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1. Krikščionijos suskilimas
Pradedant kalbėti apie ekume

ninį sąjūdį, reikia iš karto atsiri
boti nuo vieno klaidingo šio są
jūdžio supratimo, kuris kliudo 
juo domėtis tiek praktikuojan
tiems katalikams, tiek ištikimiems 
savo konfesijai protestantams.

Iš pirmo susitikimo su ekume
nine idėja gali gautis įspūdis, kad, 
norint jungtis į Šią veiklą, reikia 
nebebūti jau tokiu ištikimu kata
liku ar protestantu. Daug kam 
atrodo, kad čia yra kuriama 
tam tikra idėjinė pusiaukelė tarp 
vienų ir kitų. Jeigu ekumeninis 
sąjūdis iš tikrųjų tai, ar bent pir
moje eilėje tai, reikštų, tada mes 
čia turėtume ne ką kito, kaip 
naujos sektos kūrimą, kas iš tikrų
jų nebūtų priimtina nei katalikiš
ku nei protestantišku požiūriu.

Kas tad iš tikrųjų yra ekumeni
nis sąjūdis? Jis visų pirma yra 
būrimasis žmonių, kurie yra išti
kimi katalikų Bažnyčios nariai ir 
ištikimi protestantiškų konfesijų 
nariai, neišsižadant nei savo Baž 
nyčios mokymų, nei praktikos. 
Jokiu būdu šis sąjūdis nereiškia 
indiferentizmo savo konfesijos at
žvilgiu. Ekumeninis sąjūdis susi
deda iš žmonių, kurie yra giliai 
įsitikinę, kad ne viską galima tikė 
ti, iš vienos pusės, ir reikia tikėti 
į Dievo apreikštas tiesas, iš ki
tos pusės. Jis jokiu būdu neatsto
vauja šūkio, kad visos konfesijos 
ar visos religijos yra lygiai geros. 
Ekumenistas priklauso savo kon
fesijai; ir jis nėra lengvapėdiškai 
nusiteikęs keisti tai, į ką jis, remda 
masis Dievo autoritetu, tiki.

Kas tad jungia įvairių konfesi
jų žmones į ekumeninį sąjūdį? 
Juos jungia visų pirma gilus su
sirūpinimas skaudžiu faktu, kad 
krikščionija yra suskilusi. Juos 
jungia pastebėjimas tų skaudžių 
padarinių, kuriuos krikščionijos 
suskilimas atneša žmonijai. Krikš 
čionybė yra kilusi iš vienos nuo
stabios dieviškos intervencijos že
mėje, kurią vadiname Kristumi. 
Iš šio šaltinio savo įkvėpimą se
mia ir katalikai ir protestantai. 
Nepaisant to, jie vieni kitiems y- 
ra pasidarę taip svetimi, kad vie
ni kitų apaštalavimui ne tiek pa
deda, kiek kenkia. Savaime su
prantama, Kristaus liudijimas 
žmonijoje dėl tos priežasties neina 
taip gerai, kaip galėtų. Šita tra
giška situacija kelia susirūpinimo 
tiek nuoširdžių katalikų, tiek pro
testantų tarpe. Kas šio susirūpini
mo nejaučia, ar jo giliau ar ma
žiau giliai neišgyvena, tas dar nė
ra pribrendęs ekumeniniam sąjū
džiui. Sis liūdno fakto pažinimas 
ir jo išdavų įvertinimas yra ta eg
zistencinė priežastis, kuri kelia e- 
kumeninį sąjūdį.

Tačiau anapus šios neigiamos 
priežasties yra ir teigiama priežas
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tis. Ja yra realus krikščionijos vie 
nybės supratimas. Kad krikščioni 
ja turi būti vieninga, tai yra la
bai aiškiai ir įsakmiai paliudijęs 
Kristus. Pagaliau kiekviena kon
fesija savo ruožtu siekia vieny
bės įgyvendinimo. Nuo Bažny
čios vienybės minties pradeda sa 
vo svarstymus ir II Vatikano Su
sirinkimo dekretas apie ekumeniz 
mą (2 nr.). Tačiau ne mažiau 
prieš akis II Vatikano Susi-kimo 
Tėvai turi krikščionijos suskilimo 
faktą, kurio plyšys per šimtme
čius darosi greičiau didesnis, ne
gu mažesnis. Ir jie yra tiek atviri 
pasakyti, kad “už tai gana daž
nai buvo kalti žmonės iš abiejų 
pusių” (3 nr.).

Tačiau tos kaltės nereikia iš
tęsti per toli. Nėra kalti už Baž
nyčios suskilimą žmonės vien dėl 
to, kad jie yra gimę vienoje ar ki
toje konfesijoje. Vatikano II dek
retas apie tai aiškiai sako: “Nie
kas negali kaltinti atsiskyrimo 
nuodėme tų, kurie dabar yra gi
mę tose bendruomenėse ir jose y- 
ra išauklėti Kristaus tikėjime. Ir 
katalikų Bažnyčia priima juos su 
pagarba, kaip brolius” (3 nr.).

Taigi ekumeninis sąjūdis nėra 
nauja reformatorių banga, atsi
randanti pas katalikus ir protes
tantus ir kurianti naują tikėjimo 
sampratą. Tiesa, yra pavojaus, 
kad ekumeninis sąjūdis gali tuo iš 
virsti, ypač jei jin dėsis tik tie, ku
riems konfesinis gyvenimas yra 
nebrangus ir kurie čia norės ieško 
ti naujo tikėjimo. Bet tai nebus au 
tentiška ekumeninė idėja. Ekume 
nizmas yra tikinčiųjų katalikų ir 
protestantų susirūpinimas ugdyti 
savo tarpe krikščionijos vienybės 
idėją.

2. Bendras klimatas
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Bet ar yra koks pagrindas, 
riuo remiantis būtų galima 
dyti krikščionijos vienybę, 
pačiu neneigiant dabartinių 
fesijų? Tikrai, toks pagrindas yra 
daugiau negu pakankamas, tik Ii 
gi šiol jis nebuvo šiam reikalui 
pakankamai išnaudotas.

Tuo pagrindu visų pirma yra 
vieno visagalio asmeninio Dievo

Adolfas Valeška
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ir plati erdvė, kurioje yra 
vietos visoms krikščioniš- 
konfesijoms. Asmeninio 
idėja religiniam gyveni-

idėja, kurį mes katalikai, tiek 
protestantai teisėtai vadiname sa
vo Tėvu. Tai yra tokia didelė at
rama 
daug 
koms 
Dievo 
mui yra tokios milžiniškos ir vis
ką apimančios reikšmės, kad sun 
ku yra ją ir aptarti ir pakanka
mai įvertinti. Ir, reikia pasakyti, 
kad krikščioniškos konfesijos ne

Kiimaio ouvimą ne uk pas mus, 
Taikos paukštis (skaldytas stiklas) | bet ir pas atsiskyrusius brolius.

turi esminių skirtumų Dievo su
pratime. Pas jas visas ši idėja y- 
ra sveika ir gyva. Ar tai nesuda
ro pagrindo toli siekiančiai bend 
rai religinei veiklai? Jos vienos už 
tektų įkvėpti visą žmoniją ap
imančiai teocentrinei veiklai.

Bet ekumeninis sąjūdis turi dau 
giau bendrų aikščių, kuriose gali 
laisvai reikštis. Štai —Kristus, 
Dievo Sūnus, tapęs žmogumi. Ar 
jis nesudaro naują bendrą idėji
nę atmosferą visų krikščionių ben 
dravimui? Dievo tapimas žmogu
mi yra ta nuostabioji krikščioniš
koji tiesa, kur niekada negalės 
liautis buvusi nuostabi nei jo
kiam katalikui, nei jokiam protes
tantui. Ir ar jie negali ir neturi 
ko vieni kitiems pasakyti šia te
ma, net neperžengdami savo kon 
fesijos ribų? Kristaus asmens mo 
kslas pas katalikus ir protestan
tus, išskyrus kai kuriuos atskirus 
teologus, yra iš esmės tas pat.

Jeigu dabar iš teologinių sričių 
pereitume į žmogaus likiminius 
klausimus, su jo sielos nemirtin
gumu, su kūno prisikėlimu, su do 
ros reikšme amžinajam gyveni
mui, gautume tą patį vienybės 
vaizdą. Pagaliau artimo meilės 
mokslas, kaip pagrindinis dorinis 
variklis, yra savas visoms krikščio 
niškoms konfesijoms. Tiesa, vie
nu kitu atskiru klausimu mes tu
rime skirtingų nusistatymų ir pa 
žiūrų, ir greičiausiai prie jų pasi
liksime, tačiau dėl tų skirtumų 
neapleiskime tų milžiniškų religi
nio, dvasinio ir dorinio gyvenimo 
plotų, kurie mums yra bendri.

Mes katalikai turime ne tik tei
sę, bet šiandien net ir pareigą pri
pažinti šio bendro krikščioniško 
klimato buvimą ne tik pas mus,

KŪRYBINĖ ATMOSFERA 
PERIODIKOJ

Šitaip žiūrint, ne tik atskiri įvai
rių konfesijų žmonės, bet ir pa
čios konfesijos turi savo religinę 
prasmę. Dekretas apie ekumeniz 
mą sako: “Iš to seka, kad atsisky
rusios Bažnyčios ir bendruome
nės, nors, mes tikime, kai kuriais 
atžvilgiais turi trūkumų, jokiu bū 
du nėra netekusios prasmės ir 
reikšmės išganymo paslaptyje” 
(3 nr.).

Tai yra didelis ir ,daug kam at 
rodys, nelauktas atsiskyrusių kon 
fesijų pripažinimas iš katalikų pu 
sės. Norėdamas tiksliau aptarti 
tas vertybes, kurios gali būti su
tinkamos šalia vieningos regimo
sios Bažnyčios ribų, ekumeninis 
dekretas šitaip jas išskaičiuoja: 1. 
rašytinis Dievo žodis (t. y. Šv. 
Raštas), 2. malonės gyvenimas, 
3. tikėjimas, 4. viltis, 5. meilė kar 
tu su kitomis, 6. vidinėmis Šv. 
Dvasios dovanomis ir 7. net regi
mais dalykais.

Čia yra pasakyta labai daug da 
lykų. Bent trumpai juos pasiaiš
kinkime. Pradėkime nuo paskuti
nio. Kalbant apie regimas gyve
nimo sritis, reikia pasakyti, kad 
kartais protestantiški kraštai yra 
net krikščioniškiau susitvarkę ne
gu katalikiški. Pavyzdžiui gali ei
ti darbdavių ir darbininkų santy
kių išlyginimas, einant kalvinis
tiška morale, neskaitant kai ku
rių iškrypimų. Išvidinių Šv. Dva 
sios dovanų atžvilgiu galima pa
minėti Dostojevskį, kuris gali bū- 

į ti laikomas giliai krikščionišku, 
nors būdamas šalia Romos kata 

• likų Bažnyčios ribų. Meilės ir pa- 
j siaukojimo srityje galime prisi- j 
minti dar visai neseniai nužudy
tus protestantų misionierius Viet I 
name. Net vilties dorybė, išreikš- ■ 
ta pvz. šveicaru teologo Cullman1

Kūrybos klestėjimui ir to
bulėjimui yra reikalinga spau
da. Ji yra kūrybinio vėjo tu
nelis, galingas, periodiškai vei
kiantis siurblys, į kurį suplau
kia mūsų kūrėjų darbai. Ta
čiau jos įsiurbimo jėgai silpnė
jant, proporcingai silpnėja ir 
kūrėjo produkcija, jo darbai 
tampa mažiau spontaniški, jie 
retėja, produkcija sustoja ir, 
galų gale, jam pačiam gresia 
kūrybinė mirtis.

Po Kultūros kongreso mūsų 
kūrėjai ypač turėjo pajudėti, 
periodinė spauda ir leidyklos, 
kaip kūrybiniai siurbliai, tu
rėjo sudaryti jiems tinkamą 
atmosferą bei sąlygas, turėjo 
jų kūrybos reikalauti, o mūsų 
visuomenė turėjo būti įskiepy
ta jų kūrybą “vartoti”. Toks, 
berods, ir buvo tų kultūrinių 
metų subruzdimo vienas iš di
džiųjų tikslų.

Bet, atrodo, įvyko nesusi
pratimas dėl pačios kūrybos 
sąvokos. Ypač stebint mūsų 
periodinę spaudą, gaunasi įspū
dis, kad kūryba ten buvo su
prasta vien tik, kaip sofistiš- 
ka kritika, logika, informaci
ja, žinios, mokslas, aplamai 
kaip daiktinė, materialistinė 
kultūra. Gi kūryba yra grožis: 
poezija ar proza. Ji yra artis
tiškas naujumas, įkvėpimas, 
nauja forma, individualumas 
ir t. t.

Tiek daug buvo viltasi, o 
vis dėlto, kaip seniau, taip ir 
dabar, po šio Kultūros kongre
so plačiau mūsų kūrėjų nema
tyti. Spauda jų kūrinių labai 
mažai pristato. Retkarčiais tik 
poetus, bet ir tai ne visur. O 
prozos dažniausia ir per kelis 
mėnesius neatrasi, kad ir su 
žiburiu jos mūsų žurnaluose 
bei laikraščiuose ieškotum. O 
gal visa tai tik ypatingom pro
gom, gal, kaip “Pradalgėje”, 
tik kartą į metus?

Ar to užtenka? Dievaži, ne. 
Kūrėjų mums netrūksta. Bet, 
vis dėlto to metinio pradalgi- 
nio kūrybinio skerspiūvio nė
ra gana. Negi tokiu vienkar
tiniu pasirodymu būtų vien sa
koma: “Matote, dar esame gy
vi ir pajėgiam kiek pasvajoti. 
Tačiau metams ar dviems ga
lite mus truputį ir pamiršti. 
Jei dar būsime gyvi, vieną ki
tą dalykėlį po to laikraštin gal 
parašysim. O paskui?.. Tegul 
bus lengva mums amerikinė 
žemelė”.

Čia ir norisi anaip kalban
tiems priminti, kaip vis dėlto 
nėra lengva amerikinė žemelė 
amerikiečių rašytojui. Čia jų 
labai daug. Konkurencija, mū-

no, gali būti geru paskatinimu ti-: 
kėjimui į pomirtinį gyvenimą ne 
vienam katalikui. Tikėjimo dory
bės prasikišančiu pavyzdžiu gali 
būti laikomas danas Kirkegardas, į 

kurio sukaktį prieš keletą metų i 
mielai minėjo “Osservatore Ro-| 
mano". Šv. Rašto studijos bendro I 
mis katalikų ir protestantų pas
tangomis yra davusios daug, ne 
vieno pasiilgos, šviesos. Tai yra 
tik atsitiktiniai pavyzdžiai....  

sų standartais, nuožmi. Todėl 
ir jų periodinė spauda, kad ir 
kažin kiek yra mūsų peikiama 
(gal iš pavydo?), yra gyva, 
energinga, plušėdama dėl to 
paties grožio, kuriuo mes lyg 
ir norėjome paženklinti 1967- 
tuosius — Kultūros kongreso 
metus.

Vien statistika mus jau šio 
to turėtų pamokyti, štai “The 
New Yorker” ir “Post” kas 
savaitę iš šimtų rankraščių pa 
renka ir spausdina poezijos ir 
po dvi ar tris 1,000—10,000 
žodžių noveles. Nesigėdi ten 
dalyvauti net O’Hara, Singer, 
Mailer, Carrė, Miller ir kiti. 
Per metus šie du žurnalai iš
spausdina per 200 novelių. Iš 
“Post” atmestų rankraščių 
kartais pasirenka mėnesinis 
“Argosy”. “The Reporter”, 
“Harper’s”, “Atlantic" ir kiti 
spausdina bent vieną prozos 
dalykėlį kas mėnesį. O ką jau 
bekalbėti apie detektyvinę, 
konfesinę, nuotykių, moterų, 
mokslinių fikcijų A ir kitokią 
periodiką, kuri grožinei prozai 
skiria net 25%—100fr savo 
erdvės.

O mes? Tiesa, laikraščių at
karpose spausdiname tęsiniais 
romanus ir noveles. Ir tai yra 
gerai. Bet ar nenukenčia dėl 
to kūrinio vientisumas ir su 
juo surištas gjožis? Ar nepra
randamas taip reikalingas pa
sigėrėjimui kompozicinis ry
šys? Ar nereikėtų visam tam 
kiek didesnės erdvės ir specia
lios vienkartinės vietos?

Ir yra liūdniausia, kad visiš
kai užbaigtų literatūrinių ga
balų mūsų laikraščiuose, rei
kia ieškoti su žiburiu. Galima 
sakyti, kad jie užima tik 0%— 
5% visos leidinio erdvės. Tokia 
trumputė (1,000—2,000 žo
džių) literatūra, aišku, yra pa
ti sunkiausia, bet ji daugiau
siai ir pradrėkina sausus laik
raščių ir net žurnalų puslapius.

Lietuvoj, atrodo, to nepri
trūkdavo ir dabar nepritrūks
ta. Mokami honorarai, žinoma, 
čia taipgi vaidina tam tikrą 
aa jų kūrybą “vartoti". Toks, 
išeiviškoji spauda riebiais ho
norarais girtis negali. Bet ar
gi čia vien tik jau honorarai 
būtų tuštumos priežastis?

Vis dėlto mūsų rašytojų kū
ryba turėtų būti dažniau perio
dinėje spaudoje matoma. Siū
losi išvada, kad reikia bent 
10%—25% mūsų spaudos erd
vės padengti grožinėm verty
bėm, o rašytojai, tikime. į to
kį užmojį ranka turėtų nenu
moti. P. Min.

