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Kq skaityti ir nuo ko pradėti? 
Apie Ateities literatūros fondo 
veiklą.
Šventųjų ir nusidėjėlių 
Bažnyčia.
Pora užuominų Baltrušaičio 
gimimo šimtmetį minint.
Premijuotoji dail. Irena Mitkutė. 
Prie Česlovo Milašiaus grįžtant. 
Kudirkos-Kalantos paroda.
Kun. A. Burbą prisimenant.

Ateities Literatūros fondas 
grožinės kūrybos knygoms leis
ti išeivijos kultūriniam gyveni
me pastaraisiais metais jau tapo 
gana reikšmingu veiksniu. Ma
lonu dar ir tai, kad tokio Fondo 
mintis ir idėjos įkūnijimas buvo 
ir yra jau ne kokių vyresniųjų, 
o jaunosios, galėtume sakyti, 
jau “užsieninės” ateitininkiško- 
sios kultūrininkų kartos pastan
gų vaisius. Visa tai lyg ir liu
dytų, kad yra tik sėkmingo dar
bo pradžia, o ne galas. Tik ką 
Ateities fondo išleistų vėl dvie
jų knygų (Jankaus ir Šlaito) 
proga, užkalbiname čia vieną iš 
pagrindinių Fondo steigėjų ir 
ligšiolinių vairuotojų dr. Kęstu
tį Keblį.Kertinė parašte 

Ką skaityti ir nuo ko pradėti?
Išeivis skaitytojas, kone alkūnė

mis trindamasis lageriuose su mū
sų rašytojais ir pažinodamas kai 
kuriuos čia Amerikoje, sekdamas 
spaudoje jų pasirodančius straips
nius, jų pasisakymus, gal būt, gal
voja, kad jie nieko naujo negalį 
jam pasakyti ir savo grožiniuose 
raštuose. Jei jau kuris kam labai 
patinka, tai tas gal perskaito ke
lias anojo knygas ir ilgus metus 
tada laukia pasirodant naujos. 
Yra įvairių skaitytojų -ir, atrodo, 
jiems reikia atitinkamų knygų bei 
rašytojų. Atrodo, jog taip visuo
met buvo. Atrodo, kažkas pana
šaus dedasi net su mėgiamom ar 
nemėgiamom televizijos progra
mom. Patinkamos programos se
kamos kiekvieną kartą, kai tik jos 

‘ pasirodo.
Bet kadangi, ypač išeivijoj, net 

ir rimtesnis — produktyvesnis ra
šytojas kartais išsisemia, skaityto
jas į lietuviškos grožinės kūrybos 
skaitybą gal turėtų pažiūrėti ir 
“grupiniais kriterijais”. Grupi
niais pe šio žodžio politine spal
va. Kriterijais, kurie neatitolintų 
jo nuo mėgiamo rašytojo, bet pa
dėtų atrasti, kad ir netikslias, bet 
bent panašias grupes rašytojų, ku
riuose jis pagal savo skonį galėtų 
pasirinkti ir atrasti tai, ko jis ieš
ko grožiniame prozos kūrinyje.

Ar grupės atstos jo mėgiamą ra
šytoją ir ar tokios grupės iš viso 
egzistuoja? Atrodo, kad skirtumai 
rašytojuose egzistuoja, ir gal tie 
skirtumai kaip tik padėtų skaity
tojui susirasti sau tinkamą grupę? 
Nors to paties rašytojo veikalai 
gali patekti ir į kelias grupes.

Jei skaitytojui patinka įvykiai, 
kasdieniški ir nekasdieniški atsiti
kimai, į galvą ateina Almeno, 
Alanto, Spalio ir kt. raštai, raš
tai kurie mėgsta aštresnę intrigą, 
nepagražintą faktą.

Jei kam patinka kasdieniški, 
neatrinkti įvykiai, nesileidimas į 
bedugnių gelmes, buitinis, kartais 
labai sklandus raštas, į galvą atei
na Būdavo, Orintaitės, Naujokai
čio, Pažėraitės, Rūtos, Švaisto, 
Grinoevičiaius, Alb. Baranausko ir 
kitų raštai. Jei kas nori įvykio ir 
balansuotos gelmės, Šiokios tokios 
reikšmės (filosofiojs?), su kiek ašt
resne intriga, nekasdienišku įvy
kiu — galima rekomenduoti jam 
“Sviegą lange”,“Sąmokslą”, \Del-lKeblys, J. Udrienė ir R. Kriaučiūnas,

lietų”,fino ženkle”, “Pavasario 
‘Vienišus medžius”. Almeno, Jan
kutės, Joerg, Tininio, Alanto, Jan
kaus kai kuriuos ir Cinzo apsi
reiškimus.

Na, jei šitai nepatinka, jei skai
tytojas ieško platesnio mosto, re
gionalinių (mūsuose gal tai būtų 
“kaimo”) ištęstų studijų, įmant
raus stilistinio pasirodymo, žmo
nių, įvykių ir “gyvenimo pn'ū- 
vio”, gal ir ne visada išbalansuo
to, bet gerai apmąstyto, su sunko
kai sekama intriga, bet gerų, kar
tais nelengvai skaitomų, rimtų 
darbų, jam galima pasiūlyti tada 
“Miškais ateina ruduo”, “Lieptai 
it bedugnės”, “Kryžiai”, Dovydė
no, Landsbergio, Tarulio, Barėno, 
Rūtos, Andriušio, Alanto istorinę 
ir kitokią prozą. Bet, jei yra to
kių, kurie mėgsta intelektualinius, 
surrealistinius, lengviau ar sun
kiau skaitomus, būties problemas 
keliančius, formos ieškančius, ne
paprastus įvykius liečiančius ir ne
paprastai juos aprašančius kūri
nius, jiems gal patiktų “Liepsnos 
ir apmaudo ąsočiai”, “Balta dro
bulė”, “Čelesta”, “Proza”, “Ikaro 
sonata”, Pūkelevičiūtės, Mazalai- 
tės, Janavičiaus, Landsbergio, Os
trausko ir Cinzo raštai, ypač ne
seniai išėjusi 'jo knyga “Bralio 
Mykolo įgatvė”.

Laikraščiai iškarpose taipgi pa
teikia nemaža prozos, romanų 
(žurnalai tuo dar daugiau turė
tų domėtis), kad skaitytojui pa-
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Ateities literatūros fondo valdyba tariasi knygų leidimo reikalais. Iš kairės j dešinę: M. Bajorūnienė, K. 
Nuotr, LUrbono

I

Pokalbis su Ateities literatūros fondo pirmininku dr. Kęstučiu Kebliu

— Žinant ir matant ne per ge
riausias knygų leidimo sąlygas 
išeivijoje, kokia idėja, kokios 
priežastys ir kokie kapitalai 
įkvėpė drąsos organizuoti Atei
ties literatūros fondą grožinės 
literatūros knygoms leisti?

