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AR MŪSŲ OPTIMIZMAS YRA
BEDIEVIŠKAS, AR

KRIKŠČIONIŠKAS?

Kristaus kryžiaus mąstymo metodika

įmanoma mums šiandien tusi kuo kitu”, sako modernus 
egiptietis teologas Julės Girardi, 
salezietis. Mąstydamas apie be
dievybės formas, jis mano, kad 
šitokia jos forma yra pati pavo
jingiausia; pavojingesnė net už 
kovojančią bedievybę, nes kovo
jantis bedievis Dievą teigia netie-

Ar
suprasti Kristaus kryžiaus pras
mę? — Atrodo, kad tam yra di
delių kliūčių. Vienas mano drau
gas, kalbėdamasis su jaunimu, 
yra pastebėjęs, kad jiems yra vi
sai nesuprantama tokia sąvoka, 
kaip atpirkimas, išganymas ar iš
gelbėjimas. Jie gyvenime nejau- siogiai, būtent savo kova su juo. 
Čia jokios grėsmės, nuo kurios jie “Dramatiškiausia esamos situaci- 
turėtų būti apsaugoti ar iš ku- jos apraiška yra ne tai, kad kai 
rios jie galėtų būti išgelbėti. Kaip kurie seni atsakymai pasidaro ne- 
tada jiems pristatyti Kristaus au
kos prasmę?

Atrodo, kad šį pristatymo darbą 
reikia pradėti labai iš toli. Ir bū
tent, pirmiausia reiktų išsiaiškin
ti, ką reiškia tas saugumo išgyve
nimas, kur| šiandien jaučia ne 
vienas žmogus. Norint aiškintis šį 
nusiteikimą, galima eiti dviem, 
labai skirtingais, keliais, būtent: 
bedievybės keliu ir įgyvendinto 
išganymo keliu.

bepatenkiną, bet tai, kad pačios 
problemos išnyksta” (Concilium, 
23 tomas, 68 psl.).

Tai yra vienas požiūris į nesi- 
domėjimą išgelbėjimu ir išgelbė
toju. Tačiau yra galimas ir kitas 
šio nusiteikimo aiškinimas. Jeigu 
mes į Kristų žiūrime, kaip į realią 
dievišką intervenciją žmonijos is
torijoje, tai negalime manyti, kad 
ji yra viesiškai be pasekmių kul
tūriniame ir visuomeniniame 
žmonijos gyvenime. Kristaus su
teikta žmonijai nauja pradžia, 
tiesa, nėra mechaninio ar biolo
ginio dėsningumo, tačiau ji nega
li būti visai nejuntama. Jo atlik
tas išgelbėjimas negali pasilikti be 
tam tikrų dvasinių, humanistinių, 
organizacijų ir net ekonominių 
išdavų žmonijos istorijoje ir at
skiro žmogaus, ypač tikinčiojo, 
nuotaikose. Dėl to šiandien žmo
gus jaučiasi saugiai, kad jis yra 
Kristaus išgelbėtas.

Galimas dalykas, kad saugumo 
išgyvenimas, kurį turi šiandieni
nis žmogus, reiškia jo trumpare- 

' gišką pasitenkinimą esama aplin
ka, neieškant ar nesitikint rasti 
žmogaus gyvenimo amžinumo. 
Tai yra bedieviškos galvosenos 
šaknys. Žmogus taip apsiblausė, 
kad jam nekyla nei jo prasmės, 
nei net jo visuotinės laimės klau
simai. Jis yra kelyje užsiskleisti 
toje būklėje, kurioje jis šiandien 
yra, ir savo laimės tikisi iš kultu-' 
rinių ir ekonominių vertybių pa
gerėjimo. “Indiferentiškas žmogus koks krikščionybės iškreipimas, 
yra per daug susidomėjęs žmogiš- tai liudija, jog jis buvo savas ir 
kosiomis vertybėmis, kad domė- apaštalui Jonui. Kai jis kalba apie

Kad šitoks galvojimas nėra

APEIGŲ ŠILUMOS LITURGIJOJE BESIEKIANT

Naujas "Krikščionis gyvenime" knygų serijos leidinys

JUOZAS PRUNSKIS

Stasys Žilys, GYVOJI LITURGI
KA.Krikščionis Gyvenime knygų 
serijos leidinys nr. 7. Spaude Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė. 
1970 m. 183 psl. Kaina $5.00. Gau
nama ir “Drauge”
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gyveni-Didžiausias religinio 
mo įvykis šiame šimtmetyje buvo 
Vatikano II suvažiavimas. Jo pa
grindinius nutarimus jau turime 
rūpestingai paruoštame vertime, 
išleistus trijuose tomuose “II Va
tikano suvažiavimas”. Visose kul 
turingose tautose paskutiniaisiais 
metais atsirado gana gausiai vei
kalų, kurie giliau analizuoja II 
Vatikano suvažiavimo nuostatus, 
žvelgdami į juos dabartinės tik
rovės akimis, įvesdami juos į mo
derniojo gyvenimo plotmę.

Vienas iš labiausiai ryškių II 
Vatikano suvažiavimo naujumų 
buvo liturginės reformos. Tai ne
nuostabu, kad ir vienu iš pirmų
jų nuodugnesnių II Vatikano su
važiavimo nutarimų bent vienos 
šakos komentarų buvo žvilgsnis 
į naująją liturgiją. Taip ir atsira
do šis veikalas.

Autorius jau yra naujųjų lai
kų žmogus —Šv. Kazimiero ko
legijos Romoje auklėtinis, teolo
gijos mokslus ėjęs Eichstaette ir 
Gregorianumo universitete Ro
moje, kunigu įšventftitas 1948 m. 
Šešetą metų dirbo prancūziškoje 
Kanados dalyje, Quebecko provin
cijoje. Vėl gilino studijas Romo
je, jas vainikuodamas teologijos 
daktaro laipsniu. Pakviestas Šv. 
Kazimiero kolegijon studijų pre
fektu, dvasios vadu. Drauge dir
ba Vatikane kaip Rytų Bažnyčios 
Kongregacijos archyvistas. Gi
liau domisi religiniais — litur
giniais klausimais ir jau 1964. m. 
yra išėjusi jo knyga apie sakra
mentus “Gyvenimo šaltiniai”.

Taigi autorius pažįsta ir mo
dernųjį Vakarų pasaulio gyveni
mą, ir krikščionybės centro nau
jųjų laikų religines idėjas, ir yra 
arti Vatikano sluoksnių. Jis sie-

kia įnešti daugiau religinės švie
sos į lietuvių dvasinį gyvenimą, 
tardamas, kad “tik šviesoje gali
ma pažinti daiktus ir visa, kas 
yra aplinkoje. Tik šviesa atsklei
džia tiesą”. (130 p.).

Savo šio veikalo tikslą nusako: 
“Bandysime atskleisti liturgijos 
esmę, jos antgamtinę ir žemišką
ją tikrovę... Gvildensime sudeda
muosius liturgijos pradus, kurie 
yra visada, nors ne visada tos- pa
čios formos... Bandysime nušvies
ti liturginės tikrovės sudėtingu
mą, kad prieš akis iškiltų nuos
tabiai turtinga ir gili teologinė 
perspektyva”. (14 p.).

Ir vykdo tai su logišku nuo
seklumu, žvelgdamas į Kristaus 
ir Bažnyčios vietą liturgijoje, iš
ryškindamas liturgijos bendruo
meniškumą, dalyvių veiklumą, 
gilindamasis į Mišias, žodžio li
turgiją, breviorių, švenčių pras
mę, sakramentalijas, liturginius 
ženklus, svarstydamas kūno vie
tą liturginėse apeigose, žvelgda
mas į liturginio pamaldumo sa
vybes, sustodamas ties liturgijos 
atsinaujinimu ir Bažnyčių vieny
be.

Visų tų autoriaus svarstymų 
pagrinde — II Vatikano suva
žiavimo nutarimai. Stipriai atsi
remiama į Šv. Rašto tekstus. Au
toriui liturgija yra “lyg koks Baž
nyčios ir Kristaus suspindėjimas 
pasaulyje”. Anot autoriaus, litur
gija moderniam žmogui padeda 
net išsinerti iš dabarties daugelio 
jaučiamo vienišumo: “Su artimu 
žmogus manosi esąs surištas tik 
biznio reikalų ryšiais, kuriuose 
nėra meilės. Jei vėl jis pamėgtų 
liturginę bendruomenę, jis dvasiš
kai sušiltų ir atsigautų. Liturgija 
verčia palikti savąjį “aš”, verčia 
valandėlei užmiršti savo reikalus 
ir pasinerti Dievuje kartu su vi- 
sa'is broliais, vis tiek, kokie jie be
būtų” (59—60 p.)

St. Žilys moka taikliai pasaky
ti. Pvz. kalbėdamas apie krikštą 
ir krikščionių kunigystę, jis taria: 
“Krikštu žmogus tampa vieninte-

Prisikeliantis Kristus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Vilniuje. 
XVII amžiaus skulptūra.

lio, vyriausiojo kunigo Kristaus tikintysis...” Bet krikštytam atvi- 
narelis, atsiduria bažnytiniame ras kelias žengti dar vieną esmi- 
pasauliečių luome ir gali veikti nį žingsnį, pasijaučiant esant 
liturgijoje kaip mūsų vadinamas' krikščionių kunigystės pareigose:

“Naujoje Dievo tautoje visi pilie
čiai apsivelka Kristumi ir patepa
mi kunigystei. Izraelitų vyriau
sias kunigas tik kartą metuose 
galėdavo įžengti į Šventų Šven
čiausiąją šventyklos dalį. Krikš
čionys gali ir privalo žengti pas 
Tėvą Kristuje, kur jų laukia tė- 
vonystė. Mozė vienui vienas už
kopė į Sinajaus kalną su Dievu. 
Naujosios sandaros žmonės lais
vai kopia į gyvojo Dievo miestą, 
į dangiškąją Jeruzalę”. (45-46p.)

Autorius sugeba pravesti vaiz
džias, iškalbingas paraleles. Kny
goje skaitome: “Kaip Mišių pabai
goje yra dalijama Dievo Kūno 
duona, taip jų pradžioje yra dali
jama Dievo žodžio duona, be ku
rios tikintysis negali gyventi. Die
vas pirmiau prabyla išganingu 
žodžiu, kad žmogų paskatintų la
biau atsiverti sakramentui” 
(83p).

Sklandžiai įveda į Bažnyčios 
pastangas liturginius dalykus su
dabartinti. Pvz. informuoja, kad 
“susirinkimo pageidautąjį brevio- 
riaus pertvarkymo darbą vykdė 
apie 80 liturgijos ir Šventojo Raš
to žinovų. Rinktinė vyskupų ko
misija dukart metuose paržiūrė- 
jo žinovų atliktą darbą...” (96 p.)

Autorius nesibaido naujų ter
minų, parinkdamas juos gana 
taiklius, pvz. dievogarba, eucha
ristinio pamaldumo išaugos.

Deja, knygoje net keletoje vie
tų esama pasilikusių korektūros 
klaidų, pvz. įirodo (38p.), u Kris
tumi ( -su Kristumi, 73), tikji- 
mas ( - tikėjimas, 84 p.).

jauną krikščionį, jis jį vaizduoja
si, kaip žmogų be baimės. “Meilė
je baimės nėra; tobula meilė grei
čiau varo šalin baimę, nes baimė 
turi ryšio su bausme; kas bijo, tas 
dar netobulas meilėje” (Jono 4, 
18). Taigi krikščioniškai nuotai
kai yra savas ramumo jausmas. 
Šis ramumas ap. Jonui yra ženk
las, kad mes esame Dievo aki
vaizdoje (1, Jon. 3,19). Taigi sau
gumo išgyvenimas nėra kas nors 
nekrikščioniško, bet greičiau tai 
yra krikščionybės ženklas.

' Bet kaip tada yra su Kristaus 
kryžiaus išgyvenimu? Išeina, kad 
pats Kristaus kryžius sunaikina 
mumyse pagrindą jo išgyvenimui. 
Tam tikra prasme taip ir yra. Jis 
sunaikina pagrindą kontempliuo- 
tj kryžių, kaip beviltybės ir kaip 
blogio laimėjimo apraišką. Ta-

čiau kryžiaus mąstymas mums tis, kad'mes nesame vieniši, kad 
yra reikalingas, kad mūsų opti- Dievas muš myli ir kad Kristaus 
mizmas nepasidarytų bedieviškas, kryžiaus realizmas yra tos tiesos 
Jis mums sako, kad mūsų išgelbė- apraiška. Taigi, mūsų kryžiaus 
jimo vyksmas dar nėra baigtas, mąstymas neturi būti pirmoje ei- 
Mes neturime manyti, kad mūsų Įėję jausminis, bet teologinis, 
gyvenimas jau yra visais atžvil- Kryžiuje mes turime ieškoti savo 
giais ištaisytas ir kad nebėra ko saugumo pagrindo, 
daugiau taisyti.

Turint tai prieš akis, galima 
pasidaryti šias pastabas ar nusi
statyti šias gaires mūsų kryžiaus 
mąstymui.

1. Kad mūsų saugumo išgyve
nimas nevirstų bedievišku, mes 
turime rasti jo ryšį su Dievu. Mes 
neturime manyti, kad mūsų sau
gumas yra mūsų padarinys, ir 
mes niekam nieko nesame skolin
gi. Kokiu nors būdu turi mums 
grįžti pagrindinė žmogiška min-

2. Kryžiaus misterijos realiz
mas ir jos brutalumas turi savo 
teologinę prasmę tuo būdu, kad 
mums sako, jog jokia, net žiau
riausia žmogaus gyvenimo situa
cija nėra anapus Dievo pasiekimo 
ribos. Vietoj jausminio Kristaus 
kančios atkūrimo mes turėtume 
kryžiaus misterijos šviesoje pa
žvelgti į savo kentėjimus ir trage
dijas. Mąstydami Kristaus kentė
jimus, neišimkime jų iš kitų šios 
dramos dalyvių kentėjimų ir tra-

mbkbkmmmbbmk
M

gėdiju tarpo. Imkime viską pilna
me kontekste. Kristaus dramoje ir 
mes vaidiname įvairius vaidme
nis. Kartais mes čia esame nusi
kaltėliai, kurie gailimės, kartais 
tokie, kurie nesigailime. Kartais 
mes esame teisingi baudėjai, kar
tais neteisingi žudytojai. Kartais 
tačiau, mūsų tarpe yra žmonių, 
kurie savo kentėjimu ir mirtimi 
mūsų gyvenimą padaro sauges
niu.

Kristaus kryžiaus misteriją rei
kia imti ne kaip atsietą vieno 
žmogaus kančią, bet reikia ją pa
dėti visos žmonijos vilčių ir ken
tėjimų skalėje ir joje ieškoti pa
laimos kiekvieno mūsų laimei ir 
saugumui. Kančios brutalaus re
alizmo prasmė yra parodyti, kad 
nėra neišgelbimoš situacijos.

V. Bgd.

Veikalas besisielojančiam reli
giniais klausimais, besidomin
čiam liturgija — bus naudingas. 
Bet ne vienas iš skaitytojų jį 
skaitydamas ilgėsis ko nors šil
tesnio, kur būtų susemta dauge
lio kraštų naujųjų šios rūšies vei
kalų šilima. Šis veikalas rikiuoja
si į seriją knygų, kur kodifikuoti 
'Vatikano nutarimai, kur sutelk
ti ilgi ir originalūs St. Ylos tyri
nėjimai apie Šiluvą Žemaičių 
istorijoje, kur prof. A. Maceina 
taria žodį apie Didžiuosius dabar
ties klausimus. Kad šioje religi
nių studijų grandyje ši knyga ne
pasiliktų silpniausias narelis, rei
kėjo ypatingų pastangų. Kiek čia 
autorius buvo sėkmingas, palik
sime spręsti skaitytojui.

Bet reikia pasidžiaugti, kad lei
dėjai rūpinasi kuo tobulesniu šios 
serijos veikalų apipavidalinimu. 
Kalbą tikrinti buvo pakviestas 
Vladas Kulbokas, o įrašus piešė 
dail. Telesforas Valius. Abudu 
aukštų kvalifikacijų žmonės, ir jų 
ranka pastebima. Krikščionis Gy
venime serijos redakcinę vadovy
bę sudaro: prel. dr. V. Balčiūnas, 
dr. J. Girnius, kun. dr. J. Gutaus
kas, kun. St. Yla, prof. dr. A. Ma
ceina, kun. dr. T. Narbutas, prof. 
S. Sužiedėlis. Visi didelių sugebė
jimų žmonės, nors ne per visų 
rankas naujieji Krikščionis Gyve
nime leidiniai pereina.
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AR KAS NORS DAROMA GRYNAI LIETUVIŠKOS 
OPEROS KRYPTIMI?

