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KAI PRIE KONCERTO PRILIPDOMA POLI
TIKA.

STASYS SANTVARAS RAŠO APIE BALĮ
SRUOGĄ IŠ TOLO, MININT 25 METŲ SU
KAKTĮ NUO RAŠYTOJO MIRTIES.

Iš BALIO SRUOGOS POEZIJOS.
J. SAVOJO LINKSMA APYBRAIŽA “NEBAIG
TAS ROMANAS”.

NAUJŲ TEOLOGIJOS KRYPČIŲ ANTOLOGIJA

NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINE KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

BALYS SRUOGA IŠ TOLO
Rašytojo dvidešimt penkerių metų mirties sukaktį spalio 16 d. minint
Daug sopulingų

židinių’atsive-,

ria žmogaus viduj, kartais tiesiog ugniakalnių, kai atsigrįžti netollmon
praeitin, kai pažvelgi į lietuvių tau
tos atkilusį pavasarį, į tą gaivalingą
nepriklausomo gyvenimo sriautą, ir
bandai jį palyginti su tom ledinėm
ūkanom, per kurias dabar bren
dam. Kokie kontrastai, kokie pasi
keitimai ne tik kasdieninėj buity,
bet ir mūsų dvasioji Viltis pavirto
neviltim, tikėjimas ateitim susijau
kė, gėrio ir pikto pradai darosi vis
mažiau vienas nuo kito beatskiriami.
Sentėviai
nedvejodami
turtų,
kad tokie reiškiniai gali būti regi
mi tik pasaulio pabaigoj, bet mes
jau nebetikim nei Homo Sapiens
kilnumu, nei tiesa, nei pasaulio
pabaiga. Kas iš tokio mūsų am
žiaus dvasios jaukalo susiformuos
— laisvo, laimingo sau žmogaus
pergalė ar tautų ir kontinentų su
naikinimas — į tą klausimą nū
dien, berods, nelengvai atsakytų ir
šv. Rašto pranašas.

KAI PRIE KONCERTO PRILIPDOMA POLITIKA
Nėra Amerikoje politinio kan
didato ar valdžios pareigūno,
kuris priešrinkiminio įkarščio
metu neieškotų mūsų palanku
mo. Jie visi į mus dabar žiūri ge
rųjų dėdžių ir dėdienių akimis.
Progai pasitaikius, prabyla sal
džiausių oratorių lūpomis.

Ir ką lemties planuose reiškia
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo
dvidešimtmetis, toji laike sužaiba
vusi akimirka? Ar tai yra istorinių
įvykių beprasmis atsitiktinumas,
susidėjusių aplinkybių pokštas, ar
mūsų kančių ir siekių atpildas?
Ir kodėl rusai, didelė ir nekvaila
tauta, vis griūna ant mūsų laukų,
plėšia ir prievartauja? Argi
per
maži dar būtų jų žemių plotai?
Pakalbam apie tai, kartais net pa
sikarščiuojant, savo tautos bruta
liems priešams nepagailim
juodų
dažų, bet klausimai lieka atviri ir
skaudūs, labai sunku pro juos ir
ateitin pažvelgti. Viena, kas nepri
klausomo gyvenimo milžiniškame įvyky yra gyva ir tikra, tai kad per tą
dvidešimtmetį lietuvių tauta krauju
paliudijo vispusišką savo gyvastin
gumą ir kūrybingumą.

stasys Santvaras

zė, Kazys Binkis, Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė, Bronė Buivydaitė,
Marija Aukštaitė, Julius Janonis ir
kt. Toj kartoj pats jauniausias, gi
męs 1896 m., yra Balys Sruoga. Tai
povaitkinė ir pogrinė lietuvių ra
šytojų karta, savo kūryba turinti
išskirtinę reikšmę mūsų grožinės
literatūros raidoj,' tą meną iškėlu
si į tokį aukštį, kurio iki šiol do
rai neapčiuopiant (tą gali paliudy
ti liet, literatūros istorijos ir apgraibom parašyti mokykliniai vadovė
liai).
Balys Sruoga savo kartoj buvo
itin kūrybinga, paveiki ir, jei taip
galima pasakyti, triukšminga asme
nybė, nūdien švytinti horizonte,
kaip nepargriaunama kolona, visa
ugninga širdim
troškusi,
kad
trumpiausiu laiku išsikapstytumėm
iš meninių seklumų ir diletantiz
mo.
Menas nėra amatas, kiekvienu at
veju nenulipdysi tokio paties puo
do, bet, įjungus visas dvasines jė
gas ir sąžinę, ir menuose galima
iškilesnių rezultatų
pasiekti. Jei
Balys Sruoga buvo instinkto žmo
gus —■' jis visiškai neklydo, kai
skatino, ragino ir plakė, kai troš
ko pats tobulėti ir kitus tobulesnius matyti, nesgi, kaip dabar re
gim, “nedaug laiko mums buvo
duota”...

bickas, Jonas Graičiūnas, Jonas Ais
tis, Leonas Skabeika, Salomėja Nė
ris, Kazys Boruta, P. Orintaįtė, An
tanas Rimydis, Stasys Anglickis,
Antanas Miškinis, Kazys Jakubėnas
ir kt. O jau dešimt ir daugiau me
tų nuo Balio Sruogos skiria Petrą
Karužą, Antaną Vaičiulaitį, Kazį Inčiūrą, Bernardą Brazdžionį, Antaną
Gustaitį, Benį Rutkūną ir kt. Sa
lys Šemerys ir J. Žengė-Žlabys —
dar XIX a. vyrai, o visi kiti jau šio
amžiaus aušros vaikai.

Nereikia nei saulės žiburio — vi
si tie, kurie gimėm XX a. pradžioj,
aiškiai matom, kad laiko atžvilgiu
nesam toli nuo Balio Sruogos nubė
gę. Tačiau anuomet, kai jis buvo 28
metų vyras, jau žymus poetas ir fi
losofijos mokslų daktaras, o aš te
turėjau tik 22 metelius — atrodė
kad tarp mūsų yra neperšokama
praraja...
Tarp vyresniųjų ir mūsų iš tikro bu
vo jaučiamas atstumas. Tą atstumą
sudarė natūralios gyvenimo aplinky
bės — nepr. Lietuvoj, kai buvo gy
vai apčiuopiamas savos šviesuome
nės badas, moksle ir mene vyres
nieji netrukus užėmė raktines pozi
cijas, o mūsų karta jau turėjo ge
rokai jėgas įtempti, turėjo įrodyti,
kad tinka vienam ar kitam darbui.
Nežiūrint to, godžiom akim mes jų
gyvenimą ir veiklą sekėm, tikrumoj
— mokėmės iš jų darbų, iš jų el
gesio ir net klaidų.

Balys Sruoga (1896. II. 2 — 1947. X. 16)

Portretas* piešta*
dail. Vlado Didžioko

rodosi, daugiausia rėmėsi savo lite
ratūra, jos atradimais, pakraipom ir
idealais. Nors ir buvo jaučiama dis
tancija tarp vienų ir kitų, iš tikro
— mes nestokojom vyresniųjų pa
ramos ir net paglostymų. Galimas
dalykas, tame ir slypi priežastis, per
Nėra abejonės, savo darbais vie- trumpą laiką Įžiebusi mūsų litera- •
na rašytojų karta daro regimą įta- tūrinės kultūros tokį skaidrų poky
Tiesa, nemenką viesulą buvo su
ką kitai rašytojų kartai. Jei ne sa- lįkėlę “Keturi Vėjai”. Bet ši rašyto
jų grupė išėjo su atskira menine vi, tai, kaip dabar savos literatūros
•
programa ir siekiais, jos garbei — apraiškose regim, tą įtaką daro išgy
Balys Sruoga kartų susikryžiavi
slidžių ir nekultūringų asmenišku venamo laiko svetimi raštai. Žmo me, kaip savąją literatūrą pažįstanmų ir ji regimai vengė. Vyresnioji gus, taigi ir kūrėjas, vis turi iš ko tiems žinoma, buvo įtaigi asmenybė,
rašytojų karta buvo plakama ab nors mokytis, iš ko nors pavyzdį im jaunesniojoj rašytojų kartoj savo
strakčiu ir bendriniu žodžiu “senat ti, nes “medžiaga tebėra vis ta pa darbais daranti neabejotiną įtaką.
vė”, kaip K. Binkis (kuris už Ba ti, tik pasisakymai ir formos keičia Jo “mokinių” susidarė
nemenkas
lį Sruogą net trejais metais vyres si”.
būrys. Kai kurie iš jų ilgainiui ta
nis) sakė, “išsirikiavusi senatvė”.
Mano karta, nors taip pat aistrin po savarankūs lyrikai, ne vienas
Balys Sruoga nėjo su “Keturių gai “dairėsi į užsienius”, kaip man bandė ir kitus grožinės literatūros
žanrus.
Iš tolo žiūrint, atrodo paradok
sas, kad aš nepatekau į Balio Sruo
gos poetinio pasisakymo “žabangus”.
Dabar, kai teko atsisėsti ir su tuo
mūsų literatūros didiku pagyventi,
bandžiau ieškoti priežasčių, kodėl
taip atstiko.
Nelengva buvo tas priežastis ras
ti. Patikimiausia prielaida, man re
gis, bus ta: aš pasiskubinau, per
anksti išbėgau į viešumą, nemen
ką (kiekybiniu požiūriu) savo eilių
pluoštą, vėliau patekusį į “Saulėte
kio maldas”, 1920 m. jau buvau pa
rašęs, o tik tais metais pasirodė pir
moji Balio Sruogos poezijos knyga
“Saulė ir smiltys”.
Vadinasi, “biblijos” dar nebuvo,
tad, savęs gyvenimo glūdumose be
ieškant, nebuvo ir daug atramų, į .
kurias galėtum atsiremti. Tuo metu
stipriausia mano atrama buvo Mai
ronis, o kiek vėliau V. MykolaitisPutinas. Paika būtų gintis, mano
mokytojai buvo ir F. Kirša, ir K.
Binkis, ir B. Sruoga.
Kitokia dalia ištiko mano jaunat
vės draugą poetą Juozą Tysliavą,
kurio “Žaltvykslių” rankrašti ne
vieną kartą skaitėm, skaptavom,
*
obliavom, o po to abu net korektūras
to rinkinio taisėm..Talentingas, sa
operai “Radvila Perkūnas”, kuriai libretą parašė Balys Sruoga, o muzi votiškas ir įdomus vyras buvo Tys-

Vėjų’ sąjūdžiu, buvo kandus jų kri
tikas, bet negi jis anuomet galėjo
atstovauti “išsirikiavusiai senatvei”?
Iš tikro jis, kaip ir kiti su naujuo
ju literatūriniu sąjūdžiu nesutapę
rašytojai, buvo individualūs ir sa
vų kelių iešką kūrėjai.

čias ūmai pereina prie rimtesnio
reikalo —prie artėjančių rinki
mų. Dabar paaiškėja, kad jis yra
tam tikros partijos šulas. Jam rū
pi mūsų baliai. Ima jis kelti savo
pasirinkto kandidato dorybes ir,
aišku, neigti priešininko sugebė
jimus. Jo nuomone, priešininko
Retorika lieka retorika, ir dėl išrinkimas pakenksiąs Lietuvos
jos mes galvų nekvaršinsime. laisvinimo bylai.
Posruoginė lietuvių rašytojų kar
Mėgstame kartais, patogiai atsi
O koncertas? Gerbiamieji,
ta
dar nėra surikiuota. Tarpas ar
lošę, pasiklausyti gražių pažadų
prašome kantrybės. Koncertas įbanga,
kaip kiek anksčiau, ir vėl
ir liaupsių, puikiai žinodami iš
vyks, bet leiskite dar pakalbėti
nuo trejų iki devynerių metų. Gi
ligšiolinės patirties, jog politinė
mielam lietuvybės draugui. Taigi
mimo tvarka “jaunuosius” poetus
retorika nei Lietuvos laisvinimui,
tas žymūnas dar kurį laiką glosto
gal būtų galima tokion eilėn sta
nei išeivijos reikalams nė kiek
mūsų pagurklius. Tada, rengėjų
tyti: Salys Semerys, Juozas Žlabys nepadėjo. Gyvenimas žengia sa
lydimas, mauna pro duris, nesi
Žengė, Pranas Genys, Stasys Sant
vo keliais. Ką padarėme, tai pa
teikdamas bent trumpai pasi
varas, Juozas Tysliava, Petras Ba
darėme nuosavomis pastangomis
klausyti lietuvių dainininkų įs
Deja, nei viena lietuvių karta
ir šventomis aukomis.
pūdingo dainavimo ir pianistės neturėjo galimybių iki dugno sa
Todėl labai abejotina, ar apsi skambinimo.
vęs išsakyti — niekšingi pirkliai ir
moka partines simpatijas bei rin
jos pastangas sužlugdė, kacetais ir
Jam dingus, jautresni žmonės panašiom besitijališkom
kiminę gražbylystę maišyti su
priemo
mūsų kultūriniais renginiais: salėje giliai susidūmoja: ir kam nėm ją naikino.
meno parodomis, koncertais, to reikėjo. Juk čia koncertas, o
O tačiau, kas per nepriklausomy
sporto varžybomis ar panašiais ne politinis mitingas. Kažkas ne bės dvidešimtmetį buvo sukurta—
gerai, ir tiek. Bendruodruomenės
įvykiais.
gyvens! Ir turim gausų būrį iški
šventė, atrodo, neturėtų pavirsti
ir vyrų,
Imkime pavyzdį. Štai bendruo vienašališku vienos partijos pa lių asmenybių, moterų
gimusių XIX a. paskutinėm deka
menės tradicinė Lietuvių Diena.
rėmimu. Rengėjams taip neatro
dom, kurios nepriklausomo gyveni
Rengiamas gražus koncertas su
do, bet kai kam auditorijoje taip
pirmaeiliais solistais ir puikia pi atrodo, nes iš tiesų taip ir įvyko. mo metu buvo energijos varikliai,
patys nepabūgdami apsikrauti pa
aniste. Visuomenė prašoma ap
Ar tuo padaroma skriauda?
reigų ir ieškojimų
naštom,
silankymu įvertinti jaunųjų lie
BeŽinoma, kad taip. Visų pirma rods, daugiausia dėl to ano
tuvių menininkų talentą ir dar-'
dvidekoncerto atlikėjams, nes jų sve
šimtmečio vaivorkyštė yra tokia
bą.
čias nepagerbė bent trumpu pa spalvinga.
Žmonės noriai atsiliepia .Salė silikimu. Antra, piktnaudojami
Išrinktųjų gretoj stovi ir Balys
artipilnė. Nuotaika pakili. Ren tie lietuviai, kurie puoselėja sve
Sruoga — poetas, dramaturgas,
gėjai laukia kažkokio garbingo čiui priešingas pažiūras ir yra mokslo žmogus. Gyvenimo keliai
svečio. Pusvalandi
pavėlavę, atvykę tik pasiklausyti Lietuvių
susipynė, ir man neteko iš arti jo
pradeda programą. Sugiedamas Dienos programos. Trečia, pa pažinti. Todėl ir šio pasisakymo
JAV himnas, sakomos trumpos žeidžiami pasaulio lietuvių ben antraštė — Balys Sruoga iš tolo.
atidarymo, sveikinimo kalbos ir druomenės vienybės principai,
(kadangi atvyko įžymus ameri apeliuojantys į visus lietuvius
•
kiečių svečias) mikrofonas ati glaudžiai bendradarbiauti, palai
Lietuvai ypačiai dosnūs
buvo
kyti lietuvybę ir mūsų tautinę XIX a. paskutiniai dešimtmečiai.Ap
duodamas įžymiam svečiui.
kultūrą.
lenkę kitų mokslo ir meno sričių
Išskyrus rengėjus, niekas ne
žmones,
regim, kad vien tik 1890 nutuokia, apie ką tas žmogus
Deja, kai prie kocerto prilipdo
kalbės ir kaip ilgai kalbės. Sąmo ma partinė etiketė, nukenčia ir 96 m. laikotarpy gimė itin stipri
Petras
jingai pakalbėjęs apie save ir a- bendruomenės vieningumo idė lietuvių rašytojų karta:
Vaičiūnas,
Faustas
Kirša,
Juozas
Mi
pie savo darbą, papeikęs šių lai ja, ir stebuklingas menas.
kuckis, Edmundas Steponaitis, Vin
kų moralinį suglebimą ir discip
Dail. M. Dobužinskio scenovaizdis
Pr. V. i cas Mykolaitis-Putinas, Butkų Ju- ką kompozitorius J. Karnavičius. Čia vaizduojama scena prie Aušros Vartų Vilniuje.
linos nepaisymą, garbingas sve
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liava. Bet jis kurį laiką narpliojosi
stiprioj Balio Sruogos įtakoj. Nors
regimai plakėsi į originalumą, o iš
tikro jis net išorine apranga pafnėgdžiojo savo iškilų mokytoją.
Vienas biografas pasakoja, kad
Balys Sruoga “tuo metu (jaunystėj,
St.S.) nešiojęs ilgus plaukus, vilkė
jęs balta palaidine ir juoda pelerina,
ant kaklo užsidėdavęs gintaro karo
lius”. Toks jis esąs matomas ir to
meto fotografijose.
Kai 1920 ar 1921 m. Kaune pasi
rodė Juozas Tysliava — ir jis vilkėjo
savotiškai sukirptus marškinius, po
smakru turėjo čiurlioniškai sunertą

kaklaryšį, buvo apsisiautęs juoda pe
lerina, ant jo pečių krito lino spal
vos mergaitiniai plaukai, tik ginta
ro karolių ant jo ilgo kaklo neteko
pastebėti.
Ne vienas anuo metu mėgino bū
ti originalus ir “meniškas” savo lau
kuje puse, aš pats juostelinj kakla
ryšį rišdavau dailinįnkų pamėgtu
mazgu, bet Juozo Tysliavos pasiro
dymas Kaune buvo nemenkas dyvas. Matyt, kur nors jis buvo ma
tęs Balio Sruogos foto nuotraukas,
kurių man neteko matyti, tad ir pa
sisiūdino tą truputį modernią ir tru
putį senobinę “uniformą”.
Balys
Sruoga tuo metu Jau buvo “civilis
žmogus” ir, T.ysliavą pamatęs, tur
būt nesyk) skaniai nusijuokė...

Jaunos dienos neprotingos,
Paklydimais gan turtingos,
Neina žingsniais, bet riŠčia, —
kadaise dainavo Maironis...
Balio Sruogos balsas kurį Jaiką at
liepė ir Juozo Tysliavos lyrikoj. Tik
po metų kitų, ypač kai įsijungė į
“Keturių Vėjų” sąjūdį, Juozas išsi
nėrė iš savo mokytojo spąstų ir pa
sidarė net ekstravangantiškai moder
nus: dingo čiurlioniškas kaklaryšis,
dingo balta palaidinė ir juoda pe
lerina, taip pat ilgi plaukai nuo jo
pečių, išblėso Balio Sruogos poeti
nė įtaka, gimė naujas ir savarankus
džentelmenas.