3. Katalikybė yra iš esmės
. ekumeniška

Turėdamas tai prieš akis II Va 
tikano Susirinkimas šitaip nusta
to kataliko laikyseną tų religinių 
vertybių atžvilgiu, kurios yra ša
lia katalikų Bažnyčios. “Katalikai 
turi mielai pripažinti ir įvertinti 
tikrai krikščioniškus paveldėjimus 
iš mūsų bendro palikimo, kurie 
yra randami pas mūsų atsiskyru
sius brolius. Yra teisinga ir išga-

(Nukelta į 2 psl.)
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EKUMENIZMAS IR MES
sireikšti, per didelio krikščioniško 
lobio turtingumo sąmonės, mes 
tuo nenorime pasakyti, kad bet 
kuris protestantas yra labiau pri
brendęs šiam pokalbiui. Jei kata
likas turi gyvą savo Bažnyčios ne 
klaidingumo sąmonę (kartais ei
nančią per toli), tai dažnas pro
testantas negali pradėti ekumeni
nio pokalbio su kataliku be savo 
įprastinių priekaištų katalikybei, 
prikišdamas jai sakramentus, Ma
rijos garbinimą, Popiežiaus ne
klaidingumą ir kitką.

Iš tikrųjų ekumeninis sąjūdis 
susitinka su labai dideliais sunku 
mais, kurių nugalėjimui keliai 
dar ne visur matosi.

5. Ekumenizmas ir gilesnis savo 
krikščionybės pažinimas

Turint prieš akis tuos sunku
mus, kyla klausimas, ar ekume
nizmas turi kokią realią religinę 
prasmę. Gal jis yra tik grynai 
socialinis reiškinys, siekiąs katali
kų ir protestantų taikesnio vienų 
su kitais santykiavimo, tačiau pa 
siliekant kiekvieniems savo konfe 
sinėje karalystėje. Gal tai yra tik 
džentelmenų klubas, kaip kartą 
buvo išsireikšta viename lietuvių 
ekumenistų susirinkime, kur kiek 
vienos konfesijos žmogus pasilie
ka prie savo nuomonės.

Tokiu būdu tikros krikščionių 
religinės vienybės ekumenizmo 
keliu pasiekti yra neįmanoma. 
Tam tikslui reikia naudotis se
nais apaštalavimo metodais, kurie 
reiškėsi kiekvieno individualiu į- 
sijungimu katalikų Bažnyčion.

Dekretas apie ekumenizmą sa
ko, kad individualus kieno nors į- 
sijungimas katalikų Bažnyčion y- 
ra skirtingas reiškinys nuo ekume 
nizmo. “Bet tarp šių dviejų nėra 
prieštaravimo” (4 nr.).

Ekumeninis darbas yra dirba
mas su didele pagarba konfesi
joms. Ir, norint sužinoti, ko iš eku 
meninio sąjūdžio galima laukti, 
naudinga yra pažvelgti į metodą, 
kuriuo II Vatikano Susirinkimas 
rekomenduoja šį darbą dirbti. Ap 
tardamas ekumenistų susirinki
mus, kurie turi būti organizuoja
mi religinėje dvasioje, dekretas 
sako, kad “kiekvienas (t. y. atski
ros konfesijos žmogus) išdėsto sa
vo bendruomenės mokslą kiek ga 
lint giliau ir aiškiai iškelia skir
tingus bruožus” (4 nr.).

Atkreipkime dėmesį į tai, kad 
čia sakoma, jog kiekvienos konfe 
sijos žmogus tegul kalba ne apie 
kitų konfesijų trūkumus, klaidin 
gus supratimus ar negeras 
praktikas, bet kiek galint giliau 
ir pozityviau tegul kalba apie sa- 

ivo konfesiją, nevengdamas iškelti 
I skirtingų jos bruožų. Tuo ekume
ninis sąjūdis ypač skiriasi nuo 
tarpkonfesinių diskusijų, kurios 
buvo tęsiamos krikščionijoje 400 
metų. Bet ligi šiol buvo stengia
masi daugiau kalbėti apie savo 
oponento religiją, o ne apie savo.

Ekumeninės diskusijos tai kei-

(Atkelta iš 1 psl.) 
ninga pripažinti Kristaus turtus ir 
dorinius darbus gyvenime kitų 
žmonių, kurie liudija Kristų kar
tais iki savo kraujo praliejimo. 
Nes Dievas yra visada nuostabus 
savo darbuose ir vertas visokios 
garbės” (4 nr.).

Bet skaitant šiuos paskatinimus 
ir stebint kai kuriuos naujus reiš
kinius gyvenime, kyla klausimas, 
ar nes katalikai tuo būdu nepra
randame žemės po kojomis. Ar 
mes neišduodame be gynybos! 
savo per šimtmečius uoliai saugo-1 
tas ir gintas pozicijas? Ne vienam 
katalikui ir protestantui atrodo, 
kad tokiu būdu mes suprotestan- 
tėjame.

Ką apie tai manyti ir ką į tai 
atsakyti? Norint rasti j tai teisin
gą atsakymą, reikia grįžti atgal 
į pagrindines katalikų tikėjimo 
aptartis ir išsiaiškinti, kas yra ka
talikybė. Katalikybė, žinoma, reiš 
kia daug dalykų, tačiau mums 
rūpimu požiūriu ji reiškia ir tai, 
kad ji yra visuotinė, t. y. apiman 
ti visą tiesą. Tuo norima pasaky
ti, kad ji yra priešingybė sektai, 
kuri yra susidariusi tam tikrą 
vertybių sistemą, kurią ji išpa
žįsta ir už kurios ribų ji 
nenori ar negali išeiti. Ka
talikybė. priešingai, reiškia esmi 
nę atvirybę kiekvienai teisingai 
religinei vertybei, nepaisant to, 
kur, ji bebūtų randama. Taigi, 
mūsų klausimu, jeigu tikra krikš
čioniška religinė vertybė yra ran
dama protestantizme, mes netu
rime teisės sakyti, kad jos ten nė
ra ir ją atmesti vien dėl to, kad 
ji sutinkama ne pas mus, bet pas 
protestantus. Katalikas nėra toks 
žmogus, kuris sugebėtų grožėtis 
tik savo darželio gėlėmis. Jam ir 
kaimyno gėlės yra gėlėmis.

4. Atsisakyti neigiamo priėjimo 
tarpkonfesiniuose santykiuose

Katalikų tarpe galima išgirsti 
šitaip išreikštą priekaištą ekume
nizmui. — Ligi šiol mes buvome 
mokomi, kad katalikų tikėjimas 
yra vienintelis teisingas ir kad 
protestantai yra klaidoje. Dabar 
sakoma, kad pas protestantus yra 
pozityvinių religinių vertybių. Iš 
to seka, kad visos krikščioniškos 
konfesijos yra lygiai geros ir tarp 
jų nėra esminio skirtumo.

Šitokia išvada yra suprantama 
psichologiškai, bet ji nėra nei pa 
grįsta, nei pateisinama logiškai. 
Norėdami suprasti šių dviejų pri
ėjimo kampų skirtingumą, paim
kime vieną pavyzdį. Štai yra žmo 
gus aukšto ūgio. Jeigu jis pastato 
mas greta vaiko ar neūžaugos, jis 
atrodo labai didelis. Jeigu tačiau 
jis stovi greta su kitu normaliu 
žmogumi, jis toks didelis neatro
do. Tačiau, iš esmės žiūrint, to 
žmogaus ūgis, tiek vienu, tiek ki
tu atveju, pasilieka tas pat. Pana
šiai yra ir lyginant katalikų Baž
nyčią su kitomis konfesijomis. 
Kai yra iškeliama vien protestan
tiškų bendruomenių trūkumai,
tai katalikų Bažnyčia atrodo la
bai aukšta. Tačiau jeigu kitoms 
konfesijoms pripažįstama, kad jos 
turi labai daug vertingo krikščio
niško lobio, tada katalikų Bažny
čia neatrodo tokia išskirtinai di
delė, bet dėl to ji savo vertingu
mo nei kiek nepraranda. Ji ne
praranda nei savo tikėjimo moks 
lo pilnumo nei savo pažymėtino 
vieningumo, nei savo išimtinio ir 
niekieno nepavaduojamo vaid
mens pasaulio išganyme ir žmo
nijos istorijoje.

Yra žmonių, kurie negali pra
dėti santykiauti su kitu žmogu
mi, pirmiau jo kaip nors nepaže
minę. Bet tai nėra krikščioniškas 
santykiavimo būdas. Mūsų tarp- 
konfesinio santykiavimo taktika 
neprivalo visada prasidėti nuo to, 
kad mes savo openentui, kitos 
konfesijos žmogui, visų pirma pa
sakytume: “Štai, koks tu netobu
las, na, o dabar, ko nori...?” Šito
kiu keliu neturi eiti nei mūsų so
cialiniai santykiai, nei mūsų eku
meniniai pokalbiai.

Konstatuodami kai kuriuos po- 
kąŲįio .trūkumus pas katalikus, 
kurie kyla iš, jei taip galima iš-

V. K. Jonynas 
Conn., bažnyčioje.

Detalė iš krikstyklos (bronza) New Canaan,
(Nuotr. V. Maželio'

Balf'mcrės scenoje

' Baltimorės Civic Opera meninis 
direktorius Rosa Ponselle, sa
vo laiku buvusi garsi Metropoli- 

| tan operos solistė.
' Džiugu, kad lietuvis kompo- 
I zitorius susilaukė dėmesio Bal- 
I timorės muzikinio gyvenimo 
sluoksniuos. Šis įvykis prasmin- 

i gas dar ir tuo, kad koncerte 
bus užakcentuota Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 50 
metų sukaktis. Tai labai drau- 

; giškas Baltimorės jėzuitų mos- 
I tas mūsų atžvilgiu, galįs mums 
laimėti daugiau draugų ameri
kiečių kultūrininkų tarpe ir pla- 

; č’au išpopuliarinti Lietuvos lais
vės idėją.

Koncertas įvyks š. m. balan- 
dižo 10 dieną, 8 vai. 30 min. va
karo “Lyric Theatre” salėje. 
Reikia tikėtis, kad koncerte 
gausiai dalyvaus ne tik Balti
morės, bet ir kaimyninių Wa- 
shingtono bei Philadelphijos ko
lonijų lietuviai. Bilietus reikėtų 
užsisakyti iš anksto. Į jų plati
nimą Baltimorėje energingai 
įsijungė Lietuvių Svetainė, Stan 
dard Federal Savings and Loan 
Assn., Jono stalas Hollins tur
gavietėje, Mrs. T. Gray - Gra- 
jąuskas, dr. E. Armanienė, M. 
Ankudienė, V. Saulynienė ir D. 
Radauskienė. Washingtone bi
lietus platina Arvydas Barzdu- 
kas, o Philadelphijoj informaci
jas apie koncertą teikia Henri
kas Savickas. Pageidaujama, 
kad moterys į koncertą atvyktų 
pasipuošusios tautiniais rūbais.

Virbelis

Prieš pat Velykas Baltimorės 
jėzuitų “Loyola College” ruo
ša didelį koncertą, kurį atliks 
Baltimorės simfoninis orkest
ras. Šalia kitų kompozitorių 
koncerto programon įtraukta ir 
dvi lietuvio kun. Bruno Markai
čio, SJ, kompozicijos: Piano 

čia iš pagrindų. Jos skatina kiek
vieną “tyrinėti savo paties ištiki
mybę Kristaus įsakymui Bažny
čiai ir, jei reikia, imtis energingų 
veiksmų atsinaujinti ir reformuo
tis” (4 nr.). Aišku, nebūtų nei 
konkretu, nei protinga tikėtis per 
kelias dienas išlyginti šimtmečius 
užtrukusį Bažnyčios skilimą. Dėl 
to dekretas pažymi, kad šis darbas 
turi būti dirbamas “protingai ir 
kantriai”. Tačiau jo apleisti ne
galima. “Šventoji santaryba skati 
na visus ištikimus katalikus pa
žinti įaiko ženklus ir veikliai bei 
protingai dalyvauti ekumenizmo 
veikloje” (4 nr.).

Taigi, katalikų Bažnyčios vado 
vybė nenori, kad mes pasiliktume 
šio uždavinio nuošaly. Tačiau e- 
kumenizmas stato mus prieš nau 
ją, aukšto lygio uždavinį. Jis rei
kalauja iŠ mūsų pilnesnio ir gi
lesnio mūsų pačių krikščionybės 
supratimo. “Negali būti verto to 
žodžio ekumenizmo be širdies pa
sikeitimo. Nes vienybės troškimas 
kyla ir vystosi subrendusiu bū
du iš mūsų vidinio gyvenimo 
atsinaujinimo mūsų mintyse, gyvenimą.

Krikščionių lietuvių ekumeninis ratelis Chicagoje, įsisteigęs prieš dvejus metus. Atvaizde matome to ratelio da
lyvius, susirinkusius I. 27 paminėti jo veiklos dvejų metų sukaktį. Vidury sėdi evangelikų kun. P. Dilys ir kata
likų kun. K. Trimakas, SJ, kurie kartu su E. Geruliu (stovi penktas iš kairės) bei A ir A. Liulevičiais (dabar esan
čiais Danijoje) šį ratelį pradėjo. Susirinkusiųjų tarpe yra ir naujasis jėzuitų provinciolas G. Kijauskas, SJ, (stovi 
šeštas iš kairės), atėjęs ta proga pasveikinti dalyvius. (Lietuvių foto archyvas)

Concerto Nr. 1 (pianinui ir or
kestrui) ir specialiai tam kon
certui sukomponuota Concerffi- 
no Nr. 1. Patsai kompozitorius 
diriguos savo kompozicijas, o 
piano solo partiją atliks pianis
tas kun. Leslie J. Schnierer, SJ. 
Concerto garbės pirmininkė yra 

iš savęs išsižadėjimo ir iš ne
suterštos meilės.” (7 nr.).

Kalbant apie tai, ko galima lau 
kti iš ekumeninio sąjūdžio, verta 
prisiminti žymails'teologo I. Con 
gar, O. P. žodžius, parašytus se
niau negu prieš 30 metų. Jis ši
taip yra nusakęs ekumenizmo iš
eitį. Juo protestantas darysis la
biau protestantiškas pačia pozity
viąja to žodžio pasme, tuo jis la
biau artės prie Bažnyčios vieny
bės. Juo katalikas darysis labiau 
katalikiškas pačia pilnąja to žo
džio prasme, tuo jis labiau dirbs 
krikščionijos vienybei.

Šiais sakiniais jis norėjo pasa-
kyti, kad tas kritiškas protestantiz 
mo nusistatymas Bažnyčios vado 
vaujančių asmenų klaidų ir kal
čių atžvilgiu turi eiti iki savo po
zityvinio pagrindo, iki to išvidinio 
gerumo, kuris tą reakciją sukėlė ir 
nepasilikti vien negatyvinėje sri
tyje. Taip pat katalikų prisiriši
mas prie Bažnyčios turi eiti taip 
giliai ir taip toli, kad nepasilik
tų vien žodžiuose ir simboliuose, 
bet būtų įvedamas į kasdieninį

• Odesos “čiurlioniečių” klu
bas padovanojo rusų klubui Ja
ponijoj, Tokio, Čiurlionio kūri
nių reproducijų rinkinį. Ką tie 
rusai Japonijoj su tomis repro
dukcijomis mano (ar nemano) 
daryti, patikimų žinių nėra. Bet 
“Tiesa’ antraštėje jau skelbia, 
kad “M. K. Čiurlionio kūriniai 
bus eksponuojami Japonijoje”...

To Odesos klubo vardas yra
“Spalva, muzika, žodis”. Tai 
apibūdina klubo interesų link
mę. Čiurlioniu klubo nariai su
sidomėjo (susirašinėja su žino
vais Vilniuje) todėl, kad Čiurlio
nis buvo dailininkas ir muzikas. 
Tais pačiais sumetimais jie do
misi ir Skriabino “spalvota mu
zika”; remiasi Picasso posakiu, 
anot kurio, blogas esąs tas dai
lininkas, kuris mato tik akimis, 
ir blogas muzikas, kuris girdi 
tik ausimis.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES DR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
/ak: kasdien 10—12 vai. lr 7—t i 
vak. Šeštadieniai* 10—1 vai. Trečia 
Uenl uždaryta Ligoniai priimant 
msttaru*.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res. telef. WAlbrook 5.5076

Rez. tel 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOb 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

8442 S. Pulaski Road (Crawfori 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal Susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti HU. 8-8222

Ofisas 8148 West 63rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

Resni.: 8241 West 66th Plaoe 
TeL: REpublic 7.7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

valandos; Kasdien nuo 1 lkl 8; tra 
Jladlenlala uždaryta. Antradieniais tr 
uenktadlenlals vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOfc 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čio* lr California 

vai : kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai

. rečrtad. lr kitu laiku pagal sueita: 
Ofiso telef. 476-4042 

Hesid. tel. WAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
lakatų u šlapumo takų chirurgų.,

Tel. 895-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street
tvinte 26, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5846. rea. 888-1882
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71>t Street

Vai.: pirm-, ketv. 1-4, vakar. 7-6 
inlr., penktad 1-5. treč. tr ieit. tik 
nrtam*

-ten - HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 VVeai 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniai. 10-1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarime.

Kompozitorius Bruno Markaitis, SJ, kurio du naujus kurinius balandžio 10 
d. atliks Baltimorėje to miesto simfoninis orkestras, diriguojant pačiam au
toriui.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51st Street
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimų: Pirm., antr..
Ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5 ir 
Šeštad. 10—l vai.
Ofs. 785-4477, Rez. PR Š-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLOG. 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—3 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad.., antrad. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. Ir nuo 5 Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai,

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
Sefit. nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus:
Ofs, PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo T—4 p. p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir C—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
7156 South Westem Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto lki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
_________ Rez. tol. 239-2919_________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiao lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. ir penkt. 1—4 vai.