— Gal būt tos ne per geriau
sios knygų leidimo sąlygos ir 
pakėlė darbo plotmėn ilgas šne
kas, planus ir tarpusavio paside- 
javimus. Nereikėjo nei perdaug 
plačiai žvalgytis, nei perdaug gi
liai analizuoti, kad pastebėtum, 
jog grožinė knyga mūsuose nėra 
pelningas biznis. Komerciniais 
pagrindais veikiančios mūsų lei
dyklos ribojosi daugiausia tilk 
tomis knygomis, kurios žadėjo 
bent “išėjimą lygiomis”. Vertin
giems, bet nuostolį žadantiems 
rankraščiams kelias į tų leidyk
lų spaustuves buvo status ir erš
kėčiuotas. Ypaš poezijos, štai 
dešimtmetyje tarp 1955 ir 1965 
iš 75 išeivijoje išleistų poezijos 
knygų stambiosios leidyklos iš
leido tik dešimt: Lietuviškas 
knygos klubas 8, o Nida tik 2. 
Tuo tarpu smulkiosios leidyklos 
išleido 23, ir maždaug tiek pat 
poezijos rinkinių pasirodė pačių 
autorių ar mecenatų lėšomis. 
Žodžiu, poetas, norėdamas pasi
dalinti savo kūryba su skaityto
ju, turėjo arba turėti draugų 
smulkiosiose leidyklose, arba 
stiprų organizacijos užnugarį, 
arba turtingą draugą, arba pa
galiau — storą savo piniginę. 
Visa tai sakau, ne kaltininkų 
ieškodamas, tik pabrėždamas, 
kad grožinės literatūros leidime

Vida Kiikštoiaitytė Auka
Iš Kudirkos—Kalantos temos konkursinės parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj (žiūr. 8 psl.)

(Lietuvių foto archyvas)

pas mus svarbią rolę vaidino 
mecenatai ir mecenatų ar orga
nizacijų remiamos mažosios lei
dyklos.

Viena iš tų mažųjų buvo ir 
Ateities leidykla, kurią tvarkė 
apsukrusis kun. V. Dabušis. 
Nors ir ypatingai neakcentuo
dama grožinės literatūros, Atei
ties leidykilos buivo išleista visa 
eilė poezijos įknygų, tai A, Jas- 
manto “Gruodas”, V. Bogutaitės 
“Veidrodis jūros dugne”, D. Sa- 
dūnaitės “Vasaros medžiuose” 
ir S. Šakytės “Alkana žemė”. 
Bet visų tų knygų leidimui rei
kėjo atskirti mecenatų. Todėl 
leidyklos sąrašuose poezijos 
knygos pasirodydavo atsitikti
nai, ne planuotai.

Kai 1968 m. Ateitininkų Fede
racijos valdyba persikėlė Dėtroi- 
tan, buvo svarstomas siūlymas 
suaktyvinti Ateities leidyklos 
veiklą grožinės literatūros srity
je. Bet čia vėl buvo atsimušta į 
ekonomines užtvaras — iš kur 
pinigų. Tuomet kilo mintis, kad 
užuot medžiojus pavienius me
cenatus,, į grožinnės literatūros 
finansavimą reikėtų įjungti pla
tesnį būrį žmonių. Mums tuo

met atrodė, kad kolektyvinis 
ateitininkų įnašas kultūrinėje 
srityje galėtų būti didesnis. 
Žmonėse matėme ir gerų norų ir 
entuziazmo kultūriniams reika
lams, tik trūko organizuotų pa
stangų. Tikėdami, kad grožinės 
literatūros leidimui bus verta ir 
reikalinga darbo dirva, ryžomės 
tuos gerus norus ir entuziazmą 
organizuoti. Taip ir atsirado 
Ateities Literatūros fondas.

— Ar nėra paslaptis, kas bu
vo Ateities Literatūros fondo 
organizatoriai ir kaip fondas da
bar veikia?

— Nuo pat pradžios, reiškia 
nuo 1969 m., Fondo valdyboje 
uoliai darbuojasi Janina Udrie- 
nė, mūsų čikagiškis “agentas” 
Vaclovas Kleiza, toliau gyvenan
ti, bet savo patarimais ir redak
cine talka nepamainoma dr. Vik
torija Skrupskelytė. Vėliau įsi
jungė dr. Romualdas Kriaučiū
nas ir mano kaimynė Marija Ba
jorūnienė, kuri,, kun. Dabušiui 
pasitraukus, eina Ateities lei
dyklos reikalų vedėjos pareigas 
ir be kurios nežinau ką bedary
tume. Kaip dažnai atsitinka, iš
sižiojus me laiku ir ne vietoje, 
man teko viso šio reikalo pirmi- 
ninkystės titulas.

Fondas veikia labai paprastai. 
Jį sudaro nariai, įmokėję metini 
įnašą. Surinktom lėšom 
suojame knygas, kurias 
Ateities leidykla atskira 
nės literatūros serija.

finan- 
leidžia 
groži-

rinkinyje lieka ištikimas sau. 
Nesikartojantis, bet lengvai at
pažįstamas. Todėl Šlaito poezijos 
mėgėjam “Pro vyšnių sodą” bus 
puiki šventė, o tie, kurie jo kaip 
poeto nepemeša (tokių žinau du, 
bet gal yra ir kiek daugiau) 
norės trenkt knygą pakampėn, 
nežiūrint D. Stončiūtės simpa
tiško aplanko ir kietų viršelių. 
Man šiame rinkinyje daro įspūdį 
Šlaito sugebėjimas ramiai ir in
tymiai mąstyti senatvės būseną. 
Jis čia nekeikia laiko, nespiau- 
do likimui į veidą, negrąžo ran
kų dėl praėjusių dienų ir žuvu
sių meilių. Ir svarbiausia, kad 
poetiniu žodžiu įtikina, jog šia
me pasaulyje yra bent vienas 
žmogus, kuriam į gražesnį gy
venimą “nėra kelio, išskyrus pu
siau surūdijusius vartus, kurie 

DVIDEŠIMT TREČIAS “DRAUGO”
ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt trečiąjį konkursą. Raskraščius įteikti pas
kutinė data yra 1973 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija. 
Šiemetinio konkurso mecenatai inž. Antanas ir Marija Rudžiai.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629.

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premljuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. '

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

veda pro vyšnių sodą ir kapiny
ną.”