•
Nelengva dabar pasakyti, kada ir
kur pirmą kartą poetą Balį Sruogą
esu sutikęs ir su juo susipažinęs.
Gal “Vilkolaky”, gal Liet. Meno Kū
rėjų d-jos Vaidykloj, o gal ir kuria
me nors Kauno restorane. Iš tolo
ėSu jį matęs daug sykių, beveik vi
sada žingsniuojantį tvirtu ir energin
gu Žingsniu. Tas B. Sruogos žings
nis sulėtėdavo, kai eidavo ne vienas,
pvz., pasišnekučiuodamas su Vincu
Krėve.
Kurį laiką jis mėgo sportinį dra
bužį, (dėvėdavo “bridž” kelnes, iki
kelių blauzdas apmovęs vilnonėm
kojinėm). Sis Balio Sruogos “sporti
nis” vaizdas iki šiol mano akyse te
bėra gyvas. Ir aprangos spalvas jis
mėgo ne kasdien pasitaikančias, daiigiausia šviesesnius ar tamsesnius rus
vus torius. Prie jo šviesaus gymio tos
spalvos visada dailiai pritiko.
Savo išore B. Sruoga buvo mil
žinas — aukštas, plačiapetis, tiesus
kaip jovaras, stambios galvos, bet
jo veido bruožai buvo taisyklingi,
atspindėjo vidinę energiją ir šilimą.
B. Sruogos stoto didingumas ypa
čiai išryškėdavo, kai jis vaikštinė
davo su savo žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene ar V. Krėve, ku
rie ( nors abu turingi valia ir galia,
savo stuomenimis nebuvo priartėję
prie milžinų giminės ( o gal tik
motina prigimtis juos buvo šiek tiek
nuo milžiuų atskyrusi, nes kontras
tai ir gyvenime ir namuose turi ne
mažą reikšmę).
Paprastai yra tariama, kad visa
tai, kas dega ir spirga, slypi mažo
ūgio žmonėse. “Didžiažmogiai”’ sa
vo prigimtimi esą taikūs, ramūs ir
lėti. Kiek aš pažįstu Balį Sruogą, jis
beveik tobulai iš minimos taisyklės
iškrinta. Koks jis buvo stambus ir
didelis, toks buvo impulsyvus, karš
tas ir net audringas jo būdas.
Intymesnė pažintis, žymiai dau
giau mano dėmesio sutelkusi j Ba
lį Sruogą, atsirado beveik
staigmeniškai. Iki tos akimirkos jis man
atrodė stovįs lietuviškojo simboliz
mo viršūnėj. Mažas įvykis atskleidė
kitą jo dvasios bruožą, liudijantį B.
Sruogos vidaus spalvingumą ir tur
tingumą.
Vieną kartą dienrašty “Lietuvoj”
ar jos priede “Sekmojoj dienoj” aš
paskaičiau jo įspūdžius iš kelionės į

šeštadienis, 1972 m. spalio mėn. 14 d.
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BALYS SRUOGA IŠ TOLO
Švediją. Daug juoko ir tikra skaity
mo pramoga buvo tie B. Sruogos jspūdžiai, ne dažnas įvykis anuome
tinėj lietuvių spaudoj.*)
Nepriklausomybės rytmetį grupė
rinktinių lietuvių Išsirengė švedų
žemėn, į tą laisvės ir taikos palaima
besidžiaugiantį kraštą. Kai
dabar
žiūri — Baltija tai tik stambokas
ežeras, — didelė jau Čfa kelionė į
Švedijąl — bet anuomet ji tūnojo
“už jūrų marių”...
Aišku, vandenų atskirtose šaly
se negali nebūti skirtingo etiketo ir
skirtingų papročių. Švedai nuo se
no yra turtingi, išlepę ir savo elgesį
išdailinę, o mes, tik iš nelaisvės pa
kirdę, tuo metu negalėjom manierų
ir laikymosi elegancija tviskėti, gal
turėjom daugiau natūralumo ir ne
meluoto jausmo, bet kaimo žmonių
paprasti santykiai dar vyravo mū
sų kalboj ir elgesy.
Tais kontrastais ir nepaprastu pa
stabumu Balys Sruoga savo kelionės
įspūdžiuose ir ėmė žaisti. Atsimenu,
eilei ekskursijos dalyvių jis sukūrė
pravardes, kurias nebuvo sunku iš
šifruoti, pvz., Raustas FirŠa (be abejonės, taip buvo pravardžiuoja
mas poetas Faustas Kirša). Kai vei
kėjus pažįsti, komedija būna ne tik
juokinga, bet ir šilta, nės atpažįsti ir

se. Maža juk tėra žmonių,
kurie i kais”. Tai buvo taip pat stambus eiryžtasi patys sau netikėti, todėl ir I lių rinkinys, telkiąs apstą geros ir,
ta B. Sruogos “poetinė pukybė” bu jei taip galima sakyti, dar ryškiau
vo tokia įtaigi ir užkrečianti. Ir nie susruogėjusios lyrikos.
Rinkinys
ko pikta ji lietuvių raštui nepada “Dievų takais” buvo neabejotina
rė. Atvirkščiai, ji buvo liepsna, kuri pakopa aukštyn paties B. Sruogos
kaitino ir kėlė aukštyn, nerimu degi kūryboj ir lietuvių poezijos raidoj.
no širdį ir vertė savęs ieškoti.
Mes, jaunieji dainiai, tuoj griebėm
Poetas Balys Sruoga, neramus ir
tą knygą studijuoti, bet... literatū
dramatiškas savo vidumi, iš tikro
ros kritikai, lyg susitarę, užčiaupė
mylėjo žmones ir gamtą, nešė jiems
“karūną Saulės”. Štai jo populia burnas ir to įvykio spaudoj beveik

raus eilėraščio posmas, atkylantis iš neminėjo.

vieną kitą viešumoj slepiamą jų po
linkį.
Tokia puiki komedija man tada
pasirodė esą tie Balio Sruogos kelio
nės įspūdžiai.
Neturėdamas originalo, tesiremdamas tik atmintim, galiu paklysti,
bet, rodos, kad minimam Balio Sruo
gos rašiny buvo ir toks epizodas:
švedai ištaigiam Stockholmo vieš
buty lietuviams surengė vėžių vaka
rienę. Be gausybės sidabrinių peilių,
šakučių, šaukštų ir šaukštelių, be
porcelano lėkščių ir dubenėlių, kė
lusių ne vieną mįslę ką kuomet var
toti, prieš kiekvieną vakarienės sve
tį, be kitų taurių ir taurelių, sto
Balys Sruoga su dukrele Dalia prie Nemuno, apie 1935 m.
vėjusi krištolinė taurė su vandeniu.
Tautiečiai, gerokai vėžių prisilukštenę, krištolines taures pakėlė
ir jo pavasario, kur ritmas atskamba
Reakcija keista ų^gana sunkiai
vandenį išgėrė. Mandangūs ir ap muziką ir lyrinis jausmas liejasi:
paaiškinama. Gali būti, kad ano
dairūs švedai tą pat padarė —
meto kritikai Balio Sruogos privengė,
Supasi, supasi lapai nubudinti,
jie prisitaikė prie svečių! Bet netru
nenorėjo jo užkabinti, bijodami su
Šnarasi, šnekasi vėjo pajudinti,
ko ateiti valanda, kada švieson iš
kelti jo rūstį ar nepasitenkinimą.
Skleisdami gaudesį alpstantį,
kilo teisybė: krištolinė taurė su van
Bet gal tai tebuvo tik atsitiktinu
liūdintį,
deniu buvusi pastatyta po vėžių
mas, kuriuo yra paženklinti beveik
Supasi, supasi lapai nubudinti.
lukštenimo rankoms nusiplauti!..
visi žmogaus keliai, gana dažnai su
*
To paties meto Balio Sruogos bildą netikėtumais ir staigmenom.
Tvirta, iki šiol tebetverianti, pa kūrinys yra ir J. Tallat-Kelpšos su
Balys Sruoga tą reakciją skau
komponuota, iki šiol nuo koncerti džiai išgyveno, savoj spaudoj paju
žintis su Baliu Sruoga
užsimezgė
nės estrados nenužengianti, daina to kažką priešiška. Būriui metų
“Saulėj ir smiltyse.” Tas jo poezi
“Mano sieloj šiandien šventė.”
nubėgus, privijęs mane Laisvės alė
jos rinkinys, nors ir neturėjo tokio
Vieną sykį, gal 1936 ar 1937 m., joj, jis ir ta tema prašneko. Gerai
estetiško drabužio (dail. V. Joman
taip atsitiko, kad kažkuriame iškil atsimenu B. Sruogos žodžius:
to daryto), kaip F. Kiršos “Aidų
mingame Valst. teatro koncerte man
— Nėra labai gerai, kai rašto ži
aidužiai”, bet irgi buvo dailus sa
teko sėdėti greta prof. Balio Sruo novai tave liaupsina, nesmagu, kai
vo išore ir solidus vidum. To me
gos. Kai dainininkė įsikibo j jo žo jie, nepakankamai kūrinio esmę ap
to mano skurdžioj bibliotekoj Balio
džius ir J. Tallat-Kelpšos melodiją, čiuopę, tau kailį neria, bet užvis blo
Sruogos “Saulė ir smiltys” buvo
jis linktelėjo mano pusėn, beveik
nauja puošmena, nuolat pasklaido- pusbalsiu ir su nepasitenkinimu ta giausia, kai tavo darbas tyloj pa
skęsta. Tegul skaudžiai nuplaka, tai
ma ir paskaitoma. Šiandien mūsų rė: “Kokia čia šventė, tai tikras
žmonėse, tariamai
kovojančiuose nuodobulys! Ir kada jie liausis tą bus daug geriau, negu tyla ir igno
ravimas.
už tautos ateitį, lietuviškam žodžiui dainą plėšyti...”
skirtini sentimentai yra liūdnokai
Baliui Sruogai mirus (aiman, žy
Nedera abejoti, autoriui daina
prigesę, bet anuomet kiekviena iški galėjo būti įkyrėjusi ir nusibodusi, miai per anksti!), jo raštų regist
lesnė lietuviška knyga būdavo savo nes anuomet Lietuvoj retam koncer ratoriai ir nagrinėtojai ne vienu at
pobūdžio sensacija. Ir aŠ tą B. Sruo
te ji nebuvo dainuojama; kurios tik veju teigė, kad jis buvęs labai im
gos poezijos rinkinį ne tik pats bran
pajėgė įveikti, ją dainavo visos ope pulsyvus ir prieštaringas, prisidengęs
ginau, bet ir nemenką jo egzemplio
slapyvardžiais, savo darbūs smarkiai
ros solistės, bandė ir tenorai.
rių kiekį išdovanojau savo drau
Bet... poezijos ir muzikos kūri suniekindavęs, o po to šokdavęs
gėm ir draugams, kurie tiesos ir gy
niai nėra kuriami tam, kad po me juos ginti, atseit, kovėsi pats su sa
venimo džiaugsmo ieškojo kituose
tų kitų jie būtų pamiršti ar mi vim.
moksluose bei pomėgiuose.
rę. Sruogos-Kelpšos atveju žodžiai
Faktai neginčijami — B. Sruoga
Kai dabar žvilgterėjau J aną gai
darniai sutapo su muzika, ir dabar yra tokių disputų viešumoj paskel
valingą pavasarį, į tą nuostabų
jau neabejodami galim sakyti, jog bęs. Tik... nėra paieškota priežasčių,
prisikėlimo laiką, netruko iš ten at
tai yra išliekantis kūrinys.
kodėl jis taip darė. Būdo impulsy
kilti Balio Sruogos poezijos posmai:
Gal panašių minčių nusitvėręs, vumas vargu begalėtų sudaryti tos
tada aš savo kėdės kaimynui murm bylos esmę. Veikiau jis bijojo tylos,
Žengiu lėbonės žemiškos
telėjau: “Tegu plėšo, Daktare, nesu nepakentė vienišumo ir ignoravimo,
atmestas,
plėšys. Daina daili, žmonėms ji pa todėl ir kilo pats su savim kautis.
Pateptas saulės...
tinka.”
Nešu, kaip Dievą, amžinasties
Šią prielaidą lyg patvirtina ir trupu
Kai Amerikos lietuvių koncerti tį aukščiau cituotas B. Sruogos pasi
naštą —
nėj scenoj tą dainą išgirstu, vis pri sakymas.
Karūną Saulės.
Savim pasitikintis, vienišumo pa simenu dialogą su Baliu Sruoga, ne
ženklintas, kupinas mįslingumo, gal kartą pajuntu, lyg ir jis greta su
net išdidus yra Balio Sruogas sim manim sėdi. Ir vis stiprėja smalsa:
Gyvendamas nuo Balio Sruogos
bolizmas. Veikiausia dėl to savo jė ar daugelis iš dabartinių klausyto atokiai, tik atsitiktinai ir retom pro
ga jis darė tokią stiprią įtaką ano jų žino, kad “Mano sieloj šianien gom su juo tesusitikdamas, Lietu
meto mūsų jaunųjų poetų greto- šventė” yra Balio Sruogos poezija?
voj visą laiką stengiausi būti jo dar
•

rinkinių nepaskelbė. Bet periodikoj,
metus kitus pameditavęs, jis vis dar
atspausdindavo savo naujų eilėraš
čių. Tie kūriniai beveik kiekvienu
atveju būdavo subrandinti ir stipriai
išgyventi lyrikos gabalai, ištisi eilių
ciklai, atspindį Balio Sruogs kūrybi
nę jėgą ir savaimingumą.
Štai
nors viena jo Miesto strofa:

tas eilėraščių, nespausdintų kituo
se rinkiniuose, tai lyg trečioji Balio
Sruogos eilių knyga, stovinti greta
rinkinių “Saulė ir smiltys” ir “Die
vų takais.” Nė vienas tų eilėraščių
ir ciklų yra paženkliritas išlikimo
aureole.
<

Žviegia tramvajai, dunda asfaltas,
Rangosi minios, autai mauroja.
Vartai, bažnyčios, Dievas
prikaltas,
Iš amžinybių miestan atkeltas,
Pusnuogės mergos — gatvės
doroje...
Kartais suklinka išgąstis šaltas,
Kartais našlaitis suašaroja...
Rangosi minios, autai mauroja,
Žvengia tramvajai, dunda
asfaltas...

Kaune apie septynerius metus dir
bo satyros teatras
“Vilkolakis.”
To teatro steigėjų gretoj matom
ir poetą Balį Sruogą. “Vilkolaky”
jis buvo dramaturgas, aktorius (pa
sirodydavo su improvizacijom) ir to
teatro darbų organizatorius. “Vil
kolakis” vad. laikinojoj sostinėj bu
vo pasiekęs didelio populiarumo, su
laukęs triukšmingo pasisekimo. Jo
improvizuotus ir gaivalingus vaidi-

Balys Sruoga keletą metų studi
javo Muenchene, arti Bavarijos kal
nų. Ten jis pamėgo Alpes ir kalnų
kopimo sportą (tas sportas yra tik
rai nuostabus savo apoteoze: kai pa
sieki vieną ar kitą viršūnę — pama
tai reginius, kurių pakalnėse nie
kad nerasi ir nematysi).

Tel. ofiso HE 4-5848

rea 388-233*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

2434 VVest 7lsl Street
Vai., pirm.
Antr., penkt.
«wvlta.n]»

Kitas, stambesnis eilėraščių cik
las, paskelbtas Lietuvoj po Poeto
mirties, turi jaukų sruogišką pava
dinimą — “Giesmės viešnelei žyd
riajai” liudija imtymų ir viešumai
mažiau pažįstamą B. Sruogos išgy
venimų pasaulį. Tai meilės džiaugs
mo ir sielvartingo ilgesio giesmės,
sukurtos trėmimų ir prievartinio at
siskyrimo valandom. Poezijos
ap
žvalgininkas V. Kubilius taria, kad
tom giesmėm “B. Sruoga perteikė
žmogiško charakterio pilnumą ir gy
venamojo meto dramatizmą”. Tegu
nors vienas posmas, skirtas Viešne
lei žydriajai, ir čia atskamba:
Ar dienoju, ar sapnuoju,
Ar kaip šmėkla vakaruoju,
Ne tave, Žydri, dainuoju,
Tik žydrumą tavyje.
Ar svajoji, ar skrajoji,
Tu kaip sapnas, mylimoji,
Laimės paslaptį nešioji
Nugramzdinus žydrume.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius

2858 VVest 63rd Street

DR. NINA KRAUCEL
KRIAUČELIONAITE
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOr

6132 S. Kedzie Avė.

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURG** SPECIALYBE VIDAUS LIGOt

2454 VVest 71st Street
. (7lai ir Campbell Avė. kampas;
črirmad.., antrad., ketvirtad. Ir penk.
auo 8 vai. popiet lkl 7 vai. vai
Ketvirtad. lr ieStad. nuo t v. ryt*
lkl 11 vai. ryto — tik susitarus

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“oontact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

'JR. W. M EISIM - EISINAS

DR, A. PUSTELNIKAS

IKMIRUA IR MOTERŲ LlGOt
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2671
Valandos pagal siutitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

Tel. — BF 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS
?YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
3907 Weet LOSrd Street
Valandos pagal susitarimą j
Ofiao tel. PR 8-2220
Varnų — rezid. — PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 6-7800 Namą 825-7887
Valandoa tik pagal eiultaruną
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės lr Prostata
CHIRURGIJA
2b54i VVest 63rd Street
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
lr ketvirtad nuo 5-7 vakare
Ofise tel. 776-2880; rez. 448-5546

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4256 VV 63rd Street

Ofiao tel. REliance 5-4416
Res. GRovehill 6-0617
Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt
nuo 12 lkl 1 vai. lr nuo 5 lkl l Valandoa: pirm lr ket nuo 12 vai
vai. vak. Aečtad. nuo 1 lkl 4 vai.
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 lkl 2 v. vak
antr. lr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p
tr vakarais pagal susitarimą.

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

TYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 1750 W. 7lai street
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. fr 4
TEL. — 628-8286
lkl 8 vai. Trečlad. ir ieitad. uždaryta Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
ryto, 2—8 vai vak. Bettad. 1 ik
Ofiao lr buto tel. OLympic 3-1881 4 v. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta
Resld. te). WA 5-8088

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

“Miestas”, “Alpėse”, “Giesmės Vai. kasdien 10.12 lr 4-7. Trečlad. 11
viešnelei žydriajai”, be to, dar pluoš- Mtad. tik susitarus.

DR. ANKA BALIUNAS

(Nukelta į 4 pusi.)

WA 5-2670, neatsiliepus akam
ketv. 1 iki 7 popiet. Tel.
blnt 471-0235. Valandos pagal ausi
1-8. treč *» 4att tl» tarimą.

Labai gaila, drauge Kalnus ne Or. Ane Rudoko kabinetą perėuP
kopiau, tad nežinau kaip Balys Sruo
OR. EDMUND L CIARA
ga tas keliones į viršukalnes išgy
OPTOMETRISTAS
veno ne poezijoj;. Man
susidarė
709 Weet Sint Stree
l'el. GR 6-3460
stiprus įspūdis, kad kopimas į aukš
Vaj pagal susitarimą: pirmad.
tį, bėgimas iš niūrių daubų, yra
■otv. i—* lr 7—8; antrad lr oenta.
įgimta žmogaus aistra. Gal panašiai t—4 HMad. 18—1 vai
jautė ir Balys Sruoga, nes savo po Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8 6960
ezijos cikle “Alpėse” jis
paliko
DR. E. DECKYS
mums nuostabių posmų, lyg ir at
GYDYTOJA IR CHIRURGE
spindinčių aną žmogišką aistrą:
SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Ties kloniais, rūku dūkstančiais,
6448 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
Ties jūra debesų
Suskilo saulė tūkstančiais
Rezid. Tel. — GI 8-0873
Žaibuojančių krislų.