Pokalbis su Chicagos Lietuvių operos pirmininku Gediminu Kazėnu

Chicagos Lietuvių operos cho
ras artėjantiems šiemetiniams G. 
Verdi “Traviatos” spektakliams 
pasiruošė, turėdamas gražų bu- 
rj — viso 78 choristus. Salia jų 
dar septyni šiuo metu neaktyvūs 
choristai talkininkauja įvairiuo
se technikiniuose scenos darbuo
se. Vieneto sudėtingą administra
cinę naštą neša valdyba, kurios 
pirmininkas šiais metais yra Ge
diminas Kazėnas. Į lietuviškosios 
dainos puoselėtojų eiles jis įsi
jungė Vokietijoje, kur dainavo 
prie JAV kariuomenės lietuvių 
sargybų kuopų sudarytam chore. 
Įdomu, kad chorui tuo metu di
rigavo vienas iš dabartinių Chi
cagos Lietuvių operos chor
meisterių — Alfonsas Gečas ir ži
nomas muzikos kritikas Balys 
Chomskis. Vėliau Chicagoje G. 
Kazėnas įstojo į Br. Jonušo veda
mą vyrų chorą, drauge su choru 
įdainavo plokštelę, po to sekė 
trumpa pertrauka vedyboms bei. 
vakarinėms studijoms. Į Lietuvių 
operą sugrįžo, ruošiantis “Aidos” 
pastatymui. Kai Chicagos Lietu
vių opera dešimtmečio sukakčiai 
atžymėti rengėsi statyti “Graži
ną”, G. Kazėnas buvo išrinktas 
į valdybą. Nuo to laiko kelerius 
metus valdyboje jis ėjo vicepir
mininko pareigas, daugiausia rū
pindamasis dekoracijomis bei sce
na.

šiais metais Chicagos Lietuvių 
opera švenčia 15 m. savo gyva
vimo sukaktį. Todėl vienetui pir
mininku vėl reikėjo išrinkti to
kį žmogų, kuris būtų energingas, 
judrus, pebijantis darbo. Toksai 
buvo Vyt. Radžius dešimtmečio 
sukaktyje, tokie buvo jo įpėdi
niai, toks yra ir G. Kazėnas.

Kazėnų namuose, Marąuette 
Parke, kur auga lituanistines mo
kyklas lankąs ir skautiškoj veik
loj aktyviai dalyvaująs atžalynas, 
duktė Ramunė ir sūnus Kęstutis, 
dar jaučiama praėjusių jaunimo 
demonstracijų, iššauktų Kudir
kos išdavimo, nuotaika. Sienoje 
matau sūnaus rašinius lituanis
tinei ir amerikietiškajai mokyk
lai apie tą visus sukrėtusį įvykį 
— Kudirkos išdavimą sovietams, 
dar užsilikę ir demonstracijose 
nešti plakatai. Bet mano tiesiogi
nis apsilankymo tikslas — pokal
bis apie operą:

— Kurie įspūdingiausi momen
tai prisimena iš Lietuvių operos i 
per 15 metų jos nueito kelio?

— Įspūdingiausias buvo Verdi 
“Reąuiem” ir B. Markaičio “Vil
niaus varpų” koncertas, kurį sky- 
rėm partizanų ir visų žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę prisiminimui. 
Nors tai buvo nė operinis, bet 
vienas iš pačių didžiausių mū
sų pastatymų, pareikalavęs dau
giausia darbo ir jėgų. Gaila kad 
viso to'tegalėjo būti tik vienas 
spektaklis. Po “Reąuiem” man, 
kaip choristui, tikrai didelį įspū
dį paliko “Fidelio” ir, aišku, 
“Traviata”, su kuria vėl išeinam 
paminėti mūsų vieneto 15 metų 
kuklią sukaktį.

— Ar nebuvo dienų, kada pa
dėtis atrodė kritiška ir maža he- 
turėjot vilties, kad opera išsilai
kytų?

— Su kiekviena naujai užpla
nuota opera, kada kasa yra be
veik tuščia, o numatomos išlai
dos —milžiniškos, atrodo, kad 
padėtis yra beviltiška. Bet, kai 
pradedą plaukti mecenatų aukos 
ir žmonės įsisiūbuoja pirkti bi
lietus, padangė giedrėja, ir tada 
jau galim galvoti, kad opera ir 
kitą sezoną gyvuos. Parduoti bi
lietai dar nesudaro operos išsi
laikymo materialinio pagrindo. 
Operos nebūtų, jei ne mecenatai 
ir rėmėjai, kurie suteikia progos 
mūsų plačiajai visuomenei turėti 
kasmetini operos sezoną. Todėl 

lietuviai ir yra vienintelė tautinė 
grupė išeivijoje, kuri sugebėjo be 
pertraukos per 15 metų išlaikyti 
savąją operą.

— Teko girdėti užuominų, kad 
ir šiame sezone, kurio premjera 
jau nebetoli, buvo ilgai svarstyta, 
ką pasirinkti?

— Aišku, buvo ilgai galvota 
kaip paminėti Chicagos Lietuvių 
operos 15 metų sukaktį ir tuo pa
čiu pagerbti Lietuvos valst. ope
ros kūrėjus, kurie prieš 50 metų 
įgyvendino Lietuvos valst. operos 
idėją “Traviatos” pastatymu. To
dėl sukakties proga ir buvo pa
sirinkta ana, pirmoji lietuvių kal
ba dainuota, opera.

— Kuo šiemetinė skirsis nuo 
ankstyvesnio “Traviatos” pasta
tymo, ton paėion scenon išvesto 
Chicagos Lietuvių operos?

— Kai dailininkas grįžta kitą 
dieną prie savo kūrinio, jis kuo 
nors papildo kompoziciją, keičia 
spalvas. Ir aš manau, kad šio se
zono “Traviatą”, pasimokius iš 
labai mažų klaidų, bus galima 
perduoti kiek tik įmanoma tobu
lesnėj formoj. Taip pat bus visai 
naujos dekoracijos (dail. J. Daug- 
vilos), nauja režisūra (A. Kučiū- 
no) ir eilė naujų solistų. Žodžiu, 
pastatymas bus visai naujas.

— Pirmojoj spaudos konferen
cijoj sausio mėn. entuziastingai 
užsiminėt apie jaunimą, kad jis 
gausiai stoja į operos chorą. Ar 
ir šiuo metu esat toks pat opti
mistas?

— Kiekvieno choro nugarkau VI. Rmjs. cenatas yra kun. Juozas Prunskis,

Chicagos Lietuvių operos valdyba: (iš k. į d.) S. Džiugienė, pirm. G. Kazėnas, G. BCčiūnaitė. Stovi: Vyt. 
Radžius, J. Vidžiūnas, V. Momkus ir V. Marčiukaitis. Nuotr. V. Kauliaus, SJ

Pasaulis neteko Stravinskio
• Igoris S'ravinskis, vienas 

reikšmingųjų kompozitorių šio 
šimtmečio muzikos raidoje, pra
ėjusį antradienį (balandžio 6 d.) 
mirė New Yorke, sulaukės 88 
metų amžiaus. Kompozitorius 
buvo gimęs Rusijoje. Tačiau po 
bolševikinės revoliucijos pasi
traukė į Vakarus, o 1938 m. at
vyko j JAV ir gavo šio krašto 
pilietybę.

Igoris Stravinskis buvo bene 
ryškiausias naujų muzikos kelių 
ieškotojas ir jų atradėjas savo 
gyventame amžiuje. Nuq muzi
kinės raidos neatsiliekąs, dina
miškas jis išliko iki pat gilios 
senatvės, kai triukšmą Pary
žiuje 1913 metais sukėlęs jo ba
letas “La sacre du printemps” 
/Pavasario apeigos) jau yra 
šiandien laikomos klasikiniu vei
kalu.

Stravinskio protėviai kadaise

į Lenkiją nusikėlė iš Pabaltijo. 
Tik kompozitoriaus senelis apsi
gyveno jau Rusijoje. Pati Stra
vinskio pavardės šakn:s yra lie-

Igorls Stravinskis

lis yra veteranai. Ir kartu kiek
vieno choro ateitis — jaunos me
ninės jėgos. Pas mus, šalia su di- 
dele patirtimi organizaciniame 
darbe dirbančių veteranų, į val
dybą pamažu įtraukiamos ir jau
nosios jėgos, ir tuo pačiu ruošia
mas kelias, kad būtų kam ateity
je veteranus pavaduoti. 30 pro
centų šiuo metu operos chore dai
nuojančių narių sudaro tie žmo
nės, kurie mokslus baigė jau A- 
merikoje. Tad šiuo klausimu esu 
toks pat optimistas, koks buvau 
sausio mėn.

— Kaip, sekėsi paruošti “Tra
viatos” spektaklius?

— Choro muzikinės repeticijos 
arba muzikinis paruošimas be
veik baigtas. Vyksta vaidybinis 
apipavidalinimas ir solistų bei 
ansamblių suvedimas į bendrą 
meninę visumą. Viskas rieda taip, 
kaip buvo suplanuota. Mums iš 
šalies atrodo, kad tenoras S. Wi- 
cik dar labiau patobulėjo lietu
viškojo teksto tarime..

— O kaip su kitų metų sezo
nu?

— Artėjant prie “Traviatos” 
premjeres, atrodytų, kad visa mū
sų veikla ir bazuojasi šios operos 
pastatymu. Bet taip nėra. Turim 
jau planus ir kitam sezonui, ku
rie, priėmus juos visuotiniam vie
neto susirinkimui, bus paskelbti 
visuomenei.

— Ar kas nors planuojama 
naujos lietuviškos operos krypti
mi?

— Galiu atsakyti, kad taip.

laikraštininkui, tais metais perio
dikoj labiausiai pasitarnavusiam 
lietuvių krikščioniškoskųltūros la
bui. Premijos iniciatorius ir me-

tuviška, sietina su Strėva. Anot 
kalbininko A. Salio, jei kompo
zitoriaus protėviai kilę iš Pabal
tijo, tai jie turėjo būti tik iš Lie
tuvos. Įdomu dar ir tai, kad mū
sų kompozitorius Darius Lapins
kas Stravinskio “Pavasario 
apeigose” randa neabejotiną lie
tuvių liaudies muzikinių moty
vų . panaudojimą. Plačiau apie 
Igorj Stravinskj kitą šeš adienį 
kultūrinio Draugo puslapiuose 
parašys kaip tik Darius Lapins- 
kas.

FILMU KONKURSAS '
Fordo bendrovė ir Chicagos 

Tarptautinis filmų festivalis pa
skelbė trumpučio filmo konkur
są, kur būtų išryškinta laisvės 
mintis. Pirma premija 1,000 do
lerių, kitos keturios mažesnės. 
Konkursui filmą reikia pristaty
ti iki rūgs. 10 d. Adresas: 7th 
Annual Chicago International 
Film Festival, 12 East Grand 
Avė., UI. 6C611. čia galima gau
ti ir smulkesnių informacijų.

Žurnalistikos ir mok >lo premijų mecenatas “Draugo” redaktorius 
kun. Juozas Prunskis.

įsteigiama kasmetinė premija 
laikraštininkui

Lietuvių Katalikų Mokslo aka
demija įsteigia nuolatinę, kasme
tinę 500 dolerių premiją lietuviui

kuris pasirūpins atitinkamu įna
šu, iš kurio palūkanų bus kasmet 
teikiama premija laikraštininkui. 
Pagrindinis įnašas pasiliks L.K.
M. akademijos nuosavybė.

L.K.M. akademijos centro val
dyba jau yra priėmusi premijų 
fondo reguliaminą ir premijų 
teikimo nuostatus. Jų projektą pa
ruošdamas, nuoširdžiai pasidarba
vo akademijos pirmininkas kun. 
prof. Ant. Liuima, palaikydamas 
nuolatinį ryšį su kun. J. Pruns- 
kiu.

Premijai skirti bus sudaroma 
jury komisija kasmet vis kitoje 
lietuvių kolonijoje. Komisijos bus 
sudaromos ne tik JAV-se, bet kai 
kuriais metais ir Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Europoje, Australi
joje. Premijai kandidatus moty
vuotu raštu galės siūlyti visi. Ju
ry komisija iš pasiūlytų ar visa' 
naujų parinks laikraštininką, ku
riam tais metais bus skiriama pre
mija. Premija bus teikiama la
biausiai kūrybingumu savo žur
nalistiniame darbe pasižymėju
siam laikraštininkui, bet taip pat 
bus atsižvelgiama ir į sąlygas, ku
riose jam tenka dirbti, ir į paro
domą pasiaukojimą lietuviškai 
periodikai.

Jury komisija bus sudaryta dar 
šią vasarą, ir ji iki metų pabaigos 
parinks premijuotiną laikrašti
ninką, kuriam premijos paskyri
mą paskelbs L.K.M. akademija, 
nustadydama, kur ir kada premi
ja bus įteikta.

Ateinančiais, 1972, metais L.

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 IVest 63 rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10-—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susltaru. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. IVAIbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683

DR, K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6443 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 
lei neatsiliepia skambuti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čios Ir California

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakari 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

K.M. akademija paskelbs premi
ją ir už mokslo darbą. Ir ši premi
ja bus duodama kasmet, po 1.000 
dolerių. Ir šios premijos niciato- 
rius bei mecenatas yra kun. Juo
zas Prunskis.

Sociologine žurnalistų 
studija

Illinois univers teto sociologi
jos profesorius J. W. Jchnstone 
praves dvejus metus užtrunkan
čią JAV žurnalis'ų studiją. Tam 
panaudos Chicagos univers'teto 
turimą JAV viešosios nuomonės 
tyrimo centrą. 'Bus apklaus'nė- 
ta 1,800 amerikiečių reporterių, 
rašytojų, korespondentų, laik

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ TR ŠLAPUMO T\KI 

CHIRURGIJA
Tel 695-053 — Elgir.

125 No. Liberty Street 
Route 25. Elgin. Illinois

Tel. ofiso HE 1-5819 rez 388 2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7Ist Street
Vai.: pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet; 
antr., penkt 1-5, treč. tr šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčmš

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR. 6-2400

Vai.: pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10-4; šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960

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

EMOCINES LIGOS 
GRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologinfi Chirurgija
6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-9O8I

DR, JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai fr nuo 5 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki I vai.

»fs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63 rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 
ki 8 vai. Trečlad Ir šeštad uždaryta

iflso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49:h Court, Cicero
Vai kasdeti 10-12 ir 4-7 Trečlad Ir 
eštad tik susitarus.____________

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 St Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525 

Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VV. 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K ĖDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUTLDINO 

7156 South VVestern Avenue 
irmad, antrad., kevirt. ir penk> 
įuo 11 vai. lkl 1 vai. p p. tr nu' 

«—8 vai. vakare. Trečlad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai p. p., šeštad 

11 vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiao telef. RE 7-1168

Rea. teL 239-2919

rd ofiso tr buto OLympic 3-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien — 3 vai. ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7 Ist Street
Tel. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijne) 

Vą|Andn» 

raštininkų, redaktorių, dirban
čių ’aikraščiuese, ' elevizijoje, 
radijo stotyse, žurnaluose, žinių 
agentūrose ir vadinamoj pogrin
džio spaudoj.

MIRĖ TELEVIZ.UOS 
PIRMŪNAS

Salt Lake mieste mirė mc'.s 
lininka3 Philo T. Farnstvorih, 
64 m. amžiaus, ištiktas širdies ata
kos. Jis sudarė pirmuosius pa
grindus dabartinei elek re inei 
televizijai ir turėjo 165 pate - 
tus iš šios srities. Ji-, dar 193" 
m. Franklino institute. Philcflol- 
rhijoje, per 10 dienų demon-tra 
vo pradedamą sudary t televi
ziją.

Oflnn IIF I-IHIM lUrif PU

3R I. ME$MU$W
GYDYTOJAS TR. CHIRURGĄ1 
srrri vi v nr vihai 1 i igo 

2454 VV. 71M Streci
(71 ON Ir Campbell Avė kn.nim-i

Pirm. Ir petikt. 2 —- 8 p p 
Antrad Ir ketv 9 - 11 v r

ir 4—8 p p. Šeštad. 9 v r iki 12

drTfrank pleckas
OPTOMETRISTAS 

i Raibo lietuviška

2618 VV 71st St. — Tel. 737-5141
Tikrina akis Pritaiko akinius Ir 

“contact linses”
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CITRURGAS 
specialybe vidaus ligos 

5159 South Damen Avenue 
I Tel. Ofiso PR 6-7COO; Namu 925-7691 
į Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
■ Vai. plrmad., antrad.. ketvlrtad ti 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290; ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(llj appointment,,

0R, LEONAS SEI8UTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostai* 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 VVest 63rd St.

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad nuo 5 - 7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Kez. 14»-55ač

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ

Adresas. 4255 VV. 63rd Streel
vJfLao Lei. ILJLiiaiM* u-44i- 

JU*x GlCovelhUl U-OUI 3 
maudos pirm, ir kel nuo te .t, 

K1 2 .ai p. p U uuo < Ik) s v «ai 
mtr Ir penkt nuo i 2 tkl 2 vai p.t 
ir vakarais pagal tsusiuirimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS 'R CHIRURGĄ.- 
Bendra praktika Ir chirurgija 

Ofisas 2750 W. ilsi Streel 
telefonas 925- 8296

Valandos i—8 v. v. penktad lt)—11 
ryto 2 Iki 8 vai vak Šeštad 1 ik' 
< vai vak Treč. tr Sekmad uždaryta 

Rezid. tel WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoo
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiao vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai tr nuo 6 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
alku pagal susitarimą.

