi jūs manote, kad, kartu su
—auką", nepajė da laiko skaityti savo darbus.
po kojom, dvasinės ramybės. Bet
skaityta daug vertingų darbų. Ji giantį elgtis kaip individas. N e t
» tais... gėrę ir valgę, kartu su jais
(Penktojoj konferencijoj Co- tai ir yra dvikalbio poeto žmogiš
pritraukė tiek daug klausytojų, ir "pirandeliškas" autorius nega
. linksminęsi, ar j ū s manot paskui
ka dilema — jieškojimas savojo
kad jie netilpo auditorijose, k a i li nieko pakeisti, nors .tai jo pa lumbijos universitete, New Yoršitame gyvenime atsisveikint ir eiti
ke, prieš dvejus metus jis anali identiteto. T a i yra taip p a t ir
kuriems teko sėdėti ant laiptelių, ties gyvenimas vyksta scenoje.
• jau į dangų, o jie tegul eina į pra
Koplytėle Svobiškio kaime, Joniškėlio apylinkėje
psichologinis sprendimas — vai
ar stovinėti pasieniais.
garą?... Ne, gudročiai!... kartu bičiuApie Balį Sruogą įdomų d a r - ' zavo Henriko Radausko poeziją). kystės traumatinės patirties priė
Apie kitą dvikalbį poetą, Oska
Literatūros srityje buvo 5 sesi bą skaitė Kristina Sabalytė (Sou
J b'avotės, kartu ir prašom... į pragakas
bus
jo
priešai
ir
kas
lygiai
su
juo.
sulaukia
Karklynkiemio
rą
Milašių, kuris sakėsi esąs mimas, reikalingas vidiniams kon
jos, po vienĄ skirtos prozai, poe- thern 111. Univ. graduantė).
,. rą, kur visiems tokiems vieta. Baž
"lietuvio poetas, rašąs prancūziš fliktams išspręsti ir dvasinei pu
dienos, kada ten, rinkelėje, turėjo Į z i j a i j dramai, vertimų problenyčia apsieis ir be jūsų, bus kam ' kariaus..." (172).
siausvyrai atgauti.
Poezijos, sesijai vadovavo estas kai" skaitė Vytautas Jonynas iš
ją ginti, Dievas ir iš akmenio gali
"Sykį jis kažkaip prisiminė, kaip kalbėti socialistas, kuri jis šiaip įsi- j m o m S 5 j r literatūros teorijai bei
Jonynas taip pat paminėjo
(Oklahoma Montrealio. Jo tema buvo "Gim
* padaryti didžiausius kovotojus už j jo nabašninkas tėvelis žiūrėjo į sve- vaizdavo: "priešakyje tos gaujos, kritikai. Be to dramai buvo skirta poetas Ivar Ivask
Bažnyčią, jos pragaro vartai neper-, timtikius, kaip jis latvius - liuterius, kaip jautis, išvertęs akis, ėjo su re ir viena tautosakos sesija — " P a - Univ.) kuris yra World Uterature tojo krašto kerai O . W . Mila Milašiaus įtaką naujajai lietu
vių poezijai, jo kūrybos įtrauki
galėjo ir nepergalės... o jūs prašom' kurių jis daug pažino, girdavo ir, volveriu rankoje socialistas, kuris baltiečių drama ir tautosaka". Today (buvusio Books Abroad) šiaus poezijoje".
išrinktas
j pragarą! į pragarą! J pragarą! J jeidamas stačiai prieš visų nuomo kažkodėl išrodė jam dabar panašus guvo ir speciali teatro diskusinė žurnalo redaktorius,
Nors šio poeto kūryba ir pri mą į 1969 m. almanachą Poezi
jos pavasaris, ir neseniai lietuviš
pragarą!" (128-129).
nę, tvirtindavo, jog kiekvienas žmo j negražų plaukais apžėlusį gudą" grupė pabaltieeių dramos bib AABS prezidentu (president - klauso prancūzų, o ne lietuvių
kojoj pogrindžio spaudoj pasirogus, jis gali būti šioks ar toks, liute- (274). O kai pamatė kalbantį so liografijos klausimu. Taigi dra elect). Sesija buvo skirta "dvikal iteratūrai, joje yra kažkoks mums
Bajoriūnas, išgirdęs tokį pamoks- '•
cialistą,
išsitarė:
"Kad
iŠ
tiesų
ne
į
biams
pabaltieeių
poetams".
Pats
savitas elementas. Prancūzai kri- džiusius jo auklės prisiminimus
ma buvo plačiai nagrinėjama.
ris ar katalikkas, jei jis būsiąs geras,
lą, pasijunta ne tik nekrikščioniu,!
ciciliką
panašus,
ar
čia
man
akys
Ivar
Ivask
rašo
keliomis
kalbotikai joje anksti pastebėjo kažko-1
(Nukelta į 5 psl.)
Čia daugiausia lėmė ir dviem iš
visados tapsiąs išganytas. Tą nuo
bet ir stabmeldžiu: "Ta tiesa.kaip j
bus
apsitavayoravusios,
ar
kas.
Kaip
šių sesijų vadovavo
Alfredas
monę nabašninkas atvirai skelb
gyva atsistojo jam prieš akis, atdavo, dažnai net viešai susirinki į kunigą būtų panašus. Be ūsų, be Straumanis (Soutber 111. Univ.),
minus vieną atsitikimą iš savo gy- j
muose išreikšdavo, nors daugumas, barzdos. Toks gražus" (307). Ra Pabaltieeių dramos projekto ini
venimo. Kažkada jo kaimynystėje j
kuriems jis visame kame buvo dide miai klauso jo kalbos, svarsto, ką ciatorius ir vedėjas, pastatęs p a 
gyveno latvis nuomininkas. Tas rat- Į
lis autoritetas, ir jų labai gerbia teisingai ir neteisingai tvirtina. Pri bahiečių dramų anglų kalba
* vis jam patiko, ir jis iš tikro su juo Į
T h e Shortest Distance Betvreeii Two P o i n t s "
mas, šitame klausime jam dažniau eina išvados, kad ir kun. Kantička, savo universitete ir išleidęs dra
susibičiuliavo ir pamik) jj taip, kaip
siai pasipriešindavo... Jo įtekmei rei ir socialistas kai kuo panašūs, nes mos antalogiją su 6 lietuvių,
465 Statter Office Buiiding * Boston, Massachnsetts 02116 * Tel. 617—482-1885
- savo tikrą giminę. Taip su tuo sve- j
kia priskaityti, kad ir sūnus ne kiatstovauja kraštutinumams. Grįž latvių ir estų dramom Confrontimtikiu ir svetimtaučiu bedraugau-;
toniškai veizėjo į svetimtikius. Da damas namo, svarsto girdėtą kalbą, tation voiih Tyrany. Antras šios
• jant, jam syk} užėjo klausimas, ar j
bar, atverstam Kantičkos ant tikro vėl blūdija, bet mėnesiena, gimtojo antalogijos tomas, skirtas tauto
galimas daiktas, kad tokie žmones,;
kelio ir visai kitaip į tą pasaulį žiū kaimo slėpiningas vaizdas veikė ra sakinio pobūdžio dramoms, n e 
nors ir nekatalikai, būtų prakeikti, j
rinčiam viršaičiui rodėsi..., jog galį minančiai. Grįžęs vėl suklupo vidur- trukus irgi išeis iš spaudos.
Ilgai viršaitis mąstė, laužė galvą,;
nakt
rie savo s o d o
Tautosakinėj sesijoj, kurioj bu
skaitė visokias knygeles..., pagaliau būti, kad jo nabašninkas tėveli..." | 1 3 5> m' ePl d ė s L P a b u d e U t ė l ė s ir
vo
nagrinėjamos
trys
dra
neišganytas"
(172-173).
j'
?
"
s
i*
to
pagavi
per išpažintį klausė savo dvasiško
mo, rado jis visai persimainiusį pa- mos
iš būsimos
antologi
jo tėvo, tačiau to klausimo neišrišo.
"Ta dvasios stadija, į kurią dabar I šaulį ir save.
Iš CHICAG0S
jos, savo darbą apie dabarti
Kunigas, turbūt gerai nesupratęs, įėjo Bajoriūnas..., galima pavadinti
nės Lietuvos rašytojo Kazio Sa
net subarė: — Ką čia, girdi, niekus I desperacija. Abejonė apie tėvelio | Pasaulis nebeSrodė jam toks baiAplankysime: Maskvą, Vilnių, Frankfurtą
jos dramą Devynbėdžiai
skaitė
plepi, sakyk, kuo nusidėjai". (129- išganymą, tai biauri pagunda, bene! s u s ' k a i P per visą tą laiką, kada į
Eglė V. Žygaitė (/ndiana Univ.
ir Varšuvą.
130). Tada pasimeldęs ir priėjęs iš- •
biauriausia, kokias jis savo gyveni-1 kankino visokios abejonės ir tęsėsi graduantė). Šioj dramoj vaiz
vados, "kad nei vienas geras žmo- \
me patyrė"... (174). "Viršaitis kar- į nuožmiausias sielos karas... Rodosi, duojamas tikras, gyvas kaimas
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ (Maskvoj 1 naktis, Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 1 naktis).
gus, kaip jis netikėtų, nežūsiąs. j