Ledai, ledai ir kryžkelės —
' Kajp dienos Lietuvos, —
Ir spindi uolos vyšniavos,
Ir toliai — be ribos...

nimus lankė ne tik lietuviai, prade
dą po priespaudos atkusti, bet ir
svetimų misijų žmonės. Tai buvo
kažkas neregėta ir nepaprasta —
daugiausia tai šmaikščia satyros
rykšte plakama naujojo gyvenimo
tikrovė, jos “pavasario darbai
ir
rūpesčiai”.
Balys Sruoga “Vilkolakio” polė
kiuose paliko savo gilius pėdsakus.
Jeigu karo ir okupacijų maišatyse
nėra pradingę, tuos pėdsakus gyvai
galėtų paliudyti B. Sruogos “Vilko
lakiui” rašyti vaidinimų scenarijai.
Berods, 1923 m. du jauni vyrai
— Augustinas Gricius ir Stasys Sant
varas — metę viliojančias karjeras
Eltoj, perėjo dirbti į Ant. Sutkaus
įsteigtą ir vadovaujamą Tautos te-

DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE

*540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Skambinti — 585-2525

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir moterų Ilgo*
Ofisas ir rea., 9659 W. 58th UL
Tel. PRospect 8-1323
Ofiao vai.: Pirm., antr., treč. U
penkt nuo 2 lkkl 4 vai. tr nuo 8 lkl t
v. v. Mtad. 2-4 vai. popiet ir kito
laiku pagal susitarimą.
Of. TeL HE 4-2123. Namu GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

Vai: kasdien 10—12 vai. Ir 7—• v.
rak. BeStad lentata 10—1 vai. Trečlad
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
Ofiso telefonas PR 8-3220
Rez. teleef. VVAlbrook 6-5078

TeL ofiso ir boto OLympic 2-4159

2454 VVest 71st Street

DR. P. KISIELIUS

REZID. TEL. 230-4883

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 60th Avenue, Cicero

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir punktad
2-4 lr 8-8. Treč. lr iočtad. uždaryta

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija tr moterų ligos
Ginekologini1 Chirurgija

6449 S. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą,
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
0801 Vest 68rd Street
Kampas 6I-člos lr California
Valandos pagal susitarimą:
Pirmad.. antrad, ketvirtad. nuo
8 lkl 7:30 vai. vakaro.
Mtad. nuo 2 iki 3:30 vaL
Trečlad. lr penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 470-4042
Resld. teL VVAlbrook 8-3048

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B, SEITON
• UKffTU IR SLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA

Tel — 695-0533

bų artumoj. “Dievų takams”
nu FOX VALLET MEDICAL CENTEP
880 Summlt Street
1923 m. pasirodė antroji Balio vingiavus į praeitį, Balys Sruoga,
♦) Tai buvo agronomų ekskur
Botrta IS — Elgin. nitnute
Sruogos poezijos knyga “Dievų ta- kol gyvas buvo, daugiau poezijos
sija 1926 m. birželio mėn.

Kasdien 1-8 vai. tr 8-8 vai. vak.
Išskyrus trečiadieniu*.
Beštadleniai* 12 lkl 4 vai. popiet

Tol. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KiRSTUK
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8926 VVest 69th Street
Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. b
penktad nuo 12-4 vai. p. p. 8—1
vai. vak. Mtad. 12—2 vai. p. p. tr
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7158 South VVestern Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl
2 v. popiet. Trečiad. lr Šeštad. nuo
10 v. ryto iki 1 v. popiet
Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. — 239-2018

TEL. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGt
6648 South Albany Avenue
VaJ.: pirm., antrd., ketv. 8—I vzl
val„, penktad. ir Mtad. 2—4 popte:
lr kitu laiku pagal susitarimą.

TeL ofiao PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 71st Street
Valandos: 1—8 vai. popiet
Treč. lr Mtad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiao tel. 767-2141. Namu 686-4850.
Vėl.: pirm., antr., ketv. 2—t tr 8—t.
oenki t- • ą«at oagai šusterima
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Iš Balio Sruogo s poezijos
Lyg vaitoja — atsidūsta,
Prie žemelės lyg priplūsta —
Supasi, supasi lapai nubudinti
šnaraši, šnekasi vėjo pajudinti, —
Skleisdami gaudesį alpstantį, liūdintį,
Supasi., supasi lapai nubudinti.

Lyg visos dienelės graudį
Ji sugėrė ir paraudo, —
Po pasaulį, po mažytį
Ėmė ašaras barstyti...

Plaukia gegužio sapnai netikėtieji,
Gal tik raudoj kai kuomet palytėtieji,
O išgodotieji, o numylėtieji.
Slenka gegužio sapnai netikėtieji...

Metė krislą, metė snaigę,
Ir širdin — dainelę svaigią, —
Ir širdies svajas supynė
Į meilautinę lopšinę.

Naujo gyvenimo gandą atnešdami,
Žemę ir dangą ir dulkes atmesdami,
Nau jus takus per bedugnes atrasdami,
Naujo gyvenimo gandą atnešdami.

Nuo tos saulės, nuo tų snaigių —
Nuo tų ašarą apsvaigus,
Lopšine širdis plazdena,
Kur Žydri Viešnelė mano, —

Rimk, besiplečianti sielvarta gudinti!
Tau paslapčitį amžinų nesujudinti!
Vėjo bučiuojami, vėjo pagundyti
Supasi, supasi lapai nubudinti...

Lyg nuskaidrinančią maldą
Audžia Žydriai sapną saldų —
Audžia — laimina — myluoja, —
Apynėliais vainikuoja, —

S A U L E T E K IS
Iš ciklo “Alpės e”
Kaip pusnuogė jaunamartė,
Paraudusi sapnuos,
Pabudus saulė prausiasi
Kalnagūbrio snieguos.

Kad pavasaris saulėtas
Sapną Žydriajai lydėtų, —
Kad myluojanti lopšinė
Įsisiurbtų į krūtinę...

Bet saulė šviesą siausteri
Per skambančias versmes,
Per rausvą kalno skiauterį
Į ežero gelmes, —

Jonušo arija

Pamilau aš tą merginą,
Kur tėvelis neaugino, —
Kur močiutė dukrai savo
Nečiulbėjo, nęlingavo!

Man saulutė ja augimo,
Kaip aguoną, kaip jurginą, —

Ją rasa Sietynas laistė,
Kol pražydo, kaip našlaitė!
Supasi, supasi lapai nubudinti...

Ar šiaurys per lauką pūtė —
Ji kukavo, kaip gegutė!

Ar daržely, ar seklyčioj
Dieną naktį ją lankyčiau!

«

Balys Sruoga

Vieną dieną, grįžęs iš tarnybos, radau tuš
čius namus ir žmonos paliktą raštelį:
■— Brangusis, atleisk, kad aš tave palieku.
Mūsų meilė mane žudo. Esu išsisėmusi, bejė
gė, pailsusi. Jaučiu, kad aš neverta tavo mei
lės. Nors aš tave beprotiškai myliu, bet toliau
jau nebepajėgiu gyventi tame nuolatiniame
meilės sapne. Dėl to einu savais keliais, nes
aš dar noriu gyventi. Neieškok manęs, nes
vis tiek nerasi. Aš pradėsiu gyventi savo gyve
nimą. Tavo Julija.
IŠ karto maniau, kad tuoj išeisiu iš proto.
Pirmoji mintis buvo —nusižudyti. Protas ne
veikė, tik lyg kūju aidėjo vienas vienintelis
klausimas: kodėl? Buvome vedę vos prieš me
tus. Rengėmės atšvęsti primąsias vedybų me
tines. O tie metai buvo lyg ištisa pirmoji po
vedybų diena. Visą laiką abu degėme meilės
ugnimi. Vienas be antro negalėjome nė va
landėlės pabūti. Mums nerūpėjo nei draugai,
nei draugystės. Izoliavomės nuo visų. Pakako,
kad mudu turime vienas antrą. Kai būdavau
tarnyboje, veik kas valandą bent telefonu pa

sikalbėdavome. O tų kalbų nuolatinė tema —
aš tave myliu. Grįžtančio iš tarnybos, ji ma
nęs laukdavo lyg iš tolimos kelionės. Abipu
sės meilės apraiškomis mes skonėjomės, su besotišku alkiu, lyg ilgai nesimatę sužadėtiniai.
Atrodė, kad toji idilija niekad neSrbaigs. Ir
štai, dabar...
Užsidaręs savo kambaryje, viskam apatiš
kas, laukiau tik vieno: mano širdis tuoj nu
stos plakusi.Tai bus geresnis sprendimas, negu
saužudybė. Tokioje padėtyje rado mane arti
mas mano draugas, veltui bandęs mane prisi
šaukti telefonu. Jis atskubėjo pažiūrėti, kas
atsitiko, kad manęs nėra tarnyboje ir neatsi
liepia mano telefonas. Radęs mane lyg be są
monės ir perskaitęs rankoje tebelaikomą Juli
jos raštelį, viską suprato. Jis ėmė man ramiai
kalbėti, kad dėl to gyvenimo siūlas dar ne
nutrūko. Jis mane palygino su dvikovos did
vyriu, kuriam staiga iš rankų iškrinta kardas.
Bet dėl to kovotojas dar nėra pralaimėjęs: jis
dar gyvas. Patarė man išvykti kur nors į nuo
šalią vietą, palikti namus, kurie pilni buvu
sios meilės ženklų.
— Tu valdai plunksną. Kur nors ramioje
svetimoje aplinkoje iš savo tragedijos sukursi
įdomų meilės romaną. Jame išliesi savo širdies
skausmą. Tokius biografinius meilės roma
nus skaitytojai, ypač moterys, gaudyte gaudo.
'Išliejęs į popierių savo skausmą, pats pajusi pa

Nepavijo ji bernelio
Sakalų skridimu, —
Ir beliko man kryželis
Tarp šaltų akmenų!

Vyskupo Gedraičio arija

Merginų chorus

Paskutinė mano kelio
Papuošta žiedais aikštelė, —

Saulė kėlės pūdymėliais,
Rausdama dargana, —
Kur tas mano bernužėlis —
Aguona raudona!

lengvėjimą, atgausi pusiausvyrą, norą gyventi.
Išsakysi savo dramą, kol dar žaizda tavo šir
dyje kraujuoja. Tavo meilė bus poezija, o auka
tave iškels į pirmaeilius rašytojus. Negalvok,
kad tu nepasveiksi. Išpažintis yra geriausias
vaistas.

Visokių būna šeimų pairimų, išsiskyrimų,
bet tokio, koks yra manasis, tai tikriausiai ne
buvo ir nebus. Kiti išsiskiria dėl to, kad nesu
gyvena, kad meilė užgeso, kad charakteriai
nesutinka ir panašiai. O mano mylimoji žmo
na mane paliko dėl to, kad mudu per daug
mylėjomės.

Už jūrelių, už marelių —
Gal toliau — nežinau,
Lėkė nulėkė širdelė, —
Palikau vargui jau.

Te sau gresia šimts pavojų, —
Ji man tūkstančius atstoja!

Ne antelė krykštė plaukė,
Kaip banga tekina, —
tik širdelė mano šaukė,
Tirpdoma — nesava.

Iš ciklo
“GIESMES VIENARKLEI
ŽYDRIAJAI “

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Ar ji gulė, ar ji kėlė —
Kaip miškinė voverėlė, —

Už jūrelių, už marelių
Mėlynų gilmenų
Plaukė nuplaukė antelė
Tar bangų latakų.

Gelmėj šviesa atsimuša
Jaunamartės ugnim
Ir nuodėme, vos gimusia,
Ir nemigo naktim.

Ta saulelė, ta baltoji
Leisdamosi lyg vaitoja, —

RADVILA PERKŪNAS“ libreto

Negailėčiau žirgui rūtų,
Kad jinai tik mano būtų!

Migloj paskendęs ežeras —
Kaip žalias debesis,
Ir klonių broliai, seserys —
Kaip nemigo naktis...

<1

Lyrinės ištraukos Lš operos

Draugas surado man toli nuo miesto miš
ko apsuptame kaimė atskirą nameli. Ten buvo
visiška tyla, kurios niekad mieste nerastum.
Aplinkui girdėjosi tik pušų ošimas, paukščių
čiulbėjimas ir žydinčių krūmų šlamėjimas.
Kai mano draugas palydėjo mane į suras
tąjį “eremą”, sutikau žmogų, kuris su lopeta
kasinėjo lauke. Ko aš noriu? Kambario? Kur
būtų galima rašyti ir miegoti? Taip, kamba
rys yra. Kiek? Sutarėme nuomos juokingai že
mą kainą. Bet dar reikia pakalbėti su jo anūke
Rože, namo savininko žmona. Atėjo ir Rožė,
prisijuosusi juoda priejuoste iki žemės. Ant
galvos juoda skarelė. Veidas bereikšmis, išsky
rus gražias nunokusių kaštonų spalvos akis.
Taip, Ji supranta ką reiškia studijuoti, rašyti.
Ji nekliudys. O maisto gausiu ryte kiaušinių,
salotų iš savo daržo, pietums sriubos ir sūrio,
vakare pieno, jei noriu — ką tik pamelžto.
Ar už viską mokėsiu iš anksto? Man davė
miegamąjį kambarį su dviem lovom. Rožės
vyras esąs Argentinoje.

Ėmiausi savo darbo su užsidegimu. Nesirū
pinau kaip pradėti. Svarbu dabar tik rašyti,
o vėliau bus galima stilių išlyginti. Svarbu
dabar atlikti tarsi išpažintį - išsakyti viską,
kas ugnimi degina mano širdį ir jausmus.
Rašiau keturias dienas iš eilės be pertrau
kos. Pastebėjau, kad čia, mano nuošalume,
daro man įtakos ir aplinka. Kai suakmenėjusiame ir sukalkėjusiame mieste ir žmogus pa
sidaro negyvosios medžiagos dalele, čionai,
miško tylumoje, lengvas vėjelis, medžių šaky

Tartum taurę kvepmenų
Man senam ištiesi tu!
Ir nuo saulės, ir nuo vėjo
Man širdis pavasarėja,

lr taikoj žiedų jaunų
Tartum žiedas pats esu...

Ak, žmogau! Koks tu mažytis,
Kaip svyruojantis žilvitis,
Dievo valios platume
Atsigręžk! į save.

šnarėjimas, alsuoja gyvybe, gamta tave gaivi
na, ir pasijunti esąs gyva visatos dalelė. Si
mano pastaba, atrodanti tokia paprasta ir vai
kiška, padėjo man per keturias dienas išsėdė
ti prie stalo ir rašyti, rašyti.
Penktą dieną suplėšiau visa, ką buvau
parašęs. Pamačiau, kad rašau ne romaną, o
tik ilgą nesibaigiantį laišką savo buvusiai
žmonai. Mano siela šaukė balsu, mintys ma
ne kankino, kraujas gyslose virė ir atšildė
meilės ugnį. Mano raštas buvo ašarų jūra, o
iš viso to busimieji skaitytojai būtų tik pasi
juokę. Ne, romanai ne taip rašomi. Mano
meilė neturi atrodyti kitiems beprotybe. Ra
šytojas neprivalo ir neturi atrodyti bepročiu.
Taigi, vieną vakarą, kai pušinės malkos
liepsnoje kaitino Rožės verdamą sriubą, jos
prarijo ir mano gražiausią, bet drauge ir kvai
liausią, meilės laišką.
— Gaila, - pasakė Rožė. - Tai panašu į
ledų krušos sunaikintą derlių. Kam taip pa
darėte?
Tą vakarą ji buvo be juodos skarelės. Už
sivilkusi šviesia suknele, pro kurią išryškėjo
jos moteriško kūno gražios formos, o akys, pa
našios į nunokusius kaštonus, rodė, kad Rožė
yra dar gana jauna. Bet ji mane nė kiek ne
domino.
Reikėjo pradėti romaną iš naujo. Rašyti
trečiuoju asmeniu, objektyviai, be asmenišku
mo vaizduoti visą eigą. Iš meilės pabėgusi
žmona turėjo būti ne mano, o kažkokio X.
Turėjo būti blaiviai pavaizduota visa drama,
visi meilės epizodai, visi motyvai, iš kurių už
siliepsnojo didžioji meilė, ir tos dvasinės prie
žastys, kurios tą meilę nužudė.
Tai nebuvo lengvas uždavinys, o aš ne
buvau tiek jaunas, kad galėčiau su užsidegi
mu išreikšti tas intencijas ir situacijas. Dabar
rašiau jau ramiau, su atsidėjimu bandydamas

Slenka, slenka tavo dienos,
Kaip žydėjimas purienos,

Kol užgesi pamažu,
Kaip dūzgimas avižų.
Žemės dainą, grakščią, švelnią,
Nusineši į pakalnę,
Kur Aukščiausias Teisdarys
Tavo darbus apsvarstys.

Gyvenai, vargai, džiaugeisi —
Ir pas Teisdarį ateisi

Tu su sąžine lengva,
Kaip pavasario šneka.

Okupacinė cenzūra šios operos libreto nelei
do atspausdinti 1957 metais Vilniuje išleis
tame Balio Sruogos šešiatomyje, mat, tekste
autorius nepagaili piktesnio žodžio septynio*'
liktojo šimtmečio maskolių adresu, kas jau
nepakeliama ir šių laikų maskoliui — “vy
resniajam broliui”. Taipgi operoje nėra, kaip
Klovos “Pilėnuos”, jokio dorybėmis kupino
rusiškojo kneziaus, o tik be galo šiltai at
vaizduotas istorinis vyskupo Giedraičio as
muo.

į pasakojimą įterpti, perkeltine prasme, ir
gamtos vaizdų, kurie yra būtini kiekviename
gerai parašytame romane.
Rožė to nežinojo, bet mano romano pus
lapiuose buvo ir jos namelio bruožai, ir jos
darželio gėlės, ypačiai neužmirštuolės, kurios
taip tiko į romano rėmus dėl savo nekalto
kuklumo.
Romane manoji meilė turėjo būti daugiau dvasinė, platoninė, tačiau berašant staiga
prasiverždavo ji su visu aistros šėlimu. Tokie
audringi antpuoliai mano liūdesį paversdavo
desperacija, o skausmą —vėl atvira žaizda.
Ar ir vėl reikės viską sudeginti? Susierzinusį,
nuliūdusį mane šiek tiek ramino vakaras Ro
žės sodelyje, kai saulutė jau būdavo pasislėpu-,
si už horizonto kalnų ir raminanti prietema
apgaubdavo visa, ką saulės spinduliai per iš
tisą dieną buvo glamonėję.
Rožė, sėdėdama sode, kažką siuvinėjo, o
aš, atsirėmęs į medį, stebėjau ją ir jos darbą.
Kiek jai metų?
— Tikrai mažiau, negu atrodau, — Juo
kavo Rožė.
Prieblandoje ir vieniši medžiai atrodė su
sirūpinę, nuliūdę. Tą kvailą mintį pasakiau
Rožei.
— Medžiai tikrai liūdi, jų paviršiaus žie
vė greitai susiraukšlėja, kaip ir moterų veidai,
nors pats medis dar yra jaunas.
Paskui pridėjo: —Tamsta esate arba labai ,
geras, arba labai blogas.
—Kodėl?

Ji truktelėjo pečiais. — Labai geras, arba
labai blogas.
—Bet kodėl?
,
*
—Pereitą naktį girdėjau Jus verkiant...

Uždūkau: —Nenoriu būti sekamas, šni(Nukelta 1 4 pusi.)
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desnis ūgių skirtumas negu tarp A.
A. Dambrausko-Jakšto ir J. Mačiu
lio-Maironio. Dailu ir net
smagu
buvo juodu sutikti vienoj ar kitoj
Kauno gatvėj!
Kai eidavo dviese — niekad ne
skubėdavo. Vincas Krėvė, ką nors
kalbėdamas, vis pakeldavo
galvą
aukštyn, lyg ieškodamas Balio Sruo
gos akių, o pastarasis, dėstydamas
savo mintį, tartum nuo bokšto,
žvilgčiodavo į mažo ūgio Krėvę.
Vargu būtų galima abejoti, tų vyrų
, draugystė turėjo būti tikrai didelė
ir nesugriaunama.