Jurgio Jankaus “Užkandis” 
įdomus jau vien tuo, kad tai pir
mas autoriaus pasirodymas mū
sų prozos rinkoje po 17 metų 
pertraukos. Rinkinį sudaro pen
kios novelės ir trys ilgesni pro
zos gabalai, kuriuos Lietuvoj 
dabar, tur būt, vadintų apysako
mis. Tematika čia įvairi — su
tiksime ir nepriklausomybės lai
kų mokytoją ir amerikonišką 
graborių. Bet visur Jankus lieka 
gabiu pasakotoju, taip kaip pri
simename jį iš ankstesniųjų 
knygų. Jei skaitytojas prasiverš 
pro rūstų pilietį, lazda saugo
jantį R. Laniausko aplanką, ne
sigailės. Jo lauks įdomus susi
tikimas su intriguojančiais Jan
kaus žmonėmis.

— Ar yra, Jūsų manymu, dar 
pakankamas domėjimasis litera
tūrine kūryba išeivijoje ir ką 
čia reikėtų kam nors daryti, kad 
ūpas rašyti ir skaityti per greit 
neišsektų?

— Aišku,, nepakankamas. Ne
gi sakysi, kad viskas tvarkoj, 
kai lietuviška kolonija, savo di
dumu besivejanti Chicagą, užsi
sako tik keturis naujai išėjusios 
knygos egzempliorius?

Bet antra vertus, gal dar ir 
pakankamas. Juk vis tiek dar 
žmonės šiek tiek knygų nuper
ka, į literatūros vakarus ateina, 
kartais net literatūrinėm temom 
pasiginčija. Gal nereikėtų per 
daug vaitoti, žinant, kad mūsų 
čia nedaug ir kad skaitytojus 
sparčiai muša iš rikiuotės elekt
roniniai ir motorizuoti laisvalai
kio linksmybių įnagiai.

Ką daryti? Mums reikia su
organizuoti padorų knygų pla
tinimo tinklą (rimtas uždavinys 
LB Kultūros Tarybai), reikia 
daugiau literatūrinės reklamos 
spaudoj, reikia daugiau tiesiogi
nio kontakto tarp rašytojų ir 
mokyklose pratinti prie dabarti
nės literatūros, pradedant ne 
nuo Donelaičio ir Vaižganto, bet

(Nukelta į 7 psL)

— Šiomis dienomis Ateities 
leidykla vėl išleido net dvi kny
gas: Vlado Šlaito eilėraščių rin
kinį "Pro vyšnių sodą” ir Jur
gio Jankaus novelių rinkinį I 
"Užkandis”. Ką Jūs galėtumėte 
trumpai pasakyti apie šiuos du 
leidinius ir kokio jų priėmimo 
tikitės iš mūsų literatūrinės vi
suomenės.

— .Vladas Šlaitas naujame i
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Ginčas dėl Bažnyčios-II

Šventųjų ir 
nusidėjėlių 
Bažnyčia

Kertinė paraštė

A. RUBIKAS

(Tęsinys iŠ praėjusio šeštad.)

Bažnyčios aptartis

Po Bažnyčios reforminip sųsjrin- 
Idmo Tridente Pijus V (antroje 16- 
to Š. pusėje) išleido katekizmą, pa
vadintą Romos katekizmu (Catechis- 
mus Romanus). Jame Bažnyčia yra 
aptarta kaip po visą pasaulį papli
tusi tikinčiųjų bendrija (populus 
fidelis per universum orbem disper- 
sus). O 17-tam šimtmety labai įta
kingas teologas kardinolas Beliarmi- 
nas savo katekizme Bažnyčią aiški
na kaip tikinčiųjų bendruomenę, 
sujungtą tarpusavy tuo pačiu krikš
čionišku tikėjimu, tais pačiais sak
ramentais ir vadovaujamą teisėtų 
ganytojų, visų pirma Kristaus vie
tininko žemėje, Romos popiežiaus. 
Kaip matyti, ši paskutinioji aptar
tis pabrėžia juridinį elementą: Baž
nyčios išorinę struktūrą, jos organi
zaciją, jos hierarchiją bei šios lei
džiamus potvarkius bažnytiniam 
gyvenimui tvarkyti. Tai buvo bū
dinga aniems krikščionių nesantai
kos laikams.

Bet nė vienoje tų aptarčių nėra 
sakoma, kad “Bažnyčia nėra žmo
gus”, arba kad ji būtų dieviška, 
kaip anas autorius “Darbininke” ir 
“T:viškės Žiburiuose” yra tvirtinęs.

Po pirmojo pasaulinio karo, kovoms 
su protestantais aptylant. Bažnyčio
je pradeda reikštis kitas jos sam- 
protis. Jis iškelia ne tiek hierarchi
nę Bažnyčios struktūrą, kiek šven
tosios Dvasios veikimą joje. Dabar 
teologai grįžta prie senojo, apaštalo 
Pauliaus pateiktojo Bažnyčios sam- 
pročio, kad ji, būten, yra Kristaus 
kūnas. Tai iškilmingai paskelbia Pi
jus XII enciklikoje apie mistinį Kris
taus kūną (1943 m.).

Enciklika davė naujų galingų 
impulsų mokslui apie Bažnyčią bei 
pačiam bažnytiniam gyvenimui Bet 
kartu čia kilo pavojus Bažnyčią ta
patinti su pačiu Kristumi. Dėl to 
teologijoje, kuri kūrėsi po enciklikos 
Mystici Corporis Christi, iškilo 
klausimas: kokiam santyky yra Kris
tus su savo Bažnyčia? Čia ir pasiro
dė, kaip be galo svarbų teisingai 
aiškintis Pauliaus mokslą ir nepa
siduoti jokiai bažnytinei romanti
kai, bandančiai tapatinti Bažnyčią 
su dieviškuoju Kristaus asmeniu. 
Tokia tapatybės teologija išleisda
vo iš akių bažnytinio gyvenimo tik
rovę. Ji pradėdavo neigti ne tik nuo
dėmingumą Bažnyčioje, bet kartu ir 
pataisų bei reformų jos gyvenime 
reikalingumą. Juk norėti reformuoti 
dieviškus dalykus būtų nesąmonė. 
Tapatybės teologija vedė į trjumfa- 
lizmą, tai yra savęs liaupsinimą. 
Triumfalizmo atstovai gynė esamą 
padėtį, nenorėjo reformų, vedė pro
pagandą prieš reforminį Vatikano 
susirinkimą (ir šiandien tebeveda) 
ir puolė tuos, kurie bandė atkreip
ti dėmesį į taisytinus dalykus baž
nytiniam gyvenime. Triumfalizmas 
viską grindė Kristaus asmeniu. Juk 
Kristus apie save yra pasakęs: “Kas 
iš jūsų gali įrodyti manyje nuodė
mę?” (Jono, 8, 46). Tuo remdamiesi 
triumfalistai tvirtino, kad ir Bažny
čioje negali būti nuodėmės, nes ji 
yra Kristaus kūnas. Dėl to anas au
torius, rašydamas apie Bažnyčią ir 
nūdienį nerimą, nustebęs klausia: 
“Nejaugi ir Bažnyčioje galima ieš
koti ir rasti nerimo? Kalbėti apie 
nerimą Bažnyčioje, bent mums taip 
regisi, reiškia nesuvokti, kas yra ne
rimas, arba nesuprasti,.kas yra Baž
nyčia”. Ir čia pat jis paaiškina dėl 
ko: “Nerimas yra stoka vidinės ra-

\ A
mybės. O vidinės ramybės nėra ten, 
kur yra nedarna, kur yra netikru
mas, kur yra kaltė. Vadinasi, neri
mas savo esme yra neigiamas reiš
kinys. Ar toks neigiamas reiškinys 
galimas Bažnyčioje”? Čia autorius 
tuos savo išvedžiojimus šitaip grin
džia: “Nėra nerimo Kristuje. Negali 
taigi jo būti nei Bažnyčioje”, (žiūr. 
“Tėviškės Žiburiai”, 1972 m. Nr. 
33-34).