IŠVYKSTA IS JAV
GRĮ2TAI JAV
KAINA
tais į tokias abejones ir tamsenybes į kad nebebuvo jau žmonių, tų žmo- mitinėj Dainavos šaly. Ji iškėlė
Dievas esąs visų geriausias tėvas, i
niu
k u r i e tai
kits kit
niekina
Rūgs.
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d.
Rūgs.
25
d.
Vilniuje
nuo
9/19
iki
9/23
$999.00
įbrisdavo, jog jam rodydavosi, jis į į '
P
^
' tautosakinius motyvus,kurie,perir gailestingas, ir neišpasakytai ma
Rūgs.
24
d.
Spal.
2
d.
"
9/26
iki
9/30
$999.00
kokią bedugnę besmengąs" (174). persekioja, bet buvo tik Dievo gė- pindami realistinę tikrovę fan
Spal. 8 d.
Spal. 16 d.
"
" 10/10 iki 10/14
$999.00
loningas. Jei šiaip jau tėvas nenori
Norėdamas atgauti ramumą, eina rybė, kuri per tuos menkus, silpnus tastiniais elementais, sukuria a n 
SpaL 15 d.
SpaL 23 d.
• '
10/17 iki 10/21
$999.00
niekados savo vafkams pikto, tai ką- išpažinties pas kun. Kantička, pas
sutvėrimus eina prie savo mums vi trą tikrovę, ir papildo veikalą tur
gi bekalbėti apie dangaus tėvą. T u
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS (Frankfurte 2 naktys, Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2, Varšuvoje 4 naktys)
kui kalbasi klebonijoje. Vėl Kantič sai nesuprantamų
aukščiausių tingais niuansais.
Rūgs. 15/78
nei vieno neatmesi, glausi kaip ga
Rūgs. 30/78
$1099.00
Vilniuje 9/19 iki 9/23
ka užkelia jį į dvasines aukštybes, jų ir
Rūgs. 22 d.
Toj
pat
sesijoj
Felix
J.
Oinas
Spal. 7 d.
$1099.00
9/26 iki 9/30
prakilniausiųjų
tikslų"
lėdamas po savo spamu visus, ar jis
Spal. 4 d.
SpaL 19 d.
$1099.00
10/10 iki 10/14
(Indiana Univ.) apibūdino esto
šioks būtų, ar toks..." (130). T o  bet jose jis išsilaiko kur kas trum (396).
Spal.
12
d.
Spal.
29
d.
$1099.00
10/17
iki
10/21
kios išvados priėjęs, Bajoriūnas bu- piau. Dobilas pasakytų: Bajo
"Nors ant rytojaus viršaitis ir ne
JOSŲ KELIONĖJ ĮSKAITOMA:
vo ramus. O pamokslas atvėrė akis, riūnas buvo pakeltas ligi dangaus,
bejautė
tokio
ramumo
ir
malonu
Kelionfi j abi puses iš Chicagos iki Frankfurto ir Maskvos
kad jis klydo: "Jei jau taip kiekvie bet vėl nusileido į žemę. Bajoriūnas
Valgiai ir gėrimai skrendant
nas galėtų būti išganytas, tai kampats stebisi, kodėl jam taip staiga mo, kaip vakar prie koplytėlės, ta
Pirmos klases traukiniai su miegamaisiais 15 Frankfurto \ Maskvą
gi būtų reikėję siųsti Tau savo Sū dingo ramumas: "Aš gi dariau, kiek čiau pagrindinė vakarykščio paga
Pirmos klases kambariai su privačia vonia, dviem kambary
nų ant žemės, kam reikėjo Išgany galėdamas ir suprasdamas taip, kaip vimo mintis, jog kiekvienas tarnau
Trys valgiai kasdien tiktai USSR
tojui kentėti, apaštalus rinkti, juos Bažnyčia liepia: meldžiaus, daviau
Pervežimas iš aerodromų, geležinkelio stočių iki viešbučių
ja Dievui savotiškai ir tarnau
Vietovių apžiūrėjimo ekskursijos { Kauną ir Trakus
j visą svietą išsiuntinėti. Kam rei mišioms, klausiausi kunigo... Ko
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
ja
taip,
kaip
Dievas
nori,
ir
kad
Die
Bagažo
tvarkymas (44 sv ) USSR
kalinga ta Bažnyčia, kunigai, sakra
IR MĖGĖJAMS
dėl?..." (1922). "Jei Dievas duoda vas naudojasi silpnais sutvėrimjis,
JAV
Tarptautinis
transportacijos mokestis
mentai, kad ir be jų eretikas arba
mums įsakymą ir nuo mūsų reiNEĮSKAITOMA: Sovietų vizų mokestis $15.00 vienos savaites kelionei. Sovietų ir fr Lenkijos vizų
koks stabmeldis būtų išganytas..."
kokiais yra žmonės, pasiekimui savo
mokestis
$35.00 dviejų savaičių kelionei. Už gautas aplikacijas mažiau negu 30 dienų prieš išvyki
kalauja, tai iš savo pusės turi veizė... . . . . . .
• .-, •
(130).
r
mą
bot
reikalinga
primokėti $10.00.
'
• prakilniausių tikslų - ta mintis jam
PRAŠOME
DĖMESIO:
Visų oro kelionių kainos baigėsi 1978 m_ kovo 31 d, o naujos kainos dar
kad
mes tuos
galėtu.,.
. ..
Po pamokslo Bajoriūnui "dabar t':,
Daug sutaupysite, pirkdami čia
mėm
išpildyti.
Turiįsakymus
duoti
viską,
kas i ,
y
nepatvirtintos.
Del
to
American
International Holidays garantuoja, kad ekskursijų nariai visada
visą
revoliucijos
laiką"
(398).
ių reikmenis. Pasinaudokite pa
niekas daugiau nerūpėjo, kaip tik reikalinga.Nu, ką tu dabar žmogus ' buvo aiški, ir ji pasiuko tokia per
mokės
žemiausiai
galimas
kainas
išvykimo laiku. Sis preliminarus pranešimas gali būti pakeistas.
togiu planu atidedant pasirink
Bažnyčia ir paties išganymas. Visą
Bajoriūnas revoliuciją savyje lai
oooO Oooo
tus reikmenis ypatingai progai
darysi, kad tave drasko i visas pu
pasaulį jis padalino j dvi dali: kovoPilnai užbaigtų foto nuotraukų
mėjo,
kai
rado
sintezę
tarp
kraštu
ses? Nežmai nei kur eiti, nei ką da
Noriu dalyvauti jūsų kelionėj j Lietuvą, kuri įvyks
aptarnavimas Atidaryta pirmad
„ jančią ir niekada nepergalimą Baž
tinumų, kai savo paties svarsty tr ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
Siunčiu $
kaipo užstatą O kaipo pilną apmokėjimą O už
asmenis (skaičius).
ryti,
nors
lįsk
j
žemes!"
(193).
nyčią ir jos piktus priešus... Dabar
Rašykite
čekj
ar
money
order
vardu:
AMERICAN
INTERNATIONAL
HOLIDAYS
mais ir sveika kaimiečio nuovoka
tik reikėjo žiūrėti, kad nepapultų į
$100.00 minimum užstatas kiekvienam asmeniui. Pilnai sumokėti reikalinga 45 dienas prieš išvykimą. Prašom
Savo mintyse ir svarstymuose jis
•i
3314
West
63rd
Street
priėjo prie tolerantiškų pažiūrų,
rašyti
spausdintom raidėm, ir jei daugiau negu viena pora, prijunkite atskirą sąrašą su visom informacijom,
pradeda abejoti Kantičkos išvedžio
kaip
reikalaujama
žemiau.
Bažnyčios priešų skaičių" (131).
jimais, susigriebęs tuos abejojimus kurias pusšimčiu metų vėliau ėmė Tel. - PRoipect 6-8998
Bajoriūnas net pradėjo galvoti apie
Vardas, pavardė
vadina blūdu, vėl pasaulį dalija į iš skelbti II Vatikano susirinkimas,
kankinio mirtį už Bažnyčią (151).
Gatvė
.Telefonas
rinktuosius ir prakeiktuosius, net jas pavadinęs ekumeninėmis.
•
Valstija
Miestas
Zip
Dabar Bajoriūnas gyveno kun. pramynė takelį prie koplytėlės sode siiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
Q Rūkomoje ar Q nerūkomoje lėktuvo daly
• Kantičkos pamokslo mintimis, ėmė lyje, kur neramiaisiais momentais
Prisiųskite atkarpą su čekiu ar Money Order j
analizuoti savo pažįstamus: geri — eidavo melstis. Kuo toliau, tuo bhi S
r
AMERICAN INTERNATIONAL HOLIDAYS
į£J V
LAIKRODŽIAI R BRANGENYBfSK
s
negeri: "savo mintyse drąsiai įsileis viau Bajoriūnas ėmė žiūrėti į gyve- j S
468 Statlcr Office BaUdfaf
Pardavimas ir Taisymas
=
Boston, Massachnsetts 02116
davo į kito gyvenimą... Jis skaitė da nimą, rečiau savuosius svarstymus ]2646 W. 69th Street — TeL RE 7-1941 j
TeL 428-1888
r
bar tai beveik savo priederrro: ren
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giantis i karą, reikia būtinai žinoti,
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Kelionės į Lietuvą
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Šeštoji Pabaltijo
studijų konferencija