V

BALYS SRUOGA
(Atkelta iš 2 psl.)
atrą, prie kurio tada jau buvo pri
jungtas ir “Vilkolakis”. Aug. Gri
cius tapo režisūros asistentu, o man
teko aukštos teatro administrato
riaus, pareigos.
Daug smagių ir graudžių daly
kų būtų galima apie tą mudviejų
su Gricium “iškylą” papasakoti, bet
šia proga tetarsiu tik trumpą liudi
jimą: Tautos teatre, gal tiksliau —
“Vilkolaky,” mudu radom
Balio
Sruogos dvasią, satyra, sąmojum ir
juoku plasnojančią, bet jo paties ten
jau nebuvo — tuo metu jis jau
tęsė aukštųjų mokslų studijas Vo
kietijoj.
Balio Sruogos praradimas “Vilko
laky” buvo gyvai jaučiamas. Kai ka
da apie tai pakalbėdavo pats Ant.
Sutkus, dar dažniau jj prisiminda
vo teatro vaidilos. Balio Sruogos vie
ton stojo kiti, ypač uoliai dirbo Vyt.
Bičiūnas ir Kazys Puida, bet ilgai
niui “Vilkolakio” dvasia išsikvėpė,
1926 m. paskutinį kartą nusileido
to smagaus ir įdomaus teatro už
danga.
Išlikę
prisiminimų
trupiniai
kužda: vargu tokia nedalia būtų
“Vilkolakį” ištikusi, jeigu jame pa
stoviai būtų tebedirbęs Balys Sruo
ga. Kai vaidybinė medžiaga sumen
ko, kai neatsirado kitas satyrikas,
kuris scenarijų meninį lygį būtų
pakėlęs į aukštį, teatrinės kibirkš
ties išblėsimas buvo neišvengiamas.
Tačiau lietuvių teatro
istorijon
“Vilkolakis” įeina kaip atskiras ir
savaimingas vienetas, o jame, gre
ta Ant. Stukaus, greta kitų rašyto
jų ir aktorių, kiek vėliau iškilusių
■ Valst. teatro scenoj, atvira šypsena
bespinduliuojąs, regimas ir Balys
Sruoga.

sukirpti pagal vieną kurpalių. Lydingas — užsispyręs ožys, Lirga —
nepaklusni merga, Nardis — vėjų
gaudytojas...
Žinoma, tai ne autentiški Balio
Sruogos žodžiai, bet mintis ta pati.
Man tada atrodė, kad kritiko teigi
mai nėra nuoseklūs ir net užgaulūs,
bet kirčius priėmiau nulenkta galva,
stengiausi juos “įsidėti dėmesin” ir
net iš jų pasimokyti. Šiandien esu
dėkingas Baliui Sruogai, kad jis tuo
met manęs į šilko vystyklus nevys
tė...
Netrukus po šio įvykio
Kazys
Binkis “Kauno Naujienose” atspaus
dino mano improvizacini eilėraštį
“Rudenio duoną”. Balys Sruoga pa
sigavo mane toj pačioj Laisvės alė
joj ir, lyg nieko nebuvę, tarė:
— Skaičiau tavo “Rudenio duo
ną”. Geras eilėraštis, Santvarai. Ir
tai ne tavo vieno laimėjimas. Rašyk
daugiau tokios poezijos, tikrai sma
gu, kai tokių eilių atsiranda.
Šiltas B. Sruogos atsiliepimas apie
tą eilėraštuką mane gerokai
pri
trenkė. Nejaukiai savijautai ir prie
žasčių buvo: aš visada blogai pasi
jaudavau, kai vyresnieji į akis man
ką nors gero pasakydavo, be to,
pats apie “Rudenio duoną” ne ką
galvojau, bent pasitikėjimo
tam
darbui neturėjau, nes jį parašiau
per 15 minučių B. Melngailio dva
re Lašmen-Pamūšy, kai tas pats K.
Binkis ten buvo surengęs “dainių
turnyrą”.
Nepaisydamas prasto nusiteiki
mo, tuoj išsiplepėjau, papasakojau
kaip ir kokiose aplinkybėse “Rude
nio duoną” parašiau, nes gi, matyti,
glostomam žodžiai veikiau pabyra
negu plakamam...

nors atstumas tarp mudviejų išli
ko, bet tą kartą įžiebta šilima iki
šiol many nebeužgeso.
•

Komp. Stasys Šimkus mums pali
ko savo puikų veikalą — 4 v. ope
rą “Pagirėnus”, kuri, nors scenoj ir
statyta, dar nėra visu muzikiniu gro
žiu suspindėjusi. “Pagirėnų” muziki
nės dramos autorystė man atiteko,
bet tame kūriny gyvena ir Balys
Sruoga.
Komp. St. Šimkus 1930-31 m. žie
mą gyveno Milane ir to miesto gar
siame teatre La Scala studijavo mu
zikinį operų statymą. Ne vieną kar
tą po La Scala spektaklių mudu su
St. Šimkum atsidurdavom kuriame
nors restorane ir prie vyno butelio
pasinerdavom į kalbas, gal net sva
jones, ką ateity bandysim nuveikti.
Komp. St. Šimkus troško rašyti
operą. Ir papasakojo jis man, kad
1922 m. Balys Sruoga jam bandęs ra
šyti libretą (vadinasi, tuo metu,
kai iki muzikinės dramos “Radvi
los Perkūno” dar buvo toloka). Tą
Sruogos darbą jis turįs Kaune, pra
šė, kad aš jj paskaityčiau ir mėgin
čiau ką nors padaryti.
Tikrai, kai grįžo į Kauną, St. Šim
kus tuoj man tą Balio Sruogos dar
bą atsiuntė. Kas nors truputį nuvo
kia, kokia specifinė ir nedėkinga yra
muzikinės dramos forma, nesistebės,
kad 1922 m. Balys Sruoga vargu bu
vo turėjęs progos giliau tą formą pa
žinti (nors su F. Kirša
lietuvių
kalbon jau buvo išvertęs kelių ope
rų libretus). St Šimkaus man at
siųstas libretas sutilpo į 18 ar 20
mažų puslapėlių, kur daugiausia
buvo pavaizduoti chorų atėjimai
ir išėjimai. Beveik visi B. Sruogos
tekstai tame veikalėly buvo parašyti
liaudies dainų parafrazėm. Grakš
tūs, dailūs ir poetingi tekstai.

— Jei pajėgi taip susikaupti, jei
gali per tokį trumpą laiką gerą ei
•
lėraštį parašyti, tai tuo linksmesnė
Asmeniškai aš esu pajutęs Balio naujiena. Rašyk daugiau tokios po
Komp. St. Šimkus “Pagirėnų” i. Sruogos kritiko botago kirčius, esu ezijos, —pakartojo savo raginimą
dėją
buvo paėmęs iš Jono Jonilos
Balys
Sruoga.
pajutęs ir jo švelnų rankos delną.
“
Lietuviškų
vestuvių.” Kai prie tos
Tebėra gyvi du būdingi nutikimai,
Tą sykį jis manęs greitai nepalei
Baliu
kuriuos gal dera čia papasakoti.
do. Vaikščiojom gatve gal kokią va idėjos prisidėjom mudu su
Gal nusižiūrėjęs į Vincą Krėvę ar landą, nieko aplink save nematy Sruoga — gimė nauja ir su Jonilos
kurį kitą romantiką, pasiryžau ra dami ir negirdėdami. Balys Sruoga “Lietuviškom vestuvėm” beveik nie
šyti dramų trilogiją “Minių myli kalbėjo, daug kalbėjo apie teatrą, ko bendra neturinti muzikinė dra
mąją.” Ir visas tris dalis buvau pa dramaturgiją ir poeziją, dėstė savo ma.
rašęs. Kai šiauliškė “Kultūra” iš
leido tos trilogijos pirmąją dalį —
“Karalių Lydingą”, Balys Sruoga
“Skaitymuose” ar kuriame kitame
žurnale maždaug taip apie tą mano
darbą prabilo (prašau atleisti, originalaus kritikos teksto nepasisekė
rasti): “Karaliaus Lydingo” veikėjai

požiūrius, ilgėjosi tų menų sukles
tėjimo, man beliko tik klausytis, jo
išmintį ir patyrimus į galvą krau
tis.
Retas ir beveik vienkartinis bu
vo šis mano susitikimas su Baliu
Sruoga. Aišku, kaipo toks, jis nega
lėjo mano atminty sutrūnyti. Ir,

Prieš pradėdamas “Pagirėnus”
rašyti, susidariau rinktinių operos
libretų bibliotekėlę (Milane tai ne
buvo sunku padaryti), kuri okupa
cijų metu žuvo Kaune (ir kurios
iki šiol gailiuosi). Visai rimtai mu
zikinę dramą pastudijavęs, kibau į
darbą. Keletą B. Sruogos chorinių

(Atkelta iš 3 psl.)

pinėjimas. Bus tikrai blogai, jei dar kartą tai
pasikartos. Supratai?
Tasai mano grąsinantis tonas ją užgavo.
Pakilo ir nuleidusi galvą rengėsi eiti šalin.
Pagriebiau ją už rankos:—Neik... pasilik čia...
Rože, atleisk man... prašau.
Pasiliko — Suprantu jūsų skausmą — ty
liai pasakė, — nors esu ignorantė.
— Ar žinote, kas yra mano vyras? Neži
note? Tai mano dėdė - gėda man tai pasakyti
— mano motinos brolis. Mane apvesdino tik
dėl šeimos interesų, kad išsigelbėtų iš skurdo.
Aš juk negalėjau kreiptis į teismą, kad neleis
tų tuoktis artimiems giminėms. Kaip reikės
paskui gyventi? Dėdė grįžo iš Argentinos
-turtingas. Sumokėjo skolas, sudegino vekse
lius, aprūpino mano brolius, bet aš turėjau
būti auka. Ėjau į vedybas lyg į kartuves, pra
keikta jaunuolio, kuris mane mylėjo. Aš juo
biaurėjausi. Jis man buvo svetimas, net ne dė
dė. Negalėdamas manęs prisijaukinti, vėl iš
vyko į savo Argentiną jieškoti kitų aukų.
Jau visiškai temo. Rožė stovėjo atsirėmusi
į seną raukšlėtos žievės kriaušę. Staiga nusi
šluostė ašarotas alkis ir tarė:

Balys Sruoga, apie 1938 m.
dainų, žinoma, pritaikydamas savo
planui, panaudojau II ir IV-me “Pa
girėnų” veiksme.
Komp. St. Šimkus mano darbą
priėmė ir pradėjo operą kurti (kaip
gaila, mudviejų susirašinėjimas tuo
reikalu taip pat yra dingęs!). Kai
1932 m. pavasarį iš Italijos grįžau
Lietuvon, “Pagirėnų I-sis veiksmas
jau buvo baigtas komponuoti.
Pamatęs kompozitoriaus galingą
polėkį, dar kartą kitus libreto veiks
mus peržiūrėjau ir kai kur juos ge
rokai sutrumpinau. Prabėgo metai
ar dveji, ir jau, buvo galima švęsti
“Pagirėnų” krikštynas. Ką ir besa
kyt, tą mudu su komp. St. Šimkum
ir padarėm...
Tačiau tai buvo valanda, kada
reikėjo išsiaiškinti dramos autorystę, Aš siūliau St. Šimkui, kad būtų
rašomi du libreto autoriai — Balys
Sruoga ir Stasys Santvaras. Nieko
nelaukdamas, St. Šimkus mano dar
bą ir siūlymą nunešė Baliui Sruogai.
Neprabėgo ir savaitė laiko, ‘kai kom
pozitorius man perdavė poeto Sruo
gos atsakymą:
— Tai Santvara darbas. Mano ei
lių veikale tėra likę tik keletas pos
mų.Nauji veikėjai, kiti veiksmai,
visa drama iš naujo parašyta. Dėl
to į “Pagirėnų” autorystę aš nega
liu turėti jokių pretenzijų.
Tiesa, “Pagirėnus” aš parašiau
iš naujo, nesinaudojau net Balio
Sruogos planu. Betgi miela yra ši
valanda, kai galiu tarti, kad visuo
met, kai St. Šimkaus “Pagirėnai”
pakils į rampos šviesą, klausytojų

•

—Atsiprašau. Daugiau apie tai nekalbė
siu. Einu paruošti vakarienės. Jūs kol kas pa
silikite čia.
Rodos tokie paprasti dalykai, o kaip sunku
juos suprasti, išaiškinti. Juk čia kitokiam ro
manui tema.
Rytojaus rytą, kai Rožė įėjo į mano kam
barį, nešdama man pusrytį, ir pasižiūrėjo į
mane savo liūdnomis nunokusių kaštonų
spalvos akimis, buvo taip paprasta ir natūrali,
kad aš ją apkabinau, o ji melancholiškai ir
paprastai leido savo lūpas paliesti manosio
mis...
Kaip tai įvyko ir dėl ko? Kas gali žinoti ir
išaiškinti. Bet viena yra aišku: meilė visados
prasideda nuo užuojautos.
Tos dienos popietyje netikėtai atvyko ma
no draugas ir atgabeno man miesto skanumy
nų: kavos, arbatos, sviesto, medaus ir pyra
gaičių.
— Valgyk, nes šiame užkampyje tu nepa
žįsti kito skonio, kaip tik karvės pieno kvapą.
Beje, o savo romaną ar jau parašei?
Čia pat buvusi Rožė atsakė už mane:
— Romanas dar tik pradėtas...

erdvę.
Kai dabar j anas dienas atsigrį
žau, nenorom skverbiasi mintis: gal
negerai, o gal ir gerai, kad Balys
Sruoga ne dažnai mane j tas “dvi
koves” pašaukdavo...

•
Aš dirbau Valstybės teatre. Be
Rašytojai Sruoga ir Krėvė nemė rods, tai ir buvo priežastis, skatinu
go Kauno Konrado kavinės, kur be si Sruogą pasikviesti mane prie ka
veik kasdien būdavo aktorių, daili vos puodelio. Ir visada tom progom
ninkų,'rašytojų
ir žurnalistų jo- su juo kalbėdavomės daugiau teat
markai. Iš universiteto rūmų, Do rinėm, o ne literatūrinėm temom
nelaičio gatvėj, paprastai juodu pa (nors tie menai teatre gana dažnai
sukdavo Laisvės alėjon, užeidavo į susitinka).
švarią ir dailią, betgi beveik tuščią
Vienas iš paskutinių mano “vizi
Metropolio kavinę, visuomet atsisės
tų” Metropolio kavinėn iki šiol ne
davo prie įprasto stalo ir prie to
išblėso. Tai buvo tas metas, kada
paties lango, savo anga atsigrįžusio
Andrius Oleka-Žilinskas atsistatydi
į alėjos šaligatvį ir liepas.
no iš Valst. teatro direktoriaus pa
Kiek sykių ten juos teko matyti! reigų. Dabar daug kas regim — tai
Eidamas pro šalį, visada pakelda- buvo smūgis mūsų teatrinei kultū
' vau skrybėlę; į tai atsiliepdamas, V. rai, bet anuomet ne visi galingieji
Krėvė santūriai linktelėdavo galva, taip galvojo, savaime suprantama,
o Balys Sruoga viuosmet energingai tai bylai turėdami savų argumen
pamojuodavo ranka. Prieš juos sto tų.
vėdavo sidabrinis kavinukas ir pora
Balys Sruoga, palaikęs bičiuliš
puodelių, nieko daugiau. Tą “dau
kus santykius su Žilinsku, tą metą
giau”, be abejonės, sudarė neišse
degė visu vidum, tada ir aš pirmą
miami dviejų bičiulių pašnekesiai.
kartą pajutau jo temperamento ug
Ne vieną kartą, kai eidavau šali nį. Savo argumentus B. Sruoga dės
gatviu pro Metropolio kavinės lan tė nuosekliai, bet ugningai, vis įterp
gus, Balys Sruoga tuo pačiu ener damas kokį lakų ir kandų posakį
gingu mostu pakviesdavo užeiti vi tų adresų, kurie taip trumparegiš
dun. Ką beveiksi — ir užeidavau! kai tvarko teatro reikalus. Žymiai
Sruoga manęs beveik nevaržė,
su judresnis ir atviresnis tą sykį buvo
juo ne sykį jau buvom atviriau pa ir Vincas Krėvė.
sikalbėję, bet visuomet labai nejau
Aišku, jie buvo teisingi, jie ma
kiai jausdavaus V. Krėvės akivaizdoj
tė ir neklydo — Žilinskas turėjo bū
(susidūręs su vyresniais, to keisto
ti paliktas savo poste, bet, deja, di
jausmo ir dabar negaliu įveikti).
delių vandenų pakrašty po devintoKai užsukdavau kavinėn ir atsisės
davau prie stalo, V. Krėvė dažniau
(Nukelta J 5 pusi.)
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ausyse skambės ne tik mano vieno
žodžiai, bet ir kai kurių chorų mu
zikalūs Balio Sruogos tekstai.

| Nebaigtas

siai tylėdavo, tik retkarčiais vieną ki
tą sakinį įterpdamas, o tai mane
dar labiau varžydavo. Kalbėdavom
tik mudu su Baliu Sruoga. Ir beveik
visada garsiai ir karštai. Tuo at
veju, kai su Krėve ir Sruoga kavą
gerdavo dr. Pr. Skardžius (o tai bū
davo ne retai), tada ir jis pokalbin
įsijungdavo, gana dažnai skardžiu
juoku užliedamas tuščią
kavinės

Literatūros gyvenime būna atve
jų, kada dviejų rašytojų tarpe už
simezga gili ir nuoširdi bičiulystė.
Klasikinis tokios bičiulystės pavyz
dys yra vokiečiai W. A. Goethe ir
Fr. von Schiller.
Nepriklausomo gyvenimo pirmą

jį dešimtmetį, rodėsi, neatskiriami
draugai buvo poetai Faustas Kirša
ir Balys Sruoga. Jie abu steigė tada
“Vilkolakį”, abu aktyviai dalyvavo
Liet. Meno Kūrėjų d-jos veikloj, abu dirbo oficioziniame dienrašty
“Lietuvoj”, dviese į lietuvių kalbą
išvertė G. Verdi ‘Traviatą”, abu iš
gyveno poetinį simbolizmą, abudu
buvo pasinėrę į tautinės dvasios ieš
kojimą bei to ieškojimo skatinimą
lietuvių kultūros kūryboj. Daug kas
tą dviejų dainių bičiulystę matėm,
daug kas ja gėrėjomės ir ją gerbėm.
Kiek vėliau tokią ar panašią drau
gystę buvo sumezgę jauni poetai
Jonas Kuosa-Aleksandriškis (J. Ais
tis) ir Antanas Miškinis.
, Vytautiniai (1930) metai Sruo
gos ir Kiršos bičiulystei buvo nelemtingi. Kaip žinom, tais metais buvo
paskelbtas grožinės literatūros kon
kursas. Faustas Kirša pateko kon
kurso jury komisijon, buvo net jos

pirmininkas, o Balys Sruoga į tą
konkursą pasiuntė dabar visuotinai
teigiamai vertinamą dramos veika
lą “Milžino paunksmę”. Kai premi
jos buvo išdalintos menkesniems
darbams, draugų tarpe lūžis buvo
neišvengiamas. Žinau, tas “skyry
bas” sunkiai išgyveno F. Kirša, gali
mas dalykas, kad jos nebuvo leng
vos ir B. Sruogai.
Tačiau, kaip man atrodo, buvo ir
kitų veiksnių, kurie du
draugus
skyrė. Faustas Kirša, greta Anta
lieptės turėdamas Senadvarį, jautė
minimalinį buvimo saugumą,
gal
dėl to jis ir visą gyvenimą išliko
“laisvu menininku”. Balys Sruoga
pakrypo į mokslus, visa energija įsijungė Į Vytauto Didžiojo universi
teto profesūros darbus. Nauja ap
linka — nauji draugai! Pagaliau at
sirado ir eilė kitų interesų, kurie
anaiptol nebuvo tolydūs
seniem
draugam.
Balys Sruoga, ne vienu atveju sa
vo kūryboj prabilęs vienišumo so
puliu, matyt, mylėjo žmones, stengė
si nuo vienatvės pabėgti ir vis turė
jo ką nors parankėj. Kai viena drau
gystė laiko įvykiuose sudegė — atsi
rado kita, ištvėrusi iki to meto, kai
poetą Balį Sruogą naciai uždarė
Stutthofo kacete. Turiu galvoj rašy
toją Vincą Krėvę.
Balys Sruoga ir Vincas Krėvė vi
dinių konfliktų, vidinio tragizmo
nestokojo, berods, tuo požiūriu buvo
vienas į kitą panašūs, nors savo iš
orėmis jie buvo kontrastai, daug di