Dabar tenka pažiūrėti, ant kokių 
kojų šitokia tapatybės teologija sto
vi?

Apaštalo Pauliaus mokslas

Aiškindamas kas yrą Bažnyčia, 
apaštalas Paulius griebėsi genialaus 
palyginimo. Jo aiškinimo išeities 
tašku buvo švento Rašto Senojo 
Testamento Pradžios knygos II-ro 
skyriaus, 23 ir 24 eilutės. Tenai yra 
pasakojama apie Ievos sutvėrimą. 
Adomas, ją pamatęs, tarė: “Štai da
bar yra kaulas iš mano ktiulo ir kū
nas iš mano kūnol Ji bus vadina
ma Žmona, nes iš žmogaus paimta. 
Todėlęi žmogus paliks savo tėvą ir 
motiną ir glausis prie savo moters: 
ir bus du viename kūne”.

Šiais paskutiniais žodžiais: “ir bus 
du viename kūne” remiasi naujasis 
apaštalo Pauliaus aiškinimas, kas 
yra Bažnyčia. Kaip matyti, ieškoda
mas pavyzdžių Kristaus santykiui 
su Bažnyčia išreikšti, apaštalas grie
bėsi sutuoktinių santykio. Pauliaus 
mokslu, kaip vyras ir moteris su
daro vieną kūną, taip ir Kristus 
su Bažnyčia. Todėl jis klausia korin- 
tiečius: ar nežinote, kad esate Kris
taus sąnariai? (plg. 1 Kor. 6, 15).

Čia apaštalas cituoja jau minė
tą Senojo Testamento vietą: “Nes 
(sako) du bus vienas kūnas” (I 
Kor. 6, 15), — suprask: Kristus ir 
Bažnyčia.

Laiške efeziečiams Paulius, duo
damas visą eilę pamokymų krikš
čionių šeimoms, primena joms Kris
taus santykį su Bažnyčia ir jį prista
to kaip pavyzdį krikščionių sutuok
tiniams: kaip Kristus myli Bažnyčią, 
taip ir jie turi mylėti vienas kitą. 
Jis čia tiesiog parafrazuoja aną jau 
minėtą Senojo Testamento vietą, 
sakydamas: “Nes mes esame jo 
(Kristaus) kūno sąnariai, iš jo kū
no ir iš jo kaulų” (5, 30). O taip 
yra kalbėjęs Adomas, sutverus Ievą. 
Taigi Adomo ir Ievos santykis turi 
mums nušviesti Kristaus ir Bažny
čios santykį. Dėl to Paulius rašo: 
“Žmogus paliks savo tėvą ir motiną 
ir laikysis savo moters, ir du bus 
vienas kūnas. Ta paslaptis didelė; 
aš sakau Kristuje ir bažnyčioje (Su
sirinkime)” (Efez. 5, 31-32).

Aiškindamas Kristaus ir Bažny
čios santykį kaip vyro ir moters, 
apaštalas čia aiškiai skiria Kristų 
nuo Bažnyčios, — jis jųdviejų ne
tapatina. Tai matyti kad ir iš ši
tokių jo išsireiškimų: “Kristus yra 
Bažnyčios galva” (Efez. 5, 23). 
“Kristus mylėjo Bažnyčią ir pats sa
ve atidavė už ją” (5, 25). Kristus 
peni ir globi Bažnyčią (plg. 5, 29). 
“Kristuje ir Bažnyčioje” (5, 32).

Bažnyčia, būdama Kristaus kūnu, 
dar netampa Kristumi. Tiesa, Kris
tus ir Bažnyčia sudaro vieną kūną, 
bet šito aiškinimo išeities tašku 
yra sutuoktinių tapimas vienu kū
nu. O šie, nors ir tapę vienu kū
nu, netampa vienu ir tuo pačiu da
lyku: vyras nepasidaro moterimi ar 
moteris vyru. Taip ir šičia: Kristus, 
Bažnyčią padaręs savo kūnu, jos 
nepaverčia savimi. Jis tik sueina į
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nepaprastai glaudų meilės santykį 
su Bažnyčia.

Du skirtingi atžvilgiai

Tame Kristaus ir Bažnčios mei
lės santyky yra du skirtingi atžvil
giai arba dvi skirtingos kryptys. Iš 
vienos pusės tai yra Kristaus meilė 
Bažnyčiai. Ji yra tobula, dieviška, 
pilna, nedaloma, galutinė, neatšau
kiama. Kristus savo kūno — Baž
nyčios niekad neapleis. Jis jai nie
kad nepasidarys neištikimas, nes 
kaip Paulius sako, “jis to savo kūno 
Išganytojas” (Efez. 5, 23). “Niekas 
niekados nelaikė savo kūno neapy
kantoje; bet penį jį ir globi” (5,29). 
Be to, Naujojo Įstatymo sandora re
miasi Kristaus krauju, pačiu ■di
džiausiu meilės įrodymu.

Bet čia yra ir kitas atžvilgis arba 
kita kryptis: tai Bažnyčios ištikimy
bė Kristui. Kadangi Bažnyčia yra 
“po visą pasaulį paplitusi tikinčių
jų bendrija” (Romos katekizmas), 
tai yra nuodėmingų žmonių sam
būris, tai jos meilė bei ištikimybė 
Kristui gali būti ir netobula, silp
na, atšąlanti. Ir iš tikrųjų: kiek
vieną sekmadienį apie altorių susi
renkanti Bažnyčia maldauja savo 
Viešpatį: Viešpatie pasigailėk, Kris
tau pasigailėk! Ji atsiprašo dėl savo 
neištikimybės.

Šie du minėti atžvilgiai arba dvi 
meilės linijos: tobulos dieviškos ir 
netobulos žmogiškos susikryžiuoja 
viename Kristaus kūne. Jos ir pada
ro tai, kad Bažnyčia, nors ir būda
ma Kristaus kūnas, nors ir būdama 
Naująja Sandora, vis dėl to dar nė
ra atbaigta, tobula Dievo karalystė, 
tokia, kokia ji bus laikų pabaigoje: 
be raukšlių, be dėmių. Raukšlės ir 
dėmės yra jos žemiškojo gyveninio 
dalis.

