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VLADAS KULBOKAS

PIRMINIO APREIŠKIMO PĖDSAKAIS

Šio straipsnio tegul neskaito 
tas, kas netiki Kristaus prisi
kėlimo realumu ir istorišku
mu, nes raštas tokį gali tik su
maišyti. Toks žmogus gali pa
manyti, kad ir Kristaus prisi
kėlimas yra tik legenda. Ta
čiau realiai tikinčiajam šis 
straipsnis galės atidengti pla
tesnę, visą žmoniją apimančią 
Kristaus prisikėlimo panora
mą.

Kai mes žmonijos praeitį 
studijuojame ne tik iš rašyti
nių dokumentų, bet naudoja
mės archeologiniais, proistori- 
nias ir etnologiniais metodais, 
tada žmonijos vieningumo vaiz 
das atrodo daug ryškesnis. 
Mes tada galime pastebėti kaž
kokią bendrą schemą, kažko
kio bendro plano pėdsakus, ku
rie vystosi žmonijoje, šis pla
nas nežūna net įvairiuose kul
tūrų kilimo ir kritimo vingiuo
se bei jų konfliktuose.

Vienas iš tokių plataus mas
to kultūrinių konfliktų buvo 
išgyventas tada, kai baigėsi se
nieji akmens amžiai ir prasi
dėjo nauji. Su šiuo pasikeitimu 
iškyla žmonijoje, taip vadina
mo, jaunojo Dievo, mirštančio 
ir atgemančio, pavidalas. Tei
singai pastebi Rachelė Levy, 
kad “Jaunojo Dievo prisikėli
mas iš savo nakties miego po
žeminiame kambaryje turėjo 
savyje žmogaus prisikėlimo 
viltį.’’ (Religious Conceptions 
of the Stone Age, psl. 87 - 88). 
Šis jaunasis Dievas šiame lai
kotarpy neturėjo savo kulto, 
nęs naujojo akmens amžiaus 
žmogus nebuvo meniškai nu
siteikęs. Ši Dievo samprata 
buvo įvesta žmoni jon tada 
prasidėjusios žemdirbystės. 
Mat, sėklos sėjimas ir jos au
gimas lengvino šitokį gyvybės 
supratimą.

Tačiau prisikeliantis Dievas 
nebuvo pati pirminė Dievo ap
raiška žmonijoje. Prieš jį be

i

tarpiškai eina ir jį iš mirties iš
vaduoja Didžioji Deivė. “Ji vi
sada yra Mergelė - Motina,” 
sako R. Levis. Pasak Plutar- 
cho, šitaip buvo užrašyta ant 
Izidės šventyklos durų; “Aš 
esu tai, kas buvo, yra ir bus; 
joks mirtingasis niekada nėra 
pakėlęs mano drabužių” (ten 
pat psl. 117).

Iš etnologinių studijų mes 
sužinome, kad buvo žmonijoje 
laikotarpis, kada absoliutinė 
būtybė buvo suvokiama mo
ters išvaizdos. Dėl to nėra nuo
stabu, kad Izidei yra pridėti 
toki apibūdinimai, kuriuos mes 
skiriame ne tik pilnaprasmiui 
Dievui, būtent, kad jis yra, bu
vo ir bus. (Pal. šv. Jono Apr. 
1 perskyrimo 4 eilutę).

Žūstantis ir prisikeliantis 
dievas yra žinomas ir Šume
rų - Asyrų tradicijoje. Pats 
senasis jo vardas yra Tamuz. 
Originali jo forma yra Dumu- 
zid-abzu, t. y. vandenų ištiki
masis sūnus. Jo motina taip 
pat kai kur yra vadinama ne
tekėjusi mergelė. (Pal. W. F. 
Albright, From the Stone Age 
to Christianity, psl. 193).

Kai Tamuz buvo paskandin
tas upės dugne, Tnnana, švie
sos, meilės ir gyvybės deivė, 
vyksta ge’bėti savo mylimojo 
Tamuz “iš to krašto, iš kurio 
negrįžtama’”. Šį kraštą valdo 
jos sesuo Ershkigal, tamsybės 
ir mirties deivė. Bijodama, kad 
sesuo jos nenužudytų, Innana 
įsako savo pasiuntiniams pra
šyti kitų dievų pagalbos, jeigu 
ji po trjų dienų negrįžtų. Pa
sipuošus karališkais rūbais ir 
papuošalais, ji išvyksta gelbėti 
savo mylimojo ūkininko. Ta
čiau einant pro įvairius pože
minės karalystės vartus, jai 
atimama viskas, ką turi, ir ji 
plika paklupdoma prieš tam
sybės karalienę. Pagaliau ji 
yra paverčiama lavonu ir pa-

(Nukelta į 2 psl.)

PRISIKĖLĘS KRISTUS
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V. K. Jonyno .skulptūra Worcesterio Šv. Kazimiero 
bažnyčios frontinėje sienoje. (Nuotr. V. Maželio)

— A. Jakštas- 
1 Dambrauskas ir “Draugija”, 2. 
Nepriklausomybės metu — “Ži
dinys”, V. Mykolaitis- Putinas, J. 
Ambrazevičius, dr. J. Grinius, A. 
Vaičiulaitis. 3. Tremtyje: vyres
nioji karta (daugiausia “Židi
nio” žmonės), “Literatūros 
Lankų” grupė, Amerikoje išsi
mokslinę kritikai.

♦

Adomas Jakštas - Aleksand
ras Dambrauskas (1860-1938) 
galima laikyti pirmu pastoviu 
mūsų literatūros kritiku. Jis sa
vo redaguojamoje “Draugijoje” 
(1907-1923) išgarsindavo ir įver
tindavo visas lietuviškas knygas. 
Tai buvo objektyvistinės, norma
tyvinės estetikos bei kritikos at
stovas. Menas jam — žmogiško
ji grožio kūryba. O kiekvienas 
grožis yra Amžinojo Logos (Die
vo) atspindys. Grožis tiesa ir do
rovė negali vienas kitam priešta
rauti. Tad menininkas negali 
grožio kūrybos versti šlykštyne! 
ar “klounų štukomis”. Meno už
davinys — “socialinis prabilimas 
į tautą, o per ją <ir į žmoniją”. 
Kurdamas žmogus turi sek
ti gamta-dieviškosios kūrybos pa
vyzdžiu. Bet Jakštas neskatina 
aklai pamėgdžioti, o atsirenkant 
ir derinant, kaip klasikai darė. 
Jakštas pasisako už, idėjinio turi
nio, moralinio taurumo ir for
mos suderinimą — taisyklingą 
eilėdarą, kūrinio konstrukcijos 
aiškumą. Todėl jam artimas 
klasikinis menas bei literatūra;

i klasikinis menas jam virto kaip 
| ir dogmine norma. Modernųjį a- 
nuomet meną - simbolizmą, im- 

[ presionizmą, ekspresionizmą jis 
neigė ir vadino dekadentizmu.

I Savo vertinimus jis rėmė aštriu 
protu, o estetinis skonis ribojosi 

Į klasikiniais, na, dar romantiniais 
bei realistiniais veikalais. Intuici
ja dažnai apgaudavo. Teisingai 

< įvertino Maironį, Vydūną, Krė
vę, Vaižgantą, M. Gustaitį, bet 

I skaudžiai apsiriko dėl Sruogos, 
iKiršos, Binkio, Šeiniaus, Savic
kio, net jaunojo Brazdžionio. O 
Bradūnas, prisipažįsta, net pur- 
tęsis, jo pagirtas... Jakšto nuopel- 

i nas — tai išgarsinimas mūsų a- 
Inuomet taip retai pasirodančios 
grožinės knygos. Nuo “Vaivo
rykštės” laikų (1913-1914) siau
rą jo vertinimo mastą ėmė at
sverti .E. Radzikauskas, o vėliau 
— dar ir B. Sruoga bei V. My
kolaitis, su kuriuo jis įdomiai gin
čijosi apie meną ir grožį “Židi
nyje” 1927 m. A. Jakšto kritika 
surinkta į 1. “Mūsų naująją poe
ziją” (1923), 2. “Mūsų naująją 
prozą” (1924) ir “Meno kūrybos

I problemas (1932).

Dėdami čia VI. Kulboko straip-, I pasaulinį karą - 
snį, pabrėžiame, kad mes nė kiek T'' 1
nenuvertiname ir kitų katalikų ir 
nekatalikų literatūros kritikų.

Taipgi norisi atkreipti skaity
tojų dėmesį į tai, jog jokiu būdu 
nenorime tvirtinti, kad yra kokia 
nors “ateitininkiška” literatūros 
kritika. Tai rodo ir faktas, jog 
net čia suminėtieji kritikai dau
gelis yra skirtingi savo kryptimis, 
metodais, išvadomis.

Jeigu ėmėmės iniciatyvos iš
spausdinti šį straipsnį, o vėliau 
ir seriją kitų, liečiančių įvairias 
ateitininkų veiklos ir kūrybos sri
tis, tai tik todėl, kad norėjome 
pagerbti vieną mūsuose pačių se
niausių visuomeninių ir kultūri
nių sąjūdžių ryšium su 60 m. su
kaktimi ir ta proga šaukiamu A- 
teitininkijos jubiliejiniu kongre
su. Žinant, kaip laikas gausiai 
skina mūsų vyresnės karto's žmo
nes, norėjosi taipgi surinkti tas 
žinias, kurias surinkti būtų kur 
kas sunkiau, kada nors Ateitinin- 
kijai švenčiant 90 ar 100 metų su
kaktį. Red.

*

Būdamas išmokslintas ir orga
nizuotas lietuvių katalikų visuo
menės sluoksnis, ateitininkai per 
60 metų yra davę esmingą įna
šą į mūsų tautos kultūrą, tad ir 
į literatūrą, jos kūrybą, istori
ją ir kritiką.

Ateitininkų kritikų darbuose, 
apskritai imant, neieškotina ko
kios bendros savitos programos. i

Adomas Jakštas - Dambrauskas

Daugių daugiausia čia galima 
užčiuopti bendra krikščioniškoji 
pasaulėžiūra, o literatūrinės pa
žiūros gali labai įvairuoti — nuo 
klasikinio dogmatizmo iki pasku
tinės moderniausios krypties. Sa
kytume, gražiojo žodžio derlius 
gali būti dorojamas laibai įvai
riai.

Ateitininkų literatūros kritiką

♦

E. Radzikauskas - Liudas Gira 
(1884-1946), kurį laiką su “Šat
rija” sutapęs, okupuotoj Lietuvoj 
su svetimaisiais nuėjęs, “Vaivo-v J V XX UVj į ▼ urvu

skiriame į 3 laikotarpius: 1. Prieš vykštėj” ir “Skaitymuose” (1920

Katalikų grožinės literatūros-1924) pasireiškęs kaip estetas,
raginęs kurti grynojo meno vei-1 kritiką “Židinyje” ypačiai iškėlė 
kalus. Jo straipsniai surinkti 
“Kritikos raštus” (1928). Čia į- 
vertina A. Margalio, V. Lasto, 
V. Mykolaičio-Putino, M. Vait
kaus, A. Vienuolio, S. Čiurlionie
nės, K. Puidos, B. Sruogos, P. 
Vaičiūno, Vaidilutės, J. Mikuc- 
kio kūrinijos. Jis ypač nagrinėja 
formą, eilėdarą, autoriaus indivi
dualybę.
jausmo, pergyvenimo; 
nuoširdumo. Reikalavo aukštes
nio idėjinio ir meninio lygio pei
kė tuos kritikus, kurie menkaver
čius darbelius lygina su pasauli
niais klasikais. Jis kėlė srovių į- 
taką, ryšių su praeities literatū
ra klausimą. Peikė sentimentaliz
mo epigonus. Apie 1930-1933 m. 
kovojo prieš “Trečią Frontą”. Jo 
kritika gerai argumentuota, 
daug sąmojaus, aštrių replikų, 
buvo skaitytojų mėgiama ir pa
veiki. Literatūros mokslui davė: 
“LietuViškos eilėdaros kūrimosi į 

raidą” (1934), “Žvaigždės ir sau
lės glorifikaciją lietuvių poezijo
je”, “Vinco Krėvės dzūkiškumo 
genezį” ir kt

matizavimo, o taikydamas psi
chologiškai estetinius reikalavi
mus, vaduodamasis ištobulintu 
skoniu, jis daug prisidėjo prie 
mūsų kritikos pakėlimo ir, pro
fesoriaudamas universitete, išau
gino visą eilę pažangių kritikų. 
Daug dėmesio skyrė rašytojo 
meistriškumui, formos ir stiliaus 
pusei. Kaip idealistinės estetikos 

I atstovas, teigė, kad meno tikslas
Poezijoj reikalauja 

minčių

♦

į IV. Mykolaitis, tą žurnalą reda
gavęs 1924-1932 m. Jis 1918 - 
1922 m. Friburge studijavo me
no istoriją ir literatūrą, prisiė
mė prof. de Munyncko meno ap
tarimą, kaip esmingiausios žmo
giškosios kūrybos, parašė diserta
ciją apie VI. Solovjovo estetiką. 
Vėliau profesoriavo universitete.I 
Jo asmenyje jungėsi didelis poe-— atskleisti dvasinį žmogaus pa
tas, literatūros kritikas ir istori
kas. Jis gerai suprato kūrėjo psi
chologiją. Jis įžvalgiai vertino 
tiek vyresniuosius rašytojus (Do 
nelaitį, Žemaitę, Lazdynų Pelė
dą, Šatrijos Raganą, Maironį, 
Vaižgantą, Vydūną), tiek jaunes 
niuosius. Atsisakęs Jakšto dog-

Nepriklausomybės laikais, ša
lia kitų kultūros žurnalų, kriti
kos srityje ypač stipriai pasireiš
kė “Židinys” (1924-1940). Čia su 
sispietė stipriausios katalikų kri
tikų jėgos: V. Mykolaitis, J. Am
brazevičius, J. Grinius, A. Vai
čiulaitis, B. Brazdžionis ir kiti. Vincas Mykolaitis - Putinas

šaulį, nepriklausomą nuo rea
laus gyvenimo, nes menas tik 
pusiau realybė. Menui privalu vi 
sa, kas žmoniška; jame atsispin
di tautos dvasia. Vėliau (1934 - 
1936) Mykolaitis teigė, kad lite
ratūra turi gyvenimišką pagrin
dą. Sovietų okupacijos metu My
kolaičio objektyvumas kiek nu
kentėjo, nes buvo verčiamas lai
kytis sovietinio reikalavimo-svar 
bu ne objektyvumas, o- partijos 
kovingumas. Prieš mirtį, bent 
lyrikoj, iš marksistinių varžtų jis 
išsivadavo. Mykolaičio literatū
ros istorijos ir kritikos darbai: 
“Naujoji lietuvių literatūra” I 
d. 1936 m., “Literatūros etiudai” 
1937 m., “Vydūno dramaturgi- 

I ja”, “Adomas Mickevičius ir lie
tuvių literatūra” ir kiti str.

*

Ateitininkų meno “Šatrijos” 
draugija, įsisteigusi . globojama 
V. Mykolaičio, St. Šalkauskio pa
tarimu pasiėmusi šūkį: “Menas 
grožiui, grožis gyvenimo tobulu- 

(Nukelti į 2 psl.).
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Ateitininkai

Juozas Ambrazevičius - Brazaitis

(Atkelta iš 1 psl.) 
mui”, jungė literatūrą ir kitus me 
nūs studijuojančius studentus. Ji 
kovojo su diletantizmu mene, 
rengė literatūros — meno vaka
rus. Jos nariai leido ir redagavo 
daugelį katalikų laikraščių ir 
žurnalų. Ji pabrėžė estetinį prin
cipą ir liko nuosaiki visokios kū
rybos vertintoja ir skatintoja. Tai 
ji išdėstė J. Keliuočio redaguota
me “Granite” 1930 m. ir vykdė 
“Židiny” bei “Naujojoj Romu
voj”. V. Kazoko, A. Mažiulio ir 
Č. Grincevičiaus pastangomis at
gaivinta tremtyje. Jos nariai — 
ano meto ir didelia dalimi da
bar katalikai kritikai: J. Ambra
zevičius, J. Grinius, A. Vaičiulai
tis, A. Šešplaukis-Tyruolis, K. 
Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas, J. 
Girnius, A. Maceina, B. Braz
džionis, Pr. Naujokaitis, J. Tini- 
nis, V. Kazokas, Br. Krivickas, 
M. Indriliūnas.

*

Juozas Ambrazevičius-Brazai- 
tis (g. 1903) literatūros profeso
rius ir kritikas. Parašė daug 
straipsnių apie literatūrą: Done
laitį, Dobilą, Maironį, Bitę, Šat
rijos Raganą, Pietarį, apie idėji
nes linkmes mūsų literatūroj. Da 
lis jų įeina į “Lietuvių rašyto
jus” (1938). Kiti darbai: “Lite
ratūros teorija” (1930), “Visuo
tinės literatūros istorija” I ir II 
d. (1931, 1932; su A. Vaičiulai
čiu ir A. Skrupskeliene), “Vaiž
gantas” (1936), suredagavo Do
nelaičio “Metus”. Gilios erudici
jos, subtilaus estetinio skonio, 
pasižymi žmogiškąja šiluma, i- 
dėjingumu, naujų aspektų iškė
limu. Jis laiko mūsų lyriką pa
siekus europinio lygio. Dabar 
tėvynėje likę rašytojai materia
liai aprūpinti, bet verčiami kur
ti pagal svetimą ideologiją. 
Tremties rašytojai skursta, bet 
kuria lyg orkestras skęstančiame 
laive, — 1948 rašė Brazaitis. 
Dabar literatūra — lyg vienas 
kovos ginklų, tik ne propagandai 
varyti, o žmoniškumui žadinti. 
Literatūra nėra atsijusi nuo vi
suomenės, o jai vadovauja. Trem
ties kritikoje jis įžvelgia daug 
subjektyvumo ir peikia reikalau
jančius rašyti tam tikromis te
momis. Jis apmetė mūsų litera
tūros periodizacijos metmenis, 
pasisakė novelės klausimu, apie 
romantinį peizažą mūsų lyriko
je. Išryškino didžiulį Maironio 
vaidmenį, Kiršą ir Baltrušaitį— 
poetus mąstytojus, M. Pečkauskai 
tės aktualumą šiandien, paverg
tą, bet nepalaužtą Putiną, vi
suomenės vienytoją S. Santvarą, 
giliausiai nusileidusį į mūsų liau
dies sielą K. Bradūną, neperko
piamą sieną lyrikoje pastačiusį 
J. Aistį, Dievo ženklų žemėje 
skaitytoją L. Andriekų, blizgan
tį estetą J. Savickį, nepraeina
mo grožio kūrėją A. Vaičiulaitį. 
Pasisako prieš dėsnį: man gali
ma, bet ne tau! Mat, V. Ramono 
“Kryžių” romano ginče jis ma
tė kai kuriuos kritikus pasisakant 
prieš autoriaus tęisę vaizduoti 
tikrove, kokią jis matė, o A. Škė

mos “Baltos drobulės” ginče rei
kalaujant jam tos laisvės.