ŠVENTOS MIŠIOS
LIETUVIŠKAI
Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos
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šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi
šių dalis. Tekstas stambiomis raidėmis.
Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamų šv. Mišių
metu giesmių.
Užsisakykit šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25%
nuolaida, perkant daugiau kaip 50.
Rašykite:
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A. Jūratė Paukštelis
Stasys Baras-Baranauskas

DAINOS

Aldona Stempužienė

DAINOS LIETUVAI
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RINKINYS 25
A. Dvariono muzika
26
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Šeštadienis, 1972 m. spalio mėn. 14 d.
rios daugiau jį išryškintų kaip gy
vą žmogų.
Balys Sruoga, kaip kadaise Lais
vės alėjoj, vėl paėmė mane už paran
kės, mudu pradėjom sukti ratus že
(Atkelta iš 4 pusi.)
mutiniame teatro foyer, aš tariau
sios bangos, kaip taisyklė, atrieda
jam konkrečius klausimus, o jis man
silpni vandens smūgiai. Tokia dalia
davė eilę išsamių ir jaunam vaidi
anuomet ištiko ir mūsų teatrą. Vin
lai labai naudingų atsakymų.
cas Krėvė ir Balys Sruoga buvo įKiek operinėj vaidyboj mano jė
takingi vyrai, jie kėlė balsą ne vien
goms buvo įveikiama, tiek aš sten
Metropolio kavinėj, bet jvykiai nu
giausi pasisemtom žiniom vysk. Gied
riedėjo nebepataisoma vaga...
raičio vaidmeny pasinaudoti. Prisi
menu, bendra opinija apie šį mano
•
darbą buvo palanki, gal net gera,
Balys Sruoga, pradėjęs dirbti pro
bet ką po premjeros “Radvilos Per
fesūros darbą universitete, nuo po
kūno” dramos autorius man pasakė
ezijos gerokai nutolo, o daugiau su
— šiandien visiškai- iš
atminties
sitelkė dramaturgijos ir teatro me
nuose. Universitete įsteigė Teatro
seminarą ir jam vadovavo, teatrinė
mis ir dramaturginėmis temomis pa
rašė keletą studijų, rašė teatro ir
literatūros kritikas. Nūdien tie jo
darbai yra didelės vertės turtas, pa
dedąs giliau įžvelgti j ano meto lie
tuvių teatrinį ir literatūrinį gyveni
mą, to gyvenimo problemas ir įvy
kius.
Pats Balys Sruoga, atsidėjęs dra
maturgijai, savo kūriniams medžia
gą sėmėsi iš Lietuvos istorijos šalti
nių (“Milžino paunksmė”, “Algir
das Izborske”, “Sapiega”, “Baisioji
naktis”, “Apyaušrio dalia” ir kt.).
Ir tame žanre jis suplasnojo galin
ga kūrėjo dvasia, atkūrė eilę istori
nių personažų ir paveikslų, kurie
menine jėga bylos ne vienai lietu
vių kartai, o gal ateis diena, kada
tie veikalai peržengs ir etnines mū
sų tautos ribas.
Man asmeniškai iš visai arti teko
susidurti tik su vienu Balio Sruogos
scenos veikalu — jo muzikine dra
ma “Radvila Perkūnu”. Nors buvau
dar nesenas operos sol., bet gavau
gana sunkų vysk. Merkelio Giedrai
čio vaidmenį. įnikau Giedraitį stu
dijuoti ne tik Sruogos-Karnavičiaus
operoj, bet ėmiau jo ieškoti ir kituo
se šaltiniuose. Nelengvas tai buvo
darbas, nes vadovėlinių žinių tam
reikalui anaiptol neužteko. Tuo me
tu Valst. teatre sutikau Balį Sruogą
ir tiesiai jį užpuoliau:
— Daktare, • turiu sunkumų su
smulkesnėm žiniom apie vysk. Mer
kelį Giedraitį. Su tokiom žiniom, ku

Balys Sruoga iš tolo
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pradingo. Matyt, nei per daug gyrė
nei smarkiai peikė, tai taip ta jo
nuomonė ir apsidengė laiko pele
nais...
Tačiau, kai mudu “studijinę va
landą” teatre baigėm, man visai ne
lauktai, Balys Sruoga paprastai ir
nuoširdžiai tarė:
— Žinai, Santvarai, turiu ir aš
daug vargo su tom istorijom ir tais
istoriniais žmonėm. Gal pats vienas
ir nepajėgčiau visų reikalingų ži
nių apie juos surankioti, bet aš tu
riu labai gerą žmoną — ji man daug
medžiagos suieško ir parengia, daug
istorinių paslapčių atidengia.
Buvo laikas, kai aš su užsidegi
mu rinkau medžiagą apie
Herkų

SOL2ENYCINO BIOGRAFIJA | dienos vergų darbo stovykloje, ap, ,
. . .,
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' tariama, kaip jis, būdamas 28 m.,
Idirbo slaPl4 tyri"“! institute, vei
persekiojamas ir valdančiųjų biu-j kusiame slaptos policijos kontrorokratų spaudžiamas savo tėvy- -je. Turėdamas 36 m., jis tapo
i nėję, susilaukia kaskart didesnio anonimiškas tremtinys Kinijos
susidomėjimo užsienyje. Jo nau pasieny. Nusakoma, kaip jis nujausias veikalas “August 1914” iš
18aWo
vėžio ligą ir, būda' karto pateko į labiausiai ]' ( ’se mas 41m., tapo provincijos moperkamų knygų sąrašą. Šiemet ne-, ky]_los matematikos mokytojas,

■

į

į

iav

seniai išleista ir stambi jo bio-1

jama, kaip
gralija: Solzhenitsyn
(išleido, policija nuolat jį sekė, kaipi jis bu
I Stein and Day, New Yorke. 19- vo išmestas iš Rašytojų draugi
i 72m. 371 psl., kaina 10 dol.). jos ir t.t. Pažymima, kad po Tols
Rinkdamas šiam veikalui me- tojaus ir Dostojevskio jis laiko
, džiagą, vienas iš knygos autorių mas svarbiausiu Rusijos rašytoju.
■ George Feifer septynis kartus yra
Biografijoje, pavaizduojamas ir
, važinėjęs į Rusiją. Dalį jo užrašų kiekvieno aprašomo laikotarpio
■ konfiskavo slaptoji Sovietų poli I Sovietų Sąjungos politinis, kultū
cija ir uždraudė jam daugiau bet! rinis fonas, kasdienis Rusijos gy
kada jų krašte lankytis. Antras! venimas ir rašytojų padėtis. Šios
j autorius — David Berg— yra eks- j knygos skaitymas giliai praturti
periąs Sovietų Sąjungos klausi-! na supratimą apie padėtį Sovietų
Imu, Londono laikraščių bendra-į
Sąjungoje, ypač išryškina tragi
‘ darbis.
ką kūrėjo, kuris, nesilankstydaAutoriai išstudijavę ne tik Sol- 1 mas biurokratams, tesiekia tar
i ženicyno gyvenimą, bet ir jo ras-j nauti tiesai ir grožiui.
J. Pr.
i tus, if knyga pailiustruota įvai
riomis gausiomis ištraukomis, o
taip pat ir kitur nematytomis
Balio Sruogos nebaigtos dramos “Barbora Radvilaitė" rankraščio fak
nuotraukomis iš Solženicyno gy
similė
venimo. Veikalas pradedamas nuo
LI
aprašomojo tėvų, jo sėkmės karo
UŽSAKYKITE DABAR
fronte, toliau pasakoja apie jo at
svetimas
dulkes
nuo
jo
nuvalyti,
Mantą. Kai kažkuria proga apie tai
GERIAUSIĄ DOVANĄ
virą susirašinėjimą su draugu, ne
užsiminiau B. Sruogai, jis ir vėl tautos atbudusia dvasia nuskaidrin vengiant kritikos Stalino režimui.
Į LIETUVĄ
ti.
man minėtą “išpažintį” pakartojo.
Aprašomas jo areštas ir sunkios
Tad būtų nuodėminga abejoti —
Vanda Sruogienė tikrai buvo reikš
minga Balio Sruogos istorinių dra
mų įkvėpėja, jo kūrybinių polėkių
rėmėja ir skatintoja.
Pats Balys Sruoga apie istorinių
dramų kūrybą 1935 m. yra taip pa
sisakęs: “Pasiremiant istorine teisy
be, išaiškinti mūsų kultūrines tra
dicijas, sukonkretinti stiprybę, kurią
iš praeities semti prisiekėme Ku
dirkai, — tai yra mūsų tautos gy
venime, šalia nepriklausomybės iš
laikymo, gal pats svarbiausias už
davinys”.

^Kiekvienas savo darbą bedirbda
mas, vienoj kitoj gatvių sankryžoj
susitikdavom, daugely kelių prasi-

SPECIALIŲ RUBLIŲ
ma tolyn nuo tradicinės teologi
jos ir pasilikdama mums sveti
ma. Tačiau veikalas eiliniam
skaitytojui bus per sunkus. Jį
gali sekti tik pažengę teologijo
je ir mėgstą filosifiją, bet jis tu
ri savo vertę informaciniu atžvil
giu iir stipriu liudijimu,
kaip
platus gali būti įvairių konfesi
jų teologų ekumeninis bendra
darbiavimas.

lenkdavom.
*
Iš tolo j poetą Ir dramaturgą Ba
lį Sruogą žvelgdamas, mažai asme
ninių sąlyčių su juo teturėjęs, ne
ką daugiau apie jį tegalėjau papasa
koti, o ir tai, ką pasakiau, anaiptol
nėra jo pilnas ir nors kiek gerėliau
išbaigtas paveikslas.

Neturiu abejonių, visi tie, kurie
Balį Sruogą pažino iš arti,
mani)
rašinio spragas užpildys.

Balio Sruogos biografai sako: ... IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
“jis buvo didelis eruditas, aukštos Galima pirkt dalimis ir išmokėcinai
literatūrinės kultūros rašytojas, ge
Eilę metų gyvenom Kaune, tame
30% iki 50% nuolaida
rai pasiruošęs kūrybiniam darbui”.
mieste, kurį statėm ir gražinom, ku
southvvest
furniture cę
Kalbos nėra, tą akivaizdžiai liudi
rį kėlėm iš carinės priespaudos griu
0200
S.
VVestern
— TeL GR 6-4421
vėsių. Gražinom jį naujom staty ja Balio Smogs palikti poezijos, dra
mos
ir
mokslo
veikalai.
bom, nauja architektūra, bandėm ir
•

s Rasų kapinėse.

RADIO PROGRAMA

NAUJŲ TEOLOGIJOS KRYPČIŲ ANTOLOGIJA
JUOZAS PRUNSKIS

Evoliucijos teorijos įsigalėji
mas, Einšteino paskelbtoji relatyvumo teorija turi stiprių atgar
sių ir kituose moksluose, neišski
riant nei teologijos, šioje srity
je išryškėjo nauja kryptis —
proceso, tapsmo teologija, kurios
du žymieji atstovai yra Alfred
North Whitehead ir Pierre Teil
hard de Chardin, protestantas ir
katalikas. Vatikano II suvažia
vimo paskelbtas ekumeninis są
jūdis atvėrė didesnes galimybes
teologinių klausimų sprendime
dalyvauti įvairių konfesijų teo
logams.
Šitokios nuotaikos padėjo atsi
rasti naujai
antologijai :“Process Theology”. Ją suredagavo
Fordhamo universiteto (jėzuitų)
prof. Evert H. Cousins, išleido
katalikų leidykla Newman Press,
New Yorke (375 psl.,kaina 4.95).
Tai rinkinys žurnaluose paskelb
tų straipsnių, ištraukų iš kny
gų, vis pirmaujančių dabarties
teologų, kaip protestantų, taip ir
■katalikų, šių tarpe daugiausia gal
vienuolių.
Tapsmo teologija

Pati proceso teologija tai evo
liucijos, tapsmo įvedimas į teo
loginius pagrindus. Anot tos kryp
ties kūrėjo Whitehead, net
ir
Dievuje esama tapsmo, taigi jis
nesąs neribotos galybės, jo žino-'
jimas apimąs praeitį ir dabartį,
bet ne ateitį, kur daug vietos tu
ri žmogaus laisvas pasirinkimas;
jis teturįs bendrą ateities žinoji
mą — jo norimą tikslą, tvari
nių galimybes, Jo paties galią
blogį nukreipti į gera. Kas dėl
Dievo visur buvimo, tai esą ne
jis visur yra, o visi daiktai ja

gaus nepatenkina, kol ji netam
pa kelias, vedantis į Dievą. Jis
perspėja dėl nuodėmės blogio:
nuodėmė, tiesa,
nesunaikina
protavimo galios, bet kraštuti
niais atvejais gali ir tai padary
ti; ji normaliai! nesužlugdo sąži
nės, bet meilės praradimas gali
vesti ir į sąžinės sunykimą; nuo
dėmė neišskiria žmogaus kūry
bingumo, tačiau ji gali tą kūry
bingumą paversti save naikinan
čia demoniška destrukcija. Ji ne
palieka žmogaus be Dievo supra
timo, tačiau gali taip iškreipti
jausmus, kad žmogų gali
nu
blokšti į kurią nors stabmeldijos rūšį, palikdama be vilties ir
be Dievo jautimo.

me, todėl skelbiamas vadinamas
pan-en-teizmas, kuris yra skir
tingas nuo panteizmo.
Apskritai tokia tapsmo teolo
gija, atrodo, plačiau šaknis įleidžianti protestantų teologų tar
pe, bus svetima katalikybei, kuri
žino Dievą esant Absoliučią Am
žiną Pilnybę. Tapsmo teologijai
būtų artimesnė Teilhard de Char
din kryptis, kuri iš dalies irgi
turi tų pačių pradų, išryškintą
tapsmo momentą, bet daugiau
liečiantį pasaulį, žmogaus vys
Juk ir pats Chardinas, kuris
tymąsi, o ne Dievo savybių ki savo evoliucijos tapsmo pamėgi
timą.
mu reiškėsi kaip savotiškas “že
mininkas”, vis dėlto pabrėžė:
Platus dėmesys Chardinui
“Mes, tikintieji, turime jėgos ir
Šioje antologijoje Chardinui garbės turėti tikėjimą į Dievą
skiriamas labai platus dėmesys, stipresnį negu tikėjimą į pasaukaip katalikų teologų. (Lubac, lį; ir tikėjimas į Dievą iškils ir 1
Wildiers, Mooney), taip ir pro pasiliks, nors įvykiai mūsų tikė- ■
testantų (pvz. Crespy, kuris lai- jimą j pasaulį visai sutriuškinkdmas pirmaujančiu Chardin in tų”.
terpretatoriumi tarp protestantų)
Pliuralizmo teologija
Knygos redaktorius atkreipia
dėmesį, kad pasaulyje sudaro
Po Vatikano II suvažiavimo.
mos diskusijų grupės svarstyti
įnešus
daugiau laisvės teologi
Chardino filosofiją. JAV-se vei
niuose
ieškojimuose,
imama link
kianti The American Teilhard de
Chardin Association ruošia kon ti į vadinamą pliuralizmą — pa
ferencijas,
paskaitas, studijų žiūrų įvairumą net ir tais pa
grupes, o to. pat tipo organizaci čiais teologiniais klausimais. Tai,
ja brituose leidžia žurnalą “The gerai, kiek laisvė praplečia tyri-1
Teilhard Revievv”. Keletas kitų mų ir studijų galimybes, bet tai,
tokių žurnalų yra kituose kraš kaip perspėja prof. Mooney, ga
li nešti ir kitokius padarinius:,
tuose.
pasaulyje, kur paplitęs pliuraliz- j
mas religijoje, filosofijoje ir ap
Meilė kaip kelias į Dievą
skritai kultūroje, darosi nebe-'
Šios antologijos autoriai, ieš lengva priimti Bažnyčią kaip kaž-!
kodami gyvenimo prasmingumo, ką vienihtelio ir jos oficialius,
prof. Williams žodžiais beta nuosprendžius priimti kaip
ką i
riant, pažymi, kad žmogus turi nors daugiau negu vien tik di-1
rasti meilę, bet drauge atminti, rektyvas, o jos autoritetą kituo
kad jokia žemiškoji meilė žmo- se dalykuose, išskyrus apreišk-1

mą, laikyti kuo nors didesniu, vienybė su Kristumi yra drauge
■ ir vienybė su pasauliu.
kaip tik laikinumu.
Sekuliarizuota krikščionybės
Kalbėdamas gi apie Chardiną
prof. Mooney iškelia jo reikšmę:
teologija
“Jis krikščionims išryškino pa
Apskritai, nors ši antologija
saulio svarbumą, o nekrikščio. v.
ii J nemažai vietos skiria vadinamai |
x
,v.
, .
čionims atneše suvokimą, kad ....
i sekuliarizuotai krikščionybės te-1
pasaulis neišskiria Dievo buvi I ologijai, ji padės suvokti kurlink |
mo, kad garbinimas yra esminė krypsta nauja, ypač protestam I
žmogaus gyvenimo dalis ir kadI' tiškųijų, teologų mintis, pasukda-.