Viešpats savo pamoksluose apie 
Dievo karalystę liepia visus jos mels
ti, jos prašyti, jai rengtis ir daryti 
atgailą. Antraip visi pražūsite, sako 
jis. O Tėve mūsų, maldoje jis deda 
į savo pasekėjų lūpas žodžius: “Te- 
ąteinie Tavo karalystė!”

Vatikano susirinkimas, paaiški
nęs, kad Bažnyčia yra Kristaus avi
dė, dirva, pastatas, Sužieduotinė, vis 
dėlto sako: “Tačiau, kol Bažnyčia 
keliauja šioje žemėje, toli nuo Vieš
paties, ji žiūri į save kaip tremtinę 
ir siekia, ilgisi to, kas yra anapus, 
kur Kristus sėdi Dievo dešinėje, kur 
su Kristumi Dievuje slypi jos gyve
nimas, laukdama meto, kada ji pa
sirodys su savo Sužieduotiniu, supa
ma garbės” (Bažnyčia, 6).

Taigi, garbė dar nėra pasiektas 
dalykas, ir metas dar neatėjęs.

Bažnyčios šventumas

Bažnyčios šventumą galima su
prasti tik Kristaus su Bažnyčia san
tykio šviesoje arba to vieno kūno 
perspektyvoje, kurį sudaro Kristus 
su tikinčiaisiais. Tame kūne susikry
žiuoja Kristaus tobula meilė bei jo 
šventumas su Bažnyčią sudarančių 
žmonių nuodėmingumu- Bažnyčia 
yra dėl to šventa, kad Kristus, jos 

Sužieduotinis, yra šventas. Bet iš 
tikrųjų tai yra ne Bažnyčiai pri
klausančių žmonių, o Viešpaties 
šventumas. Bažnyčios šventumas 
yra jos Sužieduotinio šventumas. 
Bažnyčia yra dėl to šventa, kad ji 
yra amžina Kristaus Sužieduotinė. 
Tai yra Kristaus šventumas, kuris 
spinduliuoja Bažnyčioje, nežiūrint 
jos nuodėmių.

Jei žiūrėsi į Bažnyčia tik vienu 
atžvilgiu, tai yra jei joje matysi tik 
Viešpaties šventumą bei meilę, ki
taip sakant, jei Bažnyčią tapatinsi 
su Kristumi, jų vieno nuo kito ne- 
skirdantas, tai aišku, tada pradėsi 
neigti Bažnyčioje bet kokius neigia
mus reiškinius ir pasipriešinsi 
bet kokiems reforminiams sąjū
džiams. Taip ir daro šiandien tapa
tybės arba savęs liaupsinimo teolo
gijos šalininkai. Pagal juos Bažny
čia yra jau savo garbėje. Tokio Baž
nyčios sampročio šalininkai nejučio
mis išbraukia eschatologini Bažny
čios požiūrį: jie pamiršta, kad Baž
nyčia yra dar tik pakeliui į tą gar
bę. Jie jaučiasi jau atsidūrę dan
gaus Bažnyčioje arba dangiškoje Je
ruzalėje (prisiminkim autoriaus po
sakį: “Bažnyčia yra dangiška”) ir, 
kaip žinomas teologas J. Ratzinger’ 
is pastebi, jie tampa paikomis mer
ginomis, kurios degina aliejų savo 
lempose, švęsdamos savo žemės 
triumfus, užuot laukusios Viešpa
ties, vietoj besirengusios jį pasitikti.

Nerimas Bažnyčioje dėl jos silp
nybių, dėl jos nuodėmių nėra nei
giamas reiškinys, kaip anas autorius 
buvo bandęs išvedžioti. Štai šv. Au
gustinas sako, kad nerami yra žmo
gaus širdis, kol neatsilsės Dievuje, 
o apaštalas Paulius visus primygti
nai perspėja: “Vykdykite savo iš
ganymą su baime ir drebėjimu” 
(Pilyp. 2, 12).

Nusidėjėlių Bažnyčia

Romos katekizmas aiškina, kad 
Bažnyčiai priklauso ir blogieji 
(“etiam mali in Ecclesia continen- 
tur”). Jis tai laiko tvirtu Katalikų 
Bažnyčios tikėjimu (“Catholica fi
des vere et constanter affirmet”). 
(Žiūr, Pars I, Caput 10, Quaestio 
7).

Tai plaukia iš Kristuas misijos, 
jo uždavinio. Jis, Šventasis, Tobula
sis, ne tam gyveno čia žemėje, ir 
šiandien sėdi Dievo Tėvo dešinėje 
ne tam, kad nusidėjėlius atmestų, 
atstumtų, pasmerktų, o tam, kad 
juos perkeistų, ant savo pečių neš
tų, išneštų ir išgelbėtų. “Dievas 
nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį pa
saulio teisti, bet kad pasaulis per jį 
būtų išgelbėtas”, aiškino pats Kris
tus Nikodemui (Jono, 3, 17). Dėl to 
ir Kristaus kūnas — Bažnyčia, ne 
tik pakenčia ir toleruoja nusidėjė
lius, bet, kaip gražiai yra pasakęs 
Vatikano susirinkimas, ji juos “ap
globia” (Bažnyčia, 7). Ji juos neša 
ant savo pečių, kartu su Kristumi, 
kaip ir jis, prisiimdama tarno pavi
dalą ir save pasižemindama (plg. 
Pilyp. 2J-8). Todėl nors ir šventa 
(kadangi jos Viešpats yra šventas) 

ji yra nusidėjėlių bei netobulųjų 
Bažnyčia. Ji apglobia ir patį men
kiausią, ir patį nuodėmingiausią sa
vo narį, ir tai ne tik žodžiu, bet ir 
širdimi.

Štai dėl ko pirmaisiais krikščiony
bės amžiais atgailos būdavo viešos. 
Ne tam, kad atgailojančius pažemin
tų ar kitų paniekai išstatytų, bet 
kad visus, visą Bažnyčią įtrauktų 
į šių atgailą, — kad visa Bažnyčia 
su atgailojančiais melstųsi, viltųsi, 
tikėtųsi nuodėmių atleidimo, dova
nojimo ir kartu su jais stiprėtų mei
lėje. Juk Bažnyčia yra išraiška tos 
begalinės Dievo meilės, kuri vertė 
Kristų sėstis prie vieno stalo su nu
sidėjėliais ir muitininkais (kitų nie
kinamais). Štai žinomas fariziejų 
priekaištas: “Kam jūsų mokytojas 
valgo su muitininkais ir nusidėjė
liais”? (Mato, 9, 11). “Štai žmogus 
rijūnas ir vyno gėrėjas, muitįninkų 
ir nusidėjėlių prietelis” (11, 19). O 
Kristus atsakydavo fariziejams: 
“muitininkai ir paleistuvės eis pirm 
jūsų Dievo karalystėn” (Mato, 21, 
31); jų pirmenybę lemia įtikėjimas 
Kristumi.