Nuodugniai pažindamas pa
saulio ir mūsų literatūrą, duoda 
gerų jos apžvalgų, susieja litera
tūrą su gyvenimu, literatūroje 
įžvelgia esmingesnę tikrovę, pa
brėžia tautiriį, visuomeninį ir 
rašytojo laisvės klausimą. Tak
tingai, bet drąsiai vertina nau
jąją literatūrą, meta perspekty
vos žvilgsnį į ateitį. Krikščio
niškieji principai ir estetiniai rei
kalavimai jo kritikoje rado ge
riausią išraišką. Jo žodis dar il
gai bus reikšminga gairė rim
toms pažiūroms į literatūrą bei 
jos uždavinius susidaryti.

*
A. Vaičiulaitis (A. Raginis, g. 

1906), “Židiny” ir “Naujojoj 
Romuvoj” plačiai reiškėsi savo 
kritikomis. Dėstė literatūrą uni
versitete. Parašė studiją “Natū
ralizmas ir lietuvių literatūra” 
(1936). Tremtyje rašė “Drau
ge”, “Darbininke”, “Lietuvių 
Enciklopedijoj”, 1950-1964 reda
gavo “Aidus”. Jis didelės litera
tūrinės kultūros, grynas vakarie
tis. Pasižymi teisingu estetiniu 
sprendimu, taikliu ir konkrečiu 
žodžiu; ypač puikus jo stilius. 
Kritikos blaivumas — jo dory
bė, užtat sprendimai patvarūs. 
Jis gerai pajuto ir visai naują po
ezijos žodį — J. Meko, A. Mac
kaus, VI. Šlaito poeziją. Į poe
ziją jis žiūri jos pačios akimis, 
stengiasi perprasti ne tik auto
riaus išgyvenimus, bet ir forma
linę kūrinio struktūrą. įspėja 
poetus nesiekti muzikalumo per 
jėgą, nemėgsta tuščio triukšmo 
ar vartymosi per galvą. Palan
kiai sutiko “Literatūros Lankus”, 
tik kelia balsą prieš kai kurių 
vyresniųjų poetų per griežtą 

Antanas Vaičiulaitis

traktavimą ir intelektualinės po
ezijos monopolio savinimąsi. 
“Kryžių” ginče taikliai nurodo, 
kad kritikai, įsismaginę įdėjas 
pešioti, užmiršo, kad čia meno 
veikalas, kuris laikosi ar krinta 
ne dėl vedamosios minties, o me
ninės jėgos, kurios “Kryžiai” 
kaip tik turi: eilė tvirtų persona
žų, spalvinga ir individuali jų 
kalba, ryškiai nupiešta kaimo 
būtis, gamta ir tautai • lemtingas 
laikotarpis. Skeptiškai žiūri, kai 
kuris jaunas autorius, problemas

Pavasarėjant... Nuotr. V. Maželio

bespręsdamas, nueina į gryną fi
losofavimą, ar kai abstraktus pa
sakojimas užgožia viską, o veika
las pilnas medinių veikėjų. 
Džiaugiasi A. Landsbergio “Ke
lionės” nauja psichologine pras
me, pasąmonės pradu, drąsa ir 
lyrinėmis vietomis. Į savo vietą 
pastato A. Škėmos “Baltą dro
bulę”, užčiuopdamas stambių 
trūkumų: eklektiškumą, neišlai
kytą stilių ir nuotaiką, pozavi
mą, šokiravimą. Knygai “Lietu
vių literatūra svetur” parašė 
tremties poezijos apžvalgą (7-83 
p.).

Visada ramus, neužgaulus, kai 
kada pamokąs, nors naujų kelių 
neieško. Jo kritikos reikalavimai 
— normalių laikų, be teisinimo 
sunkiomis aplinkybėmis. Iš kelio
likos metų perspektyvos žiūrėda
mas, nepaneigsi jo sprendimų ir 
šiandien.

Dr. Jonas Grinius (J. Miliu- 
šis, g. 1902), parašė daug straips
nių ir 2 knygas apie literatūrą: 
L “Milašius poetas” (1930, di
sertacija) ir 2. “Putino lyrika” 
(1932). Minėtina ir “Menas ir 
grožis” (1938). Rašė “Židinyje”, 
“Atheneum”, “Naujojoj Romu
voj”, “Tremtinių Mokykloje”, 
“Darbininke”, “Drauge”, “Liet. 
Katalikų mokslo akademijos su
važiavimo darbuose”, “Varpuo
se”, “Rašytojų Metraštyje”, “Lie
tuvių Enciklopedijoje” ir kt. Pro
fesoriavo universitete.

Į kritiką jis žiūri kaip į tar
pininką tarp kūrėjo ir visuome
nės, kurios skonis formuoti — 
kritikos uždavinys. Literatūrai 
kenkia ne griežta kritika, o ra
šytojai be talento. Kūrinį kriti
kas gali vertinti ne vien esteti
niu, bet idėjiniu, moraliniu, tau
tiniu ir kitais atžvilgiais. Gri
nius iškelia literatūros temati
kos klausimą. Lig šiol mūsų li
teratūroj daugiausia vaizduoja
mas neišprusęs kaimas. Bet ir 
čia daug neatskleistų gilių prob
lemų. Stokojame religinės ir 
šviesuomenės gyvenimo temati
kos. Dažnas rašytojas linkęs gar
binti estetizmą; pamirštame ko
munizmo vergijoj kenčiantį žmo
gų; kaip reik neiškėlėme ir ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo. Mūsuose dabar gausu silp
nos patriotinės poezijos. Tik 
Brazdžionis, Niliūnas ir Nagys 
čia pranašesni. Kai kas kultivuo
ja ezoterinę, tik autoriui ir jo 
draugams suprantamą poeziją. 
Stipriausias žanras, jo manymu, 
tremtyje yra romanas. Ir Grinius 
atsidėjęs nagrinėja tokį pavyzdį 

— J. Gliaudos “Šikšnosparnių 
sostą”. Idėjinis momentas itin 
ryškus J. Griniaus prozos kriti
koj. Pasaulėžiūriniu, tautiniu 
bei htfmaniškuoju požiūriu jis 
peržvelgia J. Jankaus “Namą ge
roj gatvėj”, V. Alanto dramas; 
dalyvavę! eilėj literatūrinių gin
čų: “Kryžių”, “Pragaro pošvais
čių”, A. Škėmos literatūrinio pa
likimo, S. Nėries grįžimo. Jis at
sidėjęs gina “Kryžių” autoriaus 
teisę turėti savo pažiūras. Už vei
kalo vertę kalba ir kūnu tapę 
veikalo idėjos, tikri pirmaeiliai 
veikėjai. Grinius laiko savo parei
gą įspėti visuomenę dėl Škėmos 
veikalų. O S. Nėrį jis nemanąs 
buvus tikra komuniste. Alantas 
“Pragaro pošvaistėse” sudvasinęs 
lietuvių pagonybę, papildęs savo 
emocijomis ir am ’ aistinėj 
pagonybėj ieškąs užuovėjos, pa
neigdamas krikščionybę. O juk 
tos pagonyhės dėsnis: “Jei pajė
gi, savo priešą nužudyk, — jei

Bernardas Brazdžionis
Nuotr. V. Maželio

ne — pats žūk” — visai netoli 
nuo nacybės.

Grinius kritikoj reiškėsi kaip 
humanistas krikščionis, sielojosi 
tautos problemomis, tautine kul
tūra. Jis visuomenininkas ir doro- 
vininkas, bet neišleidžia iš akių 
estetinių reikalavimų, priešingas 
“menas menui” šūkiui, o nuolat 
betgi ieškąs kūrybinės pažangos, 
gyvai pajuntąs ir išryškinąs nau
jus talentus: V. Ramoną, A. Ni- 
liūną, V. Mačernį, K. Bradūną. 
Visada tiesus, kartais net status 
(kai paliečiami moraliniai ar re
liginiai principai). Ypač trem
ties kritikoj jam priklauso žymi 
vieta.

¥

Bernardas Brazdžionis) (Jonas 
Brazaitis, J. Stebeikis, g. 1907) 
kritikos nemažai rašė “Židinyje”,

kabinama ant vąšo. Po trijų 
dienų dievai pradeda jos gelbė
jimo akciją, apšlakstydami jos 
kūną maistu ir vandeniu. Le
genda toliau nutrūksta, (pal. 
Albricht 193 psl. ir Samuel N. 
Kramer, Sumerian Mytholcgy, 
psl. 101-103). Mūsų Tomo 
vardas yra išsivystęs iš Ta- 
muz. Lietuviška pasaka apie 
Kuršiuką savo ritmika prime
na, kaip Innana vyko gelbėti 
savo sužadėtinio. (Žiūr. L. P. 
Įvairios I, 24 nr.)

Būtų galima eiti per kitas 
kultūras ir rasti panašų mirš
tančio ir prisikeliančio dievo 
personažą, pvz. Syrijos Adonį, 
tačiau mūsų reikalui gana ir 
to. Praėjusiame šimtmetyje iš 
šių duomenų buvo norima pa
daryti išvadą, kad Kristus yra 
legenda. Tačiau "Kristus, ku
ris dabar pasirodo, sprogdina 
visas ligšiolines žmonijos reli
gijos ir kultūros istorijos ka
tegorijas”, sako W. Schmidt. 
Tai reiškia, kad jokiame mito
loginiame pavidale visiškai jis 
netelpa.

Tie iš mūsų, kuriems Kris
tus nėra legenda, bet viską 
apie save telkiantis istorinis 
faktas, iš šio pobūdžio legendų 
ar tikėjimų darome priešingą 
išvadą. Tas nuostabusis fak
tas, kurį sudaro Kristaus pri
sikėlimas iš mirties, buvo žmo
nijos svajonė, pakankamai ryš 
kiai paliudyta senojo ir nau
jojo akmens amžiaus sąvarto
je ir vėliau.

Mes, tikintieji, iš šio fakto 
galime daryti dar vieną išvadą, 
ar bent prielaidą. Ar ši ak
mens amžiaus legenda nėra 
pėdsakas pirminio Dievo ap
reiškimo apie būsimą žmoni
jos gelbėtoją? Jeigu mes Die- 

“Naujojoj Romuvoj”, “Vaire”, 
“XX Amžiuje”, “Aiduose”, Ga
bijoj”.

Po Maironio būdamas stip
riausias patriotinės lyrikos atsto
vas, kritikoj irgi pabrėžia, kad, 
kai tauta ant bedugnės krašto, į 
ateitį gali vesti tik vienas idea
las — jos laisvė. Pats poetas no
rėtų jausti ir kalbėti visų var
du. “Žemės” antologiją sutiko 
nepalankiai, kad ji aplenkusi 
daug jaunų poetų. Ypač jis gėri
si Aisčiu, kad savais žodžiais ir 
tonais sukuria gyvybę, išreiškia 
žmogaus būties trapumą, bet ne-

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. ANKA BALIUNAS
A.KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARIMUS 

Z858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami nusitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 230-4583
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfl CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Pritaria ligonius pagal susltarlma 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 68cd Street 
Kampas ffS-čios lr California 

VaL: kasdien nuo 8—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 475-4042

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstą ir Šlapumo Taką 

Chirurgija 
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Illinois

rel. ofiso HE 4-5849, re®. 888-1234

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-8 
antr., penkt 1-5. treč. lr šešt tik 
■Hfflt&nui

Remiate dien. “Draugą". 

vo planą gelbėti žmoniją die
višku įsijungimu į žmonių gy
venimą imame rimtai, tai šito
kio apreiškimo pėdsakų buvi
mas žmonijos tradicijose ne 
tik neturi mūsų stebinti, bet 
greičiau turi būti imamas kaip 
savaime suprantamas dalykas, 
Tiesa, šis apreiškimas yra pa
skendęs legendų keistenybėse 
ir neturi to realistinio, kartais

Dr Ant. Rudoko kabineto perBm*
0R. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

TEL. GR 5-2400
Vai pagal susltarlma: Pirmad b 

ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk 
tad 10—4: Šeštad 10—2 vai.

Ofs 735-4477 Rez. PR 8-690<

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 
RPECIAIjVB® — NERVU IH

EMOCINES LIGOS 
-RAVVFORD MEDTCAI. BUILDING 

5449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. OI 3-0878
DR. W. M. EISIN-EISINA* 

Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologini5 Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagili susltarlma. Jot ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., kevlrt. lr penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. lr nuo 6 Iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v.. 
Aefit. nuo 9 Iki 12 vai.: arba suslta 
rua.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7?7«
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir t
Iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7 Trečiad. 
r šeAtad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susltarlma 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lie t n via gydytojas) 
3925 VV. 59 Street

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. lr 
oenktad. nuo 12-4 vai. p. p., 8 - 8 
zal. vak.. šeštad. 12-2 vai. p. p., 
'rečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7155 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
8—8 vai. vakare. Trečiad. nuc 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1158
Rez. tel. 239-2919

reL ofiso ir buto Ouympic 1-4151

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA nt MOTERŲ LIGOJ

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso lr rezidencijos) 

Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Priima tik susitarus
Valandez pirmad., ketv. 6—8 vai. 

antrad. 2—4 vai.

fiRTU.RKTTfcSj “DRAUGE”. 

net grubaus apvalymo, kuriuo 
ši tiesa yra ugdoma Senajame 
Testamente.

II Vatikano susirinkimo do
kumentas “Bažnyčia moder
niajame pasaulyje”, kalbėda
mas apie Velykų paslaptį ir, 
gal būt, turėdamas prieš akis 
čia suminėtus faktus sako: 
“Visa tai yra tiesa ne tik 
krikščionims, bet visiems ge
ros valios žmonėms” (22 nr.). 
O tėvas Juan Segundo, JS, tai 
komentuodamas tvirtina, kad 
Dievas "veikia visoje žmonijos 
istorijoje.” V. Bgd.

Ofiso HE 4-1818 REZ l»R 0-980'

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Are. kampam 
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p p 

Antrad. Ir ketv » — 11 v r.
tr 4 — 8 p. p. šeštad 9 v. r. Iki 12d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

1618 W. 71st St. — Tel. 737-51« 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

“contact lenses”
Vai pagal susltarlma Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7097 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimo 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS.
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad., ketvirtad U 
penktad. 8 v r. iki 9 v v. Treč. lt 
šeštad. 8 v. r Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest (iflth Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointmeni)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstą, Pūslės Ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
< ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.
Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5541

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 087-2020
Namu tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimo

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. GSrd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovelhlll 6-0017

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai 
tkl 2 vai. p.p. tr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p.p 
lr vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71 Ht Street 

TELEFONAS 925-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. lr trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-8099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 Iki I 
i. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Prilmlnčja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 j. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta 

rel. PRospect 6-9100
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

gal.: pirm., antrad., ketv. <—8 vai 
ak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. tr 7 Iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
h 9-8 y. v ketvirt 6-8 v vakaee 
į.,.4tadt«aUU 11-1 vai. ooniet
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“Žuvėdros”J. Prapuolenis
Lietuvių foto archyvo konkurso pirmąją vietą laimėjusi nuotrauka

MIGUEL ARTECHE

TOKS APLEISTOJO KRISTAUS GALAS

Toks Apleistojo Kristaus galas, 
ieties, vinies ir acto galas, 
niekad nebepasikartojančio Pr'sikėl'mo, 
visad kape esančios mirties, 
galas duonos, daug nančios kraują, 
gerojo latro ir Magdalenos galas, 
žmogaus Lozorio be mirties galas. 
Toks galas išdaviko Jude, 
bailio tavajam Jone, 
pagailėtos palaidūnės galas, 
rimbu plakamų prekijų bėgimas, 
vapėjimas į dangų įeinančio 
kartą per šimtų tūkstančių metų turčiaus 
ir šnabždėjimas vargšo, kuriam turčius išnarino 

kaulus.
Toks yra nakčia bėgimas ant asilo, 
gesimas žvaigždės, 
įsigalėjimas netvarkos, švystelėjimas 
klausimo, kurio neištarė 
Juozapas iš Arimatėjos.

Toks yra galas 
centurijono ir laukų lelijų 
(pažiūrėkite į laukų lelijas, nes ir Saliamonas 
visoje savo garbėje negalėjo jom prilygti).

Toks yra galas: 
dabar manęs ieškokite, 

dabar man pasakykite, kad tai 
nebūtų Žodžio galas, 
(pradžioje buvo Žodis, pradžioje buvo 
Tamsybės, kurios niekad nesitraukia) 
ir Upė, kuri anot Kristaus į jūras išeina, 
ir Kristus nesugrįžta: 
išeina, išėjo: tai įrašau, 
norėdamas žinoti, ar tai ne galas, 
norėdamas matyti, ar šių naktį 
Tu manęs neapleidai

M W

Georgės Kouault (prancūzas, 1871-1958) Nukryžiavimas

VERDI 'LIKIMO GALIA' KAD ŽMONĖS JUOS MATYTU

Kad žmonės ar žmonių Vadas juos matytų, 
kad puotoje sėdėtų pirmoje eilėje ir pirmoje 

vietoje,

Italų kompozitoriaus Giuseppe. 
Verdi (1813-1901) opera “Likimo 
galia” (“La Forza dėl Destino”), 
kurią šiemet Chicagos Lietuvių 
operos kolektyvas pasirinko pa
statyti pastarajame sezone, yra 
šio kompozitoriaus 23-čioji opera, 
priklausanti jo viduriniam kū
rybos periodui, parašyta po “Kau
kių baliaus” ir prieš “Don Car
lo”.