Seniausia Lietuvių Raaio Progra
iria Naujojoj
Anglijoj, iš stotu
WLYN. 1360 bangos, veikia sekma
.ūeniaiB nuo 1:0o iki 1:30 vaJ p,
pietų - perduodama vkliausių pa
saulinių žinių santrauką ir komei.
■ arai, muzika, damos ir Magdutėr
pasaka Šią programą vena Stepą
<ias J. Minkus. Biznio reikalai
Kreiptis ) Baltic I lorists — gėlių
bei dovanų krautuvė, 502 E. Brone
.iaj, So. Boston, Mass. TelefonaKN 8-6489
Ten pat gaunamas u
dienraštis Draugas

PAŽYMĖJIMUS
INTERTRADE EXPRESS
CORP. pirmiausia pasakė
apie tai, o jūsų giminės pri
tarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti
viską, ką tik nori, už dalelę
reguliarios kainos, kadangi
kiekvienas specialus rublis
yra vertas maž:ausiai keturių
reguliarių rublių ar net dau
giau. Tai tas pats, ką įeiti j
krautuvę su 100 dol. ir už
juos gauti 200 dol. ar 300 dol.
vertės prekių, o gal net dau
giau. Specialūs rubliai taip
pat gali būti paversti į regu
liarius rublius aukščiausiu
kursu.
SU PILNA GARANTIJA
PILNU DRAUDIMU

TIK INTERTRADE EXPRESS
CORP TEIKIA
JUMS GREIČIAUSIĄ
PATARNAVIMĄ

Pažymėjimai pristatomi rusų
giminėms į namus maždaug
per tris savaites. Vieno spec.
rublio kursas yra $2.35.
TAS KURSAS APIMA VISKĄ
NĖRA JOKIŲ KITŲ
MOKĖJIMŲ

Galite siųsti kokią tik norit
sumą
REIKALAUKIT MOŠŲ NE.
MOKAMO ILIUSTRUOTO
KATALOGO
Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik

per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1580
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LABAI SVARBU
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Tik trumpam laikui
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GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS

Siu’omą Speciali
NUOLAIDA

y PER ANNUM

£3/.%
>7/4 PER ANNUM

ON CIRTIFICATES
OF $5,000 OR MORE

ON CIRTIFICATES
OF $1,000.00

Two Year Maturity

One Rear Maturity

ZHIGULI VAZ 2101
US $3214.00

SHORT TERM

r.1/%
PER ANNUM

įj PER ANNUM

/4

ON ALL PASSBOOK
3 or 6 month term

ACCOUNTS

(
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Minimum $1,000.00

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE: dėl bet kokių iūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500 00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O ga) Jums
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų’ Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas įsigykite nuosavus namus

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY
f

ZAPOROZHETS ZAZ 968
US $2026.00
REIKALAUKIT
SPECIALAUS BIULETENIO
SU AUTOMOBILIŲ
PAVEIKSLAIS,
SPECIALAUS BIULETENIO

PAID QUARTERLY

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS |

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomcna D. Pakel

6245 SO. WESTERN AVĖ.
H O C R B :

Mon

II P.M to 8 P.M.. Tut* V to

MES TURIM 23 METŲ
SIAME BIZNYJE IR
APARTAMENTAIS,
NAUDOTAIS RŪBAIS.

Preaidenl

REIKALAUKIT MŪSŲ
PATYRIMĄ

TEL. — GR 6-7575
I

Huin.

A

Frt

• to 8, 8at

TAIP PAT TURIM
TŪKSTANČIUS
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

• to l»:SO

4

I

Jei užsakysite Zhiąuli VAZ
automobilį iki 1972 m. hpkr.
30 d., galėsit atskaityti$50.00
nuo kainos.
MOSKVITCH 412 IZH
US $3155.00
MOSKVITCH 408 IE
US $3033.00

šeštadienis, 1972 m. spalio mėn. 14 d.

Nr. 242 (41) — psl. 6
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• TĖVYNĖS SARGAS, 1971 i Iš šio klasiškojo Maironio ke
m. Nr. 1 (31), Politikos ir socia tureilio Ramūno straipsnyje nei
linių mokslų žurnalas. Reda iš šio, nei iš to sauvališkai pada
guoja Domas Jasaitis,, 220 N. rytas jokios eiliavimo logikos
Seventh Avė., Mount Vernon, N. neturintis (dar su skyrybos
Y. 10550, telef. (914 ) 668-0048.1 klaidom) dvieilis:
Administruoja Jonas Jakučio
Ten, kur Nemunas banguoja tarp
nis, 503 Euclid Avė., Brooklyn,
[kalnų lankų,
Broliai vargdieniai dejuoja nuo senų
N. Y. 11208, telef. (212) AP 7* [laikų...
6973. Žurnalą leidžia Lietuvių
krikščionių demokratų sąjunga. Panašiai sužalotas ir antrasis
Viršelį piešė Paulius Jurkus, šit cituojamasis posmas, praside
dantis eilute: “Ten užaugau, iš
naujo numerio kaina 3 dol.
Didžiąja savo puslapių me kentėjau”. Ar šitaip Maironio
džiagos dalimi naujasis “Tėvy plunksnos negerbia pats čia mi
nės Sargo" numeris yra skirtas nimo straipsnio autorius, ar
žymiam mūsų valstybininkui ir techniškasis žurnalo redakto
kunigui, krikščioniškosios de rius, kuriam, gal būt, norėjosi
mokratijos vadui Lietuvoje, straipsnį 9-tame puslapyje už
prel. Mykolui Krupavičiui, mi baigti, “trumpinant” Maironio
rusiam Chicagos priemiestyje eilėraščio posmus ne taip jau
Ciceroj 1970 m. gruodžio mėn. svarbu. Liūdniausia yra tai, kad
4 d. Žurnalo puslapiuose yra su šitokie mūsų poetu kūrvbos dar
kaupta nemažai šios rūšies me kymai mūsuose jau isipilietina
džiagos. Kai kurie velionį lieČią net lituanistinėms mokytoms
straipsniai
parašyti
rimtai, skirtuose vadovėliuos ir švie
skaitytoją savo turiniu tikrai suoliams skirtuos, šviesuolių repraturtina. To tačiau negalėtu daguojamucs žurnaluos — tada
me pasakyti apie Antano Ramū ir imama abejoti rankas prie
no penkių puslapių rašinį, įdėtą to prikišusių šviesa.

amžinybės slenksčio pašėkam,, rajam Mykolui. Iš jų turinio reiskaitydami Antano Repšio (jau kia spėti, kad laiškai rašyti Myirgi šiemet mirusio) prisimini-; kotui Krupavičiui. Laiškai yra
mus. Čia pat ats,-ausdintas ir I vertingi ne vien kaip spalvinga
M. Kruparičiaus testamentas.
jr vaizdinga epistolarinė literaDidž’ojo žmogaus Mykolo I tūra, bet ir kaip šių dviejų diKrupavičiaus atminimą žurnalo i člžių jų vyru pažintiniu santykių
puslapiuos gerbiant, vargu ar I veidrodis Laiškai yra taipgi gareikė.jo redakcijai čia pat spaus na ryškūs pluoštai šviesos į kai
dinti ir p-rvųai poleminį, iš “sa kurias, jau istorinėmis tapusias,
kė — pasakė” lvgio nepakylan problemas. Pačia prof. Jurgučio
tį straiasnj “Kada Vaitiekūnas asmenybę atsiminimų pusla
teisybę rašė?’ Raštas skaityto piuose šiltai anrašo J. Slavėnas
jui palieka tokios vertės Įspūdį straipsnvie “Mažos pastabos
kaip giminių barnis prie velio apie didelį žmogų”. 1971 m.
nio karsto.
Detroite ivvkusiam Vliko sei
Atsimename, kad prieš eilę mui yra skirtas prel. J. Balkūno
metų “Tėvynės Sargas” savo pamokslas ir S. Garliausko to
antrinėje antraštėje rašėsi: seimo aprašas.
“Kultūros, visuomenės, politikos
žurnalo apžvalginėje dalyje
ir socialinių mokslų žurnalas”
minimos amžiaus sukaktvs: Po
Vėliau liko tik: “politikos ir so
vilo Gaučio, dr. R. Zalubo, Vin
cialinių mokslų”. Linksmai kal
co Žemaičio, Pranio Alšėno,
bant, leidinys ėmė ir nukultūrėjo. Tačiau pasirodo, kad be kul Maedalenos Galdikienės, dr.
Prano Jucaičio dr. Onos Laba
tūros vis tiek žurnalo leisti ne
įmanoma. Todėl ir šiame nume nauskaitės. Kiek metai po me
tų netenkame lietuvių tautai
ryje randame grynai kultūrinio
brangių žmonių, krūptelėjam,
— literatūrinio pobūdžio pagre
čiui einančius du straipsnius: kai rečiau išeinančio žurnalo
puslapiuos jie sutelkiami vieno
je vietoje, štai ir čia In Memoriam skyriuje tokių netrumpa
eilė: Leonas Bistras, dr. Zeno
nas Ivinskis, Pranas-Viktoras
Raulinaitis, Pranas Pauliukonis,
Petras Jočys, Kazys Mockus,
Antanas Repšys, Albinas Gražiūnas . Paskutiniuos žurnalo
puslapiuos dar spausdinamas
Lietuvos tikinčiųjų šauksmo į
Jungtines Tautas tekstas, mini
mos prel. L. Tulabos, prel P. Jatulio ir prel. K. Razmino 60 me
tų sukaktys bei Jurgio Krasnicko ir vysk. Vincento Borisevičiaus mirtys.

liečiami ir komentuojami atsi
minimai: pulk. Žuko, pik. V.
Šliogerio, gen. Kazio Musteikio,
Juozo Audėno, pulk. Kazio Gri
niaus, pulk. Prano Saladžiaus,
pulk. A. Bironto, užgriebiama ir
L. Sabaliūno veikalas “Lithuania
in Crisis”, Liudo Dovydėno kny
ga “Mes valdysim pasaulį” ir
Lenkijos karinio atstovo Lietuvo
je atsiminimai. Atsakoma ir at
siminimų ankstesniųjų tomų kri
tikams: J. Augustaičiui, Br. Rai
lai ir kitiems.
Knyga kupina problemų ir
klausimų, kurie ligi šiol jaudina
ir dar ilgai jaudins gyvąją lietu-j
višką visuomenę, todėl ir šis tre-1
čiasis gen. St. Raštikio atsimini
mų tomas, atrodo, turės būti vie
na iš labiausiai skaitomų knygų.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1972 m.
rugsėjo mėn. 2j d. Nr. 16. Chi
cagos lietuvių jėzuitų veiklos
biuletenis. Gražus, žurnalo for
mato, iliustruotas nuotraukomis
30 psl. leidinys, siuntinėjamas
visiems jėzuitų veiklos rėmė
jams bei besidomintiems lietuvių
jėzuitų veikla, atsiuntus savąjį
adresą. Gi “Mūsų Žinių” adre
sas: 2345 W. 56th St., Chicago,
III. 60636. Šis numeris skirtas ži
nomojo misionieriaus, jėzuito tė
vo Jono Bružiko 75 metų am
žiaus ir 50 metų kunigystės su
kakčiai.

Nepamirštamas teatro
dekoratorius
Dail. V. Didžiokas, pasižymė
jęs teatro dekoratorius Lietuvo
je, yra miręs 1942 m. spalio 7
d. — pr ieš 30 metų. Šios liūdnos
sukakties proga jį prisimenant,
pažymėtina, kad jo sveikatą ne
mažai sutrumpino 16 mėn. sovie
tinių kalėjimų. Juosna dailinin
kas pakliuvo, kai 1919 m. nuva
žiavo į Rusiją žmonos parsivež
ti. Dailės mokslus buvo baigęs
Stieglitzo taikomojo meno mo
kykloje, Petrapily. Kaune yra
sukūręs dekoracijas operoms:
Faustas, Demonas, Rigoletto,
Carmen, Pajacai. Buvo Kauno
meno mokyklos dėstytojas.
KALINYS MENO KONKURSE
LAIMĖJO 5,000 DOL.
Grand Galeria Seattle mieste
buvo surengtas meno konkursas,
kuriame galėjo dalyvauti daili
ninkai iš visų JAV. Pirmą pre
miją laimėjo Laivrence Condon,

Auburn. N. Y. kalėjimo įnamis.
Jo aliejaus tapyba pavadinta:
“Kalėjimo scena ir charakterio
studija mano draugo ir meninin
ko—kolegos Joel Grainerio, sto
vinčio savo mažos celės duryse”.
Lietuvių kalbos etimologinio
žodyno autorius Ernst Fraenkelis mirė 1957 m. spalio 2 d., tai
gi šiemet suėjo 15 m., kai nete
kome to didelio lietuvių tautos
draugo, gabaus vokiečių kalbi
ninko. Jis buvo gimęs 1881 m.
DIDĮ KALBININKU
PRISIMENANT

Berlyne, profesoriavo Kielio,
Hamburgo, Pabaltijo universite
tuose. Yra parašęs daug kalbo
tyros studijų, parodydamas gra
žų dėmesį lietuvių kalbai.
• Just. Marcinkevičiaus dra
ma - poema “Mindaugas”, iš
versta į rusų kalbą, atspausdin
ta žurnalo "Družba narodov”
1972 m. antrame numeryje.
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10-OJI IR PASKUTINĖ 1972 METŲ Į
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ !!!
f

f

1972 METAIS WALTER RASK-RASČIAUSKAS NUVEŽĖ NET B

= 9 EKSKURSIJAS Į LIETUVĄ; VISOS BUVO PILNOS. KALĖDŲ E
= IR NAUJU METU LAIKU RUOŠIAMA DAR VIENA KELIONĖ. f
E NORINTIEJI PRALEISTI METU ŠVENTES SU ARTIMAISIAIS E
E LIETUVOJE, SKUBĖKITE REGISTRUOTIS - YRA TIK KE- =
E LIOS LAISVOS VIETOS.

• ŠALTINIS, 1972 rugpiūčio
mėn. Nr. į. Tikybinės ir tautinės =
s
minties žurnalas. Išeina kas ant = IŠVYKSTA GRUODŽIO MĖN. 21 DIENĄ - GRJŽTA SAUSIO =
.7
ras mėnuo. Leidžia šv. Kazimie E MĖN. 4 DIENĄ (14 dienų).
11 DIENU PRALEIDŽIA LIETUVOJE.
ro sąjunga ir marijonai. Reda
guoja S. Matulaitis, MIC. Redak
KAINA: NUO NEW YORKO — $660.00
cijos ir administracijos adresas:
16 Hound Road, West BridgNUO CHICAGOS — $760.00
ford, Nottingham NG2 6AH,
žumalan net pačioje pirmoje
Po minėto Antano Ramūno
England. Metinė prenumerata E Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Dabar E
vietoje ir užvardintą tiesiog rašto, skaitytoją tikrai pradžiu
• Stasys Raštikis, ĮVYKIAI IR $3.00.
E pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu 1973 metų vasarai.
“Tėvynės Sargo" viršelis
“Mykolas Krupavičius”. Tai tik gina Vytauto Bagdanavičiaus,
j ŽMONES. Iš mano užrašų. III
• Filatelistų draugijos “Lie
| tomas. Išleido 1972m, Akademi
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
patosiškai skambančių retoriškų MIC, straipsnis apie Krupavi
Alfonso šešplaukio “Hilaire Beltuva
” BIULETENIS, 1972 m.
frazių rinkinys, kuris gal dar čiaus kunigystę. Tema čia išnag
nės skautijos leidykla, c-o A.V.
9727 S. Western Avenue
loc — krikščioniškos kultūros
Dundzila, 4339 W. 63 St, Chi rugsėjo — spalio mėn. Nr. j
būtų pateisinamas kokioje nors rinėta neatkištinai, nepasimesta
gynėjas” ir Prano Naujokaičio cago, 1)1 60652 Redaktorius — (153). Redaguoja Juozas Žygas,
Chicago, Illinois 60643
salėje, improvizuojant kalbą visų atkartotose bendrybėse,
“Tragiškos epochos veidas Ber Bronius Kviklys. Korektorius — 7234 S. [Washtenaw Avė., Chica
apie garbųjį velionį, bet maža bet. gilų ir skvarbų žvilgsnį jun
TELEFONAS (312)238-9787
ką duodąs šio lygio kultūriniam giant su temos populiarumu, pa nardo Brazdžionio poezijoje”. Jonas Damauskas. Spaudė Drau go, III. 60629. Metinė prenume
*»»tniiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimim.E
politikos ir socialinių mokslų siekta to, ko, tur būt ir norėta, Pirmajame skaitytojas supažin go spaustuvė, 4545 W. 63 St., rata $5.00.
žurnalui. Šia proga tenka at būtent — Krupavičius ir savo dinamas su ryškiu anglų rašyto Chicago, 111. 60629. Knyga kie
kreipti dėmesį dar į vieną nema kunigystėj nebuvo mažesnis ju kataliku H. Belloc ir' jo kūry tais viršeliais, didelio formato, iba, ryšium su jo gimimo šimt liustruota, 616 psl. kaina 15.00
lonų dalyką, kuris gana dažnai kaip politikoj.
_G~e ū. e s
mečiu, antrajame skaitytojui dol.; atsiuntę pinigus iki 1972.
įvairioje mūsų spaudoje kar
Čia pat pateikta ir M. Krupa
Vestuvėms, banketams, laldotnvpm
Ir kitokioms progoms
tojasi: cituojant eilėraščius, vičiaus kalba, pasakyta Steigia aiškinama tai, ką bent jau “Tė XI. 10, moka 12.p0 dol.
1. MŪSŲ BENDROVE veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes
persiunCiame J Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.
visiškai nepaisoma jų auto majam seime. Tai jau praeities vynės Sargo” skaitytojas suge
BEVERLY
HILLS
GĖLYNYČU
Stasio
Raštikio
trečiojo
atsimi
ba
oa pats pamatyti, versaamas
versdamas
144d W. RSrd Street.. Chicago, Hllnot*
rių eilėdaros — eilutės ir pos įdomus dokumentas, 1
nimų
tomo
medžiaga
šiame
lei

2.
MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
TFJ- PR
— PR R-OS34
liudijąs Brazdžionio kūrybos puslapius.
mai laužomi ir tvarkomi, kaip . ano meto beatsikuriančios vals
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
dinyje suskirstoma parankiai į
tik kuriam spaudos bendradar tybės rūpesčius bei problemas ir I Šiandien rašyti apie Brazdžio keletą didžiųjų skyrių, o šie vėl
3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (žiguli, Mosknio poeziją ir atpasakoti, lyg ko
biui arba ir pačiam redaktoriui išeities iš jų ieškojimą.
viš, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
savo keliu į atitinkamus posky
kiame ketvirtos klasės mokinio
nomis.
šauna galvon. Jokios pagarbos
rius. Jau vien tik j turinį paž NAMŲ TAISYMO DARBAI
M. Krupavičiaus sumanytas ir rašinėlyje, tik jo eilėraščių tu velgęs, skaitytojas gali matyti, Staliaus, dažymo ir visus kitus
čia nerodoma net lietuvių poezi
4. JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
jos klasikų kūrybai. Štai ir čia jo paties pravestas epochinis rinius šitokio lygio žurnale yra kaip įvairiais atžvilgiais įdomūs darbus atlieka lietuvis — labai
sime reikalingus dokumentus.
minimam A. Ramūno straipsny darbas yra žemės reforma. Jai tikras nesusipratimas. Todėl yra šie gen. St. Raštikio atsimi prieinama kaina.
SKAMBINTI RE 7-9615
cituojami visiems gerai žinomo skirtas Pr. Pauliukonio (jau mūsuosuose ir yra tragiška, kad nimų pluoštai. Štai skyriuje “Iš
net
jau
ir
pensijos
amžių
per

Maironio eilėraščio “Mano gim taipgi 1970 m. mirusio) straips
tarnybinių santykių” rašoma a220 SOUTH STATĖ ST., CHICAGO, ILL. 60604
tinė" du posmai. (Aiški straips nis. Šios temos raštas yra pa žengusio B. Brazdžionio poezija pie Lietuvos kariuomenės vado
r
OLYMPIA
TEL. WA 2-9354
išeivijoje
vis
dar
nėra
sulauku

vybę, apie prezidentą Antaną
nio autoriaus pažanga, nes šį rengtas kruopščiai, yra stipriai
si
jokios
problemas
keliančios,
SPARTA
Smetoną, apie visą eilę ministekartą apsieita jau be savo pa dokumentuotas, bet įdomus, ne
ir mūsų skyrius:
akademinės studijos, o tenkina rių pirmininkų, apie krašto ap
ties poezijos citatų). Visi aiš sausas.
2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
Apie M. Krupavičiaus pasku masi tik gimnazistiškais darbe saugos ministerius, apie eilę vy
kiai prisimenam grafiškąjį šio
TEL. WA 5-2466
<
Maironio eilėraščio posmų vaiz tiniuosius metus rašo P. Maldei- liais, knygų turinių nupasa resniųjų karininkų, apie prelatą
>kis. Čia akivaizdžiai įsitikinam, kojimais. Ir šitokiu “mokslu” Mykolą Krupavičių ir kt. Skyriudą:
. DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE
O
verčiasi
ne
kokios
ners
lituanis

