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Keturių kongresiniu vaidinimu įspūdžiai

Šiame numery
REIKIA PASAKYTI.
ST. MERINGIO KETURIŲ KONGRESINIŲ
VAIDINIMŲ ĮSPŪDŽIAI.
DANGUOLĖS SADŪNAITĖS EILĖRAŠTIS.
JULIAUS GAIDELIO ŽODIS KRIUKAMS.
MEDARDO BAVARSKO NOVELĖ
SUSIAURINTAS
DIEVO
APSIREIŠKIMAS

,
Bostono ir Chicagos jaunatvės lietuviškai
scenai duoklės
I

(ANTANO MACEINOS KNYGOS "DIDIEJI
DABARTIES KLAUSIMAI” PROGA).
LIETUVIŲ EMIGRANTŲ VADAI PRANCŪ
ZIJOJE PRIEŠ 140 METŲ.
STASIO PILKOS ATSIMINIMAI APIE
RAŠYTOJI KAZĮ BINKĮ.
NAUJI LEIDINIAI.
FILMŲ ĮVAIRUMAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.

ST. MERINGIS
Mūsiškė jaunoji, jau antroji lš^v*j°Je> lietuviško teatro brangintojų karta apvilia pranašau
tojus. Ir jau nebemato tautinei
dramaturgijai dirbtinai suda
lytų ribų. Įvairaus amžiaus žiū
rovų spektakliu susidomėjimas.
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REIKIA PASAKYTI

Reikšmingas ir savo pasiek
tais rezultatais išskirtinis įvy
kis buvo š. m. gegužės mėn. 1114 d Toronte, Kanadoj, bendro
ji baltiečių (Association for the
Advancement of Baltic Studies)
trečioji mokslinė konferencija.
Su apgailestavimu tenka pasa
kyti, jog mūsų kultūriniame
priede postfaktinio jos anrašo
nebuvo. Kodėl? Viskas gražiau
siai buvo sutarta ne su šiaip
sau tik korespondencijas rašan
čiu, bet su plačios apimties žur

atnešė naujų spalvų. Autoriaus
atmosferoje nurodymas būtų la
bai naudingas. Nevykęs simbo
liniai abstraktus veiksmas.
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"Draugo” kultūrinis priedas
nori, kad kiekvienas, dėmesio
vertas, mūsų kultūrinio gyveni
nio įvykis laikraščio puslapiuos
nebūtų aplenktas, kad jis būtų
čia sveriamas to ar kito dalyko
objektyviais svarsčiais, sten
giantis išlaikyti išeivijoje kūry
binės tėkmės debitą ir sausros
grėsmėje dar pakankamai aukš
tąTačiau nėra lengva šito pa
siekti, kai kultūrinės apraiškos
faktai atsiranda net keliuos
kontinentuos, kai redakcijos
žmonės ne visur gali patys būti,
o ir talkos nelengva prisišaukti.
Kitą kartą, žiūrėk, pasižadėjęs
talkininkas karčiai apvilia, nie
ko neparašydamas. Kitur vėl to
ar kito kultūrinio įvykio orga
nizatoriai. atrodo, net nepagei
dauja kultūriniams puslapiams
angažuotos plunksnos, gal pa
tys tikėdamiesi bet kokiam
laikrašty gražiau apsirašyti? O
skaitytojai, nerasdami laikraš
čio kultūriniuos puslapiuos gal
ir neeilinio įvykio vertinimo
bei aprašo, kaltę suverčia re
daktoriui, įtarinėdami jį sąmo
ningu užsimerkimu.
Kad nemanytumėte, jog čia
operuojama bendrybėmis, tebū
na suminėta bent trys neseni
pavyzdžiai, iliustruojantys už
simintas situacijas.
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nalistu, kuris pats buvo visai
neseniai redaktoriaus duoną
kramtęs. Vos tik konferencijai
pasibaigus, jisai gegužės 16 d.
laiške kultūrinio priedo redak
toriui rašo: “Tik ką grįžau iš
Toronto, kur dalyvavau AABS
konferencijoje... Konferencijoje
dalyvavo oficialus fotografas.
Parūninsiu iš jo ir nuotraukų...
Rašinį paruošiu ne vėliau kaip
iki sekančio savaitgalio.” Rei
kėjo tik džiaugtis ir laukti
rankraščio. Tačiau žadėtasis sa
vaitgalis ir kitas praėjo, o anos
konferencijos , aprašo
nesu
laukta. Rašyta tada bent keli
laiškai pasižadėjusiam, klau
siant, kodėl taip vra? Malonus
bendradarbis nesiteikė ne tik pa
žado išpildyti, bet net į pakarto
tinius laiškus iki šiol neatsakė.
O žmogus, kiek žinome, yra Ka
nadoje gyvas ir sveikas Ir liūd
na čia ne dėl to, kad redakto
rius buvo suvedžiotas, bet kad
buvo padaryta skriauda bend
roms baltiečių kultūrinio pobū
džio ir plataus masto pastan
goms. netesėtu žodžiu savotiš
kai užblokavus jų aptarimą mū
sų nuslapiuos.
Kitas šio pavasario kultūri
nio pamušalo ivvkis Chicagoje:
birželio 18 d., telkiant Jaunimo
centro statvbai pinigus, V. Krė
vės
“Raganiaus”
ištraukos
“Pr’e dangaus vartų” insceni
zavimas. Paprastai tokiais atve
jais panašių kultūrinių vakarų
ar popiečių rengėjai atsiunčia
“Draugo” kultūriniam priedui
bilietą, kad redaktorius jį galė
tų atiduoti pasirinktam ir tą
sritį ražistančiam recenzentui.
V. Krėvės inscenizavimo atve
ju bilietas kultūriniam priedui
nebuvo atsiųstas. Tiesa, bilietai
buvo brangesni negu paprastai.
Gal tų 10 dolerių ir buvo pagai(Nukelta į 2 psl.)

Istorinės tematikos dramati
nių veikalų ištraukų spektaklis
liepos 2 dienos Jaunimo centro
scenoje, Chicagoje, įdomus ke
liais atvejais. Visų pirma, vai
dino dviejų vietovių — Bosto
no ir Chicagos — sambūriai.
Įrodydami, kad prieš dešimtme
tį kranksėtos pranašystės apie
jaunimo nutautėjimą blėsta.
Tiesa, jaunieji tarpusavy dažnusyk yra linkę vartoti vien
anglų, tačiau lygiagrečiai jau
čia pagarbą tėvų kalbai, viešai
parodydami gerą tartį ir steng
damiesi
kalbėjime
tobulėti.
Tai ypač jaučiasi, beklausant
lietuviškai vaidinančius.
Kita naujybė: jaunimas seka
Lietuvos dramaturgiją, ne vien
Vincu Krėve susižavėdamas,
bet žiūrovams pristato ir Juozo
Grušo bei Kazio Sajos scenai
skirtą naujesnę kūrybą. ■ Tuo
lyg perversmą į nusistovėjusius
įpročius atnešdami, jaunieji
praveria akis į bendralytę mū
sų kultūrą.
Tenka ir vėl kartoti aiškų
faktą: lietuviai mėgsta sceni
nius gimta kalba vaidinimus.
Nežiūrint įvairiomis pareigomis
ir pramogomis apkrovos, abu
“kongresiniai” spektakliai su
traukė perpildytą žiūrovų salę.
Publikoje kone lygiomis buvo
jaunuomenės ir įvairaus pavi
dalo senystės.

V. Krėvės “Skirgailą” režisa
vusi Marija Smilgaitė buvo ap
sunkinta klausimu: kaip iš jau
koncentruoto, gerokai sukupiūruoto veikalo išspausti parodo
majam spektakliui prasmingesnius paveikslus? Nutarė rem
tis Skirgailos ir Onos Duonutės
bei dainiaus Stardo scenomis,
veik visiškai niveliuodama labai
svarbų kryžiuočio Kellerio vaid
menį Nuo šios operacijos nu
kentėjo veikalo fabula. Bet lai
mėjo vaidybinis pagrindas.
M. Smilgaitė nebijo veiksmą
prasmingiau tobulinti ar spek
taklio labui situacijas keisti.
Tuo būdu pakito koplyčios su
Stardo lavonu paveikslas, nors
be reikalo ir šį sykį ji atsisakė
autoriaus primygtinai siūlomų
griausmo ir žaibavimų. O ir
karsto neperkėlė į gilumą. To
kioje įtemptoje atmosferoje ir
dar žvakėms blykčiojant, žiūro
vuose kiltų kitokios emocijos,
negu kad juokas.
Priverstinio apvesdinimo sce
na naujame variante yra ma
žiau veiksminga, prabėga be
efekto. Nublanksta ir Onos
Duonutės paveikslas, tinkamo
įprasminimo netekęs.
Vaidila Stardas yra dainius,
o ne žynys! Jis — stabmeldys
tės atstovas, bet tik jau ne
dvasininkas - vaidila, o pilies ir
žygių dainius.
Karsto priešcenyje atkasinėjimas, dargi verčiant žiūrovus
tuo tikėti, nėra geras sugalvojimas. Scena turėtų būti prieb
landoje ir nukelta į gilumą.
Priešcenyje tragiška situacija
pradingsta.

Vinco Krėvės “Skirgaila” Jaunimo centro scenoje, Chicagoj, liepos 2 d. Iš kairės į dešinę: Kelleris — Aldas
Naris, Vartenbergas — Vidmantas Juodgudis, 'Skirgaila — Juozas Raudonis ir Daugaila — Andrius Ba
rauskas.
Nuotr. A. Gulbinsko

Dail. Alvydo Bičiūno premje
roje neužbaigti skliautų stulpai
ir anksčiau darė įspūdį, dabar
džiugino ir architektūriniu ma
syvu.
Vaidintojai? Jie jau buvo
anksčiau apšnekėti. Šį kartą
krito į akį tobulėjąs Andrius
Barauskas (karvedys Daugaila)
ir mergų trijulė (Vilija Bilaišytė, Ingrida Blękytė, Nora Spurgytė), sugebėjusi sukelti nuo
taiką.
“Skirgailos” pastatymui tal
kininkavo veik 20 jaunų sielų.
Ir’ menine ir techniška talka ir
užkulisio vaidinimo metu aptar
navimu. Nors žiūrovų ir nepapiatyti, jie visi prisidėjo prie
spektaklio ugdymo bei įkūniji
mo.

nuomoti. Į personažų esarakte-1 dama ir reikalingas
ritmas,
rius nesigilinant, parodytos nuo- Lietuvių kalbai rodoma būtina
širdžios vaidybinės pastangos, pagarba.

Bostono sambūris Zvaigždikis II — saja, susiorganizavusi
Jaunimo kongreso pioga. Vado
vas - režisierius Algirdas Anta
navičius, geologijos studentas,
išvykstąs į Škotiją architektū
ros studijoms. Bet jam, kaip
matom, nėra svetima ir lietuviš
koji scena.
Aštuoni vaidintojai perteikė
Juozo Grušo, iškilaus rašytojo,
naujos pjesės “Barbora Radvi
laitė” vienuolika paveikslų, ku
rių veiksmas rutuliojasi Vilniu
je ir Krokuvoje. (Kažkuriais
sumetimais numatyta Kauno
Valstybiniame dramos teatre
šio veikalo premjera po peržiū
Patrauklūs entuziastai — bos ros vis buvo atidedama ir pra
toniečiai parodė “Barboros Rad dėta rodyti tik teatro išvyko
Bostoniečių fragmentų
vilaitės” premjerą tik truputį se.)
spektaklis
tampa pačiu pirmuo
vėliau, negu kad veikalas buvo
pirmą sykį vaidintas Lietuvo ju “Barboros Radvilaitės” vai
“Skirgailos” fragmentai patobu
je. Dekoracijos pagamintos Chi dinimu JAV-se.
lintoje pastatyminėje redakci
Dailininko Povilo Martinkaus
cagoje, puošnūs kostiumai išjoje prarado veikalo turinį, bet
apipavidalinimas, turint minty
čikaginius standartus, yra kuk
lus. Gerai paveikia kolonų skir
tingi deriniai, bet nuo sienų
pluokščių galima buvo ir atsi
sakyti. Įspūdį padidintų nuo lu
bų nusileidžiąs didelis sietynas.
O gal net dvi liustros, pabrė
žiančios skirtingų šalių stilisti
nius polinkius.
įdomu, kad spektakliui deko
racijos buvo pagamintos Chica
goje, Jaunimo centro pastogėje.
Po vaidinimo apipavidalinimas
buvo išardytas ir vėl virto dro
be ir lentelėmis. Lygiai kaip pa
rinkti vietoje baldai atsikratė
spalvinių apdangalų. Ankstyvo' jo italų renesanso kostiumai
. (kai kada palinkę į vėlyvąjį)
■ buvo įspūdingi ir puošnūs. Prie
i jų derinosi ir vyrų, autentišku
mui prilygstančios, špagos. Ap: švietimas ne. per daug išradin
gas
Apskritai spektaklis gerai
J Grušo "Barbora Radvilaitė“ Jaunimo kongrese Chicagoj liepos 2 d. Barbora Radvilaitė — Birutė Vaič- : surepetuotas. Charakteriai ne*■'- Lapšya.
»
Nuotr. A. Gulbinsko I išieškoti, bet vaidyboje yra
jurgytė ir (Žygimantas Augustas — Algis

Barboros Radvilaitės tragedija
dramaturgijoje. Jos į žiūrovus
poveikis.
Pats pirmas Barboros Radvi
laitės tematika buvo susidomė
jęs Bąlys Sruoga. Deja,, tėra
parašęs tik pirmąjį dramos
veiksmą, nors laikotarpio pa
jautimu ir užmojo mastu jis
iki šiolei pasilieka nepralenkia
mas.
Jau pokariniais laikais spau
doje pasirodė Jono Griniaus
sceninis veikalas “Gulbės gies
mė”, vaidintas Amerikoje, taip
pat nusilenkiąs Barboros mei
lės ir piimlaikės jos mirties ro
mantinei įtaigai.
Juozo Grušo “Barbora Rad
vilaitė”, kiek iš vaidintų nuo
trupų galima buvo pajusti, yra
mažiau literatūrinis, o labiau
sceninis kūrinys, tačiau epizo
dais susmulkintas ir neturįs nei
stiprių kulminacinių momentų,
nei įtempimo ar veiksmo ryš
kesnių stūmeklių.
Kaip vaidinime buvo matyti,
ne vien akcijos atžvilgiu, bet ir
tekstualiai, pas Grušą geriau
sias yra Radvilos Juodojo Kro
kuvos būstinėje paveikslas. Ly
giai kaip ir nuotaikinga finali
nė scena. (Įdomiai režisieriaus
išspręsta.)
Žiūrovus spektaklis paveikė.
O tai jau svarbus dalykas. Dėl
ko ir darbo bei užsidegimo bu
vo nepasigailėta.

Vaidintojai paskirai, iškeliant
bendrą ansamblinį derinį

Nei portretiniais grimais,
anei charakterių ryškinimu ne
sirūpinta. Vien Radvila Juoda
sis priminė žinomą atvaizdą.
Papagoda (Povilas Manomaitis), būdui atskleisti, vykusiai
lanksčiai sveikindavos ir atsi
sveikindavo. Nei Barbora ar
(Nukelta į 2 pal.)

Nr. 171 (29) — psl. 2

šeštadienis, 1972 m. liepos mėn. 22 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

sorius paskambinęs. Tačiau...
bilieto šventės vadovybė kom
pozitoriui prof. Vladui Jakubėnui nedavė. Profesorius tada
pats bilietą nusipirko ir šventę
mūsų kultūriniame priede išsa
miai aprašė, nepagailėdamas ge
ro žodžio net tiems, kurie ne
jautė reikalo parodyti jam pa
čiam elementarios pagarbos.
Visa šitai reikėjo pasakyti,
norint pasiteisinti prieš skaity
tojus dėl tam tikrų redakto
riaus adresu sakomų priekaištų
ir priminti kultūrinių parengi
mų organizatoriams, kad yra ir
tam tikra spaudos etika, kurios
negalima nepaisyti.
k. brd.

Vaidinimų įspūdžiai
(Atkelta iš 1 psl.)

karalienė Bona savų personažų
subtilesne charakteristika neBtebino. Tačiau Birutė Vaičjurgytė (Barbora) džiugino subti
lesniu emocingumu, o Laima
Antanavičiūtė (Bona), vaizduo
dama geraširdę moteriukę (!),
trykštančiu gabumu ir vaidybi
niu įkarščiu skatino nekreipti
dėmesio, kad joje nėra gudrios,
valingos ir kieto būdo karalie
nės — italės ir reformų Lietu
voje vykdytojos Svarbu buvo,
kad abi jos stūmė veiksmą ir
gebėjo įtikinti.