Verdi opera “Likimo galia” 
buvo specialiai parašyta Petrapi
lio imperatiškajam operos teat
rui, ir jos pasaulinė premjera į- 
vyko 1862 m. Petrapilyje, Rusi
joje, dalyvaujant tuometiniam 
Rusijos imperatoriui Aleksandrui 
II. Po šios operos pirmo spektak
lio klausytojų-žiūrovų įspūdžiai 
buvo įvairūs. Vieni ją gyrė, kiti 
giriantiems prieštaravo vien dėl 
to, kad tai ne rusiška opera, kiti 
dar sakė, kad be reikalo buvo su
mokėta tokia didelė suma pinigų 
svetimam kompozitoriui, kada i 
tuo metu pačioje Rusijoje reiškė
si tokie stiprūs kompozitoriai kaip 
Glinka, Borodinas, Musorgskis, 
Čaikovskis, Balakirevas. Verdi gi 
muzika, panaudojant jai ispaniš
ko veikalo rėmus, pirmą kartą iš
pildyta Petrapilyje, paties kompo
zitoriaus priežiūroje, atrodo, ne
pajėgė labai sužavėti rusiškos pub
likos, nors imperatorius Aleksan
dras II kompozitorių Verdi ta pro
ga apdovanojo net Šv. Stanislo
vo ordinu. Verdi, pasisvečiavęs 
Rusijoje du mėnesius, išvyko tie
siai į Madridą, kur 1863 m. įvy
ko operos “Likimo galia” ispaniš
koji premjera.

Šios Verdi operos veiksmo tu
rinys yra paimtas iš ispaniškojo 
veikalo “Don Aivaro o La Fuerza 
dėl Sino” (“Don Aivaro arba li
kimo galia”) parašyto ispano ra
šytojo Don Angel de Saavedra. 
Kompozitorių Verdi minėtas vei
kalas paskatino rašyti operą todėl, 
kad toje dramoje parodoma, kaip 
geros prigimties žmogus, likimo 
galios priverstas, turi daryti blo
ga. Pradžioje, iki 1868 m. ši ope
ra vadinosi “Don Aivaro” pag
rindinio tenoro veikėjo vardu, ka
da buvo naudojamas pirmasis 
šios operos Piave libretas.

Kompozitorius Verdi vis ne
buvo patenkintas šios operos lib
retu, todėl prašė kito libretisto, 
Antonio Ghislanzoni perkoreguo- 
ti šios operos turinį. Tada pats 
kompozitorius, turėdamas naują 
libretą, pertaisė ir operos muzi
ką. Naujosios, ištaisytosios operos 
premjera įvyko 1869 m. Milano 
La Scala operoje. Dabar ji nesi- 
vadino “Don Aivaro”, bet “Li
kimo galia”. Vietoje trumpo ope
ros įvado-preliudo, Verdi parašo

SAULE JAUTOKAITĖ

i ilgą uvertiūrą. Libreto pagrindi- 
. nis pakeitimas padaromas pasku

tiniame veiksme. Senajame lib
rete paskutiniame veiksme įvyks
ta Don Aivaro ir Don Carlo dvi
kova, Leonoros nudūrimas, jos 
sužeisto brolio mirtis, o Don Ai
varo išprotėjęs pats nusižudo. Vie 
nuolių giedamas Miserere užbai
gia operą. Naujojoje versijoje vi
sa tai įvyksta užkulisyje, žiūro
vams to nematant, o vienuolių 
Miserere pakeičiamas į trio, kurį 
atlieka Leonora, Guardiano ir 
Don Aivaro. Ir dabar ši versi

ja yra priskiriama trečiajam Ver
di kūrybos periodui.

Kaip žinome, romantiškosios 
dramos herojai yra inspiruojami 
dviejų aistrų: meilės ir keršto. 
Meilė ir kerštas yra du pagrin
diniai šios operos motyvai. Ka
dangi rašytojo de Saavedra vei
kalas yra ilgas, komplikuotas ir 
sudėtingas, todėl, perkeltas į su
trumpintą ir menkoką libretą, jis 
praranda turinio vientisumą ir 
jo tęstinumą. Operos veikėjai nė
ra pilnai dramatiniai išvystyti. 
Kaip paprastai Verdi operose, jo 
muzika sugreitina veiksmo eigą, 
nespėjant pilnai išryškinti svar
biausių dramatinių situacijų. Prie 
operos fabulos “išblaškymo” dar 
prisideda kelios scenos, kurios vi
sai nieko bendro neturi su ope
ros turiniu, bet anais laikais vis 
būdavo įterpiamos tokios scenos, 
kad žiūrovai galėtų “pasilsėti”, at
sipalaiduoti nuo dramatinės įtam 
pos. Šioje operoje kaip tik tokie 
intarpai yra užeigos ir vargšų sce
nos. Bet jos dažnai yra dirigen
to spektaklyje ir išleidžiamos.

*
Nors italų kompozitorius Giu- 

seppe Verdi parašė netoli 30 ope
rų, tačiau visa jo muzikinė kūry
ba labai ilgai brendo ir keitėsi, 
kol senatvėje, parašydamas dvi 
visai skirtingo pobūdžio operas 
“Otelio” ir "Falstaff” (libreto 
pagrindan imant Šekspyro veika
lus), pasiekė ne tiktai savo, bet 
ir visos itališkosios operos viršū
nę.

Kompozitoriaus Verdi kūrybą 
galima suskirstyti į tris periodus. 
Jo pirmojo laikotarpio kūrybos o- 
peros yra net meno prasme ga
na nelygios, taipgi gerokai be
kraujės, lėkščios. Iš šio periodo 
dažniausiai statomos: “Nabucco”, 
“Ernani” ir “Macbeth”. Antra
jam laikotarpui priskiriamos, tur 
būt, jo žinomiausios operos “II 
Trovatore”, “La Traviata” ir cr

trankumo, bet jau atsiskleidžia ir 
visi Verdi būdingi operos elemen 
tai — choras ir melodija. Tre
čiojo periodo operos priskiriamos, 
taip vadinamam, grande opera 
stiliui. Čia įeina “Sicilijos mišpa
rai”, “Likimo galia”, “Simone 
ccanegra”, “Don Carlo” ir “Ai- 
Boccanegra”, Don Carlo” ir“Ai- 
šiol labiausiai pasižymi savo mu- 
zikine-dramatine struktūra. Čia 
jau orkestras nebėra vien tik a- 
kompanimentas, bet savo harmo
nija ir spalvingumu atskleidžia ir 
scenoje vykstančią dramą.

Labiausiai skirtingos nuo visų 
kitų operų yra “Otelio” ir “Fal
staff”, kurios net ir nuolatinei 
Verdi operų publikai yra per sun
kios ir mažiau mėgiamos. “Otel
io” dar kartais yra vadinama net 
Verdi “vagneriškoji” opera, nes 
manoma, kad Verdi, būdamas su
sipažinęs su Wagnerio operomis, 
savo dvi paskutiniąsias parašė 
Wagnerio muzikos įtakoje. Šiose 
operose Verdi atsipalaidavo nuo 
jam taip įprastų arijų ir duetų; 
šių tragedijų veiksmas plaukia la
biau ištisai, muzika ir žodis vie
nas kitą papildo be stiprių atski
rų arijinių sukarpymų.♦

Kompozitoriaus Verdi opera 
“Likimo galia” priklauso tam jo 
stiliui, kuriame dar tebėra arijos, 
duetai ir chorai su labai stipriai 
išryškintomis melodijomis. Ilgas ir 
dramatinis įvadas, kartais vadi
namas “Sinfonia”, pradeda ope
rą su trimis pirmais trimito gar
sais, kurie simbolizuoja čia liki
mą. Po to tuoj seka bėgimo te
ma, kuri per visą operą yra su
rišta su Leonoros likimu. Antro
ji pagrindinė tema yra Leonoros 
maldos tema. Šalia vienuolių 
giesmių čia girdime ir triukšmin
gas kareivių dainas. Bet pati rim
toji muzika priklauso trims pa
grindiniams šios operos veikė
jams: Leonorai, jos mylimajam 
Don Aivaro ir jos broliui Don 
Carlo, kurie per visą operą čia y- 
ra labai nelaimingi. Leonora ne
laiminga dėl netikėtos savo tė
vo mirties. Don Aivaro nelaimin 
gas dėl savo mylimosios tėvo nu
šovimo. Don Carlos nelaimingas, 
kad negali surasti savo sesers ir 
jos mylimojo ir jiems abiems at

keršyti už tėvo mirtį. Šių trijų 
veikėjų santykiuose Verdi savo 
arijomis ir duetais atskleidžia kie
kvieno veikėjo individualų būdą, 
temperamentą bei asmenišką sa
vo nelaimės išgyvenimą.

*

kad surytų pirmuosius kąsnius, 
kad vargšams pabertų pirmuosius trupinius, 
kad išnuomotų Apleistojo paveikslų, 
kad atleistų tam, kuriam reikia duoti atleidimų, 
kad leistų kristi akmenims ant kitų pečių, 
bet kad niekad patiems nereikėtų vilkti jų svorio, 
kad būtų vadinami prakilniais, 
šlovingais, 
tauriais, kad ištiestų 
rankų ir jų atitrauktų 
nuo paniekintojo, kad 
pašvęstų auksų, palaimintų 
auksu nusiplaunantį rankas, 
kad iškoštų uodų, 
kad išnaudotų dirbantįjį, 
kad bodėtųs matomo 
ir vargšų padarytų nematomu, 
kad paruuotų Altoriaus Balandį, 
kad prekiautų su Epulonu, skriausdami Lozorių, 
kad su savo Petrais tūkstantį kartų išsigintų ir 

prašytų stebuklo, 
kad padaugintų galingojo duonų, 
kad leistų pralįsti kupriams per visų adatų 

skylutes,
kad suterštų samarietės vandenį, 
kad akmenimis apmėtytų palaidūnę, 
kad ištrintų kas smėlyje buvo parašyta, 
kad išlaužytų, kas Įsakymų lentose buvo iškalta, 
kad akmenimis ir purvu 
uždarytų 
Dangaus Karalystę.

UŽLYGINANT NUOSKAUDAS
?' Užlyginant nuoskaudas, 

padauginant duonas, 
atitaisant skriaudas, 
plakant prekijus, 
nugalint milžinus, 
rašant smėlyje, 
niekinant turtų, 
gydant paralyžuotus, 
vengiant dvasininkų, 
grąžinant sveikatų raupsuotiems, 
nuraminant velnio apsėstuosius, 
skraidant, 
prikeliant iš numirusių lozorius, 
laikant tarnaitę ponia, 
dovanojant nusidėjėlei, 
suteikiant laisvę įkalintiems, 
atleidžiant, 
išlaisvinant, 
nepaisant visų mirties teisių,

chardas Wagneris. Kada Verdi 
rašė Italijoje, tuo pačiu metu Vo
kietijoje Wagneris taip pat kūrė 
operas, joms pasirinkdamas pag
rindine tema mitologinę simboli
ką. Verdi savo karjeros pradžio
je, nenorėdamas vokiškos operos 
įsigalėjimo Italijoje, toliau tęsė 
kompozitorių Rossini, Bellini ir 
Donizetti pradėtą operinę itališ
ką tradiciją.

Šie trys kompozitoriai tada turė
jo didelės įtakos Verdi muzikai: 
Rossini savo orkestracija, Bellini 
savo melodingumu, Donizetti sa
vo dramatiškumu. Kompozitorius 
Verdi, ieškodamas dar tobulesnės 
muzikinės išraiškos, sudėjęs šiuos 
tris elementus, išvystė tipiškai ver 
dišką operos stilių, kuriuo pabrė
žė žemiškąją žmogaus dramą,Kai Italijoje 1813 m. gimė Ver

di, tais pačiais metais prieš kelis I priešingą Wagnerio mitologinei 
‘Rigoletto”. Šiose operose žymiai mėnesius Vokietijoje jau buvo gi-, dramai. Šitokiu būdų Verdi puošė 

mažiau randama lėkštumo ir i męs kitas operos kūrėjas — Ri-; Įėjo operą ne vien meniniais, bet

po truputį besitraukiant, 
agonizuojant, 
be pernykščių lizdų 
ir be šios dienos paukščių. 
Pasirodant, 
dingstant,
Paskubom horizontaliai mirštant, 
Su dviem latrais vertikaliai mirštant, 
Pasiduodant nukankinti, kad visi, 
jeigu galima, gyventume.

KITA SIENA TEN TOLIAU

K:ta siena ten toliau, bet jos nematau:
Kita siena čia pat ir jų t|ujaučiu: 
duona, kurių čia valgau: 
toji, kurių gal valgysiu, kai būsiu miręs.
Tas, kas man sako, kad nieko anapus nėra, 
ir tas, kuris mane tikina, kad žemėje 
visas gyvenimas priklauso mirčiai 
ir teisingumui, ir niekam daugiau, lyg kad vien 

teisingumas
galėtų laimėti tai, ką meilė 
kaulais ir gyslom: sujungė.

Anas pasaulis 
ir siena, kuri mane paliečia, 
ir duona, kuri nuo manęs išsprūsta, 
ir kita, ir kita, kita — kur jau nieko nebėra.

BEVARDIS ŽMOGUS

Badų kenčia žmogus, neturįs vardo, 
savo badų bado, 
bado, kad nepaliauja būti žmogum, 
ir klausius, kias atsitiko, kur dingo 
jo badai, jo moterys ir jo vardai, 
ir ant savo pečių laikąs 
krintančių padangę, 
ir bėgąs prieš šešėlį; žmonės, 
gimę iš moters, trumpadieniai, 
visad trokštų būti ir visad mirštu.

Išvertė P. G a u č y s

M. Arteche, vienas žymiausių naujos kartos 
čiliečių poetų. Baigęs teisių ir literatūros studijas, 
su paskaitom apvažinėjo Europą, buvo Santjago 
“Mercurio” redaktorium, o dabar yra Čilės am
basados Madride kultūros attachė. Tai katalikas 
poetas, kuriąs antifariziejinę lyriką. Jis nutraukė 
ryšius su savo krašto materialistine poezija ir sa
vo kūryboje ryškina tragediją žmogaus, praradusio 
savo buvusį orumą, užmiršusio savo dievišką pa
skirtį ir vaikščiojantį tamsybėse, kurias jis pats 
sukūrė. P. G.

savo publikos pažinimo ir jai pa
taikavimo. Kada kompozitorius 
ruošėsi kurti muziką Šekspyro 
“Karaliui Lyrui”, perskąitęs lib
reto, labai suabejojo dėl jo ilgu
mo, sakydamas, kad opera bus 
per ilga ir publika nuobodžiaus, 
o sutrumpinus jo libreto, labai 
skaudžiai nukentės Šekspyro dra
ma. Jis vis libretistams pabrėž
davo savo publikos skonį, kad 
negali ji spektaklyje nuobodžiau
ti. O grįžęs iš Wagnerio “Lohen- 
grin” spektaklio, programoje vi
sur pažymėjo, kad čia per daug 
ištęsta, čia reikia sugreitinti veiks
mą, čia publika pradeda nuobo
džiauti. Skaitant Verdi užrašus ir 
laiškus, susidaro įspūdis, kad jis 
pataikavo ne vien publikai, bet ir 
solistams. Viename laiške savo 
draugui Antonio Galio 1869 m. 
Verdi skundžiasi, kad kritikai rei-

myn, bet publika neduoda tam 
padrąsinimo savo neplojimu ir 
nepritarimu, o solistai irgi tenori 
tiktai dainuoti arijas ir duetus.

Italų kompozitoriaus Verdi mu 
zikinis greitis tiko nekantriai, ita
liškai auditorijai. Kompozitorius, 
pažinęs savo publiką bei jos mu
zikinius reikalavimus, išvystė ti
pingą verdišką operos stilių. Nors 
kartais ir su gana dideliais dra
matiniais trūkumais, tačiau su 
ryškiomis bel-canto arijų melodi
jomis, su triukšmingais, ritmin
gais chorais Verdi pajėgė paten
kinti ne vien anuometinę itališ
ką operos publiką, bet taip pat 
ir dabartinę itališką ir neitališką 
publiką, iš kurios nereikalauja
ma didelio muzikinio pasiruoši
mo. Šiuo keliu eidamas, Verdi ta
po ne vien tik žinomiausiu operų 
kompozitorium, bet taip pat it

ir tautiniais sumetimais. Jis sakė, 
kad kiekviena tauta turi kulty- 
vuoti tai tautai būdingą muziką, 
o italams būdinga yra jo stiliaus 
opera. Todėl dažnai Verdi ope
rų libretai, nors ir pagrįsti tokiais 
garsiais rašytojais kaip Šekspyras, 
Schilleris, Hugo ar Byronas, pa
virsta į trankias melodramas, ku
riose randame daug neįtikimų 
charakterių, situacijų, atsitikti
numų (tokių netrūksta nė “Liki
mo galioje”). Kompozitoriui 
Verdi buvo svarbiausia, kad lib
rete būtų stiprių emocinių situ
acijų, priešingybių ir greito veiks 
mingumo, nes tai atitiko ir jo mu
zikinį charakterį.

•
Greitis (tempo) yra įdomus 

Verdi muzikinis bruožas. Visur jo 
užrašuose ypač yra pažymėtas ir 
pabrėžtas greitis. Taj greitis, at
rodo, tikriausiai bus išplaukęs iš kalauja progreso, ragina eiti pir-specialiai itališkos operos tėvu.
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Antrajam foto konkursui
pasibaigus

Antrasis Lietuvių foto archy
vo fotografijos konkursas buvo 
viešai užbaigtas šių metų kovo 15 
dieną Chicagoje,, Jaunimo cent
re, pabaigtuves jungiant su LFA 
ruošiama Dalios Kolbaitės pas
kaita: “Dailininkas Mikšys — eks 
libristas”. Šia proga buvo pa
skelbti konkurso laimėtojai ir pa
demonstruotos pirmojo ir šio — 
antrojo konkurso premijuotosios 
skaidrės. Tą pačią popietę greti
mame kambaryje buvo suruošta 
iškilesnių konkursan prisiųstųjų 
nuotraukų parodėlė.