Of Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6IM

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA (R CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

Vai.) pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3197 VVest 71st Street
Vai: 2 lkl 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v.
Treč Ir šeštad pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 ir 6—8;
penkt 2—&. šešL pagal susitarimą.
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Iš stalčnės poezijos Lietuvoje

Pasikalbėjimas su Išganytoju šv. Velykų proga
P. VELYKAITIS

Pažįstame Tave, iškeltą ant altoriaus, 
Paauksintą, išgražintą Karalių.
Pažjstame paveiksle nutapytą
Su šviesia aureole.

Žinome Tavo gyvenimo istoriją;
Tu vis toks slebuklingas,
Išpuoštas,
Didus
Žengi per knygų puslapius,
Paveikslus ir granitą;
Tu ir giesmėj skambi mums
Toks mistiškas ir švelniai tolimas — 
Tu, iš sakyklų šimtmečiais mums 

aiškintas, sakytas

O mes ne šitokio Tavęs šiandieną 
trokštame.

Ben kartą jau nuženk nuo tų 
paauksintų pastolių,

Padėki skeptrą ir vainiką — 
Šiand'e jau ne madoj Karaliai, 
Mes norime jaust taip Tave, 
Kaip savo profsąjungos narį, 
Mylėti norime, kaip brolį. 
Juk tiktai tam apsivilkai Tu 

žmogaus kūną,
Skausme buvai moters nešiotjas
Ir užgimei skurde ant šiemo. 
Tegu... ten angelai tada giedojo, 
Tegu žvaigždė ten švietė — 
Žvaigždės šiandieną neviliojai 
Angelai? Dvasios ne šito svieto. 
Betliejuje brangus mums tiktai

Kūdikis,
Virpąs nuo šalčio tamsioje kūtėj. . .
Tiesa, nusilenkė tam Kūdikiui tada karaliai, 
Užtai, kad dar nebuvo prezidentų.
Ir Erodo kariai vaikus išžudė, 
Nes išvalyt visuomenę reikėjo 
Nuo pr.iešingo valdovui diego —
Išrauti su šaknini — būt mūsiškai pasakius.

Tu išvengei mirties tada — 
Egiptan asilaite jojai, — 
Šiandien sakytumėm — j užsienį pabėgai. 
Tu mokeisi ir augai.
Tuo tarpu gi šauklius Tavuosius 
Girniuj tyrlaukiai saugojo.
Vėliau mes matome Tave sugrįžusį tėvynėn' 

vėl — berniuką.
Šluotele kiemą šlavinėjl,
Paduodi kaltą Juozapui seneliui
Ar plaktuką.
Tegul apie vaikystę Tavo
Legendų stebuklingų daug sudėta — 
Čia, tame užkritusiam provincijos miestely 
Užaugo ir subrendo garsus nazarietis 

stalius.
Trisdešimt metų iš po kirvio Tėvo medžio 

tošys krito:
Matei žmonių kančias ir vargą: 
Badaujančius vaikus, 
Moters paniekinimų, 
Lėbavimuos ištižusius valdovus, 
Parduodamą ir nuperkamą vergą. 
Tie sopuliai visi į širdį Tavo smigo, 
Kaip smūgiai geležies
Į skaldomą granitą.
Ieškojai tarp žmonių tiesos,
Ieškojai raštuose, 
širdy savoj,
Ir danguje pas Tėvą...
Ieškojime šitam Tau ne sparnai išdygo, 
O meilė tautai ir žmonijai,
Troškimas žmogaus širdin įdiegti Dievą.

Jonas iš tyrų pagaliau parėjo.

(Tada šventuoju nieks io nevadino.) 
Visi išgirdo įspėjimą jojo rūstų, 
Kai prie Jordano minioms apie naujus 

laikus kalbėjo.
Dabar sakytumėm — susirinkimuose ir 

mitinguos jis agitavo už Kristų.
Į Jono šauksmą pakilai ir Tujen — 
Palikęs kirvį, kaltą, piūklą, vinis — 
Tu nuskubėjai pas vienmetį savo, 
Didžiausią tuo laiku vyrą tėvynėj. 
Tu jam nusilenkei, kaip karys valdovui, 
Bet negavai tada ten jokio ginklo — 
Tiktai supratęs uždavinį savo iš duoto 

dvasiai ginklo,
Jordaną palikai ir minią.
Į dykumą patraukei 
Mąstyt ir pasninkauti.
Dabar sakytumėm — Kelius sau nusibrėžt 

žmonių valdovo,
Gyvenimo patyrimą ir išmintį suformuhiot, 
Į aiškią, trumpą programą sutraukti. 
Programa šitokia:
š'ai karalystė iš garstyčios grūdo, 
Nauja valstybė iš lašelio raugo, 
Žmonių širdyse šaukiama pabudo, 
Žmonių sielose plėtėsi ir augo. 
Mokei mus Dievą, artimą mylėti, 
Priešą pikčiausią broliškai atjausti. 
Žvėrį širdyje savoje sudrausti. 
Išmesti rąstą iš akies savosios, 
Akį netikusią iš kaktos išlupti — 
Keltis iš naujo, jei teko suklupti. 
Atleist 77-nis ir daugiau dar kartų...

Grūdais byrėjo žodžiai į dirvą suartą, 
Erškėčiuos, krūmuos, akmenuos, ant tako. 
Ir minios plaukė, minios Tave sekė.
Kiek svetmoterių, vagių, paleistuvių 
Minioje buvo,
O tu meilingai j visus kalbėjai; 
Draudei girtuoklį, gėdinai melagį, 
Įspėjai 
žmogžudį ir vagį.
Labiausiai žmonės troško stebuklų patirti, 
Be! leisk man šiandien už iuos Tavęs negirti. 
Mums įdomiau, kaip žmones Tu subūrei, 
Kaip žemėj naują visuomenę kūrei?
Kokios karalystės maldoj šaukti mokei? 
Kaip naujus nuostatus uždėjai?
Ar nepaklausti apie tai sėjėjo, 
Ir vynuogyno šeimininko, 
To ūkvedžio, kur skolininkų daug turėjo, 
Ar tą karalių kur vestuves kėlė, 
Išmintingųjų rašto mergelių.
Kur su žibintais savo sužadėtinį pasitiko 
Klūpodamos ant kelių?

Taip karalystė Tavo sparčiai dygo, 
O mums šiandieną rūpi josios ribos — 
Valdomų tavo žemių geografija.
Kas ir kada nubraižė jas, 
Aprašė?.. .

Berods užteks tam tiktai vieno žodžio, 
Kuris, kaip žaibas vidurnaktį skrodžia — 
“Širdyse jūsų mano karalystė.“ 
Lengvai kiekvienas jos ribas pažįsta.
Ji nėra puikiai iškepta bandelė, 
Nei pagal madą pasiūta suknelė, 
Nei lauko plotas traktorium suartas... 
Ta karalystė — niekad nesibarti. 
Taikoj, ramybėj reikalus išspręsti, 
Visad geriausią išeitį surasti. 
Josios piliečiui, kaip vaikai, kaip gėlės... 
Įsivaizduot sunku šiandien mums tokią 

publiką,
Bet iš tokių susideda tavoji respublika. 
Tai šit, kokią tu paskelbei mums ehartą! 
Už ją Tave suareštavo.
Tu apšmeižtas buvai,

Pasaulis, kaip didžiule 
simfonija

Naujas monografinis leidinys apie M. K. Čiurlionį ir jo kūrybą

Rusų leidyklos “Iskusstvo” 
(Menas) Leningrado skyrius 19- 
70 m. gale išleido rusiškai Mark 
Etkind’o knygą “Pasaulis, kaip 
didžiulė simfonija”. Knyga apie 
dailininką Čiurlionį Monogra
finio pobūdžio knyga apie mūsų 
dailininką apima 156 p., — iš jų 
88 iliustracijų — reprodukcijų. 
Viso parodyta šimtas Čiurlionio 
kūrinių. 27 nuotraukos spalvotos. 
Knygos aplanką puošia Žvaigž
džių sonatos “Andante” spalvota 
reprodukcija. Čiurlionio gyveni
mas leidinyje apžvelgiamas chro
nologine tvarka. Turinys turi to
kius labai būdingus užvardini— 
mus: 1) 1875 -4903. Pasaulis ku
pinas garsų ir spalvų. 2) 1904 - 
1906. Žmogaus gyvenimas, žemė, 
dangus, žvaigždės; 3) 1907 - 19- 
08. Menas turi būti tautinis; 4) 
1907 - 1908. Peizažai ir pasakos;
5) 1907 - 1908. Fuga ir sonatos;
6) Pabaiga, antrasis dailininko 
gyvenimas, diletantas ar genijus. 
Gale keli puslapiai bibliografinių 
pastabų, o trys puslapiai apima 
Čiurlionio kūrinių sąrašą. Kny
gos moto paimti paties Čiurlio
nio žodžiai: “Pasaulis man pana
šus į didžiulę simfoniją; žmonės - 
tarytum gaidos...” Knygos apipa
vidalinimas estetiškas; spausdinta 
kreidiniame popieriuje; spalvotos 
reprodukcijos neblogai perduoda 
Čiurlionio kūrinių originalų spal
vingumą ir jo niuansus.

Mūsų skaitytojams čia pateikia
me bent trumpą knygos turinio 
santrauką. įvadas prasideda žo
džiais: “Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis (1875 - 1911) — vie
nas pačių įdomiausių XX am
žiaus pradžios kūrėjų. Puikus 
kompozitorius, lietuvių tautinės 
muzikos klasikas, jis buvo ir nuo
stabus dailininkas...' Autorius pa-

J. DAINAUSKAS

brėžia, kad šioje savo studijoje 
jis, kiek tik galima, laikosi arčiau 
chronologijos, nes tik tuo keliu, 
sako, būsią įmanoma geriau su
prasti Čiurlionio kūrybos raidą. 
Veik kiekvieno puslapio paraštė
se pateiktos Čiurlionio laiškų bei 
šiaip rašinių ištraukos, iliustruo
jančios dailininko mintijimą, jo 
gyvenimo eigą, jo kūrinių esmės 
bruožus.

Autorius nepretenduojąs duoti 
išsamių atsakymų į vilkstinę 
klausimų, susietų su Čiurlionio 
problematika. Nagrinėjimas me
džiagos bei dokumentų, liečian
čių Čiurlionio gyvenimą bei kū
rybą, dar toli gražu nėra užbaig
tas. Gi nagrinėjimas gana kom-i 
pūkuotas XX-jo amž.pradžioje be
si reiškusios meno raidos, kada 
Čiurlionis brendo ir kūrė, dar ne
išėjo iš teorijų stadijos, nelei
džiančios padaryti galutinių išva
dų apie aną laikotarpį.

Autorius sako, jog norįs vien 
supažindinti skaitytojus su daili
ninko kūriniais ir pagrindiniais 
jojo meninės raidos etapais, siek
damas gauti atsakymą į “Čiurlio
nio mįslę”, visų pirma pasirem
damas jo kūryba, gyvenimo duo
menimis, laiškais ir jo paties ra
šiniais. Deja, anot autoriaus, 
Čiurlionio kūrybos raidai ir bio
grafijos smulkmenoms išaiškinti, 
vis dar yra per maža medžiagos. 
Dienoraščiai, kuriuos Čiurlionis 
gana reguliariai rašė, atrodo, bus 
dingę. Gi savo paveikslus, pieši
nius jis beveik niekad nepasiraši- 
nėjo, ir užtat nelengva yra nusta
tyti jų atsiradimo datas, o taipgi 
yra nelengva susigaudyti raidoje

M. K. Čiurlionis Pavasaris

■linMnilMIlIHIlIMHHH

Plaktas, muštas, bartas.
Paskum tu gatvėmis nešdamas Kryžių 

lingavai

Nors teisė Tave už politiką,
Bet Golgotoje ant Kryžiaus už rankų
Tarp kriminalistų buvai pakartus.
Vargu ar kas kalbėtų apie Tave šiandieną, 
Jei sutrūnijęs būtum po velėna.
Bet prisikėlei Tu nelietęs akmenų, 

neperskėlęs granito.
Kasmet nustebę minime vis mes aną 

rytą.

Tu mums prisikėlimą irgi pažadėjai.
Tą pažadą ant savo mokslo, kaip antspaudą, I 

uždėjai.

| tų tikslų, kurių siekė pats Čiur
lionis. Priedui, girdi, atsimintina, 
kad dailininkas dirbo tik kelerius 
metus (1903 - 1909). Tokiu 
trumpu laiku jis suspėjo pereiti 
milžinišką susiformavimo kelią, 
kuriam kiti kūrėjai turėjo aukoti 
dešimtmečius. Juk jo kūrybinio 
brandumo periodas tęsėsi tik 3 
metus (1907 - 1909)! Svarbiau
sia, kad Čiurlionis priklauso prie 
tų dailininkų, .kurių kūryba ne
pasiduoda jokiam vienalypiam 
aiškinimui ir jo paveikslai netu
ri “vienos, teisingos prasmės” ko
mentarų.

Pradėdanias kalbėti apie Čiur
lionio vaikystę, autorius rašo: "... 
Netoli Čiurlioniu namelių, pačia
me Druskininkų miestelio vidu
ry, — mažas baltas, kubo for
mos pastatas keturlypiu stogu, 
virš kurio iškyla bokštelis su pa
auksuotu Romos katalikų kryžiu
mi... Bažnyčios viduje vėsu, tam
soka ir tylu... Tik štai, didelės, 
kamietiškos tėvo rankos paliečia 
vargonų klavišus. t)ar akimirka 
ir, lyg užburti, spindintieji vargo
nų vamzdžiai pradeda alsuoti. 
Bažnyčioje nuo garsų pasidaro 
tiesiog ankšta... Ir atrodo, jog ne 
tik orūs parapiečiai, bet ir šven
tieji senuose, patamsėjusiuose pa
veiksluose maldingai klausosi mu
zikos... Pievų gėlės, pušų šnabž
desys, muzika — tai ir yra Čiur
lionio vaikystė. Toliau dar — ilgi 
žiemos vakarai... motinos pasa
kos... apie išmintingąjį žaltį, apie 
narsųjį karalaitį, apie galingąją 
Saulę. Motinos dainos — liaudies 
dainos. Kiek gi jų? Juk ne veltui 
tas kraštas seniau vadinamas dai
nų šalimi.

M. K. Čiurlionio kūriniu “Miš
ke” (1900 - 1901) prasideda lie
tuvių profesionalinės muzikos is
torija. Savo žanru tai yra peizaži
nis paveikslas, kurio lyrinę temą 
sudaro gamtos gyvenimas, tačiau 
ne gamtos apskritai, o Lietuvos 
gamtos. Lietuva, liaudies many
mu, esanti didinga giria. Mišką 
mylį visi lietuviai. Lietuva — tai 
girios.

Pagrindinį Čiurlionio būdo 
bruožą sudarė grožio ir nuosta
biosios gamtos harmonijos meilė. 
Jis įsimylėjęs į dangų, žvaigždes, 
žoles ir pievų gėles, ežerus, upe
lius. Jis visuomet ilgėjosi gamtos.

1905 - 1906 metų Čiurlionio 
kūriniai yra simbolistiniai. Tai y- 
ra jo samprotavimai apie žmonių 
siekimą laimės, apie tiesos, teisin
gumo, broliškumo pasiilgimą ir 
apie tikrovės žiaurų košmarą, ku
riame sudega vilties kibirkštys. 
“Bičiulystė’", “Tiesa”, “Praeitis” 
— tai Čiurlionio kūrybinės filo
sofijos vizijos. Gamtos jėgos amžių 
bėgyje visada reiškėsi galingai. 
Todėl ir Čiurlionio ciklai, suriš
ti su žmogaus praeitimi, istorija, 
yra pilni grandiozinių katakliz
mų, gaivališkų jėgų siautėjimo. 
Jo pasteliniuose cikluose “Tva
nas”, “Audra” vis šitaip šėlsta 
gamta, viską naikinanti, viską 
nešanti į pražūtį...

1907 * 1908 metų Čiurlionio 
kūryba jau siekia rasti savitą, su 
jokia kryptimi nesurištą meno ke
lią, bet vis nesiskirdama su sim
bolizmu. Saulės, žvaigždžių, var
pų, paukščių, rankų, žalčių, bokš
tų, senosios pilies, eisenų, pienės 
vaizdai jau lydės dailininką visą 
gyvenimą. Čia Čiurlionis lyg pri
siglaudžia prie gimtosios žemės, 
lyg stengiasi semti sau jėgų ir į- 
kvėpimo iš gamtos gyvenimo. Jis 
tiesiog paskęsta gamtoje.

Net penkiuose puslapiuose au
torius nagrinėja 1907 - 1908 me
tų Čiurlionio “Fugą”, kur jam 
lyrinis peizažas pilnas ramybės ir 
tylios harmonijos. Prie aukščiau-

(Nukelta į 5 pusi,).
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KAREIVIO LAIŠKAI IŠ KORĖJOS
A. RADŽIUS, JR.

Uijongbu, Korėja

I laiškas
Brangūs namiškiai,

Tai va, tik savaitgaliais tespėju Jums pa
rašyti. Kai pagrindinį apmokymą ėjau, kaž
kaip daugiau laiko turėjau. Žinoma, tada ne
reikėjo galvoti. Tik dariau, ką viršininkai sa
kydavo, ir galėdavau leisti mintims eiti savo 
keliais. Dabar į pavestą darbą turiu pats ge
rokai įsigilinti. Ir vakarais mažai telieka lai
ko išsiblaškymui, tuoj reikia eit gulti.