Šitokia Kristaus laikysena vertė 
apaštalą Paulių antram laiške ko- 
rintiečiams Kristų net sulyginti su 
nusidėjėliais: “Iš nežinojusio nuo
dėmės jis dėl mūsų padarė nuodė
mę, kad mes jame būtumėm teisybė 
Dievui” (5, 21). Tai reiškia, kad 
Dievas Jėzų Kristų sulygino su 
nuodėme arba leido ant jo nuodė
mės prakeikimą. Skvireckas aiškina, 
kad žodį “nuodėmę” reikia suprasti 
kaip auką už nuodėmę.

Kristus dalinasi su nusidėjėliais 
jų likimu: jis juos prisiima, juos ne
ša ant savo pečių. Jis neatsiriboja 
nuo nusidėjėlių kaip nuo kokios ne
švariųjų kastos, bet apglobia, kad 
perkeistų bei pašventintų. Jo pats 
didžiausias įsakymas yra meilės įsa
kymas. O mylėti reiškia angažuo
tis dėl kito, jj prisiimti tokį, koks 
yra, dalintis su juo tuo, ką pats turi. 
Tai reiškia tapti jo likimo draugu.

Anas autorius rašo: “Negalima 
spręsti apie Bažnyčią iš silpnųjų ir 
nuodėmingųjų, nes šie yra mirę 
nariai, ir todėl nėra atstovaują Baž-
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lengvinti) pasirinkimą sau tinka
mos “grupės". Knygų turime aps
čiai, tik skaitytojas turėtų apsi
spręsti, ko jis pageidauja, ko jis 
nori, kuris rašymo būdas, kokia 
įvykio slinktis (lėta, greita, puoš
ta, “nuoga”, su apmąstymais, į- 
forminta) jam patinka. Knyga, 
ypač grožinė, visuomet turės as
menišką autoriaus štampą, bet jo 
kūriniai skaitytojui, ypač tiems, 
kurie nesusigaudo, ką reikėtų 
jiems skaityti ir nuo kurio pra
dėti, gal ir kris j minėtas skai
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tytojo patogumo dėlei čia pateik
tas penkias schematiškas grupes.

Kai atsibosta mėgstamos prog
ramos televizijoj, kai neužtenka 
“trynimosi alkūnėmis”, pažinties, 
ar rašytojų straipsnių laikraščiuo
se, atverskime tada jų grožinį la
pą ir, pasirinkę, skaitykime ir jį.

O šios vasaros atostogų laisva
laikiui labai gerą dovaną mums 
pateikia ir įpinmaime puslapy pri
statoma Ateities literatūros fondo 
leidykla: Jurgio Jankaus novelių 
rinkinį “Užkandas” ir Vlado Šlai
to naują poezijos knygą “Pro vyš
nių sodą”. P. Mel.
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Du Jurgiui Baltrušaičiui 
dedikuoti eilėraščiai
Kelios užuominos, poeto gimimo šimtmetį minint

BRONIUS VAŠKELIS

J. Baltrušaitis mėgo dedikuoti 
eilėraščius savo artimiesiems 
draugams. Jo draugai, kaip pvz. 
Balmontas, Briusovas, Ivanovas, 
taip pat dedikavo jam keletą sa
vo eilėraščių. Kiekviename jų 
randame ką nors bendro su pa
čiu Baltrušaičiu arba jo kūryba. 
Vienur — prisiminimų bei pa
šnekesių nuotrupos, kitur — jo. 
budo vienas kitas bruožas ar es
mingesnė jo poezijos detalė.

Lietuvių poetų, dedikavusių ei
lėraščius J. Baltrušaičiui, yra ne
daug. Norėčiau pateikti du tokius 
eilėraščius: tai pasirodžiusio su 
poezija jau pirmajame nepriklau
somos Lietuvos dešimtmetyje po
eto Antano Miškinio ir “pokario 
vaiko” poeto Jono Juškaičio.

A. Miškinio eilėraštis buvo pir
mą kartą išspausdintas dienrašty
je “Ateitis”, Kaune, 1944.II.5. 
Šiek tiek pakeitęs, jį įdėjo į savo 
poezijos rinktinę “Poezija” (Vil
nius, 1970). Dedikacija J. Balt
rušaičiui pakeista dviejų eilučių, 
paimtų iš Baltrušaičio rusiškojo 
eilėraščio “Varpas”, motto. Pas
kutinio posmelio antroji eilutė 
“Girdis žemėje balsas Kūrėjo” 
pakeista į “Pasigirsta jo balsas — 
kūrėjo”. Kiti pakeitimai yra ma
žiau žymūs. J. Juškaičio dedikuo
tas eilėraštis Baltrušaičiui iš
spausdintas jo poezijos rinkinyje 
“Mėlyna žibutė apšvietė likimą” 
(Vilnius, 1972).

Miškinio eilėraštyje, rašytame 
vos mėnesiui praėjus nuo poeto 
mirties, perteiktas Lietuvos peiza
žas, kuriame vyrauja to skaudaus 
netekimo momento gedulinga 
pagarba ir sielvartinga rimtis. 
Bažnyčios varpai, įgavę baltru- 
šaitišką žynio išmintį, skelbia pa
sauliui apie mirusio poeto, sto
vėjusio aukščiau minios, tarsi ne- 
tilpusio savo epochoje, nemirtin
gumą; jo kūryba ramunėlės sim
boliu jį įamžino lietuvių litera
tūroje.

J. Juškaičio atgimstančius gam
tos peizažas primena Baltrušaičio 
poezijos pasaulėvaizdį. Bespalvė
je pavasarėjančioje aplinkoje dar 
nematoma, o tenujaučiama, gai
valinga jėga yra, tarsi, lyginama 
su Baltrušaičio neopJ atomiškoje 
visatoje amžinybės buvimu. Juš- 
kaitis girdi augmenijos ir gyvūni
jos baltrušaitišką džiaugsmo gies- 
mę.

Miškinis ir Juškaitis, šiaip skir
tingo braižo ir pasaulėjautos po
etai, keliais atvejais suartėja: 
vandens spalvos, karklo žydėjimo 
įvaizdžiais (tur būt, Juškaitis šiuo 
atveju neišvengė Miškinio eilė
raščio įtakos?), taip pat gamtos 
giesme. Miškinio eilėraštyje ta 
giesmė kaupia poeto netekimo 
gėlą ir skelbia jo amžinumą, o 
Juškaičio — atgimstančiųjų gyve
nimui džiaugsmą. Tokiu būdu 
Baltrušaičio suvoktąją amžinąją 
būtį abu poetai aiškiai sieja su 
nepraeinamumu: vienas mato 
kūryboje, kitas gamtoje.