Nr. 141 (24)

paL 5

Klausytojo įspūdžiai iš čiurlionieciu koncerto Rochestery
Jauki ir maloni Rochesterio
Nazareth kolegijos koncertų sa
lė — visus klausytojus ji apjun
gia pusračiu apąe sceną, lyg apie
laužą. Tai viena S pačių geriau
siųjų Rochesterio salių, čia vyks
ta puikūs koncertai ir vaidini
mai.
*, •

(Atkerta ii 4 paL).

teigti, kad tai buvo pati pradžia
šio ansamblio, kai muz. Mikuls
kis suorganizavo Klaipėdoje vy
rų chorą, kuris Vilniuje padidė
jo kanklių orkestru ir šokių gru
pe, o Vokietijoje išaugo į visapu
sišką ansamblį — dainos, šokių
ir muzikos vienetą.

grįstą nuomonę. "Esu nusivylu buvo puiki. Maža lietuviu baž
nytėlė persipildė, o taip jau se
si 1" — sako.
Margi koncerto įspūdžiai, ir niai bebuvo atsitikę. Neįprastas,
gražus vaizdas, negirdėta, bet la
neįmanoma
surinkti jų visų.
bai lietuvišką giesmę ir liaudies
Klausiu savęs, kokį man įspūdį
dainą primenančios muz. Mikuls
padarė. Aš nenusivyliau, nes jau
kio Mišios su kanklių orkestro
kelis kartus girdėjęs, o iš asmeni
pritarimu paveikia visus jautriai.
nio patyrimo žinojau, kad an
Iškilminga ir jaudinanti Mišių
samblį Vokietijoj sudarė rinkti
valanda, pažymėjusi parapijos 70
niai balsai, kurių vienas kitas bu metų įsikūrimo sukaktį. Po Mi
vo tikrd .profesionalai, o ansamb šių neginčijau tų, kurie teigė,
lio darbo sąlygos, ano meto ga kad giedojimas buvęs įspūdinges
limybėse, buvo geros. O čia viso nis už dainavimą. Pagaliau ir ne
to trūksta, todėl ir rezultatai ne nuostabu — giedojo tik vieną va
gali būti tokie geri. Be to, anais landą, o ne dainavo dvi, kaip
laikais ir lietuvio klausytojo rea koncerte. Giedojo pasilsėję, iš
gavimas į dainą buvo mažiau kilmingoje bažnyčios nuotaikoje,
kritiškas, tada išgyveno dainą šir o giesmė —negirdėta, bet leng
dimi, o ne daug svieto mačiusio vai širdimi pagaunama ir saprantama.
abuojumu.