Priiminėja tik susitarus
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kaadlen 9—11 ryto lr 4—8 v. v.

Mtad. 9 V. r, — 8 ▼. p. 9-

ASSOCIATE OPTO.NIETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir “con- 
tact linscs”.

Vai.: 9:30—12;30 . ir 1:30—3:30 
Kitom valandom susitarus. 

Uždaryta aųtrųd. ir trečiad.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800: Narnų 925-7097 

5159 So. Dąinen Avenue 
Valandos: 2—,9 vai. p. p.

Išskyrus trę'čiad.lenj

Tel. <23-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r.i iki 9 v. v. Treč. Ir 
šešt. 8 v r. lki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmad,, antrd., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v.' ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr kitu 
laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 687-2020 
Narnu tel. 839-1071 

Vizitai pagul.Busita.rlmu

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tol. GRyvehiU 6-0617

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 vai, 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 iki 8 v. vak.; 
antr. lr penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
Ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IĘ, CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas .925-8296
Valandos: 2-8 v.' v., penktad. 10-19 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ię trečiad. uždaryta. 

Rezid. te). WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA I’iiAKTIKA IR MOTERŲ

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th SL 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4, vai. lr nuo 6 iki 8 
v. v.šeštad 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimų._____________
Of. tel. HE 4-212&, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovelilll 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 iki 4 lr 6 lkl 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avė.
VaL, pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.: penkt. ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimų

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-8150
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Šeštoji Vlado Šlaito poezijos knyga

KAZYS BRAITONAS

Vladas Šlaitas, 34 EILĖRAŠČIAI. 
Išleido Juozas Kapočius 1967 m. Vir
šelis Pauliaus Jurkaus. Rinkinys 48 
psl., kaina $1.50. gaunamas "Drauge".

•

Jau kuris laikas beveik įpras
ta kas antri metai sulaukti vis 
naujo poeto Vlado šlaito rinki
nio. Kai kas gal čia tarsteltų, 
jog šitai atsitinka per dažnai. 
Jau ir tikrovėje nugirsto tokio 
priekaišto proga reikia čia užsi
minti aplamai apie čionykštį 
mūsų rašytojų, ypač poetų, pro
duktyvumą ar neproduktyvu
mą. Tai vienur, tai kitur savo
je aplinkoje vis mėgstama pa
kalbėti, kad mūsų rašytojai, net 
detaliau tas ar kitas rašytojas, 
per greit rašo ir per dažnai iš
leidžia naujas knygas. Tiesiog 
norisi paklausti: tai kur tie pro
duktyvieji rašytojai ir kur jų 
parašytų knygų kalnai?

Ar tikrai mūsų rašytojai
per daug rašo?

Kad mes tokių neturime (ir 
gaila, kad neturime), pamatai 
akivaizdžiai tada, kai imi lygin
ti ne tik išeivijoje parašytų, bet 
ir bet kada ir bet kur išleistų 
lietuvių rašytojų tomų skaičių 
su amerikiečių, anglų, vokiečių, 
prancūzų ar net mūsų kaimynų 
lenkų autorių tomine gausa: anų 
dešimtys, o mūsiškių vis tiktai 
keli tomeliai. Sakysim, vieno iš 
produktingiausių mūsų rašyto
jų Vinco Krėvės kūryba, J. Ka
počiaus Bostone išleista, telpa 
šešiose knygose. Gi aukščiau 
minėtų tautų panašaus rango 
rašytojų darbams tomų reikia 
mažiausiai bent dvigubai dau
giau.

Tad ir reikia visuotinai sutik
ti, kad mes gerųjų savo rašyto
jų (ne kokių nors grafomanų) 
raštų tikrai per daug neturime. 
Ir Šlaito pastarųjų savo keturių 
rinkinių išleidimas kas antri me
tai yra be galo sveikintinas. Rei
kia tik autoriui linkėti ir toliau 
šitą tempą kiek galima ilgiau 
išlaikyti. O kad tai galima (ir 
tai be nuostolio poezijai, jos ko
kybei), rodo pasaulinės literatū
ros pavyzdžiai. Sakysim, kad ir 
1956 metų Nobelio premijos lau
reatas ispanų poetas Juan Ra- 
mon Jimenez per savo 40 metų 
rašymo laikotarpį išleido 19 po
ezijos knygų. Taigi, galima sa
kyti, kas antri metai vis po nau
ją rinkinį. O kiek mes visoje 
lietuvių literatūros raidoje turi
me poetų, kurių išleistų rinki
nių skaičius siektų keliolika. 
Kiek tokių, kurie bent kas ant
ri ar treti metai dovanotų mū
sų literatūrai naują savo kny
gą. Tad ir reikėtų rūpintis ne 
mūsų poezijos hiperprodukcija, 
bet kaip tik atvirkščiai —per re
tu jos pasirodymu. Nes iš tikrų
jų, nieko kito, o tik nuostolį kū 
rybingam lietuviškam žodžiui 
reikia įžiūrėti fakte, kad pas
tarajame dešimtmetyje negalė
jome sulaukti nė vienos naujos 
Aisčio, Brazdžionio, Pūkelevi
čiūtės, Niliūno ar Nagio kny
gos. Aišku, tokie dalykai nei 
žodžiu, nei raštu neišreikalau
jami, nei įsakymu neįvykdomi. 
Tačiau nuo užuominų, kad mū
sų poetai per daug rašo, vertė
tų vis dėlto susilaikyti, nes ir 
tokie dalykai prie pegaso spar
nų apkarpymo gali tam tikra 
savo dalimi prisidėti.

Ar gali kūrėjas neatpažįstamai 
pasikeisti

Taipgi kartais nūsuose nukal
bama, kad tas ar kitas mūsų 
poetas vis rašo tą patį ir tą pa
tį, lyg ir apgailestaujama, kad 
su nauja knyga autorius nepasi
rodo neatpažįstamai kitoks. Čia 

vėl reiktų pridurti, kad tik gra
fomanas, savo veido neturint s 
rašytojas, sugeba kiekvienoje 
naujoje knygoje būti neatpažįs
tamai kitoks. Gi autentiškas ir 
originalus autorius turi visada 
atpažįstamą savo raštų veidą, 
Aa'P kain fr kiekvienas žmogus 
nuo va kystės iki senatvės turi 
■savąjį veidą. Laikas jin įrašo 
tik vieną ar kitą amžiaus bruo
žą, brendimo ar senatvės raukš
lę, bet veido fizinė forma ir dva
sinė išraiška, akys ir kt. visada 
atpažįstamai pasilieka tie pa
tys. Panašiai yra ir su tikro ra
šytojo knyginiu veidu. Pagrindi
muos akcentuos nauja knyga 
jo neatpažįstamai nepakeičia, o 
tik įbrėžia vieną ar kitą bruožą 
jo portretam Šitaip kalbėti gali
me ne tik apie rašytojus, bet 
aplamai apie visus autentiškus 
kūrėjus, nežiūrint, ar jie būtų 
rašytojai, muzikai ar dailinin
kai. Sakysim, toks Matissas. 
Niekas nepasakys, kad jis savo 
tapyba, skulptūra ir grafika nė
ra neatpažįstamas tarp šimtų 
kitu. Tačiau jis visą savo gyve
nimą tuo atpažįstamumu buvo 
tas pats ir tas pats: tos pačios, 
.jo mėgiamos temos, tos pačios 
jo mėgiamos spalvos, tas pats 
matisiškas pieštuko pabrauki
mas. Tačiau kiekvienas jo dar
bas nebuvo ir nėra kurio nors 
ankstesnio jo paties darbo ko
pija. Kiekviename jų nors ir yra 
tas ar kitas naujas bruožas, ta
čiau jis Matisso nepakeičia, o 
tik jį papildo. Pavyzdžiui, Ma
tisso yra labai mėgiama odalis- 
kės tema. Odaliskių įvairiose 
pozose ir įvairiose kompozicijo
se jis yra nutapęs šimtus. Ta

čiau kiekvienas jų paveikslas 
nepraranda neįkainojamos ori
ginalumo vertės, kiekvienas jų 
kuriuo nors bruožu yra kitoks, 
nors kiekviename jų iš karto 
žiūrovo atpažįstamas Matissas.

Bendražmogiškos temos 

išsakomos nepakartojamu balsu

Grįžtant prie poeto Vlado 
Šlaito kūrybos, reikia pasakyti, 
kad Šlaitas jau pirmąja savo 
knyga “Žmogiškosios psalmės” 
(1949 m.) užsirekomendavo tuo 
ir taip, kuo jis tapo ryškiai at
pažįstamas tarp kitų savo kar
tos poetų ir vėlesnėse savo kny
gose, neišskiriant ir pačios pas
kutinės “34 Eilėraščiai”. Visuo
se Šlaito rinkiniuose mes leng
vai matome tą patį, intymiai 
kalbantį poetą, vis skaitytojo 
širdį užgriebiantį tik vienam 
jam būdingomis figūromis, po
etiniais įvaizdžiais, užburiantį 
išpažintiniu pasipasakojimu ir 
savojo — egotistinio pasaulio 
•problemomis. Ir keista, pirmu 
įspūdžiu tokia giliai asmeniška

NEMIELA

Oi. kaip graudu man vienumui, Dievuli mano. 
Oi, kaip graudu ir kaip baisiai baisiai nemiela. 
Rodos, ne žolynėlį lankstytų vėjai.
Rodos, ne žolynėlį — mane lankstytų.

RUDENIO SODAS

Ne senatvės bijau.
B jau be laiko pasenti.
B jau senatvės nepajėgumo ir dusulio, 
kurs užgriūva be laiko.
Š'aipgi pačios senatvės nėr ko bijoti, 
ne? j na' labai primena ramų rudenio soda.

LAUKINĖS ROŽĖS

Kitus mokau, 
o pats nepas mokau.
Kodėl taip yra?
Ogi todėl, kad kas kita yra pasakyti, 
ir kas kita yra padaryti.
Nes reikia valios ir nusistatymo.
Ir akmens patvarumo.
Nes tiktai vienišo kalno šiurkščioj malonėj 
supasi rožių saldus ir graudus dvelkimas.

DANTYS

Eilėraščiai, kurie žaidžia tik žodžiais, 
tėra tolygūs nendrių šiurenimui vėjuje. 
Miela klausyti.
Miela.
Ir daugiau nieko.
Nes muzika 
tikro džiaugsmo atnešt negali.
Daugių daugiausia,
jinai gali atnešti tik trumpą užsimiršimą, 
kuris lygiai kaip a:das ant vėjo ūmai praeina.
Reikia st'prių ir didingų poezijos žodžių, 
kurie trenkia širdin tartum aštrūs akmenio dantys.
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Šlaito lyrika, eilėraštis po eilė
raščio ją skaitant, nejučiomis 
ima ir praplatėja, kai pajunti, 
kad poetas visu nuoširdumu 
kalba apie tai, kas kiekvienam 
žmogui yra sava, ne vieną kar
tą panašiai išgyventa, kad Šlai
to temos ir problemos jų gi
liausioje esmėje yra bendražmo
giškos, o tik išsakomos nepa
kartojamu poeto balsu.

Kančia ir džiaugsmas 
Šlaito posmuose

Bet tas Šlaito balsas drauge 
yra labai suprantamas ir kitam. 
Tai aplamai žmogiškas balsas. 
Todėl ir Šlaito pirmojo rinkinio 
pavadinimas “Žmogiškomis psal 
mėmis” liko gana prasmingas 
ir visai vėlesnei jo lyrikai. Iš 
tiesų, net ir tuos eilėraščiuos, 
kuriuose poetas kalbasi su Die
vu, nėra jokio jehoviško psal- 
miškumo, jokios didybės ar bai
mės, o tik paprastojo žmogaus 
kasdieninio žodžio giesmė, bet 
tokia nepretenzinga ir tikra, 
kaip vyturėlio vyturiavimas.

Patosiškai vaidinamų trage
dijų Šlaito poezijoje nėra. Ta
čiau tai dar nereiškia, kad jo 
kūryboje nėra ir žmogiškos 
kančios. Yra. Ir tos kančios gal 
net daugiau negu džiaugsmo. 
Bet Šlaito ir kančios išraiška 
yra kitokia. Sunkioje valandoje 
čia sceniškai negrąžomos ran
kos ir neraudama klaikiu paka
synų balsu. Šlaito kančia išgy
venama kažkaip stoiškai, ilge
singai, kažkaip liaudiškai, išgy
venama kaip ir anų buvusių mū
sų žemės išminčių, viską pri
ėmusių kone žolės kantrumu, 
bet ir žolės gajumu. Tačiau ne
galėtume pasakyti, kad Šlaito 
kūryba vien tik nostalgiškai 
liūdna, kad joje nebūtų džiaugs
mo. Yra ir jo. Bet ir tas džiaugs 
mas neplyšauja karnavalo šūks
niais ir spalvomis, o skleidžiasi 
kaip baltas sodų žydėjimas pa
vasario saulėje, paklusnus pa
dangei ir žemei savo nepakeičia
mame praeinamume.

Dar geriau — Šlaito poezijoje 
nėra nė kraštutinio liūdesio, nė 
Jcraštutinio džiaugsmo. Dažnai 
negali nė justi, kur pasibaigia 
vienas, o kur prasideda antras. 
Neretai liūdesys, žiūrėk, ima ir 
pasibaigia kažkokiu vidiniu šlai- 
tišku džiaugsmu. Arba vėl ki
tur nė nepamatai, kaip džiaugs
mas virsta liūdesiu, tačiau ne 
kokiu bedugniniu, o sielą skaid
rinančiu, tiesiog katarsiniu.

Ramus poezijos ežero 
virpuliavimas

Kada aš tik imu gyventi šlai
to poezija, man kažkur sielos 
gelmėje ima mirguliuoti pava
kario saulės įkypai nušviestas 
virpuliuojantis ežero paviršius, 
protarpiais perbėgamas leng
vais debesų šešėliais. Nėra ten 
putotų bangų, bet nėra ir kur
čios tylos. Jaučiamas tik gaivi
nantis vėjelio dvelksmas, o jo 
krypčiai keičiantis, saulėtasis 
paviršiaus ripuliavimas sumir
ga vis naujų atošvaisčių bū
riais. Tokių natūralių krypčių 
keitimosi ir naujų atošvaisčių 
Šlaito poezijos ežere mes galime 
užtikti kiekvienoje naujoje po
eto knygoje. Žiūrėk, vienoje ji
sai visu eilėraščių pluoštu la
biau užakcentuoja savo gimtojo 
kampo nostalgiją, kitoje nesu
grąžinamos meilės praradimą, 
trečioje žmogaus pėdas laike 
ir tų pėdų kryptį Dievop. Visa 
tai yra tos ar kitos krypties vė
jo pūstelėjimai ramiame šlaito 
poezijas ežere, ir visa tai duoda 
šio ežero paviršiui ir jo saulėtai 
bei šešėliuotai gelmei niekada 
neatsibostančio įvairumo.

Tad ir perskaitęs naują poeto 
knygą, jau imi laukti kitos, spė
damas, koks bus naujas ir švie
žias Šlaito poezijos ežero suvir- 
puliavimas.

Čia minimą šeštąją savo poe
zijos knygą “34 Eilėraščius” 
baigdamas ir kalbėdamas apie 
savo tautą, Šlaitas sako:

O, mano miela, 
nereikia 
nusiminimo ir ašarų.
Kraujas ir dūmai
tavo kartus ąsotėlis vandenio 

vietoje.
Kirčiai ir arklio kanopos 

paglostymo vietoje.
Bet amžinai tu keliesi gyvent 

iš naujo.
tartum žolė, kurią šaukta 

pavasario vėjai.

Lygiai taip ir Šlaito poezijai 
linkime su naujais rinkiniais vis 
keltis gyvent iš naujo. O gal tas 
naujumas sekančiuos rinkiniuos 
ir bus šlaitiškai užakcentuota 
ta tema, kuri kaip šviežio vėjo 
gūsis perbėgo paskutiniuoju 
šios knygos eilėraščiu?

Patį Dievą mistikai vadina amžiną
ja jaunyste. Jis yra nekintamas ir 
būdamas absoliučiai tobulas, yra ne- 
senstąs. Todėl ir amžinatvė yra tik
riausia jaunystė. Ji yra amžinas visų • 
dvasios pajėgų žydėjimas,

St. Šalkauskis

NĖRA NIEKO GRAŽESNIO

Nėra nieko gražesnio už žmogaus gyvenimą 
ir tuo pačiu nėra nieko gražesnio už mano 

gyvenimą.
Ir jeigu karta s mūsų gyvenimas 
mums atrodo nebegražus ir nemielas, 
tai šita: tėra tik mūsų pačių kaltė 
arba tik mano kaltė.
Nes gyven.mas 
buvo gražus ir pasilieka gražus. 
Chrizantemos 
vėlų rudeni dvelkia pavasariu.
Meilė
slyp skaisčios mergaitės veido malonėj. o» 
ma-.io Dieve!
Kokį t u gražų r miela davė' gyvenimų.
Mums.
mirtingiesiems,
kurie bais ai dažnai patys ardom ir griaunani 

gyvenimą.
TAU

Tavo staigus ir lengvas pažvelgimas 
mane ištiko kaip rytiečių durklas. 
Esu kaip dūmuose.
Tiktai danguj siūbuoja 
tavo staigus ir lengvas pažvelgimas.

BE TAVĘS

Kartais
tavo veido detalė užima pusę gyvenimo.
Kartais
ji neužima nieko.
Bet širdy pasilieka saldus ir graudus atminimas 
tavo tolimo veido.
O,
miela!
Dievas žino, ka;p aš labai ir labai ilgiuosi
tavo tolimo veido.
Ir akių.
Ir švelnaus ir nežemiško tavo profilio.
Dievas žino.
Ir Jis supranta mane ir pateisina,
ir užtai man kažkaip lengviau be tavęs gyventi.