Algis Lapšys (Žygimantas
Augustas) sunkiam vaidmeny
deramai partneriavo. Įtikina
mos figūros buvo Norbertas
Lingertaitis (Radvila Rudasis)
ir Algirdas Makaitis (Radvila
Juodasis). Programoje pažymė
tas kaip Norbert Lingertat
juokdario vaidmeny parodė ir
akrobatinius sugebėjimus. Gy
dytojo Jono Antonino rolę sėk
mingai suvaidino režisierius
Alg. Antanavičius.
Kostiuminiai, istorinio pobū
džio veikalai reikalauja savitos
technikos ir... patirties. O gal
ir specifinių polinkių aktorių.
Povilas Manomaitis, pvz., nors
charakterio ir neatskleiBdamas,
kostiume jaučiasi smagiai ir na
tūraliai.
<
Viešnios ir svečiai iš Bostono

lėta? O redaktorius savais pi fesorius telefonu užklausė kul
nigais taipgi nesiryžo pirkti bi tūrinio priedo redaktorių, ar
lieto recenzentui, abejojant, ai jis, kaip recenzentas, negalįs
aplamai spektaklio rengėjai pa gauti šventėn bilieto? Atsaky
geidauja recenzijos. Jos mūsų ta, kad šventės rengėjai “Drau
puslapiuos ir nebuvo. Ką jau go” kultūriniam priedui jokio
ką, bet rengėjai bent ano spek bilieto nėra atsiuntę. Patarta
taklio aktorius tai tikrai mora profesoriui skambinti tiesiog
liai nuskriaudė, kai spaudoje vyriausiom šventės rengimo
nesulaukta beveik jokio atsilie galvom, pasisakant, kad yra
pimo. O spektaklis, kaip girdė angažuotas rašyti šventės apta
tis, buvo neblogas. Kai šitaip rimą kultūriniam priedui, todėl
mūsuose darosi, kai labdarin horįs gauti bent bilietą. Profe
guos parengimuos galima ne
paisyti jų kultūrinės programos
vertinimo, tai gal geriau jų or Tel. ofiso HE 4-5849. rra. 888-9233
DR. NINA KRAUCEL ganizatoriai tegu mūsų litera
DR. PETER T. BRAZIS
KRIAUČELIŪNAITC
tūros klasiko Vinco Krėvės tal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6182 S. Kedzie Avė.
kon ir nesikviečia, o pasilieka
2434 VVest 71st Street
Tel. WA 5-2670, neatsiliepus akam
prie
dešrų
ir
kopūstų,
šituos
Kosto Ostrausko “Kvartetas”, neblogai “nuskambėjęs” š. m: liepos 3d. Chicagoje: Iš kairės į dešinę:KaVai.: pirm.
ketv 1 Iki 7 popiet: blnt 471-0295. Valandos pagal susi
rilė Baltrušaitytė-Valaitienė, Nerija Linkevičiūtė, Bernardas Prapuolenis ir Vytautas Nakas
aprašyti sugebės kiekvienas, antr,. penkt t -8. treč ’r šešt tik tarimą.
Nuotr. V. Noreikos kas tik turi tikrus ar dirbtinius
DR. MARIJA LINAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčmf
dantis.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOJ

DR. EDMUND E. CIARA

paliko gerą įspūdį, nes parodė
susivaidinimą ir pavyzdingą su
siderinimą. Tai patvirtino ir
žiūrovai, kone iki vidurnakčio
salėje išsėdėję ir katučių, spek
takliui pasibaigus, nepagailėję.
Į šį viešnagės apžvelgimą
prašosi įrašomi dar ir Romas
V. Šležas (technikinis režisie
rius) ir Julius Lintakas (tech
nikos koordinatorius), sėkmin
gai kliūtis nugalėję.

Beprasmybėj teatras laimi ir pralošia
Kosto Ostrausko ir Kazio Sajos
dramaturgijos pavyzdžiuose

Laikraštinė apžvalgėlė, deja,
neleidžia išsamiau apibūdinti
nei pastatyminių priemonių,
nei režisūros pobūdžio. Vertin
tojas vien norėtų abiejų moterų,
vyrams prilygstančio, aktyvu
mo. Ar negalėtų būti kuo patei
sintas Moters I atsisakymas
kvartete groti ? Sakykim, kad
ir iš absurdiško, bet “pamatuo
to” priežastingumo. Ir Moters
II moteriškai atlaidesnio ar
griežtesnio atveikimo?

Autorius veikale yra pabėręs
iki soties pastatyminių instruk
cijų. Jos dalinai buvo patenkin
tos, bet daug kur tapo pakeis
tos įdomesnėmis išmonėmis.
Moterys ir vyrai — gerų duo
menų personos, patrauklios sce
noje stebėti. Autoriaus pagei
davimu net trys yra daininin
kai, dėl ketvirtos atsakomybės
nesiimama. Jie sudarė darnų
ansamblį.

postūmį ir spektaklio potraukį.
Ypač kad veikalas darbščiai su
repetuotas.
Kadaise Absurdo teatrą Chi
cagos lietuviams uoliai piršo Ni
jolė Martinaitytė, nūdien juo
vilioja Dalia Juknevičiūtė. Lai
mei, kad yra suradusi formos
naujakelį, tuo gundymas gali
būti pateisintas.
Negalima nepaminėti ir vai
dinimo talkininkų, kurių stro
pumas, pareigingumas ir talka
stipriai prisidėjo prie meninių
pasisekimų. Vytautas Vepštas
sukonstravo scenovaizdį (šeštainį). Vladislovas Bimbalas
tvarkė apšvietimą ir skaidres.
Už filmus ir garsų efektus bu
vo atsakingas S. Sikslodakas.
Spektaklį vedė Marius Prapuo
lenis.
Specialistai davė literatūrinę
“Kvarteto” kritiką. Sceniniu
požiūriu galima paabejoti, ar
bent 10% žiūrovų yra žinoma,
jog Belą Bartok yra buvęs veng
ras kompozitorius ir pianistas.
Ir jo paveikslo skaidrė ir net
filmas (kad ir sąmojingas) ka

Apie Absurdo (nesąmonės, be liepos 3 d. vakare Jaunimo
prasmybės) teatrą ir susižavėji centro scenoje. Įvyko K. Ost
mą pasenusia mada
rausko “Kvarteto” ir K. Sajos
“Mamutų medžioklės” premje
Absurdo teatro gyvastingu ros.
mas pamažu išblėso Ir jo patys
Nerija Linkevičiūtė scenoje
žymiausieji aktochtonai Eugene Dalia Juknevičiūtė pelnosi kul
Jonesco, Samuel Beckett, Ar- tūringos režisierės vardą, iš be nėra naujokė, net įvairiose te
thur Adamoff, Jean Genet ir prasmybės sudariusi skoningą atrinėse šakose jau besireišku-1
Harold Pinter kūrybingumą jau
nukreipė į alegoriją, nelaukto
finalo lengvą komediją, į Brech
to propaguotą epinį sceninį
spektaklį ar į kitus bandymus.
Absurdo teatras spontaniai beBireiškęs maždaug nuo 1950 iki
1962 metų, pasirodė įtaigus,
ypač tikslo gyvenime nesuran
dančioje jaūnuomenėje. Bepras
mybės teatras pasirodė patrauk
lūs Amerikos studentijai, kuri
juo dar ir šiandien tebesižavi.
Na, ir mūsiškėje, madingus da
lykus pamėgdžioti linkusioje,
jaunoje išeiviškoje inteligentijo
je.
Nesąmonės teatro įtaiga yra
paveiktas ir mūsų dramaturgas
Kostas Ostrauskas. Lygiai kaip
ir Lietuvoje gyvenąs Kazys Sa
ja, itin talentingas draminių
pjesių rašytojas.
Chicagos lietuviai jau turėjo
progų susipažinti ir su savais ir Kazio Sajos “Mamutų medžioklės” scena Chicagos pastatyme liepos mėn. 3 d: Iš kairės j dešinę: Bylinin
verstiniais Absurdo teatro dra kas — Aldas Naris, Vienuolė — Lydija Jadviršytė, Kaminkrėtys — Linas Regis ir čigonė — Nora
Nuotr. A. Gulbin3ko
maturgijos pavyzdžiais (Ost Spurgytė.
rauskas, Jonesco), kurie įvairio
je interpretacijoje buvo keliais
atvejais vaidinti mūsiškių nau vaidinimą. Geras dalyvių sąsta ei. Karilė Valaitienė — prade žin ar gali publikai ką pasaky
joviškos scenos entuziastų. Ar tas, veik profesionaliai pasireiš danti aktorė, bet paragavusi te ti? Ir čia pat norisi geisti, kad
matyti Arnoldo Giedraičio ang kęs. Tobula forma nugali ato- atrinės kultūros. Vytautas Na K. Ostrauskas grįžtų prie tos
traukos auditorijai nesuvokia kas (autoriaus geidimu bosas) dramaturgijos, kur skambėtų
lų kalba premjerose.
— puikios figūros, mokąs fra jo sodri kalba ir kurioje būtų
mą vyksmą
Absurdo teatras rekomenda
ką dėvėti, imponuojantis vyras. visiškai originalus, madingų įta
vo nekreipti dėmesio nei į turi
nį,, nei į veikalo formą, atsisa
Dalia Juknevičiūtė, iš tėvo Bernardas Prapuolenis (deja, kų atsikratęs.
kyti
veikalo
konstrukcijos — kūrybingo režisieriaus yra ne tenoras, o baritonas) —
skleisti idėjų irracionalumą. paveldėjusi precizijos pamėgi lankstus, išradingas vaidinto Kazio Sajos komedija - grotes
Modernioje buities struktūroje mą. Tiksli aktorės darbe, preci jas, kurio frakas irgi nevargina. kas “Mamutų medžioklė” ir tris
žmogaus, nuo gamtos tobulybės ziška, kruopšti ir režisūroje. K.
Veikalo sąstatas geras. Dau- dešimties jaunuolių medžioklėn
pabėgusio, egzistencija yra be Ostrausko “Kvarteto” insceniza galio autoriaus ir lakios vaiz išsiruošimas. Kauno ir Chicagos
prasmė ir tai turi būti rodoma cijoje, be to, parodė gerą skonį, duotės režisierės geidimu bei publikos skirtingas imlumas,
scenoje, tartum veidrodyje. Be išradingumą ir mūsuose dar ne valia, dalyviai paversti mario patariąs ir diferentų interpre
prasmybės, nesąmonės ir teat matytą pastatyminį stilių. La netėmis, kad ir šnekančiomis, tavimą. Kiekvienas amatas bū
rališkumo vardan vykdant sce bai disciplinuotą spektaklio iš bet be individualių savybių, t. tinas ne tik karštų norų, bet ir
ninio vyksmo perversmus.
ugdymą ir jo realizavimą. Tam y. be ryškesnių charakterių. Ta
sugebėjimo.
Su absurdinio teatro tenden jai, be abejonės, padėjo rimtos čiau personažai j šį beprasmy
cijomis gausūs žiūrovai, antrojo teatrinės studijos, dailės daly bės žaidimą įsijungia ne tik
Lietuvoje Kazys Saja popu
Pasaulio lietuvių jaunimo kon kuose praktika ir įgimtas mu drausmingai, bet ir su dideliu liarus dramaturgas. Jo komedi
greso proga, buvo supažindinti zikalumas.
noru. O tai ir sudaro vaidinimo ją - groteską “Mamutų medžiok

Ir dar šiltas faktas — ket
OPTOMETRISTAS
virtoji Tautinių šokių šventė
2709 VVest 51st StreM
Tel. GR 6-9400
Chicagoje liepos 2 d. Viso pra
Vai pagal susltartmą: ptrmad. h
ėjusio sezono Chicagos muziki ketv.
1—4 ir 7—»; antrad. ir peniau
niams įvykiams aprašyti ir ver to—4: šeštad. 10—S vai.
tinti “Draugo” kultūrinis prie
das buvo pasitaikinęs šios sri Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8 6960
DR. E. DECKYS
ties žinomą autoritetą prof.
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
Vladą Jakubėną. Operos ir įvai
SPECIALYBE — NERVŲ IR
rių koncertų administratoriai
EMOCINES LIGOS
MEDICAL BUILDING
bei rengėjai visada profesoriui CRAWFORD
8449 So. Pulaski Road
VaUuidoe pagal susitarimą
skirdavo tiesiogiai arba per
“Draugo” kultūrinį priedą bi
Rezid. Tel. — GI 8-0878
lietą koncertui, matydami, kad DR. W. M. EISIN - EISINAS
jis yra mūsų laikraščio muzi AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
kinis recenzentas, šokių šven
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
tės komitetas šito nepadarė, 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
nors neabejotam, jog žinojo, Valandos pagal sualtarimą. Jei ne
atsiliepta, skambinti: MI 8-0001
kad prof. V. Jakubėnas nėra
abejingas ne vien tik muziki
Tel. — BE 3-5893
niam, bet ir aplamai įvairiam
DR. A. B. GLAVECKAS
folkloriniam įvykio aspektui.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Savaitė prieš šokių šventę proSpecialybė Akių Ligos
8907 We»t lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

lė’” Pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso proga sumanė Chica
goje pastatyti Marija Smilgaitė,
sutelkusi 14 jaunų vaidintojų
ir 16 talkininkų. Premjera įvy
ko pirmadienį, liepos 3 d. vaka
re Jaunimo centro scenoje. Bi
lietai į spektaklį buvo išparduo
ti. daug norinčių į salę nepate
ko.

Įsidėmėtina, jog “Mamutų
medžioklė” yra komedija, dik
tuojanti vaidybinį lengvumą, gi,
antra vertus, kad tai groteskas,
besiūląs spalvų sutirštinimą ir,
sakysim, tikrovės iškraipymą.
Galimas daiktas, jog Kaune
žiūrovai pjesėje bandė užuosti
ir satyrines aktualijos užuomi
nas, kurios Amerikoje nėra
^Nukelta j 3 psl.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLĖS LIGOS
Pritaiko akinius

2858 VVest 63rd Street
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—t »
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
Ofiso telefonas PR 8-3929
Rea. telef. VVAlbrook 5-5078

REZID. TEL. 189-4883

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų Ugoe
Ginekologini Chirurgija

6449 S. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą
lel neatstUepia, skambinu 374-8019

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
9801 Wwl 83rd Street
Kampas 68-čioa tr Calitornia
Valančio# pegnl susitarimą:
Plrmad., antrad, ketvirtad. nuo
8 iki 7:80 vai. vakaro,
šeštad nuo 2 lkl 1:10 vai.
Trečiad Ir penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 470-4042
Rezid. tel. WAlbrook 6-8048

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B, SEITON
1NKHTŲ

IR SLAPUMO TAKŲ
CHIRURGIJA

Tel. — 695-0588
FOX VALLEY SiEDICAL CENTER
880 Summlt Street
Route 58 — Elgin, Illinois

Ofiso teL PR 8-2290
Namą — rezid. — PRospect 8-9081

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-8545
(Ofiso Ir rezldencljoe)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street
(71st ir CampbeU Are. kampas)
Plrmad.., antrad., ketvirtad. ir penkt
nuo 8 vai. popiet lkl 7 vai. vak
Ketvirtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryte
ik! 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lensee”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 8-78001 Namą 635-7697
Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS

Inkstų, Pūslės ir Prostata
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
CHIRURGIJA
J O K H A
2656 VVest 63rd Street
VAIKŲ LIGOS
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
2656 VVest 63rd Street
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. Ofiso tel. 776-2880; ros. 448-5545
nuo 12 iki 8 vai. tr nuo 5 iki 8
vai. vak. šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

DR. J. J. SIMONAITIS
Ofs PO 7-6600

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas; 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REllanue 5-441U
Rea. GRovehlll 8-0817
Valandos: pirm, tr ket. nuo 13 nu
2 vai. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir » lkl
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p. p.
lkl 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta Ir
vakarais pagal susitarimą.
Ofiso Ir buto tel OLympic 9-1881

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI8844 VVest 63rd Street

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49tb Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad lt
teštad. Uk susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE
$540 South Pulaski Roa.i
VAlando* Da«al susitarimą
Skambtsti — 585-2525

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ,Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisae 2750 W. 7l»t Htree.
TEL. — 925-8298
valandos: 3—8 v. v. penktad 10—1>
ryto, 2—8 vai vak. Šeštad. 1 ik’
4 v. vak. Treč. tr sekmad. uždaryta
Rezid. tel. VBA 5-3099

DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ilgoOfisą. Ir rea. 2861 W 69tb M
Tel. PHospect 8-1298
Ofiso va) : Pirm., antr., treč. n
Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-415S penkt nuo 2 Ikkl 4 vai. ir nuo 6 Iki *
v. v. šeštad. 3-4 vai. popiet Ir kita
laiku pagal susitarimą.
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Of. Tel. HE 4-2193. Namą GI 8-819Š

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vaL vak.
išskyrus trečiadienlua
Šeštadieniais 12 lkl 4 vai. popiet

CHIRURGAS

DR. V. TUMASONIS
2454 VVest 71st Street

Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
3-4 ir 6-8. Treč. tr Šeštad. uždaryta

TEL. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUJ

(VABKAS)
Vai: plrmad., antrad., ketvirtad. tr
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ
penktad. nuo 13-4 vai. p. p. 6—3
vai vali, šeštad. 13—3 vai p. p. tr
6648 South Albany Avenue
trečiad. uždaryta.
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai.
vak., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet
Ir kitu laiku pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA TR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7158 Sontb Western Avenue
Plrmcd., antrad., ketvlrt. ir penkt
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6—3 vai.
vakare.
Trečiad.
nuo
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p. šeštad
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-11M
Rezid. tel. 989-2919

Perskaitę "Draugą"* duo
kite kitiems pasiskaityti.