Šių metų konkursas įvairiais 
atžvilgiais buvo daug sėkminges 
nis už pereitųjų. Šį kartą šalia 
spalvotų skaidrių grupės buvo ir 
nespalvotų (monochromatinių) 
nuotraukų grupė. Šis konkurso 
praplėtimas patraukė daugiau da
lyvių ir konkursui pateikta įvai
resnė medžiaga. Daugumos pri
siųstų darbų meniškasis lygis bu
vo aukštesnio laipsnio, lyginant 
su pirmuoju konkursu. Tai ryš
kiai pasunkino jury komisijai pre 
mijuotinų darbų atrinkimą. Jury 
komisija, susidedanti iš dail. Z. 
Sodeikienės, ponios G. Vaitienės, 
kun. A. Kezio,S.J., profesionalo

fotografo K. Izokaičio ir L.F.A. 
konkursų vedėjo A. Grigaičio, 
nors savo posėdį pradėjo anksti 
vakare, bet jį užbaigė tik rytą su 
aušra.

Ne tik meninis lygis, bet i ir 
technikinis darbų apipavidalini
mas, su mažomis išimtimis, bu
vo gana geros vertės. Tačiau, pa
lyginus su tarptautiniais foto 
konkursais, teko pasigesti tema
tikos įvairumo bei įvairesnių nuo
traukos apipavidalinimo būdų. 
Populiariausia tema buvo gam
tovaizdis, įskaitant ir gamtines 
miniatiūras. Antrą vietą gausu
mu užėmė portretas. Portretai ta
čiau buvo gan žemo meninio ly
gio, ir todėl nei vienas jų nebu
vo premijuotas. Teko pasigesti 
išraiškos portretų, kur veido iš
raiškoj atsispindėtų momento nuo 
taika ir žmogaus charakteris. Ne 
buvo taip pat judesio, veiksmo 
nuotraukų.

Iš viso to peršasi išvada, kad 
lietuviai fotografai, ar bent kon
kurso dalyviai, yra dar gana kon-' 
servatyvūs. Čia, aišku, reikia pa
minėti vieną' išimtį, būtent — 
abstraktą. Tiek pernai, tiek šie-! 
met buvo prisiųsta geros vertėsi

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

K. Daugėla “Planas”
Lietuvių foto archyvo konkurse antrąją vietą laimėjusi nuotrauka.

abstraktų. Keli iš jų buvo net pre- riodikoje, palyginti, labai mažai, Kitas L.F.A. foto konkursų tiks- 
mijuoti. i skiriama vietos grožinei fotogra- las yra sekti lietuvio fotografo

Šia proga norėtųsi paminėti,, fijai, lietuvis fotografas į lietuviš- progresą, jo tematikos vystymąsi, 
kad L.F.A. foto konkursų ruoši- ką visuomenę gali išeiti tik reng- Tai L.F.A. pasiekia pasidaryda- 
mo tikslas yra dvejopas. Pirmi-1 damas savo darbų parodas arba1 mas atrinktųjų darbų kopijas, 
nis tikslas yra supažindinti lietu- foto konkursuose. Kasdieniniam Šios kopijos taip pat įgalins atei- 
višką visuomenę su mūsų foto- foto mėgėjui paroda, aišku, yra tyje palyginti tremties lietuvį fo- 
grafais. Kadangi neturime lietu-' sunkiai įgyvendinamas tikslas, j tografą su pasilikusiu tėvynėje, 
viško foto žurnalo, o mūsų pe- tokiu būdu lieka tik konkursai. | A. Gr.

Jury komisijos pirmininko Anatolijaus Kairio žodis "Draugo" devynioliktojo romano 
konkurso šventėje Chicagoje kovo mėn. 22 d.

Devyniolika metų! Jei kalbėtu
me apie jaunystę, šis skaičius bū
tų žalias ir svajingas. Šiuo atve
ju mes kalbame apie ryžtą ir pa
tvarumą. Jau devyniolika metų, 
devynioliktą kartą.DRAUGO lei
dėjai uždeda laurų vainiką vie
nam lietuviško romano kūrėjui. 
Tai liudija didelį tėvų marijonų 
ištvermingumą, o kartu ir jų mei
lę lietuviškai knygai. Knyga be 
skaitytojo kaip gėlė be vėjo, to
dėl nesuklysiu tardamas, kad lau
rų vainikas rašytojui yra kartu 
laurų vainikas ir skaitytojui — 
jury komisijos viešu pareiškimu 
šiandien pristatoma knyga yra ge
riausia devynioliktojo konkurso. 
Tai ir yra šios literatūrinės šven
tės esmė.

Pagal fizikos dėsnį, mažiausias 
judesys sukelia atmosferinį pasi
priešinimą, arba trintį. Didelis 
judėjimas, kokiu yra DRAUGO 
romanų konkursas, iššaukia ir di 
delį pasipriešinimą. Nenuostabu 
todėl, kad konkurso rengėjų ad
resu karts nuo karto pasigirsta 
kritiškų balsų, nepritariančių to
kiai kasmetinei premijai, nes, e- 
są, premijuojami silpni, nedaug 
literatūrinės vertės turį romanai, 
iš iki šiol premijuotų, gal tik pen
ki tebuvę geri. Mano nuomone, 
tiesa greičiau būtų priešingame 
teigime, būtent, — tik penki ro
manai gal abejotinos vertės iš de
vyniolikos.

Greitosiomis metus žvilgsnį, 
randame, kad 5 premijuoti roma
nai buvo J. Gliaudos, to mūsų 
šimtmečio rašytojo, visais atžvil
giais nauji ir puošnūs. Šios die
nos laureatė B. Pūkelevičiūtė ga
vo dvi premijas — abu romanai 
priklauso prie pačių gerųjų. Du 
J. Kralikausko istoriniai romanai 
—abu geri. A. Baronas davė ro
maną “Lieptai ir bedugnės”, ku
rį ir anglų kalba išleidus, paste
bėjo amerikiečių didžioji spauda 
ir ją puikiai įvertino tokiuose kri
tikos žurnaluose, į kuriuos paten
ka viena knyga iš tūkstančio. Po 
vieną premiją laimėjo už tikrai 
vertingus kūrinius: A. Landsber
gis, Alė Rūta, J. Švaistas, P. Jur
kus. Tai kur gi tie blogieji ro
manai? Man regis, kad visa lite
ratūrinių premijų kritika yra ne 
kas kita, kaip Krilovo rūgščių 
vynuogių pasakėčia — vynuogės 
neišsirpusiems tiems, kurie neįs
tengia jų pasiekti.

Pagąliąu, Us gi yra mūsų kū

rėjų kritikai? Kokius specialius menininkų jų gyvenimo laikme- 
mokslus jie yra baigę, kokiais tyje buvo kritikų pasmerkti pra- 
diplomais yra pasipuošę? Ar ne žūčiai ir užuomaršai. Pasirodo, 
tokiais pat, kaip ir mūsų kūrė- kritikai buvo užmiršti, o kūrėjai 
jai? Kokiose pilyse jie augo ir ko- atrasti, įvertinti ir prikelti, kiti 
kio laipsnio mokytojus turėjo? Ar net šimtui metų ir daugiau pra- 
ne tokius pat, kaip ir mūsų kū- slinkus nuo jų mirties. Iliustraci- 
rėjai? Kas jiems uždėjo neklai- jai vienas pavyzdys: Herman 
dingurtio ar visažinystės aureolę? Melville, Moby Diek kūrėjas, tik 
Kritikų nesąžiningumas, beato- po 50 metų buvo pripažintas di- 
dairinis švaistymasis užgauliais 
žodžiais, kelia daugiau juoką, ne 
gu liūdesį. Kiekvienam aišku, kad 
bet kokia kritika tėra paprasčiau
sia rašančiojo nuomonė — nei 
daugiau, nei mažiau — apspręs
ta jo pasaulėžiūros, o neretai ir 
asmeniškų motyvų.

Joks žmogus nėra laisvas nuo 
klaidos, tuo labiau kūrėjas. Rašy
tojai tai žino, bet mūsų kritikai 
— ne. Prisidengę slapyvardžiais, | tinga rašytojui, o dabartinė kriti- 
nelyginant muziejiniais skydais, 
bailiai sėdėdami už saugių redak
toriaus pečių, jie kalba lyg tei
sėjai ir savo žodį laiko galutinu, 
nediskutuotinu, o kam nors sua
bejojus tokių kritikų kritiškumu, 
kelia triukšmą ir nepasitenkini- viešai pareikšti savo nuomonės, 
mą. Literatūros istorija, kuria ti- nesvarbu kaip griežtos. Jei recen- 
ki kiekvienas kūrėjas, rodo prie- žentas savo teigimus pridengia 
šingus pavyzdžius. Daug muzikų, slapyvardžiu, tai kyla klausimas: | 
dailininkų, rašytojų bei kitokių ką jis slepia? Ar tiesą? Ar melą?.

dėlių rašytoju ir dabar yra priva
lomas autorius visose Amerikos 
mokyklose. Tokių pavyzdžių kul
tūros istoriją žino daugybę. Me
nas yra kūrėjo individualybė, 
didybės atspindys. Dirbti ir kur
ti, reiškia gyventi, ardyti ir griau
ti — reiškia mirti. Ergo, kritika, 
kuri nepadeda kurti, padeda 
griauti.

Kritika niekada nebuvo gailes-

ka išeivijos rašytojui mūsų žur
naluose išėjo kone iš rimtumo ri
bų. Jau vien slapyvardžių nau
dojimo faktas rimtame žurnale 
rodo su kokiais kritikais turima 
reikalo. Teisingas žmogus nebijo

Ar savo asmenį? Ar savo neži
nojimą? Tokioje situacijoje sla- 
pyvardinius vertinimus reikia pri
imti atsargiai ir rezervuotai. Tik 
patys, išgirdę, pamatę ir paskai
tę, įvertinkime kūrinį ir jo kūrė
ją. Spręsti apie meną vien tik iš 
recenzijos, tai tas pats, kas vesti 
žmoną iš fotografijos.
Šiandien premijuotame Birutės 

Pūkelevičiūtės romane “Rugsė
jo šeštadienis” yra prasmingas 
žmogaus su mirtimi lenktynių e- 
pizodas. Vyriausias romano vei
kėjas, pensininkas Gerulaitis, gy
venąs mūsų Marųuette parke, kaž
kur prie 65 ir California, laisva
laikiu užsiiminėja laikrodžių tai
symu. Ir vieną kartą atneša jam 
pataisyti savo laikrodį kažkoks 
ponas Mors, tai yra Mirtis. Ge
rulaitis užsakymą priima, nors 
duodamas labai trumpas laikas. 
Analizuodamas savo praeitį, die
nos įvykius ir viską, kas jam mie
la ir brangu, ir jausdamas savy
je keistą nerimą, Gerulaitis priei
na išvados, kad jis netrukus mirs. 
Jo pasąmonėje iškyla trys žmo
giškosios egzistencijos momentai: 
1. gyvenimo prasmė, 2. pareiga 
ir atsakomybė ir 3. laimė, gyve
nimo ilgesys. Gerulaitis svarsto ir 
abejoja: ar suspės? Pagaliau, ko
kia prasmė skubėti, kada žinai, 
jog už kelių' valandų mirsi? Ge
rulaitis nebuvo paprastas laikro
dininkas — jis buvo kūrėjas. Ir 
jis greit įsitikino, kad pono Mors 
atneštas laikrodis yra nepataiso
mas. Aišku, mirties akivaizdoje

skubėti, varginti ir taip jau vos 
plakančią širdį, reiškia tik pagrei
tinti mirties atėjimą — tai būtų 
beprasmybė. Taisyti mirčiai laik
rodį, kada, anot Mačernio “Jai 
turi pralaimėt sunkioj kovoj vi
sai”, būtų absurdas.

Tačiau Gerulaičio dvasioje iš
kyla žmogus — kūrėjas. Pataisy
ti nepataisomą laikrodį yra dau
giau negu vien žmogiškoji parei
ga: tai yra kūryba, pati gyveni
mo esencija. Sukaupęs paskutines 
jėgas, jis laikrodį pataiso — kai 
laikrodis ima tiksėti, Gerulaitis 
miršta.

Ironija. Gerulaitis laimėjo len
ktynes su mirtimi. Kūryba įpras
mina žmogų, ir kada žemiškasis 
gyvenimo tikslas pasiektas, mirtis 
yra tik nereikšmingas įvykis.

Kūrėjas nebijo mirties, kūrėjas 
bijo tuštumos. Gyvendamas ne
prasmingai, žmogus praranda sa
vo, kaip kūrėjo, pasiuntinybę, o 
tuo pačiu ir Dievo malonę, nes 
darbas yra malda. Ir Faustas lai
mėjo atpirkimą ne ilgu gyveni-1 
mu, bet gerais darbais. Posakis^ 
“geriau trumpai stovėti ąžuolu,- 
negu ilgai svyruoti karklu” yra 
dažno menininko moto. Meni-j 
ninko gyvenimas pilnas kontras-1

(Atkelta iš 2 pusi.) 
vedžioja po dekadentinius egzis
tencializmo labirintus. Tragiš
kai į gyvenimą žvelgiančių kūry
ba jam nepriimtina (Niliūnas, 
Nagys, Škėma, Mackus). Bet gė
risi lyrikon pasukusiu A. Bara
nausku, VI. Šlaitu. Beletristikoje 
jam atrodo per daug sekso, pa
gonybės, žudynių vaizdavimo.

A. Šešplaukis-Tyruolis (g. 19- 
09) rašė nemaža straipsnių a- 
pie pasaulinė literatūrą.’ Prie po
ezijos prieina šaltai, akademiš
kai, objektyviai, pagerbdamas 
amžių ir nuopelnus. Kultivuoja 
įprastines formas, naujų nepasi- 
gesdamas, modernistų nemėgsta. 
Pasisako patriotinės poezijos 
klausimu šitaip: gal prieš ją kal
bame, kad atvėsome aukštiems 
idealams. Vyresnieji poetai daug 
rašo šiuo motyvu. Jaunesnieji ir 
jauniausieji “neveda tautos”, sa
vo jausmus sublimuoja “amži
nosios poezijos ir filosofijos ver
tybėmis. Bet tėvynės praradimo 
jausmas prasimuša ir čia, nors 
sunkiai tramdomas. Mūsuose kas 
20 metų kyla patriotikos infliaci
ja, iš dalies gal kaip reakcija 
prieš silpną poeziją. Sklaidyda
mas eilinius veikalus, Tyruolis 
taiko ir tradicines taisykles. Bet 
užėjęs pvz. tokio A. Vaičiulaičio 
“Italijos vaizdus”, kritikas suge
ba ir aukščiau pasistiebti.

Pranas Naujokaitis (g. 1905) 
apsčiai rašė “Drauge”, “Aiduo
se”, “Darbininke”, “Tėviškės 
Žiburiuose”. Jis autorius “Lietu
vių literatūros istorijos” (1948), 
kuri tremties gimnazijose buvo 
didelė lituanisto pagalba. Šiaip 
ilgų kritikos straipsnių jis nera
šo ir nedalyvauja literatūriniuo
se ginčuose. Literatūrą laiko lie
tuvybės išląikymo sąlyga. Baimi
nasi, kad skaitytojų mažėja, o 
jaunimas nepripranta prie lietu
viškos knygos. Gi su rašytojais 
mes labiau įaugame į savą že
mę. Jis mato didelę tremties ro
mano pažangą, apleistą novelę 
ir labai sumodemėjusią lyriką. 
Duoda rimtą H. Radausko poe
zijos vertinimą, aptardamas jo 
estetizmą, formos klasiškumą,] 
vėlyvesnį polinkį į surrealizmą I 
bei šaltą satyrinį žvilgsnį. Nau
jokaitis atlaidus, jei randa ta
lento. Iš prozininkų daugiausia

tų, neįtikėtinumų. Jo gyvenimas 
sukasi tarp dviejų polių — fan
tazijos ir realybės — ką jis jau
čia ir ką jis mato yra du skir
tingi pasauliai, kurių kryžminėj 
ugnyje kūrėjas vykdo savo pa- 

(Nukelta j 7 pusi.)

vertina tradicinius beletristus, ne
sileidžia į ilgesnius teorinius iš
vedžiojimus ar sociologizavimą.

Benediktas Babrauskas (1910- 
1969) rašė “Gabijoj”, “Aiduose”, 
“Drauge” įvairiais meno, kultū
ros bei literatūros klausimais — 
apie tremties rašytojų būtį, kny
gos vargus, premijas, rašytojų 
sukaktis ar mirtį. Taikliai apibū
dino J. Savickį, K. Borutą, J. Šei
nių, N. Mazalaitę. Ypa£ iškelia 
Brazdžionį, kurio' balsas šian
dien šaukia ne vien lietuvių tau
tos, bet ir visų pasaulio išduo
tųjų vardu. Mažiau payyko ap
tarti A. Barono “Debesys, plau
kia pažemiu”, A. Alanto “Tarp 
dviejų gyvenimų”. Jis prikėlė už
mirštą Kl. Jurgelionį. Rašė apie 
persekiojamus Lietuvos „ rašyto
jus, partijos drriguojajoųą. Pla
čias savo informacijas; 4flžnai 
“pasūdydavo” aštriu žodžių.

Aloyzas Baronas (U: Augštys, 
L. Galinis, P. Svilius, g. .1917) 

(Optimistas, peikįa mūsų,literatū
ros niekinimosi manierą, ^.ritika 
reikšminga, tik įi netųv piękin- 
ti kultūros. Pats moka kajr|ų kri
tikos žodį nuryti ir kijtųs^ neven
gia prigriebti. Džiaugiąs!, nau
jais ieškojimais, pvz. J; Jankaus 
“Paklydusiais paukščiais.”. Su 
“Literatūros Lankais”- nesutarė, 
kam jie kritikuoja Aistį, peikia 
patriotiką. Literatūra, girdi, pa
keliama ne kritika, o didelės ver
tės kūriniais. Mielai sutinka jau
nesnius už save, o Lietuvą siū
lo jaunimui rodyti nedažytą. O- 
kupuotoj Lietuvoj ne ką gero te
mato, bet tenykščią literatūrą 
reikia vertinti rimtai, o publicisti
ką palikti Eltai. Baronas rašo 
sodriai, sąmojingai, ironizuoda
mas.

Dr. kun. J. Baltinis (g. 1909) 
bauginasi, kad per didelė esteti
nė kultūra neatneštų tautai žlu
gimo. Pati literatūra nėra vien 
estetinė vertybė, o siejasi su eti
nėmis ir relginėmis vertybėmis. 
Geriau jau vidutinis rašytojas, . 
kad tik moralus. . jy /

Prof. kun. St. Yla (& 1908) 
irgi nelinkęs literatūroj atriboti 
nuo kitų sričių, o pągriųdiniu 
kritiku laiko skaitytoją,, Įjūriam 
yra grasus purvo vaizdaviiųas.