KIPRAS PETRAUSKAS
jaunystės atsiminimų nuotrupose

Ilgaplaukis studentas. Stasys 
Šimkus apie laimę. Operon 

patekimas ir tenorinės 
konkurencijos apgalėjimas. 

Geraširdės mokytojos.
Tebuvau vaikpalaikis, kai tė

vas vienos Peterburgo gatvės sker 
skelėj pabandė sudominti: “Žiū
rėk, ten eina konservatorijos stu
dentas Kipras Petrauskas, lietuvis 
dainininkas”. Pamačiau aukštą, 
uniformuotą jaunuolį, ilgais iki 
pečių glotniais plaukais, su kaž
kokia didele knyga po pažastim, 
įspūdžio nepadarė. Net į veidą ne 
įsižiūrėjau. Nes dar gimnazijon į- 
stojęs, buvau įbaugintas gauruo
tų, barzdotų aštuntokų. Na, ir 
mokyklos direktor. St. Cibulskis 
vis dejuodavo: “Lietuviai yra ge
ri mokiniai, bet kodėl jie tokie il
gaplaukiai!” Antrą vertus, aną
met jokiais dainininkais nesido
mėjau, nes man įspūdį tedarė

STASYS PILKA

Kipras Petrauskas Hercogo rolėje Verdi operoje “Rigoletto”

vien smuikininkai, ypač kai juo
dose makštyse nešėsi savo galin
gus instrumentus. (Ir tuo metu 
manoji dešinioji laikė futliarą su 
iškaulytu smuiku.)

Jau vėliau kompozitorius Sta
sys Šimkus prisimindavo: “Kip
ras, vyručiai, gimė po dalinga 
žvaigžde, sultingi koldūnai jam 
patys į burną prašosi. Žiūrėkit: 
konservatorijoje gaudavom toly
gią stipendiją, iš kurios vos-ne- 
vos išsiversdavau, pusbadžiai pra 
simaitindavau. O Kipras, tą mė
nesinę paramą gavęs, sukdavo pa 
vakarieniauti į prabangiausią res 
toraną, o paskui ištaigingu kab
rioletu, šauniu žirgu, vežėjas po
vo plunksnom papuošta kepure

—tik su pora rublių grįžta į sa
vo kambarėlį. Mes kiti skurstam, 
o jam, žiūrėkit, vis kas rublius 
siunčia. Taigi, broleliai , gebėjo 
Kipras dirbti, betgi ir saldžiu gy
venimu pasidžiaugt neatsisakyda 
vo. O ir tos vadinamos laimės 
jam niekad nepristigdavo.”

Toji pati sėkmė, kad ir netie
sioginiai, pagelbėjo Kiprui Pet
rauskui patekti į imperatoriškąjį 
tarinės Marijos vardo (Marins- 
kij) operos teatrą. Tenorų ten 
jau buvo iki soties, ir naujam į- 
siskverbti šansų nesimatė. Betgi 
teatro direktorius suteikdavo “au 
dienciją” konservatorijos klasės 
absolventams, norėdamas, matyt, 
apie kiekvieną susidaryti asmeni 
nę savo nuomonę. Tokiam trum 
pam vizitavimui besibaigiant, 
direktorius Teliakovskij, nusima
nąs, tarp kitko, apie vokalinį pa
jėgumą ir turėjęs įprotį stiprius 

i talentus atspėti, smalsumo veda
mas, jau iš kabineto išeinantį K. 
Petrauską staiga sustabdė:

— Gal tamsta man gali pasaky 
ti, kas konservatorijos spektakly 
dainavo carą Berendiejų?

Kiprui kukliai prisipažinus, jog 
jis pats tą partiją atliko, Teliakov 
skij, negaišdamas, iššaukė sekre
torių ir įsakė tučtuojau paruošti 
kontraktą. Tuo būdu po kiek lai
ko imperatoriškos operos afišose 
ėmė rodytis ir naujo solisto, su
rusintas bei “supoetintas”, Kip- 
rian Ivanovič Piotrovskij, tikro
sios pavardės pakaitalas.

Tačiau dėl tenorų Peterburgo 
trupėje pertekliaus, Kipras buvo 
pasiųstas debiutuoti į Maskvą. Di 
džiojo operos teatro scenoje pa
sirodęs jaunas tenoras, matyt, at
rakcijos nesudarė. Buvo dar vai
dybiniai silpnokas ir dainavo sti
priu lietuvišku akcentu. Jei Peter 
burgąs buvo įpratęs prie įvairiau 
šių tarimų, net ir mėgo kitoniš
kas tartis, Maskva savo keliu sve
timų rusų kalboje įtakų nepaken
tė.

Kipras sugrįžo Peterburgan ir 
čia palaipsniui plėtėsi ir augo jo 
sceninė karjera.

Pirmą sykį Marijos teatre Pet
rausko klausiausi Romeo partijo
je. Atrodė grakščiai, dainavo pa
traukliai. Tik man, jau pratu
siam prie tobulos vaidybos, 
mažiau patiko jo sceninė laikyse 
na. Bet publikoje turėjo pasiseki
mą. Moterys žavėjosi jo nepap- 

(Nukelta į 5 psl.)



JO DVASIA LIETUVIUOSE GYVA
Šimtmetį nuo Vydūno gimimo ir 15 metų nuo mirties 

minint
JONAS MIŠKINIS

Šiemet, Lietuvos Laisvės ko
vos metais, sukako 100 metų 
nuo rašytojo filosofo Vydūno 
(tikroji pavardė Vilius Storas
ta) gimimo ir 15 metų nuo jo 
mirties. Vydūnas buvo vienas 
iš reikšmingųjų lietuvių tautos 
žadintojų, mintytojų, o taipgi 
ir vienas originalaus veido lie
tuvių rašytojų.

Vydūno gyvenimas — nuola
tinis budėjimas lietuvybės sar
gyboje, o jo kūryba — lietuviš
kosios dvasios galių ieškojimas, 
jų ugdymas, lietuviškos dvasios 
pagrindų stiprinimas. Jo mintys 
gilios, savaimingos. Norint Vy
dūno mintis suprasti, reikia j 
jas atidžiai įsigilinti. Tik tada 
pastebima, kokios didingos min
tys, kokie neįkainojami dvasios 
turtai glūdi jo kūryboje. Tada 
lyg pajunti, kad šioj žemėj, kur 
iš kiekvieno reikalaujama kovos 
ir darbo, vis dėlto miela ir ma
lonu gyventi.

Kilmė ir veikla
Vydūnas — Vilius Storasta 

gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonai
čiuose, Šilutės apskrity, Pilkal- 
nės apylinkėse. Pirmąsias moks
lo žinias įgijo iš savo tėvo, Ber
lyne baigusio misijų mokslus ir 
kurį laiką kunigavusio Žemai
čių krašte, vėliau mokytojavu
sio Mažojoj Lietuvoj. Iš tėvo 
Vydūnas ir paveldėjo lietuvišką
ją sąmonę. Busimasis rašytojas 
bręsdamas mokėsi Pilkalnės ir 
Ragainės mokytojų seminarijo
se. Su brendimu stiprėjo ir jo 
lietuvybė. “Dar vaikas būda
mas ir pastebėjęs, kaip doriš
kai silpninami yra lietuviai vo
kiečių, kai jiems apreiškiama 
panieka, pasiryžau savo amžių 
tam skirti, kad lietuviai galėtų 
jaustis garbės vertais žmonė
mis” —r rašo Vydūnas savo au
tobiografijoje.

1888—1892 m., būdamas mo
kytoju Kintuose, jis brandino 
savy lietuvybės jėgas, kurios 
galingai ėmė reikštis 1892— 
1912 m., jam bedirbant mokyto
jo darbą Tilžės vidurinėj mo
kykloj, Prasminga lietuviškoji 
veikla augo su jo gyvenimo pa
tirtimi ir studijomis Greifwaldo, 
Halės ir Berlyno universitetuo
se. Vydūnas studijavo filosofi
ją, religiją, meną, literatūrą ir 
kultūros istoriją, gamtos moks
lus, teisės filosofiją, sociologiją 
ir sanskrito^ graikų, lotynų, 
prancūzų ir kitas kalbas. 1917 - 
1919 m. buvo Berlyno universi
teto Oriento seminaro lietuvių 
kalbos ir kultūros docentu.

Vydūno lietuvybės ugdymo 
intensyviausia veikla prasidėjo 
apie 1895 metus. Jis tada jau 
buvo Mažosios Lietuvos tauti
nio gyvenimo aktyvus veikėjas, 
mokė jaunimą vaidinti, giedoti, 
dainuoti, rengė su jaunimu tau
tines šventes, mokė juos lietu
vių kalbos, sakė įvairiose vieto
se kalbas, skaitė paskaitas, ku
riomis žadino lietuvišką sąmo
nę. To paties siekdamas, nepri
klausomybės metais jis lankė ir 
Didžiąją Lietuvą. Kurį laiką bu
vo net mokytoju Telšių gimna
zijoje.

Kūryba
Vydūno lietuviškas visuome

ninis ir kultūrinis darbas yra 
susijęs su jo literatūriniu - kū
rybiniu darbu. Iš prigimties tu
rėdamas lakią vaizduotę ir bū
damas gausiai apdovanotas kū
rybinėmis galiomis, dar vaiku 
būdamas, savo amžininkams sa
kydavo improvizuotas pasakas. 
Jo pirmieji rašinėliai, veikalėliai 
— poemėlės ir apysakėlės buvo 
parašyti vokiškai. Apie savo lie
tuvišką literatūrinę darbo pra
džią Vydūnas taip sako: “Iš 
pradžių nežinojau, kaip taip pra 
dėjus. Ir tik tai, progai pasitai
kius, prisipažinau lietuvis esąs 
Bet rašinėjau, kaip iš mažų die
nų jau darydavau, poemėles ir 

apysakėles vokiečių kalba. Ne
mačiau kelio, kaip sudarkytą 
prigimtą kalbą gerint galėčiau. 
Ir tik iš lengvo, Tilžėj susiėjęs 
su kitais lietuviais, pradrįsau 
ir lietuviškai rašyti”.

Vydūnas pirmą didesnį kūri
nį “Pasiilgimas Veldėtojo” pa
rašė 1898 metais. Jis buvo su
vaidintas Tilžėje. Atrodo, kad 
ši data ir buvo jo lietuviškos 
kūrybos pradžia. Po to jau se
ka vienas po kito Vydūno vei
kalai scenai: “Prabočių šešė
liai”, “Amžina ugnis”, “Tėviš
kė”, “Mūsų laimėjimas”, “Lie
tuvos pasakėlė”, “Sigutė”, “Ra
gana”, “Jūrų varpai”, “Vergai 
ir dykiai”, “Žvaigždžių takai” 
ir kiti. Vėliau Vydūnas parašė 
dar šiuos stambesnius kūrinius: 
“Likimo bangos”, “Pasaulio 
gaisras” ir “Laimės atošvaista". 
Taip pat yra parašęs komedi
jas: “Numanė”, “Kur prots?”, 
"Jonuks”, “Birutininkai” “Smar 
kusis Kruša”, “Avelė”, “Tikroji 
motinėlė”, “Vyrai” ir kt.

Be teatro scenai skirtų kūri
nių, jis dar daug parašė ir filo
sofinio turinio veikalų: “Visa
tos saranga”, “Slaptinga žmo
gaus didybė”, “Mirtis ir kas to
liau”, “Žmonijos kelias”, “Mū
sų uždavinys”, “Likimo kilmė”, 
“Gimdymo slėpiniai”, “Tautos 
gyvata”, “Sąmonė” ir visą eilę 
kitų.

Vydūno kūryba skaitytoją 
nukelia lyg į dausas, kur gali 
pajusti kilnesnio gyvenimo dvel
kimą. Jo kūryba nuoširdi, didin
ga, ideali. Jis rodo kelius kilti 
dvasia aukštyn. Jis nori lietuvį 
matyti dorą, tvirtą dvasioje, kil
nų. Nepatinka Vydūnui lietuvis, 
kuris leidžia save dvasiškai pa
vergti ir tampa kitos dvasios 
vergu. Todėl Vydūno raštuose 
visur pabrėžiama mintis: “Būk 
sau žmogus”.

Tauri asmenybė
Vydūnas taurus filosofas - iš

minčius. Jis turėjo susikūręs sa
votišką savo vidaus pasaulis. 
Tas pasaulis pasižymi įvairiais 
filosofiniais niuansais. Šalia *o, 
Vydūnas yra gilus lietuvis. Nuo 
pat vaikystės ligi pat žilos se
natvės, -į nieką neatsižvelgda
mas, ėjo tik lietuviškuoju ke
liu, tapdamas ir nepriklausomos 
Lietuvos pranašu. Jis savo gi
lių minčių kūrinyje “Prabočių 
šešėliai” jau aiškiai jautė at
gimstančią Lietuvą ir matė te
kančią jos ateities aušrą.

Visur ir už viską aukščiau 
Vydūnas statė žmoniškumą. Jo 
manymu, lietuvis turi būti žmo
niškas net ir savo priešams. 
Esą, svarbiausias lietuvio gink
las turi būti dvasinė kultūra ir 
žmoniškumas. Vydūno kilni 
dvasia, jo didingumas, atsispin
dėjo ir jo veido išraiškoje.

Jis ne vien žymus savo raši
niais, bet ir savo dainomis. Dai
na jis stengiasi išreikšti meilę 
savam kraštui — Lietuvai. Tų 
dainų skambesys ir žodžiai arti
mi pačioms Vydūno mintims, jo 
sielai: “Lietuva, brangi šalele, 
visados aš tavo, / Vis tik prie 
tavęs širdelė, tu tėvyne mano”, 
arba “Sėdžiu ant kalnelio, sau 
dainuodama. / Mielas tas kraš
telis! O tai Lietuva”.

Tačiau grubūs politinio gyve
nimo įvykiai giliu rūpesčiu ne 
kartą vėliau prislėgė šio kilnaus 
lietuvio sielą. 1935 m. nepriklau
somoj Lietuvoj minėjome Vydū
no 70 metų amžiaus ir 40 metų 
vaisingo literatūros darbo su
kaktuves, kada pats Vydūnas, 
taurusis lietuvybės saugotojas 
ir jos gynėjas Prūsų Lietuvoje, 
reikšmingos savo sukakties iš
vakarėse neteko laisvės! Vokiš
kieji naciai Vydūną areštavo 
ir įkalino, bet, nesuradę kaltės, 
po dviejų mėnesių iš kalėjimo 
išleido, palikdami jį policijos 
priežiūroje.

1944 m. bolševikams okupa-

Vydūnas pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais.

KAI KOMPOZITORIUS NUVERTINA 
SAVO KŪRYBĄ

BALYS CHOMSKIS

Po kiekvieno rimto koncerto, 
rečitalio ar operos Chicagoje 
“Draugo” mokslo, meno ir lite
ratūros priede pasirodo pirmoji 
recenzija. Vėliau, dažnai po ge
ros savaitės ar mėnesio, atsilie
pia ir kiti laikraščiai bei žurna
lai. Keista, kad pastaruoju lai
ku tų laikraščių kritikai krei

vus Didžiąją ir Mažąją Lietuvą, 
Vydūnas nusprendė pasitraukti 
į Vakarus. Tačiau jo odisėja 
buvo begaliniai sunki: 1945 m. 
raudonarmiečiai jį apiplėšė, o 
lenkų kareiviai žiauriai jį su
mušė. Į Vakarų Vokietiją pavy
ko jam atvykti tik 1946 metais. 
Apsigyveno Detmolde. Čia jį 
lietuviai jau paėmė savo glo
bom Gyvendamas tremtinio ne
dalioj, labai sielojos Lietuvos li
kimu. Gyvybė jo užgeso 1953 
m. vasario 20 d. Vydūnas mirė, 
bet jo darbai ir idėjos gyvos 
tiek laisvojo pasaulio lietuviuo
se, tiek rusų okupuotoje Mažo- 
joie ir Didžiojoje Lietuvoje.

H I G

4.75r
per annum

on regular sa’dngs 

H R A

Savings Insureo cu $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

^F^iNK’S TV 7nTl*AdS^INcT^ 
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, į 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO f 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

-------------------------------------- --------------------------------------------------

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponj !

LIETUVIŲ PREKYBOS KAMAI
FURNITURE CENTER. INC

MARQUETTE PK.. 6211 S. Western , PR 8 587b
Vedėjas — J LIEPOMS

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. nopie’

Pirmadieniai? u ketvirtadiemaiB nuo 9 iki 9:30 'ai Mluir 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

pia mažiau dėmesio į paties kon
certo atlikimo esmę, bet recen
zuoja mano recenzijas.

Buvau ir esu nusistatęs nie
kad spaudoj nesiginčyti su mano 
muzikinių recenzijų oponentais. 
Tačiau šį 'kartą savo pasiryži
mą laužau, nes ir atvejis išskir
tinis: kantatos “Kovotojai” kon
certo mano recenzijai “Drau
ge” oponuoja “Dirvoj” pats 
kantatos komp. Julius Gaidelis.

Kultūriniame gyvenime tai 
retas, o gal ir pirmutinis atsiti
kimas. Atsitikimas, kuris iš kar
to palieka muzikinę plotmę, per 
eidamas etikon. Ir ta prasme, 
kad kompozitorius tyli, kai 
spaudoje dėl jo koncerto eina 
ginčai, tyli ir dramaturgas, kai 
keičiamasi nuomonėmis dėl jo 
veikalo pastatymo, nuošalus bū
na ir poetas, kai vertinamas to 
ar kito aktoriaus atliktas jo po
ezijos rečitalis. Gaidelis šį nera
šytą įstatymą - tradiciją apei
na, tad nesijaučiu per daug nu
sikaltęs ir aš, savąjį nusistaty-

TĘS
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mą — neatsiliepti mano recen
zijų kritikams — šiuo ypatingu 
atveju pakeisdamas.