Tel. ofiso PR 8-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
3107 VVest 718t Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-9141 Namą 686-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 3—I tr 6—8.
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Danguolė Sadūnaitė

Ir mano žodis kritikams

JŪRA

Maždaug kaip ir humoreska
Kilus mūsų spaudoje kritikų
ir kritikuojamųjų kovai, mano
sielą užliejo tiesiog dangiškos
markės džiaugsmas. Sakau, da
bar ir man auksinė proga išjoti
į karą. Žinoma, prieš kritikus,
nes ir man jie užmynė ant nuo
spaudos. Svarbiausia, kaip ma
tysim, neužtarnautai. Tai atsi
tiko ne šiandien ir ne vakar,
bet prieš 3 - 4 metus. Sakysit,
kad tai senas “Fordas”? — Ne!
skriauda neišgaruoja kaip kam
paras. Tiesa, yra kažkoks įsta
tymas, kuris draudžia kelti ran
ką prieš kritikus. (Ir koks nela
basis užveisė šią kenksmingą
veiklą ant šios žemės?). Būtų
ištižimas, šiais barzdotos lais
vės laikais, paisyti įstatymų.
Tad pirmyn! Bet aš, kaip ir tin
ka minkštos širdies savininkui,
kovosiu minkštai, bet nekapitu
liuosiu (čia ne Vietnamas). Pa
sitenkinsiu tik nykščiu pabady
ti kritikų klaidas. Gal ir vėl sa
kysit, kad kritikai neklysta?
— Anaiptol! Dar būtų nieko, jei
kritikais niekas netikėtų. Deja,
taip nėra.
Kalbu apie mano kantatos
“Kovotojai” ir operos “Dana”
kritiką. (Kam skauda, tas šau
kia.) Dėkingas tiem kritikam,
kurie apie šiuos veikalus neuž
tarnautai parašė.
(Mat, kas
klysta, tai į visas puses klysta).
Tačiau prieš klaidas, nors ir
minkštai, kovosiu. Pirmiausia
čia patiesiu jų man “malonią”
kritiką, o paskui apie ją išdėsiu
savo (ir ne savo) nuomonę.

Kritikai apie “Kovotojus”
Š. m. Aidų pirmame numery
je prof. VI. Jakubėnas, rašyda
mas apie Dainavos ansamblio
jubiliejų, mini “Kovotojus” ir
“Daną”. Ne tik mini, bet ir kar
toja savo nuomonę, pasakytą
prieš 4 metus. Jis, tarp kitko,
rašo: “Deja, šio veikalo premje
ros rezultatai nepateisino įdėto
darbo, bendrą sąskambį gerokai
nuslopino itin tiršta orkestracija, (...) (...) bet chorą gerokai
slopino orkestras (...) tačiau
orkestro palydėjimas kone vi
sur eina masyviai ir sunkiai
skambančiu nepriklausomu ke
liu”. Sako, kad būtų derėję di
rigentui (P. Armonas) suma
žinti dinamiką ir veikalą kiek
perorkestruoti. Toliau “Autoriui
leidus, tai plačiu mastu buvo
A. Kučiūno padaryta operą
“Dana" bestatant”. B. Chomskis (Draugas) rašė, kad orkest
ras “Kovotojus”, gustaitiškai
tariant, tobulai užgožė Bet jis,
ačiū, daugiau, kaltino dirigentą.
O prof. Žilevičiaus nuomone,
“Kovotojams” reikėjo 300 žmo
nių choro.

J. GAIDELIS

I

deris sako visai priešingai. Ir'
aš juo tikiu, nes chorui, kur
tekste nėra “aukšto įtempimo”,
duodu “skystą” orkestraci ją,
nes choras pats yra pakanka
mas muzikos komponentas. Tai
gi per repeticiją ir dirigentas
buvo geras ir orkestracija ge
ra. Atrodo, kad mūsų muzikos
kritikai alergiški muzikai.

pas juos, ir, pildant veikalą,
dainininkai turi būti pakanka
mai girdimi. Bet aš priešingas
per dideliam jų iškėlimui, nes
tada skaldomas muzikos komp
leksas — visuma. Aš stengiuo
si, kad orkestras turėtų ką pa
sakyti, o ne vien tik būti dai
Ar koncerte galėjo būti ki
nininkų ramsčiu, todėl ir jis tu taip? Galėjo, ir tai dėl šių prie
ri būti pakankamai girdimas. žasčių: 1) akustika. BevargoŠiuo atžvilgiu aš labiau vertinu I nininkaudamas patyriau, kad
Vagnerį ir Strausą, o ne Mozar- kartais kunigą girdi kaip ant
tą ar Verdi. Ir ne taip jau svar delno, kartais net savo klebono
bu, kokie dinaraikos ženklai or-. neatpažįsti. O svarbiausia prie
kestro partijose, nes dinamika žastis — 2) orkestrantai. Juos
— reliatyvus dalykas. (Orkest reikėjo pakišti po scena. Kad
rantai dar nenaudoja kokių dar būtų buvę jauni, nevedę.
nors garso matuoklių.) Vienam Pats" mačiau, kaip jie grojo:
F ar P per daug, kitam gali bū vieną žvilgsnį į gaidas, kitą į
ti per mažai. Jei orkestraci ja Į dainininkes, o į dirigentą —
tiršta, tai dar nebūtinai daini kaip ir nieko.
ninkai “kaput”. Žinom, kad ir
Kai Bostone “Kovotojus” sta
visas (tutti) orkestras sugeba tė amerikiečiai, tai jų dirigen
tyliai groti. Be to, orkestre yra tas net kelis kartus klausė šią
instrumentų, kurių poros užtek mano juostą. Bet nei jis, nei
tų visą legioną dainininkų pa amerikiečių kritikai po pastaty
laidoti.
mo nė puse žodžio nepeikė or
kestracijos. Tiesa, pastatymas
Ginu “Kovotojus”
nebuvo pavyzdingas, nes cho
“Kovotojuose” (libretas Sta ras ir orkestras turėjo tik vie
sio Santvaio) yra tekstų, kurie ną bendrą repeticiją.
tiesiog prašosi orkestro jėgos.
Ir ne tik jėgos, bet ir gausybės
Ginu “Daną”
garsų. Juk nepalyginamai efek
Perorkestruotos (jei perortingiau, kada F ar P groja vi
kestruotos) partitūros nema
sas orkestras, o ne keli instru
čiau, todėl nežinau, kas kaltas,
mentai. Bet vis tiek “Kovoto
kad orkestras kartais buvo ga
juose” nėra taip, kaip kritikas
na abejingas solisčių — jų šird
sako: “Kone visur”... Gaila, ne
peršos šauksmui. Kalbant apie
turiu orkestracijos partitūros,
stilių, nereikėtų kalbėti apie ži
galėčiau taktų skaičiais paliu
nomą dalyką, kad kaip “Kovo
dyti, kad dainininkus lydi ma
tojų", taip ir “Danos” vokalinė
žesnė pusė orkestro Jaučiu,
pusė yra konvencionalios har
kad šypsotės į saują iš šios ma
monijos, o akomponimentas pano gynybos. Bet aš turiu liudi
žanginės. Bet žinom, kad ir mo
ninką, laisvą nuo visų žmogiš
derniausiam akorde yra papras
kų ir žmoniškų silpnybių. Tai
tas trigarsis. (Taip rašau, kad
p. Rekorderis.
dainininkai pajėgtų padainuo
“Kovotojai” per repeticiją ti). Tur būt, šie dalykai ir laužė
buvo įrekorduoti į juostą. Mik stilių “Dirvos” kritikui. Stilius
rofonai nuo solistų buvo už ke atsiranda vokalistų ir akompa
liolikos pėdų, o ne už 2-4, to nimento tuo pačiu metu skam
dėl rekorderiu reikia tikėti. Re bėjime, o ne atskirose partijo
korderis sako, kad visi solistai se. Bepigu buvo Mozartui sti
gerai girdėti, nebent tenoro ke lingai rašyti, nes jo ir instru
lios žemos gaidos pradingsta. mentinę muziką nesunku padai
Bet šio solisto balsas kamerinis, nuoti. O gal kelios liaudinio po
o ne operinis, kokio šiai kanta būdžio dainos gadina stilių?
tai reikia. Tikiu, norint solistus Jei taip, tai tada ir libretas ne
galima dar daugiau iškelti. Kal stilingas, nes šios dainos išsi
bėti apie choro nuslopinimą — skiria iš konteksto. Draminiam
tobulas nesusipratimas. Rekor veikalui nei anie muzikiniai, nei

“Danos” kritika

Šią vargšę mergaitę daugiau
sia kaltino už jos muzikos “nestilingumą”. (Prof. VI. Jakubėno nuomonės čia neminėsiu, nes
neturiu po ranka recenzijos.)
A. Nakas (Dirvoj) rašė, kad de
koracijų ir libreto stilius išlai
kytas, o muzikos — ne. Kriti
kas iš “Akiračių” driekė išmin
tį padangėn: o jau antras veiks
mas tai tik valsai valsukai.
(Cit. iš atminties.) Taip rašė
kritikai. Buvo ir šviesesnių nuo
monių, bet ne dėl to aš išjojau
į karą.
Dabar pažiūrėsim, kiek pa
grįsta kritikų nuomonė.
Bet
prieš tai, kad būtų supranta
miau, reikia štai ką pasakyti.
Muzikos veikaluose, kam jie be
būtų skirti išpildyti, yra tema
(ar temos), Cantus firmus Vei
kaluose su dainininkais, kai jie
dainuoja (ar gieda), tema yra Vytautas Kasiulis

1.
Tamsi giria.
(pilna mieguistos šviesos)
Kur mėlyni palmių medžiai
plakasi:

Ir lyg bitės,
saulės spinduliai dūzgia
virš vandens.
2.
Kviečių dirva!
Saldės sodai,
mėnulio uostai.
Jūra!
pilna iki paskutinės ląstelės —
Ir vis kažko tebelaukianti.

ii
Jūros alsavime.

Pilnas aprikosų
ir akacijų kvapo.
Pilnas dulkių liepos žiedų.
Augimo šviesos —
ir saulės šieno pilnas.

m
1.
Vakarop, Tavo ranka nurenka —
spindulius,
kaip žuvis nuo jūros.
(Kai aš saulę noriu dar pasilaikyti.)

Sidabrinė vienuma

šie žodiniai “nestilingumai” ne
kenkia, nes jie išplaukia iš tu
rinio.
Dėl valsų valsukų. Atrodo,
kad šiam kritikui visos dainos
yra valsai, kurios panašios į
juos. (Juk ir višta panaši į gai
dį, bet ne vištos personai būti
gaidžiu.) Panašių dainų, kaip
“Danoj”, yra daugybė. Pvz. Po
aukštus kalnus, Beauštanti auš
relė, Oi žiba žiburėlis ir d. k.,
bet jų niekas nevadina valsais.
Gi operoje yra tik vienas valsas
(antrame veiksme), kuris su
dviem dainom, jei kritikas ir
jas laiko valsais, trunka 9 min.
O visas II v. — 34 min. Dar po
vieną panašią dainą yra I ir III
v. Jos trunka apie 7 min. Taigi
visoje operoje “valsų” yra 16
min. Kaip matot, p. kritike, aps
čiai lieka laiko ir džerebakui.

Bededant paskutinį tašką
šiam žodžiui, įėjo bičiulis. Tuoj
pakišau jam Žodį paskaityti,
nekantriai laukdamas pagyri
mo- Jis, perskaitęs, sako:
— Juliau, už donkichotišką
kovą tave kritikai švariai nu
brauks nuo horizonto.
Aš net išsižiojau.
— Kaip tai? — ištariau. —
Aš tik kritikams gero norėda
mas (kaip ir jie man) kūriau
šį žodį.
— Kur tu matai čia gerą? —
paklausė bičiulis.
— Kur? Ar tu nežinai, kad
kas dirba, tas klysta, — išrė
kiau.
— Ir tu klysti, — tvirtai ta
rė bičiulis.
— Ne, aš neklystu, — bet
jaučiau širdin besigręžiančią
abejonę dėl žygio prasmės. Vos
spėjęs pačiupti besprunkančią
narsą už uodegos, tęsiau:
— Aš įrodžiau savo žodyje,
kad jie klysta, gal ir prieš savo
norą. Kipšiukai, nusižiūrėję silp
nesnės valios kritiką, paklupdo
jį. O aš, kaip minkštos širdies
savininkas, gailėdamasis kritikų
(kaip ir jie manęs),
kūriau
jiems šį Valios šaltinį. Tikėjau,
kad iš jo pasisėmę stiprybės,
taps gibraltarais, kuriuos šipu
liais pavers juodukų (ne šitų,
beet anų) nedora peikia patam
sinę.
— Aš kartoju: tu klysti, —
Violončelistas

Nuotr. V. Maželio

2.
Ir tada, Dieve —
mūsų rankos susitinka!

KETURIŲ KONGRESINIŲ VAIDINIMŲ ĮSPŪDŽIAI
(Atkelta iš 2 pusi.)
efektyvios, todėl ir nejaudinan
čios, netgi nesuprantamos.
Autorius apie šį savo veikalą
atsiliepia, jog tai “nėra gryna
teatrinė abstrakcija, nukreipta
prieš "mamutą” žmoguje. Pje
sėje rasite daugybę vadinamo
“laisvojo” pasaulio realijų, ku
rios kapitalistinėje visuomenėje
turi labai daug groteskinių
bruožų: rietenas partijų, iš es
mės nesiskiriančių viena nuo ki
tos, moralinių ir etinių idėjų pa
jungimą bizniui, išoriniu spal
vingumu pridengtą dvasios uba
gystę ir t. t. Vadinasi, toks yra
pjesei raktas, Kazio Sajos pa
siūlytas.
Premjerą paruošusi M. Smilgaitė galvos, atrodo, nėra suku
si, savo pastatyminei idėjai su
rasti- Jinai pasitenkino teksto
iliustravimu, lėta scenoje akci
ja, veik visur statuariniu būdu
dažnai nuobodžių replikų dekla
mavimais. Nepajautė jokio po
reikio sukelti komedinį žaismin
gumą, jau nekalbant apie gro
teskinį perdėjimą, ir todėl buvo
nuobodu, dėl to ir jaunų stiprių
atminčių jėga bliuško, ir daly
viai užmiršdavo savo replikas.
Dėl šios priežasties, spektakliui
pasibaigus, nesuaidėjo jokie ap
lodismentai.
Bet ar Smilgaitė yra labai
kalta? Jai juk yra įskiepytas
mūsiškis išeiviškas mentalite
tas: kiekvienas gali režisuoti,

pertraukė monologą bičiulis.
Lyg jo nenugirdęs, jau tik sa
vo paguodai, tęsiau: — Dar
berašydamas šį Šaltinį, jaučiau,
kad kritikai jo laukte laukė.
(Kasgi jausis patenkintu, kipšuko vedžiojamas už nosies) —
Ir kuo labiau artėjau prie kū
rinio pabaigos, tuo aiškiau ma
čiau kritikų veiduos dėkingumą
man. — Nutilau. Pasąmonėj su
siklostė klausimas: Kas dabar
bus su manim? Kas? Bičiulis,
gal mano nuotaikos remontui,
įjungė radiją, kuris, skystos (o,
mano nelaimė!) orkestracijos ly
dimas, dainavo: Que, serą, se
rą...

kiekviena viską išmano, kiek
vienas jaunuolis sugebės Šatri
jos kalną iki padangių iškelti
ir į kišenių įsidėti. Jinai pirmo
jo teatrinio festivalio malone
tapo išsiskirianti jaunoji akto
rė ir t. t. žodžiu, buvo, be laiko,
įkvėptas per didelis savimi pa
sitikėjimas, užkertant kelią pa
justi gilesnę teatrinio darbo
prasmę.
Noriu būti Marijos Smilgaitės
gynėjas: jinai drąsi ir ištver
minga organizatorė (tiek naujų
žmonių vaidybai ir talkai pri
traukusi!), ne tik pavyzdingai
kalba ir rašo, bet ir sielojasi
lietuvių sceninės kultūros prob
lemomis. Universitetinės studi
jos nedavė galimumo pažinti re
žisūrinio amato aiškybių.
Tenka mokytis iš klaidų. Ta
čiau Smilgaitė dar labai jauna
ir, manyčiau, kad svarbu, jog
dega darbo bei tobulėjimo no
rais. Ji seka literatūrą, neblogai
piešia, mėgsta poeziją, jautriai
žodį perteikia. Tokia tebūna pa
viršinė rekomendacija.