apie Cerėją, jo gimtinę.
Toj pat poezijos sesijoj Jautrite
Salins (Kean College), poeto
Gunars Salins žmona, skaitė apie
latvių
— vokiečių dvikalbius
•
poetus, o Ilse Lehiste (Ohio Sta
Taip man įprasto girdėti, ypač
Žvalgausi
—
Ji
gerokai pripil
te Univ.) svarstė siurrealisto es
3
darnaus
sąskambio ir balsų išly
dyta,
gal
/Ą
visų
vietų.
Malotų poeto Ilmar Laaban daugia
ginimo
vyrų
chore šį kartą pa
.nus jausmas matyti tiek klausy
kalbę kūrybą (jis rašo ir vokiškai
sigendu.
Pagalvoju,
kad būtų ge
tojų. Jų dauguma visai nematy
ir švediškai). Ji iškėlė mintį kad
ti veidai — tai [lietuviai iš toli riau padarę tik 2 dainas tedainuosiurrealistui lengviau peržengti
mesnių apylinkių ir miestų, bet dami, o gal reikėtų sutikti su tuo
kalbų ribas, nes jo žodžiai, daro Kartą Toronte,. Diplomatas Vadovas SktzfkaiKkas (lalifjn)
labai kritiškai nusiteikusiu klau
"vaizduotės šuolius" ir mažiau su gen. krautu dr. J. žimnortim.
Nuotr. S. Dabkaus didžiausia daugjsma tų nepažįs
tamųjų yra kitų tautybių, tai sytoju, kuris pareiškė: "Vyrų cho
suristi su tradiciniu kalbos racio
amerikiečiai. Jų>tarpe matyti net ras būtų geriau nedainavęs".
nalumu.
ir tamsiaodžių. Tai nuteikia
Moterų choras skamba gerai
maloniai,
bet
kartu
sukelia
ir
ne
— nesigirdėti aiškių
nuklydi
Prozai skirtoj sesijoj Audronė
ramų klausimą -p- kaip tiems pa mų, bet įspūdis — na, norisi kaž
Barūnaitė Willeke (Miami Univ.,
tiks lietuviška daina, muzika, šo ko daugiau, baisingesnių balsuOxford, Ohio) kiek pakeitus savo
kis?
1978 m. birželio 10 d. Lietu-j (Montrealyje) kelerius mitus buIr dainos atrodo per ilgos.
numatytą temą, skaitė dvilypį
Beveik laiku salė paskęsta tam
darbą apie "ciklinį laiko suvoki vos gen. konsului Kanadoje, dr. įvo KLB politinio k-to pirmininŠokėjai — jauni, gražūs ir mik
mą" Icchoko Mero Striptize ir Jonui Žmuidzinui, suėjo 80 me-;ku,gi 1962m. vasario 16 d. pa sumoje. Kalbos nutyla, jaučiasi lūs, šoka su entuziazmu, šypsan
Romualdo Granausko, okupuotos tų amžiaus. Nežiūrint to, jis te-1 skirtas Lietuvos konsulu Kanadai lengva laukimo įtampa. Negirdi čiais veidais. Vietomis ritimas, ly
Lietuvos rašytojo, Jaučio aukoji bėra toks judrus, toks darbštus ir į Toronte ir tų pat metų rugpjū- mai nuslenka užd&nga į šalis, ir — giavimas kiek pakrinka, bet gyvu
Kokius įspūdžius bebūtumėm
Tik vienas ryškus bruožas ri
energingas, tarytum būtų nė pus- čio 15 d. paaukštintas gen. Lie- staiga nušvitusioje scenoje, lyg mo įspūdis po lėtų, raundų dai
me.
kalekioskopiškoje panoramoje pa nų yra gadvinantis. Plojimas man ša visus ansamblio gyvavimo išsinešę, turime čiurlioniečiams
tuvos konsulu
Bevardis Striptizo
veikėjas, įamžio metų nesulaukęs.
Nuo to laiko, su žmona dail. veikslu stovi CitlrKonio ansamb skamba entuziastingiau kaip per metus — noras dainuoti lietuviš pripažinti ir nuopelnus ir pagar
kaip Faustas, pardavęs sielą gy Sukaktuvininkas, matyt, gana
venimui pratęsti, daro pakartoti gerai suprato F. Levaldo išreikš H. Žmuidziniene, gyvena Toron lis. Girdžiu žiūrovų nedirbtinį dainas. Viena amerikietė sako ką dainą, ir dainuoti ją kuo ge bą, labiausiai jų vadovams. Te
nius kompromisus, išreikštus at tų minčių reikšmę, jog: "Nega te, gyvai reiškiasi lietuvių ir Lie reagavimą lengvu pasigėrėjimu: man: "We would have liked mo- riausiai.
galima tik nuoširdžiai palinkėti
re dancing". Tuo momentu pa
sikartojančiose pagrindinėse situ lima ištisiems metams sulaikyti tuvos reikalų reprezentacinėje ir "Aa!...".
Beveik visi paklausti sutiko, kad — tobulėkitel
acijose. Ciklinę veikalo struktū pavasario, bet sieloje jaunu pasi kūrybinėj srityje.
Prie gražaus vaizdo prisidės mąstau: mūsiškis Lazdynas su sa
Andrius Cieminis
rą prelegentė rišo su ciklinio gy likti —galima ligi gilios senat
Nuo 1920 m. Sukaktuvininkas graži daina, ir bus puiki pra vo energingąja šokių vadove yra čiurlioniečių giesmė bažnyčioje
gerai
išpopuliarinęs
lietuvių
tau
venimo ritmo samprata. O ale vės, jei tik išlaikoma gyva meilė aktyviai reiškėsi ir tebesireiškia džiai — pamąstau.
tinius šokius ir Rochestery ir to
goriški veikėjai, neūžauga ir kir- žmonėms, nes tik ji įgalina akis lietuviškoj spaudoj. Yra rašęs Lie
Neramiai
sujudu
kėdėje
su
pirlimesnėje
apylinkėje.
tuvoje,
Ryte,
Lietuvos
Aide,
Vai
pėjas jai yra gyvybės ir mirties J ir sielą būti atvira grožiui, gė39
j
mais
dainos
garsais.
Kažkas
praTe, Gaisuose ir kitur. 1938
simboliais (naujagimis ir senelis, į riui ir tiesai",
Paskutinė dalis — vėl ramios,
antrasis priima mirtį kaip gyve-į j o n a s žmuidzinas gimė 1898 m. buvo Associate Press korespon džioje suskamba nedarniai. Jau lėtos dainos, kitos tokios ilgos.
P O D I A T R I S T
nimo dalį). Susitaikius su cikline j m . birželio 10 d. Keturvalakiuo- dentas Kaune, 1938 — 39 m. iš- čiu lyg baimę —:ta patį jausmą, Ta pati solistė jau kelis kartus
kai girdžiu solisto, netikrą intona
P r a n e š a Ofiso
A t i d a r y m ą
gyvenimo prigimtim, priėmus > Xt Vikaviškio apskr. Jis yra dip- Į ^ e ^° novelių rinkinį "Ryto krauvimą. Kla-usa dar labiau įtemp girdima, tai primena vienos ame
as
KOJŲ LIGŲ IR CHIRURGIJOS PRAKTIKA
mirtį (kaip vapsva, kitas alego- į lomatas — dabartinis Nepr. Lie- i " į 1931 m. —poemą "Pajū
ta, bet pirmas baugus įspūdis kiek rikietės klausimą: "Don't they
rio
rinis padaras) vėl atgimstamą iš j t u v o s reikalų reprezentantas Kahimnas". Savo kūryba yra da3896 W. 63rd Si., Chicago, m
Tel. 312—581-0070
švelnėja, nes nebegirdžiu nenu have other outstanding voices?
naujo.
Inadoje —gen. Lietuvos konsu-1 l v v a v e s leistuose literatūriniuo- matytų nesaskamb:ų. Pradedu | Pasistengiu užtikrinti, kad turi
VALANDOS TIK PAGAL SUSITARIMĄ
RomualdoGranausko Jaiicioou-1135 Toronte. Jis
plius prie t o j 8 6 metraščiuose išeivijoje, be to: girdėti ir žavėtis pianisimo sąs- iu> n o r s s tiesų nežinau.
Pirmadienį antradienį, ketvirtadienį ir aenktadieni
(
kojime, jį irgi iškėlė ciklinį rit
nuo lfeOO vaL ryto Od 1240 vaL (Seną
dar rašytojas ir žurnalistas; 1969 m. Nidos knygų klubas kambiais, gražiu frazavimu, la- žiūriu į solistą, -pastatytą toli
;
nuo 2:00 vai. popiet iki fcOO vaL vakaro
mą, grįžimą į vaikystę ir galinėji- rašytojiškoj srity — prozaikas ir Londone išleido jo lyrinių pasa
bai
subtiliais
užbaigimais.
Tą
gra
prieky, bet su maža solo partija,
Sritadtenj nuo IfcOO vaL ryto Od SM vaL popiet
kojimų knygą "Runcė ir Danmąsi su srove, laiko jėga. Veika-1 poetas.
ir,
atrodo,
kartu
su
juo
pergyve
žu,
subtilų
įpiano
pagauna
ir
lo kompozicijoj, grįžimą prie mi- j Kauno Saulės gimnaziją jis bai dierinas".
Taip pat dr. J. Žmuidzinas yra klausytojai, nes katučių daug gau nu jo nepatogią padėtį, varžymą
tinių prototipų u gyvenimo situ gė 1920 m. Studijavo Prancūzi
si, neduodantį geram balsui pil
acijų atsikartojimą ji riša su cik- joj Montepelier universitete 1924 spausdinęs publicistinių ir groži siau po subtiliosios "Močiutė ma nai pasireikšti.
liniu gamtos ir žmogaus suvoki-1 27 m IT įsigijo teisių licencia- nės kūrybos dalykų "Nepr. Lietu no". Klausytojams patinka ir hu