J. Gaidelis kovo 20 d. “Dirvo
je” Vlado Ramojaus išprovo
kuotam interview pasisako prieš 
mano daugiau ar mažiau neen- 
tuziastingus “Kovotojų” koncer
to vertinimus, liečiant jo bend
rąjį pravedimą ir dirigento at
sakomybę prieš veikalą, publi
ką ir chorą. Prieš prakalbant 
pačiam Gaideliui, žurnalistas 
Ramojus pašnekesio įvade “Dir
voje” paskaito už gerą sumą 
orkestrui jo menedžerio “išrašy
tą” kvitą: “Mr. Armonas, you 
are fine conductor and a gen- 
tlemen” ir t. t. Aš klausiu Ra
jaus, ar girdėjo jis pats tuos 
banalius mandagumo žodžius? 
Ar jis buvo pats koncerte, kad 
savo intervievv laikraštyje įvar
dina: “Kritika turi būti objek
tyvi”?

Nežinau, kuriam tikslui J. 
Gaidelis pasikalbėjime išvardija 
visą eilę Armono darbų: jis sta- 
•tė operetes, jam teko diriguoti 
Vilniaus filharmonijos orkest
rui, jis yra labai darbštus 
žmogus. Išvardija, lyg aš visa 
tai būčiau neigęs. Bet ką tos is
torijos turi bendro su “Kovoto
jų” kantatos koncerto faktu? 
Išvardintieji P. Armono darbai 
ir jo būdo ypatumai galėjo šį 
tą reikšti, renkant būsimam 
koncertui dirigentą ir vyriausią
jį jo vadovą. Gi postfaktinėje 
recenzijoje žiūrima ir vertinama 
tik pats koncertas, visus kitus 
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motyvus padedant į šalį, atsi
menant tačiau, kad ir didiesiems 
dirigentams ne visada koncertai 
lygiai pavyksta, kad ir jie turi 
tikėtis tokiu atveju kritiškų pa
stabų.

Toliau J. Gaidelis man lyg 
priekaištauja, kad, girdi, aš lai
kausi profesionalų principų. Bet 
argi tai nuodėmė? Kodėl viskas 
ir visada mūsuose, net kultūros 
ir meno srityse, turi būti vien 
mėgėjų lygyje, kodėl negalima 
drįsti kalbėti ir svajoti apie ūg- 
telėjimą iš mėgėjiškumo? Lyg 
ir atsakydamas man į šitą klau
simą, J. Gaidelis jau iš anksto 
taria: “Gerai, bet tada ir kriti
kas turi būti profesionalas”. O 
ką tai reiškia profesionalas? 
Ar tai reiškia, kad aš tik iš kri
tikos turiu duoną valgyti, Ka
da mūsų kultūros raidoje šito 
buvo pasiekta ir kada bus pa
niekta ?

Pagaliau operos rūmuose ne
reikėjo nei profesionalų, nei re
cenzentų. Neužmirškime čia ir 
tos auksinės, kantrios ir tam 
reikalui pasiaukojusios mūsų 
publikos, kuri per 45 minutes 
buvo priversta klausytis viską 
užgožiančio orkestro triukšmo, 
kuri nesuprato nė vieno dainuo
jamo teksto sakinio, išskyrus 
atskirus šūktelėjimus. O jei J. 
Gaideliui visa tai patiko, tada 
jis nuvertina pats savo darbą, 
nes publika jo kantata, girdėta 
Chicagoje, yra gerokai nusivy
lusi.

• Lietuvos Mokslų akademi
jos visuotinio susirinkimo sesi
joj Vilniuj akademijos prezidiu
mo vyriausiasis mokslinis sek
retorius K. Meškauskas, moks
lų skyrių akademikai sekreto
riai padarė 1967 metų mokslinės 
veiklos ataskaitą ir nubrėžė 
mokslinio tyrimo darbo uždavi
nius šiems metams. Visuotinio 
susirinkimo sesija išklausė Fi
zikos ir matematikos instituto 
direktoriaus V. Statulevičiaus 
bei jo pavaduotojo M. Sapagovo 
pranešimą “Elektrinių skaičia
vimo mašinų taikymo moksli
niame darbe uždaviniai”.

Akademijos visuotinis susi
rinkimas tikraisiais nariais iš
rinko fizikos - matematikos 
mokslų daktarą profesorių P. 
Slavėną, fizikos - matematikos 
mokslų daktarą profesorių J. 
Požėlą, medicinos mokslų dak
tarą profesorių Z. Januškevičių, 
technikos mokslų daktarą pro
fesorių J. Indriūną ir istorijos 
mokslų daktarą J. Jurginį. Eko
nomikos mokslų daktaras pro
fesorius V. Mališauskas išrink
tas Mokslų akademijos nariu - 
korespondentu. Dabar respub
likos Mokslų akademijoje yra 
20 akademikų ir 19 narių - ko
respondentų.

Visuotinis susirinkimas išrin
ko Mokslų akademijos preziden
tu MA tikrąjį narį, chemijos 
mokslų daktarą J. Matulį.



KIPRAS PETRAUSKAS
(Atkelta iš 3 psl.)

rastai gražiomis kojomis. Beje, te
norams ateitį, tur būt, visur nu
lemia ne vien geraširdės kritikos 
balsai, o ir moteriškoji publikos 
dalis. Jautriausios studentės, karš 
tos operomanės, švelnių jausmų 
moteriškaitės, ir kiti smaguriau
tojai, stipriai prisidėjo prie Kipro 
Peterburge iškilimo.

Tenka priminti, jog Rusijoje a- 
nuo laikotarpiu tvirčiausias pozi
cijas ir pačią pirmaujančią padė
tį buvo užėmę du reti lyriniai te
norai: Leonid Sobinov ir Dimi- 
trij Smirnov. Pasirodydavo jie 
lygiagrečiai ne vien abejose im
peratoriškų operų scenose, bet 
ir kituose rusų teatruose. Gi mo
terys dalindavosi į dvi priešingas 
stovyklas: sobinovietas ar smirno 
vietes, anų saldžiabalsių, nepra
lenkiamų, stebuklingųjų dainos 
stabų gerbėjas. Su jais varžytis 
naujakrikščiui atrodė net pavo
jinga.

I pirmenybę Marijos teatre taip 
pat veržėsi keli kiti lyriniai teno
rai: Parubinovskij, Pozemkovskij 
ir dar keletas. Visi buvo balsingi, 
puikių sceninių duomenų. Sužibo 
Alčevskij. Ir šių vyrų stiprią kon
kurenciją reikėjo atlaikyti men
kesnio išsimokslinimo, prastesnės 
kilmės, be užnugario, be galingos 
protekcijos smėlėtos Vilnijos gies 
mininkui.

Jau atkėliau uždangą tai mote 
riškai žiūrovų galiai, padedan
čiai artistui išpopuliarėti. Tačiau 
jokia paslaptis, jog Kiprui sceni
nei technikai įveikti yra padėju
sios iš eilės net dvi nemenko var
do balerinos. Tai buvo įsimylėji
mai ar meilė, svarbu kad su jaus 
mu atėjo ir naudingi pamoky
mai. Po to, Kipras dažnai ir sėk
mingai pademonstruodavo gero 
baleto šokėjo graciją (Romeo, 
Faustas ir t.p.): triko aptemptų,

gražių kojų pamatines baletines 
pozicijas, rankų judesio identų 
grakštumą. Tas baletininkų seki
mas lyg organiškai įsijungė į jau
no solisto vaidybą. Pasirodė ga
bus epigonas.

Pilna žodžio prasme, vaidinti 
K. Petrauskas mokėsi iš daugelio 
didelių aktorių, ypač iš drami
nio, kiek palūžusio balso tenoro 
Jeršovo, na ir iš F. Šaliapino.

Paties Kipro pasakojimu, Šalia 
pinas juo susidomėjo dėl Jo Di
denybės — genijaus įgeidžiams 
pasipriešinimo! O buvo šitaip. Be 
repetuojant vienveiksmę Rims- 
kio Korsakovo operą “Mocartas 
ir Saljeri”, Šaliapinas — Saljeri, 
įsakmiai Petrauskui — Mocartui 
nurodė: “Tu, Petruša”, (taip Ki 
prą visuomet vadindavo) — “kai 
aš, sėdėdamas prie stalo, giliai 
užsimąstysiu, stovėk gilumoje, 
štai toje vietoje, kad atsisukęs ga
lėčiau tavo žvilgsnį sugauti!” O 
Kipras sau galvoja: “Velnio aš 
ten stovėsiu, kur publikos dalis 
manęs visiškai nebemato”. Imu 
ir Saljeriui pergyvenant sąžinės 
graužimą, pereinu į man naudin 
gesnę padėtį. Šaliapinas atsigrįž
ta: Mocarto nustatytoje vietoje 
nėra! Pradeda žvilgsniu blašky
tis, suranda! Galvoju, ko jau ko, 
o pylos tai tikrai gausiu. Tik va, 
uždangai nusileidus ir bent pen
kiolika kartų pakilus ir dar atski
rai prieš žiūrovus mums pasiro
džius, Fedoras staiga švelniai ma 
ne apkabina ir šnabžda: “O tu ge
rai, Petruša, padarei, kad kitur 
nuėjai. Matyt, brolau, man atsi
rado reikalas tavęs akimis ieško
ti. Visai pagirtinai pasielgei, da
ryk taip ir ateity!”

Nuo panašių Kipro improviza
cijų ir atsirado Fedoro Šaliapino 
simpatija Kiprui, vėliau išsivys
čiusi veik į bičiulystę.

(Nukelta į 8 psl.)

K pras Petrauskas savo karjeros geriausiuose metuose.

FILMŲ ĮVAIRUMAI

Naujas Mekų

AL.

filmas

ekrano

GIMANTAS

8 Pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūšy klijenty, 

kurie siunčia

DOVANAS j LIETUVĄ
IR KITAS USSR DALIS.

1. Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius j persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiunti

mo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldy
tuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, su kuriuo ju 
giminės jiems patinkamas prekes gali įsigyti 
Vnešposyltorg'o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės tinkančius jų rkoniui ir pri
taikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 
prekės yra labai žemomis kainomis.

Aplankykite mūsų Parodinę SalęNew Yorke. 

Siųskite savo užsakymus ar klausymus į 

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 -228-9547
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036 
Tel.: 212 CI 5 - 7905 

arba j bet kurį jų skyrių
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 

AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

Tel.: 212 581-6590: 212 581-7729 
arba j bet kurj jų skyrių 

arba Į prie jo prisijungusias firmas: 
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 

716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: 215 WA 5-3455 

arba j bet kurį jų skyrių

Trapi problema 
kūrinyje

Vasario pabaigoje New Yor
ke įvyko naujo brolių Mekų fil
mo premjera. Lietuvių kūrėjų, 
taip vadinamos naujosios kine
matografijos puoselėtojų ir ska
tintojų, Adolfo ir Jono Mekų 
filminės pastangos visada domi
no lietuvį žiūrovą ir didesnio 
atgarsio susilaukdavo mūsų jau
nojoje kartoje. Visi naujieji 
bandymai, bent iki šiol, būdavo 
įdomūs, savotiški, nors, nere
tai ir visiškai nutrūkę nuo 
mums įprastinio filmo reikala- 

! vimų ar tradicijų. Šiaip jau, ne
mažą dalį publikos naujieji fil-

. mai nepajėgia patraukti, čia 
tuoj pat pabrėžiant, kad tai jo
kiu būdu nereikštų tokių filmų 
pasmerkimo ar stokos tinkamo 
įvertinimo. Bet eilinis žiūrovas 
visada tuoj pat pastebi, kad to
je naujoje kinematografijoje 
tiesiog su kaupu sklidina sar
kazmo, protesto prieš vienas ar 
kitas, visų priimtas ir nusisto
vėjusias normas. Tiesos ieško
jimo vardan, neretai iškeliamas 
savotiškas nihilizmas, pabrėžia
mi neigiami gyvenimo aspektai, 
dažnai juos pristatant beveik 
šviesiomis spalvomis. Todėl rei
kia sutikti, kad kiekvienas žiū
rovas turi teisę klausti: ar pur
vas tikrai yra grožis? Ar tie- 

i sos ieškant, kelias būtinai turi

eiti pro pragarą? Tuos visus 
klausimus naujieji filmai daž
nai kelia, bet tik labai retai 
stengiasi rasti į juos bent dali
nį atsakymą, paprastai, visa ir 
paliekama žiūrovo erudicijai.

Ką tik pasirodęs filmas vadi
nasi “Windflowers”, arba isto
rija nuo kariuomenės prievolės 
besislapstančio jaunuolio. Te
ma, kaip matome, gana aktuali, 
bet esmėje gerokai neskani, nes 
galima suprasti ir kaip pigų pro 
pagandinį balsą, užsistojant 
tuos, kurie save laiko ir aukš
čiau pareigos tėvynei, aukščiau 
esamų ir legaliai priimtų krašto 
įstatymų. Turinio tekstas ir re
žisūra Adolfo Meko. Muzika 
komponuota irgi to paties Adol
fo Meko ir Pola Chapelle, gi Jo
nas Mekas ir Kari Bissinger 
yra prisidėję, kaip programoje 
sakoma “Other Assistance”. 
Filmas, juoda - balta juostoje, 
išleistas 16 ir 35 mm, tęsiasi 75 
minutes.

Henry Hawkins, jaunas kari
nės prievolės bėglys, slapstosi 
nuo jį ieškančios FBI. šešeri 
metai jis mėtosi iš vienos vietos 
j kitą, slapstosi kita, Paul Ram- 
sey, pavarde. Pakaliau intensy
vus slapstymasis baigiasi jo 
mirtimi.

Jo ieškotojai naudoja net he
likopterį. Vejamas per laukus, 
Henry nori pasiekti mišką. Čia 
iš paskos vėl FBI du agentai ir 1 tis ir subrendęs žiūrovas turėtų 
policininkas. Pagalys, kurį bėg
lys naudoja upei perplaukti, ne
tikėtai lūžta. Tvarkos saugoto
jai iš toli tą lazdą palaiko šau
namuoju ginklu. Paleidžiamas 
šūvis, ir bėglys krenta vande
nin negyvas.

Nuo čia, filme prasideda, taip 
vadinami, “flashback” epizodai. 
Iš jų žiūrovas sužinos bėglio 
ankstesnius gyvenimo momen
tus. Švenčiant vieną liepos 4- 
ąją, Paulius susipažįsta su Ju
lija. Abu vienas kitą pamilsta. 
Niekuo jie neišsiskiria iš visų 
kitų, tokio pat amžiaus jaunuo
lių, besidžiaugiančių šventiška 
nuotaika. Bet jau sekančią die-

i-

ną FBI agentai atsilanko Pau
liaus darbovietėje jo areštuoti. 
Jis bėga, slapstoti. Čia paaiški 
ir jo filosofija: jis nenori nei 
kitų užmušinėti, nei pats žūti. 
Toliau slapstydamasis, jis pati
ria, kad FBI uoliai seka jo pa
ties ir jo merginos gyvenamąją 
vietą. Bandot elefonu prisišauk
ti Juliją, bet ir iš to nieko ne
išeina. Tačiau vėl jam pasise
ka pabėgti nuo tvarkos saugo
tojų, kurie buvo jau visai čia 
pat. Jis ir toliau turi bėgti, 
slapstytis. Julija paimama į po
licijos nuovadą apklausinėjimui.

Toliau ekrane pristatoma šei
ma, kuri galvoja, kad tokie 
žmonės, kaip Paul Ramsey, yra 
klaidingame kelyje, tokių veik
lai ir pavyzdžiui turėtų būti pa
darytas galas. Tuo tarpu tam 
įspūdžiui atsverti ekrane duo
dama vietos laikraščio redakto
riaus ir reporterio diskusijos, 
liečiančios Pauliaus elgesį, visa 
tai svarstant istorinių, politinių 
ir moralinių įsitikinimų kon
tekste.

Toks būtų naujo Mekų filmo 
turinys. Galimas dalykas, kad 
amerikiniuose (o gal ir užsie
nio) ekranuose jis galės būti 
įvairiai vertinamas. Gal bus1 
kraštų ir sąjūdžių, kurie norės 
šj filmą panauodti ir antiameri- 
kinei propagandai skleisti. Bet, 
jei ir taip atsitiktų, galvojan-

I

kūrinį, kuriame būtų paliestos 
ir panagrinėtos laisvės ir ver
gijos problemos, nes ir ši tema 
šiandien yra nemažiau aktuali 
ir svarbi, už kelių šimtų karinės 
tarnybos naštos vengiančių vy
rukų dilemą. Gi ‘Windflo.wers” 
grynai meninį įvertinimą tenka 
palikti tos srities kritikų įžval
giai plunksnai.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy mėty patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

IŠVALOME* * KAN ALIZ* * ŠULINI 

(CATCH BASIN) — $4.00
Perstatymas ir pataisymas. Visokios 
rūšies patarnavimai. Prityrė darbinin
kai. dirba 24 valandas. Darbas ga
rantuotas. Modernūs Įrankiai.
3021 W. 63rd St. — 2950 W. Wilson 

TEL. — 583-7085

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR If LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS. Tel. CLiffside 4-1050

T E L E V I l I I a s

tuoj pat pagauti, kad tik Ame
rikoje yra visiška laisvė, lei
džianti skleisti net ir tokias, gal 
net pačiam kraštui priešingas 
idėjas. Neturime teisės reikalau
ti, bet tik sugestijuoti, kad atei
tyje broliai Mekai, jau pakan
kamai tvirtai įkėlę koją į ame-

i, 4palv<>tav oehrangiH1 
Ui pararnavimĮ, netoj $3 

dirbtuvės darbą Ilo Oi’ <i lalv- 
Pasiteiraukit. ap« liauja-

J MIGLINAS
4549 W 69 St. II auk. PB «• I06S

□aprasos 
aistiu 
iž

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas
I 2649 W. 63rd St., Tel — 434-0421 
| P. Rudėnas K. Šimulis

rikinį ekraną, pateiktų brandų 1 ..