Poetas Vincas Kazokaj^g. 19- 
19) iškėlė personažo Mausimą 
mūsų .literatūroje. Šilįų straips
nių apie naujas knygąg (jei kai 
kuriuos rašytojus yra davęs Pau
lius Jurkus, Albinas Gražiūnas 
ir Juozas Tininis. Meną ir mo
ralės klausimu rašė taip pat kun. 
P. Celiešius ir kun. dr; Y. Bag- 
danavičius.

(Bus daugiau) ;

li “Draugo” romano konkurso devynioliktosios šven tės Jaunimo centre, Chicagoje, kovo 22 d. Pirmoje 
eilėje iš kairės j dešinę: Chicagos Lietuvių operos \ aldybos pirm. K. Skaisgirys, “Draugo” garbės re
daktorius Leonardas šimutis, Chicagos Lietuvių operos šiemetinis dirigentas ir meno vadovas Vytautas 
Marijošius, vysk. V. Brizgys, p. J. Daužvardienė, Li etuvos gener. konsulas dr. P. Daužvardis, marijonų 
“Draugo“ namo viršininkas kun. A. Miciūnas. MIC, marijonų provinciolas kun. J. Dambrauskas, MIC, 
marijonų Šv. Kazimiero provincijos ižd. kun. Pr. Sk rodenis, MIC, toliau matyti poetė Gražina Tulavs- 
kaitė • Babrauskienė^ sol- Dalia Kučėnienė ir kt. Nuotr. A. Gulbinsko
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Atsajus Vytauto Didžiojo 
monologas
Ke tvirtoji Leonardo Andriekaus knyga

PRANAS VISVYDAS

Leonardas Andriekus, PO DIE- ti jaj viduramžių atspalvį, An- 
yO ANTSPAUDAI'S. Iliustravo Te-1 cjrjeĮ<us grjebiasi aibės neįprastų 

žodžių, naujadarų, archaiškai 
skambančių sudurtinių daiktavar
džių. Veidmaina, vaidulys, ap
gauta, blizga, dvelkmė, pralai- 
ma, maldovė, sviesžemė, svetže- 
mė, tieskalba, mirtneša, žvėr- 
balsis, siaubmetis ir panašūs da
riniai, kaip kelmai, pūpso eilėraš
čiuose. Kalbos mokslo prasme gal 
jie yra pateisinami, bet jų per
teklius grožinės literatūros kū
rinyje nesukelia pasigėrėjimo. 
Jie dažnai skaitytoją tik dirgina. 
Juo labiau nekelia džiaugsmo: 
ir tas veiksmažodžių “sendini- 
mas”: liūdote (liūdėjote), sku
biau (skubėjau), stebai (nuste
bai).

Nekaip sekasi Andriekui ir su 
veiksmo pavaizdavimais. Štai 
kaip Vytautas nusako tėvo Kęs
tučio veiklumą:

lesforas Valius. Išleido Lietuviai 
pranciškonai New Yorke 1969 m. 
Rinkinys didelio formato 106 psl., 
kaina $3.00, gaunamas ir “Drau
ge".

*
1

Sakoma, kad poeto žvilgsnis į 
praeitį gali sugrąžinti gyvybę 
tiems, kurie nusipelnė prisikė
limo. Žinoma, mirtingiesiems sun 
ku spręsti, kas vertas ir kas ne
vertas atgimimo. Tačiau kiekvie
nas lietuvis nuoširdžiai pritaria 
minčiai, kad Vytautas Didysis, 
kaip žmogus ir valdovas, yra 
vertas daugelio poetų meilės ir 
dėmesio.

Šiuo metu yra pasirodęs nau
jausias bandymas poetiškai at
skleisti Vytauto vidinį pasaulį ir 
išsakyti tai, -ką didysis kuni
gaikštis mąstė, kai toks ar kitoks 
įvykis paliesdavo Lietuvą. Turiu 
prieš akis Leonardo Andriekaus 
poezijos knygą “Po Dievo ant
spaudais” su taiklia parašte 
"Vytauto Didžiojo godos”.

Godose išsirikiuoja reikšmin
giausi vytautinės epochos įvy
kiai — nuo Kęstučio palaikų su
deginimo iki Vytauto žilos senat
vės, kai karūnavimosi sapnas ly
dėjo Vytautą į dausas. Čia mato
me Jogailą, Marienburgą, Vorks
los kautynes, lenkus, Žalgirį, Vy
tauto motiną, popiežių, vysk. Mo
tiejų... Čia girdime išduotos Že
maitijos skundą ir Ordino rite
rių kvatojimą. Darbai ir žygiai 
maišosi su priekaištais ir troški
mais. Tai įvairi, spalvinga pano
rama.

Leonardas Andriekus į visą tą 
dramatinę praeitį žvelgia roman
tiško psichologo akimis. Jis lei
džia Vytautui iki dugno išmąsty
ti kiekvieną įvykį, kiekvieną san
tykį su kitais. Vyksta hamletiško 
pobūdžio monologas. Deja, šita
me monologe, Andriekus pada
ro esminę klaidą - jis nutraukia 
Vytauto saitus su žeme - Spar
nuoto kalbėjimo dėka.

Dingsta žmogus. Dingsta Vy
tautas Didysis — apsukrus, že
miškas, ‘ištvermingas, narsus val
dovas, kuris tikriausiai su midaus 
taure rankoje padainuodavo ir 
liaudies dainelę. Liejasi srovė pa
tetiškų frazių. Daugiausia skun
dai, priekaištai, kaltinimai ki
tiems, dejonės (“rankoje nelai
kiau karališkos lazdos”). Ding
sta ir laikmetis. Jauti, kad apie 
senovę iškilmingai šneka ne Vy
tautas, bet Amerikoje gyvenantis 
romantikas Andriekus.

Kai įsigilini, pavyzdžiui, į mo
nologų meistro R. Browning po
eziją (My Lašt Duchess, Fra Lip- 
po Lippi, Andrea dėl Sarto), pa
rašytą monologo forma, pama
tai, kaip vykusiai šnekėtojas ga
li išryškinti savo charakterio 
bruožus. Atgyja laikmetis, įvy
kiai, aistros, papročiai. Visos de
talės buriasi į vieningą, gyvą pa
veikslą. Tuo tarpu Vytauto godo
se, nežiūrint faktų, vardų ir viso
kių iliuzijų, tikrovės paviršius tirp 
te ištirpsta. Todėl, kad per daug 
abstraktaus balasto. Kažkas šne
ka kažkokiais išpūstais simboliais 
(“milžinų dvasia kalvas kilno 
ja”), gražių gražiausiomis meta
foromis.

Sunku skaitytojui patikėti, kad 
Vytautas, ištvermingai užsiė
męs nuolatine kova už paveldė
tas teises, eilėraštyje “Milžinai” 
jaustųsi esąs milžinas — galiū
nas:

Virsdamas, klupdamas bėgai, 
Svirdamas, linkdamas 

'Seno karžygio vardo 
Karalystės bijojo.

jojai.

(psl. 58).

Pirmos dvi eilutės 
mojingai, nors ir nesinorėtų ti
kėti, kad Vytautui knietėjo pasi
juokti iš Kęstučio judrumo.

Retoriškas Andriekaus patosas 
dažnai nuveda Vytautą į pateti-

skamba są-

Klausiu grįžtančių gimtinėn gulbių, 
Kokias sviesžemes kelionėj matė.

Gulbės — nebylės man nieko 
neatsako;

Paslaptį iki mirties išlaiko.
Jos nežino, kad žema gimta 

padangė
Milžino galiūno skrydžiui, (psl. 11)

Kalbai išgražinti, o gal suteik-

•V
Jaunimas Lietuvių foto archyvo premijuotųjų ir atžymėtųjų nuotraukų parodoje, Jaunimo centre, Chi
cagoje. Nuotr. V. Kauliaus, S.J.
«t«s

KRIVŪLĖ, RAKETA IR SIRD1S

I gyvenimo rutinos buvo dar vie- 
Įnas galingas variklis, sušvelni
nęs ir sustiprinęs viską: kolek
tyvo ir asmens patriotizmas. Ir 
tas ano fakto įrodymas pastato 
šių atsiminimų išleidimą į nau
ją dimensiją 
arsenale.

Paštininkai 
save “mažais 
sugestijcnuodami, kad ir darbas 
jų mažas, kad ir intelektualinis 
standartas nestebina. Bet kad 
tas profes'nis kolektyvas išlijco 
taip ilgai, kad jis gajus ir kūry- 
b’ngas ir dabar daugely mūsų 
kultūrinio gyvenimo šakų (fon
dai, premijos, labdara), visa tai 
prieštarauja “mažo žmogelio” są 
vokai. Ir skruzdės yra mažos, 
bet ių skruzdėlynai aukšti ir 
stambūs.

K’ekt ienas tomo dalyvis, be 
obejo, gali pasakyti nepalygina
mai daugiau, kaip kad dažnas pa 
sakė, dėstydamas kurį vieną epi
zodą. Tačiau įtikinamiausias pa
sakymas vis dėlto yra tada, kada 
tarė kolektyvas: taip buvo, taip 
drbome, tuo tikėjome, tain grū- 
mėmės su kliūtimis ir taip lai- das randamas užsienio knygose, 
nėjome... j ........... ...

Širdis! Vėl grįžtame prie tos gimė Rygoje 1900. *

mūsų patriotikos

pamėgo vadinti 
žmogeliais”, lyg

sentimentalios sąvokos, įjungtos 
į šio atsiliepimo pavadinimą. 
Štai kaip ji atskamba nostalgijo
je ir svetimume. Dabar jau mi
ręs Juodkrantės pašto viršinin
kas Vilius Lorenčius rašo: “1939 
m. kovo 23 d. hitlerininkai Juod 
krantėje manę suėmė, mudu su 
V. pėsčius varė j Karaliaučių, vi
są kelią mušdami. Volksgerich- 
tas nesušaudė, bet karui prasidė 
jus, pasiuntė į rytų frontą. Iš ten 
atsitiktinai .buvome permesti’ j 
vakarų frontą. Ir neįvyko, kaip 
nacių teismas manė, kad fronte 
galvos neteksiu, o netekau tik de 
šinės kojos prieš pat karo pabai 
gą. Juodkrantė — koks žavus 
gamtos kampelis! Ten ir be abie 
jų kojų būčiau laimingas.

• Vienoje mirė bal tmelstras 
Harijs Plūcis. Vasario 21 d., su
laukęs 69 metų amžiaus, mirė 
latvių baleto šokėjas, Vienos ope
ros baletmeistras ir Vienos Vals- 
tyb. muzikos aukšt. mokyklos šo
kių skyriaus profesorius Harijs 
Plūcis. Jis yra vienas iš nedauge
lio šokių menininkų, kurio var-

kur tik kalbama apie baletą. Jis

NUO KRIVŪLĖS IKI RAKĖ- į 
TOS. Lietuvos paštininkų atsimini- Į 
mai. Redaktorius — Antanas Gintne
ris. Išleido Lietuvos Paštininkų sąjun
gos Centro valdyba Chicagoje. Kny
ga gausiai iliustruota nuotraukomis. 
Įrišta į kietus viršelius, 538 psl., kai
ta $5.00, gaunama “Drauge”

*
Atrodo rizikinga ir sentimen

talu sugretinti tas tris šio raši
nio pavadinimo sąvokas. Istori
nė reikšmė viename, technokra- 
tija persunktas antras žodis ir

JURGIS GLIAUDĄ

nes klystkeles (pathetic fallacy). keįstas sentimentas toj amžinoj
Štai: “Po Vorkslos pralaimėjimo 
nuo skausmo alpsta bangos Juo
dųjų Vandenų ir Baltijos kran
tuos” (psl 33). Arba, priekaiš
taudamas lenkams dėl karališko 
vainiko dingimo, Vytautas rau
da:

sąvokų
Antano 
memua- 
krivulės

Lietuvos paštinin-

ir krūtinėje.. Tai meilė aprašo
mam laikui, graudulys dėl tėvy
nės likimo ir labai dažnai instink 
tyviai jaučiamos šviesesnės atei
ties viltys.

Lietuvos paštas jau apie tris 
dešimtmečius nustojo dirbęs, o 
kolektyvūs paštininkų atsimini
mai, išskaidrinti egzilės, nostalgi 
jos ir naujo gyvenimo energijos, 
įžengia į mūsų tarpą. To fakto 
negali kitaip aiškinti, tik kaip di 
džiulio kolektyvo alsavimą, ku
ris susigulėjo laisvojo gyveni
mo ir darbo laikotarpyje. Jis ne
išnyks labai ilgai, net jo pa
skiriems dalyviams iš.nykstant. 
Epizodai, kurių dešimtys išdės
tyta knygos puslapiuose, kar
tais atrodo net kaip siužetai li
teratūros kūriniams. Ar tai paš 
to steigimas's Lietuvoje, ar oku 
pacijų siautėjimas — dramatiz 
mu persunktas gyvenimas vis 
įrodo, kad aukščiau eilinės pa
reigos, kad aukščiau uždarb'o ir

ženklų atvaizdų, kas, greta me
muarinės dalies, suteikia rinki
niui nesenstančios ir studijinės 
medžiagos pobūdį.

Tie paštininkų atsiminimai 
tikrai yra ne eilinis reiškinys mū 
sų gyvenime ir mūsų šiandieni
nėse sąlygose. Solidus knygos iš
leidimas nuo auksinių kieto vir
šelio raidžių ligi puikaus popie
riaus yra pakankamos garanti
jos išlikti ilgai ir masina knygą 
su pagarba ir padėka dėti ant 
lentynos greta jau turimos me
muarinės literatūros.

Memuarinė literatūra mūsų 
tarpe jau net gausi. Ir tai nėra 
joks tremties senėjimo pažymys. 
Publika ir istorija visad mėgo ir 
mėgs memuarus. Memuaras yra 
gyvoji istorija. Tas žanras nerei
kalauja nei skeptiško istor’ko 
svarstyklių, nei pakankamo iš
prusimo rašte. Tas žanras ta
čiau būtinas nuoširdaus dėsty
mo, vengimo išankstinio plano 
ką nors nuslėpti, ką nors perdė
tai įkelti į superliatyvus. Tai yra 
povandeninės uolos, plėšiančios 

'tendencingo memuaristo laivelio 
dugną.

Šioje memuarinėje knygoje re
daktoriui la’mingai pavyko iš
vengti pasikartojimų ir mono
tonijos- Atrodo, kad visi kalba 
ta pačia tema, bet tema, kaip tas 
lietuviškas laukas, pražysta įvai 
r'aspalviais žiedais. Ir kas ypač 
jaudina, kas yra pabrėžtina, kas 
įsibrovė ir į šio rašinio pavadi
nimą, yra ta sentimentalioji šir
dis, kurios plakimą girdi kiek
vieno šios knygos dalyvio rašte

širdy. Tačiau visą tą 
grandinę provokuoja 
Gintnerio suredaguota 
rinė antologija: “Nuo 
iki raketos 
kų atsiminimai;

Tai rinktinė, kur apie 60 daly
vių rašo, liesdami nepriklauso
mos Lietuvos pašto žinybą. Ak 
tyviausi rinktinės dalyviai pui
kiai pažįstami mūsų periodiko
je: Jurgis Janušaitis, Antanas 
Gintneris. Čia daug aukštų ir 
aukštesnių pašto srities pareigū
nų, savo vedamos linijos žinovų. 
Čia daugiausia yra, gal būt, tų, 
kurie pirmą kartą stojo prisimi
nimų rinkėjų talkon. Apie šim
tas keturiasdešimt paskirų raši
nių sudaro margaspalvę to prisi 
minimų tomo mozaiką. Nenuo
stabu. kad redaktorius turėjo 
daug dirbti, kol visam tam rinki 
niui suteikė sistemą, logišką dės 
tymo pareinamumą ir patrauklų, 
pagaunantį skaitymą. Knyga su
skirstyta j 22 skyrius, kurie pa
laipsniui atskleidžia skaitytojui: 
ir pašto sąvoką, ir pašto vysty
mosi evoliuciją, ir Lietuvos paš
to istorinius tarpsnius, pašto 
ženklų istoriją (J. Liubinskas), 
paštininkų organizuotumą (J. 
Šaikūnas, B- Mačiulaitis, A 
Gintneris, J. Gudaitis) ir ištisais 

43) pluoštais pašto kūrimąsi (J. Ja- * 
| nušaitis, J. Tijūnas, F. žemaitis, 
w. ----------------- f -----------------f-------- \— --- -j

klamuojamas beveik visas Žal- čiauška^, St. Karvelis,1 B. Plauši- I įleidusi eilę vertingų ir kažin ar be- 
giris”. Skaitytojui nėra už ko

Man paparčio žiedą 
pavogė velniai —
Jų pavyti negalėjo 
net uždusę vėjai. (psl. 93)

Nežiūrint eilučių lankstumo, 
tiek bangų alpimas, tiek vėjų 
uždusimas kvepia persūdyta per
sonifikacija. O gal tos bangos 
simbolizuoja alpstančias moti
nas, netekusias sūnų ir vyrų?

Nepaiso Andriekaus ir situa
cijų skirtingumo. Ta pačia into
nacija Vytautas šneka kalėjime, 
ta pačia ištrūkęs į laisvę. O len
kus čaižo kaip koks įaudrintas 
pranašas, išvadindamas juos pa
mišėliais: “Kodėl jūs žiojatės 
prieš žemės ir dangaus įstaty
mus?” (psl. 29). Prieš Žalgirio 
mūšį Vytautas, šimtu procentu 
įsitikinęs būsima pergale, lyg die
vaitis iš dausų prabyla:

Prūsų žemei liepiau: 
Įsitraukt tyro oro.
Tuoj matysi,
Ko dar nematei;
Gali išgąstis kvapą užimti 
Ir nualpint tave....  (psl.