jas. Kiekvienam veiksmo skir
tingam epizodui privalo būti
ryškus, naujas, įdomus ir vai
dintojams lengvai įsidėmėtinas
veiksmo būdas (mise en scene),
kad iš tos elgsenos savaime iš
plauktų replikos žodžiai. Be to,
komedijos ritmas įpareigoja ne
tik lengvumą, bet ir veiksmo
bei akcijos spartą. Šie neprašy
ti pamokymai patariami todėl,
kad ateityje būtų išvengti teks
to užsikirtimai, nuo kurių var
gu būtų apsaugoti Smilgaitės
režisūroje ir patyrę aktoriai.
Scenovaizdį yra sudariusi pa
ti Smilgaitė. Apipavidalinimas
jokiu būdu neprisideda prie
“Mamutų medžioklės” turinio.
Sugalvotas antras priešscenis,
bet kiek sykių juo pasinaudota?
Ir kodėl j jį žengiant nutolsta
ma nuo kelionės tikslo? Balio
nėliai didelėse vazose yra gra
žus, o ne racionalus scenovaiz
džio sprendimas. Ir balionėlių
pardavėjo siūlomi ar negalėtų
būti bent trigubai didesni, kad
išsiskirtų ir sudarytų kontrastą
su dekoracija?
Ką spektaklio režisierė turėjo
Joks personažas nebuvo derpadaryti, kad vaidinimas pasi von įklimpęs! Visi tik bereikš
darytų žiūrovams pagaunąs? miai stovėjo vietoje.
Scenovaizdžio ir atmosferos rei
Tuo, manau, reikėtų ir baigti
kalas. Visi vaidintojai gerai pa rūšiuoti paklaidas. Kurių buvo
rinkti, juos ir vėl norėtųsi sce tikrai nemažai. Tenka tik pa
noje matyti. Reto pajėgumo ir brėžti, kad apipavidalinimas ko
sveikintinos talkininkės.
medijos atmosferai nepasitar
navo.
Pirmiausia, bent trečdalį vei
kalo reikėjo iškupiuruoti, gero Vaidintojos bei vaidintojai
kai skysto vandenėlio palikti scenos darbui tinka. Išryškėjo
glūdėti knygos puslapiuose Vei* ir gabesnis, išsiskyrė ir pajėges
kale yra daug skurdžių, nuobo ni. Jų vardus ir pavardes
dulį keliančių, nei iš šio, nei iš norisi iš programos išrašyti.
to išplaukiančių sentencijų. Spė Vidmantas Juodgudis gerai
pasirodė net dviejose rolėse, ryš
ju, kad Kauno scenoje tekstas
buvo tinkamai sutvarkytas, o kiau Girtuoklio. Charakterį su
Kazys Saja, kaip daugelis dra gavo Aldas Naris (Rylininkas).
maturgų, knygoje panorėjo už Lydija Jadviršytė (Vienuolė) ir
Nora Spurgytė (čigonė) tikros
konservuoti visą savo talentą.
Tačiau knyginis tekstas scenos scenai dovanėlė, bet priva
veiksmui nėra privalomas, ir to lo rankomis ne beprasmiai mo
sikuoti, o numanyti, kaip tiks
dėl režisieriai su juo gali elgtis,
liai jas naudoti. Vytautas Lau
kaip jiems reikalinga. Apie tai
raitis (Storulis), Petras Blėkys
Smilgaitė nėra pagalvojusi.
(Languotas) ir Aleksandras
Kai vaidina jaunatviško užsi
Pakalniškis, jaun. (Dryžuotas)
degimo kupini, jiems reikia duo
turi sceninės teisybės. Linas
ti daug veiksmo, o neversti vaiz
duoti sustingusias orakulo piti(Nukelta į 6 pusi.),
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Paveikslas iš Regensburgo

Susiaurintas Dievo apsireiškimas

MEDARDAS BAVARSKAS

Antano Maceinos knygos "Didieji dabarties klausimai" proga
Prieš dvidešimti su viršum metų mes bu
vome praėję visus pereinamosios stovyklos for
malumus, turėjome visus dokumentus ir vi
zas kelionei į Ameriką. Tuo tarpu transportas
į Bremeną, iš kurio turėjome išplaukti, buvo
numatytas už trijų savaičių. Tos trys savaitės
pasirodė nepaprastai ilgos ir nuobodžios. Lai
kas bėgo, lyg gydytojo laukiamajame kamba
ryje. Norėdamas tą laukimą sutrumpinti, vie
nai dienai išvažiavau j Miuncheną, nors ne
turėjau ten jokio reikalo. Vaikščiojau po gat
ves, žiūrinėjau j vitrinų langus ir, beeidamas
pro šalį Meno instituto, užėjau ir ten. Vienoj
salėje buvo kažkokio dailininko paroda. Kai
kurie paveikslai buvo skirti pardavimui, ir jų
kainos buvo pakabintos apačioje. Rengiausi ei
ti kiton salėn, kai staiga mano dėmesį patrau
kė didelis, ryškiai raudonas aliejinis paveiks
las. įsižiūrėjau, atpažinau vieną iš Regens
burgo gatvių, nors paveikslas neturėjo jokio
užrašo.
>
Jeigu Passau, kai kurių vadinamas vienu
iš septynių gražiausių pasaulio miestų, man
prisimintinas dėl jo baltumo, tai Regensburgą
prisimenu dėl jo neįprasto
raudonumo.
Nors dauguma Vokietijos miestų buvo pasta
tyti iš raudonų plytų, bet Regensburgo plytos
ryškiai skyrėsi iš kitų savo neįprastu, beveik
tobulu raudonumu. Saulėtekio ir saulėlydžio
metu atrodydavo, kad visas miestas liepsnoja
didžiuliame gaisre. Šitai aiškinausi tuo, kad
aplink Regensburgą esąs molis buvo ypatin
gos rūšies, ir plytinės be jokių pastangų dary
davo ypač raudonas plytas, iš kurių ir. buvo
pastatytas visas miestas. Jame išgyvenau apie
šešias savaites, mačiau jo sunaikinimą ir pats
vos ten galvos nepalikau.
Kadangi nieko iš Vokietijos neturėjau ko
išsivežti prisiminimui, pagalvojau, kaip būtų
gera turėti tą paveikslą. Deja apačioje jo ka
bojo kairia: 200. DM. Žinoma, aš tiek pinigų
neturėjau ir bijojau, kad Vokietiją teks palik
ti bė jokių suvenyrų.
— JPatinka? — staiga išgirdau užpakaly
je savęs balsą. Atsisukęs pamačiau vidutinio
amžiaus vyrą juodais, kaip anglis plaukais,
kuriuos jis nešiojo ilgus, iki pečių. Tais laikais
šitoks plaukų stilius nebuvo madoje ir buvo
laikomas apsileidimo ženklu. Išsimtis tebuvo
daroma tik menininkams ir poetams, kurie
galėjo pasirinkti bet kokį plaukų stilių. Daž
niausiai jiė pasirinkdavo labiausiai ekstrava
gantišką, kad tuo išsiskirtų iš pilkos minios.
Net ir genijai turi savo silpnybių. Vyras dė
vėjo juodu blizgančiu aksominiu švarku, ku
riuo kartais dėvi hotel d’maitres, orkestrų di
rigentai, ar cirkų direktoriai. Iš viso to supra
tau, kad tai pats dailininkas.
— Aš nesu menininkas, nei meno žino
vas, — atsakiau aš jam. — Bet man teko kurį
laiką tame mieste gyventi. Man atrodo, kad
šiame paveiksle yra pagauta to miesto spalva
ir dvasia. Deja, aš tiek pinigų neturiu. Jeigu
jūs sutiktumėt parduoti šį paveikslą už žymiai
pigesnę kainą, aš mielai norėčiau turėti jį pri
siminimui.

— Pone, — pasakėjis, iškilmingai žiūrė
damas į mano askurusią eilutę. — Už dešim
ties metų jūs jo nenupirksit už tūkstantį.
Tuo ir baigėsi mano vieno momento no
ras.

•
Pietvakariniame miesto pakraštyje, kur
Linkolno alėja kertasi su Pensilvanijos gatve,
važiavimas tarp keturių ir šešių po pietų yra
daugiau negu erzinantis. Tuo metu iš darbo
grįžta dirbantieji mieste, o gyvenantieji už
miestyje, o taip pat ir tie gyvenantieji mieste,
o dirbantieji užmiestyje. Kadangi toje mies
to dalyje nėra greitkelių, susikimšimas yra ne
išvengiamas.

Vieną popietę, grįždamas iš darbo, vėžlio
žingsniu stūmiausi sankryžos link. Iš tolo san
kryžoj pastebėjau iškeltą plakatą su didelėmis
raudonomis raidėmis. Buvau tikras, kad tai
viena iš tų demonstracijų, greičiausiai kairių
jų ir nukreiptų prieš vyriausybę, nes jie ypač
mėgsta raudonnas raides. Bet, privažiavęs
arčiau, sugebėjau perskaityti:
ALIEJINĖ TAPYBA
$5.00
TURIU PARDUOTI
DAILININKAS BADAUJA

Viename kryžkelės kampe tarp šaligatvio

ir milžiniškos krautuvės buvo likęs keliolikos
pėdų tarpas, kuriame ir vyko ši neįprasta pa
roda- Šalia plakato stovėjo vienas į kitą at
remti keliolika paveikslų, visi jie įrėminti. Jei
gu kas ir abejotų paveikslų verte, negalėtų abejoti dailininko nuoširdumu. Šiuo metu už
penkis dolerius buvo sunku nupirkti kad ir
pigius rėmus.
Kampe stovėjo savo gamybos medinis ran
ka stumiamas dviratis vežimėlis, kurio ratai
greičiausiai buvo pritaisyti iš niekam netiknkančio dviračio. Dar neseniai tai buvo būdas
užsidirbti pragyvenimą seniems ir vargšams,
tiems be profesijos ir nepajėgiantiems dirbti
fizinį darbą, bet dėl įvairiausių sumetimų ne
norintiems gyventi iš valstybinės pašalpos. Iš
ėjęs po vidurnakčio į miestą galėjai pastebėti
daugiausia senus žmones, stumiančius tuos
vežimėlius užpakalinėmis gatvėmis, sustojan
čius prie šiukšlių krūvos, kraunančius j vežime
liūs senus laikraščius, kartonines dėžes, grąži
namas bonkas, vertas nuo dviejų iki penkių
centų, varines vielas ir viską, kas tik turėjo
bet kokią vertę. Nežinau, kiek pelninga buvo
ši profesija, bet nė vieną rytą nesu
matęs
pustuščio vežimėlio. Atvirkščiai, jie buvo taip
perkrauti, kad seni žmonės turėjo
kartais
anksti baigti savo darbą, kad pajėgtų savo per
krautą vežimėlį parstumti namo.
Šiuo metu tai mirštanti profesija. Laikraš
čiai, vartotos kartoninės dėžės yra kraunamos
rūsiuose ir recirkuliuojančių bendrovių sunk
vežimių paimami reguliariai pagal susitari
mą: mažesnių namų savininkų kartą į mė
milžiniškų
nesį, didesnių kartą savaitėje,
krautuvių — kasdien.
Labai reta užtikti grąžinamą bonką. Visos
jos (su užrašu “no deposit, no return”), ar
be jo kartu su kitomis vertingomis, ar never
tingomis atmatomis pereina per cineratorius,
sudegę ar nesudegę sudedami į plastikinius
maišus ir namų savininkas, užuot tampęs ketu
rias sunkias, rūdijančias metalines atmatų
bačkas, šiukšlių surinkimo vieton nuneša vie
ną lengvą plastikinį maišiuką. Ir aš stebiuosi,
ką istorikai rašys apie mūsų laikus. Gal taip,
gal tik panašiai: “Dvidešimtojo amžiaus pa
baigoje baigėsi mūsų vadinamas plieno am
žius ir prasidėjo plastikinis amžius. Net auto
mobiliai tuo metu, vietoj plieno buvo pradė
ti gaminti iš plastikos”. Nežinau, kaip ilgai
tas plastikinis amžius truks. Bet vieną žinau:
jis truks, kol žmonija nesuras minkštesnės
medžiagos. Žmonės nelinkę spręsti savo prob
lemas nei su kieta medžiaga, nei su kompromisan nesileidžiančia dvasia.
Taigi mano dėmesį patraukė ne tik neį
prasta paroda, bet ir seniai matytas medinis
dviratis vežimėlis. Norėjau viską pamatyti,
bet tai nebuvo taip lengva. Buvau klaidingoj
linijoj ir tik po ilgo vargo sugebėjau išma
nevruoti mašiną į šoninę gatvę. Pasiekęs pa
rodos vietą, šalia keletos žioplių pamačiau ir
patį dailininką. Pažinau jį iš karto. Tik šį
kartą jo plaukai buvo žili ir nors jis tebenešio
jo juos tuo pat stiliumi iki pečių, šiuo metu tai
nereiškė, 'kad jis yra menininkas ar poetas.
Gal dar po kelerių metų neproporcingai mažėjantieji menininkai ir poetai, norėdami iš
siskirti iš pilkos minios, ims skusti plikai sa
vo galvas Yul Bryner stiliumi. Jis tebedėvėjo,
tur būt, tą patį juodą aksominį švarką, tik
jis nebeblizgėjo, buvo purvinas ir keletą kartų
lopytas. Tai, ką jis užsivilkdavo tik iškilmin
gomis progomis, šiuo metu buvo, gal būt, vie
nintelis jo švarkas.
Be didelio vargo suradau paveikslą iš Re
gensburgo. Nors kiek apiblukęs, jis tebeturė
jo tą niekur nerandamą raudonumą. Nedels
damas išsiėmiau penkinę ir padaviau jam.
Kaip tik tuo momentu staiga pasirodė du
policininkai. Vienas, pasivedęs dailininką ke
lis žingsnius į šalį, kažką jam kalbėjo. Visą tą
laiką dailininkas laikė ištiesęs ranką su penki
ne į mane. Kitas krovė iškabą ir paveikslus į
vežimėlį.
— Pone, — sušukau aš dailininkui, pirš
tu rodydamas į paveikslą iš Regensburgo. —
Jūs to paveikslo neparduokite. Už dešimties
metų jis bus vertas tūkstančio.
Nežinau, ar dailininkas po tiekos metų
atpažino savo paties žodžius. Viena žinau: jie
nebuvo jam svetimi.
Staiga jo ranka sudrebėjo ir penkinė nu
krito žemėn.

(Tįsinys iš praėjusio
šeštadienio)

A.

lų šio kintančio pasaulio nepa
kankamumą ir moko, kokiu keliu,
pamaldžiai ir pasitikinčiai gyven
dami, žmonės gali prieiti tobulo
rasti krikščioniškoje
religijoje.
išsilaisvinimo būsenos” (ten pat,
Tai reiškia, kad kitose religijose
2). Budizmo religijai kaip tik yra
tos pilnybės nėra. Bet iš to ne
būdinga, kad ji dievybės nemai
galima daryt išvados, kad tenai
šo su konkrečiais gamtos daik
iš viso Dievo nebūtų. Tuo tarpu
tais ar kultūros kūriniais. Prie
autorius sako: “Galima sutikti su
šingas tvirtinimas būtų naujiena
naujaisiais stabmeldybės aiškin
patiems budistams. Jų katekizmas
tojais, kad, sakysime, saulės kul
į 145-tą klausimą: ar reikia gar
tas Mithros religijoje reiškė ne
binti paveikslus, statulas, Budos
saulės kaip danguje šviečiančio
ir jo pasekėjų relikvijas? — atsa
daikto garbinimą, bet nusilenki
mą aukštesnei jėgai, teikiančiai ko: “Ne! Buda yra mokęs, kad
gyvybės ir ją ugdančiai. Kasdie tokie papročiai neveda į išgany
mą, bet lengvai gali nuvesti į
noje betgi ana jėga arba, kaip ją
II Vatikano suvažiavimas vadina, prietarus ir klaidas. O jei kas ten
visus žmones apšviečianti Tiesa stato gėlių ar smilkalų, tai vien
iš dėkingumo. To drausti negali
buvo ir tebėra nuolatos pakeičia
ma. Bet jei kas galvotų, kad tuo
ma visiškai konkrečiais gamtos
daiktais arba kultūros kūriniais įsigys ypatingų nuopelnų ar pri
artės prie išganymo, tas klysta”
—■ ne kaip šios Tiesos ženklais
bei prasmenimis, bet kaip esan (Subadra Bikšu).
66-tam puslapy autorius aiški
čiais ja pačia. O tai kaip tik ir
na,
ką reikia suprasti gamta: ša
yra Dievo —tegu ir neaiškiai
lia
žmogaus
esanti pasaulį su jo
nujaučiamo bei ieškomo — pa
apraiškomis,
įvykiais, dėsniais.
vertimas stabu. Stabmeldiškoji
Taigi žmogus gamtos sąvokon
kasdiena iš tikro yra ne kas kita
kaip netikrų dievų garbinimas” neįeina, ir “gamtinės” religijos
laikotarpiu Dievas, kalbėdamas
(17). Bet jeigu būtų autoriaus
per
gamtą, per žmogų nebūt kal
tiesa, tai kaip konsilijos tėvai ga
bėjęs.
Per žmogų Dievas kalbė
lėtų sakyti, kad ir nekrikščioniš
jęs tik po Abraomo; bet ir tai
kose religijose yra teisingų ir
ne per visus žmones, o tik per tam
šventų dalykų (“Katalikų Baž
tikros
tautos: “Nuo
Abraomo
nyčia neatmeta nieko, kas ne
Dievas liudija save ne per gam
krikščioniškose religijose yra tei
tą — jos daiktus bei reiškinius,
singa ir šventa”)?
bet per išrinktosios tautos žmoKad kitos religijos yra sumišu;
sios su klaidomis ir nuodėme, tai nes bei įvykius” (73). O šiandien
tiesa. Bet ar viskas tenai yra vien Dievas liudytų save vien per Baž
klaidos ir nuodėmės? Antrojo nyčią arba jai priklausančius
Vatikano suvažiavimo tėvai apie žmones: “išganymo istorijoje po
induizmą sako: “induizmo sekė Kristaus tik Bažnyčia, kaip laike
jai gilinasi į dieviškąją paslaptį ir erdvėje sklindąs Išganytojas,
ir ją išreiškia neišsemiama mitų yra tikroji Viešpaties bylojimo
gausa bei aštriamintės filosofijos sritis” (96). Bet kaip tada reikė
užmojais. Jie ieško išsilaisvinimo tų suprasti ir kur įrikiuoti aną
iš slegiančios mus padėties arba laiško romėnams vietą (2,15),
įvairiopų asketiniu gyvenimu, ar kur pasakyta, kad pagonys turi
ba giliu mąstymu, arba su meile savo širdyse įrašytą įstatymą, pa
ir pasitikėjimu glausdamiesi prie gal kurį Dievas teis žmonių dar
Dievo” (pareiškimas apie santy bus? Ar ne Dievas tą įstatymą
kius su nekrikščionių religijomis, yra įrašęs, ar ne Jis tuo įstatymu
2). Argi jie glaustųsi vien prie save liudija? Tuo tarpu A. Ma
konkrečių gamtos daiktų ir sta ceina sako, kad “perkėlus Dievui
savo apsireiškimo plotmę iš gam
bų?
O apie budizmą suvažiavimas tos į Izraelio istoriją, gamtinės
štai ką sako: “Budizmas įvairiais religijos pasidarė tuščios” (76).