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiuiniiiiiii:

Mes mokame

I

KOVO-MARCH 28, 29 ir 30 D. D.

VV1NDSOR Imported Canadian VVHISKY . Fifth $3.8 9

BARBOSA’S 10 Year Old Imported 
BRANDY

MOSCOVITE Improted Russian 
VODKA

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470
August Saldukas 

Chairman of the Board

CINZANO Imported Dry or Svveet 
VERMOUTB

CARLSBERG Imported DENMARK BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Case $“y,49 ’

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4.89 j

CAMUS GRANDE Fine CHAMPAGNE
COGNAC Fifth $g.98 ■

Fifth $5,49 ■

LANG’S 8 Year Old Imported 86 Proof
SCOTCH WHISKY Fifth $^į,69 £

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof Fifth $3.98 ■

Fi»h $3-29 g

CHAPOLLIE 160 Month Old Imported
BRANDY Fifth $3.98 Į

Norėdami geriau aptarnauti musu gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius skubu patarnavimą, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai j rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad nuo 1:00 vai. popiet

Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65 IR $2.25

(63rd & Artesian)

JOKIO LAUKIMO
TALPA

Rezervacijoms skambinkite
Atdara sekmad ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto Penktad 

ir šeštadieniais iki 5 vai ryto.

GREITAS PATARNAVIMAS

350 SfiDIMŲ VTETŲ.

436 * 4622

ant visų taupymo

certifikatų

MIDLAND 
SAVINGS

RErKIREBIKEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SKIP'S Self Service i
LIQUOR STORE I

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 B



KULTŪRINE
KRONIKA

parodai, 
nuolatinei 
rūmuose, 
išsiuntė į

• Lietuvių rašytojų kūryba 
tarptautinėje knygų parodoje 
Turkijoje. Turkijos vyriausybė 
pakvietė Stepo Zobarsko vado
vaujamą Manyland Books lei
dyklą dalyvauti su savo leidi
niais Izmire šių metų rugp. 20 - 
rūgs. 20 tarptautinėje knygų 
parodoje, kuri ruošiama ryšium 
su naujo universiteto atidary
mu. Be Turkijos, joje dalyvauti 
pakviestos š'ų valstybių žymes
nės leidyklos: JAV, Vakarų Vo
kietijos. Austrijos, Japonijos ir 
Italijos, Austrijos, Japonijos ir 
Izraelio. Pasibaigus 
knygos bus paliktos 
parodai universiteto 
Manyland Books jau
Turkiją šiuos savo leidinius: LI- 
THUANIAN FOLK TALĖS, 
Vinco Krėvės THE HERDS- 
MAN AND THE LINDEN 
TREE, Jurgio Gliaudos THE 
HOUSE UPON THE SAND ir 
THE SONATA OF ICARUS, 
MODERN STORIES FROM 
MANY LANDS, Mykolo Vait
kaus THE DELUGE, SELEC- 
TED LITHUANIAN SHORT 
STORIES, Vyto Tamulaičio 
NIMBLEFOOT THE ANT, An
tano Vaičiulaičio NOON AT A 
COUNTRY INN, Aloyzo Baro
no FOOTBRIDGES AND ABY- 
SSES, Vinco Krėvės THE 
TEMPTATION, Charles Angoff 
THE BELL OF TIME, TUND
RA TALĖS, Raphael Sealey 
ESSAYS IN GREEK POLI- 
TICS, Leonardo Andriekaus 
AMENS IN AMBER ir kt. LI- 
THUANIAN QUARTET taip 
pat išsiųsta.

THE KANSAS CITY STAR 
paskelbė labai ilgą recenziją 
apie Nijolės Zobarskaitės pa
ruostą knygą TUNDRA TA
LĖS. Recenzijos autorius 
Harry Stessel. Recenzija 
paląnki.

The Poetry Society of
ricą^ vasario mėn. biuletenyje 
paskelbti trumpi pranešimai 
apie.pereitais metais išleistų po
ezijos rinkinių vertę. Louis Gins 
berg recenzavo tik 16 knygų, 
nos jų buvo išleista 1967 m. la
bai daug. Jų tarpe buvo pare- 
cenzuotos ir Manyland Books 
leidinys Ch. Angoff THE BELL 
OF TIME.

prof. 
labai

Ame-

• “Mūsų Lietuvos”, serijinio 
veikalo apie Lietuvos vietoves, 
tV-sis ir paskutinis tomas jau 
baigtas rinkti, sulaužytas ir 
skubiai spausdinamas Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvėje Bos
tone. Šis tomas apima Žemaičių 
ir Mažosios Lietuvos vietovių 
aprašymus. Pirmiesiems skirta 
600, Maž. Lietuvai apie 200 pus
lapių, alfabetinei vietovių rodyk 
lei, pataisymams ir kt. užbai-

Beethovcno 'Fidelio' finalinė scena Chicagos Lietuvių operos pastatyme Marijos aukštesniosios mokyklos salėje 
kovo mėn. 23 d. Priekyje iš kairės į dešinę pagrindiniai operos solistai: Daiva Mongirdaitė (Marcellina), Stefan 
Wicik (Jacguino), Dana Stankaitytė (Leonora — Fidelio). Stasys Baras (Florestanas), Jonas Vaznelis (Rocco) 
ir Valentinas Liorentas (Don Fernando). Platesnis muzikinis "Fidelio'' spektaklių įvertinimas - recenzija bus ki
tos savaitės kultūriniame ‘‘Draugo” priede. Nuotr. Zigmo Degučio

giamiems dalykams geras lan
kas. Taigi šis tomas bus žymiai 
storesnis ir apims 816 puslapių. 
Knygoje įdėta per T,000 iliust- 
rac jų (vietovių nuotraukų ir 
žemėlapių). Atsižvelgiant į kny
gos didumą ir padidėjusias lei
dinio išlaidas, šio tomo kainą 
leidykla pakėlė iki 12 dolerių. 
Yra gerų vilčių, kad knyga bus 
įrišta ir prenumeratoriams iš
siuntinėta jau balandžio mėn. 
pabaigoje.

• Gimsta Jaunimo teatras. 
Chicagoje šiomis dienomis įsi
steigė nuolatinis Lietuvių Bend
ruomenės Jaunimo teatras. Pir
muoju pastatyminiu darbu yra 
numatyta Anatolijaus Kairio 
2-jų veiksmų komedija CURRI- 
CULUM VITAE. Režisuoja ir 
muziką tvarko komp. Darius 
Lapinskas. Premjera įvyksta 
Jaunimo centre š. m. gegužės 
18 dieną, antras spektaklis ge
gužės 19, o trečiasis — gegužės

SIUVIMO MAŠINOS
BĖRNINA • NECCHI • ELNA * 
VIKING • PEAFF • SINGER 

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, ir visu kitų firmų). Taiso
me, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas Ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkti; siurblius, (vairių gamybų.

B & B DISTRIBUTING CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, III. 
60632. Tel. 027-0044; 027-0045.

Ved S jau Arvydas M. Dikinis

25 dieną. Šiais metais dėl laiko 
ir vietos stokos tebus tik šie 3 
pasirodymai. Veikale dalyvauja 
34 Dramos studijos lankytojai. 
Jaunimo teatrą administruoja 
LB Kultūros fondas.

• Vasario mėnesio pabaigoj 
Paryžiuj išleista penkioliktoji 
prof. Jurgio Baltrušaičio knyga, 
meno istorijos studija, “La Que- 
te d’Isis” (Izidos ieškojimas) — 
legendų apie Egipto deivę Izidą 
tyrinėjimai ir “egiptomanijos” 
įsigalėjimas. Išleido O. Perrin, 
300 puslapių, 160 iliustracijų. 
Kaina 78 frankai ($15.60). 
Spaudoje jau pasirodė eilė labai 
teigiamų šio leidinio įvertinimų.

(E)
• Prasidėjus rusų meninin

kų invazijai į Lietuvą — ji su-

stiprintai vyko nuo kovo 12 iki 
22, — dailininkas Augustinas 
Savickas rašė TIESOJ, kovo 
14: “Labai prasminga, kad pir
moji Rusijos Federacijos dailės 
paroda surengiama mūsų bran
giame Vilniuje, kad pirmieji 
svečiai, kurie įžengė j naujus,

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7-7258 59

eome to the

RESTAURANT ANO LOUNOE 

the plūstuos if Mk Mat jm

BN SOHTHWEST HT. MST HEST OF THE 
IEBZIE, 79tt STREET INTERSECTMHi 

for reMmSos. e»li 925-1676 
Mote Rstms fsr Crssy Pirties ari CmHk

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS UTWINAS, Prez.

3089 So. Halsted St, VI 2-1272

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai.

Raštine atdara, kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro tr šeštadle 

nlals iki > vai. p. p.

M O V I N G
perkrauto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7083

WAGNER & SONS
rypevrite.rs — Adding Machines 

Checkvvrlters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VirĄ 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd. Tel. 581-4111

»-♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4

Pristatėme Visokiu Rūšių
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

šviesius Parodų paviljono rū
mus, yra Rusijos Federacijos 
tautų daUininkai. Ir labai sim
boliška, kad istoriniuose, dar 
Stuokos Gucevičiaus p astaty- 
tuose gražiuose rūmuose vyksta 
lietuvių dailininkų paroda, skir
ia Tarybinei Armijai’’...

Uždėjus “taškus ant i”, pras
mė ir simboliai labai aiškūs: ru
sų ekspansija skubinama taip, 
kad jie net su savo dailės pa
roda, nespėję pas save pasigė
rėti, atskubėjo į “mūsų bran
gųjį Vilnių”. — pirmieji įkelti 
koią i nanią narodv pastato. O 
lietuviai dailip'nkai tuo tarpu 
kuria naveiksbis okupac:nc; ka
riuomenei pagerbti... (E)

• Minimas kalbininkas K. 
Jaunius. Paminklu apsaugos ir 
kraštotyros draugijos sekcija 
Vilniuje kovo 9 d. paminėjo 60 
metų sukaktį nuo kun. dr. Ka- 
zinuiero Jauniaus (vieno iš pir
mutinių lietuvių kalbininkų) 
mirties. Paskaitas apie Jaunių 
ir jo mokslinį darbą skaitė do
centai V. Drotvinas ir V. Gri- 
naveckis. (E)

• Vilniuje išleistas dar vie
nas LIETUVIŲ LIAUDIES ME 
NO tomas, sudarytas prof. Pau
liaus Galaunės. Turinyje — že
maičių liaudies raižiniai ir liau
dies tapyba. Raižiniai daugiau
sia religinio turinio. (E)

Dovanos Velykoms 
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE 
jei siusite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354 arba 

2618 VVest 63rd St., Tel. WA 5-2466
SIUNTINIAMS SUDARYTI MES TURIME YPATINGAI GAUSŲ 
PASIRINKIMĄ VERTINGIAUSIŲ PREKIŲ.
Priimame siuntinius, sudarytus
iš siuntėjų nuosavų daiktų bei
produktų.

Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus.
DĖMESIO!

‘Artėjant pavasariui ir vasarai, 
ATPIGINTOS KAINOS dovaniniams AUTOMOBILIAMS 

Laikotarpiui nuo vasario 15 d. iki balandžio 27 d. galios 
sekančios kainos:

Priimame užsakymus dova
noms iš sovietinių gaminių.

408 
408E 
408E 
ZAZ-965A
ZAZ-966V

(2 šv.)
(4 šv.)

$2.365.19
$2,553.71
$1.759.39 
$1945.88 
$1,963.88 
$ 957.60 

$1,149.30

%

t

SPARTA I»mrdn-odii Tot» fiinkon. Grun«lig. Olympla, « 
Zenitu. BnrrougliH, Kovai. ITC ir kt. pro
duktus. tiesiai ir pigiau iš firwi.i sandėlių

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. ka bomis — RADIO r ■ 
con oles1, transist. ir kt. — PATEFONAI — (REKORDĄVlMO apa- 
rat:.i SKAIČIAVIMO mašinos etc
vatalogUA n įni'orhiacijaa gaubite pranvšę savo adresą' Sl .vRTA 
4i*.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Nortliport, Ai-. Y. 11731. 
oi. (516) 7f»7-tHi55 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR ii-7399.

M E T R O P O L 1S - R E S L O R A A S
6538 S. tVESTERN AVĖ.; CHICAGO. ILL TEL 47« 90(19

Vieninteli* lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis n kt.. didelis pasirinkimas vietiniu ir importuotu gėrimu.

l letuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laika, sk antai paval
gyti ir atsigaivinti.

vtdaru kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos Šeštad ir sekmad 
nuo 12 vai .| iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

savininkai PUTRAS IR IKTA.MSA KAUŠAI

I

p/

I

t

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį do
vanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Žemiau siūlome 
du specialiai paruoštus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

I

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

TI per Angliją....  Pig au, greičiau, gerini, ga
..'ma pasiusti dovanu siuntinėlius savo artimiesiem 
Lietuvoje.

Vasarinis 1968.1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga dėl 4 suknelių. 3V2 
jardo vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos, 
31/2 jardo, vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos. 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vyriškų arba 
moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinų.

$7500

Vasarinis 1968.2.
Pavasarniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3’/2 jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos, stora nepermatomo 
nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarele, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies marškiniai, 1 sv. šokolodinių sal
dainių, vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis.

$7500
Taip pat, j betkurį siuntinį galima dadėti žemiau išvardintus 

dalykus, kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė 
skarelė. $4.00, nailoninis itališkas lietpaltis $10.00., vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00., nailoniniai marškiniai vyriški $7.00. 
Vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES, LTD
( Z . JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TELEF. — SNO 8734.

Su malonumu priimame ir užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsako kas Jam patinka. Taip pat, 
persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius. . .

Mūsų sąskaitos duoda teisę j Income Tax sumažinimą, jei 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

“Volga” GAZ-21R
“Volga” GAZ-21US
“Moskovitch” 
“Moskovitch” 
“Moskovitch” 
“Zaporozhets” 
“Zaporozhets”

Nepraleiskite šia progą sutaupyti šimtus doleriu, užsakydami pel
nius šios rūšies dovanas iltį š. m. Iialandžio 27 dienos.

Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau net 21 metus.

COMPtETt HMMHMK

— ................................   T

J f you cnjoy the atntospkcvc 
o f a įapanese Vea Jtousę 
and JUohaland

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT 10 N

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FBEE PARKING SPAGE

PLANINGAS TAUPYMAS

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos
($10,000.00 ar daugiau, įdedant 

po $1,000.00)

LIETUVIŲ 'STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO:
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas4% už indėliu* taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 W. CERMAK RD.. CHICAGO. ILL. 60608, Tel. VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J KAZANAUSKAS, President

=5=

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. Iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................. 9 v. r. iki 5 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

STEIN TEXTILE CO.
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 

UŽUOLAIDOMIS.
Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko. brokados, “boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.

t



NAUJI LEIDINIAI
• THE MARIAN, March iliustruotas. Jis baigiamas to- 

1968. Tėvų Marijonų leidžiamas kia įspūdžių nuotrupa: 
religinės kultūros mėnesinis ‘ 
žurnalas. Adr.; 4545 W. 63 St., j 
Chicago, III. 6C829. Metams $4.

Įžanginiame red. J. Prunskis 
^išryškina dabarties pavojus, pa
brėždamas, kad ištikimybė ide
alams yra žmonijos viltis. Pie
tų Amerikoj besidarbuojąs kun. 
A. Švedas, MIC, pasakoja, kaip 
ten sėkmingai kovoja prieš al
koholį vadinamas anonimiškų 
buv. alkoholikų sąjūd's. Kur 
J. Venckus, SJ, nagrinėja gimi- 

^nų kontrolės klausimą istor5- 
nėję Ir dabarties faktų perspek

tyvoje. Kanadietė bendradarbė 
rašo apie plačiai išgarsėjusią 
Šv. Juozapo šventovę Montrea- ( 
lyje. Duodama eilės geresniųjįj i 
filmų apžvalga. Buvęs Vietna
mo karys pasakoja įvykius iš 
kautynių laukų. Londone gyve
nanti bendradarbė M. Veale in- Į 
formuoja apie jaunuolių vedy
bas Anglijoje. Belgijos bened’k- 

wtinė vienuolė pseudonimu Pax 
rašo apie dažnesnį dvasinį atsi
naujinimą atgailoje. Laikrašti
ninke L. P. Bell pasakoja apie 
namų puošimą. Dr. S. L. An- 
delman, Chicagos sveikat’ngu- 
mo komisionierius, dėsto apie 
pavojų chemikaluose ieškoti 
džiaugsmo. Duodama knygų ir 
religinio gyvenimo apžvalga. 
Numeris iliustruotas V. Maželio, 
A. Kezio nuotraukomis, J. Da
gio reprodukcija ir daugiau 
.vaizdų iš įvairių kraštų. Dail. J. 
Kiburas, pagal D. Bindokienės 
tekstą, paruošęs humoristinių 
piešinių.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1968 m. vasario mėn. Nr. 2. 
Nemaža dalis šio numerio me
džiagos skirta 50 metų Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo sr 
kakties temoms. Todėl ir iliust
racijos pasuktos šia kryptimi. 
O sukaktuvinį braižą matome: 
Simo Sužiedėlio, prel. Mykolo 
Krupavičiaus, Leonardo Šimu
čio, pulk. P. Genio; duodama 
taipgi prof. M. Biržiškos min
čių. Gerai tačiau, kad nesiribo
ta vien tik veteranais. Pasitelk
ta ir jaunimo atstovų. Į užklau
simą “Ką man reiškia nepri
klausoma Lietuva?” atsako: Rū 
ta Domarkaitė, Mykolas Drun- 
ga ir Ramunė Kviklytė. Mėgia
ma dabar kulti tema (neretai 
Jielus su grūdais maišant) yra 
bendravimo su tautiečiais oku
puotoje Lietuvoje. Šį kartą žur
nale skelbiami šios temos anke
tiniai atsakymai. Aplamai, sky
riuos ir pabrėžtinų temų parin
kime jaučiama akyli redakto
riaus-nuovoka. Šitai liudija net 
ir antraščių parinkimas, pvz. 
“Protestantai apie popiežių, ka
talikai apie Liuterį”. “Laiškų 
Lietuviams” redakcijos ir ad
ministracijos adresas : 2345 W. 
56th St., Chicago, III. 60636. Me 
tjnė prenumerata $4.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1968 
m. sausio - Vasario mėn. Nr. 1. 
PLIAS ir ALIAS organas. Re
dakcijos adresas: D. Šatas, 323 
N. Williams Drive, Palatine, III. 
60067; administracijos adresas- 
Mečys) Krasauskas, 2633 W. 
Montgomery Avė., Chicago. III. 
60632. Leidinio metinė prenu
merata $5; studentams — $2. 
Žurnale yra apsčiai medžiagos, 
kuri, be abejo, labai įdomi tos 
ar kitos srities specialistams, 
pvz. D. Šato raštas apie adhezi- 
ją arba informacija ir pasikal
bėjimas su pačiu autorium apie 
inž. Adolfo Damušio redaguotą
ją knygą “Sealants”.