Su tokiu pakilimu yra išde- j gkersys, J. Landsbergis, J. Ge-

. naitis, D. Mickutė-Mitkienė, J. Į 
užsikabinti. Nėra konkretaus jaus Stankus ir kt.). okupacijų perio- Į 
mo: baimės, mūšio įkarščio, per- Į vaizduoja atsiminimai ir trem 
galės džiaugsmo. Vietoj ginklų (.jes sąlygomis pašto darbą atpa- 
žvangėjimo ar mirštančių karių gaj^ją epizodai, užbaigią knygą
aimanavimo visą laiką girdisi tik 
Vytauto retorika:

Kiekvienaa kardo užmojis — 
Tai paukščio sumosavimas.

(psl. 48)

liūdnais, bet vis dėlto viltingais 
akordais.

Knygoje daugybė kartais ir la
bai retų, istorinę vertę turinčių 

i iliustracijų, statistinių duomenų 
I ir šeši puslapiai spalvotų pašto

Tenka pabrėžti, kad lyriškose-----------------------------------------
vietose Andriekaus poezija paky- dynai nesutnuškmo, naktis neis
ią į savo aukštumas. Pavyzdžiui, siurbė akių šviesos” — be reika- 
puikus yra posmas eilėraštyje lo perkrauna ilgoką eilėraštį. 
“Motinai”: Į Nežinia, ar dabartinis L. An

driekaus akiratis — Lietuvos pra
eitis su spalvingais kunigaikš
čiais — atneš vaisių mūsų lite
ratūrai. Ar ne per plačiai užsimo- 

j ta? Ar epinis laukas, kupinas ug-
(psl. 62) į nies ir plieno ir žmogiškų aistrų, 

lyra įmanomas poetui, kurio an- 
Ir žmonai, “Savo karalienei”, kstyvuose eilėraščiuose, Aisčio 

Vytautas šneka itin jautriai. Juk žodžiais, dvelkdavo tasai gaivus 
švelnumas gal ir buvo viena Vy- į pranciškoniškas vėjelis? Ar ne- 
tauto charakterio savybių. Gal. vertėtų pasitenkinti tuo, 
tik U daili simbolika — "žvaigž- įdainuoti geriausiai sekasi.

Kaip saulė
Grįžta poilsiaut į jūrą, 
Taip tu į ją grįžai.
Kcsdfeną, minint gimtą pamarį, 
Švytėjo tavo veidas 
Saulėlydžio dažais.

Kviečiame j talkai
Lietuvių Enciklopedijos leidykla

pakartojamų leidimu, iš naujo sutelkė 
jėgas prie ENCYCLOPEDIA LITU
ANICA, kurios bus. 6 tomai I-sis to
mas yra jau išleistas. Maloniai kvie 
čiame j talką ją užsiprenumeruojant

Čikagoje prenumeratas priima 
Draugo. Naujienų, Barcaus, Margu
čio. Jaunimo Centre pas p. Rožans- 
ką įstaigose, Marginių ir p. Tvero 
krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių dar tu 
rime:

1

2,

3.

Lietuvių Enciklopedija — 36 to
mai,

Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai 

Mūsų Lietuva — 4 tomai.

Tai yra vertingos dovanos bet ku
ria proga. Jų kainos yra žemos, lei
džiant dabar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakykite, nes at
sargos yra nedidelės.

Adresas:

JUOZAS KAPOČIUS
361 W. Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, USA.

Tel.: leidyklos (617) 268 7730,
kas Namų (617) 282-2759. (ak.)_‘ uuuaa>uuBuuuM,*M*aM«uu,u*

HIGHER SAVINGS RATE& 
PAID ŪUARTERLY

y
lTJ

%

PER 
ANNUM

ON REGULAR PASSBOOK SA\įNGS ACCOUNTS
EFFECTIVE JANUaĘy 11970

__________________________________________________ __________ i_________

Taupymo Certifikatus 
1 metų $1,000 

Minimum

Už Taupymo Certifikatus 
2-jų metų $5.000 

annum Minimum

GALIOJA NUO 1970 M. VASARIO 1 D.

IKMįriJį]

Santaupos apdraustos iki $20,000

UN/ONFEDERAL SAV/NGS
3430 South Halsted / Chicago, Illinois 60608 

VALANDOS: Plrm.-antr. 9 v. r. - 4 p.p., treč. uždaryta, ketv. 9 v.
penkt. 9 v. r. - 6 v. v„ isešt. 9 v. r. - 12 v. d. 
Prieinamasis langas atd. pirm.šešt. 8:45 v. r. - 9 v. r.
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• Pilk 1p ’člūtė RUG
SĖJO ŠEŠTADIENIS. Premijuo
tas romanas. Viršelis ir vinjetės 
Kazio Veselkos. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas 1970 metais. 
Knyga 237 psl., kaina 5 dol., gau
nama “Drauge”.

“Rugsėjo šeštadienis”, laimėjęs 
Draugo romano 19-tąjį konkur
są, yra naujas įnašas lietuvių li
teratūrom Su psichologiniu gilu
mu, šviežiu mūsų dienoms artu
mu ir pilnutiniu įsijautimu į žmo 
gų, istorinės būtinybės mėtomą 
pasaulio kryžkelėje, naujame ro
mane autorė atskleidžia vieną 

w mūsų tautos ir mūsų laiko žmo
gaus gyvenimo iškarpą. Panaudo
dama realybę ir simbolius, dabar
tį ir praeitį, žmogaus sielą ir ją 
pančiojančią aplinką, ji atsklei
džia naują gyvenimą.

“Rugsėjo šeštadienį” skaityto
jas sutiks su dideliu dėmesiu. Sti
liaus sultingumas, ryškūs vaizdai 
ir įdomūs personažų charakteriai 
mus verčia sekti romano gyveni
mą iki paskutinio puslapio.

• ATEITIS, 1970 m. kovo 
mėn. Nr. 3. Lietuvių katalikiško
jo jaunimo žurnalas. Vyr. Red. 
Jonas Šotiūnas, 6641 So. Alba- 
ny Avė., Chicago III. 60629. Ad
ministratorius — Juozas Polikai- 
tis., 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata JAV ir Kanadoje 5 dol. 
susipažinimui prenumerata 3 dol.. 
Garbės prenumerata 10 dol., ki
tur laisvajame pasaulyje 3 dol.

Po eilės metų šiuo numeriu pa
galiau “Ateitis” pasivijo einamo
jo mėnesio laiką. O šitai taipgi 
reiškia, kad žurnalas yra gerose 
redakcijos ir administracijos ran
kose, o tai vėlgi liudija paties 
žurnalo puslapių ir juos skaitan
čio bei juos prirašančio mūsų jau
nimo neišblėsimą. Straipsniai, 
veiklos aprašai, 'jaunųjų plunks
nų poezija ir proza, nuotraukos 
korespondencijos ir kt. leidinio 
puslapiuos perliejama čia tokiais 
jaunatviško rimtumo ir linksmu
mo gūsiais, kad “Ateitį” įdomu 
ir prasminga paskaityti ne vien 
tik moskleiviui ar studentui atei
tininkui, bet ir kiekvienam, kas 
tautine ir kūrybine prasme savo 
sieloje dar yra jaunatviškai gy
vas.

• NEMARIOJI ŽEME. Lie
tuva pasaulinės poezijos posmuo
se. Antologija. Sudarė Alfonsas 
Tyruolis. Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla — išleido Juozas Kapo
čius 1970 m. Knyga didesnio for
mato, 176 psl., kaina 5 dol., gau
nama “Drauge”.

Kaip jos redaktorius Alfonsas 
Tyruolis antologijos pratartyje 
sako, ši antologija savo pobūdžiu 
yra beveik unikuminė: nedaug 
tėra kraštų, kuriuos pasaulio po
etai būtų taip apdainavę. Į ją įei
na poezija apie Lietuvą, imta iš 
lyrinių epinių ir draminių visuo
tinės literatūros kūrinių, rašytų 
700 metų laikotarpyje, pradedant 
istorinės kronikos dvieiliais ir bai 
giant moderniosios poezijos lais
vaisiais ritmais. Antologiją suda
rant, kaip paprastai pirmiausia 
ieškota jau gatavų, spausdintų 
vertimų, bet jų skaičius pasiro
dė besąs labai ribotas. Nemaža 
net žymių visuotinės literatūros 
autorių, rašiusių poezijos apie 
Lietuvą, niekad nebuvo versta. 
Lietuvą liečiančių poezijos teks
tų teko ieškoti įvairiose pasaulio 
bibliotekose (Kongreso, Britų mu 
ziejaus, V. Vokietijos Marburge, 
Uppsalos univer. Švedijoj, Jogai
los universitete Krokuvoj ir kt.) 
ir talkon kviestis visą eilę mūsų 
vertėjų bei poetų, kurių dėka bus 
atsiradęs ne vienas lig tol skai

tytojui nežinomas kūrinys apie 
Lietuvą.

Antologija suskirstyta į skyrius 
chronologine amžių eile. Pir
miausia eina Ankstesnieji amžiai 
(13-15 amž.) Visi šio skyriaus 
vertimai padaryti A. Tyruolio. 
Čia randamos ištraukos iš Ei
liuotos Livonijos kronikos ir kū
ryba ano meto vokiečių, austrų, 
prancūzų poetų, daugiausia as
meniškai dalyvavusių kryžiuočių 
rengiamuose žygiuose į Lietuvą. 
Duota taipgi anglų poezijos tėvo 
Geoffrey Chaucer (1340-1400) 
“Kenterberio pasakojimų” ištrau
ka, kur minima Lietuva.

Humanistinio amžiaus pusla
piai apima 16 ir 17 šimtmečius. 
Tai įvairių tautų poetai, daugiau
sia apie Lietuvą rašiusieji lotynų 
kalba, kaip buvo įprasta tuo me
tu. Šio skyriaus beveik visi verti-, 
mai yra padaryti dr. A. Rukšos.

Romantizmo amžiuje (18-19 
šimtm.) lenkų, vokiečių, rusų ir 
italų poetai taipgi dainuoja apie 
Lietuvą, jos temomis sukurdami 
pasaulinės reikšmės kūrinių. Čia 
minėtini šie autoriai: Adomas 
Mickevičius, Julius Slovackis, J. 
Kraševskis, M. Lermontovas, ir 
kt. Šio skyriaus autorių lietuvių 
kalbon vertėjai: V. Mykolaitis — 
Putina, J. Jonila, A. Dulskis, St. 
Meringis, St. Dagilis, B. Sruoga, 
A. Valaitis, A. Tyruolis, St. Sant
varas, J. Tamulis.

O jau naujuosiuos laikuos(19 
ir 20 amž.) pasipila visa srovė 
latvių, rusų, vokiečių, žydų, len
kų, amerikiečių, prancūzų, suo
mių, estų, gudų ir ukrainiečių, 
net brazilų poetų, rašiusių apie 
Lietuvą. Visų jų posmai pilni y- 
ra meilės ir ilgesio tam kraštui, 
kurių vieniems jis buvo gimtasis, 
kitiems tik iš pasakojimų ar li
teratūros pažintasis, bet visiems 
jis nepaprastas ir brangus kūry
bos šaltinis. Tiesiog ne kartą 
jaudinančiai skamba jų žodžiai 
apie Lietuvą, kaip va ir žydų po
eto Leiba Neidus (1890-1918):

Lietuvos negalėčiau užmiršt 
niekados,

Kai svetur dar labiau ją 
mylėjau.

Neįveiktų tos meilės nė vienas, 
Neišrautų to ilgesio švento...
Arba ir vėl šių dienų vieno 

iš ryškiųjų vokiečių poeto Joha- 
nnes Bobrowski( 1917-1965) žo
džiai apie lietuvišką šulinį:

Mano keliai iš smėlio, dangus 
viršum gluosnių miškelio.
Ei, svirtie, pakilk. 
Mane permerk žeme.

Antologijoje randame 53-jų į- 
vairių tautų poetų kūrybos, lie
čiančios Lietuvos istoriją, gam
tą, žmones, užgriebiančios Lietu
vos žemės specifines nuotaikas, 
būdingus jos bruožus, jos tragiš
kai lyrišką portretą. Prie kiekvie
no autoriaus puslapių antologi
jos redaktorius duoda trumpą to 
ar kito poeto apibūdinimą, jo bio 
grafinius bei bibliografinius duo
menis.

Kas be ko, pasitaiko, sakytu
me, ir tam tikrų techniškųjų ne
apsižiūrėjimų : Adomo Mickevi
čiaus “Pono Tado” ištrauka pa
kliuvus į Juliui Slovackiui skir
tuosius puslapius.

Antologija įvairiais atžvilgiais 
įdomi, įsigytina kiekvienam lite
ratūros ir šiaip knygos bičiuliui.

• ACEN NEWS, January — 
February 1970 m. No. 144. Tai 
daugiau politinio pobūdžio žur
nalas, leidžiamas Europos Paver
gtų tautų asamblėjos — Assemb- 
ly of Captive European Nations 
(ACEN), Žurnalo adresas: Press 
Bureau of ACEN,, 29 W. 57th

St., New York, N.Y. 10019. Me-, 
tinė prenumerata 3 dol.

Žurnalas yra politinio — in
formacinio pobūdžio, kuriame 
laikas nuo laiko užgriebiamos ir 
lietuviškos temos, pateiktos dau
giausia pačių lietuvių. Politinio 
sektoriaus informacija čia bū
na pakankamai tiksli, bet jau to
li g ažu nepakankama, kai poli
tikai manosi galį eiti ir kultūri
nių ambasadorių pareigas. Aki
vaizdus pavyzdys yra ir šiame nu 
meryje, kur Vytautas Vaitiekū
nas savo straipsnyje “Focus on 
Lithuania”, kalbėdamas apie lie
tuvių literatūrą, prisimena iš mi
rusių Donelaitį, Maironį, Že
maitę, Vaižgantą, Putiną, Krėvę, 
Šeinių, Sruogą, Kiršą, iš gyvųjų 
tik Aistį, Brazdžionį ir Miškinį. 
Iš kelių suminėtų dailininkų, pats 
“jauniausias” yra Jonynas. Mu
zikų rasti tik mirusieji, o ir tie 
“jauniausieji” gimę 1896 met. 
(Kamavičius ir Banaitis). Iš mok 
slininkų vėl tik praeitis — jų ei- j 
Įėję pats jauniausias 1893 metais 
gimęs (ir jau miręs) Kazys Pakš
tas.

Šitokios kitataučiams kultūri
nės informacijos akivaizdoje taip 
ir norėtųsi autoriaus politiko pa
klausti: tai kas mes pagaliau esa
me — gyva ir kūrybinga tauta, 
ar tik kokia baigianti išmirti, nei 
dabarties, nei ateities neturinti 
gentis?

Negi informatorius apie mūsų 
literatūrą šiandien tegali pasaky
ti, kone tik tiek, kiek dar prieš 

i kokia 40 metų mokytojas jam 
gimnazijoje galvon įkalė? Negi 
apie lietuvius mokslininkus kal
bėdamas, jis plunksną turi sulau- i 
žyti, priėjęs vos prie Pakšto pa
vardės? Negi politikas informato
rius buvo užsimerkęs visus pra
eitus metus, kad nepastebėjo, kiek 
tų mūsų pačių jauniausių moks
lininkų susirinko į savo mokslo 
ir kūrybos simpoziumą Chicago
je, kurių pavardės jau plačiai ži
nomos ne tik Lietuvių Bendruo
menei, bet ir Amerikos mokslo 
institucijoms.

Jeigu jau tokia grynai pagrabi- : 
nė ir nuotrupinė kultūrinė in- ’ 
formacija, tai geriau šitokios sve- : 
ūmiems visai nekišti, kad jie ne
susidarytų nuomonės, jog mes pa
tys savo tautos potencialią dabar-! 
tį ir ateitį iš gyvenimo ir iš isto- i 
rijos puslapių jau esame išbrau- i 
kę.

I

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1970 m. vasario mėn. Nr. 2. Tė
vų jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žur
nalas. Redaktorius Juozas Vaiš- 
nys, S.J. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 2345 W. 56th

r

RUGSĖJO
SESTADIENIS 

pręmijuoias romanas

Šimui; Lietuvos kartografijos 
klausimu; Aviacijos pažanga; Lie 
tuvių patentai. Arch. J. Kova — 
Kovalskis; Kritulių pasiskirsty
mas Lietuvoje; Pramonės vysty
mo kryptys.

■>£>

BIRUTĖ.
POKELEVICiOTĖ

Draugo premijuoto Birutės Pūke- 
levič.ūtės romano viršelis, pieštas 
Kazio Veselkos.

• MOFV VYT"*8 197 ‘ rret 
sausio — vasario mėn. Nr. 1. 
Skautiškos minties žurnalas. Bro
nius Kviklys rašo apie akademi
nę skautiją vakar ir šiandien. 
Duodama Algio Lapšio ir Vikto
rijos Aglinskaitės eilėraščių. Min
čių akademinio skautų sąjūdžio 

| skyriaus veiklos klausimais pa- 
i beria Liūtas Grinius. Apie mo
terų kovą dėl lygių teisių rašo 
Virginija Sabaliūnaitė. Duoda
ma skautų akademikų šiandieni
nės veiklos apžvalga, nuotraukos 
ir kt.

St, Chicago, III. 60636. Metinė 
prenumerata 5 dol.

Redaktoriaus vedamasis “Ar jie 
besuprantami mums?” Vasario 
16-tos proga užgriebia aktualų 
kartų skirtumo ir kartų susikal
bėjimo klausimą. Rašto baigmi
nės eilutės tokios: “Kiekviena kar 
ta yra skirtinga ir skirtingus da
lykus pergyvena. Pergyventi liūd 
ni ar linksmi įvykiai greitai ne
išdyla, jie ilgai pasilieka. Plyšys 
tarp kartų buvo ir bus, bet jo 
nereikia gilinti ir platinti. J tą 
plyšį dėkime supratimą, įvertini
mą ir pagarbą, tada jis nebus 
toks gilus”. Duodama ištrauka iš 
B. Markaičio, S.J. pamokslo, pa
sakyto mokslo ir kūrybos simpo
ziumo proga. Tęsiamos kardino- 

i lo Suenens interview mintys a- 
pie Bažnyčios vienybę po II Va
tikano susirinkimo. Naujų eilė
raščių puslapį duoda Marija Sau- 
laitytė. Apie ateistus rašo Anice
tas Tamošaitis, S.J. Daug įdomios 
medžiagos paberta atskirų temų 
įprastiniuos skyriuos. O labai ak- 

I tualūs kalbos klausimai spren
džiami naujame, tik šiemet pa
sirodžiusiame “Gimtojo žodžio' 
skyriuje. Skelbiamas ir “Laiškų 
Lietuviams” straipsnio konkur
sas: suaugusiems tema — Kuriuo 
keliu pasukti į kūrybingą ir vie
ningą darbą?; jaunimui tema — 
Jaunimas dabarty ir ateity.

i

• TECHNIKOS ŽODIS, 19- 
69 m. Nr. 5-6. Vyr. red. G. J. 
Lazauskas, 208 W. Natoma Avė., 
Addison, III. 60101. Administra
cijos adresas: A. Pargauskas, 66 
43 So. Francisco Avė., Chicago, 
III. 60629. Metinė prenumerata 
5 dol., studentams — 2 dol.