Suskambėjus tradicinei užbai
m u Ciklinis laikas ir mitai m o - j ^ Vėliau (1928 - 29 m.) stu- voj", 'Tėviškės Žiburiuose", "Ai moristinė gyva daina apie "magimo dainai — Namo, namo! —
dernioj literatūroj dabar kaip tik į j ^ gjiįn0 Paryžiaus universite- duose", "Lietuvių Dienose" ir šinėlą.
IŠ BOSTONO IB NEW YORKO
negaliu atsikratyti įspūdžio, kad
labai aktualūs.
te ir gavo du (viešosios teisės ir kitur.
Daugumai klausytojų dar ne- tai dainai trūksta užsidegimo, ne
Dar grįžtant minutėlei prie
politinės ekonomijos) daktarate
DAR YRA.VIETŲ SK>SE GRUPĖSE:
dirbtinio sielos šauksmo, nesusLiteratūros teorijos ir kritikos diplomus.
dr. J. Žmuidzino grožinės kūry girdėta kanklių muzika. Ją at-j k a m b a 5 ! < a i p į p r a s t a gį rd ėtį _ g a _
lenas savaites: Rugsėjo 17
— $845.00 Rugselo 22 — $845.00
sesijai vadovavo Rimvydas Šilba
Po to nuo 1930 m. dirbo Lie bos ir prisimenant jo vėliausią ly lieka tokia jaunutė ir meili so- j lį n gai, pagaunančiai.
joris. Tomas Venclovi, kuris tu tuvos Užs. reikalų ministerijoje. rinių pasakojimų leidinį "Run listė. Įspūdis — neabejotinai ge-i
rugpiučio 6 — $1245.00
Dviejų savaičių: ..._
_
.. ,
."
« ,
T» .
rėjo skaityti darbą apie kritiką da 1932 - 37 m vicekonsulas, Lie cė ir Dandierinas", pasakytina,
~
' "
Išeinu is koncerto ir bandau
liepos 2
— $1245.00 rugsėjo 3
— $1195.00
bartinėj Lietuvoj, deja, negalėjo tuvos pasiuntinybės Londone kon- og toji knyga — turi savyje visus
ras,
o
viena
jauna
amerikietė
net
j
5
^
^
^
y
^
o
y^to
įspūdžius,
liepos 16
— $1245.00 gruodžio 22 — J1045-GG
atvykti.
sularinio skyriaus vedėjas, 1937
ri
lyrinius
privalumus,
kur
reiškia-į
pasako
tiesiai:
"I
liked
her
best!".
Pažįstami
sako,
kad
įspūdžiai
ge
Laukiu vyrų choro. Galima į > *** man tie pasisakymai skamLeta Kelertienė (VVisconsin — 40 m. centre konsulas. Pasiun ma kūrėjo (šiuo atveju supoe
Visos grupes aplankys Kauną ir Trakus. Prie §ių grupių galima jungtis
I ba be entuziazmo (įprasto anksUniv.) skaitė temą — "Greimas tinybės pirmasis sekretorius. Tuo tinta) nuotaika, jo jausmai, per
i i VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu
, čia u girdėti). Daug maloniau nukaip literatūros kritikas". Ji apla pat kartu (1937 — 39 m.) dr. J. gyvenimai etc.
New YorVe.
mai nagrinėjo semiotinį priėjimą Žmuidzinas buvo, dargi, radiofo
> keikia nepažįstamos amerikietės,
Si J. Zmuidzino knyga talpina knyga pavadinta.
GRUPĖSE VTETŲ SKAICRJS RIBOTAS — PATARTINA REGISTRUOTIS
Norėdamas šias
šias trumpas
trumpas pa
pa- nusipirkusios kukliausius bilie
prie pasakojimo struktūros. Pa no spaudos apžvalgos redaktoriu savyje keturis nevienodo sukirpi
KUO ANKSČIAU.
tus,
pasisakymas:
"
W
e
liked
it
minėjusi Greimo "struktūralisti mi ir direktorium.
mo dalykus, vienus ilgesnius, ki stabas pailiustruoti J. 2muidzino
very
much!".
Buvusi
Metropoli
nius" straipsnius Metmenyse, už
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalą kref kites į:
1944 m. pasitraukė Vokietijon tus — trumpesnius, kaip: Atei rašymo stiliumi, cituoju jo kūri
siminė, kad jo raštai bus netru (pirmininkavo Vangeno LTB val nant, Rausvė, Mokytojas Visba- nio apie Rausvę (tai jo tėviškės tan operos solistė sako maždaug
TEANS-ATLANTIC TRAVEL Š I R V I O ; INC.
kus spausdinami ir Lietuvoj. Ke dybai). 1947 m. išvyko Anglijon; ras ir Runcė su Dandierinu. Pa upelis) pradžią:
taip: "I am glad that I came.
)93 West Broadų^y, P. O. Box 116
lertienė kėlė klausimą: ar galima 1951 m. atvyko Kanadon. Čia gal pastarąjį pasakojimą ir pati
"Už savo sesę Šešupę skaistes The vodces sounded well. It was
iš semiotinės teksto eksplikaciSoutii Boston. Ma. 03127, Tel. (617) 268-K764
nė, bet niekieno nedainuota, ši nice to be again among Lithuajos išvesti veikalo prasmę? Turi
taip nelauktai pažeminta Raus nfans". Malonu tai girdėti iš jos,
Įstaigai vadovauja. Akkna Adomooieo* Ir
nio analizė literatūros kritikoj iš
vė, verkšlendama pro sūduvių bet yra ir kitokių nuc>monjų,
eina iš teksto ribų, yra jai išori
Price* are based on double occapancy and are jubject to cfaanges
sodus, žydriom ir geltonom gė kurių negalima praleisti negirdo
nė ("extrinsic"), o semiotikoj vi
asdyor Government approval.
lėm nubarstytais slėniais, sau vin mis, nes patyrimas IT išsimoksli
sad pasiliekama teksto ribose.
gių vingiais tekėjo. Taip ji bėgo
Kitoj sesijoj skaitytas Vadim
raitytom alksnių alėjom ir mė nimas leidžia susidaryti rimtą paLyapunov (Indiana Univ.) dar
lynam karklų pavėsy vingiuoda
bas apie Tartu Universiteto se
ma lingavo, įkrantėj sirpstančias
miotikos priėjimą prie meno ana
gervuogių kekes, tarytum juodus
lizės, 'pavyzdžiu imant Aleksio
žvaigždynus" (15 psl.).
Rannito poemą.
Matome, kokie tai ilgi periodi
niai sakiniai, bet, kartu, kokie jie
Kalbotyros srityje buvo trys se
AttffJM
stiprus savo kūrybine dvasia ir
sijos. Pirmojoj skaitė savo darbus
nuotaikomis, tik skaityk ir gėrėPASSBOOK
keturi nepabaltiečiai mokslinin
kis
ACCOUNTS
kai, tarp jų William R. SchmalsGyvuok, mielas Sukaktuvinin
tieg (Penn State Univ.) — apie
ke, dar ilgus metus ir dirbk, kaip
lietuviškus veiksmažodžius su ga
dirbęs abejais frontais — stovė
lūne — ėti, kaip turėti, minėti, §eftto}oj* Pabaltijo stadijų konferencijoje Toronte paskaita apie Oskaro V.
MilasiaiB koryta skaito Vytautas Jonynas. Greta sėdi Literatūros sesijos damas Tėvynės reikalų sargybo
1/
\\
pavydėti, ir gretino juos su proto- vadovas prof. dr. Rimvydas Si&ajoris.
INSURED
je ir kurdamas grožinės literatū
indoeuropiečių veiksmažodžiais,
ros srityje.
Pranys Al'sėnas
užsilikusiais lotynų kalbos veiks
SOTIMS M D LOM ASS0CIAT10H
.Miiiiimiiuiiimmiuimiimiimniiuini'j:
mažodžiais videre, tacere, seno Poznan), o apie estų kalbos gra-, lygino tariamąją nuosaką lietusios bažnytinės slavų kalbos vi- matinę. vietos struktūrą — Fan- j vių ir lenkų kalbose Kiti du
ny DeSivers, Centre National de • mokslininkai svarstė latvių kal
detiirkt
Antroje kalbotyros sesijoje da ia Recherche Scientrfiąue, Paris), 'bos problemas
4fl?l 22CHER A7ZK0E
ADDING MACHINIS
=
lyvavo kalbininkai, iš įvairių pa Apie lietuvių kalbos kirčiavimą
Bibliografijos srityje buvo ketu l
AND CHBCXWRrrERS,
|
saulio šalių ir kontinentų. Tre- skaitė paskaitą Julės Levin (CaU- rios sesijos, pedagopkoj ir tauto 3 N'uorooja, Pardaoda, Taiso Į
CHICAGO, OLIN0IS 60632
vor G.Fennell (Flinders Univ., fomijos Univ.) Tik nereikia jo sakoj po dvi, mene ir archeologi s Viri 50 metų patikimu jums =
U 3-8248
Australijoj) skaitė
pranešimą maišyti su Dov Levin iš Tel Avi joj po vieną. Apie šias sritis ir ?
SI
patarnavimas.
=
vo,
kuris
konferencijoj
nedalyva
apie latvių veiksmažodžių lai
įvairius renginius teks pasisaky i
l
fWIHr OF CAUFCrEMA A V t )
Ffcoae — 58M111
f
kų sudarymą. Apie latvių — lat vo.
ti kitą kartą./
I 5610 S. N H s l to, CMsslp į
Trečioj kalbotyros sesijoj Da~
galių balses kalbėjo S. F. Kolbu(Bus daugiau)
nllllllllllllIMlIlMMIlttlinillllHIIIIIHIIIir? •
szavski (Adam Mickiewicz Univ., vid G Cuild (Edinburgh Univ.)