"Važiuodamas į Vilnių tikėjau 
si miestą rasiąs užgožtą stalini
niais architektūros tortais. Taip 
buvo galima spręsti iš iliust
racijų spaudoje ir š aviručių, 
patekusių į Vakarus. Dėkui Die
vui, tokie pastatai kaip Kauno 
ir Vilniaus gėlefiinkelio stotys 
yra tik pavien:ai. Lėšų stoka ar 
nepakankama planavimo ir sta
tybos sparta Rusijos architek
tams sutrukdė sustalinti Lietu
vos miestų vaizdą. Architektū
ros fronte pavojus laikinai yra 
praėjęs: dabar jau ir Rusijoje 
nemaža naujosios architektūros, 
o lietuvių darbai dažnai premi
juojami visos Sov. Sąjungos 
mastu — 1967 m. architektūri
nėje apžiūroje lietuviai laimėję 
vienintelę pirmo laipsnio premi
ją ir su Leningrado architek
tais dalinasi pirmąją vietą bend
roje klasifikacijoje”.

• TĖVYNĖS ATGARSIAI, 
1968 m. Nr. 1. Chicagos Aukš
tesniosios lituanistikos mokyk
los mokinių žurnalas. Vyriausia 
redaktorė Jūratė Jasaitytė. Lei
džia mokyklos tėvų komitetas. 
Redakcijos adresas: “Tėvynės 
Atgarsiai”, 7252 S. Whipple St., 
Chicago, III. 60629. Adm. adre
sas: Andrius Markulis, 7255 S. 
Francisco, Chicago, III. 60629.. 
Vieno numerio kaina 25 centai.

Žurnalas 20 psl., didelio for
mato, gausiai iliustruotas, spaus 
dinamas spaustuvėje. Leidinys 
prirašomas pačių moksleivių. 
Puslapių skyriai ir temos skam
ba šitaip: “Kalbėkime atvirai”, 
“Įvykiai ir mes”, "Kultūros kon 
gresą prisimenant”, “Praėjo, 
bet neužmiršime” (“Maras” ir 
“Karalius Mindaugas”), “Trum

I

Tačiau leidinyje daug ir to
kių temų, kurios patrauki kiek
vieną šviesesnį lietuvį. Sakysim, 
inž. M. Ivanauskas rašo apie 
lietuviškuosius kryžius ir kop
lytėles, straipsnį iliustruodamas 
puikiomis nuotraukomis. Auto
riaus pavardės neskelbiant, de
damas straipsnis apie šiandie
ninę Vilniaus architektūrą ir 
kt., parašytas lietuvio inžinie
riaus, kuris, kaip turistas, lan
kėsi Lietuvoj 1967 metais. 
Straipsnis įdomus ir gausiai

Koplytėlė Žemaičiuose, nuošalioje vietoje išlikusi.
(1967 metų nuotrauka iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” IV tomo.)

I jos laikotarpyje, nei kada nors i vieno tiražas 1,000 egz. Atsiųs
ta paminėti šie sąsiuviniai:

KETVIRTAINIS, sąsiuvinis 
Nr. 2, 32 psl.

SUKTINIS, sąsiuvinis Nr. 3, 
12 psl.

AŠTUONYTIS, sąsiuvinis Nr.
4, 40 psL

KEPURINE, sąsiuvinis Nr.
5, 28 psl.

PAKELTKOJIS, sąsiuvinis 
Nr. 6, 18 psl.

OŽIUKAI, PAS MOČIUTĘ 
AUGAU, ŽVEJŲ POLKA, są
siuvinis Nr. 7, 24 psl. i

LANDYTINIS, sąsiuvinis Nr. 
8, 28 psl. ,

SUKČIUS. LINELIS, sąsiuvi
nis Nr. 9, 24 psl.

Nr. 64, 1967. Išleista lė- 
prof. Viktoro Biržiškos 

paiik;mui tvarkyti komi- 
kurią sudaro pirmininkė

i • Religinė spauda Vengrijoje. 
Vengrijos katalikų Šv. Stepono 
knygų leidyklos metinėje šiįv-

I skaitoje skelbiama, kad -f9fc7 
! metais Vengrijoje buvo išleista 

726,000 egzempliorių, religinės 
spaudos. Didžiausią dalį — 500* 
000 egzempliorių sudaro Haūji 
šv. Mišių tekstai vengrų kėlba', 
išleisti pagal liturginės refor
mos reikalavimus. Taip pat iš
leista 125,000 egzempliorių ka
tekizmų ir religijos vadovėlių, 
70,000 egzempliorių maldakny
gių, 15,000 egzempliorių religi
niai mokslinių veikalų ir įvairių 
kitų leidinių.

ate lyje.
• Viktoras Biržiška, I1EL 

MŪSŲ SOSTINES. Neužgiju
sios žaizdos. Atsiminimai iš Vil
niaus 1920—1922. II-ji laida. 
Brolio Mykolo Biržiškos 1961 
m. peržiūrėta ir spaudai pa
ruošta kaip DĖL MŪSŲ SOSTI
NĖ' III dalis. Nidos klubo lei
dinys 
šomis 
raštų 
sijos,
dr. Vanda Sruogienė, prof. Sta
sys Dirmantas ir Martynas Gu
delis. Knyga 320 psl., kaina 
$2 50. gaunama “Drauge”.

• N EKALTO PRASIDĖJIMO 
PARAPIJA 1914—1964. Dide
lio formato, gausiai iliustruotas 
leidinys, skirtas šios lietuvių 
parapijos, esančios Brighton 
Parke, Chicagoje, 50 metų ju-1 
biliejui paminėti. Puošniame lęi-' 
dinyje — albume tekstas ir nuo
traukos atkuria šios vienos iš 
didžiausių ir veikliausių Chica
gos lietuvių parapijų istorinį ir 
dabartinį vaizdą. Šiuo metu pa
rapijoj klebonauja prelatas Da
mazas Mozeris. Jo rūpesčiu ne
seniai čia pastatyta nauja, mo
dernaus stiliaus bažnyčia. Pa
rapijoje, be įvairių bažnytinių 
draugijų, veikia ir pradžios mo

kykla, vadovaujama seselių ka- 
zimieriečių. Mokykloje kasdien 
normalių pamokų metu yra ir 
lietuvių kalbos bei šiaip litua
nistikos pamokos.

•Leidinių serija, ruošiantis 
III tautinių šokių šventei. Kiek-

NIAUS KRAŠTAS FAKTŲ IR vieno sąsiuvinio viršelyje regi- 
ATSIMINIMŲ ŠVIESOJE. At
spaudas iš L. K. M. Akademijos 
“Metraščio” III tomo, 267—361 
psl. Roma 1967. Studija neblo
gai parengta, niekada nepraran
danti savo aktualumo. Dėmesys 
Vilniaus kraštui mūsų visuome-

• Bronius Zumeris, VIL-pai”, “Iš pasauolės”, “Alma Ma- 
ter”, “Kaip Lietuvių Bendruo
menė padeda išlaikyti lietuvių 
kultūrą gyvą”. Recenzuojamos 
taipgi naujos lietuviškos kny
gos bei svarstomos literatūrinės 
temos. Įdėta ir savos kūrybos 
— pora eilėraščių, žurnalas ap
lamai gražiai sutvarkytas. iJs 
lamai gražiai sutvarkytas. Jis I nėję niekada negali, išnykti nei 
iniciatyvą. I dabartinės sovietinės okupaci-

me tokį įrašą: “JAV ir Kanados 
III-sios Tautinių šokių šventės 
Repertuarą s”. Po šio įra
šo toliau seka sąsiuvinyje apra
šomo šokio pavadinimas ir są
siuvinio numeris. Repertuari- 
niai sąsiuviniai išleisti gražiai 
spaustuvėje, su figūriniais šo
kio piešiniais ir gaidomis. Kiek-
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2483 VVest 63rd Street, Chicago

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

REpublic 7-8600

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 VVest 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

Tel. GR 6*2345 * 8
Tel, TO 3*2108-00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

4605 * 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741 -2

4330 • 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams .danų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3 * 6335
Vienas blokas nuo kapinių
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KIPRAS PETRAUSKAS
(Atkelta iš 5 psl.)

Nepailstamas triūsas ir 
tobulėjimas. Greitosios pagalbos 

karietos stebuklingoji gėrybė.
Kova už pirmenybę. 

Dirigentai
Iš prigimimo apdovanotas di

deliu talentu, tenoras K. Piotrov 
skij turėjo savy dar ir kitą būti
nybę iškilti: jisai tobulino voka
lą, stengėsi daryti pažangą vaidy
boje, bet, svarbiausia, mokėsi jo 
balsui tinkamas partijas, visas, ko 
kios tik buvo repertuare. Niekie 
no neverčiamas, vis iš noro prasi
skverbti, kad gautų daugiau ir 
dažniau prieš publiką pasirodyti, 
įsakytų dainuoti partijų per daug 
nebuvo, bet Kipras veltui laiko; 
nėra leidęs.

Per pirmuosius tarnybos metus1 
aukštyn kilti progos atsirado dėll 
to, kad juo pasitikėdavo ir admi
nistracija, ir dirigentai. Netrukus 
užkulisiuose įgavo net pravardžia 
vimą “Greitosios pagalbos karie
ta”. Mat, pasitaikydavo, kad su
serga ar kuriuo kitu būdu spektak 
lyje nepajėgia dainuoti vakare pa 
skelbtoje operoje tenorai. Reikia 
surasti skubią išeitį! Kažkas prisi
mena, jog trupėje yra toks jau
nas dainininkas Piotrovskij, pasi
žymįs stropumu ir pamėgimu 
naujas partijas pramokti. Jis iš
kviečiamas. Skamba nervingas 
dialogas: “Ar tamsta šią partiją 
moki?” — “Taip!” — “Ar sce
niniai esi paruošęs?” — “Taip ta
msta”. įsakoma dirigentui ar jo 
pavaduotojui patikrinti. Seka ra- 
raportas: “Piotrovskij partijoje 
tvirtas.” Liepiama pritaikyti kos
tiumus, parinkti peruką ir t. t. Va 
kare Kipras jau scenoje, naujoje 
tenorinėje rolėje.

O tokia jau teatruose tvarka: 
išgelbėjęs situaciją, gauna teisę 
partija dainuoti pakaitomis su ki 
tais interpretatoriais. Ir vis la
biau jį visi pažįsta, gauna progos 
vertinti spektaklių lankytojai, vis 
stipriau grindžiama reputacija, 
vis plačiau plinta menininko var 
das. Panašių “greitosios pagal
bos” įvykių pasitaikė nemažai. 
Netrukus Kipras pasirodo jau vi
sose savo balso partijose. Ir vis 
stipriau garsėja gražiabalsis teno
ras Kiprian Piotrovskij! Vis pašto 
viau jam ploja ne vien galerijų 
karštakraujis jaunimas, bet ir rei-

toną (prisimenu Grocholskio pa
vardę), Marijos teatro bendradar
bius. Aniems su pasisekimu padai 
navus, ateidavo ir Kipro eilė. Šil 
tai sutiktas rusiškai dainuodavo 
kokį romansą ir operinę ariją, o 
savąją programos dalį užbaigda
vo tautiečiams maloniausia dai
nele:

Pamylėjau vakar, pamylėjau 
šiandien,

Rytoj vėlei pamylėsiu, 
Jei tik mergelę regėsiu 
Mėlynom akelėm.

Šį ar panašų numerį, aišku lydė
davo lietuviškų širdžių ir įkaitin
tų delnų įkarštis, nesibaigiantieji 

: biso reikalavimai. Kol Petraus
kas nebūdavo priverstas iš naujo, 

' nenorint pasikarti, vėl mėlyna- 
I kės mylėti.

Kaip atrodė anuo metu Kip
ras? Kaip elgėsi? Aukštas, tiesus, 
liesas. Veidas pablyškęs, trumpai 
kirpti plaukai, fikstuaru patepti, 
sklastymas beveik per vidurį. 
Nors tai būdavo dienos metu, 
fraku apsirengęs. Ir estradoje pasi 
rodydamas, elgėsi kukliai,, neišsi
šokdamas, išskirtinumo nepabrė- 
ždamas, rodydamas klausytojams 
lietuviams lygiai tokią pagarbą, 
lyg dainuotų kokioje aukštoje 
draugijoje. Santykiavimuose bu
vo mažakalbis, dėmesingas, pa
prastas. (Lietuvoje jį pažinusiam, 
— buvusiam įspūdžiui stipri anti 
tezė, ryškiausioji priešybė). Gatvė 
je visada būdavo tvarkingais dra 
bužiais, kiek su savotiškom į puo
šeivas pretenzijom.

Marijos Operos teatre Piotrovs 
kij-Petrauskas taktiškai buvo ūžė 
męs pirmą padėtį, nes jau daina
vo esamo repertuaro visas, jo bal
sui įmanomas, vedamas partijas. 
(Vien tik lyrinio tenoro apimties 
ar paskirties, nei vienos drami
nės.)

Tebuvau atsitiktinis operos spe 
taklių lankytojas. Nebent aistrin- 

’ gai stebėjau vadinamuose “Liau 
dies namuose” pavasariais vyks
tančias pasaulinio garso daini
ninkų operose pasirodymus.

Kiprą girdėjau Marijos teatre 
vos keliose operose: Rigoletto, Ro 
meo ir Julija, Gegužės naktis — 
tai, tur būt, ir visos. Žavėjo ir jo 

i dainavimas ir poetiškai paveiki 
kli, muzikali, išlepinta melomanų I d'džndeje scenoje išvaizda ir iš_to- ■ nu Izuiini I lirlrtll įmurti
kategorija. Gėles ir dovanas siun 
čia ložių turtingieji, meilės laiške • 
liūs bei žibuoklių puokštes gim
nazistės, studentės, rožes — ne
laimingos dūsautojos. Gęsta di
džioji teatro liustra, užtemsta lo
žių kandeliabrai, o iš aukštų te
beskamba tas pats, įvairiais rit
mais kartojamas susižavėjimo 
šauksmas: “Piot — rovskij! Piot
rovskij!!!”

Kipras Peterburge jau turi oper 
omanų ir melomanių tvirčiausią 
užnugarį, yra įgijęs nepaliauna
mai garsėjantį vardą.

Marijos Operos teatre, senes
nius pavaduodami, įsigalėjo trys | 
jauni dirigentai: Albert Coates 
(anglas kilimu, kurio pavardė 
rašėsi Kouts), Emil Cooper (Ku- 
per) ir, lietuvaitę pianistę Dau
guvietytę vedęs, Nikolaj Malko. 
Jiems patikdavo darbštus, parei
gingas, klusnus, tobulai muzika
lus ir tinkamas vokalistas Kip
rian Piotrovskij. Tryse jį proteguo 
davo, savuose pastatymuose užim 
davo, rodė išskirtiną dėmesį.

Kipras jau ne tik varžovus te
norus pralenkdavo, bet ir stoda
vo į rungtynes su visos Rusijos 
įžymybėm — saldžiabalsiais So- 
binovu bei Smirnovu.

bulėjusi vaidyba. Didelį įspūdį 
paliko vėliau pergyventas jo Or
fėjus (Gliuko operoje “Orfėjus ir 
Euridikė”), stilingoje bei stilizuo 
toje Vsevolodo Mejercholdo rezi 
suroję. Tai retai minimas, tačiau 
nepamirštamas didelio meninin
ko subtiliu dainavimu ir stilizuo
ta personifikacija atsiekimas. 
(Mano supratimu, panašaus vo
kalizmo tobulumo Kaune, pvz., 
Kipras neparodė. Jis pats skun
dėsi, jog ilgisi tikrąjį dainavimą 
vertinančios auditorijos. Kuri su
pranta, reikalauja ir sugeba bran 
ginti.)

Revoliucinis laikotarpis atneša 
pirmaujančio solisto aureolę. 