Šio numerio straipsniai: Sim
poziumas: PLIAS uždaviniai ir 
veiklos apimtis; Dabarties ir atei
ties geležinkeliai; medžiaga suri-

“Mūsų Vytį” redaguoja Ramu
nė Kviklytė, 5747 S. Campbell, 
Chicago, III. 60629. Administruo 
ja Jonas Tamulaitis, 6744 S. Oak- 
ley Avė., Chicago, III. 60636. Žur 
nalo metinė prenumerata JAV ir 
Kanadoj 5 dol., Anglijoj — 1 sv. 
kitur — 2 dol.

• SĖJA, 1969 m. Nr. 4. Lei
džia Varpininkų leidinių fondas. 
Redaguoja Liudvikas Šmulkštys, 
2523 West 69th St., Chicago, 111. 
60629; administruoja J. Urbelis, 
1649 N. Broadw»v, Melrosp Park,

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

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

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

• Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
PilnaJi užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa

III. 60160. Žurnalas “Sėja” išei-1 • SVEČIAS, 1969 m. laykrl-
na 4 kartus per metus. Metinė člo — gruodžio mėn. Nr. 6. Lie- 
prenumerata 5 dol.; šio numerio tuvių evangelikų liuteronų laik- 
kaina 2 dol.

Naujas 88 psl. “Sėjos” nume
ris skirtas žymiajam mūsų vals- 
stybininkui Mykolui Sleževičiui, 
minint 30 metų sukaktį nno Jo AdminhtTatoHuš"-'Fn'casllen- 

teris, 28 Bremen 20, Kurt-Schu- 
macher-Allee II, Etage 4, Woh- 
nung 7. W. Germany. Prenume
rata metams JAV ir Kanadoje 4 
dol., Anglijoje ir Australijoje 1 
ir pusė svaro, Vokietijoje 8 DM. 
Atskiras numeris Amerikoje 60 
centų.

mirties. Duodamas platus Šleže-, 
vičiaus minėjimo Chicagoje ap
rašymas, pluoštas buvusių bend
radarbių atsiminimų, o atskiri 
autoriai dar rašo apie Sleževičių, 
kaip lietuvių demokratijos vadą, 
kaip teatro mylėtoją, jaunuome
nės draugą, teisininką ir užsienių 
reikalų ministerį.

raštis. Atsakingasis redaktorius y- 
ra senj. kun. Adolfas Keleris. 
Faktinasis redaktorius — senj. 
kun. Ansas Trakis, 6620 So. St. 
Louis Avė., Chicago, 111. 60629.

t

ANO LOAN ASSOCIATION
B.

2555 Mest 47th
PLENTY

R. PIETKU£WICZ, frez

Street Tel. LAfayette 3-1083
OF FREE PARKING SPACE

%

Mokama* ui Vienu Me- Nauja* aukAta* dlvi
lu CertlflcatŲ *a*kalta* aendas mokama* ui

Minimum »S,000.00 nneniavtmo sąskaitas.

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

PIRMAD lr KETVIRTAI) 
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. ..

ŠEŠTAD. » v. r Iki 12 v. <1

v. 
v.

> v. r. 4*1 K 
» v r iki 5
Trafilad u t daryt h

1 
f.

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

LIETUVIŲ STAIGA

LUIZ AUTO REPAIR
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF.
KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

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 A:30 vai po pietų.

436-3699

KOSTAS BUTKUS
I

Telef. — PRospect 8-2781

HIGHER INTEREST ON SAVINGS

ANNUM

ANNUM

ON SAVINGS'CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20.000
Interest Is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 
pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits received by the 
lOth of any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificates 
are available at rates of 6% and 5%%.

savinai and Loan Auociation of Chicaga

ASSETS OVER 1141,000.000.00 RESERVES OVER »11,40ff,000.00 (mon fhon twlco tho togai naulremonti) 

4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
HOURSl Mon., Thurs. » A.M. - o P.M. • Tuo»„ Fri. » A.M. • 4 P.M. g Sat. 0 A.M. ■ n Noon a Wod. CIOMd

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.

Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI

DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

F0RMICA KABINETAI



šeštadienis, 1970 m. kovo mėn. 28 <3. DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA Nr. 74 (13) — psl. 7

to, Vatikano II-jo susirinkimo, 
Jungtinių Tautų chartos, Talmu 
do ir Korano citatos. Katekizmo 
tikslas yra skatinti visus gyven
ti krikščioniškai kiekvienoje gy
venimo situacijoje, kaip tai ryš
kiai nusako katekizmo žodžiai: 
“Aš nesu Kristupas Kolumbas ir 
negaliu iš naujo atrasti Ameri
kos, bet aš neriu eiti ieškoti tie
sos ir tai tiesai aš noriu pašvęs- 
ti visą mano gyvenimą, visas sa
vo jėgas, ir visą savo laiką...

KONKURSAI, KRITIKA IR PREMIJUOTASIS
j 
i 

š t įsi i dras Puškinas žuvo dvikovoj 37
Ir neretai meni- metų, gindamas savo žmonos gar- 
ryžtasi patekti į bę, kuri buvo žinoma kaip pigi į

Jaunimo lituanistinių rašinių konkursas
Dienraštis DRAUGAS, norė

damas mūsų jaunimą paskatin
ti labiau domėtis lietuviškais rei- 
kalis, šiais 1970 metais skelbia

Jaunimo lituanistinio 
rašinio konkursą.

1. Rašinio konkurse gali daly
vauti visi lituanistinių mokyklų 
septintojo ir aštuntojo skyriaus , 
mokiniai ir visi aukštesniųjų li
tuanistinių mokyklų moksleiviai.

2. Pradžios mokyklų moki
niams rašinių temos: Ką priva
lau daryti, kad būčiau geras lie
tuvis; Ką aš žinau apie Lietu
vą; Kuo aš galiu padėti Lietuvai.

3. Aukštesniųjų mokyklų moks
leiviams temos: Kokiai lietuviškai 
organizacijai norėčiau priklausy
ti; Lietuvis rašytojas, kurį labiau
siai mėgstu; Lietuviška knyga, ku
rią skaityčiau antrą kartą.

4. Kiekvienas mokinys pasiren
ka savo grupės vieną temą, ją pa
rašo mokykloje ir įteikia moky
tojui, kuris iš visų atrenka tris ra
šinius.

5. Atrinktas rašinys prie mo
kytojo įdedamas į voką, užlipina-i

Jaunimo rašinių konkursui, 4545 
West 63rd Street, Chicago, III. 
60629. Rašinio pabaigoje parašo
ma pavardė, mokyklos pavadini
mas skyrius ar klasė. Ant yoko 
užrašomas pilnas adresas, skyrius 
ar klasė.

6. Konkurso komisija, perskai
čiusi rašinius, atrenka iš kiekvie
nos grupės po septynis rašinius, 
kurie premijuojami: jaunesniųjų 
grupėje 50 dol. pirmoji premija, 
trys premijos po 25 dol. ir trys 
premijos knygomis; vyresniųjų gi 
grupėje 75 dol. pirmoji premija, 
35 dol. — antroji, 30 dol. — tre
čioji, 25-dol. — ketvirtoji ir trys 
premijos knygomis. Rašiniai 
atskiro susitarimo gali būti 
spausdinti DRAUGE.

7. Rankraščius siųsti iki
metų birželio 15 d. (pašto ants
paudas). Premijos skelbiamos ir 
įteikiamos mokslo metų pradžio
je — rugsėjo mėnesį.

8. Sudaromos dvi’konkurso ju- 
ry komisijos: viena — pradžios 
mokyklų mokiniams, antra — 
aukštesniųjų mokyklų mokiniam. 
Kiekvienoje komisijoj bus vienas 
iš Draugo redaktorių ir po pora

mas ir siunčiamas šiuo adresu:1 redakcijos kviestų asmenų.

be 
at-1

šių

• “LITHUANIA 700 Years ’, 
pernai išleisto informacinio lei
dinio apie Lietuvą, antroji, pa
taisyta laida, 458 psl. Manyland 
Books, New York. Knyga išleis
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
fondo (pirm. E. Čekienė) pas
tangomis. Redagavo dr. A. Ge
rutis. Salia redaktoriaus dr. A. 
Geručio įvado ir prof. R. Sealy 
įžangos, toliau seka penkių auto
rių straipsniai: dr. J. Puzino (Lie 
tuvių tautos kilmė), J. Jakšto 
(Lietuva iki pirmojo pas. karo), 
dr. A. Geručio (Nepriklausomo
ji Lietuva ir okupuotoji Lietuva), 
A. Budreckio (Lietuvių pasiprie
šinimas 1940-52 ir Laisvinimo 
pastangos užsieny) ir St. Lozorai
čio (Lietuvos išlaisvinimo gali
mybės). Pabaigoje skelbiama bi
bliografija ir žinios apie autorius 
su jų nuotraukomis. Knyga užsa
koma: “Manyland Books”, Ine., 
84-39 90th St., Woodhaven, N.Y. 
11421. Jos kaina — 12 dol.

Al kelta 
šaukimo misiją, 
ninkas greičiau 
beprotnamį, kaip lietuvių Ciur- dvaro koketė. Levas Tolstojus pa
lioms, a’-ba nusižudyti, kaip o- čiame viduržiemyje išbėgdavęs 
landų van Gogh, negu išduoti sa- basas ant sniego ir ledo, kad su- 
vo kūrybinį credo arba nusilenk- šaltų, nes jį degindavęs nepap- 
ti grubiai gyvenimo realybei. Mu
zikas, dailininkas ar rašytojas gy
vena nerealių vaizduotės vaidi
nių poveikyje, savo pačių sukur
tame fantazijos pasaulyje, nes 
kūrybinis procesas smegenyse gi ir save, tragiškai svaiginantis troš- 
vyksta be pertraukos, net ir poil- kūlys to, ko žemėje nėra. Todėl 
šio metu. Žmonės, daiktai ir ap- atleiskite kūrėjui, jeigu jis pra
tinka kūrėjui tėra manikenai, ku- eidamas nemato savo draugo, nes 
riems kūrėjas uždeda idealųjį sva- ir Dostojevskis neatpažindavęs į 
jonių rūbą. Netenka stebėtis, kad kambarį įėjusios savo žmonos, 
dažnai kūrėjas pasimeta, praran-1 
da kasdienybės nuovoką, nebeat- Nesistebėkite, kad rašytojas mi- j 
skiria tikrovės nuo fikcijos, ir taip nioj jaučiasi vienišas, o skurde — j 
betiksliai žūsta. Pvz. anglų Seks- turtingas. Svarbu, kad jis būtų į 

pyro laikų dramaturgas Christo- gyvas. Linkėkime jam kūrybinės 
pher Marlowe mirė, sulaukės vos gyvybės. Linkėkime kūrybinės ug 
29 metų, nuo draugo špagos, ku- nies kiekvienam kūrėjui, linkėki- 
rios smaigalys žaidžiant pataikė je jos šios dienos laureatei Bi- 
į akį ir išlindo pakaušyje, geriant rutei Pūkelevičiūtei. Kol bus gy- 
stiklais ir stalais besiliejantį vyną, vas mūsų kūrėjas, tol bus gyva ir 
Rusų poezijos genijus Aleksan- mūsų tauta.

1970 Chrysler Newport
Kaina nuo $2,995-00

NEWP0RT — 300 — NEW YORKER

• Skulptorius Petras Vaškys, dykla Freiburge išleido naują ka- 
ir šiais metais buvo pakviestas ir tekizmą vokiečių kalba pavadin

tą “Glauben, leben, handeln”— 
“Tikėti, gyventi, veikti”. Nauja
sis katekizmas, turintis 300 pus
lapių, siekia perduoti krikščiony
bės mokslą, pritaikintą dabarties

dalyvauja “Craftsmen 70” paro
doje Philadelphijoje, kuri buvo 
atidaryta š.m. kovo 6 dieną Ci- 
vic Center patalpose.

Parodoje dalyvauja 30 kviesti
nių pasižymėjusių menininkų ir laikų realybei. Kiekviename ka- 
130 naujųjų talentų. Išstatyta tekizmo skyriuje duodama trum- 
daugiau kaip 500 dailės darbų.

Petras Vaškys gražiai pasirodo1 dėmiomis sąvokomis ir atitinka- 
su 24 dailiosios keramikos dar-' mi klausimai, kaip šias tiesas vyk 
bais kviestųjų dailininkų skyrių- dyti gyvenime. Be to gilesniam 
je. , ;

Philadelphijos lietuviai turėtų įvairių dabarties ir mirusių žy- 
aplankyti šią parodą ir pasidžiau- mių asmenų, kaip popiežiaus Jo- 
gti mūsų skulptoriaus darbais.
Paroda uždaroma balandžio 19 ney, šv. Tomo Akviniečio, Pas- 

dieną.
• Dėmesio vertas naujas ka- i 

tekizmas vokiečių kalba. Vakarų

pas tikėjimo tiesų aiškinimas mo-

supratimui pateikiama taip pat ir

no 23-jo, šv. Arso klebono Vian-

ųualio ir kitų bei nekrikščionių 
Luther King, Sartre, Cesare Pa- 
vese ir kitų atsakymus. Katekiz-

Vokietijos katalikų Herderio lei-1 me Pačiai naudojama Šv. Raš-

IV e Offer To Sovers

rastas karštis, ir tik tarnai jėga 
jį grąžindavę namo.

Kūryba yra nuolatinė kančia, 
kova su viskuo ir visais, įskaitant

Newport 2-dr. Hcrdfop

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 Archer Avė. - Phone VI 7-1515

FUNERAL HOME

4*

0N SAVINGS CERTIFICATES 

0F $10,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

6%
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES

0F $5,000. 0R MORE.
6 MONTH MATURITY PER ANNUM

• Okup. Lietuvoj kilo didelis 
susidomėjimas tarptautine espe
ranto kalba — teigia A. Mekys 
“Tarybinio Mokytojo” laikrašty 
(vasario 11). Lietuviai gausiai 
dalyvavę tarptautiniame esperen 
tininkų susitikime Leningrade 
1969, tradicinėje 11 Pabaltijo sto
vykloje Estijoje, dar jaunųjų sto
vykloje Karpatuose ir 54-me tarp
tautiniame esperantininkų kong
rese Helsinkyje. Lietuvoje išmokti 
esperanto kalbą padeda Mokyto
jų namų esperanto klubas Vil
niuje.

Šiais metais, vasarą, 12 tradi
cinė Pabaltijo esperantininkų sto 
vykia rengiama Lietuvoje. Skati
nama greičiau tos kalbos išmok
ti.

Kiek žinoma, 1941 m. sovie
tams vykdant išvežimus iš Lietu
vos, į nelaimingųjų sąrašus buvo 
patekę ir nemaža nepr. Lietuvos 
esperantininkų.

• Keli parstamoju metu okup. 
Lietuvoje pasirodę leidiniai:“Vel- 
niai”, išleisti 25.000 egz. tiražu, 
kur pateiktos 1966 m. mirusiojo 
dailininko A. Žmuidzinavičiaus 
žinomos velnių kolekcijos. Dai
lininkas juos pradėjo rinkti nuo 
1906 m. ir leidiny paskelbta 100

OF $ 7,000. OR MORE.

1 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES

PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK 
ACCOUNT 

Paid and 
Compounded 

Qua rterl y
Rate effective Apr. I, 1970

5%
PER ANNUM

NOW INSURED TO $20,000
M f V

SAVE AT
• t

Mutual Federal na 
Savings and Loan "

Inos

I

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

velnių rinkinys. Straipsnių san-l—sis vad. meninis, ilgametraži- 
trauka, ir iliustracijų sąrašas pa-| nis filmas. Taigi, Vilniaus kino 
teiktas rusų, anglų, prancūzų ir j studija tiek filmų sukūrė per 
vokiečių kalbomis. | daugiau kaip 25 sovietinio valdy-

Vilniuje išleista ir eilė grynai mo metus, vidutiniškai vos vieną 
partinio, agitacinio turinio kny-| filmą per metus (kartais jų skai- 
gų ir kiekvienos jų tiražas — ne-i čius siekdavo ligi 3-4). Režimi- 
mažiau kaip po 10.000 egz.

(Kyla klausimas — kiek tūks
tančių tų leidinių teks išmesti į 
šiukšlyną? — E. Inf.)

Šioje srityje galima paminėti:J. 
Drabkinos “Baladė apie bolševi
kų pogrindį” ar ukrainiečių ra
šytojo J. Janovskio romaną “Rai-, 
teliai”, pirmą kartą išleistą 1935 
m., kur pasakojama apie komu
nistų įsigalėjimą Ukrainoje. Ro
maną vertė St. Dabušis.

“Maironio ..“Pavasario balsų” 
Vilniuje išleista 12-ji laida. Josios 
tiražas 30.000 egz.

Dar išėjo ir Jurgio Baltrušai
čio eilėraščių rinkinys, rusų kal
ba, pavadintas “Medis ugnyje”. 
Čia surinkti poeto J. Baltrušaičio 
rusų kalba parašyti eilėraščiai iš 
knygų “Žemės laiptai” (1911) ir 
“Kalnų takas” (1912). Elta.

nė spauda nurodė, kad’ “Avė, vi- 
ta”, tai — apmąstymai apie gy
venimo vertę ir prasmę, apie pi
lietiškumą... Svarb. vaidmenyse: 
Klaipėdos Dramos teatro aktorius 
V. Paukšte, B. Babkauskas, be to, 
dar M. Mironaitė, E. Bajorytė ir 
kiti.