Jonui Zmuidiinui 80 metų

Dr. I. Walter Parfanowicz, Ph.D., D.Sc., D.P.M.
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Mirė dail. Kazys Šimonis
Eidamas 91-uosius metus Lie
tuvoje, Kaune, mirė dailininkas
Kazys Šimonis. Dailininkas buvo
gimęs 1887 m. rugpjūčio 25
d. Starkonių kaime, Šimonių
valsčiuje,
Panevėžio apskri
tyje. Buvo labai populiarus lie
tuvių dailininkas. Grįžęs iš caristinės rusų kariuomenės, jaunystė
je piešimo mokėsi pas dailinin
kus Ad. Varną, T. Daugirdą ir kt.
Nepriklausomybės
pradžioje I
visa Lietuva buvo pilna liaudies
meno, išbarstyto pakelėse, sody
bose, kapinėse, maldyklose. Me
tai ir gamta liaudies sukurtas se
nienas naikino. Tąįį lietuvių
liaudies turtą bandyta apsaugo
ti bei dalykiniai aprašyti, panag
rinėti. Reikėjo skubios tinkamų ir
susipratusių žmonių talkos. Vie
nu tokių buvo K Šimonis. Jis, be
tyrinėdamas, bestudijuodamas ir
bepiešdamas mūsų tautos senie
nas, jas taip pamilo, taip persiė
mė pats lietuviškais motyvais,
kad jose, jau menininko akimis
ir siela, įžiūrėjo ir pajuto senąją
lietuvių tautos praeities dalelytę.
it visa tai pats stengėsi išreikšti
piešiniais ir spalvomis.
Kazys Šimonis pamilo piešimo
meną. Ir visuomenė pamilo K
Šimonio paveikslus. Juose, be kit
ko, pastebėjo ir pajuto, kaip ir
pats dailininkas, dalelytę lietuvių
tautos praeities. K Šimonio pa
veikslai buvo mylimi Nepriklau
somybės laikais (tai gerai prisi
menu), jie tebėra mylimi ir da
bar, gal net daugiau, nes toji
miela Nepriklausomybė yra, kaip
tie Šimonio paveikslai, kažkokia
sunkiai suvokiama mūsvj tautos
senovė, tegul ir netolima.
Žiūri i Šimonio paveikslus ir

Kazys Simam*

vas persveria visą orkestrą. Kūri
nys, sukurtas 1943 m., ryškiai
perdavė karo nuotaikas. Vėliau
sekė jo vėlesnieji kūriniai, vio
lončelės koncertas ir baletas
"Spartacus".
Kompozitorius Aram Chačaturian buvo gimęs 1903 m. Tbi
lisi, Gruzijoje, armėnų šeimoje.
Jis pasakoja: "Mano tėvas ir mo
tina įkvėpė man meilę liaudies
muzikai.
Iš motinos išmokau
daug armėniškų dainų. Niekada
nepamiršiu jos dainuotos liūd
nos armėniškos medžiotojų dai
nos. Po daugelio metų šią dai
ną panaudojau savo antrajai
simfonijai". Baigęs 1934 m.
Maskvos konservatoriją, jis pra
sitarė, kad studijų metu jam už
eidavo begalinis noras surasti,
sugalvoti naujas formas, tik nuolav>$ susidurdavo su mokyklos
pamokų nustatytomis griežtomis
klasikinėmis taisyklėmis. Apie tai
OiaČaturian sako: "Aš manau,
kad visi jauni kompozitoriai tu
ri pergyventi šitą kovą, kol nu
gali kompozicijos techniką. Bet
man šis konfliktas dar labiau
susikomplikavo, kadangi aš no
rėjau klasikines formas suderin
ti su keistu rytietiškos muzikos
idiomų. NOTT mokytojui nelabai

Metraštyje su savo rašiniais
dalyvauja 62 mokiniai.