Ką naujo paskelbė Kristus?
Dievas per Kristų prabilo jau neretai atspindi aną visus žmo
ne kaip žmogaus Kūrėjas, o kaip nes apšviečiančią tiesą” (Bažny
jo Atbaigėjas. Tai giliaprasmiškai čios santykiai su nekrikščionių
atsispindi Chalcedono suvažiavi religijomis, 2). Toji visus žmones
mo paskelbtoje dogmoje (ir šian apšviečianti tiesa būtų sunkiai
dien Bažnyčios ginamoje) apie įsivaizduojama, jei Dievas, pirma
dvi prigimtis: dievišką ir žmogiš kalbėjęs per gamtą, paskui per
istoriją, dabar tekalbėtų tik per
ką vienam Kristaus asmenyje.
savo
Sūnaus Bažnyčią. Jai pri
Žmogiškoji prigimtis nebuvo
klauso
nepilnas trečdalis visos
kažkas nauja, taigi Kristus, kaip
žmonijos.
O be to, kur reikėtų
žmogus, irgi nebuvo jokia naujo
tąda
padėti
ir kam priskirti kiek
vė. Bet visiška naujovė, vienintelė
vieno
žmogaus
sąžinę, kurią ant
ir nepasikartojanti, buvo Kristus
rasis
Vatikano
suvažiavimas
ši
kaip Dievo Sūnus, susijungus die
taip
aiškina:
viškajai prigimčiai su žmogišką
“Savo, sąmonės gelmėse žmo
ja. Tokios sąjungos nežinojo nė
viena senųjų religijų. Senasis Tes gus pastebi įstatypią, kurio nėra
tamentas jos vien tikėjosi ir lau pats sau davęs, bet kurio privalo
klausyti. Sąžinės balsas, visada ra
kė.
ginęs
mylėti ir dąryti gera, o blo
Tai rodo, kad Dievo tiesa arba
go
šalintis,
reikale dar tiksliau
jo balsas mus pasiekia dvejetu
kalba
širdžiai:
tai daryk, to venk.
kelių: per žmogaus prigimtį, per
pasaulio sąrangą kaip apsireiški Tad žmogus turi į savo širdy įra
mas Dievo Kūrėjo, ir per Jėzaus šytą Dievo įstatymą, kurio laiky
Kristaus evangeliją kaip Dievo masis kaip tik yra asmens kilnu
Atbaigėjo. Vienas kelias nepanai mas; tuo įstatymu jis bus ir tei
kina kito. Jėzus Kristus skelbė be siamas. Sąžinė yra slapčiausioji
siartinančią Dievo karalystę, bet vietelė žmoguje, — tai šventovė,
nekūrė naujo pasaulio bei naujų kurioje jis esti vienas su Dievu,
pasaulio struktūrų; priešingai, jis kalbančiu jo viduje” (Bažnyčia
jas patvirtino. Jis neneigė apsi d. pasauly, 16). Taigi Dievas kal
reiškimą Dievo, kalbančio per ba ir žmogaus .viduje arba per
sutvertų daiktų prigimtį. Žmogu žmogų. Šitaip jis kalbėjo prieš
mi tapęs Dievo Sūnus paskelbė, Abraomą, po Abraomo, — šitaip
kad Dievas priima savo sutvertą jis kalba ir šiandien, po Dievo
Sūnaus įsikūnijimo.
pasaulį begalinėje savo meilėje.
Dievo kalbėjimas per žmogų
Dėl to Bažnyčia savo dekrete
arba
žmogaus viduje įgalina žmo
apie religijos laisvę moko, kad
nes
bendrom
jėgom ieškoti tiesos
vieni.■dalykai, kyla iš žmogaus
prigimties, o. įitus yra paskelbęs įr spręsti dorines problemas. Apie
Jėzus Kristus (plg. 14). O kons tai antrasis Vatikano suvažiavi
sąžinei
titucijoje apie Bažnyčią dabarti mas sako: “Ištikimybe
krikščionys
jungiasi
su
kitais
niame pasauly antrasis Vatikano
žmonėmis
ieškoti
tiesos
ir
siekti
suvažiavimas, Rituodamas pirmą
jį Vatikano suvažiavimą, sako, teisingai. išspręsti daugelį dorinių
kad visi, “žemiškieji ir tikėjimo problemų,, kylančių privačiame ir
dalykai kyla iš to paties Dievo” visuomeniniame gyvenime” (ten
(36); “kas nuolankiai ir pasto pat). Be Dievo kalbėjimo per
viai stengiasi įžvelgti daiktų pa žmogų, per jo sąžinę šis dialogas
slaptis, tą, nors ir nežinant, tarsi visų su visais būtų neįmanomas.
veda už rankos Dievas, kuris nu Tada katalikų Bažnyčia užuot
lemia visus daiktus, kad jie būtų dialoge pasiliktų vien tik mono
loge.
tai, kas yra” (36).
A. Maceinos cituojamas apaš
Dievas kalba ir per žemiškus,
talas
Paulius sako, kad Kristuje
jo sutvertus dalykus. Jis kalba per
apsigyveno
Dievo pilnybė (plg.
jų prigimtį, nes Dievo valia jie
Kol.
1,19).
Tą pilnybę galima savo pavidalais išpažįsta radika
yra “tai, kas yra”. Tai yra Dievo
Kūrėjo balsas, ir šiandien kalban
čio per sutvertus daiktus, kalban
čio ir tiems, kurie apie Jėzų Kris^
tų, apie jo skelbtą dangaus kara
lystę dar nebūtų girdėję.
Kalbėdamas apie Jėzų Kristų
kaip naująjį žmogų ir apie krikš
čionis, kartu su Kristumi žengian
čius į prisikėlimą, 2-sis Vatikano
suvažiavimas teigia, kad “tai pa
sakytina ne tik apie krikščionis,
bet ir apie visus geros
valios
žmones, kurių širdyse neregimai
veikia Dievo malonė” (Bažnyčia
d. pasauly, 22). “Pastebėtina”,
sakoma ten pat, “kad visi
tikintieji, kokiai feligijai bepri
klausytų, kūrinijos kalboje visuo
met girdėjo apsireiškiantį Kūrėjo
balsą” (36). Žodžiai “apie visus
geros valios žmones, kurių širdy
se neregimai veikia Dievo malo
nė” pasako, kad Dievas turi tie
sioginį kontaktą su
kiekvienu
žmogumi, ir kad kiekvienas žmo
gus Dievo balsą gali išgirsti, jei
tik nori (jei tik yra geros valios).
Apaštalas Paulius apie pagonis
sako: “įstatymas yra įrašytas į jų
širdis, jų sąžinei jiems liudijant
ir jų mintims vienai kitą skundžiant” (Rom. 2,15). DėJ
to
apie pagonis ir antrasis Vatikano,
suvažiavimas sako:
“Katalikų i
Bažnyčia neatmeta nieko, kas ne- •
krikščioniškose religijose yra tei- i
singa ir šventa. Su nuoširdžia
pagarba ji žvelgia į tuos veikimo
ir gyvenimo būdus, į tuos nuo
status ir tiesas, kurie, nors daug
kur skiriasi nuo jos pačios tiki- ‘
mų ir mokomų dalykų, tačiau į V. K Jonynas
Kankinas vyskupas Kuncevičius (Nuotr. V. Maželio)

Ar krikščioniškoji religija
yra originali?

Vienas klausimas vertė šio
straipsnio autorių kiek ilgėliau
sustoti prie nekrikščioniškųjų re
ligijų. Krikščionys šiandien suda
ro tik apie 30 nuošimčių visos
žmonijos, taigi nepilną trečdalį.
Rašančiam yra ne kartą tekę gir
dėti sakant, kad daugelį dalykų,
kuriuos skelbia krikščionybė, esą
galima rasti ir kitose Rytų reli
gijose, kilusiose dar prieš Kristų.
Taigi krikščionybė nesanti origi
nali religija. Ji daugelį dalykų
esą perėmusi ar nusirašiusi
iš
Rytų religijų. Tai esą silpnina
jos poziciją kitų religijų tarpe.
Kaip ji tada galinti vadintis tik
rojo Dievo apreikštąja religija?
Iš tiesų, su pagrindu
tenka
klausti, kaip dalis krikščionybės
skelbiamų dalykų iš viso galėjo
atsirasti nekrikščioniškoje erdvė
je (net tuo metu, kai pačios
krikščionybės dar nebuvo)?
Pavyzdžiu tebūnie 10 Dievo
įsakymų. Juos Bažnyčia perėmė
iš Senojo Testamento. Bet pana
šių elgesio normų bei taisyklių
jau užtikta ir Senajame Egipte
18-tos ir 19-tos dinastijų laikais,
bei kitose Artimųjų Rytų noma
dų ir pusiau nomadų tautose, gy
venusiose dar prieš oficialų De
kalogo paskelbimą Sandoros Die
vo vardu prie Sinajaus kalno dy
kumoje, išėjus iš Egipto.
Tą klausimą išsiaiškinti nėra
sunku, atsisakant schemos, kad
Dievas iki Kristaus yra kalbėjęs
(Nukelta į 5 pusi.)

šeštadienis, 1972 m. liepos mėn. 22 d.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