A. Miškinis asmeniškai J. Balt
rušaitį pažinojo ir su juo susira
šinėjo. Baltrušaičiui mirus (1944. 
1.3) Miškinis parašė du straips
nius: “Mano pažintis su Jurgiu 
Baltrušaičiu” (“Lietuviai”, 1944. 
1.13) ir “Ir Jurgis Baltrušaitis pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo” (“Žibu
rėlis”, 1944.III.1).

Miškinio pirmoji pažintis su 
Baltrušaičiu buvusi dar 1925- 
1926 metais. “Mes tada su Jonu 
Kuosa-Aleksandriškiu, — rašo A. 
Miškinis pirmajame minėtame 
straipsnyje, — moksleiviai, pas
kui studentai, susipažinę su klasi
kais ir romantikais, per knygas

priėjom prie naujųjų laikų. Rusų 
simbolistų poezija darė gilaus įs
pūdžio nę vien pati per save, bet 
ir dėl savo idealistinės pasaulė
žvalgos, dėl savo kontrasto tarp 
tikrovės ir žmogaus sukuriamo 
idealo. Greta A. Bloko, K. Bal- 
monto, K. Bielyj ir kitų simbolis
tinės poezijos žiedų aptikome ir 
Jurgį Baltrušaitį. Tuo pačiu metu 
sužinojome, kad jis ne tik iš pa
vardės yra mūsiškis. Tarp skais
taus ir skambančio Balmonto, 
tarp lakaus, plataus ir nenurims
tančio Bloko, mes tada pastebė
jom Baltrušaičio gilumą. Poetas 
mintytojas nesužeidžia širdies iš 
pirmųjų eilučių, bet pamažu pa
traukia, priverčia giliau jausti 
bei mąstyti ir iš širdies nebeiš- 
krinta. Ta poezija, kaip taurusis 
metalas, nenustoja savo svorio ir 
vertės. Skaitydami jautėme, kad 
iš savo bohemos kolegų Jurgis 
Baltrušaitis išsiskiria ramumu; 
gal tai ir bus, tarėme, lietuviškas 
įgimtas pagrindas, nes lietu
vis nemoka nei garsiai džiū
gauti, nei tuo labiau gar
siai verkti. Mes tada buvome 
labai jauni ir, gal būt, vienu at
žvilgiu vienašališkj: garsiai apie 
tai nešnekėdami, nenorėjom at
leisti didžiam poetui, kam jis, 
būdamas tikriausias lietuvis, rašo 
rusiškai... Paskui laikas mūsų 
pažiūrą keitė: ar gaila, galvojom, 
jei mūsų kūno ir kraujo žmonės 
visa širdim ir talentu prisideda 
prie žmonijos kultūros kūrimo ir 
puoselėjimo. Praslinko dar pora 
metų, ir Balys Sruoga paskelbė 
Jurgį Baltrušaitį rašant lietuviš
kai. Ne tik mušt), bet ir visų 
džiaugsmas buvo didelis. Iš pa
viršiaus kukli, bet labai nuostabi 
“Ramunėlė”, 16 eilučių eilėraštis, 
įtikino skambančio lietuviško žo
džio galingumu”.

Maždaug po 10 metų Miškinis 
sutikęs pirmą kartą Baltrušaitį 
Kaune, jam lankantis tarnybi
niais reikalais. Tame pačiame 
staipsnyje Miškinis tęsia: “Ėjom 
tada ilgu, apytamsiu Lietuvos

Viešbučio koridorium su Kaziu 
Binkių ir susitikom malonios iš
vaizdos senyvą poną. Įlinkis tada 
ir mane jam perstatė. Negavau 
patirti, ar jis mane buvo anks
čiau girdėjęs, bet iškalbingasis 
Binkis taip gyvai vedė pokalbį, 
kad mums net buvo progos apsi
keisti komplimentais. Trumpas 
buvo keliolikos minučių pasikal
bėjimas apie orą, politiką ir li
teratūrą, bet ilgam laikui įsidė
mėjau ramią kalbą, gilias akis ir 
labai inteligentingą, kartu labai 
mūsišką, veidą. Toks jis man ir 
dabar akyse tebesimato.

Prasiautėjus bolševizmui, pra
ūžus pro mūsų žemelę fronto 
audrai, netrukus gavau pakietė- 
lį, paskui ir kitą. Tai buvo Jono 
Kuosos-Aleksandriškio, pasitiku
sio po karo audros svetur, rinki
nėlis “Be tėvynės brangios” ir 
Jurgio Baltrušaičio “Ašarų Vaini
ko” I! dalis su nedideliu laiške
liu. Svetur pasilikę mūsų tautie
čiai ne iš karto, matyt, sužinojo, 
kas čia mūsų bus gyvųjų tarpe 
likę po bolševizmo. Ar iŠ radijo, 
ar iš patekusios spaudos jų suži
nota apie kai kuriuos rašytojus, 
kartu ir apie mane. Trumpu laiš
keliu paprašiau duoti daugiau ži
nių. Taip ir užsimezgė ryšys su 
Jurgiu Baltrušaičiu; poetas per 
mane Lietuvos rašytojus ne vieną 
kartą painformavo apie save”.

Kapt. K. Martinkui lankantis 
Paryžiuje 1942 metais Baltrušai
tis įduoda “Aukuro dūmų” rank
raštį ir laišką B. Sruogai. Laiške 
(1942.VII.21) prašo, kad Sruoga 
peržiūrėtų, ar nėra kirčiavimo bei 
kitų klaidų ir jj perduotų Ant. 
Miškiniui, “laukdamas, kad jis 
bus greit išleistas”. Matyt, Miški
nio rūpesčiu, “Aukuro dūmai” 
buvo 1944 m. “Šviesos” spaustu
vėje surinkti ir, jei ne karo veiks
mai, būtų dar tą pačią vasarą iš
spausdinti.

J. Juškaitis, kaip ir Baltrušaitis, 
yra gimęs netoli Jurbarko (Balt
rušaitis — Paantvardžio, Juškai-

Poeto Jurgio Baltrušaičio kapas Montrouge kapinėse, Paryžiuje, Pran
cūzijoje. Nuotrauka daryta šių metų gegužės mėn. 3 d.

Poetas Jurgis Baltrušaitis (1873-1944) Lietuvos nepriklausomybės me
tais, kada jis ėjo Lietuvos atstovo pareigas Maskvoje.

ANTANAS MIŠKINIS

Giedojimas ant Nemuno
Jurgiui Baltrušaičiui 
vainiko vietoje

Levandrėlė ant Nemuno kranto 
Linksta linksta žemelėn juodojon.
Sieliai tykiai nustoja giedoję,
Rojaus paukščiai pavargę praskrenda...