Redakcija ir jos globėjas
įvadiniame žodyje, be kita ko,
sako: "Šį metraštį pavadino
bis su lituanistu dr. Vincu Ma me Tėvynės spinduliais", nes
ciūnu: atsakydamas į pateiktus suprantame, kad visa, ką mes
klausimus, jisai vaizdžiai iškelia lituanistinėje mokykloje gau
daug įdomių ir lituanistikos šian name, yra spinduliai tų dvasi
dieninei situacijai būdingų fak nių turtų, kurie per ilgus am
"Lietuvių Dienos" mėgina vif
tų.
žius susikaupė mūsų tėvų tė
sus atžymėti, bet mes neturime
• TĖVYNĖS SPINDULIAI. vynėje Lietuvoje. Norėtume, tiek daug viršelių ir asmenų, ku
Moksleivių metraštis
1977- kad ir mūsų rašinėliai būtų rie parašytų apie tuos asmenis.
1978. Chicagos Aukštesnioji li spinduliais, primenančiais Lie
A. SfcHus
tuanistikos mokykla. Išleido tuvą, spinduliais, po daug me
tų
primenančiais
ir
mūsų
jau
mokyklos Tėvų komitetas 1978
Redakcijos pastaba. Kultiui*
m. Redaktorės: Rita Bazytė, nystę".
niam priede, užsiminus liūdnai
Raminta Jautakaitė, Alė Jonu
šaitė, Rima Valiulytė. Redak • VAIVORYKŠTĖ. Kristijo linksmą asmenų pagerbimą, ne
cinė komisija: Vida Momkutė, no Donelaičio aukštesniosios sakėme, kad žurnalo leidėjo Čia
Rūta Musonytė, Gaja Pemku- lituanistinės mokyklos Chica suminėti žmonės "Lietuvių Die
tė, Snieguolė Zalatoriūtė. Met goję mokinių metraštis. 1977- nose" nebuvo aprašyti ir nuot
raščio globėjas Juozas Masilio- 1978 mokslo metai. Skoningas raukose parodyti, šiandien jau
nis. Spaudė "Draugo" spaus viršelis — P. Aleksos. Spau būtų sunku rasti ką nors veikian
tuvė, 4545 W. 63rd St, Chica dai paruošė Regina Kučienė ti žmogų, dar nepaminėtą spau
go, IL 60629. Užsklandiniai Nuotraukos — Jono Tamulai- doje. Ir tai labai gerai. Yra čia
piešiniai: R. Bazytės, R. Jau-į gį^ Vaclovo Noreikos ir Lino tik aprašymo saiko klausimas.
Net jau ir etikos klausimas, kai
B,
Mk
M***™kol kas dar tik sau "gerą gyve
sonytės, G. Pemkutės, D. Tijū
pasidariusiam jaunam
nėlytės ir R. Valiulytės. Met kūno spaustuvė Chicagoje. Lei- nimą
raštis gausiai iliustruotas mo dinys didelio puošnaus forma profesionaiui aprašymo ir nuo
kyklos gyvenimo nuotrauko to, 124 psl. Tai mokyklos dar traukų pliūptelia kur kas daugiau
mis. Leidinys didesnio forma bą ir laisvalaiki vaizduojantie negu pitimaeiiliBms mūsų kultū
rinio ir visuomeninio gyvenimo
to. 128 psl.j kaina — 4 dol.
ji puslapiai, kuriems netrūksta
kūrėjams - veteranams.
Tai jau devynioliktas šios la ypač literatūrinių nagrinėjimų.
Iliustracijai tebūna tas pats,
bai gajos ir labai veiklios Šiuo savo bruožu "Vaivorykš- visai konkretus pavyzdys, tik ši
aukštesniosios lit mokyklos tė" maloniai išsiskiria iš visų kartą išreikštas skaičiais.
metraštis. Kaip ir visada, jisai
Krėvei minėtame "Lietuvių
paruoštas, suredaguotas ir at mūsų mokyklinių metraščių, Dienų" numeryje skirta 1 port
spausdintas labai kruopščiai ir daug dėmesio skirdama pačių
retinė nuotrauka ir trečdalis pus
apgalvotai. Tai mokyklos ir jos mokinių avarstymams, liečiant
lapio teksto.
mokinių tiesioginis veidrodis. mūsų rašytojus ir jų veikalus.
Aisčiui — 3 nuotraukos, per
• AKIRAČIAI,' 1978 m. gegu
sispausdinama
Šis tas iš jo pa
žės mėn., Nr. 5. Atviro žodžio
ties
raštų
ir
daugiau
kaip 2 psl
mėnraštis. Leidžia Viewposat
kelių autorių apybraižų apie pa
Press, Inc., 6821 S. Mapkwood
.
ti
Aistį.
Ave., Chicago, IL 60629. Reda-I
Krupavičiui — 1 portretinė
guoja redakcinė kolegija: D.
nuotrauka
be jokio teksto, tik
Bielskus, K Drunga, L. Mockū_ _ _
nuotraukos
paraše pažymint,
i«as, Z. Rekašius, dr. T. Remeikad
čia
yra
VLEKo
pirmminkas.
kis, dr. E. Vaišnienė, H. Žemelis.
Galdikui skirta 2 asmeniškos
Administruoja K Avižienis. Meti
nuotraukos,
1 puslapis teksto, ne
nė prenumerata — 8 dol.
skaitant Galdiko tapybos darbų,
Rašoma apie kultūrinę revo
kurie yra paties žurnalo puoš
liuciją Lenkijoj; aptariama kny
mena.
ga "Pennsylvanijos angliakasių
Tuo tarpu jaunojo dr. Šarūno
Lietuva", bet tik vienu specialiu
Karužos
"Lietuvių Dienų" pusla
aspektu; spausdinamas paskuti
piuose
Š.m.
balandžio mėnesi iš
nis B. Chomskio rastas — šieme
karto buvo parodyta net 12 as
tinių "Nabucco" pastatymų ver
meniškų nuotraukų su maždaug
tinimas. Bet pats vertingiausias
dviejų
puslapių tekstu, tuo būdu
šio numerio dalykas yra pofcalvisai Karužų šeimai atrėžta 6
žurnalo puslapiai.
Sitai ir turėta galvoj, kai, mi
na parašė simfonijas, baletus,
nint naują "Lietuvių Dienų" nu
poemas, siuitas, koncertus, ka
meri, buvo užsiminta, jog Krėve,
merinės ir vokalinės muzikos ku
Aistis, Galdikas ir Krupavičius
rinius, leurie yra spalvingi, gyvi,
"iki grabo lentos tokių aukšty
ritmingi, turtingi, melancnoliški,
bių neprikopė".
egzotiški. Jo muzikos kūriniai iš
karto patraukia klausytoja. Ir
Jau vien tik "Lietuvių Dienose"
aname jo koncerte Chicagoje
suminėtu visų keturių mūsų tau
klausytojai tiesiog nenorėjo skir
tos ir kultūros didžiūnų rodomų
tis su jo muzika ir pačiu kūrė
fotografijų kiekio santykis su vie
ju. O jis tada buvo dosnus, pa
no tik jaunojo dr. Karužos yra
kartojimui pagrojo beveik visą sa
7:12 pastarojo naudai. Atrodo,
vo populiarų baletą "Gayne",
kad daugiau komentarų nė ne
kuriame "Kardų šokis" turbūt
reikia. Bet kur mes tada nuei
labiausiai išgarsino kompozito
sime? Ir šitaip "gerbdami" žmo
riaus Aramo Chačaturiano var
nes, ar tik juos patys neapjuo
dą visame muzikos pasaulyje.
*a*P»flr» 'iCmaičfti kas* TrfBtf viskiame?
\

tai patiko, tačiau jis suprato,
kad man visa tai yra natūralu,
ir jis nesistengė užslopinti mano
meniškojo individualumo. Jis sa
kydavo, kad jam patinką mokyti
tokius mokinius, kurie žino, ko
jie nori; jis negalįs už juos nu
spręsti, svarbiausia yra tai, ką jie
girdi savo galvose".
K šių kompozitoriaus Chača
turiano pasisakymų, mums leng
viau yra suprasti ir pažinti jo
muzikos kūrinius. Nerruostabu,
kad jo muzika, sukurta vėlyvo
jo romantiškojo periodo stiliuje,
turi savotišką, rytietišką melodi
ją ir instrumentaciją. Kompozi
torius, panaudodamas armėniš
kos liaudies muzikos kalbą, savo
gabia, originalia kūrybos plunks-