Nr. 171.(29) — psl. 5

palaimintas žmogus, kuris laiko
si vidinės daiktų tiesos, nes per
ją kalba Dievas. Tą tiesą buvo
pastebėję ne tik izraelitai, bet ir
egiptiečiai.
Didysis meilės įsakymas iš da
lies jau buvo žinomas ir Senajam
Po 1831 m. sukilimo emigrašia, suvokusi blogio gelmę, ima
Pastangos išbudinti tautos dvasią prieš 140 metų
Egipte. Panašių užuominų gali cijon pasitraukė iš Lietuvos apie
l “dejuoti” ir atsiveria
gėriui,
ma rasti ir senųjų graikų etikoje. 9,000 žmonių. Iš jų vieni kūrė
j Taujenskis dorine prasme reika
STASYS YLA
Egiptiečių vadinamoji Mirusiųjų si Austrijoj bei Saksonijoj, kiti;
lavo heroizmo ir artimo meilės.
Belgijoj
ir
Anglijoj,
o
daugiausia
j
knyga kalba apie badaujančių I
Sudaręs savo sekėjų būrį iš
maitinimą, nuogųjų aprengimą ir j Prancūzijoje. Tik nedidelė dalis dvasios ieškotojas buvo Jeroni- nebuvęs, atsirado tarp lenkų ir 44 asmenų, jis apsigyveno nuo
persekiojamųjų priglaudimą. Ir pasiekė Šiaurės ir Pietų Ameriką. mas Kaisevičius, skelbęs,
kad j lietuvių Paryžiuje. Čia jis jr pra šaliame name ir su jais gyveno
Buda liepia rūpintis ligoniais, o Pradžioj lietuviai maišėsi su len- tautai reikia ne naujo sukilimo, dėjo savo misiją, suplakdamas vienuoliškai. Tas jo gyvenimo
Konfucijaus sekėjas filosofas Mo kais, bet, pastebėję šių pūtimąsi 0 religinio prisikėlimo. Šalia šių religinę mistiką su patriotine. Jis būdas laimėjo dar didesnį dėme
Tė (V šimtmetis prieš Kristų) i ir nenorą nieko girdėti apie Lie- dviejųį atsirado ir tretysis — mąstė Kristaus kančią, mirtį, pri-, sį jo veikale išdėstytom pažiūreikalauja solidarumo su 1ken-, tuvos sukilėlių žygius bei aukas, j Andrius Taujenskis, kuriam tau- sikėlimą, galvodamas apie tautą,! rom. Sekdamas
” ’ '
”Taujenskiu,
” ’
sučiančiais ir prispaustaisiais. Pa-;ėmė■ nuo jų skirtis. Jau 1831 tos pažanga ir jos išlaisvinimas kuri
kenčia,
miršta,
ir
jam
atroĮ
darė
savo
sekėjų
būrį
ir
kuii nvnvia, uuiMa, ii
antr —..
Adogonis Epiktetas sakydavęs, kad
I
dė iji
nes kenčia,
gruodžio 10, žemaičio Prano Še-j atrodė priklausąs nuo dorinio jos dė
iji turėtų
turėtų keltis,
keltis, nes
I______I mas Mickevičius, o savo pažiūjeigu jau reikės mirti, tai bent) mėtos iniciatyva, buvo įkurta | pakilimo.
i kaip Kristus nekaltai — už kitų ras papildė taujenskinemis, dėl
gerą darbą darant. O Markus Lietuvių draugija,
_. . kuri
vėliau
J; Lietuvos emigrantų trijulė 'tautų žiaurumus. Taip Mickevi-j to Taujenskis jį vadino savo vieAurelijus teigė, kad yra atvejų, j buvo praplėsta ir į Lietuvos ty-jmetė naują prošvaistę į ligi tol Čius formulavo tautinį tikėjimą: tininku, vėliau pranašu, o save
kada nieko neveikimas gali būti tų (Volini.jos) tremtinių draugi- buvusį vienalytiškąį
ir
kartu i Lenkija (kartu su Lietuva) yra laikė mokytoju, naujos religinės
nusikaltimu.
....................
ją.
Lietuviai sutarė kasmet, kovo vienpusišką politinį patriotizmą tautų Kristus. Ji savo kančiomis eros pradininku, tartum Kristaus
Žinomas Viešpaties perspėji 25 d., minėti savo sukilimo su- į>ei militarizmą, dominavusį pas atpirks visas tautas ir pati kelsis;misijos tęsėju.
mas dėl išmaldų: “duodamas iš kaktį ir tai darė ne tik Prancū- • lenkus ir užgožusį žymią dalį lie- iš vergijos. Šį savo tikėjimą jis1 Mickevičius gavo profesoriaus
maldos, netrimituok ties savimi I zijoj, bet ir Anglijoj. J lietuvių tuvių. Minėtoji trijulė kūrė nau- išdėstė veikalėlyje Księgi narodu vietą College de France ir ten
trimitu, kąip veidmainiai kad da- jį draugiją įsirašė ir Adomas Mic ją dvasinę srovę, pradžioj vie- i pielgrzymshva polskiego.
ėmė skelbti savo mokytojo Tauro sinagogose ir gatvėse, kad bū- i kevičius, atsiradęs iš Romos. Ji ningai, paskui suskilo ir virto
Mickevičiaus tezės daugeliui jenskio idėjas. Emigrantai dėl to
tų žmonių gerbiami. Iš tikrųjų sai 1832 lapkričio mėnesį skaitė nauju emigracijos erzeliu.
buvo labai paglostančios, netgi kaito ir skilo. Mickevičius ir Tausakau jums, jie atsiėmė savo už draugijoje paskaitą “Kur tautos
įkvepiančios. Jos atrodė įprasmi jenskis buvo paskysti prancū
ADOMAS MICKEVIČIUS
mokestį" (Mato, 6,2). O budistų ) dvasia ir kur jos ieškoti?”. Lie-1
na kančią, vergiją, persekio zams, kurie pirmąjį atleido iš
katekizmas apie matomus darbus tuvos karininkai, šalia bendri-) Mickevičiaus religinė konversi- jimus, kurie vis tiek baigsis pri profesoriaus pareigų, o antrąjį
108-tam atsakyme taip sako. nės organizacijos, dar sukūrė at- | .ja buvo staigi ir daug kam ne sikėlimu. Šis tikėjimas daugeliui vėliau (1848) ištrėmė iš Pary
“Kai kas duoda daug pinigų bro ški rą savo komitetą ir jam vado- laukta. Mokęsis Vilniuje ir pla- lenkų tapo patriotizmo religija. žiaus. Po to mokytojo ir pranašo
lijai (budistams) paremti, skur vavo Pranas Šemeta ir Antanas; kęsis tarp liberališkųjų bei pro- Lietuviuose jis mažiau rado at veiklos metodai ėmė skirtis, bet
dui sumažinti ar kitokiems vi Pšeciševskis, abu raseiniškiai.
pažiūros ir toliau liko artimos.
i lenkiškųjų filaretų, dirbęs Kau- garsių.
i
suomeniniams reikalams. Bet
Lietuvių
susiorganizavimas ne, pagaliau dar prieš sukilimą,
toks žmogus mažai ką laimi savo pažadino lenkų baimę. Jie, pasi- i susektas dalyvavęs slaptose orga- ANDRIUS TAUJENSKIS
JERONIMAS KAISEVIČIUS
tikram išganymui arba net visai piktinę, skelbė, kad
Lietuvių! nizaciijose, buvo ištremtas į RuTaujenskis .buvo Vilniaus
Tretysis šios sravės atstovas
nieko, jei jis visa tai daro tikslu ; draugija siekianti atskirti Lietu-1 siją. Čia, pusiau laisvai gyven- krašto (Antašvenčio)
ūkinin
įsigyti žmonėse pagarbos ar gar vą nuo Lenkijos, kai ši būsianti damas, parašė geriausius savo, kaitis, stovėjęs nuošaliai lenkiš buvo Jeronimas Kaisevičius, gi
męs 1812 m. Gelgaudiškyje, prie
bės. Toks savo užmokestį jau at išlaisvinta.
Lietuviai
lenkų veikalus iš Lietuvos istorijos — ko patriotizmo. Vilniaus univer Nemuno, kur jo tėvas Dominin
siėmė šito buvimo žemėje metu spaudoje bandė aiškinti draugi- Gražiną, Tris Budrius, Sustojimą sitete jis nesidėjo nei prie filare
kas ir motina Ona Paulauskiutė
(pastaba: budistai tiki į
sielų jos tikslus, iš kurių pagrindiniai Upytėje, Konradą
Valenrodą, tų, nei kitų patriotinių sąjūdžių.
kilnojimąsi, arba į neišganytųjų buvo du: rinkti istorinę bei atsi- Petrapily netikėtai susipažino su Sukilime sąmoningai nedalyva administravo Gedgaudų dvarą.
grįžimą žemėn dar kartą gyven minimų medžiagą apie sukilimą dailininku Juozu Oleškevičium, vo, netgi kitus atkalbinėjo. Jo Vysk. P. Būčys tvirtina, kad jo
ti) gauta garbe ir neįsigijo jokių bei savo kraštą ir laisvajam pa žemaičiu iš Šiluvos, jau spėjusiu pažiūros formavosi šia kryptim: tėvas kurį 'laiką buvęs Slavikų
parapinės mokyklos mokytojas
nuopelnų”.
sauliui parodyti rusų žiaurumą, pagarsėti ne tik savo paveikslais tauta dėl savo (bajorų) kaltės tuo’ metu, kai čia viskas buvę
Taip pat Kristaus posakį, va malšinant sukilimą, tremiant muziejuose, bažnyčiose ir didikų prarado laisvę, dėl to turi savo
dinamą aukso taisykle, būtent: žmones, persekiojant bažnyčias rūmuose, bet ir religiniu misti kaltes atgailėti, atsiversti, pasi mokoma dar lietuviškai (Atsi
minimai 1, 1966, 38). Jeronimas,
“Visa, ko jūs norite, kad žmonės ir įkunigus, 'kolonizuojant kraš cizmu. Mickevičius
nežinojo, taisyti. Po sukilimo bene į ant baigęs Seinų gimnaziją, 1829 m.
jums darytų, ir jūs
darykite” tą (plg. WI. M. Podczaszynski, kad Oleškevičius rašo ir poezi rus metus jis išvyko į Vakarus,
(Mato, 7,12, galima rasti ir ki Pamiętnik Emigracji 1, Paryž ją. Bet kai dailininkas paskaitė žemę, ir tobulieji gali su jomis išvyko studijuoti teisės į Varšu
tur, tik negatyviai suformuluotą: 1832, 4-6). Vienas ir antras už keletą savo eilėraščių apie Die prasme nuteikti. Bet .po 5 metų, vą, tačiau dorpėjosi ir literatūra,
netgi rašinėjo, odes, poemas, ko
“Ko nenorite ...”. Žydai ją perė davinys kurį laiką neblogai se vą, persunktų gilios
Lietuvon, medijas ir tragedijas. Prasidėjus
mistikos, tėvui mirus, grįžo
mė iš sofistų etikos. Ją galima kėsi vykdyti. Ukmergiškis M. Mickevičius buvęs taip paveik ėmėsi ūkininkauti ir
kaimie
rasti ir Senekos raštuose, ir Se Pietkevičius Belgijoje (Briusely tas talentingumo ir religinio čiams skelbti gilesnį dvasinį gy sukilimui, jis metėsi į kovos lau
nųjų Kinų literatūroje, ir Indų je) 1832 m. paskelbė savo kny įkvėpimo, kad vėliau negalėjo venimą. Kai jo pažiūros labiau ką, buvo sužeistas ir patekęs ru
tautiniam
epe Mahabarata. At gą La Lithuanie et sa demiere sau atleisti, kodėl jų nenusirašė. subrendo, jis parašė veikalą Bie- sams į rankas. Išlaisvintas, su
Kryžiaus kelių (Nuotr. V. Maželio)
rodo, kad ši auksinė taisyklė, — insurection (Lietuva ir jos pa Po tos pažinties Mickevičius greit siada ir su juo 1840 metais vėl kitais sukilėliais pasitraukė į
Prancūziją ir 1833 m. įsijungė į
Nedaryk, ko nenori, kad tau da skutinis sukilimas), o po metų išvyko į Vokietiją, o 1829 spalio išvyko į Prancūziją.
Veikalas Catbonarus (slaptą revol. orgrytų, — bus spontaniškai atsira J. Straszkiewicz Šveicarijoje (Ca- 18 atsirado Romoj, kur ir įvyko) buvo miglotas savo dėstymu, bet
dusi apie 800 metus prieš Kristų polago) išleido I Polacchi della jo persilaužimas į religinę pusę, pagrindinės j o mintys buvo ją). Čia vėl grįžo prie kūrybos,
ir
(jau po Abraomo)
įvairiuose rivoliuzione dell 29 Novembre priskiriamas Oleškevičiaus įta I šios. Žmogaus tobulėjimo idea paruošė savo sonetų 'knygą
antikinio pasaulio kultūros cent 1830 (Lenkai 1830 lapkričio 29 kai (plg. A. Mickiewicz, Dziela las yra išlaisvinti dvasią iš kūno ją rodė Mickevičiui. Buvo keti
nęs vesti prancūzę, bet, atlikęs
ar tikėjimo jie bebūtų, matyti sa ruose (Graikijoj, Kinijoj, Indi revoliucijoje). Pietkevičius
at Wszytskie XVI, Warszawa 1933, varžtų ir laisvai priimti Dievo
vo brolius, kitaip tikinčių įsitiki joj, Ninivėje, Egipte) ir įvairio skyrė įvykius ir asmenis, riboda 473-75; W. Lednichi, Adam Mic- malonę. Religija turi- būti gyve vienas rekolekcijas pas 'benedik
tinus, poezijos rankraštį išmetė
nimą gerbti ir vengti susikirtimo mis formomis įsijungusi žmonių mas juos Lietuva, o Straszkie- kewicz in World
Litcrature, nama ir realizuojama kiekvienu
į pečių, vedybų atsisakė ir, sura
net žodžiu dėl religinių dalykų. istorijon. Seneka apie ją sako, kad
wicz taip suplakė, kad Lietuvos 1956, 592). Šį žemaitį mistiką atveju. Žmogaus dvasia nesanti dęs draugų būrį bei atskirą na
Budistų mokslas yra persunktas ji yra visiems suprantama be gi
Brolio vieniša, nes dvasios supančios
sukilimo visai neliko. Apie pusę Mickevičius pavaizdavo
tikriausios pakantos dvasia; nie lesnių apdūmojimų, o Bažnyčios Lietuvos sukilėlių vadų, iš 124, Petro personaže savo Didžioje irmę, ir tobulieji gali su jomis muką, su jais nuo 1836 metų
pradėjo gyventi vienuoliškai. Jo
kados dėl jo platinimo nėra te rašytojo Origeno įsitikinimu ji
jis padarė Lenkijos herojais. improvizacijoje.
—_r--------- bendrauti bei iš jų gauti įkvėpitikslas buvo “morališkai atpirkkėjęs kraujas,'niekados budizmas yra dalis gamtinės, visiems žmo
Toliau ir gausiau rašydami, len
Iš Romos, neužsukęs į Lenki-' mo. Per dvasias pasiekiama Dieten, kur jis pateko valdžion, ne nėms bendros, ne vien krikščio
(Nukelta j 8 psl.)
kai kūrė laisvam pasauliui įspū ją ir niekad savo gyvenime joje1 vo malonė, jeigu tik mūsų dvarti kitaip tikinčių persekiojęs ar nims savitos etikos.
dį, jog buvęs tik vienas “tautijuos prispaudęs. Kas tiesos nepa- j Kaip matyti, Žmogus
Jėzus j
; nis” jų sukilimas. Istorinis ir ližįsta ar nenori jos girdėti, tas tik Kristus, Dievo Sūnus, patvirtino)
| teratūrinis romantizmas, ypatinkenkia pats sau ir dėl to sukelia bendrąją žmonijos išmintį, užra- Į
; gu kruopštumu puoselėtas pas
budistų užuojautą, o ne jų ne šytą ar neužrašytą Senajame l es-I
lenkus, tarnavo jų patriotizmui
apykantą” (143 klausimas). Kiek tamente, — jis ją patvirtino dėl Į
•ir svajonėms apie naujus sukiliOF YOUR
čia panašumo su antrojo Vatika to, kad tos išminties pagrindu
INVESTMENT
' mus.
no suvažiavimo paskelbtomis tai yra vidinė daiktų tiesa, daiktų,
Lietuviai ėmė išsiskirti
nuo
syklėmis apie religijos laisvę.
kuriuos jis pats kaip Dievas buvo
) lenkų nauja kryptim. Jau minė
Senojo Testamento Patarlių ir sukūręs, nes “be jo (pradžioje pas
jome Adomo Mickevičiaus pa
Išminties knygos turi panašumo Dievą buvusio žodžio) nepadary
skaitą lietuvių draugijos susirin
su asyrų — babiloniečių, kana- ta nieko” (Jono, 1,3).
kime “Kas yra tautos dvasia ir
niečių, sumeriečių ir visų pirma
Tad jeigu krikščionybė
turi i kur jos ieškoti?” Kitas tautos
egiptiečių išmanomis (patarlė bendrų dalykų su kitomis Senųjų
mis, išmintingais posakiais). E- Rytų religijomis, tai ne dėl to,
giptiečių išminties mokslo pa kad krikščionybė anas religijas
grindu yra Mata, kuria egiptie būtų kopijavusi arba sekusi, o dėl laukė. Šito paties svarbiausio, es
PER ANNUM
PER ANNUM
PER ANNUM
čiai suprato pasaulio santvarką, to, kad pažinti vidinę daiktų tie minio dalyko krikščionybė nėra
apimančią kosmosą bei žmogaus są ir išgirsti Dievo balsą žmo perėmusi iš niekur.
ON CERTIFICATES
ON CERTIFICATES
0N ALL PASSBOOK
gyvenimą. Kaip saulės dievo duk gaus širdyje galėjo visi. įvairios
Dėl to krikščionybė yra kartu
OFS
1000.00
OF
S5000.00
OR
MORE
tė, Mata yra laiko pradžioje nu tautos, įvairios kultūros priėjo originali ir neoriginali religija.
ACCOUNTS
One Year Maturity
Two Year Maturity
žengusi pas žmones. Ja visa lai Dekalogui panašių išvadų. Iz Originali ji yra Jėzumi Kristumi
kosi. Kas jai priešinasi, patenka raelio tauta, vienintelė iš visų arba tikėjimu į Dievą.
tapusį
CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
nelaimėn, nes Mata reiškia vidi tautų, čia atpažino tikrojo Die žmogumi, suderinusi visus teigia
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
nę daiktų tiesą. Žmogus turi vo valią. O Jėzus Kristus, tikras muosius elementus, įimant
ir
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
klausytis iš Dievo paeinančios Dievas ir tikras žmogus, paskel gamtinį ir istorinį Dievo apsi
sibodo mokėti aukštas nuomas. įsigykite nuosavus namus.
Matos ir jos žodžiui paklusti. bė, kokia yra to visko prasmė bei reiškimą. Neoriginali, arba, ge
Žmogus nėra Matos valdovu. Jis tikslas: besiartinanti dangaus Tė riau sakant, panaši į kitas religi
PAID QUARTERLY
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.
negali jai įsakyti. Tik būdamas vo karalystė, kurion yra pašaukti jas ji yra tuo, kad Dievas kalba
nusižeminęs ir kuklus, jis taps visi žmonės. Jis savo mokslu, sa ir per sutvertų daiktų prigimtį, ir
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1
vo gyvenimu ir savo mirtimi pa per gamtą, ir per daiktų vidinę
išmintingu.
Kiek čia panašumo su Senojo rodė, kaip ir koks žmogus Dievo sąrangą, ir per žmogaus širdį. Šį
Testamento Patarlių knygos jau karalystėn nueis. Šitokio dieviš Dievo Kūrėjo balsą galėjo išgirs
cituota vieta (8,22-35): “Vieš kosios ir žmogiškosios prigimčių ti ir šiandien išgirsta visi žmonės,
pats mane sukūrė, kai vos pradė susijungimo vienam asmeny ir ne vien krikščionys. O apie Jėzų
Philomena D. Pakel, President
jo atsiskleisti jo planai,
prieš žmogaus sudievinimo, padarant Kristų, skelbiantį Tėvo karalystę,
ankstyviausius savo darbus.... Pa jį dieviškojo gyvenimo dalininku žmonės gali išgirsti ir išgirsta tik
6245 SO. WESTERN AVĖ.
TEL. — GR 6-7575
laimintas žmogus, kuris manęs per Dievo Sūnų, tapusį žmogu per jo siųstuosius, per Bažnyčią,
H O P R S : Mon. 13 l*.M. u> 8-P.M.. To<* • Ui 4, Thurs. & Fri. 8 to 8, Sat. t to 11:80
(išminties) klauso. ...“Parafra mi, nežinojo jokia kita religija. nes per ją kalba Dievas Atbaigė
zuojant būtų galima pasakyti: Izraelio tauta to tik tikėjosi bei jas.

Lietuvių emigrantų vadai Prancūzijoje

V. Kašuba

Fragmentas iš

Susiaurintas Dievo apsireiškimas
(Atkelta iš 4 pusi.)
tik per izraelitus, o po Kristaus
tik per krikščionis. Tikrasis Die
vas visais laikais yra kalbėjęs per
žmogaus širdį. To pasekmėje be
Izraelio ir kiti žmonės yra priėję
Dekalogui panašių išvadų. Iz
raelio tautos nuopelnas arba įnašas buvo tas, kad ji iš dalies
jau anksčiau žinotąsias elgesio
normas bei taisykles pripažino ne
vien kaip būtinas žmonių tarpu
savio santykiuose (be kurių žmo
nių gyvenimas bei sugyvenimas
būtų buvę neįmanomi), — bet
kad ji (Izraelio tauta) visų pir
ma šiose normose ar taisyklėse
atpažino tikrojo Dievo valią bei
balsą. Tai buvo naujas dalykas.
Izraelitai suvokė, kad ne žmogus
yra savo paties mastas, bet kad
Dievas yra visų daiktų ir paties
žmogaus mastu: “Aš esu Vieš
pats, tavo Dievas” (Išėjimo kny
ga, 20,2).
Tai nereiškia, kad šitos nor
mos būtų buvusios paskelbtos per
garsiakalbius iš dangaus. Prie jų
būtinumo daugiau ar mažiau pri
ėjo visi žmonės dėka įstatymo,
įrašyto į jų širdis.
Kitas pavyzdys: budizmas. Bu
dizmo įkūrėjas Gautama gyveno
560-480 metais prieš Kristų. Jo
mokslo mahajaninė kryptis, atsi
radusi trumpai prieš Kristų, įpa
reigoja laikytis šių penkių įsaky
mų: neužmušti, nevogti, skaisčiai
gyventi, nekalbėti netiesos ir ne
gerti svaigalų. Be to budizmas
įsako mylėti bei užjausti visas bū
tybes ir tuo yra panašus į krikš
čionybę. Budistų katekizmas, kal
bėdamas apie religijos laisvę, į I
klausimą, kaip laikosi budizmas ;
kitų religijų atžvilgiu,
atsako:
“Budizmas liepia mums visuose
žmonėse, kokios rasės, tautybės

Chicago Savings and Loan Assn.
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žiavosi pagrindiniai mūsų kul|tūros keliai, kuri savo šakni
mis siekia tolimus mūsų istori
jos laik s. Putino įnašas į šį am
žiais krautą dvasinių vertybių
lobyną itin žymus ir vertingas.

Šeštadienis, 1972 m. liepos mėn. 22 d.