Vakar buvau nuvažiavęs į Seulą drauge 
su katusu (t. y. KATUSA — taip mes va
diname korėjiečius, kurie yra amerikiečių ka
riuomenės tarnyboje. Pavadinimas yra suda
rytas iš Korean Augmentation to United Statės

Dažnas vaizdas Korėjoj: moderni konstrukcija 
šalia: apleistų, skurdžių trobelių.

Army. Mūsų barake yra gal kokia dešimt to
kių korėjiečių — katusų). Mano draugas ka- 
tusas, pasirodo, yra gana turtingas žmogus. 
Tėvas banko prezidentas, vienas brolis gy- 
dytpjas Seule, o antras dantistas Los Angeles 
mięste. Jis pats turi savo namą. Iš jo kaip tik 
aš gana daug sužinau apie korėjiečius ir jų 
kultūrą. Net jų alfabetą pradedu po truputį 
suprasti. Jie, kaip ir amerikiečiai, ne visuomet 
vienodai tuos pačius ženklus ištaria. Taip pat 
neskiria garsų “r” ir “1”. Kai žodis nepažįsta
mas, nežinai,, kaip thrti: “R” ar “1”?

Negalėjau atsistebėti, kokia yra kalnuota 
Korėjos sostinė Seulas. Visur čia pilna uolų. 
Atrodo, kad miestas vien tik ant akmenų ir 
pastatytas. Mačiau, kaip ten korėjiečiai gyve
na. Beveik nėra kėdžių namuose. Reikia ant 
grindų sėdėti — tipiškas rytiečių paprotys.

Seule visur minių minios. Tikrai keista — 
vaikščioji, nesuprasdamas, ką žmonės sako, 
net nežinodamas, kas įvairiose iškabose para
šyta. Net gatvių pavadinimų negali susekti: 
Bong, Chong, Hong, Chi ir visokie kitokie ga
lai. Gatvių pavadinimai skamba, lyg plaktuko' 
dūžiai į įvairaus dydžio skardos gabalus: 
Bazėje esant, vienas kitas korėjiečių kalbos žo
dis jau buvo įstrigęs galvon. Bet kai nuvažia
vau į Seulą, kai patekau korėjiečių minion, 
vis dėl to pamačiau, kad tie mano mokslai 
dar beveik nieko negali man padėti.

Užsukome su draugužiu katusu į restora
ną. Stalas ne daugiau kaip aštuonių inčų 
aukščio. Padavė gal kokia dešimt mažų lėkšte
lių, ir iš kiekvienos reikėjo valgyti. Buvo gar
du. Bet... nenorėjau klausti, iš ko tie patiekalai 
pagaminti.

Laikas mūsų bazėje gana greitai bėga. Jau 
mėnuo, kaip esu čia. Bet kariuomenėje vis
kas atrodo kažkaip keistai, net laikas neten
ka savo įprastinės sąvokos. Iš vienos pusės at
rodo, kad mėnuo greitai prabėga, iš kitos pu
sės žiūrint, atrodo, kad jau metai, kai čia esu.

Jūsų Liukas

II laiškas
Mieli namiškiai,

Praėjusį savaitgalį, šiaurės korėjiečiams 
pašovus amerikiečių lėktuvą, buvome pasiruo
šę iškeliauti. Visą savaitgalį susisiekimo cent
ras birzgė; Ūžė’, o mūsų “Personnel” įstaiga 
skaičiavo ir skaičiavo savo korpuso žmones. 
Finansų skyrius buvo susikrovęs į šešis sunk
vežimius.

Iki vėlyvos nakties deginom laiškus ir vo
kus, kad asmeninė informacija nepatektų į 
šiauriečių rankas. Buvom susipakavę. Bet keis
čiausia, kad korėjiečiai civiliai nesijaudino ir 
net žiūrėjo į mus su nuostabos išraiška: kas čia 
darosi? Mūsų vyriausias bosas Colonel Chris 
atėjo į barakus ir pranešė, kad esą 80 proc. 
galimybės, jog šeštadienio vikare mus bom
barduos artilerija arba lėktuvai. Bet man at

rodo, kad pietų korėjiečiai labiau norėjo šiau
riečius pulti, negu anie mus.

Šiaip nieko naujo čia neįvyksta. Viena die
na įsilieja į kitą, viena savaitė pakeičia kitą. 
Sunku atsiminti, kas buvo užvakar, nekalbant 
jau apie savaitę ar dvi. Dabar kai dar liko a- 
pie du mėnesiu iki atostogų, laikas kaip tyčia 
lėčiau eina.

Prieš vykdamas į Korėją, buvau nuvažia
vęs į College Park. Ten vienas profesorius 
džiaugėsi, kad į Korėją važiuoju. Sakė, girdi, aš 
galėsiąs Aziją pamatyti. Bet kol kas dar nie
ko nemačiau. Aš čia, ji ten, o pasaulis kažkur 
kitur. Anksčiau, būdavo, išeinam iš bazės su 
darbine uniforma. O dabar jau keturi mėne
siai, kai turim užsivilkti išeiginę, jei norim už 
bazės ribų pasirodyti. Ši viena sąlyga daugelį 
efektingai prilaiko barakuose.

Greitai paliksiu šį kraštą. Vyksiu atostogų. 
Bet kai teks antrą kartą iš čia lipti į sidabri
nį paukštį, pasakysiu sudie ne tik Korėjai, bet 
if kariuomenei. Nesijausiu ką nors atlikęs, bet 
jausiu, kad daug kas praėjo.

Jūsų Liukas

III laiškas
Brangieji,

Šiandien vėl buvau Seule su “Service 
Club” ekskursija apžiūrėti Korėjos karalių pi
lies. Žiūrėdamas į pačius korėjiečius, į viską, 
ką jie dabar turi ir ką jie turėjo anksčiau, ne
galiu susilaikyti negalvojęs, kodėl toks didžiu
lis skirtumas tarp Rytų ir Vakarų pasaulio. Ir 
man atrodo, kad aš palengva imu suprasti. Jie, 
rytiečiai, iš pagrindų kitokie, negu mes. Iš pat 
pagrindų. Mūsų religija, filosofija, socialinis 
mąstymas yra daugiau patiarchalinis, o jų 
matriarchalinis. Pas mus viską lemia faktas, 
pas juos jausmas. Mums svarbu konkretus ob
jektas, jiems dvasia. Nors jie gyvena daugiau 
dvasia negu kūnu, vis dėlto jie yra arčiau že
mės, negu mes. Daugiau pas juos prakaito, 
skurdo ir purvo. Ne dėl nepalankių sąlygų, bet 
dėl to, kad jie taip nori. Šluos tą žemėtą šali
gatvį, kad vėl vaikai jį priterštų, kad vėl lie
tus jį į purvą paverstų. Bet niekas nepasakys 
vaikui, kaip elgtis. Kalnai iš gryno granito be
veik prie pat durų, bet vyrai negali to akmens 
patiesti į gatves. Jie turi žaisti šachmatais (ki- 
nietiškais) ar kortom (aziatiškom — ir aš vie
ną kaladę įsigijau). Jie turi parodyti, kad jie

Kalnuota Korėjos panorama. Prieky viena iš ko- 
rėjietiško kapo statulų.

Korėjos karalių istoriškieji rūmai su puošniu 
stogu.

Tipiškas korėjiečių kapas. Tik dvi akmeninės 
statulos tebestovi. Kitos jau išvirtusios.

Laiškų autorius joja ant liūto prie karališkų 
rūmų Seule.

■ oL

yra vyrai, dvasingumo reiškėjai, (yra daug 
akmenskaldžių, bet jie kala tik statulas — pa
minklus kapams. Reikia šešių statulų vienam 
kapui. Jos į žemę giliai neįleidžiamos, tik pa
dedamos paviršiuje. Po lietaus jos dažniausia 
tuoj pat išvirsta).

Dėl to paties dvasingumo korėjiečiai neap
kenčia ir net bijo kitos bet kokios gyvybės. 
Jie nori tik savo dvasią apreikšti. Bet kita ko
kia nors gyvybės forma, kuri irgi galėtų savo 
dvasią apreikšti, jiems yra jau grėsmė. įdomu 
stebėti, kaip korėjietis, pamatęs ant žemės pus
gyvę peteliškę ar kandį, užmina ją staigiu ju
desiu, net su tam tikra baime ir neapykanta, 
lyg ta peteliškė galėtų jam ką blogo padary
ti. Ir keista, kad čia laukinių gyvybių beveik 
nėra. Vienas kitas driežas, gyvatė, paukštis ar 
vabalas. Per ištisus metus temačiau vos vieną 
voveraitę ir tą pačią tik mūsų kareiviškoje ba
zėje. O aš gan dažnai trankausi po kalnus ir 
ryžių laukus.

Aplamai, korėjiečių psichiniam nusiteiki
me jaučiama visur daug baimės. Atrodo, kad 
vyro dvasios stiprumo frontas gali bet kurią 
minutę sugriūti, o moters švelnumo ir links
mumo nuotaika išgaruoti, Jei tektų su gyveni
mo realybe per daug susidurti.

Jūsų Liukas

IV laiškas
Mieli namiškiai.

Grįžtu vėl prie korėjiečių. Mūsų katedros, 
pilys, valdžios namai, net privatūs pastatai iš
puošti vienaip ar kitaip nuo pamatų iki stogo. 
Slibiniukas, kipšiukas kai kur ir mūsuose pasi
rodo, bet jis ten tik smulkus, nereikšmingas 
elementas akį džiuginančių ornamentinių for
mų gausybėje. Kartais jis tik lietaus vande
niui pro savo burną nuo aukštesnio stogo ant 
žemesniojo nuleisti. Manytum, kad tokia mūsų 
dvasios meninė išraiška sako, kad va, aš, ka
tedra iš žemės kylu graži, bet turiu nors tru
putį pripažinti ir tą kipšiuką. Tuo tarpu ko
rėjiečių pastatai nėra puošnūs, išskyrus stogus, 
j stogus jie tiek medžiagos ir fantazijos sude
da, kad net. nuostabu, iš kur tokie vargingi 
žmonės turi tam reikalui tiek pinigų. Atrodo, 
jei galėtų, tai tik vienus stogus ir testatytų. 
Dažnai ant stogo užsodina dar visą eilę bež- 
cjžionių figūrų, nors čia gamtoje visai nėra 
beždžionių ir abejoju, ar kada nors jų buvo. 
Prie durų ir ant laiptų visur dideli akmeniniai 
velniai, liūtai, slibinai, rupūžės su šuns galva, 
Ir visi jie pikti, pasiruošę pulti ir kąsti. Many
tum, kad korėjiečiai tuo lyg sako: aš nieko ne
turiu bendro su žeme: mano turtas danguje; 
ant žemės slibinai; aš einu, žiūrėdamas aukš
tyn ir tik aukštyn, nes ten mano grožis, bet 
ant žemės slibinai...

Man atrodo, kad korėjiečiuose konfliktas 
reiškiasi kitoj plotmėj, negu mūsuose. Mes tu
rim kryžių, ir tas simbolis, be gilios bendra
ties su krikščionybe, yra iš esmės konflikto sim
bolis. Korėjiečiai irgi turi kryžių, bet jis yra 
svastika, priartėjant prie kito simbolio — pa
dalinto apskritimo. Rytai iš viso daugiau lin
kę prie apskritimo, o ne prie tiesių linijų ir 
kampų, kaip mes. Beveik kiekviena rytų vals
tybių vėliava turi apskritimą. įdomu, kad Pie-

Geležiniai vartai su gėrio - blogio apskritimu.

tų Korėjos vėliava labai gražiai išreiškia pa
grindinę rytiečių filosofiją. Vėliavos centre y- 
ra apskritimas, kuris padalintas į gėrio ir blo
gio zonas. Jo prasmę aš taip aiškinčiau: gyveni
mas eina ciklais; nuo mažo gėrio prieini prie 
didelio gėrio; bet tuo pačiu prieini prie blogio, 
kurs tolydžio didėja, kol vėl prieini prie gė
rio; ir taip ciklas kartojasi.

Žiūrint į šį simbolį, kyla klausimas: kas 
yra gėris, kas yra blogis? Kur šviesa, o kur 
tamsa? Mums, vakariečiams, atsakymas aiš
kus: blogis yra gėrio priešingybė. Čia mūsuose 
ir prasideda gėrio ir blogio įtampa. Bet korė
jiečiams blogis nėra gėrio priešingybė. Tai tik 
žmogiškosios būties dalis, savaime supranta
ma gyvenimo būtinybė. Todėl ir nėra pas juos 
konflikto tarp gėrio ir blogio. Jų dvasinis kon- 
flikas daugiau reiškiasi santykyje su kitos rū
šies gyvybe. Jie įžiūri daug dvasingumo kituo
se žemesnės rūšies gyviuose ir juose mato grės
mę savam dvasingumui. Todėl aš, korėjietis, 
galiu laikyti tik tuos gyvulius, kurie man rei
kalingi pragyvenimui ir neturi daug “dvasin
gumo”. Jaučio man reikia. Jis gali eiti per 
pelkėtus ryžių laukus ir traukti vežimą gatvė
mis. Bet arklys nepageidaujamas. Taip, jis irgi 
traukia vežimą. Bet jis daug “dyasingesnis”, 
negu jautis, ir, be to, dar ėda geresnį pašarą. 
Taip pat ir kačių, kurios turi tiek daug “dva
sios”, pas mane negali būti. Ir šuns dėl tos 
priežasties negaliu laikyti. Vištų man rpikia. 
Jos nelaksto. Nuo išriedėjimo iš kiaušinio iki 
papiovimo jos tupi vištidėje ir nerodo jokio 
“dvasingumo". Bet paukščio su daina negali 
būti, nes jo daina nėra mano dvasios išraiš
ka. Aš, korėjietis, esu žmogus ir privalau sauo 
dvasią reikšti. Turiu ją iškelti aukščiau visko, 
nes visa kita yra neprasminga.
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Amerikiečių universitetas 
Egipte

Nežiūrint tarpais iškylančių ne
sklandumų tarp Egipto ir JAV, 
vis dėlto Caire esantis Amerikie
čių nuiversitetas dabar dar ge
riau veikia negu prieš 1967 m. ka
rą. Egipto ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų dr. M. Zaygat 
kartais daro priekaištų Amerikai, 
tačiau jo sūnus lanko Amerikie
čių universitetą. Jo duktė taip 
pat studijavo tame pat universi
tete, kol persikėlė studijoms į 
Smith kolegiją Northamptone, 
Mass. Nasserio duktė taip pat y- 
ra baigusi Amerikiečių universi
tetą, 1968 m. Visos eilės kitų E- 
gipto pareigūnų sūnūs ir dukte
rys lanko Amerikiečių universite
tą. Oficialiai universitetas yra E- 
gipto vyriausybės sekvestruotas, 
tačiau jame dirba tie patys pro
fesoriai ir dabar jame yra di
džiausias studentų skaičius kaip 
bet kada kitados: 1,500; Iš jų apie 
80 procentų egiptiečių.

Apie 80 procentų biudžeto, sie
kiančio 4.2 mil. dol., sudaro JAV 
įnašai, bet net 75 procentai jų 
gaunami iš tų sumų, kurios susi
darė už nugabentus JAV kviečius 
Egiptui. Apie pusė profesorių a- 
merikiečiai. Šalia universitetinio 
kurso,, dar yra anglų kalbos pa
mokos suaugusiems. Jas lanko 
4,000.

Korėjietiška svastika namų frontone

Toks korėjiečių galvojimas veda prie tam 
tikro laikinumo pajautimo. Žmogaus darbas 
žemėje esąs laikinas. Žmogus negalįs nieko pa
stovaus sukurti. Jeigu aš, korėjietis, tik į dar
bą dėmesį kreipsiu, liks faktas, bet dings ma
no dvasia. O dvasia negali dingti, nes tada ir 
aš, kaip žmogus, dingčiau. Dėl to aš turiu dirb
ti tik šiai dienai, ne rytojui. Gal dėl to korėjie
čiai ir nedirba taip, kad jų darbo vaisiai pa
siliktų ilgam laikui. Net ir 'jų paveikslai tapo
mi taip, kad ilgai neišsilaikytų.

Tad šitaip ir tokia man atrodo Korėja ir 
korėjiečiai.