Jo darbo stebėta planinga 
tvarka

Rusijos revoliuciniai sūkuriai 
suardė ir Marijos (jau Akademi
niu Operos pavadintu) teatro il
gamečius pamatus. Lūžiai, sukrė
timai, badmetis, nauji žiūrovai, 
tradicijų paneigimas, naujų verty 
bių iškėlimas atsiliepė ir Petraus
ko karjeroje. Labai greitai pama
čiau teatro afišą, kur Šaliapino

Lietuvis pas tautiečius. Man 
ypač patikusios operinės partijos 

ir sceniniai Kipro personažai. 
Vokalisto galybė ir dainavimui 

atmosfera
Lygiagrečiai su spektakliais O- 

peroje, Kiprą Petrauksą girdėda
vau ir matydavau ir Peterburgo 
“lietuvių vakaruose”, rengtuose a 
nądien Pavlovos gan puošnioje 
salėje. Dažniausiai po kurio isto
rinio veikalo vaidinimo, publi
kai užsigardžiuoti buvo skelbiami 
ir “koncertai”, Kiprui dalyvau
jant.

Petrauskas paprastai sau į tal
ką pakviesdavo sopraną ir bari-

Ir dainuodamas, į sausumą atėjęs, 
Išmeta iš medžią ją supuvusius įizdus.

(Vytautas Mačernis)

Ūždamas per dangą šiltas marią vėjas 
N e Ja grįžtančius paukščius per vandenis plačius

pavardė buvo atspausta maždaug miems dainininkams nekenkė), ma.) Taigi, kai skaitytojas jau 
šešių colių šriftu, o K. I. Piotrovs- 
kij didžiavosi net keturiais! To
ji “raudonosios eilutės” privilegi
ja fiksavo nepralenkiamą pirme
nybę: anksčiau buvo skirta tik So 
binovui bei Smirnovui, — teatri
niuose sluoksniuose tapo dienos 
sensacija, gi operomanų buvo su
tikta pritarimo jausmu. (Be abe- ...... ........................ ..  . ...._______
jo, prisidėjo ir tai, kad abu garsie! tą pavargęs, niekad nesulaukda- 
ji tenorai Leningrade ar Maskvoj 
jau negyveno, įvykių buvo toli 
nublokšti.)

Kiprui anuo metu pasirodė 
naudinga ir teatro technikos per 
sonalo palanki opinija: su scenos 
darbininkais jis visuomet būda
vo taktingas, jų paslaugoms ar dė 
mesiui priderančiai jautrus. O 
tai anuomet kai ką lėmė.
Tapęs ‘žvaigžde’ ar įgavęs garsi

nimo išskirtinų teisių, Petrauskas, 
kiek iš šalies teko stebėti, pasiliko 
toks pat paprastas, nesiafišuojąs,

Sezono repertuarą sudarė kelios 
operos ir populiarios operetės 
(Perikola, Vargšas studentas, 
Paukščių pardavėjas). Dainuoda 
vo kone kas vakarą ir jo vardas 
traukė minias. Turėjo milžiniš 
ką pasisekimą.

Vakarais ir man teko kažkur 
vaidinti, grįždavau į saugomą bu-

Kipras Pterauskas — 
Verdžio Otelius

vau šviesos sugrįžusio Kipro bu
te. Bet rytmečiais, apie vienuolik 
tą valandą, pro atdarą langą pa
stebėdavau jau atsikėlusi Pet
rauską. Vidudieni kasdien ateida 
vo akompaniatorius, ir jiedu 
bent 60 minučių dirbdavo: Kip
ras ruošė naują partiją. Retkar
čiais klausydavo kitų dainininkų 
plokštelėse įdainavimų, prie pia
no priėjęs, bandė imituoti jų vo
kalo techniškas ypatybes. Vaizda 
vosi, kad kiekvieną akimirką dai
nuoja! Ir mačiau, kaip daug ir 
kaip užsidegusiai dirbo!

Laiks nuo laiko pro kitą buto 
langą pastebėdavau jį jau gatve 
einantį: graliai sulygintas šviesus 
kostiumas, blizgą pusbačiai, bal
ta šiaudinė skrybėlė, o rankoj 
lazdelė.

Kad ir trumpai buvome arti
mi kaimynai, pažintis mudviem 
neužsimezgė. Bet kas žino, gal ir 
Kipras manė pro langą observa
vo? Nes mano saugomos nuosa
vybės savininkas buvo jo geras 
pažįstamas. Kaip vėliau paaiškės, 
mane Kipras kažkuriuo būdu pa
žinojo.

gavo su Simą susipažinti, pasaką 
tęsiu.

Vadinasi, atėjo kvotimų vaka 
ras. Kostiumuoti, užsigrimavę, 
laukiame savo eilės, įtemptus nėr 
vus raminam. Simą grožybe spin 
di: akys dar didesnės, lūpos dar 
sultingesnės, baltutėlė jos ranka 
glamžo nosinaitę... Tik paga
liau, esame scenoje, pasiruošę 
kristi į bedugnes. Rytietiškos nuo 
taikos drama prasideda. Simą (ji 
nai ir Serafimą) vergia žvilgs
niais, sultingu balsu reiškia neri
mą ir kančią, o ašenai — Juodaū- 
sis, juodabarzdis, vešliais anta
kiais, aistringas Oriento didvyris 
skambiomis eilėmis giedu jai mei 
lę, kalbu apie arabų veislės žir
gą ir visa kitą, ko reikalavo rolė. 
Galit įsivaizduoti koks buvo di
dingas reginys! Kaip išrinktąją 
liepsningai viešai tada mylėjau! 
(Nors pačiam šiandien vadenasi, 
jog paveikslas tobulybe nepasižy 
mėjo.)

Mūsų aktas baigėsi. Plojimų 
nebuvo, nes per kvotimus pasiten 
kinimą reikšti arba švilpti nelei
džiama. Erdviame prie scenos 
kambary apsupo klasės draugai: 
sveikinimų ir kritikos retorika ir 
t.t.

Urnai matau: prasiveria durys 
(ir savo akim netikiu!) įeina Kip 
ras. Ir tiesiog artinasi prie Simos! 
Jo komplimentai trelėmis liejasi, 
mezzo voce pavyzdingas: kokia ji 
nai žavinga, kaip giliai pergyve
na, kaip jį nustebino, koks jis lai 
mingas ir t. t. Numaniau, jog gar 
sūs tenorai yra pavojingiausieji 
konkurentai: todėl tyliu ir kan
triai observuoju. Dar aiškiai nesi-

į puikybę nepasikėlęs. Gal tik dau 
giau dėmesio skyrė savo tualetui 
ir aprangai.

Pasitaikė, jog vienas žymus ak
torius, išvykdamas su šeima vasa 
ros atostogų, paprašė pagyventi 
jo bute. Kad nuo apiplėšimo, įsi
brovimų saugočiau, kitus daly
kus tvarkyčiau. Ir atsitiko, kad 
tas, mano globai pavestas apar
tamentas, buvo kaip tik vis a vis 
Kipro gyvenamo buto, didelio 
kiemo priešingoje pusėje.

Anąmet, operos sezonui pasi
baigus, garsusis Kiprian Piotrovs 
kij, gastroliuodamas, dainavo Le 
ningrado Tavridos sodo vasari
niame teatre (pinigai ir papil
domas maisto davinys net ir įžy-

Kipras Petrauskas nepriklausomoj Lietuvoj, Kaune.

Susipažinimas. Nepavojinga 
dvikova. Epizodo užbaiga. Ir vėl 

apie Šaliapiną
Ką dabar paporysiu, nėra eulo- 

gijai skirta. Tai vien tik vaizde
lis, žanrinis mažmožis. Visa tai į- 
vyko, kai Kipras jau švitėjo zeni
te, o buvo jaunas, linkęs lengvam 
nuotykiui. Taigi, anų dienų vėją 
vaikiškas, bet man neužmiršta
mas epizodėlis neturi ketinimo še 
sėlį mesti, nei savąją personą į 
spindulius iškelti. Tėra tik įvykio 
atpasakojimas.

Su K. Petrausku susipažinimas 
įvyko nelauktomis aplinkybėmis. 
Lankomoj draminio meno moky 
kloj vėlyvą rudenį vyko semestri 
niai egzaminai. Man buvo skirtas 
pasirodymas kažkokioj rytietiškos 
aplinkos pjesėje. Partnere skiria 
ma bendraklasė Serafimą K., 
reto grožio: didelėm reikšmingom 
akim, tamsiais per vidurį perskir 
tais plaukais, stebėtinos veido 
kompleksijos, perlinių dantukų, 
plačiais pečiais, nepaprastom ko
jom, kiek lėta, bet protiniai žnai
banti. Apie ją, kiek užsidegęs, 
prakalbu, nes kutena prisimini
mai ir to reikalauja istorija. Su Se 
rafima draugavom, ji priversda
vo pėsčiomis traukti iš vieno Le
ningrado galo į kitą, nes tramva
jai nefunkcijonavo ir kitų susi
siekimo priemonių irgi nepasitai
kydavo. Bet Serafimą telefonavo 
ir katytės miaukimu kviesdavo: 
“Piločka, ateikit! Man vienai taip 
nuobodu...” Ką darysi, klampo
jau. (Tarp kitko, ji mane švelniai 
pravardžiavo Piločka, o mes ją
vadindavome sutrumpintai Si- Varnėnai grįžo... Pavasaris'

kankinu, bet nuotaika, prisipažįs
tu, nei šiokia, nei tokia.

Matyt, pajutęs, jog juodabarz
dį ir aistringą Simos partnerį lyg 
ir paniekino, Kipras atsigrįžta į 
mano pusę ir malonėja (supran
tama, rusiškai) prabilti:

— Ir tamsta man patikai, ge
ras temperamentas.

Neturėdamas ką protingiau at 
sakyti, tyliai ir lietuviškai atsa
kau:

— Dėkui, pone Petrauskai... 
(Daugiau žodžių man neatsira
do.)

Kipras lyg ir bandė nustebti, 
jog netikėtoje situacijoje užtiko 
savo tautos jaunuolį, bet, laimei, 
į šį dialogą įsibrovė Serafimą, 
pažadėjusi veikiai persirengti ir į 
namus važiuoti, nes jos salėje lau 
kia sesuo ir svainis, pareikšdama 
čia pat viltį, kad Kiprian Ivano- 
vič neatsisakys su jais pavakarie
niauti.

Atsisveikinom. Kipras pada
vęs ranką, kažką dar pasakė lietu 
viškai ir pasišalino. Likau nusi- 
barzdoti ir galvoti, ką čia suradus 
šį vakarą pakramtyti. Jausmai lie 
psnojo, bet valgis anąsyk buvo 
taipgi problema.

Kiprian Ivanovič ėmė Simos 
mintyse dominuoti. Netrukus ji
nai, pamokoms pasibaigus, pak
vietė su ja nueiti j operą, nes no 
ri įsitikinti, kas laimės lažybas: 
Kipras yra pažadėjęs jos vardą 
viešai apdainuoti! Prašneko mis
teriškai, nerimo nenuslėpdama. 
Ką daryti? Simą mėgau, ji man 
buvo šilta — nėra kaip atsisakyti. 
Vakare sėdim artistų ložėje (jos 
svainis — solistas bosas, Kip
ro bičiulis, pirmininkavo te
atriniam komitetui). Operos rū
mai kimšte prikimšti. Vaidinama 
kažkuri operetė. Keliasi uždan
ga. Vyksta nustatyti veiksmai, 
linksmai juda, dainuoja choras. 
Galop, griausmingų aplodismen
tų sutiktas, pasirodo Piotrovs
kij. Praveria magiškąją burną, ir 
liejasi melodijos praskaidrinti žo
džiai:

—Serafimą, ja liubliu tiebia! 
(Serafimą, aš tave myliu).

Arioso baigiasi, publika šėlsta, 
ploja. O Simą glaudžiasi prie ma 
nęs, kugžda: “Piločka, pražu
vau!”

Istorijos pabaiga netikėta: po 
dviejų dienų Serafimą pranešė, 
jog išteka už G., mūsų grimo mo 
kytojo, aktoriaus, kuris dėl sce
nos metė gydytojo profesiją. Ves
tuvių apeigų metu Kipro nesu pa
stebėjęs. Tik ceremonijai įpusė
jus, galvojau, ką apie moterį 
Hamleto lūpomis yra pasakęs 
Šekspyras.

Kai Simą kartu su vyru gastro
liavo Kaune, juos globojo Kas
tantas Glinskis. K. Petrauskas nė 
vieno jų spektaklio nėra žiūrėjęs.

Bet kartą, besijuokdamas, prisi 
minė mudviejų neįvykusią mei
lės dvikovą. Ir todėl šį epizodą 
užsinorėjo čia prisiminti. Ypač

Nuotrauka Vytauto Maželio Į

kad jis pagimdė mūsų realų susi
pažinimą.

Atmintin lenda ir kitoks anų
dienų įvykis, kuris rišasi su Šalia- 
pino ir Kipro Petrausko asmeny
bėmis. Rašytojo I. S. Turgienevo 
(neprisimenu, mirimo ar gimi
mo) sukakties proga Leningrado 
akademiniame dramos teatre įvy 
ko iškilmingas spektaklis, kurio 
užbaigai buvo rodyta jo apysa
kos “Dainininkai” inscenizacija, 
F. Šaliapinui ir Petrauskui daly
vaujant. Fabuloje rungtyniauja 
du giesmininkai, nugali Šaliapi
no vaizduojamas. Varžybas pra
dėjęs Kipras tądien rodėsi nepa
prastai balsingas. Jam baigus, pu 
blika padūko: bravo, bis, Piotrov
skij! Tokia audringa manifestaci 
ja teatre retai pasitaiko. Ovacijos ' 
vis augo, atrodo, jom galo nebus:, 
šaukia, cypia, kojom trypia! Tik 
staiga iš gilumos išneria milžiniš 
ka Šaliapino figūra: papurto pe
čius, iškelia galvą, pablūdusiu 
žvilgsniu žiūri j žiūrovus ir arti
nasi į avansceną. Toks netikėtas
į entuziazmą įsibrovimas, verčia 
šaukiančius palengvėl nurimti, 
pamažu nutilti. Deja, didysis bo
sas tą vakarą dainavo negerai,
kiek pastaugdamas ir daugiau ' 
vaidyba, negu balsu besiremda
mas. Vėliau girdėjau, kiap išsi- 
skirstą iš teatro žmonės nesiliovė
Petrausku žavėtis, o Šaliapino net 
neprisimindavo.

Priminiau po kiek laiko šį įvy
kį Kiprui. Nusijuokė: “Šaliapinas 
už mane didesnis artistas. Ir pa
gal veikalą turėjo likti nugalėto
jas. O, pagaliau, ir aš nesu kal
tas, kad tą sykį pasisekė geriau 
sudainuoti. Tik Šaliapinas vis 
tiek genijus!” Toje replikoje gaL 
prakalba tikras menininkas, ži
nąs savo vertę, o ir didesnės jė
gos nepaneigiąs.

Kipro gatvėje į mane 
prakalbėjimas. Lietuvon 

viliojimas
Buvo tai 1921 metų pavasarį, 

tame pačiame Leningrade. Kažin 
kokių užmanymų ir kokių min
čių paveiktas, eidamas buv. Ne-' 
vos dabar Spalio prospektu, ka-, 
žin kodėl, kiek prisimenu, susto
jau prie senos rotušės pastato. Sto 
viu ir staiga už pečių išgirdau, 
mano balsą imituojantį, lietuviš
ką priekaištą:

—Sveikas Pilka, kodėl Lietu
von nevažiuoji? Ten paties la
bai laukia.

Atsigrįžtu. Nagi, Kipras Petrau 
skas! Parausvėjusiais skruostais, 
sveikos veido spalvos, papilnėjęs, 
gražiai apsirengęs. »

Trumpai, betgi pakiliai prašne 
ko apie Kauną, apie teatrą. Papa
sakojo, kas prašė mane paragin
ti. I Leningradą jis, mat, sugrįžo 
anksčiau sutartus spektaklius su
dainuoti. Vis ragino Lietuvon 
skubėti. Gražiai atsisveikinom.

Tik iki šiol nepajėgiu suvokti, 
kuriuo būdu mane net iš nuga
ros plačioje gatvėje pastebėjo ir 
atpažino? Gal atsitiktinai pasekė 
manuosius nedrąsius scenoje žin 
ganius ? Gal su paminėta gražuo 
le incidentas buvo paskatinęs 
skersuoti? Nors, dievaž, kalbėjtf 
kaip su senu pažįstamu.

Vėl susitikome, jau Kaune, tik 
tų pačių metų gruodyje.

Besilankydamas 1936 m. vasa
rą Leningrade, užsukau ir į Kirov 
vardo akademinį operos teatrą. 
Ten šios įstaigos malonią moksli
nę bendradarbę paklausiau, ar 
muziejus turi kokios nors medžijf 
gos apie kadaise šiame teatre dai 
navusį tenorą Kiprian IvanoviiT 
Piotrovskij? Mandagi bendradar
bė pasisiūlė dalyką ištirti. Kažkur 
nuėjo. Po kiek laiko grįžusi, pra
nešė, jog muziejuje apie minimą 
asmenį jokių duomenų nėra. Ji 
net nežino, jog toks pilietis šiame 
teatre kadaise būtų tarnavęs. (Li
ko tik už paslaugą padėkoti.)

Tur būt, istorija, politikos diri
guojama, negali būti objektyvios 
informacijos šaltinis. Nors aš vis 
dėlto tikiu, kad Kipras Petraus>~ 
kas, alias Kiprian Ivanovič Piot
rovskij, ne vien tame operos tea
tre yra dirbęs, bet ir išskirtiną pa
dėtį savo laiku ten buvo iškovo
jęs.

Tuo kuklius savo prisimini
mus apie Didijį dainininką ir 
baigsiu.
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