Ten, kur Nemunas banguoja kokio darbštumo ir kokios gele
(, Jje “Kiti klausimai” regime,
O
> be ki10 Barry Drive
ce.
E. Northport, New York 11731
žinės valios buvo jau ir negaluo tinės mokyklos mokiniai, bet i ta ko, rašant apie gruodžio 17,
Tarp kalnų, lankų,
■■■■■■■■■■■■■■■■■•■aaaaaai
Tel. (516) 757-0055
istoriko
!
apie
vokiečių
bandymus
įtraukti
kritiko
ir
literatūros
ti pradėjęs Krupavičius. O pas
Broliai vargdieniai dejuoja
Chicago 476 7399 vakare
Nuo senų laikų.
kutiniuosius jo žingsnius prie vardą jau seniai užsidėję žmo Lietuvą į karą, metamas karinis
žvilgsnis į Pabaltijo valstybes ir k
nės.
ZENITH
J
Numeryje yra ir daugiau vi pabaltiečių karininkų Katyną.
sai nepolitinės ir nesocialinės Skyriuje “Apie kitų atsiminimus”
WAGNER & SONS ~
medžiagos. Daugiau mokslui,
Typewrlters Adding Machines
Checkwriters
Nuo
dar net specialiai sričiai pri
Nuomoja
Parduoda—Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
klauso ir J. Venckaus, S.J. raši
1914 Metų
VirS 50 m. patikimas patarnavimas
nys “Jurgis Pabrėža — botani
NAUJOJE VIETOJE
Midland Savings aptar
kas (200-jį gimtadienį minint)”.
nauja taupymo ir namų
Algirdas Budreckis pateikia ga
paskolų reikalais visas
na kondensuotą 1941 metų suki
mūsų apylinkes. Dėko
ROOSEVELT PICTURE
limo aprašymą, o Kazys Škirpa
jame Jums už mums
MARQUETTE PROTO
no LOAN ASSOCIATION
parodytą pasitikėjimą.
registruoja anos sukiliminės vy
FRAME COMPANY
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
Mes norėtum būti Jums
riausybės Golgotos kelią. Vytau
SUPPLY
Manufacturers
2555 VVest 47th, Street
Tel. LA 3-1083
naudingi ir ateityje.
tas Alseika duoda lengva žurna
ffi MĖGĖJAMS
PLENTY OF FREE PARKING SPACE
listo
plunksna
sumestą
straips

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00
nį “Ernesto Galvanausko pasku Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
AND LOAN ASSOCIATION
tinieji metai atsiminimų, užrašų jų reikmenis. Pasinaudokite pa4040 ARCHER AVENUI
ir laiškų šviesoje.”
togiu planu atidedant pasirink
CHICAGO, ILLINOIS 00611
tus reikmenis ypatingai progai
O
vienas
iš
įdomiausių
ir
’
ver

PHONEi 254-4470
tingiausių šio “Tėvynės Sargo” Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
Mokamas ui dviejų MaNaujas ankštas divlraštų yra Vlado Jurgučio laiš ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
tu Oertlficatu sąskaitas
dendas mokamas ož
Minimum >5,000.00
Investavimo sąskaitas
kai. Jų ilgesnių ar trumpesnių
Rankomis išpiaustyti paveikslų
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
čia paskelbta 10. Pirmasis da
rėmai
_
prit
aikin
ti
paveikslams
Ali accounts comDividendai mokami sausio ir liepos mėn. SI d.
2 Years Savings
tuotas — Vilnius, 1962. IX. 13ir skelbimams, rėmai — metalu
3314 West 63rd Street
pounded daily —
PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... » v. r. Iki » v. v.
Certificates
aplieti rėmai.
14, paskutinis — Vilnius, 1965.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD............... » v. r. iki 5 v. v.
Passook
Savings
Chicago, niinois 60629
ŠEŠTAD. • v. r iki Ii v. d. — Trsėiad uMaryta.
VII. 3-4. Laiškai šio žymaus mū
2400 So., Oakley Avė., Chicago
(Minimum $5,000)
paid ąuarterlly
Telef. PRospect 6-8998
Tel. Vlrginia 7-7258 - 59
sų profesoriaus ir ekonomisto
rašyti mielam, brangiam ir ge-
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CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

III
MIDLAND

CRANE SAVINGS

SAVINGS
6*

.1

1
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—— —
šeštadienis, 1972 m. spalio mėn. 14 d.

Nr. 242 (41) — psl. ?

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATORA

Tas, kuris neleidžia savo turtui
D. Britanijos katalikų vaikų dai bar lanko katalikiškas mokyk daryti kitiems ką nors gero kol
las. Dabar D. Britanijos katali jis pats yra gyvas, sukliudo tam
kų mokyklose' dirba 31,000 mo turtui padaryt jam pačiam ką
nors gero kai bus numiręs; toks
kytojų.
egoizmas savižudiškas: sau atima
Jeigu yra geresnis žmogaus ver ma tikrasis džiaugsmas čia žemė
tės matas už tą, ką jis daro, tai je ir užkertama laimė anapus

į

"Draugo" romanų konkurso

rankraščių pris>untimo data
artėja
Dvidešimt antrajam "Drau
go” romanų konkursui rankraš
čius, pasirašytus slapyvardžių ir
su tikrąja autoriaus pavarde vo
kelyje, reik a prisiųsti iki lap
kričio mėn. 1 d. Dailiosios pro
zos konkurso komisijai, 4545 W.
63rd St. Chicago, III, 60629. Ge
riausiam kūriniui skiriama 1000
dolerių.
šiemetin'o konkurso
mecenatai yra dr. Antanas ir
Elena Razmai.

Viešnios iš Kanados paroda
Šiandien (spalio 14 d.) 7 va
landą vakaro Čiurlionio galerijo
je, Chicagoje, atidaroma Kana
doje gyvenančios mūsų dailinin
kės Ed'tos Stankuvienės darbų
paroda. Kanadiečių lietuvių ir
nelietuvių spauda jos tapybą yra ne kartą vertinusi labai pa
lankiai. Dabar yra proga ir čikagiečiams ją pažinti. Paroda
galerijoje tęsis iki spalio 22 d.

Paruišiamieji darbai
M. K. Čiurlionio monogra
fijai jau pradėti
Rytų Vokietijoje rengiamasi
išleisti vokiečių kalba M. K.
Čiurlionio monografiją. Dėl to
Kaune lankėsi Drezdeno leidyk
los “Verlag der Kunst” redak
torius E. Fromhold su fotografu
K. Bayeriu. Monografija būsian
ti daugiau kaip 300 psl., su 160
Čiurlionio paveikslų reprodukci
jų, jų tarpe 40 spalvotų. Mono
grafijos autorius — Dailės insti
tuto Vilniuje docentas Gytis
Vaitkūnas. Numatomas 10,000
egz. tiražas — jie vėliau keliaus
į pasaulio meno centrus, biblio
tekas. Tikimasi, kad, artėjant
100-sioms Čiurlionio gimimo me
tinėms, Vakaruose galės pasiro
dyti šios monografijos angliška
sis vertimas. (Elta )

1972-1973 metų sezono
Čiurlionio galerijoje,
Chicagoje, ruošiamų
parodų kalendorius:
1972 m.
Spalio 14-22 d. Edita Stanku
vienė, tapyba, Kanada;
lapkričio 11-19 d. — Andrius
Balukas, tapyba, piešiniai, Chi
caga;
gruodžio 2-10 d. Anglijos lie
tuvių dailininkų jungtinė paro
da;
1913 m.
sausio 13-27 d. Lietuvių dai
lės instituto ruošiama dail. V.
Vizgirdos tapybos paroda, Bos
tonas;
vasario 16-25 d. — Jungtinėse
Amerikos Valstybėse gyvenan
čių lietuvių dailininkų jungtinė
paroda ir iškilmingas Čiurlionio
galerijos naujų patalpų atidary
mas;
kovo 17-22 — Lietuvių moterų
dailininkių draugijos pirmoji
jungtinė paroda;
balandžio 14-22 d. — Jokūbas
Dagys, skulptūra, Toronto, Ka
nada;
gegužės 13-21 — “Dailės”
sambūrio ruošiama paroda.
NAUJAS BIOLOGIJOS
MOKSLŲ DAKTARAS

Pranas Pakėnas biologijos
mokslų daktaro laipsnį gavo iš
Estijos Mokslų akademijos. Jis
apgynė disertaciją “Spermato
genezės tyrimai ir spermos ėmi
mo bei paruošimo technologijos
tobulinimas”. Disertantas jau
esąs paskelbęs daugiau kaip 130
mokslinių darbų. Jis yra gyvulių
sėklinimo laboratorijos vedėjas.
Gimęs 1925 m.
(E.)

Išskirtinė dail. Georgės
Braąue darbų paroda
Chicagos Meno institute

— C. C. Colton

bus tai, ką jis duoda.

Šio rudens pačiu didžiausiu
meno įvykiu Chicagoje reikia
laikytį Spalio 7d. Meno institute
atidaryta
parodą,
pavadintą
“Braųųe; The Great Years”. Braquę, kaip žinome, yra vienas di
džiųjų prancūzų 20-tojo amžiaus
moderniojo meno raidoje. Jis gi
mė 1882m. ir mirė 4963m. Pary
žiuje. Drauge su ispanu Pablo
Picasso jis yra laikomas kubizmo
pradininku. Tačiau pačiuos ge
riausiuos darbuos Braųue peršo
ka visus kubizmo rėmus, kaip ir
kiekvienas epochinis tapytojas,
netilpdamas jokios srovės ribose. Georgės Braųue (prancūzas, 1882/1963)
Studija VIII
Net ir kūrybinėj bendrystėj su P.
Iš parodos Chicagos Meno institute
Picasso Braųue nuėjo savo keliu
ir tame pačiame kubizme. Jeigu
DARBŠTUS MUSŲ
KATALIKŲ MOKYKLOS
Picasso Braųue nuėjo savu keliu Rudenį numatoma rengti “Muzi
ISTORIKAS
kinį
rudenį
”
—
festivalį,
bus
ANGLIJOJE
savotiško
maitojimo
krypti
lankomos
įvairios
Dzūkijos
viei
T
,
Tr
...
mi, tai Braųue nuėjo labiau daik .
Stojimas į katalikų mokyklas
. . .
. .
"
| Kun. Vincas Viktoras Gidžiutų poetizavimo keliu, pastaruoju tos, baigiamasis koncertas nu nas, istorikas, spalio 5 d. sulau Anglijoje didėja. Šiuo metu ten
metu savo darbuos susiliesdamas matytas Vilniuje. (Elta)
kė 60 m. amžiaus. Kilimu — katalikų pradžios ir aukštesnėse
kone su sibzolizmu, nostalgiš
dzūkas nuo Alytaus. Parašęs di mokyklose yra 89,000 mokinių,
kuoju ir (besikartojančiu skren Myk. Akelaitį prisimenant
sertaciją apie pranciškonus Lie taigi net 340,000 daugiau negu
dančio paukščio motyvu.
Šiemet, rūgs. 26 d., suėjo 85 tuvoje, gavo daktaro laipsnį Ita buvo 1950 m. Net du trečdaliai
Chicagos parodoje surinkta m., kai mirė mūsų tautos laisvės
lijoje. Žurnaluose ir atskirais lei
apie 40 Braųue paveikslų iš pačių kovotojas kultūrininkas Mika
kūrybingiausių jo gyvenimo me lojus Akelaitis. Jis buvo 1831 diniais yra paskelbęs visą eilę
FLORIDOS PAMARIAIS
tų. Paprastai šitokio lygio ir gar m. sukilėlio, mirusio Sibire, sū istorinių studijų: Pranciškonų
ATEINA RUDUO
so parodos Amerikoje yra kilno nus. Vienas pirmųjų lenkiškoje misijos Lietuvoje, Legendariški
Juno
Beach, Florida 33408
jamos iš vieno didmiesčio j kitą. I spaudoje 1858 m. kėlė reikalą pranciškonų kankiniai Vilniuje,
žiema Floridoj tiktai turtuoliams.
Šv.
Kazimieras,
III
šv.
Pranciš

Nori aplankyti ir pažinti Floridą, at
Tačiau ši Braųue išskirtinė pa-1 leisti lietuvišką laikraštį. Suda
važiuok rudenj arba vSlyvą pavasari.
rodą dėl pačių šedevrų neįkai rė bendrovę leisti lietuviškoms kaus ordinas pasaulyje ir Lietu-, Kainos Floridoj tos pačios iki gruo
voje
ir
kt.
Dalyvauja
periodinė

džio
m6n. 1 d. >kalp vidurvasaryje.
nuojamos vertės ir dėl milžiniš knygoms. Viena pirmųjų buvo
Kodfil nepasinaudoti?
je
spaudoje;
buvo
ateitininkų
kų draudimo mokesčių, tokią pa 1859 m. išleista jo parašyta
Tomkų vasarviete SAPPHIRE SEA
feder. dvasios vadas, redaguoja adresas yra
roda kilnojant, niekur kitur ne- Į
liau buvo 1860 m. išleistas jo
Šv. Pranciškaus Varpelį. Pasku AIA 700 Ooean Drive, Juno Beach,
bus atidaryta, o tik Chicagoje. '
“Malda į Švč. Mariją Paną”, to- tinis jo leidinys: “The Lithua-I North Paini Beach, Florida 33408,
Tokiu būdu čikagiečiai turi re
305-844-3388
elementoriūs, Sveika Marija, nian Franciscans”.
čiausią privilegiją pamatyti tai,
Tėve mūsų. Nuo 1861 m. dirbo
kas Georgės Braųue, ir jam mirus,
sukilimo
paruošiamuosius dar- j ^iiWEgatiMWE’,SS
*3
padarė nemirtingu. Paroda Chi-Į
bus,
rašydamas
ir išleisdamas
cagos Meno institute tęsiasi iki
slaptus atsišaukimus. Policijos
gruodžio 3d.
persekiojamas, pabėgo užsienin,
bet, sukilimui prasidėjus, grįžo
Naujas Chicagos Meno
Licensed by VNESHPOSYLTORG
į Lietuvą ir buvo paskirtas suki
instituto direktorius
lėlių Augustavo vaivadijos ko
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir
Vienas didžiausių meno centrų misaru, kurio pareigos buvo or
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijcntūrą, siunčiant
JAV-se yra Chicagos Meno ins ganizuoti sukilėlių būrius, pa
titutas. Nauju jo direktoriumi rūpinti sukilėliams ginklus,
DOVANAS-SIUNTINIUS J LIETUVA, LATVIJA,
išrinktas E. Laurence Chalmers, maistą, literatūrą. Baigiantis j
’ ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.
J r., paskutiniu metu buvęs Kan
sukilimui, pasitraukė į Prūsus,
sas universiteto Lavvrence kanc
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
kur buvo vokiečių nuteistas ka
leris. Instituto prezidentas L.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
lėti, bet pabėgo į Paryžių. Pran
Block pareiškė, kad Chalmers
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
bus pilnas instituto meno vado cūzijoje įsteigė lietuvių Želmens,
draugiją, kuriai pirmininkavo
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
vas. Jo žinioje bus instituto me
iki mirties. Bendradarbiavo
Visuose mūsų skyriuose rasite dideli klekj įvairių aukštos
no ir dramos mokyklų adminis
kokybės prekių prieinamomis kainomis.
tracija, Goodmano teatras ir Aušroje, Nevv Yorko Lietuviško
pats muziejus. Ankstybesnis in je Gazietoje. Lietuviškais reika-'
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
stituto direktorius Ch. Cunning lais rašė lenkų spaudoje. Lenkų
affiliated with PODAROGIFTS, INC.
kalba
parašė
lietuvišką
gramati

ham pasitraukė rugp. 31d., bū
priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, šal
ką,
kuri
buvo
išleista
po
mirties.
damas labiau suinteresuotas pa
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
čiais dailės darbais, negu įstaigų Mirė 1887 m., eidamas 58 metus.
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat
administravimu. Chalmers yra
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje
kilęs iš New Jersey. vals. Prince- Lietuviai foto menininkai
ir Sovietų Sąjungoje.
tono universitete gavo psicholo
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje
Lietuvos foto menininkų dar
gijos doktoratą, specializuoda
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
masis vaizdinėje percepcijoje. bai, palyginti, dažnai teigiamai
kraštuose.
Nuo 1957m. buvo menų dekanas įvertinami užsienio
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Floridos valst. universitete, o Vasario mėn. tarptautinėje foto
488 MADISON AVENUE
nuo 1969 m. — Kansas univ. parodoje Jugoslavijoje, Skoplje
Floor 2lst
mieste, lietuviai buvo laimėję
kancleriu.
taurę už geriausia darbų kolek
NEW YORK, N.Y. 10022
Muzikinis gyvenimas
ciją, o kitame mieste, Maglaj,
aukso medaliu buvo įvertintas A.
okupuotoje Lietuvoje
Tel.: (212) 758 I150/1
Sutkaus nuotraukų rinkinys. Lie
Vai. Bagdonas, Lietuvos Kom
tuvių foto menininkų darbai va
SKYRIAI:
pozitorių sąjungos sekretorius,
sario mėn. buvo eksponuoti Le | NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue
Tel.: AL 4-5456
pateikė kiek žinių (“Lit. ir Me ningrade, o kovo mėn. jie rodyti | NEW YORK, N. Y. 1QOU, 135 W. 14th Street
CH 3-2583
no” savaitrašty) apie lietuvių tolimame Novosibirske. Be to, | BOSTON, Mass. 02118, 271 Shavvmut Avenue
LI 2-1767
f BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway
268-0068
muzikų pastarojo meto sąlygas. Lietuvos fotografijos
parodos | BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
TL 6-2674
Bagdonas teigė: vis dar trūksta šiais metais vyko Tbilisi, RiazaBR 8-6966
CHICAGO, UI. 60622, 2222 West Chicago Avenue
WA 5-2737
j CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street
sceninių kūrinių šiuolaikine te nėje, Voroneže, Odesoje.
I CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road
884-1738
matika. Trūksta ir libretistų.
ES 2-4685
i IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Sprlngfield Avenue
Lietuviai
nepatenkinti
per
ma

Pagausėjo simfoninių koncertų
| GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W.
8-2256
žu valdžios dėmesiu, nes jauni | HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue GL365-5255
lankymas.
mas aukštosiose mokyklose ne * HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue
246-9274
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St
Esama sunkumų su muzikos turi galimybių studijuoti
FO 3-8569
foto |j LOS
ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
AN 1-2994
kūrinių leidyba. Dvi leidyklos
meno teorijos ir istorijos, be to, ", NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
LO 2-1446
Leningrade lietuviškiems kūri
| NEVVARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue
373-8783
dar
trūksta
ir
kvalifikuotų
meno
niams kasmet skiria po 50 spau
GR 2-6387
| PASSAIC, N. J., 176 Market Street
I
PATERSON.
N.
J..
99
Main
Street
274-6400
(E.)
dos lankų, o Vilniaus “Vaga” — kritikų.
J PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street
PO 3-4818
šimtą, tačiau tie kiekiai nepa
• Vilniaus operos - baleto E PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
HU 1-2750
tenkina, nes per metus lietuvių teatras pastatė lenko kompozito | SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
FI 6-1571
Conn., 905 Banį- Street
PL 6-6766
kompozitoriai sukuria gal tris riaus Moniuškos operą “Halką”. |; WATERBURY,
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, (4 Block North
kart daugiau. Sąjungos valdy
of 12 Mile Road
Tel.: 751-6760/1
bos specialus plenumas šiais me Ji Vilniuje pirmą 'kartą buvo at j WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė.
Tel.: 441-4712
SW 8-2868
Svarbiausiuose f VVORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street
tais pirmą kartą įvyko ne Vil likta 1848 m.
\ YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street
RI 3-0440
niuje, bet Biržuose, birželio 9-12 vaimdenyse: Kuodis (Jontekas) , IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Sprlngfield Avenue
374-6446
a.
ir Apanavičiūtė (Halka).
ž£21
sss.