NEW 
RATES SARTY OF

INSURED:

■tpdnMiHtna Iki <20.000

0F $5000.00 OR MORE 
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2 Year Maturity

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

ANNUM
0N CERTIFICATES 

OF $1000.00 OR MORE
6 Month Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Meksikoje, Gutierez Zamora 
slėnyje, netoli Vera Cruz, ameri- 
keičių archeologas J. Wilkerson 
atrado griuvėsius miesto, įkurto 
totonac indėnų apie 500 metų 
prieš Kristų. Rastos sienos, laip
tai, kasyklų liekanos, dievaičių 
veidai, ietys, strėlių smaigaliai, 
puodai.
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Reikšmingas rečitalis
Ginos Čapkauskienes pasirodymas "Laiškų Lietuviams" 
dainos ir poezijos vakare kovo 27 d. Chicagoje

VLADAS JAKUBĖNAS

Montrealietės Ginos Capkaus- 
kienės viešnagė Chicagoje buvo 
įjungta į “Laiškų Lietuviams” 
rašinių konkurso premijų įteiki
mo ceremoniją, kaip po oficialios 
dalies sekantis “Dainos ir poezi
jos vakaras”. Dainininkės pasiro
dymo pobūdis nebuvo aiškiai 
pristatytas mūsų publikai, ir net 
dienraščių bei šiaip spaudos mu
zikiniai mūsų recenzentai 
koncertan nebuvo pakvies
ti. Pakliuvęs, kaip eilinis klausy
tojas, į šį dainos vakarą, jaučiau 
pareigą pareikšti čia savo nuo
monę.

Gina Čapkauskienė davė pilną, 
skoningai parinktą nelengvų kū
rinių rečitalio programą, pusiau 
klasišką, pusiau lietuvišką. Jos 
koncertas galėjo įvykti visai kaip 
savarankiškas rimtas rečitalis. 
Programa buvo lygiai padalinta 
tarp klasikų — Handelis, Mozar- 
tas (operų arijos) ir lietuvių 
kompozitorių — Klova, Banaitis 
ir Kačanauskas su lietuvių liau
dies dainomis, VI. Jakubėnas ir J. 
Gruodis su originaliais vokali
niais kūriniais.

Gina Čapkauskienė turi gražų, 
jau gerai išlavintą sopraną, ku
rio aukštis ir judrumas yra ko
loratūrinio pobūdžio, tačiau 
tembras, turįs kiek tamsesnių 
spalvų, galėtų būti priskirtas prie 
lyrinių Sopranų. Jos pasirinkta 
programa buvo nelengva, gerai 
išmokta ir tiksliai įvykdyta. Iš
skyrus mažiau pavykusį pirmą 
numerį (Handelio arija iš orato
rijos “Joshua”,) jos koloratūri
niai pasažai buvo tikslūs, su leng
vai valdomomis aukštomis gai
domis; ypač pavyko arijos iš Mo
carto operos “Užburtoji fleita”.

Antroje koncerto dalyje solistė 
parodė taip pat sugebėjimą įsi
jausti į įvairius stilius ir juos in
terpretuoti. Jeigu jos niuansai 
dar neturi savyje per didelio ra
finuotumo (“piano” yra gerai 
valdomas ir skambus, bet galėtų 
būti gražesnis), tai vis dėlto ji 
parodė pakankamo spalvingumo, 
perteikdama tiek Klovos kiek iš
plėstas liaudies dainas “Rūta ža
lioji” ir “Močiutės dvarelyje”, 
tiek K.V. Banaičio svajingąją “Už 
balto stalo” ir A. Kačanausko po- 
puliarąją ‘‘Kad aš našlaitėlė”. 
Originalių lietuvių kompozitorių 
srityje Gina Čapkauskienė parodė 
nebijfinti sunkių uždavinių, gra
žiai ir nuotaikingai atlikdama in
tonaciniai ir vokaliniai nelengvą 
VI. Jakubėno dainą “Ievos” (J. 
Tysliavos žodžiai). Po to sekė 
dvi J. Gruodžio trumpesnės dai
nos ‘‘Aguonėlės”. “Rugiagėlės” ir 
pagajiau VI. Jakubėno “Gėlės iš 
šieno”, atliktos originalioje aukš
toje tonacijoje A. flat major (L.

B. Kultūros fondo išleistame rin
kinyje ši daina yra kiek žemiau 
transponuota). Čia buvo parody
ta gražios dikcijos ir išraiškos. 
Dainininkės pridėtos aukštos gai
dos abiejų VI. Jakubėno. dainų, 
užbaigai tepalieka jos atsakomy
bei. Kaip autorius, tegaliu pasaky
ti, kad “Ievose” pakeistoji užbai
ga buvo tinkamesnė, negu “Gė
lėse iš šieno”.

Programos turinys iš viso rodo, 
kad Gina Čapkauskienė neturi 
tendencijos eiti “mažiausio pasi
priešinimo kryptimi”, bet renka
si sunkesnius, daugiau darbo ir 
įsigilinimo reikalaujančius nume
rius. Tai pristato ją mums, kaip 
rimtai į savo meną žiūrinčią dai
nininkę. Aplamai Gina Capkaiis- 
kienė sudarė gražų prieauglį mū- 

, sų dainininkų šeimoje. Violetos 
rolė Chicagos Lietuvių operos 
šiame sezone statomoje “Travia
toje” jai neturėtų sudaryti jokių 
sunkumų.

Pavyzdinga, tiek techniškai, 
tiek ansambliškai, fortepijono pa
lydėjimą pateikė Aleksandras Ku
čiūnas.

Toks rimtas koncertas būtų ver
tas žymiai didesnio klausytojų bū
rio, negu kad jų buvo susirinkę

Po rečitalio Jaunimo centre, Chicagoje: solistė Gina Čapkauskienė ir muzikas Aleksandrus Kučiūnus. 
Nuotr. Virgilijaus Kauliaus, S.J.

Populiariausias vokiečiu 
dramaturgas

• ¥•

kaip • •

Vokiečių teatro sąjunga surin- 
j ko statistines žinias apie j?opulia- 
riausius dramaturgus vokiškai 
kalbančiuose kraštuose. Be pačios 
Vokietijos, čia turima galvoj dar 
Austrija ir Šveicarija.

Daugiausia pasisekimo susi
laukė Friedricho Duerrenmatt 
drama “Strindbergo pjesė” (su
daryta iš Strindbergo brutalios ve
dybinės dramos “Mirties šokis”). 
Ši drama buvo pastatyta 700 kar
tų; ėjo 33-se teatruose. To paties 
autoriaus Šekspyro perkurtas vei
kalas “Karalius Jonas” užėmė de
vintą vietą: buvo pastatytas 297 
kartus I5-je teatrų. Tačiau pasku
tinėmis savaitėmis Duerrenmatt 
apvylė savo gerbėjus, duodamas 
“Vienos planetos portretą”, kurio 
premjera buvo Duesseldorfe. Čia 
trūko ironijos ir humoro, kuriuo 
pasižymėjo jo “Misisipė” ir “Dak- 
tarai”.Ta “Planetos istorija”tai 25 
scenų mozaika, perteikianti, anot 
Victoro Hugo, šimtmečių legendą 
— žmogaus kelią nuo rojaus pir-

jo ankstybesnė drama “Atėjo an
gelas Babilonan” jau buvo religi
nė.

Duerrenmatt gegužės mėnesį 
sulauks 50 m. amžiaus. Jo pozici
ją teatre ir literatūroje yra stipri, 
todėl j's net nejaučia reikalo at
sakinėti kritikams. Jis tokiais at
vejais tik sako: “Tie dalykai yra 
mano paties reikalas ir nėra prie
žasties šauktis viso pasaulio ir elg
tis taip, lyg mano rūpesčiai būtų 
apskirtai viso meno rūpesčiais; 
negi aš būčiau kaip tas girtuok
lis, kuris primena Nojų, tvaną, 
gimtąją nuodėmę, kad išaiškintų, 
kokia yra jo paties silpnybė. Me
no taisyklė tokia: “Be pasiteisini
mų!”

Nauji atradimai vėžio 
tyrimuose

'Atkelta iš 3 pSI.) 
kūrybinių Čiurlionio laimėji-sių

mų, Etkind’as priskiria “Jūros so
natą”, įkvėptą dailininko susiža
vėjimo jūra, kai jis dienų dienom 
nuo Palangos pajūrio kopų stebė
jo josios gaivališkumą. “Jūros so
nata”, lyg žmogaus jausmų aud
ra. Josios “programa” rutuliojasi 
nuo rytinio, nesiaubingo audrin
gumo (Allegro) per paslaptingą
jį gelmių gyvenimą nakties tylu
moje (Andante) iki milžiniškų

tą vakarą Jaunimo Centro salėje. bangų baisios orgijos, visą naiki- 
Inančio siautėjimo (Finale).
' Čiurlionis niekur ilgiau nepa- 
į buvodavo, nors gerai jautėsi tik 
į Lietuvoje. 1909 m., antrą kartą 
nuvykęs į Peterburgą, jautėsi ne
paprastai vienišas, vienišas visur 
— ir savo skurdžiame kambary ir 
žmonėse. Visos jo mintys skriejo 

j tik į Lietuvą. Jis svajoja apie sa-

Mirė poetė Donovan
Sulaukusi 90 metų, Minneapo- 

ly mirė poetė ir dramų autorė 
Percy Donovan; jos sūnus yra 
“Time” žumai’.o vyr. redakto
rius.

vo tėvynės ateitį. Jo vaizduotėje,, 
lyg puikiame ateities sapne, gims
ta vaizdas fantastinio, nors ir pa
našaus į Vilnių, miesto, kuriame 
pilna didingų rūmų, iškilių bokš
tų. Virš to Lietuvos ateities mies
to skrieja pilkai melsvas karžy
gys su kardu pakeltoje rankoje. 
Tai Vytis — senasis Lietuvos her
bas. Tai vizija ateities Lietuvos, 
besiveržiančios pirmyn.

Tačiau vienišumas ir materiali
niai sunkumai, ypač gyvenant 
Peterburge, be atodairos griovė 
visas dailininko svajones, planus, 
drauge ardė ir jo sveikatą, nors 
jojo muzikos bei tapybos sintezė 
vis labiau taukę dailininkų, kūrė
jų dėmesį.

Čiurlionio kūriniuose atsiran-1 
da (pvz. “Aukuras”) Rytų moty-j 
vai. Tai atspindy^ jįosvajon.ų ke-l 
liauti, pamatyti ir tuos kraštus, i 
“Piramidžių sonatoje” Čiurlionis 
pateikia fantastišką seno Egipto | 
veidą, kuris jam atrodė esąs 
rinčios saulės kraštu. Tos sonatos 
“Allegro” ir yra žėrinčios sau
lės pagerbimas.

1909 m. gruodžio mėn. Čiurlio
nis žmonos atgabenamas į Drus
kininkus, o vėliau, draugų rūpes
čiu, perkeliamas į sanatoriją ne
toli Varšuvos. Jis jau ligonis, ir 
apie kūrybą nėra jokios kalbos. 
Jo organizmas neišlaikė m lžiniš- 
kos įtampos, kada, jo paties žo
džiais, jis į parą dirbo 24 valan
das! .Parodose, jau be paties daili
ninko asmeniško dalyvavimo, ro
dėsi jo kūriniai, vis labiau patrau- 
Įpant.eji žiūrovų dėmesį. Bet to j 
pats Čiurlionis jau nematė ir ne-' 
girdėjo.

1911.IV. 10 d. (šiandien sueina 
lygiai 60 metų), tik 36 metų am
žiaus sulaukęs, Čiurlionis miršta., 
Jo gyvenimas buvo sunkus, bet

snobų

Dramaturgas F. Duerrenmatt

drauge pilnas kūrybos ir meilės 
žmonėms, savo g'mtajam kraštui. 
Deja, “Didžiulė pasaulio simfoni
ja”, apie kurios sukūrimą Čiurlio
nis svajojo, nebuvo realizuota.

Čia autorius sako, jog knygos 
apie Čiurlionį negalima baigti 
tik jo mirties aprašymu. Gyvas 
būdamas, Čiurlionis nebuvo gar
sus. Nė vienas jo muzikos kūrinys 
viešai nebuvo atliktas. Vienme
čių jis nebuvo tinkamai įvertin
tas, o tuo labiau suprastas ar pa
gerbtas. Jisai dažniausia: sutiko 
vien nebylią nesupratimo sieną, 
skeptiškus šypsnius ir
šnabždesį, o kartais net ir žiūrin
čių į jo paveisklus pašaipingą 
juoką.Taip ir Čiurlionio kelias bu
vo panašus į Van Gogho ir Mo- 
d'iglianio tragišką likimą, kurių 
kūryba įvertinimų viršūnes pasie
kė tik po jų sunkios mirties.

Pabaigoje M. Etkind’as prime
na dar prancūzų raštyojo R. Rol- 

^‘"'land’o Čiurlioniui duotąjį pava
dinimą: “Naujojo dvasinio žemy
no Kolumbus”, nors, girdi, tradi
ciniai - kanoniniai dailininkai ir 
jų šalininkai tada C.urlionį laikė jame šiandien įž ūri posūkį reli- 
tik dailės diletantu, mėgėju. Taip ginčą dramaturgijos link^bet dar] 

į pat knygoje priminti savo laiku 
vieno didžiausių rusų meno kriti-. 
kų Benua 1912 m. parašyti žo
džiai, jog būtina Čiurlionio kury-I 
bą paskelbti monumentalioj kny
goje ir dar to paties kritiko 19- 
38 m. pakartotas įsitikinimas, 
kad Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis neabejotinai buvo genijus.

mosios (nuodėmės iki jėgos politi
kos laiktorapio, erdvių tyrimų ir, 
žinoma, Vietnamo karo.

Teatro kritikas Hans Schwab 
Felisch, gal prisimindamas, kad 
Duerrenmatt yra pastoriaus sū
nus ir buvęs teologijos studentas,

Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 
Transmisijas, Starterius, Alternato- 
rlua. Motor Tune-up. Ir kitus- pa
taisymus. PETRAS PIŠNYS, mv.. 
6211 - 15 South Domėn Avenue — 
TKL. 737 - 39HH.
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KELIONES | LIETUVA 
IR Iš LIETUVOS

Jetgni šiais 1971 metais rengiate.- 
važiuoti j Lietuve arba Iškviesti Iš 
Lietuvos savo gimines, tai Jau metas 
Iš anksto užsisakyti vietas, nes vBHau 
Jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčlauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones ) Lietuvą tr Jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va 
sa.rą Jis organizuoja not 6 ekskursijas 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi HetuvaitSs — Josephlne Mlle- 
rlūte Ir Laima Lunecklenč. Nedels
kite, vietų skaičius grupčse ribotas. 
D8I datų Ir kitų Informacijų krelp 
kltče I

WALTFR RASK - RASfilAlTSKA
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 
TeL 238-9787-8
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Greitėjančiu tempu a Akina
mos vėžio ligos paslaptys. Nobe
lio premijos laureatas James 
Watson spėja, kad deš'mtmečio 
bėgyje bus galutinai susek 'a vė
žio priežastis, o po to seks veiks
mingos gydymo (priemonės. 
Prof. J. Watson, Harvardo uni
versitete dėstąs biologiją, moks
lininkų suvažiav'me pranešė, 
kad tyrinėtojams jau pasisekė 

į išskirti vėžio ląsteles ir jas stu- 
; dijuojant auginti laboratorijose, 
i Ta:p pat surasti virusai, kurie 
: normalias ląsteles per 24 vailan- 
■ da3 paverčia vėžio ląstelėmis. 
| Mokslininkams taipgi pasisekė 
kai kurias vėžio pagautas ląs'e- 
les vėl paversti norma’iomis. 
Dabar mokslininkai ieško būdų, 
kaip sulaikyti vėžio apimtų ląs
telių keliavimą po organizmą ir 
kaip sunaikinti vėžį sukeliančius 
virusus.

Ll MANS ĄCADEM) 

HOLLINt’ PRAIRIE.-IND

HOME

INSUREDLOANS

the Lithuanlan Comniunity

B R I G H T O N
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Servlng .
57 years wlth personai attentton.

4071 Archer Avė. (West of California Avė.) 
Chicago, Illinois 60632 Tel. LA 3-8248

atsargų ir svyruojantį. Tik čia 
Duerrenmatto dabartinis atsargu
mas būtų lyg atgal žengimas, nes

SAVINGS

M. K. Čiurlionis
|

ANTROJI BANGA

1971 PLYMOUTH-CRICKET #1915.0055V %

Mergelė (Iii “Zodiako ženklų” ciklo)

MŪSŲ SPECIALYBE PLYMOUTH - CHRYSLER 
STATION W A GO N

“Važiuokite su savo vasarnamiu“

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

Apie šį romaną raš-

“O. Nendrė lengvu sti 'ūmi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tiki v tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, riliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas '970. 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie „ii yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasiju■ ti he 
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai. 1970, 42 nr )

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.

Kaina $3.50.
A

723,722 NAUJI AUTOMOBI
LIAI PER MENESĮ

JAV automobilių fabrikai 
1971 m. sausio mėnesį pagami
no 723,722 mašinas, kas suda
ro 20.4% daugiau, pegu pernai 
sausio mėnesį.

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEtVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas u* Viomi Mė
ly ('ertirimty sąskaitas

Minimum $5.000.00

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

PIRMAD. Ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD.............. » v. r. Iki 6 v. v.

flEŠTAD 9 v r Iki 12 t <1 — Trečiad uždaryta

Niiujaa BukAtus divi
dendas mokamas ui 
investavimo m^skaitaa.

t

Residont for Boyu — grades 5-8 
Conductad by Brot.hers of Holy 
Crorei. Stnn.ll classes. Supervlscd 
study. Ohrtatlan onvironment 
Self — reliance, aelf — dlsctpline. 
Counsellng. SĮrarts. New 'gyni, air 
oondltioned classrooni building. 
Senii-prlvate rootns. 650 acre 
tampos. 70 pilies frorti Chicago. 
Wrlto Iiirectbr of Admlsslons, Box 
A. Rolling Prairto, Indiana 46371 
Phone (219) 778-2521.