čiuos, nei žurnaluos, nei atskiru
statyminio meno bent grama tuziazmas vis kaitriau įsilieps
leidiniu išleistos. Kad jubilie
tikos? Talento tos studijos, aiš noja ir ilgam neužgęsta.
jaus proga pats reikšmingiau
ku, nedovanos, tačiau išgelbės
sias rašytojo pagerbimas yra
nuo diletantizmo. Talentą pa
WAGNER & SONS
(Atkelta iš 3 pusi.)
nuodugnus jo ilgų dešimtmečių
gimdo darbo aistra, nepailsta Typewrlters — Adtllng Maohines
Check wrltern
kūrybos aptarimas bei išnagri Regis daro didesnę pažangą. mas triūsas ir susižavėjimas.
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
Smagu, kad tikrai jaunos pa VLrš 60 m. patikima.sNAUDOTOS
nėjimas, gražiu pavyzdžiu paro Daiva Petersonaitė (Žmona)
Aš noriu likti išt kūnas žmogui
patarnavimas
dė tas pats Santvaras, «rieš Martynas Trakis (Sargas), Ni jėgos stoja į lietuviško teatrinio
NAUJOJE VIETOJE
Ir sau pačiam.
kiek laiko panašia proga pa jolė Sparkytė ir Gintautas Su džiaugsmo ir vargo gretas. Ne 5610 S. Pulaski Rd.. Tei. 581-4111
Taip jis pats nusakė savo gy
skelbdamas “Aiduose” tęsiniais kelia (Ji ir Jis) visumoje gerai paisant priekaištų, tegu šis en
venimo ir kūrybos pagrindinį
ėjusį savo raštą apie šakotą ir tiko- Pasigardžiavimui reikia
principą.“
paminėti Jūratę Jakštytę (Miss
OLYMPIA
Rutininiai yra ir sesers Mag spalvingą kan. Mykolo Vait
pamatęs mirk), tiksliai ir įdo- LIETUVIO BATŲ TAISYMO
kaus
kūrybą.
O
kad
panašiai
dalenos Slavėnienės čia pat duo
SPARTA
miai pasirodžiusią.
J.L.Giedraitis
dami atsiminimai “Kai Salomė dabar “Aiduose" būtų pasielgęs
DIRBTUVE
"Skirgailos” ir “Mamutų me- 4612 S. Paulina St.
ir
J.
B.
to
paties
pobūdžio
pro

ja .Nėris gyveno pas Putiną”.
džioklės“ premjeros parodė dar
(Town of Lake)
Greta iš “Rūsčių dienų” rinki ga Stasio Santvaro atveju!
naują pajėgą Jei anksčiau sce- Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir
Rimto
ir
ilgesnio
rašto
Stasio
nio persispausdintas ir Putino
ninių ar baletinių kostiumų su ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
eilėraštis "Birželio 15", parašy- Santvaro kūryba seniai yra
galvojome
ir išpildyme stiprią tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
• AIDAI,
m. birželio Visuotinė nuojauta šiandien
10 Bairy Drive
' tas kaip tik 1941 m. birželio 15 verta.
E. Northport, New York 11731
mėn. Nr. 5. Mėnesinis kultūros gaubia žmones, kad pirmą karpoziciją buvo užėmusios Mo Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą.
Q
Kituose
šių
“
Aidų
”
apžvalgid. siaubingų trėmimų metu.
Tel. (516) 757-0055
Darbas garantuotas.
žurnalas. Redaguoja dr. Juo- tą istorijoje yra žmogui proga
nika Kripkauskienė ir Violeta
Chicago 476 7399 vakare
niuos puslapiuos apie Krėvės
Prancūzų
romano
dešimtme

zas Girnius, 27 Juliette St., tapti savimi — tuo, kuo jis yra.
Karosaitė, galima pasidžiaugti
STASYS
ŠAKINIS
"Skirgailą” Chicagos scenoje
447
Boston, Mass. 02122. Leidžia Krikščionis džiaugsmingai su tį (1960 -1970), pavardes minė
kostiumų kompozicijos ir įgy
Tel. — YArds 7-9107
rašo
K. Dagys, o apie Olandijos
lietuviai" pranciškonai. Adminis tinka tą progą šiandienos vi damas ir veikalus apžvelgda
vendinimo kūrybinga meistere
katalikus — A. Rubikas. Re
truoja T. Benvenutas Rama suomenėje, leidžiančią jam iš mas, gana vaizdžiai nupiešia dr.
Aldona štitilyte.
cenzuojamos knygos: Juozo
Vytas
V.
Gaigalas.
nauskas, O. F. M., 680 Bush- skleisti autentišką krikščioniš
Aldona Zailskaitė, ne vien
Ereto
monografija
“Kazys
Apžvalginėje žurnalo dalyje
wick Avė., Brooklyn, N. T. ko gyvenimo stilių, meilės lais
talkininkauja režisūroje, bet ir NAMŲ TAISYMO DARBAI
pirmiausia Juozo Kojelio raštu Pakštas” (J. Girnius); J. Au- tapo sąmoninga ir rimta grimo Staliaus, dažymo ir visus kitus
11221 Metinė prenumerata $10. vę Kristuje.”
užsimenama, jog stovime ties gustaitytės - Vaičiūnienės eilė specialiste. Tai ir vėl scenai pa darbus atlieka lietuvis — labai
Poeto Henriko Nagio pirmo
Grožinei literatūrai šį kartą
raščių
rinkinys
"Rūpestis”
prieinama kaina.
jo puslapio vedamasis, ryšium žurnalo puslapiuose atstovauja istorinių lūėių anga, bet tai dar (Aug. R.) ir Kosto Ostrausko spirtis.
SKAMBINTI RE 7-9615
su Romo Kalantos susidegini Danguolė Sadūnaitė (eilčraš-j nereiškia, kad lūžiai turi atneš- dramų rinkinys “Kvartetas”
j
ti
ir
mums
palankius
sprendiAutoriaus
rodyklė,
kuri
pramu Kaune, įvardintas “Pilėnų čiai). Žentą Tenisonaitė (eilė-’
(An. Gustaitis).
- ....... ......................... ........ !
mirksėta. Komedija galėjo būti
dvasia tebegyva”. Susiejęs šių i raščiai) ir Kotryna Grigaitytė'Įmus Todėl primenama: “Visos
ROOSEVELT PICTURE
Žurnalo viršelius ir puslapius veiksminga, jei... Dvi veikalo
dienų herojiškąsias pavergtos I (novelė). Išskirtina Sadūnaitės (valstybės, jei jų pačių koks
puošia dail Albino Eskaus vit- dalys'. Sursum Corda ir Mamutų
klausimas
neliečia,
yra
lin

FRAME COMPANY
tautos pastangas su praeities i poezija, kas kartą vis įgyjanti
ražai ir kitos nuotraukos.
kusios
kitų
problemas
pamirš
medžioklė
turi
savyje
ne
pavadi

Manufacturers
istorinių Pilėnų dvasia ir žvelg i didesnio tyrumo, kupina kūdi
Daug sutaupysite pirkdami čia
ti. Lietuvos byla iš idealizmo
nimus,
o
aiškų
režisūrai
vade
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Meilės stoka yra blogio šalti
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
kartos kūrybą, jos sukauptą pa
2533
West
Tlst St.
Telef. GRovehill 6*2345-6
tyrimą ir idėjinę ištikimybę so
cialistiniams idealams, o kartu
1410 S. 50th Avė., Gicero
T0wnhall 3-2108-06
ir pateisinti anarchizmo reiški
\ IKATJt AUTOMOBILIAMS STATYTI
nius.
Reikia pasakyti, kad ir kai
kuriuose kituose kritikos straip
sniuose bei literatūros mokslo
darbuose vis dar pasireiškia esLaidotuvių Direktoriai
tetizavimo tendencijos, kurių
autoriai atitolsta nuo pagrindi
For the individual with $5000 or more who
nių marksistinės metodologijos
wants the insured safety and stability
reikalavimų, lyg ir pamiršta
6845 SO. WESTERN AVĖ.
a savings account and the maximum rate
meninės kūrybos visuomeninę
of return... investing in a Standard Federal
prigimtį, jos klasinį pobūdį, ko
TRYS MODERNIŠKOS
Certificate Account mokės sense! The
munistinį partiškumą ir liaudiš
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
interest rate is 6% per annum, and Standard
kumą ir galų gale patenka į ide
Federal compounds the interest daily to
alistinių “vieningosios srovės”
MAŠINOMS VIETA
yield an annual return of 6.18% when left to
bei “menas menui" teorijų pozi
REpubUc
7-8600
REpubUc 7-8601
compound. Interest is paid monthly or
cijas. Atitolimas nuo aktualiu
quarterly, as you prefer. This certificate
socialinio Prttvenimo klausimų
matures in two years.
yra vienas iš rimčiausių meni
If you have $1000 to invest in a certificate,
nės kūrybos ir kritikos trūku
Standard Federal pays you a big 5-3/4% per
mų.
annum vvith a 1 year maturity.
Mes, komunistai, visada pasi
sakėme ir pasisakome už pla
For more information about our savings
čias kūrybinio darbo galimybes'
plans, call or stop in at Standard Federal Savings,
ir meno įvairovę. Tokiam dar
the 175 million dollar savings association
bui sudarytos visos sąlygos.
located in your neighborhood.
Kartu mes kartojome ir karto
jame: kiekvienas menininkas
turi ištikimai, atvirai tarnauti
komunizmui, o ne dairytis i ša
lis, ne stoti j pašalinio stebėtojo
poza.” (Literatūra ir menas,
1972: Vn. 8.)

Vienas 10-ties geriausiu šių melu filmu

Kalbininkui prof. Antanui
Saliui 70 metų
Po Būgos ir Jablonskio nau
jos mūsų kalbininkų kartos
vienam ryškiausiųjų atstovų
prof. Antanui Saliui vakar (lięfMis 21 d.) suėjo 7(1 metų. De
ja, sukaktį negalime kaip nors
džiugiau atšvęsti, nes jubiliatas
šiuo metu sunkiai serga.
Be spręstų visos eilės kalboty
ros problemų, išdėstytų raštuos,
prof. Antanas Salys yra daug
padaręs, universitetų auditorijo

se augindamas didelį būrį jau
nų lietuvių kalbos mokslo žmo
nių tiek nepriklausomybės me
tais Lietuvoje, tiek pokario de
šimtmečiais Amerikoje, jam vi
są laiką čia profesoriaujant
Pensilvanijos universitete. Phi.^ladelphijoje. Net ir tik ką pa
sibaigusioje Jaunimo kongieso
stovykloje skaitęs lietuviškai
paskaitą amerikietis prof. W.
Schmalstieg, jaunimo užklaus
tas, kas labiausiai lėmė, jog jis
taip gražiai išmoko lietuviškai
ir tapo mokslininku lituanistu,
atsakė, jog daugiausia čia nulė
mė buvęs jo profesorius Anta
nas Salys.

Rašytojus smaugiančių

. replių partija neatleidžia
Komunistų partijos centro
komiteto plenume, Vilniuje, lie
pos 3 d. buvo svarstoma paruo
ša TSRS 50 metų sukakties mi
nėjimui. Pranešimą skaitė LKP
CK sekretorius A. Barkauskas.
Stabtelėjęs prie literatūros, štai
ką pasakė:
“Atskiru rašytojų kūriniuose,
kuriuos išleido "Vagos” leidvkla, jaučiamos patriarchalinio
kaimo idealizavimo tendencijos,
siekimas senas moralines nor
mas priešpastatyti šiuolaikinei
civilizacijai. Be to, periodikoje
pasirodė ir tokių kūrinių, ku
riems būdingos subjektyvistinės
nusivylimo nuotaikos, pesimiz
mas, netikėjimas socialiniu bei
moraliniu žmogaus progresu.
Tokio pobūdžio kūriniuose daž
niausiai dominuoja absurdiškos
ir beprasmiškos situacijos bei
kolizijos. Ryškiausiai tai atsi
spindi J. Mikelinsko apysakoje
'.“Laukinė obelis” ir atskirose J.
Apučio novelėse, išspausdintose
rinkinyje “Horizontu bėga šer
nai”. Apie tokių tendencijų sve
timumą ir žalingumą socialinės
visuomenės literatūrai ir menui
principingai buvo kalbama Ra
šytojų ir Dailininkų sąjungų
valdybų plenumuose bei parti
niuose susirinkimuose.
Balandžio mėnesį įvykusiame
Rašytojų sąjungos valdybos
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HIGH RATES
(j%

BRIGHTON

ii1,''

EARN MORE...
MOREOFTEN

Viskas taip aiškiai pasakyta,
kad jokių kitų komentarų ir ne
reikia. Nebent galėtų kilti klau
simas: koks įspūdis ir kokia re
akcija būtų laisvajame pasauly
je, jeigu čia kuri nors partija
ar valdžia pradėtų leisti pana
šius potvarkius rašytojams?
Kas Vakaruos net neįsivaizduo
jama, ten jau virtę narvo kas

BERT’S STANDARD SERVICE

6%

Savings Certificate
2 Year Maturity
$5000 Or More

Funds deposited by the lOth
earn from the lst of the month
Deposited after lOth earn from
the date of receipt.

5%%

Savings Certificate
1 Year Maturity
$1000 Or More

6645 S. VVestero — Tel. 778-9250
Savin. Norbertas Langys

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laldotuvSms
ir kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GĖLYNYČIfi
1443 W. «3rd Street, Chicago, nimots
TKL. PR 8-0833 — PR 8-0834

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

INTEREST COMPOUNDED DAILY—
PAID MONTHLY
Receive interest check automatically

monthly or quarterly, or accumulate for
higher yield.

ASSETS OVER $175,000,000-RESERVES OVER $14,900,000

Road Service — Major Mechanical

Elektroninis motor suregcliavimas (Tune-up). Air condition spe
cialistai. Gazolinas, Padangos ir
kiti reikmenys.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

STANDARD
FEDERA

Savings and Loan Association of Chicago

Tet LAfayette 8-8573

3307 S. LITUANICA AVĖ.

3819 S. LITUANICA AVĖ.

TeL YArds 7-1188-1188

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLymplc 2-100T
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šeštadienis, 1972 m. liepos mėn. 22 d.

Trys dramaturgai ir scenine magija
Red. pastaba. Spausdinam trečią
ir paskutinį Stasio Pilkos atsimini
mų pluoštą apie mūsų rašytojus —
dramaturgus. Anksčiau buvo pasa
kota apie Vaičiūną ir Vienuolį, o
šiandien išgirsime apie Kazį Binkį.
•

Paslaugų lydimas draugavi
mas. Petras Vaičiūnas — simbo
lizmui paniekos auka. Sąjūdžio
vadas sajos organe pritaria savo
kūrybos kritikai. Talka scenai, su
teatru menka rišlumą teturint.
Su Kaziu Binkių nuo pirmų su
sipažinimo dienų dvasiniai suar
tino poezija. Buvau iš Mask
vos atsigabenęs naujausius rusų
poetų rinkinius ir Kazimieras jais
susidomėjo. Vėliau mane patrau
kė “Keturių Vėjų” literatūrinis
sąjūdis, dalyvaudavau “paldieninkuose”, t. y. pirmadieniais da
rytuose keturvėjininkų susirinki
muose. Ir su Binku užsimezgė ge
ra draugystė. Imponavo jo as
menybė, gilus mintijimas, gaivus
talentas, savimi pasitikinčio žmo
gaus povyza. Ir po rezervuotumo
šarvais užslėptas (kad ne kiekvie
nas pastebėtų) paprastumas ir
jautrumas.
Anuo metu koncertuose
ro
džiausi su melodeklamacija, t. y.
specialiai sukurta, muzikos lydi
ma poezijoa ar proza. Kelis sy
kius prašiau Kazimierą (taip mė
go, kad vadintumėm) išversti ku
rį kūrinį. Palikdavau tekstą ir
gaidas, o rytojaus dieną, žiūrėk,
jis ir duoda man vertimą. Binkiškai atliktą, stiprų ir net auto
riaus techniškas priemones saugo
jantį. Anglų kalbos jis, pvz-, ne
mokėjo, o kokie tvirti Edgar Alląn Poe poezijos vertimai, netgi
aliteracijas sekant.
Daug vėliau (kuriam galui net
neatsimenu), man prireikė pa
naudoti džiazinę meolodiją. Gai
da pasirodė tinkama, p vokiškas
tekstas banalus ir, kaip sakoma,
nė velnio nevertas. Sutinku neti
kėtai Kazimierą. Mato mano ran
koje gaidas, teiraujasi, kas čia per
muzika? Atskleidžiu bėdą. Sako:
užeikim į kavinę. Pašvilpiam me
lodiją. Kazimieras išima blokno
tą, plunksną ir jau rašo:

STASYS PILKA

I vertimo. Prisimenu, kad sugrįžęs
' iš viešnagės Amerikoje, pergyvej nau santykiavime su Kazimieru
Ir tada ėmė kalbėti Binkis, ant Autorius kalba apie šio veikalo lyg ir atšalimą. Vieną dieną ji
vargšo Vaičiūno išliedamas visą pastatymus. Kazio Binkio laido sai štai griežtai ir klausia: “Kur
savo simbolizmui sukauptą pagie- tuvės. Pomirtinės “Generalinės nudėjai Mocarto ir Saljeri, Akme
žią neapykantą! Niekad nei prieš repeticijos” premjeros. Naujo vei ninio svečio ir Puotos maro metu
tai, nei po to nemačiau Kazimie kalo skaityme šaltas pasveikini mano vertimus?!” Akis išplėtęs,
ro taip įniršusio ir žodžiuose gru mas. .
sušunku: “Kad, Kazimierai, ašen
baus. Vaičiūno lūpų krašteliuose
nei Akmeninio svečio, nei Puo
Kazio Binkio paslaugumas bu tos maro metu vertimų niekad
rinkosi baltos putos-ženklas, kad
jaudinasi. Bandė replikuoti, bet vo beribis. Su kokiu tik prašymu nesu turėjęs, nei jų kada esu maalkon ateina. Tik
(
Mocartą įr Saljeri mintiBinkis nustelbė nauja ironija. Su kreipiuosi, tuoj talkon
|
Pra-1 naj prjsjmenu ;r galiu restauruosirinkimas baigėsi prislėgta daly už dėkui, vien paprašytas.
vių nuotaika. (Nors po to abu džioje 1922 metų atsirado proga ti”.
rašytojai sugyveno neblogai: Pet Dramos vaidykloje (Valstybės te-| Kazimieras Sumišo, bet neatly
ras Vaičiūnas, matyt, suprato, jog atras taip tada vadinos) sureži-[ žo. Truputį atsileido, kai įteikiau
tai nebuvo išpuolis prieš jį, o dėl suoti vienaveiksmę pjesę. Pasirin vertimo teksto pažadėtą restaura
principų kūryboje pasikarščiavi kau A. Puškino draminį veikalą ciją. O vėliau, kai paaiškėjo, jog
“Mocartas ir Saljeri”. Skubu pas Liudas Gira, būdamas Švietimo
mas.)
Beje, skaitytojams gal bus įdo-l Kazimierą: “Išverskil”. Po kelių ministerijos knygų leidimo komi
mu: kas gi tuose “paldieninkuo- ■ dienų gaunu vertimą. Ir dar ko sijos pirmininkas, tuos Puškino
se” dėjosi? O darėsi štai kas: ke- j kį! Ir kurčias išgirs, kad tai tik- vienaveiksmių vertimus kažkokia
turvėjininkai skaitė savo naujus riausiasPuškinas:
me stalčiuje buvo paskandinęs,
vaizduotės ir talento gaminius,
Binkis ir visai atsileido.
Vis kalbama: pasauly nėr
poetinius ar prozinius. Po to įKauno
teisybės,! Pradžioj 1938 metų
vykdavo bendras kūrinio aptari
Bet nėr jos ir aukščiau,
Į Valstybės teatro užkulisiuose pamas bei kritika. Atrodo, kad “Ke
Tai aišku man, kaip muzikoje sklido sensacingas gandas: Kazys
turių Vėjų” saja buvo pati pir
Binkis atnešė puikų veikalą! (Ji
Paprasčiausia gamamoji literatūros “studija” Lietuvo
sai “Atžalyną” jau koregavo su
je. Sumačiausias ir griežčiausias
Persekioja mintis, kad didžia rež. B. Dauguviečiu. Pastarasis I
paldieninkų vairuotojas
buvo
jai Kazio Binkio kūrybai trūko tik 'davė 100 litų palto pamušale idė
Kazys Binkis.
postūmio: užsakymo, prašymo, ją)Ir būdinga: kai kritikas Jeme
“Atžalynas” ryškaus pasiseki
susižavėjimo ar realios būtinybės.
nas pateikė “Keturių Vėjų” leidi
Alijošiaus slapyvard'e prisidengęs, mo susilaukė Kauno ir Šiaulių
niui griežtą įžvalgią “100 pava sužavi kaimą. Tamošiaus Beke- scenose, veikalą uoliai ėmė vai
sario” rinkinio vertinimą, autor- purio ir pan. satyriniu humoru dinti Estijos ir Latvijos teatrai.
riui kai kur nepalankų, redakto
prisideda, kad pats "pirmas ūki- Viliojo ir provincijos scenos mė
rius Kazys Binkis įdėjo šią kriti
ninkijai skirtas savaitraštis“Mūsų gėjus. Žodžiu, ir naujame kūry
ką pirmame puslapyje! Toks bū
Rytojus” bematant pasiekia 100,- bos žanre K. Binkis pasirodė nu
davo Kazimieras.
000 egzempliorių tiražą. Mato, galėtojas.
Jei pvz. Balys Sruoga rodėsi pa
kad net keli kompozitoriai paver
“Atžalynas” scenoje ir teatro
stovus visų Valstybės teatrų prem
tė veik visus K. Binkio rinkinio kasoje laikėsi stipriai. Vieną die
jerų lankytojas, tai Binkis partery
“Eilėraščiai” puslapius melodin
ną po repeticijos, į teatro bufetą
pasirodydavo labai retai. Teatrui
gomis dainomis. Jaučia vaikams užsukęs, prie stalelio pamačiau sė
išvertė operos “Faustas” ir dar ki
literatūras stygį, vėl gimsta pos dintį Kazimierą, o su juo ir pje
tą libretą, bet tuo kontaktas bu
tūmis. Užsako — parašo retą bi sės jaunų herojų vaidintojus Sta
vo lyg ir pasibaigęs. Nors su kai
ografiją- Numano savo galią ir į sį Caikauską ir Juozą
Gustaitį.
kuriais scenos menininkais bend gyvenimą žiūri galvą iškėlęs. O
Binkis pastebimai mėgo su jais
rauti nepaliovė.
gal tai dėjosi, kad turėjo per mažą bendrauti. Priėjau,
pasisveikikraujo spaudimą ir jam buvo bū
nom. Jaunieji kolegos netrukus
Ir vėl didelė paslauga. O gal
tinas moralus ar fiziologinis sti- pasišalino. Kazimieras, matyt, bu
kūrybai trūko tik postūmio? Kilęs
mulis?
vo atėjęs autoriaus honoraro atsi
vėliau nesusipratimas, laimingai
pasibaigęs. “Atžalyno” sensacija.
Dar dėl to “Mocarto ir Saljeri” imti ir, po procedūros buhalteri

LAIŠKAI LIETUVIAMS,
1972 m. birželio mėn. Nr. 6.
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Lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros žur
nalas. Redaguoja Juozas Vaišnys, SJ. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 2345 W. 56th
St., Chicago, III. 60636. Metinė ' "
prenumerata $5.00
• LAIVAS, 1972 m. rugpiūčio

mėn. Nr. 8. Religinio ir tautinio
gyvenimo mėnesinis žurnalas.
Leidžia lietuviai marijonai. Re
daguoja kun. Kazys Barauskas.
Redakcijos , ir administracijos
adresas: 4545 West 63rd St.,
Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata Amerikoje ir Kana
doje $4.00, kitur — $5.00.
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Gera tetulė mano
, Ji padeda vis man.
Amerikoj gyveno,
Bet grįžo vėl Kaunan.
Aš neturiu nei lito,
O puikiai gyvenu,
Nes mano tetulytė
Negaili dovanų.
Išgerkim tat už tetą!
Ilgiausių metų tetai!
Neleiskim tetai mes pražūt,
Nes mums be jos tuoj bus
kaput!
Užbaigė, nusišypsojo ir padavė
man popierių. Ir bematant sura
do naują pasikalbėjimo temą. (Esu įsitikinęs, kad viską poezijoje
sugebėdavo nugalėti. O dėl pro
zos, tai mėgdavo kartoti,
kad
veiksmažodis būna stipriausias
frazės gale). Ekspromtą išlaikęs
atminty, juo dalinosi.
Mudviejų anuometinio bendra
vimo metu Kazimieras buvo susi
žavėjęs ekspresionizmu,
sma
guriaudamas vokiškais ir rusiškais
pavyzdžiais. Jame jau liejosi rin
kinio “100 pavasarių” eilėraščiai,
netrukus pasirodę atskiru leidiniu
(faktiškai antruoju, nes pirmo, iš
spausdinto Vokietijoje, leidėjas
neišpirko).
Paprastai keturvėjininkų “paldieninkai” įvykdavo jauno belet
risto Juozo Petrėno
jaukioje
mansardoje, Prezidento gatvėje.
Tačiau kartą, kai Petras Vaičiū
nas turėjo skaityti savo simbolis
tinės linkmės kūrinį, Kazimieras
kelią nukreipė į Lukšio gatvės
smuklę, nors ir švarią, tik įvykiui
vargu ar tinkamą. Pajutau, jog
darosi kažkas nelaukiamo. P. Vai
čiūnas, kaip įjam buvo įprasta, ne
per balsiai skaitė savo simbolines
sentencijas, bandydamas jas vaiz
džiai .perteikti. Skaitymas baigėsi. gveutadieiuti

LEIDINIAI

• MUSU SPARNAI, 1972 m.

Kazys Binkis nepriklausomybės laikotarpio pradžioje

birželio mėn. Nr. 32. Lietuvių
evangelikų reformatų žurnalas.
Leidžia Lietuvos evangelikų re
formatų kolegija tremtyje. Re
daguoja Jokūbas Kregždė ir re
dakcinė kolegija, 2439 W. 51st
St., Chicago, IU. 60632. Admi
nistruoja Jonas Palšis, 5718 S
Richmond St., Chicago, III.
60623. Tiražas 2,000 egz. Kai
na — auka. Leidinys iliustruo
tas, 108 psl.

joje, žingsnius nukreipė bufetan
Teko būti, kai Kazys Binkis
atsigaivinti alumi. Pašnekesys ne j Teatro meno vadovybės posėdy
•
MITTEILUNGEN AUS
buvo reikšmingas, tik staiga pa i persiraitė savo naują veikalą “Ge- BALTISCHEN LEBEN, Nr. 1
klausiau: “Klausyk, Kazimierai, i neralinė repeticija” ■ Ore kvepėjo (77), Maera (Mal) 1972, 17
kuris iš matytų Atžalyno pastaty karu, pacifistinės tendencijos sce Jahrgang. Leidinys išeina ke
mų pačiam labiausiai patiko?”. noje rodėsi “pavojingos”. Auto turis kartus metuose. Leidžia
— “Atvirai pasakius, nei vienas. riui baigus skaityti, užviešpatavo Baltische Gesellschaft in DeutVienintelis pastatymas, kuris ne ; nejaukus tylėjimas. Kazimieras schland. Metinė prenumerata 15
tik patenkino, bet ir pradžiugino, suprato, karčiai nusišypsojo, atro- markių.
_____ _____________________
Adresas: Adam Gruen-_
buvo estų Vanemuine (Tartu [ dė parblokštas. Laiptais bebėgan-1 baum, 8 Muenchen 2, Lessingmieste) teatro spektaklis. Ten su-j t-į, bandžiau raminti. Pažiūrėjo, : aĮr 5 ųy Germany.
prato, kad veikalą rašiau kitokiu! numojo ranka ir paspruko,
• MUZIKOS ŽINIOS, 1972
tikslu. Ir man tai buvo brangiau
Tarp kitko, “Generalinė repeti m. kovo - birželio mėn. Nr. 1-2.
sia sceninė dovana. Estijoje, bro
cija” pirmą sykį sceną pamatė Leidžia Lietuvių vargonininkųlau, teatre aukštesnė kultūra”.
Vokietijos Hanau miesto išviemuzikų sąjunga, Išeina keturis
Pernai Vilniuje teko pamatyti
tintųjų stovykloje.
Sambūriui
kartus metuose. Redaguoja V.
to spektaklio kelias nuotraukas. Ir
“Atžalynas” premjerą padovano
negalėjau nesutikti su autoriaus
Mamaitis.
Anglų kalbos redak
jo Jurgis Šlekaitis. O Kaune, tik
nuomone.
torė
L.
Stukienė.
Metinė prenu
1959 metais, H. Vancevičiui re
Balandžio 27 dieną 1942 me
merata
$5.00.
Redakcijos
ir ad
žisuojant, “Generalinė repetici
tais Kauno kapinėse palaidojom
ministracijos
adresas:
209
ja” išradingai parodyta Valstybi
Kazimierą. Procesiją į kapus ve
niame teatre. (Chicagoje, pagal Clark Place, Elizabeth, N. J.
dė paaugliai , vaikai ir jaunimas,
pjesę, buvo įpusėjęs garsinį filmą 07206. Gražus šio numerio prie
ant pagalvių nešdami Kazio Bin
sukti Bronius Vešiota. Filmas, šio das — Petro Matekūno dainorėkio parašytas knygas ir knygeles.
rašinio autoriaus scenaru, turėjo lis atžalynui “Kur mūsų name
Oras buvo drėgnas, pavestą prie
vadintis “Mažojo žmogaus gyve liai”.
duobės skaityti eilėraštį “Manie
nimas”. Deja, įvykį sutrukdė stai
• MOTERIS, 1972 m. gegu
siems” prakalbėjau tartum į va
gus sumanytojo išvykimas į Hol- žės - birželio mėn. Nr. 3. Lie
tą: jokio aidesio! Duobė priglau
lytvood’ą)
tuvių moterų žurnalas. Leidžia
dė ir paslėpė reto rašytojo negy
O į teatrines virtuves, kaip ir Kanados Lietuvių katalikių mo
vą kūną, ateičiai palikusi didžiu
terų draugija. Redaguoja Nora
kiti, Kazys Binkis irgi nesikišo.
lio talento širdies virpėjimus.
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Lietuvių emigrantų vadai Prancūzijoje
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apsl’ i žinties ir komunijos. Viena pro-|
sprendė siekti kunigystės ir įsto ga, žmonėm nuraminti,
• LIETUVIU DIENOS, 1972
jiedu
jo į Paryžiaus kunigų seminari priėjo viešai komunijos. Bet kai m. birželio mėn. Nr. 6. Vyr. re
ją, o 1837 m. išvyko Romon iri paaiškėjo, jog tai padarė be iš daktorius — Bernardas Braz
toliau mokėsi Propogandos ko pažinties, pasipiktinimas
prieš džionis. Leidėjas — A. F. Skilegijoje. Čia vėl ėmė rašyti sone juos dar padidėjo. Dalis patrio rius. Žurnalo metinė prenume
tus, kuriuos dedikavo tada Ro- tų ėmė šalintis nuo vieno
ir rata $8 00. Adresas: 4364 SunĮ mOje buvojusiam rusų rašytojui antro.
set Blvd., Hollywood, Calif.
[Gogoliui. Kunigu buvo įšventin
90029.
Taujenskis apsisprendė vykti į
■
ėtas 1842 metais ir netrukus, pasiTai paskutinis žurnalo nume
Romą,
prieiti
prie
pop.
Griga

; telkęs tris lenkus kunigus, įsteigė
ris, redaguotas Bernardo Braz
Rezurekcionistų vienuoliją (Pla- liaus XVI ir jam išdėstyti “Die- džionio, išeinant jam į pensiją.
vo reikalą”. Taip jis vadino savo
I čiau apie jį žr. B. Zaleski '
I mokslą. Bet popiežius,
įspėtas “Lietuvių Dienas” jisai redaga
Hieronim
Kajsiewicz, C
vo beveik 17 metų. Atviru laiš
[
rezurekcionistų,
jo
■
nepriėmė.
1878).
Netrukus atsirado Romoj ir Mic ku atsisveikindamas, be kita ko,
Grįžęs į Paryžių, Kaisevičius
kevičius. Čia jį rezurekcionistai redaktorius sako: “Kad ir sun
ėmė garsėti savo pamokslais. Kai
bandė įtikinti, kad skirtųsi nuo kiai dirbdamas technikinį dar
kas jį netgi ėmė vadinti antruoju
Taujenskio ir atliktų išpažintį. bą, džiaugiuosi pergyvenęs daug
Skarga. Kalbėjo jis tartum Tau ; Išpažintį jis atliko 1848 metais, malonių valandų žurnalo redak
jenskio lūpomis: kraštas kenčia
bet nuo Taujenskio neatsipalai- cijoje, turėdamas progos iškel
už savo kaltes, kurių dalyviai yra ^ay
ti daug kultūrinių laisvojo pa
ir emigrantai. Visiems reikia da
saulio lietuvių gyvenimo mo
ryti atgailą ir uoliau tarnauti
Sekančiais metais Kaisevičius, mentų, atžymėti menininku kū
ti
Dievui. Su panašiais pamokslais grįžęs iš Romos Paryžiun, pasarėjų,
pabrėžti
teigiamųjų
bend

jis keliavo pas emigrantus į Briu- kė savo garsųjį pamokslą apie
sėlį ir Londoną. Apsižiūrėjęs, kad! “tautinę dvasią ir revoliucinę ruomenės tarpsnių žodžiu ir
Taujenskio ir Mickevičiaus pa-, dvasią”. Čia jis papeikė sureligin- vaizdu... Nuo eitųjų pareigų at
žiūros yra pertemptos, jis gana! tą patriotizmą ir tikėjimą į suki- sipalaidavęs, tikiuosi turėsiąs
atsargiai ėmė jas kritikuoti savo limus. Užtai jis buvo palaiky- teisę pailsėti ir daugiau rasiu
pamoksluose. Bet pasirodė, kad tas parsidavėliu rusams. Kaisevi- laiko savo tiesioginiam pašau
šių dviejų nebegalima buvo lies čiui nepavyko išskirti religinės, kimui”.
ti, nes dalis klausytojų tuoj pa tautinės ir revoliucinės dvasių.
kildavo ir demonstratyviai
iš Jos susiplakė į vieną, ir akivaiz tik emigrantai, bet ir krašto po
eidavo iš bažnyčios. Didžiausia džiai pasireiškė naujame sukili nai tiek Lenkijoje, tiek ir Lietu
tačiau priekaištas “pranašui” ir me (1863)^ kuriam ruošėsi ne voj.
r
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