HIGH RATES
Per
Annum

PAID

OUARTERLY

* — AT —

Passbook
Accounts

BRIGHTON

$5000 or more
Certificates
2 year min.

SAVINGS & LOAN ASS’H
HIGHEST

RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicago, UI. 60632
Per Annnm

Per Annum

TEL — LA 3 - 8248

$1000 or more

Certificates
1

year min

(West of Oalirornia Avenue)

Investment
Bonus
Certificates

PETKUS I
MARQUETTE FUNERAL HOME
IR

—TĖVAS
TRYS

MODERNIOS

SŪNUS—
KOPLYČIOS

2533 West 7lst St.
Telef. GRovehill 8-2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhali 3-2108-09
ADUT9

AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

Cosmos Parcels Express Corp.

6845 SO. VVESTERN AVĖ.
■y ""
TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic T-8600

REpublic 7-8601

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMIO
La I dėt u vi v Direktoriai
Trys Moderniikos Koplyčios
4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9b52
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefoną* — YArds 7-1741-2
ll

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
8314 W. 23rd PLACE
TeL Virginia 7-6673
3424 W. 69th STREET
Tei. REpublic 7-1213
11028 8outhweet Hlghway, Palos Hllls, m.
TeL 974-4416

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ

TeL LAfayette 8-3573

ANTANAS M. PHILLIPS
TeL YArds 7-8401

8807 8. LITUANICA AVĖ.

POVILAS I. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET

Tei. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ.

TeL YArds 7-1188-1186

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tei. OLympic 2-100*
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DRAUGAIS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1972 m. spalio mėn. 14 d.

meno

mokykla Chicagoje

DARBŠČIŲJŲ LAUMIŲ ŠVENTE
'

Vienuoliktieji metai

GAILUTĖ VALIULIENĖ

Nekaltai Pradėtosios Marijos
Seserų rėmėjos, vadovaujamos j tintos Kiekvieną jų nertą drabu
pirmininkės Onos Gradinskienės, žį galėjai su pasigėrėjimu dėti į
suruošė spalių 7-8 d.d. madų turtingiausią kraičio skrynią.
parodą. Tai 11-ta madų paroda.
Gintarai, gintarai..,
Per tuos metus parodoje dalyva
bet jų per mažai
vo 160 modeliuotojų. Metams bė
gant, jos keitėsi ir vis naujų, pa
Ir išėjo pranešėja Julija Cijūjėgių darbuotojų j rėmėjų eiles į- nelienė trijų eilių gintaro vėritraukiama. Jų tarpe yra ir Chi riniu pasidabinusi.
Apibūdi
cagos profesionalų modeliuotojų nusi gintaro kilmę, vertę, vėl
vertinama Nijolė Voketaitienė. greitu žodžiu sugrįžo prie siūlių
šių metų modeliuotojas sudarė ir medžiagų painumo. Daugelio
F. Bobinaitė, A. Fremarek. A. Ja- iš mūsų papuošalų dėžės slepia
saitytė, B. Higgins, M. Rudytė- apsčiai gintaro gabalų. Ir pieni
Krupienė, V. Kučaitė, A. Laitienė, nio ir kristalinio ir šešė’iuoto
Roma Prapuolenienė, M. Memė gintaro panaudojimas tebūna ki
naitė, J. Šalnienė, A.Šulaitienė, V. tų metų galvosūkis.
Vaitiekūnienė, R. Valdytė, N.
Aldona Laitienė tikrai žavėjo
Vengrienė, N. Voketaitienė, V. visus, savo balta vakarine sukne
Pabarči ūtė- W ood wa rd.
le ir gintarais pasipuošusi. Išsis
Per šias dvi dienas parodą ste kyrė Violeta Pabarčiūtė, išradin
bėjo per 600 žiūrovų. Kiekviene- gai tinklinę staltiesę skraiste pa
riais metais daugėja vyrų skai vertusi ir gintaro sage susegusi.
čius. Jų pasigėrėjimas dailiai iš Kiekvienoje puotoje ji išsiskirtų,
sipuošusiomis moterimis tikrai užmirštą Baltijos kraštą pri
entuziastingas. Tai daugiausiai
mindama. Ramunės Valdytės va
modeliuotojų tėvai, draugai, ger karinį rūbą puošė juosta, per
bėjai ir... garbintojai.
juosmenį sunerta, o mažutės
Aušros išeigines suknutes dabi
Spalvinga aplinka
no vien tautinės juostos.
Maži, spalvingi burbulėliai
Rūbus siuvo: Genutė Dam
puošė kiekvieną stalą. Panašūs
brauskaitė, Ona Izokaitienė, Al
spalvingi skrituliai kabojo sceno
dona Laitienė, Regina Kučienė,
je ir puokšte skleidėsi šone, su
Margarita Rudytė-Kuprienė, Bi
darydami kiekvienai modeliuo
rutė Jasaitienė, Milda Panarienė,
tojai vaivorykštės spalvų palydą.
Milda Memėnaitė, Janina Šalnie
Muzika, perduodama juosta, vos
nė, Aldona Šu'aitienė, Ramunė
girdisi, nes žiūrovės savo pasta
Valdytė.
bomis užstelbia muzikoj garsus
ir net kartais pranešėjos komen
Žiūrovų įspūdžiai
tarus. Tai mūsų gyvosios mote
Paprastai drabužiai vertinami
rys, kurios savaip reaguoja į kiek
vieno drabužio pasirodymą, ga labai subjektyviai. Jaunosios žiū
na kritiškai nusiteikdamos. Ta rovės, kurios turi pakankamai
čiau, jei ką tikrai priima, tai jau pakvietimų į parengimus ir po
tikrai vertai. Daugiausia įvertini būvius, derinosi mintyse sau
mo susilaukė Petronėlė Kinderie- puošniuosius rūbus. Joms ir ei
nė. Jos rankomis megztos sukne lutė, kuri tiktų tik į šaltas ežero
lės labai šiltai ir gausiu plojimu bangas pasinerti, atrodė puošniu
buvo žiūrovių priimtos. Kitus rū drabužiu. O tos “palazio” kelnės,
bus mezgusios J. Bobinienė, E. net ir Jaunimo centro pasišoki
įBlandytė, J. Dočkienė, R, Kučie- me praverstų. Vyresniosios žiū
nė taip pat žiūrovių buvo įver- rovės svarstė kitaip. O tokių bu-

e

I

Tur būt, nedaug kam iš skai-sias puokštes, ji klasėje įteikė ditytojų žinoma, kad Chicagoje i rektoriui Vilniaus Verbų puokš
tei p daugelio visokiausių mokyk-1 tę. Niekas klasėje jų niekada nelų, veikia ir gėlių meno mokyk-, buvo matę, ir visi buvo sužavėti
Ja, va’d. “American Florai Art i Šiom spalvingom gėlėm. P. Vai' School”. Jos direktoriumi yra po tait.enė atliko tikrą ambasadorės
nas William Kistler, kuris geliui darbą, nes ir šiandien tos verbos
pasaulyje jau dirba 45 m. Mokyk- ■ kabo ant sienos drauge su ki
ta pernai atšventė sidabrinį jubi tais iš viso pasaulio suvenyrais.
liejų. Ji- yra žinoma visame pa Ir jų spalvingumas, ir perrištoji
saulyje, tad ir mokiniai, su važiuo trispalvė, ir parašas — Vilniaus
ja iš tolimiausių pasaulio kraš Verbos kalba iš viso pasaulio at
apie
tų. Vien iš Japonijos šią mokyk važiavusiems studentams
lą yra lankę 200 studentų. Ne mažytį kraštą, bet turintį didelį
nuostabu, nes Japonija yra tikras grožio pajautimą.
L. Baltrušaitienė
gėlynas, ir japonai tikrai myli
gėles Tik reikia pamatyti, kokia
ten gausi ir turtinga literatūra
gėlių klausimais.
PIRMOJI MOTERIS —
Myli gėles ir lietuviai. O Lie
GENERAL MOTORS
tuva išklota gėlių kilimais. Lie
DIREKTORĖ
Dantų gydytoja Paulina Vaitaitienė įteikia lietuviškų Vilniaus verbų
tuvė ir po sunkaus dienos dar
puokštę Gėlių meno mokyklos direktoriui ponui William Kistler Chi
bo su didele meile ruošia darže
JAV moterys palaipsniui uži cagojo
lius ir džiaugiasi puokštele gėlių ma daugiau pozicijų viršūnėse.
kambaryje. O čia ir yra menas, Vienos didžiausiu pasaulyje bend
kaip skoningai iš kelių gėlių su rovių — General Motors — direk
daryti tikrai puikią puokštę. Šio torių štaban yra išrinkta panelė
grožio ir meno ieškodamas, ne Catherine B. Cleary, 55 m., Milvienas lietuvis surado čia minimą waukee First Wisconsin Trust Co. Pirmoji šio sezono Lietuvių Mo gen. konsulę ir kaip klubo garbės
mokyklą. Šią vasarą ją baigė dail. prezidentė.
terų federacijos klubo ir Lietuvių narę. Vicepirmininkė A. VelbaA. Petrikonis, vėliau dantų gyd.
Tautinių
namų sekmadienio kul sįenė prisegė puošnią orchidėją.
NAUJA CHICAGOS
Paulina Vaitaitienė, o- šiuo me
Gausiais plojimais susirinkusių
tūrinė popietė iš ciklo “Lietuvė
ŠVENTOJI?
tu ją lanko K. Kuraitytė. Net ir
moteris Chicagoje” įvyko praeitą pagerbta ir pakviesta tarti žodį, J.
mokytojų tarpe yra viena lietu
Vienuolės Marijos Teresės, sekmadienį, š. m. spalio 8 d. Lie Daužvardienė papasakojo savo
vaitė — Lorraine Rogers.
pranciškonių seserų įsteigėjos tuvių tautiniuose namuose.
prisiminimus iš vaikystės dienų,
Negaliu nepaminėti vieno į- Chicagoje, kūnas penktadienį,
Ši pirmoji popietė buvo skirta iškeldama tėvų patriotų įtaką jai.
domaus momento, kaip puikiai spalio 13d., buvo iškastas iš Šv. mūsų pirmajai moteriai generali Ji ir dabar save vadina Žemaitijos
išnaudojo progą P. Vaitaitienė, Adalberto kapinių ir sekmadienį nei konsulei Juzei Daužvardienei. dukra. Taip pat supažindino su
supažindinus direktorių ir stu bus perkeltas į vienuolijos moti
Popietę atidaręs Lietuvių tauti visuomenine veikla šiame krašte.
dentus su lietuviškom gėlėm. Kai niškąjį namą Lemonte, kur bus nių namų vadovybės pirmininkas
Po įdomios paskaitos inž. J.
buvo aiškinama apie džiovintas Į palaidota seselių koplyčioje ties inž. J. Jurkūnas, pasidžiaugė, kad,1 Jurkūnas parodė skaidres iš a. a.
gėles ir iš jų daromas gražiau- j altoriumi. Kūno patikrinimas yra susitarus su Chicagos L.M.F. klu-1 P. Daužvardžio kaip konsulo ir
vienas iš veiksmų, nusipelniusį bu, bendromis jėgomis šių popie-1 jos nueito kelio. Dvi jaunosios
asmenį pakeliant į šventuosius. čių ciklas bus įvairesnis, patrauk-1 kartos lietuvaitės, Birutė AugaįKEISTOS VEDYBOS
Minėtoji seselė 1878m. atvyko į lesnis ir sulauks daugiau svečių. | tienė ir Živilė Modestienė, gra
Dentisterijos įstaigos sekretorė Chicagą iš Lenkijos. Tada ji va
Šiam pobūviui labai nuosekliai, žiai perskaitė ištraukas iš konsuMary Carr, 27 m. amžiaus, spa- dinosi Juozapina Dudzik. Savo' ir sklandžiai vadovavo Sofija lės daugelio įvairiomis progomis
spalio 5d. Dubline,ištekėjo už in gailestingumo darbais, ypač tarp Adomaitienė, trumpais bruožais pasakytų prasmingų ir giliai pa
valido airių rašytojo Christy neturtingųjų ir senelių, ji nusi supažindindama su gener. konsu- triotinių kalbų.
Brown, 40 m. Dėl-smegenų suža pelnė gailestingumo apaštalės lės nueitu keliu, pavadinusi ją
Gausiai susirinkusių svečių,
lojimo gimstant, tas vyras yra iš vardą, ir yrą galimybė, kad ji bus moterų moterimi.
gen. konsulės gerbėjų, popietė
dalies paraližuotas ir rašyti tega paskelbta šventąja.
L.M. Fed. Chicagos klubo pir buvo užbaigta L. M. F. klubo
li, plunksną laikydamas koja.
mininkė K. Leonaitienė trumpu ponių skoningai paruoštomis vai
CHRUŠČIOVO DUKTERS
Net ir vedybose jis savo parašą su
ir nuoširdžiu žodžiu pasveikino šėmis.
KAPAS
raitė, plunksną laikydamas koja.
Jo nuotaka pareiškė: “Tai pirmas
Praeitą vasarą mirė jauniausia
vyras, kurį man teko gyvenime Chruščiovo duktė Elena, 35 m.
sutikti, kuris mane myli dėl ma amžiaus. Ją gydyti slaptai buvo
no minties savybių.”
iš Baltimorės nuvykęs prof. McGhee Harvey, manoma kad nuo
vėžio ligos. Ji palaidota Novodeviče kapinėse, netoli nuo Stalino'
žmonos Nadeždos Alilujevos (į
JAV atbėgusios Stalinaitės moti
nos). Apie jos mirtį nieko nerašė
Sovietų laikraščiai. Ji buvo studi
javusi teisę ir žurnalistiką.

NUOTAIKINGA POPIETE

Madų parodoj Chicagoje modeliuo
ja Margarita Rudytė - Kruprenė
Nuotr. V. A. Račkausko

vo dauguma. Jos drabužius deri
nosi prie įstaigų, darbo, vakaro
nių ar pobūvių, kur nesinori ap
sijuokti. Mildos Memėnaitės su
kurtieji rūbai tiko prie aplinkos
ir vakarinių išėjimų. Vyriškos a-;
kys ieško kažko ypatingesnio.'
Jiems patinka iškirptės. Kaulėtos
modeliuotojos, su iškirptėmis nu
garoje, daugiau priminė dyku
mų maldininkes, atgailautojas,
negu gyvenimo smagumus my
linčias moteris. Viešnios iš kitų
miestų gėrėjosi drabužių puoš
numu, medžiagų įvairumu ir
kailiais. N. Bumsteinas kiekvieneriąis metais parodo ir savo
brangiuosius kailius. Jais vyrai
mažiausiai domisi.
Per vienuolika metų Rėmėjos
žengė smarkų žingsnį į priekį, iš-

MOTERYS VYRU
AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE
Kaskart daugiau universitetų
ir kolegijų, per ilgus dešimtme
čius skirtų tik vyrams, ima pri Iš popietės su gen. konsule J. Dattžvaėdiene. Iš kairės į dešinę: L. M.
Chicagos klubo pirim. K. Leonaitienė, gen. konsule J. Daužvardienė,
iminėti ir studentes. Šiais moks F.
orchidėją prisega vicepirm. A. VelbaAienė.
Nuotr. V. Noreikos
lo metais Šv. Kryžiaus kolegija
Woreestery pirmą kartą per 129
metus priėmė ir studentes; da
bar joje yra 2,200 vyrai studen| tai ir 280 moterų studenčių.

MOTERIS TEOLOGĖ

I

I

Ma«lų parodoj, Chicagoj: Nijolė
Vengrienė
(kairėje) ir Valerija
Vaitiekūnienė.
Nuotr. V. A. Račkausko
I.....................................................................

mokdarhos visai sklandžiai pra, vesti madų parodas. .Šioji paroda
tuo ryškiai išsiskyrė. Padaryta
didelė drabužių atranka. Kiek
vienas drabužis, kuris buvo mo
deliuojamas, kuo nors išsiskyrė.
Loteriją sumaniai pravedė S.En- i
drijonienė. Ir pati užbaiga sky
rėsi. Visos modeliuotojos, išėju- Į
Dr. Danutė Butkienė Chicagoje.
I
sios
drauge ant apšviesto tako,
Patnamiečių seselių rėmėjų surengtoj madų parodoj, Jaunimo centre, Chicagoj. Iš kairės į dešinę: O. Grat
. i 4 *•. «ų
Jų smiliai
šeimai — teisininkui vyrui Zigdviera dukre|ėm siblui ir jai
dinskienė, A, Šulaitienė, J. Aalnienė, V. Vaitiekūnienė , P. Kinderienė, N. Vengrienė. R. Prapuolenienė, M. paskutini kartą žiūrovėms nusti lenke, atsisveikindamos iki kitu pačiai — neseniai pavyko pabėgti
Rudytė-Krupienė, M. Memėnaitė, A Fremarek, V. P abareiūtė-Woodward, S. Endrijonienė, M. Remienė
Nuotr. V. A. Račkausko I metų.

u rusų olkupuotos Lietuvos.

Pokario metais iškilo visa eilė
naujų teologų vyrų, tačiau da
bar į jų eiles ima įsirikiuoti ir
moteris Rosemary Houghton. Ji
gyvena Anglijoje. Yra devynių
vaikų motina ir juos moko na
muose. Nežiūrint gausių darbų
šeimoje, ji yra tapusi sumani ir
plačiai informuota teologė. Jos
■knygos leidžiamas didžiųjų pa
saulio teologų serijoje.
šįmet iš spaudos išėjo jos nau
jas veikalas “The Theology of
Experience”. Išleido New Press
New Yorke (168 psl., kaina 5 dol.
95 et.) Čia ji aptaria dabarties gy
venimo patirtį amžinųjų teologi
jos principų šviesoje. Apibrėžusi
teologinę patirtį apskritai, ji kal
ba apie patirtį bendruomenėje,
dvasinėje tarnyboje, šeimoje. At
sižvelgdama į mūsų laiko polin
kius, ji duoda specialų skyrių apie intuityvinę seksualinę patirtį,
piešdama intymų moterystės gy
venimą šviesiomis spalvomis ir
stengdamasi net ir intymiems
aktams teikti dvasinį atspalvį,

Ji gina dar negimusiojo teises
į gyvybę, pabrėždama, kad turi
me parodyti, jog vaikai mums
svarbūs savimi, o ne tuo, kad jie
mums sudaro kokį nors patogu
mą, ir todėl net jų invalidumas
jų nepadaro nebežmonėmis. Ji
siekia išaukštinti vedusiųjų in
tymų gyvenimą, o gyvenimo gai
res ji piešia šiais žodžiais: “Teik
ti pagalbą, kur tik ji reikalinga,
o ne kur tai lengva padaryti.
Spirtis blogio propagandai, nors
tas blogis ir būtų madingas; rei
kale nepabijoti žemesnio gyveni
mo standarto; negriebti populia
rios vėliavos, nors ji būtų ir krik
ščioniška, jeigu joje nėra kry
žiaus. Iškeldama socialinį, mo
mentą, ji išryškina naujosios
krikščionybės pasireiškimą at
mestųjų globėjoje Motinoje Te
resėje (Kalkuta), Mažuosiuose
Broliuose (sąjūdis Prancūzijoje)
ir kitose artimo meilės herojiš
kose apraiškose. Šiaip jos veika
las gana sunkokas ir didžiojoj da
lyje abstraktus.
J. Pr.