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — G T X 

ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER

4030 Archer Avenue Tel. — VI 7 • 1515
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Ir dar kartę

Antras kaimas
Pokalbis su A. T. Antanaičiu — prievaizda

Cikagiškės lietuvių įcenoš hu
moru ir satyros grupės “Antras 
kaimu,” prievaizdą Algirdą Ti
tų Antanaitį, kartu su Romu Sta- 
Lurku i Vytu Mnrčiukaišiu, be-

•.li.-ir. š . Šiais mitai", bet
gi dė.' įvairių pricžąsčlų iš jų
..k ji. a pagalbos nesusilaukė- 

•r; i ei i iš Ac’. ti ■•aVom’s jėgo
mis. Idėjų, žinoma, teko skolintis

rtc pastoviausiais tos grupės vai- i i iu> u . iu.'.
dintojais, sugavome jx> penktojo 
“Atžalyno” pastatymo Jaunimo 
centre

— Taigi, vos spėjote su vienu 
pastatymu susidoroti, o už poros 
savaičių — vėl į sceną.. —pradė
jau pokalbi, turėdamas galvoje 
“Antro kaimo” pasirodymą su 
nauja programa balandžio mėn. 
17 ir 18 dienomis, (tris kartus kar
tojamą) ir kitą — vėlesnį savait
galį.

—Čia mes tik talkinome Jau
nimo teatrui, jų režisieriaus Juo
zo Valentino paprašyti. Džiau
giamės, jei nors kiek pagelbėjo- 
me tam scenai besiryžtančiam 
jaunimėliui. Darėm tai su malo
numu, kad ir žinodami, kiek kan
trybės ir energijos toks darbas rei
kalauja... Bet, tiesą sakant, jeigu 
būtumėm pramatę, jog reikalas 
nusitęs iki penkių pastatymų ir 
iki balandžio mėnesio, vargu bū
tumėm sutikę, nes va kaip tik 
šitas laikas nebeatšaukiamai svar
bus ir mūsiškiam pastatymui, —
kalbėjo Romas Stakauskas.

l’ora dalykėlių primins kie
no nors tefavizij-j matyius ga
baliukus. (Čia turiu jus įspėti, 
kad tas televizines temas mes 
naudojame, daugiau ieškodami 
“bendrųjų vardiklių” su publika, 
negu dėl originalesnės medžiagos 
t ūkumo). Viena kita idėja buvo 
skolinta iš vietinių laikraščių 
skilčių... Poroje gabalų bus at
pažįstami pasažai iš tikrai ga
bios, šiandien gimtajame krašte 
kuriančios humoristės Vytautės 
Žilinkaitės feljetonų... Visa tai, 
žinoma, bus persunkta per “ant- 
rakaimietišką” koštuvą ir iš 
naujo perminkyta...

Programą sudarydami, stengė
mės išlaikyti tą patį formatą, ku
rį naudojome per pastaruosius 
dvejus metus. Jvedėm gana daug 
muzikinių intermedijų, kurios tu
rėtų ne tik duoti spalvą vaidi
namam gabaliukui, bet ir užim
ti žiūrovą scenos užtemimo me
tu, vaidintojams persigrupuojant, 
persirengiant ar keičiant kad ir

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Operacija “Antrame kaimo”: ligonis — Rūmas Cin ka, anestetikas — Vytas Marčlukaitis, daktaras — 
Romas Stakauskas, seselė —* Elvyra Kavaliūnaitė - Shar.r.on.

Filmų įvairumai
Pirmasis premijuotas filmas ir po 44 metų įspūdingas

STASE SEMENIEN®

Turinys nėra originalus. Du 
draugai — Jack ir Davė — įsi
myli tą pač:ą mergai'ę, išeina 
savanoriais į karą. Kaip karo 
lakūnai, jie atsiduria Prancūzi
joje. Kita mergina Mary (Cara 
Bow, mirusi šiais metais, su-

laukusi 70 m.) įsimyli Jack, 
įstoja į Moterų meteriz notą kor-, 
pusą ir atsiranda irgi Europoje. 
Ja k ir Davė — neišskiriami Į 
draugai. Kai Davė lėktuvas prie
šo numušamas už jų linijos, 
Jacl^ prisiekia atkeršyti.

T :□ arpu drąsusis Davė, su
žaistas į petį, pavagia vck'ečių 
lėkt va ir stengiasi pasiekti 
amer kiečių bazę (ši scena buvo 
vkopijieta režisieriaus Blake 

J :’wards v’sai neseniai c pasta
tytame filme “Darling LT”). Ir 
t' '’p r-1 i dėl to kad pa’ ''"’n 
■e ’.iimti laimę ' esantį daiktel5, 
D: ve ištinka žiau' U Ii’ 'mo 

■m" is- 'lesrčijantis ir nkaurmo 
pribėgtas Jo k, nepažindama-: 
'■•rauge, persekioja jo valdomą 
vck'tką lėktuvą ir ji numuša.

M’ršta čiojo draugo scena 
tarp Arlen ir Rogers yra taip 
jautri, kad pralenkia visas mei

lės scenas ir iššaukia publikoje 
verkšlenančius šnirpštimus. Ta- 
’a gi Jack (per anksti įgavęs 

žilus paausius) g įž a namo ir 
pamilsta Clarą Bow.

Filmo galybė glūdi kovų sce
nose, kuriose įpintos tikros I 
pasauli io karo mūšio fotogra
fijos, ta'p meistriškai įjungtos 
i patį pasakojimą, kad nepaste
bi, jog jos čia paimtos iš tikro 
gyvenimo. Tačiau romanišką įį 
vj kerną ne er ka priimti rimtai. 
Ne s yra ir žavi fantazijos sce- 

Pnryžiuje.
‘Win-s ’ taipgi gal būti ; si

eli :nė na3 dar :r t”.o, kad jame 
turėjo save p'"."’P*ą rolę Gary 
Ocoper (daba" ja - st Okai mi
ręs vėžiu). Trumpoje rolėje ta
da visiškai nežinomas Gary Co- 
oper užgimė žvaig’žde. Nekalto 
pobūdžio filmas visai šeimai.

— Bent man reikalą dar ap
sunkina ir tai, kad dainuoju Ope
ros chore, o “Traviatos” spektak
lis jau irgi už mėnesio. Taip jau 
išėjo, kad šiais metais patekau į 
choro valdybą, gi pačioje opero
je turėsiu atlikti, kad ir nedidelę 
markizo D’Obigny rolę... Taip, 
kad viskas susikrovė vienon krū
von. Repeticijos ir kitokie rūpes
čiai laisvo laiko iš viso nebepa- 
lieka, — Romui pritarė ir Vytas 
Marčlukaitis.

— Bet grįžkim prie paties rei
kalo, t.y. “Antro kaimo”... Ma
nau ne vienas jūsų, mielas Titai, 
klausė: kodėl save tituluojate 
“prievaizda”, o ne kokiu režisie
rium ar meno vadovu, ar dar ki
tais konvencionalesniais ir skam
besniais vardais?

— Pirmiausia: niekas dar to 
manęs neklausė. Antra: jeigu kas 
nors Lietuvoje yra turėjęs bet ko
kių ryšių su dvarais, tas žino, 
jog prievaizdos titulas ne tik 
skambus ar autoritetingas, bet 
daugeliui ir namažai baimės į- 
varąs... Gaila, saviškiams vaidin
tojams baimės įvaryti nesugebu, 
nors dažnai ir reikėtų... Bet, rim
čiau į klausimą atsakant, manau, 
mėgėjams, būtų nekuklu garsin- 
tis profesionalų menininkų titu
lais. O ir ta mano, atsiprašant/ 
rež sūra “Antrame kaime” nėra 
tokia dominuojanti, kaip kad iš 
šalies gali pasirodyti. Mes dirba
me daugiau spontaniškai, kiek
vienas įnešdamas ne tik savo vai
dybos, bet ir režisūros. Kada kok
sai nors gabaliukas po truputį 
jau pradeda sceniniai kūnytis, 
dažnai iš mano pasiūlytos sce
ninės koncepcijos mažai kas be
lieka... IŠ kitos pusės tas prievaiz- 
diškumas užkrauna vieną labai 
sunkią ir nedėkingą pareigą: me
džiagos parūpinimą. Idėjomis, tie
sa, mes irgi visi ir visada dali
namės, veik kiekvienas šį ar tą 
rašome, tačiau didžiausią atsa
komybę (gal kiek ir įsikalbėtai) 
jaučiuosi nešąs aš pats..

— Pradėjote apie medžiagą... 
Berods po pereitų metų progra
mos recenzentai kaip tik tą klau
simą aštriau kėlė ir į mūsiškius 
dramaturgus apeliavo, jums pa
galbos beieškodami...

negausią scenos butaforiją... Iš 
viso matysit apie trisdešimtį ški
cų, trunkančių nuo pusės iki aš- 
tuonių minučių...

— O kaip gi su vaidintojų ko
lektyvu? Ar yra naujų veidų?

“Wings”, pirmasis geriausio 
filmo premijos Oscaro laimėto
jas, rodomas Bicgc-aph teatre 
(2433 N. Lineoln) Chicagoje, 
vertas nepraleisti ir pamatyti.

Kiek tai liečia kolosalinius 
epus, “Wings” turėjo būti iš tik
rųjų kažkas nepaprasto 1927 
m. Nespalvotas, tačiau susuktas 
specialiu procesu, vad. Magna- 
siope, kuris panaudojo ekraną 
keturis kartus didesnį, nei lig 
tol įprasta. Tam tkslui New

— Su dramaturgais, bent tais, 
kurie, mūsų supratimu, yra arti- 
ruesnl i mtsit dvasiai, triea nuolat

“Tėvas ir motina’’ Antrame kai
me: Elvyra Kavaliūnaitė • Shannon 
ir Romas Stakauskas — žilos se
novės bytnikas..

Yorke net turėjo būti perdirb
tas Critericd kino teatras. Už 
scenos kinema cgrafijos specia
listai pavartojo visą galeriją 
įvairiausių garso efektų neby
liam filmui demonstruoti: lėk
tuvų moterų birbimus, bombų 
sprogimus, kulkosvaidžių tarš
kėjimus, garvežio kaukimus ir 
kitus.

O vietoje orkestro sklido ga
lingų Wurlitzer vargonų .muzi
ka. Ir visi kri ikai rašė, kad tai 
buvo viena didingiausių prem
jerų.

Taip ir tūrėjo būti. Filmo 
pastatymas kainavo gamintojui 
William Wellman beveik 2 mili
jonus te trečdalio. Ištisi vieneri 
metai užiruko 'c'kiam filmui su
sukti. Jis netgi pritempė Ce'cil 
B. DeMille pastatytą “The Ten 
Ccmmandments” (1923 m.), ku
ris kainavo voš tiktai (palygin
ti)... v'eną milijoną.

I
“Wings” buvo pas atytas tais 

pačiais metais, kai Academy o' 
i Fictvre Arts andxScicn-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

ir beviešįs pas gimines Chicagoje.
— Gėrėjausi jūsų tikrai šauniu 

plakatu. Kas jį padarė?

— Kad ir nekuklumu rizikuo
damas, turiu pripažinti, jog ir 
mums visiems šių metų plaka
tas labai “praėjo”... Jo autorius 
yra mūsų “oficialusis fotografas” 
Vincas Lukas, “Antram kaimui” 
kūrybingai talkininkaująs jau 3 
metai... Kalbant apie dailę, rei
kėtų priminti, kad šiais metais 
keisime .r scenos apipavidalini
mą. Šituo rūpinasi Rimas Cinką,1 Mcčion Fi~i.. - — i.___ č Z J__
dailės srityje irgi nebenaujokas...' Ces pradėjo dalinti pirmuosius 
Šviesų efektus, kaip 
tvarkys Jonas Kaunas.

— Pabaigai kiek 
klausimėlis: ko tikitės 
iš mūsų publikos?

ir pernai, Croarus. Todėl niekam nes'ste- 
bint, “Wing3” laimėjo pirmą 

banalokas
ar viliatės

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

ii-

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

i

Midland Savings aptar- , 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

Nuo
1914 Metų

«

OTAGNEK & SONS
Typewrilers — Adding Machines — 

Checkvvriters
Nuomoja — Parduoda — Taixo 

NAUJOS NAUDOTOS
<irS 50 m. patikimas patarnavimas 

naujoje Vietoje
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

♦ Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus
♦ Portretūra
♦ Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimais’ą filmą.

1 Nežiūri-1 kai kurių saichari- 
n'škai saldžių melodramatiškų 
scenų, filmas stebimas ir dabar Į 
pakankamai įdomiai. Scenos ore 
buvo sensanoing’js anais laikais, 

j tačiau visai įspūdingos dar ir 
i šiandien. Labiausiai gal ir dėl 
I to, kad buvo tikros, ne dirbti- 
| nės. Pasirodo, kad aktoriai Bud- 
I dy Ropera ir Richard Arlen pa
tys atliko skridimus lėktuvais ir 
net jų fotografavimą. Jų I pa
sauk nio karo dvisparniuose lėk
tuvuose buvo įtaisyti filmavimo 
aparatai, kuriais jie patys ope
ravo.

Telef. — HY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

— Senas ir banalus bus ir at
sakymas: norėtumėm, kad publi
ka ateitų su šventiška dvasia, 
dvasia, maždaug tokia, su kokia I 
mes išeiname į sceną. Mums ma- į 
lonu, kada recenzentai mums | 
dažnai taiko veik profesinius i 
standartus. Mums -tai maloniai: 

į kutena papades, nors žinom, jog 
panašaus traktavimo nesame 

' nusipelnę... Recenzentas ar kri- 
i tikas juk tam ir yra, kad viską 
1 išblusinėtų, ydas ir ydeles sure
gistruotų... Tačiau r.epageidau- 
tumėm tokio pat priekabumo iš 
eilinio žiūrovo. Tegul jam būna 
tiek pat smagu žiūrėti, kiek 
mums vaidinti. Tegul jis neieško 
vaidybinių ar režisūrinių plony
bių, į kurias mes nei iš tolo 
nepretenduojame. Žinome iš 
anksto, kad ne kiekvienas gabalas 
ne kiekvienam žiūrovui bus ly
giai juokingas ar net smagus. 
Anaiptol. Mums svarbu ne pra
juokinti iki pilvo skaudėjimo, 
bet sukelti gerą nuotaiką. Mums 
nesvarbu nė mokyti, nė girti, nė 
peikti. O jeigu vietomis kai ką 
priversime vieną kitą dalyką per
galvoti — irgi būsim laimingi... 
Nežiūrint visko, esu tikras, kad 
beveik kiekvienas žiūrovas ras 
bent porą — trejetą vietų ir bal
siau nusijuokti... O ko gi šiame 
dažnai pilkame pasaulyje, šioje 
dažnai rūsčioje kasdienybėje be
reikia daugiau ir benorėti.