• EGLUTE, 1970 m. kovo
■ mėn. Nr. 3. Laikraštėlis vaikam. 
Redaguoja ir leidžia Nekaltai Pra 
dėtosios Marijos seserys, Putnam, 
Conn. Redakcijos ir administra
cijos adresas: Eglutė, Immacųla- 
te Conception Con., Putnam, 
Conn. 06260. Metinė prenume
rata 5 dol.

• Neseniai okup. Lietuvoje I Vestuvėms, 
pastatytas ir leistas rodyti ir So
vietų Sąjungos respublikų žiūro
vams, filmas “Avė, vita” (rež. ir 
statytojas A. Grikevičius) yra 31

H I G H
Paid

5%
PASSBOOKS

5’/2%
$1,000 minimum 

INVESTMENT BONUS PLAN 
Savings

* T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

^§6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

F

PETKUS
— TĖVAS IR SŪNUS—

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRVM MODERNIAKON KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero TOvvnhall 3-2108-09

MKSTF. AUTOMOBILIAMS STATYTI

G £ L £ S
, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms
GUDAUSKŲ 

Beveriy Hills GSlinyčia 
2443 W. 63rd Street. Chieago, Illinoi* 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

RATES
Q u a r t e r 1 y

6%
$5.000 minimum 

2 YEAR CERTIFICATE 

5%% 
$1,000 minimum

1 YEAR CERTIFICATE
Insured to $20,000

Highest reserves

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO l 
MR .NELSON 

Savininko
SAINT CASIMIR

Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. ■— CEdarcresf 3-6335 j
Vienas Mokas nuo kapinių

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

J. LIEPOMS

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

E U D E I K I S
Laidotuvių Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

A. VILIMAS
MOVING
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumu — 
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FKontier 6-1882

•iiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiimiMiiim^

FRANK ZAPOLIS 
10% — 20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas

3208% VVest 95th Street 
Chicago, illinois

Tel. GA 4-8854 ir GR 6-4338
1llllflllllllllllllltlllllUlllllllllllllllllllllllllllllllliniHIIII!llllllhllllllHHII!llllllllllllllllllllUllllB#BI

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 8-8872

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
<TiACKAWTC3S)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Virginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
HM S Hahtcd Streei Tel YArds 7-191 >

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITTS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-1003
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GAVĖNIOS RIMTIS
“Giedra” yra viena iš veikles

nių Chicagoje veikiančių moterų 
organizacijų. Jos nares galima 
sveikinti už daugelį nuveiktų ar 
tebeplanuojamų darbų. Tačiau 
pats prasmingiausias, ir dabar jau 
virtęs tradicija, yra priešvelykinis 
moterų susikaupimas — rekolek
cijos. Jau net 17 metų prabėgo 
nuo tų pirmųjų, kai kun. J. Bore- 
vičius, S.J. ir dvi pasiryžusios gied 
rininkės jas pradėjo. Viena žie
žirba uždegė kitas, ir kas metą 
lankančiųjų skaičius didėjo.

Šiais metais kovo 19,20,21,22 d. 
Tėvų Jėzuitų koplyčia galėjo vėl 
džiaugtis moterų gausumu. Kas 
vakarą rekolekcijos sutraukė apie 
100 narių ir svečių. Sv. Mišių au
ka yra pirmas ir būtinas žings
nis pajusti Kristaus artumą mū
sų gyvenime. Jas kas vakarą at
našavo rekolekcijų vedėjas kun. 
J. Juozevičius.

Trijų vakarų konferencijos

Ketvirtadienio vakarą pamoks
lininkas pateikė kelias mintis. 
“Dievas, visata ir mes”. Poezija 
dvelkią sakiniai ramumu veikė 
klausytojus. Užsibaigus šv. Mi
šioms, visa koplyčia jautėsi pako
pusi arčiau prie Dievo ir laukė 
vėl antrojo pamokslo. Klausyto
jos buvo paliktos tęsti rekolekci
jas savo namų pastogėse, nes pa
mokslininkas pradėjo išpažinčių 
klausymą.

Penktadienio vakaro tema: 
“Mūsų santykis su Dievu ir arti
mu.” Santykį su Dievu ypatin
gai gražiai išryškino, pasiremda
mas evangelijų žodžiais. Santykį 
su artimu paliko pačiai savo gy
venimu įrodyti ir apgalvoti.

Šeštadienio vakaro konferenci
ja buvo parinkta ir taikoma tik 
moterims. Tema: “Moteris gyve
nimo kelyje”. Čia lyg ir metė 
kiekvienai klausytojai pareigos šū 
kį: “Kokios moterys — toks ir pa
saulis. Duokite gerų motinų, ge
rų šeimų...”

Laukta platesnio minčių 
nagrinėjimo

Kelias į gilesnį susikaupimą ne
gali būti pasiekiamas tik 5-10 mi
nučių pamokslėliu. Tiek daug su 
sikaupusių moterų skirstėsi meno 
riai į namus, vis tikėdamos pla
tesnio, prasmingų minčių panag- 
rinėjimo.

Gavėnios giesmės ypatingai 
darniai ir šiltai praskambėjo kop
lyčios skliautuose. Balsingų dai
nininkių ir giesmininkių šioje or
ganizacijoje tikrai nestokoja.

Džiugu, kad kas vakarą kop
lyčia buvo pilna, kad eilės stovė
jo prie klausyklų ir eilės artino
si Jį priimti. Nuoširdi padėka ren 
gėjoms, kurios kas metą rekolek
cijas ruošia. Tikiu, kad visos išsi- 
nešėme mintį — sugebame palik
ti namus ir rūpesčius, ieškome 
nors kartą metuose būti arčiau 
prie Kristaus, kad Jo prisikėlimą 
pilniau suprastumėm.

Bendri pusryčiai

Po šv. Mišių sekmadienio rytą 
Jaunimo centre susirinko per 50 
moterų bendriems pusryčiams.

Pirm. J. Valdienė trumpu žo
deliu pasveikino susirinkusias ir 
pristatė buv. vyr. giedrininkių 
pirmininkes, sėdinčias prie pava
sario gėlėmis išpuošto stalo: A.

GAILUTĖ VALIULIENĖ . kojimą ir susiradimą tikro kelio 
------------ j į katalikybę.

Taip pat pusryčių metu E. Vi- 
Rūgytę, E. Vilimaitę, E. Palio- limaitė kreipės į dalyves prie 
kienę, E. Breimerienę ir Rimą progos paremti finansiniai mū- 

i Pakeltytę. sų atstovę Birutę Šlepetytę —
Pakviesta tarti žodį, E. Vilimai- Venskuvienę Pasaulio katalikių 

tė paskaitė tos dienos rimčiai tin- moterų unijoje.
karną straipsnelį iš “Draugo” —• Maldą prieš pusryčius sukalbė- 
kun. dr. J. Prunskio pasakojimą jo kun. J. Juozevičius, o po pus- 
apie vieno britų kultūrininko ie$- ryčių kun. J. Borevičius, S.J.

Žmogaus ir gamtos draugystė 
mene
Pr. Baltuonio parodos Toronte proga

Kanados Lietuvių katalikų mo
terų draugijos Prisikėlimo parapi 
jos skyrius suruošė parapijos sa
lėje montreališkio Prano Baltuo- 
nio šakninių skulptūrų parodą. 
Atidaromąjį trumpą žodį tarė sky
riaus pirm. A. Kuolienė, plates
nei kalbai pasakyti pakvies, ama 
KLKMD centro valdybos pirm, 
dr. Oną Gustainienę.

Meno supratimas

Kalbėtoja susirinkusiems (apie 
60 asmenų) priminė, jog Pr. Bal- 
tuonis daugeliui torontiškių jau 
žinomas, nes jo kūriniai buvo iš
statyti prieš vienerius metus.

Pr. Baltucnis jau ilgus metus 
kuria skulptūras, naudodamas 
specialias medžių šaknis, išgrieb
tas iš vandens, angliškai vadina
mas “drift-wood”, o taip pat iš
sikastas ir iš miškų. Jis parodoje 
savo darbus pirmą kartą išstatęs 
1967 metais paskatintas dail. K. 
Žoromskio. Pirmoji paroda buvu
si surengta Montrealyje draugėj 

su kitais lietuviais menininkais. 
Jis buvęs pastebėtas ir įvertintas. 
Tada gavęs pakvietimą savo kūri
nius išstatyti Place Vilią Marie 
pasaulinės parodos metu. Po to 
pakviestas dalyvauti parodoje gar 
šioje Place Bonaventūre, Montre
alyje. Vėliau parodos sekusios Bo
stone, New Yorke, Chicagoje bei 
Toronte Jis yra parodoms anga- 
žuoias abar Clevelando ir Wa- 
terloo universitetų.

Anot dalliųin’ės‘seselės Merce 
dės, dažnai kūiyba žiūrovų stai
ga nepagauna. Juo labiau eili
niam stebėtojui tikrąją kūrinio 
vertę (ypač jo mintį) kartais nei 
sunkoka suprasti. Tik pakartoti
nai stebint darbus ir detaliau į 
juos gilinantis, galima tikėtis gi
lesnio supratimo.

Meną .suprasti, jį pamilti rei
kia ir asmeniškos "kultūros, studi
jų bei noro ir sugebėjimo domė
tis žmogaus vidaus pasauliu.

Alfred Menessier yra pasakęs: 
“Meno kūrinys turi išreikšti tai,

kas jaučiama sieloje ir nebūtinai 
tą, ką mato akys”. Todėl ir abs
traktas galįs kalbėti į širdį, jeigu 
toji kalba bus sielos kalba.

Vėl dail. seselės Mercedes žo- 
diais tariant, menininkas yra žmo 
gus, turįs talentą surasti naujus 
tiesos ir grožio aspektus. Jam yra 
duota vizijos malonė, kokios kiti 
žmonės neturi. Jam yra skirta ki
tiems parodyti tokius dalykus, ku 
rių eilinis žmogus jokiu būdu ne
rastų. Menininkas randa formų, 
linijų bei spalvų harmoniją.

Žymi pažanga

Menininkui nepakanka tik kū
rybingos vaizduotės. Jis privaląs 
gerai žinoti ir meno darbo bei kū- 

> rybos techniką, privaląs mokėti 
sėkmingai naudoti darbo priemo
nes ir Lt.

Pr. Baltuonis sugeba medžių 
šaknims įkvėpi1 gyvybės, meniškai 
apipavidalinti, išgauti iš jų skulp- 
ū as, kurios žiū ovus žavi, lakia, 

švelnia linija bei formos subtilu
mu. Jo pusiau abstraktinės skulp- 
ūros išgyventos. Tai jau nebė

gančios šaknys ar medžiai, bet 
?enininko paties vidinė nuotai j 

ka.
Stebint parodą, paminėtina, 

I kad padaryta žymios pažangos, 
kaip skulptūrose, taip ir pačiam 
parodos suruošime. Jei seniau 
jautėsi eksponatų perkrovimas, 
tai dabar vyravo darni išstatymo

Nuotr. V. MaželioPavasarėjant parke

Dainos menininkės naujos knygos 
nristatvmo proga

Pr. Baltuon'.s Slidinėtoja

estetika. Vienos skulptūros suka- j 
bintos ant sienų, kitos dailiai iš
statytos ant fa' - 'st mtų salė
je pasagos pavi 'alų.

Nuotaikingi kūriniai

O kūrinių meniškumas, jų api
pavidalinimas ir suteikimas toms 
yaknims meniško “gyvybingumo” 
tiesiog pasigėrėtini. Daug kūrinių 
buvo parduota.

Štai kelių kūrinių pavadinimų 
ir jų nuotaikų aptarimas: Diri
gentė — labai ekspresyvi skulp
tūra; Svajonė — impozantiška 
moteris, su šypsenėle veide; Ryt
mečio malda — efektingai pakel
tos į dangų rankos; Prieš vėją — 
plaukai atmesti atgal, lietsargio 
rėmai ir t.t.

įdomūs labai gyvulių ir paukš
čių bei gėlių pasauliai: Pelėda, 
Pingvinai, Žuvėdra etc. Iš auga
lų ir gėlių: Pakalnutė (konvali
ja), Grybai, Grybautojai ir t.t.

Skulptūrų kainos — tarp 35— 
350 dol.

Po parodos atidarymo, visi da
lyviai buvo pakviesti į gretimą 
kavinę ir pavaišinti kavute ir py
ragaičiais.

Pr. Alšėnas

įtrauktas į sąrašus

— Aš noriu vesti jūsų dukrą, 
— sako vienas vyras įmonės sa
vininkui.

— Gerai, palikite adresą, jei 
i nieko geriau neatsiras, mes pra
nešime raštu.

Jūs vedęs?

— Liudytojau, jūs vedęs?
—Ne, ponas teisėjau. Aš tik 

taip atrodau.

Jei nuskambėjus koncertinei 
programai, net nepažįstami pub
likos dalyviai veržiasi prie prog
ramos atlikėjų, tiesdami padėkos 
rankas, tai būna gyvas įvertini
mas artisto, pataikiusio ir paga- 
vusio publikos širdį.

Tokį įvykį teko stebėti kovo 8 
d. Jaunimo centre Chicagoje, Lie 
tuvių moterų klubų federacijos 
išleistos knygos “The Lithua- 
nian Woman” pristatymo proga 
vakarienėj, po koncertinės dalies. 
Ją išpildė buv. Lietuvos operos 
solistės Alė Kalvaitytė-Velbasie- 
nė ir Iz. Blaudžiūnaitė—Mote- 
kaitienė. Malonu konstatuoti, 
kad abiejų menininkių tikro pro
fesinio pasiruošimo nepajėgė pa
žeisti nei nepalankios Amerikoj 
gyvenimo sąlygos, nei laiko tėk
mė.

Abi solistės puikioj balsinėj 
formoje, akompanuojant muz. 
Manigirdui Motekaičiui, meistriš
kai išpildė savo pasirinktas pro
gai solo dainas ir duetus: bene 
pirmą kartą Chicagoj išgirdome 
jauno Kanados kompozitoriaus
P. Šopagos dvi nuostabaus gro
žio bei jautrumo meno dainas — 
“Tremtinys” ir “Mylėk, Lietuvi”, 
kurias išpildė sol. Iz. Motekaitie- 
nė. Sol. Alė Kalvaitytė savo ga
lingu, salėje netelpančiu operiniu 
balsu jautriai išpildė Brahmso— 
Kapinyne (vert. Motekaitienės) 
ir savo brolio St. Kalvaičio kom

Aktyviai įsijungusios moterys į Balzeko muziejaus moterų vienetą: iŠ k. Mae Madsen, Adelė Zunienė, 
Judy Stoen, Eve Jerome ir Marion Eisin. Nuotr. J. Kasakaičio

ponuotą “Serenadą” — tėvynės 
ilgesio motyvais (žodž. Motekai- 
tienės). Tai irgi pirmą kartą čia 
girdima puiki patriotinė daina, 
verta nuolat girdė.i mūsų minė
jimuose.

Po solo dainų abidvi solistės 
išpildė St. , Gailevičiaus duetus: 
“Tėvynės ilgesį”, “Žvaigždeles” 
ir Mendelssohno “Rudenį” (vert. 
Motekaitienės), ir priedui vėl St. 
Gailevičiaus žaismingą “Laukiu 
vis”.

Abiejų solisčių puikus susidai- 
navimas, balsų jautrus muzikinis 
balansas, aiški aktoriška tartis ir 
tikras profesinis dainų perteikimo 
bei išpildymti būda? — tai ir bu
vo tas magiškas dainos žavesio 
raktas, kuriuo solistė', laimėjo 

ublikos širdį.
Tarp koncertinių numerių po

etė Gražina Tulauskaitė-Babrau- 
kienė paritai ė pluoštą savo lyri- 

kios. Visos menininkės buvo ap
dovanotos rožių puokštėmis.

S.L.

Kasa ir žentas

— Kur tu taip skubi?
— Atsiminiau, kad neužda

riau kasos, o ten yra mano bū
simas žentas.

— Ar tu juo nepasitiki?
— Pasitikiu, bet jei jis atida

rys kasą ir pamatys, kiek tenai 
yra pinigų, tai, ko gero, gali su- 
žiedotuves nutraukti.

Susirūpinta Indijos vaikais

Pagal anglosaksų įstatymą, 
tradicinis amžius vedyboms buvo 

i 16 m. Dabar norima sumažinti 
gimimų skaičių ir Indija pasi
ruošusi pakeisti mergaičių am
žių vedyboms nuo 15 m. į 18 m. 
Taipgi planuojama vyrukų am
žių vedyboms pakelti nuo 18 m. 
iki 21 m.

Tie pakeitimai reikštų 3 mili
jonais mažiau kūdikių Indijoje 

| kasmet. Apie 21 milijonas kūdi- 
i kių gimsta Indijoje kiekvienais 

metais, tuo būdu pridedant 13 
milijonų kasmet prie gyventojų 

’ skaičiaus, kuris ir taip jau pasie- 
! kė 525 milijonus ir negali savęs 
išmaitinti.

Dr. Chandrasekhar, sveikatos 
ir šeimos planavimo ministeris, 

I bando sumažinti kūdikių gimi
mų skaičių, o taipgi tikisi įvesti 
aborto leidimo įstatymą.

Spartus gyventojų daugėjimas 
yra pasaulio pirmoji problema. 
JAV gyventojų skaičius, dabar 
siekiąs 200 mik, pasieks 300 mil. 
šio šimtmečio gale. Ar mes turime 
pakankamai vietos kitoms 30 
Chicagoms apie 2000 h.? klausia 
amerikiečių didžioji spauda.

Egiptiete pasirenka 
Ameriką

JAV ir Egipto santykiai yra 
šalti. Egiptiečiams JAV-ės yra 
Izraelio sąjungininkės ir jų prie
šas. 1967 m. Nasser nutraukė 
diplomatinius santykius su JAV- 
ėmis.

Tuo tarpu Nasser duktė pasi
rinko Kaliforniją savo medaus 
mėnesiui.

Skamba paradoksiškai? Taip y- 
ra. Nors egiptiečiai stengiasi šyp
sotis Sov. Rusijai, bet vis tiek 
lieka atsidavę amerikiečių kul
tūrai.

Egiptiečių mokyklose vaikai y- 
ra mokomi anglų kalbos; netgi 
pats Nasser prisivertė pagerinti 
savo anglų kalbos žinojimą.

Buv. Lietuvos operos solistė: Iza
belė Motekaitienė ir Ale Kalvaity
tė Velbasienn?
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