Draugo Nr. 129, Kultūrinio
priedo psl. 5, skiltyje "Nauji lei
diniai", rašoma: Taigi Jau turi
me savo tarpe žymūnų, daug di
desnių, negu koks Krėve, K. V.
Banaitis, Aistis, Galdikas, Vydū
nas ar Krupavičius, kurie iki gra
bo lentos tokių aukštybių nepriko
pė". Neteisingai
pareiškiama
mokslininkui Šarūnui Karužai,
pateikiant neteisingus palygini
mus. Norime priminti "Draugo'*
Kultūrinio priedo redaktoriui,
kad beveik visi minėti asmeny?
buvo atžymėti: Krėvė 1950
rugsėjo mėn. numeryje, Aistis
1967 m. lapkričio mėn. numery),
Krupavičius 1951 m. kovo mėn.
nr., Galdikas 1961 m. gegužės
mėn nr., muzikui Banaičiui da
bar užsakytas numeris. Vydūnas
netilpo viršelyje, nes jau buvo
miręs. Noriu painformuoti, kad
"L.D." žurnale talpinama ttt
gyvų asmenų nuotraukos, taip
pat netalpiname antru kartu to
paties asmens. Juos atžymime tik
viduriniuose puslapiuose. Taip,
turime problemų: jaunimas kal
tina mus, kad tik senius dedame
ant viršelių, o vyresnieji kaltina
mus, kad negana pasižymėjusius
jaunuolius atžymime.
•

Nauji leidiniai

SAULĖ JAUTOKATTĖ

a

leidėjo laiškas

nių katalogą su '14 reprodukcijų,
maždaug atviruko didumo. La
bai jau kuklus dailininko pagerbimasl Jis tikrai vertas nepalygi
namai geresnio pilnesnio leidi
nio. Nors neabejotina, jog tai, lai
kui bėgant, bus padaryta.
Katalogo viršelyje yra paties
dailininko K. Šimonio nuotrauka,
daryta kūrybos metu jo darbo
studijoje. Katalogo atsakingas re
daktorius P. Stauskas. Tira
žas 300 egzempliorių. Katalo
go aplanke R. Purvinaitė rašo,
kad "K Šimonio kūriniai bendro
je lietuvių dailės tėkmėje išsiski
ria savita pasaulio
interpretuote. Nuoširdus, kupinas svajo
nių, muzikos jo pasaulis paveiks
luose atgyja neregėtais fantasti Kszyi
niais vaizdiniais, gėrį, grožį tei
kiančiais simboliais".
Žodelis leistas pasisakyti ir pa
Autoportretas
čiam dail. K Šimoniui:
"Vieni mano darbai — grynai
realistiniai
gamtos vaizdai, ar
gali justi daugiau, negu žodžiai
chitektūriniai
ir liaudies dailės
įstengtų išreikšti, ar sugebėtum
parašyti. Jo paveikslai tarsi švel paminklai, brangūs man kaip
• MOTERIS, 1978 m. kovoni daina, beplazdenanti švelnio mūsų peizažo dalelė. Kituose, sti
lizuotuose
gamtovaizdžiuose,
vy
-balandžio
mėn., Nr. 2. Lietuvių
mis splavomis, pasakiškąja min
rauja
romantinė
nuotaika.
Savo
moterų
dvimėnesinis
žurnalas,
timi, vizija, mitologiniu impulsu.
K Šimonis yra iliustravęs daug fantastiniuose paveiksluose — jie eidžia Kanados Lietuvių katalikių
šaunių lietuviškų knygų: lietuvių man labiausiai prie širdies — moterų draugija. Redaguoja No
tautos pasaką Eglė žalčių ka norėjau formomis ir spalvomis ra Kulpavičienė. Redakcinė ko
ralienė, V. Krėves "Aitvaras liau atkurti poezijos, mūsų liaudies legija: S. Girdauskienė, Z. Didies padavimuose", P. Vaičiūno pasakų, muzikos sukurtus vaiz- džbalienė, I. Kairienė, L. Muraus
redaguotas "Aukštaičių pasakas" dus, rodyti gyvenimą gražesnį, kienė. Administruoja Bronė Pair kt. 1959 m. Vilniuje išleista džiaugsmingesnį, negu jis buvo bedinskienė. Ekspedijuoja A. Kuo
lienė. Redakcijos ir administraci
jo atsiminimų knyga "Gyvenimo realybėje .
jos
adresas: 1011 College St., To
nuotrupos", papuošta parinktais
Iš užu tūkstančių mylių atstu
ronto,
Ont. M6H 1A8, Canada.
K. Šimonio kūriniais iš jo tapy mo nuoširdžiai apgailime pa
garbų lietuvių tautos dailininką Metinė prenumerata — 7 dol.,
bos ir grafikos.
Kazio Šimonio 90 metų proga I Kazį Šimonį, sukūrusį tiek daug j garbės prenumerata— 10 dol
M.K. Čiurlionio Dailės muziejus ir mūsų visuomenei mielų, branPetronėlė < intake rašo apie
pirmąją "Moters" redaktorę Ste
Kaune 1977 metais išleido spal-jgiu paveikslų.
votą Šimonio kai kurių jo kuri- Į
Algirdas Gustaitis faniją Paliulytę-Ladygienc. Spaus
dinamas P. Gaučio straipsnis apie
draugystę. Spaudos draudimo epo
chą liečia S. Vilkauja. Baigiamas
A. Dzilums novelės "Kiemsargis
Ciepstas" vertimas iš latvių kal
bos. Naujos poezijos randame:
Kotrynos Grigaitytės, Ados Kar
velytės ir J. Narunės. Knygų pus
lapiuos stabtelėjama prie Alės
Rūtos ir J. A. Jūragio kūrybos.
Margi ir įdomūs įprastiniai sky
riai: Moterys pasaulyje, Sveikata,
Madų
ir grožio pasaulis, ŠeimiPiešinys
ninkių kampelis.
Žurnalas iliustruotas nuotrau
komis ir Birutės Demškutės, J. Da
niliauskienės, D. Stončiūtės^Kuolienės, T. Katilienės ir V. Klem
kos dailės darbais.

Kompozitorių Chačaturianą prisimenant
Perskaičius laikraštyje Žinią,
kad mirė 20-tojo šimtmečio vie
nas iš paskutiniųjų reikšmingų
gyvųjų kompozitorių, gyvenan
čiu Sovietų Sąjungoje (anksčiau
jau mirė Prokofjev ir šostakovič,
man tuoj prisiminė koncertas,
diriguotas paties kompozitoriaus,
kada jis pats svečiavosi Chicagoje. Susiradus šio koncerto prog
ramą, skaitau, kad tai buvo prieš
dešimtį metų, 1968 m. kovo 2 d.
Kompozitorius Ghačaturian ta
da gastroliavo po didesniuosius
Amerikos miestus, diriguodamas
jų simfoninius orkestrus, atlikda
mas savo muzikos kūrinius. Lai
mingai gavus atneštus parduoti
bilietus (nes jo koncertams bi
lietai seniai buvo išparduoti),
pasitaikė reta proga pamatyti ir
kartu pabuvoti su pačiu kompo
zitoriumi, diriguojančiu savo kū
rinius.
Prisimenu: užgesus salėje švie
soms, mus, šio koncerto klausy
tojus, apėmė savotiškas, nera
mus laukimas. Po kelių minu
čių, atsidarius scenos šoninėms
durims, išėjo vidutinio ūgio, tam
siais, garbiniuotais plaukais, veš
liais antakiais, su šelmiška šyp
sena vyras. Jis labiau priminė
aktorių, humoristą, negu rimtą
kompozitorių. Bet programą pra
dėjo labai rimta savo antrąja
simfonija, vadinama "Varpo"
simfonija, nes čia varpo moty-
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