Z

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

čia 
bei 
pa-

— Sąstato “dinamiškumas” 
(negatyvia prasme), jo nuolati
nis keitimasis yra viena iš di
džiausių mūsų problemų... Šiais 
metais nebeturime tikrai stipriai 
užsirekomendavusių merginų 
vaidintojų: Elvyros Kavaliūnai
tės — Shannon ir Lidijos Kok- 
lytės. Taigi iš pernykščio mote
riško sąstato teliko tik Jūratė Jak 
štytė. Betgi esame laimingi ir pa
tenkinti savo naujosiomis kolek
tyvo narėmis, kuriose, tikiu, žiū
rovai netruks atpažinti talento 
prošvaistes. Tai Eglė Juodvalky
tė ir Vida Galvydienė. Vyriška
sis sąstatas pagrinde liko tas pats. 
Tai Romas Stakauskas, Vytas 
Marčlukaitis ir Rimas Cinką. 
Naujai įsijungė tik Romas Kinka, 
neseniai atvykęs iš Anglijos
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TYPEWRITERS

Sales, Service, Rentals, Repairs 
ALL BRANDS — including 
0LYMP1A and HERMES 
Typewriters — Adders

& H BUSINESS MACHINE 
Tel. 925-8875

A 
3530 W. 63rd St.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Dlinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

DENGI
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DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
175'h ir Dbde Highway, East Hazelcrest, Iii.
(Iš Chicagos važiuoti Western Avenue iki 175th Street) 

Restoranas atdaras nuo 6:30 iki 10 vai. vak., 
Lounge atdara iki 3wal. ryto kasdien 

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798,7770 arba 798-7000
■ Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai, 

Savininkai
£

AME STOGUS

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubegimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

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

STOGELIAI
DURYS-LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

- *
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Liūnės Sutemos rečitalio Detroite proga

AL. GIMANTAS

Apie poezijos ir poetų reika
lingumą užsiminė įvadinį žodį 
taręs Kęstutis Keblys. Jis priminė, 
kad šiame pasauly, kur viskas 
raketų greičiu stumia mus į tech- 
nolog ją, kur dienos įvykių spar
ta verčia mus nertis į politiką, 
kur rūpestis fiziniu žmogum nu
kreipia mūsų dėmesį į socialines 
problemas, ypač pravartu kelti 
žvilgsnį poezijos ir poetų pusėn. 
Bet, ar reikalingi dar poetai,

Poetė Liūno Sutema

— poetė, ne aktorė. Jos žodiš — 
ji pati, jos atidarai sielos žvilgs
nis. Imk, suprask, naudokis, ar... 
atmesk. Jokios sugestijos, jokios 
prievartos klausytojui. Salės- pa
krašty burbuliuojąs kavos virtu
vas kai kam ir kliudė giliau su
sikaupti. O tas susikaupimas yra 
būtinas, kai Sutema kalbasi su 

; savimi ir su auditorija. Ne, ji nė- 
| ra lengva -suprasti ir tuoj pat pa- 
; milti. Čia reikia ir klausytojo į- 
Į sipareigojimo: norėti suprasti, 
i leistis poetei būti vedžiojamu po 
i jos pasaulį jos žvilgsniu, jos su- 
I pratimu, jos įsijautimu. Tik tuo
met gali pajusti, kad ji nenuobo
di ir nesikartojanti, bet vis nau-

■ ja ir kartu vientisa. Poezija nėra 
piliulė miegui sužadinti, bet gy
venimui, jo prasmei, tikslams ir 
kasdienybei geriau pažinti. Poe
zijos žodyje rasime ir viltį, ir ti-

1 kėjimą, ir meilę, į visą tai žvel
giant pro kūrybinės prizmės 
spektrą, nebūtinai visiems tuo 
metu matant vienodus stereotipi
nius vaizdus. Kalbėtų apie tą pa
tį, bet visiškai skirtingai ir yra 
kiekvieno kūrėjo individuali pri
vilegija. Iš čia ir kyla atskiri ku
riančiųjų savitumai, gebėji
mas išsakyti save meninės tikro
vės visumoje, liekant ištikimu ir 
sau ir tiesai. Čia ar tik ir nebu
vo Liūnės Sutemos rečitalio es
mė, banaliai kalbant, pasiseki-

Po Izidoriaus Viasyliūno smuko rečitalio Carneigie Endovtnent, New Yorke, kovo Inoėn. 27 d. Iš kairės 
į dešinę: pianistė A. Kepalaitė, smuikininkas Izidor tas Vasyliūnas, Vincė Jonuškaitė, Vytenis Vasyliū- 
nas ir poetas Leonardas Andrlekus. Nuotr. Vytauto Maželio

I

Kultūrinė kronika

akrilinę tapybą, o toliau akis už
kliūva už Noimano skulptūros.

© Italų spauda dažnu atve’u, 
rašydama ap® menininkus, fil
mų ak i crius, primena jų kilmę, 

iltalų laikraščiai keliais a vėjais 
pastebėjo, kad žinomasis skulp- 
cr’us Jacąues Lipechitz esąs 

| lietuvių kilmės žydas. Fi'mų ak
toriai — Laurence Harvey ir 
Charles Eronscn esą 'lietuvių 
kTmės, tačiau Harvey turi ir 
britu kraujo.

® Vilniaus operos ir h?’i',t'> 
eatras vasario ?.l d. ppstafė 

A. Fokaš’aus naują’5 bafctą 
“Aistrą”. Libretas — kompozi
toriaus ir II. K”■'■a.vič’.a-s Pagr. 
vaidmenis atteka: Giedrės — 
L. Aškelęvičiūtė, Aistės — S. 
Masanovaitė ir Ąžuolo — R. 
Minderis.

I ir redagavo Ant. Vengris, ją pa
ruošė Liaudies meno rūmai, tal
kininkavo visa Čilė teatrolcgų.

© Lietuvos rašytojams, daili- 
liTikama ir kt. kūrė .jums komu
nistų suvažiavimas paskelbė to
kį Iialti-mną: jų, ypač jaunų, 

: kū’ yba ne visada “glaudž’ai su- 
. si usi su driba-.Cmi kartais pa- 
! sįieikšdavo klasinių pozicijų ne
iti, irtumas, i:ckritiškas susižavė
jimas su uriniu nesusijusiais, 

| kūrybiškai nepatek' 'tais ekspe- 
'rhnenta’s fermos s':ty” Parti 
| ’a pareikalavo idėjiškai ir me
niškai brandžiij kūr’nių arba to
kiu. ki liuose turi • č.rsp'ndėti 
vadinama kcmun’~':inė Eita. yb i. 
Tai reFkia, kad .'r kultūros sri
ty ’a-. kiemą švari e~nių vė’ų. 
jau buvusių sta’i lėtiniu laik
mečiu.

kuomet, nuvargę šio greito gyve
nimo lenktynėse; mes ieškom 
daugiau atvangos vaizdinėse pra
mogose, naujame masės mene, 
kuris nereikalauja daug pastan
gų, neprašo mus dvasiniai anga
žuotis. Tad, ar reikalingi dar po
etai?..

Atsisėdo viešnia poetė prie tau
tinių raštų staltiese ir baltomis 
chrizantemomis papuošto stalo. 
Viena valanda poezijos, vienai 
valanda poetės kūrybinio žodžio. 
Pradėjo ji jau spausdintais pos
mais iš ankstesnių brandžių sa
vo rinkinių “Nebėra nieko sveti
mo”, “Tebūnie tarytum pasako
je” ir “Bevardė šalis”, baigė 
spaustuvėje surinktomis (nau
jam Metmenų nr.), bet skaityto
jo dar neišvydusiomis eilėmis. 
Skaitė vienodu, ramiu tempu, be 
didesnio balso pakėlimo ar pa
keitimo. Tuoj užsimezgė jaučia
mas ir matomas ryšys tarp skai
tančios ir klausytojų. Be specia
lių rankų judesių, be veido gri
masų ar aštraus akių žvilgsnio. 
Gal tai reikalinga scenai, jos bu
taforijos paryškinimui ar tuščių 
vietų užsklandai. Liūne Sutema,

mas.
Aplamai žvelgiant, susipažin

ti su poezija (ar proza) galima 
ir kurio nors aktoriaus interpre
tacijoj, bet ir ji, kad ir kaip gera 
ir stipri būtų, visada stokos tos 
intymios nuotaikos ir to specia
laus ryšio, kuris užsimezga tarp 
autoriaus ir klausytojo, matant ir 
girdint patį kūrėją, nors jos (jo) 
skaitymas ar deklamavimas ir 
būtų be viso profesionalo akto
riaus patoso. Todėl ir -reikėtų, 
laukti mūsų tarpe daugiau lite
ratūrinių rečitalių, tegu tik ir ri
boto dėmesio susilaukiančių. Juk 
ne dalyvių gausa čia lemia tikrą
jį pasisekimą...

Tuo pačiu ateina atsakymas ir 
į pradžioje K. Keblio keltą klau
simą apie poezijos ir poetų reika
lingumą. Taip, reikia mums po
etų, verktinai reikia, reikia dėl 
to, kad tas mūsų pasaulis verčia 
mus skubėt, kad iis prastumia pro 
mus daugiau įvykių, vaizdų, dau
giau kančios, nerimo, daugiau 
džiaugsmo ir daugiau apmaudo, 
negu mes galime suvokti, negu 
spėjamę pilnai, asmeniškai pergy
venti. Peozija mums visad padės

1
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C TANDARD 
EDERALT[ij

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento * Chicago, Illinois 60632 * 847-1140 '

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000. j 
OFFICE HOURS: 1
Monday&Thursday,9a.m.to8p.m. • Tuesday&Friday,9a.m.to4p.m. 

^Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacledL

»
• Lietuvių literatūra tarptau- metų žiemos numeryje prof. A. 

tinlame litera'ūro®' žurnale. Ok- šešplaukis rašo apie pernai iš- 
lahomos universiteto leidžiamas leistą Bernardo Brazdžionio rink 
žurnalas “Books Abroad” pasta- ’ tinės poezijos puošniąją knygą 
ruoju metu angliškai kalban
čiuose yra tapęs pačiu reikšmin
giausiu informatorium apie tai, 
kas dedasi kitomis kalbomis kal
bančiame litera'Oriniame pasau
ly. žurnalas išeona keturis kar
tus metuose, yra didelio ir puoš
naus formato, iliustruotas, kiek
vienas numeris turi apie 200 
psl. Žurnalą redaguoja Ivar 
Ivask, Oklahomos universitete 
profesoriaująs estas poetas.

Įvairiomis kaTbomis naujai 
išėjusių knygų apžvalgose (o 
jos užima du trečdaliu viso žur
nalo) nuolat būna aptarta ir vi
sa eilė lietuviškų naujų knygų, i 
Štai čia minimam pirmajame šių;

“Poezijos pilnatis”, prof. R. Šil- 
bajoris pris ato Aloyzo Barono 

i novelių rinkinį “Išdžiūvusi lan
ka” ir Vilniuje išleistą Juozo 
Jurginio su istorija surištų li
teratūrinių temų knygą "Istori
ja ir poezija”, žurnale randame 
dar ir Stasio Goštauto pavardę 
— j’s ispaniškųjų knygų pusla
piuos recenzuoja Meksikoj gyve
nančio ir ispaniškai rašančio 
Max Aub knygas.

Kronikinėse žunnailo puslapių 
užsklandose informuojama taip
gi apie p’rmąją bal ų literatūrų 
konferenciją Chio valstybiniame 
universitete 1970 m. saus o 31— 

i vasario 1 d. ir apie šios konfe
rencijos temų paskelbimą l'etu- 

geriau suvokti, ką visa tai reiš- vių leidžiamame “Litua 'us” žur- 
kia, ne vien tik kategoriškom de- j nale. Primenamas ir Suomijoj 
finicijom bet ir asmeniniu per-; švedij kalba einąs literatūros 
gyvenimu ir pajutimu. 1 žurnalas “Horisont”, kurio 1970

metų trečiasis numeris kaip tik 
buvo skirtas baltiečių literatū
roms. Tame žurnalo numeryje 
švedų kalba paskelbtas ir prof. 
R. šilbajorio straipsnis “Mirties 
temos lietuvių išeivijos literatū
roje.” Taipgi čia minimo “Books 
Albroad” maujo numerio trečia
jame viršelių puslapyje dideliu 
skelbimu atkreipiamas dėmesys 
į anglų kalba išleistą R. šilba
jorio knygą “Perfection of 
Exile; Fourteen Contemporary 
Lithuanian Writers”.

Books Abroad metinė prenu
merata 8 dol. Adresas: “Books 
Abroad”, 1005 Asp Avė., Nor- 
man, Okla. 73069.

• Lietuviai dailininkai 73-čio- 
joj Chicagos ir apylinkės dailės 
parodoj Meno institute, ši kas
metinė čikagiečių dailininkų pa
roda, šiuo tnetu vykstanti Chi
cagos Meno institute, tęsis ja
me iki balandžio 18 d. Nors kas
met jury komisijos šios paro
dos dalyvius ir labai atsijoja, 
laiks nuo laiko vis dėlto šiose 
parodose randame ir čionykščių 
lietuvių dailinmkų darbų, šie
metinėje parodoje, tik įėjus sa- 
lėn dešinėje pusėje, randame di- 
do'ės apimties Kazio Varnelio

*» Okon. I ietuvo e pernai iš
leista plokštelė, sldr a Putino 
poezijai. Tai ištraukos, su Puti- 

j no trumpomis pastabomis iš au
torinio V. Mykofaičio - Putino; 

Į vakaro, įvykusio Vilniuje, rašy- 
| tojų klube, 1662 m. vasario 2 d. 
| • Lietuvoj® išleista stambi
| knyga “Teatrinės minties pėdsa
kais” pernai visiškai dingo iš 
knygų lentynų. Knygą sudarė

Atomų specialisto mirtis
Cal'fori-ijos universiteto tyri

mų chemikas Burris B. Cunning- 
ham mirė Oaklande, Calif., tu
rėdamas 59 m. amžiaus. J:s su
kūrė metodą, kaip tvarkytis su 
plu'oniumu, radioaktyviu ele
mentu, panaudotu antroje ato
minėje bomboje.
Mokslas

MAŽEIKOMS
FUNERAL HOME

JEI JOS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ 

IR VISAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

BROOKLYN, N Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEWARK. N. J.
SOUTH RIVER, N. J. 
UT1CA, N Y.
FAR.UINGDALE, N. J. 
PH1LADELPH1A 23, PA.
ALLENTO1VN. PA. 
LOS ANGELES 4. GAL.
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31, MD.
BITFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH.
IIARTFORD O, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
OLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRENTON 10. NEVV JERSEY.
KAHUAY. N. J.

1530 BEDFORD AVĖ. —
78 6ECOND AVENUE —

378 MARK ET STREET —
40 UH1TEHEAD AVENUE —
903 BLEECKER STREET ~
FREEVVOOD ACRES ~
031 W. GIRARD AVENUE —
120 TILGHMAN STREET —
159 SO. VERMONT AVENUE — 
1241 NO. ASU LA.\ D AVENUE — 
1900 FLEET STREET —
701 FILLMORE AVENUE —
11001 JOS OAJIPAU AVENUE — 
122-120 HTLLSIDE AVENUE — 
219 MONTGOMERY ST. —
515 MARCELLUS STREET —
1028 KFNHAVORTH AVENUE — 
11339 JOS CAMPAU AVENUE — 
390 W. UROAinVAY —
1152 DFT'TZ AVENUE —
47 E. MHZTON AVENUE —

IN 7-6465
OR 4-1540
MI 2-2452
CL 7-6320
RE 2-7476

363-0494
PO 9-4507
HE 5-1654
DU 5-6550
HU 6-2818
DI 2-4240
IX 5-0700

365-6780
249-0216

HE 5-6368
475-9746

PR 1-0696
365-6740

AN 8-1120
EX 2-0306

381-8997

f
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PETKUS I
MARQUETTE FUNERAL HOME 

—TĖVAS IR SŪNUS—
TKVS MODERNIOb tiOi’1,1 ClOs

2533 Mesi Ilsi St. Telef. GRovehill 6-2345 fe
1410 S SOth Avė., Cicero T0wnhall 3 2108 06

AIKŠTE .A U TOMO BUTAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS
2314 VV 23r<4 PLACE Tel Vlrtdnin 7-6672

2424 W. 69t,h STREFT Tel. REpubilc 7-1213
PETRAS BIELIŪNAS

1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 3. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIH
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138- 1I3U

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 South Micrigan Avenue, Chicago
TEL — GO 4-2228

■
t
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MOTERIS - MŪSŲ PASAULIO VILTIS D ai L Neda Macelytė daJlf< parodoj Kultūros židiny New Yorke.
Nuotr. V. Maželio

Kartą prezidentas Harry S. 
Trumanas, užklaus as televizi
jos programoje, ką jis manąs 
apie tai, jeigu moteris būtų iš
rinkta JAV prėzidentu, atsakė, 
kad jisai tam pritarsiąs. Mote
ris, jo nuomone, galėtų būti “ge
ras prezidentas.’’

Panašus klausimas monarchi
jose jau seniai buvo išspręs'as 
teigiama prasme. Yra buvę daug 
karalienių, kurių viešpatavimu 
žmonės buvę labiau patenkinti, 
negu karalių. Pvz., Amgli'oje 
karalienės Viktorijos ilgas vieš
patavimas buvo taikos ir ger
būvio laikotarpis.

Moters garbingumas

gai- 
drą- 
ku-

Puikių didvyriškų moterų pa
vyzdžių rasime kiekvienos tau
tos is ori joje. Senovės amžių li
teratūra vaizduojia kilnias mo
terų asmenybes. Kalbama apie 
jas |gv. Rašte ir pasaulinėj isto
rijoj. Rasime jų ir ypač krikš
čionybės istorijoj. Turime jų ir 
Lietuvos istorijoj. Mūsų legen- 
darinė Graž’na atitinka tradici
nį lietuvių suprat’mą apie lietu
vės moters kilnią tautOB meilę 
ir jai pasiaukojimą. Kaip Graž'- 
na, taip ir Emilija Platerytė 
1831 m. sukilėlių vadė, savo jau
nystes sudėjo ant tėvynės auku
ro.

Moters širdis apdovanota ne
išsemiamais turtais: meile, 
les’ingumu, pasišventimu, 
sa, ir šventumu. Tai kai 
rios jos būdo ypatybės.

Ar ne laikas nutraukti ryš'us 
su pasenusiu prietaru, kad mo
teris priklauso vadinamai silp 
nesnei lyčiai?

Moterys sudaro pusę žmon:- 
jos. Jos gali tapti pasaului vil
ties šaltiniu su sąlyga, jei jos 
pamils kilnius žmonijos ir krikš
čionybės idealus. Savo dvasi
niais lobiais jos gali pratur inti 
mūsų besielę, technišką civiliza
cijų galima pavadinti vyrų civi
lizacija, nes moterys jo3 kūrime 
nedalyvavo. Vyrų poli ka prive
dė pasaulį prie bedugnės kraš
to. Kad žmonija vėl atgautų pu
siausvyrą, turi būti politikoj 
glaudus bendradarbiavimas mo
terų ir vyrų. Moterys nestums 
pasaulį į žudynes, kur žūsta 
milijonai jos brangiausių vaikų. 
Moteris jaučia gyven’mą stin- 
riau, negu vyras, nes gyvenimas 
žeidžia ją į pačią širdį, todėl iš 
moterų tarpo neiškils tekios 
žiaurios teoretikės, kokiais buvo 
Hitleris ir Stalinas.

Moteris ne'uri lygių teisių

Negalima tačiau paslėpti, kad 
moteris ilgus amžius neturėjo 
lygių teisių su vyru. Buvo pa
žeminta, neteisingu būdu išnau
dota ir nebuvo vertinamas jos 
žmogiškas orumas. Moteris gy
veno paniekinime, teisinėj, mo
ralinėj ir visuomeninėj degrada
cijoj. Atlikdavo žemiausius pa
tarnavimus, o vyras elgėsi su ja 
kaip su savo nuosavybe. Net ir 
tada, kai vyras statė moterį 
ant pjedestalo, moteris negalėjo 
pamiršti savo pažeminimo, nes 
jautė, kad yra tik jo vergė.

MARIJA KASAKAITYT®

Kodėl moteris buvo priversta 
už’mti antraeilę vietą visuome
nėj?

Vyrai nuo amžių savo fizine 
raumenų jėga išsikovojo privi
legijuotą vietą pasauly. Vyras, 
geriau prisitaikęs sunkiam fizi
niam darbui, įsigijo pranašumą 
prieš moterį. _Net pas labai >cavi- 
lizuotvs graikus, romėnus, egip
tiečius ir babiloniečius moteris 
buvo uždarys namuose, siau
ram šeimos židiny, būdama visai 
priklausoma nuo vyro. Tkrą 
laisvę, lygybę ir tinkamą kiek
vienai žmoniškai būtybei vertę 
atnešė jai tiktai krikščionybė. 
Bet ir ca daug laiko praėjo, 
kol Kristaus idealus įsisavino 
visuomenės, pakeisdamos savo 
pagonišką galvcj mo būdą.

Moteris gauna lygias teises

Kaip vergtos panaikinmo, 
taipi ir moters eisiu sulyginimo 
rekėjo laukti ilgus amžius nes 
Evangelijos idealai tik laipsniš
kai pasiekia žmonių širdis ir jas 
pakeičia.

Tik XIX amž. techninės pa
žangos mechanizacijos ir auto-
matizac!jos dėka stiprius vyrui 
raumenis pavadavo mašina. į 
Šiandien iš žmogaus jau reika-1 
laujama inteligencijos, išsilavi- j 
nimo, stiprios val os kad galėtų čiau pamiršti, kad jie kartais 
iis valdyti mašiną, planuoti ir #a^ Jas jr a imti, kaip iš tikrų- 
kurti. Moteris, apdovanota pro-1 ib atsitiko Sovietų Sąjungoj, 
tu ir valia taip pa', kaip ir vv- l ką, ra^° a’Pe ^a* Kanados 
ras, stovi šaka "'o lygioj aukš-. dienrašty “Vancouver Sun ’ ko
turnoj, kartais net jį pralenkda- respondentas H. Trimbom; “Mo 
ma- ' . tcrys Sovietų Sąjungoj naudo-

Mo‘eris — mcky o’a, gydyto- ^asi l.vgiom teisėm su vyrais dar
ia, teisėja, advokatė tampa kas- srity. Tačiau, pr ešingai ame- 
dienii’iu reiškiniu. Kai kuriose ’
profesijose moteris net išstu
mia vyrą iš darbo. Mes stebim, 
kaip puikiai įvairiose srityse 
pražysta moterų talen'ai.

rikietėms, rusės nesidžiaugia 
| uo laimėjimu. Ten vyrai skirs- 
' te moterims darbus, nukreipda- 
mis as į laivų pakrovimą, į už- 

j tvankų statybą, į kasyklas, gat- 
I vių valymą, šiukšlių išvežimą ir 
| t. t. Sovietų moterys dirba teis- 
j muose, moksle, yra daug dakta
rių, inžinierių ir net vienintelė 

Ir literatūra pr s’dėjo prie | pasauly — didžiulio simfoninio 
moterų teisių it kovojimo. Ilgus I orkestro dirigentė ir vienintelė 
amžius moteris literatūroj tylė-1 moteris astronautė — Valentina 
jo. Tik romantizmas, iškeldamas

lt senas — didžiausias XIX šimt, 
femlnistas 

Aldona Variakojienė Svečių kambario stalelis

(skaldyto stiklo, padengtas mase, Audronių nuosavybė)

aukštai žmogaus individualybę, 
įvedė moterį į literatūrą ir pir
mas pažiūrėjo į ją kaip į žmogų 
— seserį ir įvertino jos asme
nybę.

Ir kilniausieji iš vyrų pradėjo 
kovą dėl moterų teisių. Jų tarpe 
yra ir didžiausias XIX amž. dra
maturgas ‘Ibsenas, norvegas 
(gim. 1828 m. ir miręs 1907 m.). 
Jis yra ir didžiausias XIX šimt. 
feministas.

Prasidėjęs Europoj 1860 m. 
moterų judėjimas, rado Ibsene 
karščiausią ir talentingausią 
gynėją, daug savo veikalais pa
dėjusį plisti visuomenėj idėjoms 
apie lygias moterų teises su vy
rais.

Svarbioji Ibseno mintis, ku
rią jis visuose savo veikaluose 
stengėsi pravesti, išreikšta la
bai trumpai: “Būk savimi — 
būk asmenybe!” Tai reiškia: su
rask gilią tiesą, kilniausius jaus
mus, aukščiausius savo sielo- 
siekimus. Kilni vyro teisė “būt: 
savimi” turi būti taip pat ir mo
ters teisė. Ir tai yra gyvenimo 
uždavinys. Bet prie to einama 
kova ir veiksmu. Tik ši uo sun
kiu erškėčių keliu eidami, mes 
galime surasti nuosavą tiesą ir 
nuosavą uždavinį.

Sov’etų sulygintoji ir 
nužemintoji moteris

Vyrai padėjo iškovoti mote
rims lygias teises, nereikia ta- 

tcrys Sovietų Sąjungoj naudo- 

orkestro dirigentė ir vienintelė

Tereshkova, tačiau 4/5 iš 60 mi-

lijonų dirbančių Sovietuose mo
terų atlieka sunkiausius fizinius 
darbus, kuriuos me kiekvienas 
vyras pajėgtų atlikti.”

Moteris politiniam gyvenime

Dar ir daba* visą eilę gyveni
mo sričių yra užvaldę vyrai. 
Pvz. tik šiandien pripažįstamos 
moterims lygios teisės politi
niam gyvenime. Nebuvo iki š'ol 
jokio respi’bl kos prezidento — 
moters, tačiau daug karaliemų 
išsirikiavo žymiausių savo kraš
to valdovų eilėje. Anglijos is o- 
rijoj dvi didelės karalienės Elz
bieta ir Viktorija, iškėlę jos di
dybę į pirmaujančią pasaulio 
vietą. Didelę rolę politiniam In
dijos gyvenime vaidina dabarti
nė jos premjerė Indira Gandhi, 
o Goldą Meir Izraelyje. Todėl 
sta somas šiandien .taipgi ir ame
rikietėm klausimas; ar moteris 
gali būti JAV prezidentu?

Politinis gyvenimas yra labai 
svarbuš, nes nuo jo priklauso 
kasdieninis žmogaus gyvenimas. 
Tačiau daugelis moterų dar ne
sidomi politiniu gyvenimu, nes 
iki šiol vyravo nuomonė, kad 
politika yra nešvarus reikalas, 
vien vyrų veikimo sritis. Tuo 
tarpu pasaulis jau laukia mote
rų dalyvavimo ir tarptautiniam 
bendradarbiavime, nes įtampos, 
palaikomos karingųjų įvyru, 
virsta daug kam jau nebepaken
čiamos. Dirbdamos kartu su vy
rais, moterys kurs geresnį, tei
singesnį pasaulį.

Moterys, būdamos valdžioje, 
gali turėti įtakos leidimui nau
dingų įstatymų. Pvz. svarbus

SOFIJA OŽELIENĖ

Bavarijos Alpių papėdėje pri
siglaudęs bažnytkaimis sparčiai 
ruošėsi Velykom^. Ant tvorų 
margavo padŽjaiiti skalbiniai, 
ant malkų stirtų baltavo vėdina
ma patalinė. Iš kaminų melsva 
srovele kilo aukštyn dūmai. Kve
pėjo šviežiai kepta duona.

— Skaniai kvepia, mamyt, ar 
ne? — pastebėjo Sauliukas, pei
liuku skusdam'as margutį.

— Seimininkė iškepė pyragą, 
tur būt, su razinkoms, — aplai
žė papurusias lūputes Rasutė.
— Ir mes, vaikučiai, ryt atsigavė

sime sočiai ir skaniai, kad ir be 
razinkų, — minkydama pyragą 
ramino vaikus Alė. Jai buvo sma
gu. Iš šeimininkės už talką ruo
šoj gavo miltų ir pieno vaikams.

— Pirmos Velykos be namų. 
Benamių Velykos. Andrius Kur
šo katile. Apsuptas. Nuo vasario 
— jokios žinios. O, Dieve... — 
atsiduso Alė

— O kur dabar mūsų tėvelis?— 
lyg atspėdama motinos mintis, 
graudžiu balseliu prabilo Rasutė.

— Būk rami, karas greit baig
sis ir tėvelis atras mus, — auto
ritetingai pareiškė dešimtmetis 
gudragalvis Saulius. — Hansas 
sakė, kad girdėjo — visi sako ka

%
dabar yra reikalas suvienodinti 
atlyginimus moterims ir vyrams 
už tą patį darbą.

išskubančiam pasauliui reikia 
radikalių reformų: socialinių, 
politinių, švietimo ir kultūros 
srityje. Kaipo pavyzdį, imkime 
dabartinę Indiją. Nepriklauso
mos Indijos istorijoj dar nebuvo 
tekio politinio laimėjimo, kokį 
pasiekė premjerė Indira Gandhi. 
Paskut’niuose badavimuose ji 
laimėjo triuškinančia balsų dau
guma dėl jos pažadėtų reformų 
kovoje su skundu ir tamsumu.

pi-tu-Iie-ren.
— Mamyt, Sauliukas vakar 

puolė Hansą, — prisiminė Ra
sutė.

— O kodėl jis mane vadino 
“litauisches Schwein”, — teisi
nosi Saulius.
— Daugiau nebežaisi su Hansu, 

Sauliuk. Jis padykęs. .Štai, ir ban
delės.

Užsigerkite pienu, — Alė žvilg
terėjo pro langą. Bažnyčios bokš
te laikrodis rodė lygiai trečią.

Pilna burna gardžiavosi ban- Į liavo. Tikrai, per savaitę čia vis- 
dutėmis vaikai. Alės širdy buvo 
džiugu, matant, kaip per trumpą 
laiką jie šiame bavarų užkampy 
atsigavo nuo naktinių aliarmų. 
Sirenoms sukaukus, Rasutė imda
vo drebėti ir isteriškai šaukti. Ir 
Saulius baimingai glausdavos. 
Kiek iškentėta. Per nuolatinius 
oro puolimus, per bombų krušą 
ir degančius miestus ji pasiekė šį 
ramų ir karo nepaliestą kampelį. 
Po ilgo siaubo dienų, ji čia pasi
juto saugi, kai pirmą vakarą mė
nesienoj praskrido šimtai bombo
nešių kažkur tolyn ieškoti taiki
nių...

— Ačiū, mamyt, — jos mintis 
nutraukė vaikai.

— Puiku, — ištarė Alė, ap
žvelgdama gražiai sutvarkytą 
kambarį. — Žinote ką, vaikučiai, 
kuo mes papuošime kambarį? O- 
gi — uogienojais. Eikime į miš
kelį. Ir žabų kurui reikia.

— O kokios tos gėlės uogie
nojai? — paklausė Rasutė.

— Tai ne gėlės. Tai neaukšti 
stiebai, ant kurių auga bruknių 
uogos. Jie amžinai žaliuoja, ža
liuoja amžinai, — leisdamosi že
myn laiptais su vaikais aiškino 
Alė.
\ Kieme ją pasitiko šeimininkė 

su krepšiu kiaušinių.
— Frau Gedminas, kąrtojo šei

mininkė, — Frau Gedminas, aš 
norėčiau, kad už kambario nuo
mą atidirbtumėte. Markių man 
nereikia. Duosiu ir maisto. Kur 
markes aš dėsiu. Už savaitės — 
kitos amerikonai bus čia. Ach, 
lieber Gott, už ką žuvo mano 
sūnus? ‘

— Frau Mayer, sutinku, sutin
ku padėti,— beveik linksmai at
sakė Alė, nes pas ją markių kaip

ir nebebuvo.
Pasiekė miškelį. Vaikai links

mai sušuko, — jau viskas suža- 
! lioi/r, miUvai rui, coizaitf, čio 
kas pasikeitė. Nuogos lapuočių ša- 

i kos dengėsi gležnais lapeliais. Pu- 
j šų ir eglių atžalos buvo šviesiai 
žalios. Paparčiai, dar neišskleidę 
garbanotų lapų, atrodė lyg ža
lios dūdelės. Paukščiai džiūgavo 
pavasariu. Jų čiulbesys be palio
vos skardėjo ore.

Alės širdy kaupės kažkas, lyg 
malda. Viešpatie, gražus Tavo pa
saulis. Nostalgija, apėmusi ją nuo 
pat pirmųjų žingsnių svetur, dar 
stipriau suspaudė jos širdį. Vai
kai linksmai krykštavo, rinkda
mi kurui šakas ir konkoraižius.

— Užteks, vaikučiai, nepaneši
me. Ieškokime uogenojų. Jų nera
do. Tačiau prie sraunaus upelio 
užtiko geltonuojančias purienas. 
Dievuli, kaip tėviškėje, — kalbė
jo Alė, jas skindama.

— Kodėl jos nekvepia? — pa
sipiktino Rasutė.

— Gražios ir nekvepia — ste
bėjosi Saulius.

— Nekvepia? Netiesa, jose kve-» 
pia pavasario vėjais. — Pavasario 
vėjas priminė Alei pirmąsias jau
nystės svajas...

Šeštadienis, 1971 m. balandžio mėn. 10 8.

AMŽINA GILUMA
DAIVA KARU2AITB

Bėgu: tuščiomis, juodomis gatvėmis.
Bėgu: ir nėra žmogaus.
Nėra nei vieno žmogaus 
Visam? pasaulyje.

Paukščių balsai: grjžk pas mane, grįžk. 
Bėgu ir nėra nei vieno žmogaus 
Visame pasaulyje.

Paukščių balsai: grjžk pas mane, grįžk. 
Prašau, grįžk pas mane.

Aš juokiuos; vis bėgdama juokiuos — 
Juk nėra žmogaus visame pnsaulyje.

Balsai paukščių.
Paukščių balsų aidai, 

amžina 
giluma.

Kai grįšiu,
Pa'msiu tavo ranka 
Ir laikysiu.
Tik tada tu žinosi;
Nėra nei vieno žmogaus 
Visame pasaulyje.

tada, kai Andrius turėjo likti 
krante, Baltija buvo jai nebaugi.

* • *

Pridusę vargonai grojo rezu- 
rekcijos garbei. Storų, varvekliais 
aplašėjusių žvakių liepsnelės 
skendo gelsvų, apdulkėjusių vit
ražų spinduliuose. Baroko frag
mentuose Kristaus kančia ir prisi
kėlimas tapo ir savas ir supran
tamas. Malda ir nuolankumas 
kaupėsi Alės širdyje. Žengdama 
pro žalvariu apkaustytų durų an
gą, Alė žengė į Prisikėlimo rytą, 
tvirtai spausdama vaikų ranku
tes.

» • ♦

» • *

Kai kitą rytą skolintu dviračiu 
pasiekė apskrities NSV įstaigą, 
Alė tvirtai spaudė rankoje raštelį, 
kviečiantį atvykti. Ji nebegirdėjo, 
kai senyvas valdininkas jai aiški
no, kur Stralsundas, kur Ruegeno 
sala. Ji regėjo Andrių, aukštai ant 
molo. O bangos vis supos.

— Jis gyvas, jis gyvas, jis ieško 
manęs! — Valdininkas pildė at
sakymo formą. Aikštėje bokštas 
mušė dvyliktą. Alei skambėjo pa
vasario varpai, Alpių siluetai jun
gės aukštai danguje.

Vakare, vaikams sumigus ji 
rymojo prie praviro lango. Mėnu
lio šviesoj Alpių siluetai jai atro
dė grėsmingai bauginantys. Alė 
nemėgo kalnų, jie ją slėgė. Kas 
kita — jūra. Beribėje tolumoje 
Baltija jungdavos su dangumi. Il
gais vasaros vakarais ant And
riaus statomo Šventosios uosto 
molų sėdėdavo jie drauge. Aukso 
takas vesdavo į mėnulį. Krante 
kvepėjo šienas, po kojomis tingiai
ir tyliai plakės rami banga. O ir 520,000.

TARNYBAS TURINČIOS 
M’OTEKYS

JAV-se nuolat didėja skaičius 
tarnybas turinčių moterų. 1970 
metų kovo mėnesį tarnaujančių 
moterų buvo 18 mil. 400 tūks
tančių. Per paskutinį dešimtme
tį tarnaujančių moterų skaičius 
JAV-se kasmet padidėja po
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