Ir žydėdami karklai be žiedo 
Aukso Nemunui lingauja lingo.
Plukdo žinią varpai gedulingą,
Dyrinai nuaidėdami gieda —

Kad nemiršta tasai, kurs atėjo —
Ir keliai kruvini jau žvaigždėti:
Ne tai dienai kentėt ir žydėti
Su gyva kibirkštim Prometėjo.

Kad nenyksta tasai, kurs pamynė
Ir paniekino tai, kas praeina.
O gaivino mūs’ amžiną dainą
Ir pravirkdė įtūžusią minią.

Jam varge ir herojiniam žygy
Girdis žemėje balsas Kūrėjo...
Ir stebuklu keistu apkerėjo —
Ramunėlė giedodama žydi...

JONAS JUŠKAITIS

Pavasario vandens
tis — Kuturių kaime). Tačiau 
vien tai, kad Juškaitis gimęs 1934 
m., leidžia spėti, kad, geriausiu 
atveju, Juškaitis gali būti tik gir
dėjęs apie Baltrušaitį iš apylinkės 
žmonių bei Baltrušaičio giminių, 
ir tikroji jo pažintis su Baltrušai
čiu yra tik per Baltrušaičio kū
rybą. Pastebėtina, kad jis yra vie
nas iš nedaugelio jaunesniųjų po
etų Lietuvoje, kurie gerai susipa
žinę ne tik su Baltrušaičio kūry
ba, bet ir su literatūrinėmis sro
vėmis, kaip pvz., simbolizmu, ne
oromantizmu, impresionizmu ir 
pan. Juškaičio pirmasis poezijos 
rinkinėlis “Ir aušros ir žaros” 
(1962) ir antroji rinktinė “Mė
lyna žibutė apšvietė likimą” ne
išvengė šių srovių įtakos, ypač jų 
poetinio žodyno. Su pirmaisiais 
eilėraščiais nuo> 1954 m., jis iš
siskyrė savita, plačiai pasaulį ir 
žmogų aprėpiančia pasaulėjauta, 
individualia laužyto 
struktūra ir mąsliomis, 
sunkiai suprantamomis, 
ronlis bei įvardžiais.

Literatūriniuose puslapiuose 
Juškaitis retai pasirodydavo. 1958 
m. baigęs Vilniaus universiteto 
istorijos-filologijos fakultetą, ku
rį laiką dirbo “Literatūros ir me
no” redakcijoje. Vėliau sugrįžo į 
gimtuosius Kuturius. Atokesnis 
gyvenimas nuo literatūrinio gy
venimo kasdieninių įtakų bei 
nuotaikų, atrodo, Juškaičio kūry
bai atnešė tik gera; jo poezijoje 
nesijaučia slopinančių įtakų, kaip 
pvz., pasaulėjautos, poetinio žo
dyno ir minčių supanašėjimo, ku
rių neišvengia daugelis, ypač jau
nesniųjų, Lietuvos poetų.

Poezijai ir meninei kūrybai 
bendrai J. Juškaitis stato aukštus 
reikalavimus. Tai liudija jo at
sakymas į “Poezijos pavasario” 
1971 m. anketą apie lietuvių po
ezijos tendencijas, silpnybes, tau
tinių tradicijų santykiavimą su 
XX a. pasaulinės lyrikos poetine 
kultūra ir pan. Štai keletas bū
dingesnių jo pasisakymo “Opiau
sia — poezijos vertė” ištraukų, 
kurios, gal būt, padės daugiau 
suprasti J. Juškaičio požiūrį į kū
rybą ir tuo pačiu ir į Baltrušaitį.

“Mūsų poezija (užsimenu lyri
ką, nes ji labiausiai domina), 
kaip kūrybinė pastanga tautoje, 
gyvuoja jau ne ką nors išreikš
dama, o pati būdama reikšmė, 
nustebimas, kuriuo ieškome paži
nimo. Visų sluoksnių sudėtis, po
etika, struktūra sudaro jo esteti
nę vertybę, tikrai magiškomis ga
liomis skatinančią gyvenimo to
bulybei, tuo pačiu išeinančią į 
kultūros, visuomeniškumo sritį. 
Vidaus gyvenimo refleksija, ana
litinė mintis išstumia šalin apra
šinėjimus, natūralistinį, empirinį dėl jų nesutikimų, dėl bylų, dėl ir jo krauju valomas j“quoniam cor-

sakinio 
kartais 

metafo-

tikrovės suvokimą — savitas pa
saulio pergyvenimas; atsiranda 
gražių asociacijų, išmonės, žaidi
mo, konstruktyvaus mąstymo, 
kalbos žavesio, didingos fantazi
jos, transformuota sukurtinė tik
rovė autentiškai kalba apie savo 
laiką; interesų išplėtimas į visą' 
pasaulį, natūralus visuomeniško 
ir asmeniško susilydymas, patvir
tinantis, kad nėra paprasto ar 
nepaprasto, o tik nepaprastas 
dvasinis kelias lig visko atkreipia 
akį.

(...) Kūryba yra dvasingas pa
sipriešinimas brutaliam gyveni
mo chaosui, mirčiai, vertės užgi
mimas iš tamsos, savęs įprasmini
mas, ir autentiška, tur būt, kas 
nuoširdų, o nuoširdų, tur būt, 
to, kas estetiškai išreikšta, neme- 
luotumas. Išmintis ateina iš aukš
tos kultūros, dvasios šviesos, tad 
ir poezijoje tebegyvas didelių, in
tegralių asmenybių ilgesys.

(...) Tur būt, laikas ir mūsų 
poezijoje tikėtis XX a. sudėtingos 
dvasios, aukšto intelekto, komp
likuotos natūros, niuansuoto 
daugiaprasmiško mąstymo ir kal
bos organizavimo, įvairesnio san
tykiavimo su pasauliu, o ir pa
prastų tekstų vertingesnio skaid
rumo, laikas ne tik pratinti šiuo
laikiškai klausytis poezijos, bet 
ir aukšta kultūra siekti idėjos ir 
pavidalo sintezės, moderniosios 
lyrikos poetikos subtilybių, visų 
elementų darnos, daugiau inicia
tyvos eilėraščio formoje. Tokiame 
lygyje ir tradiciniai dalykai galė-

Jurgiui Baltrušaičiui

Žemės atvaizdą — pilnystę 
Davė mėnesiui naktis — 
Ženklu vandenio pražysti 
Žiedui karklo mūs, kuris 
Susiūbavo ant stataus 
Kalno — profily lietaus.

Jau atspindę vandens rytą. 
Karklo žiedas sužaliuos — 
Ant vandens jau parašytai 
šaukia žemę spinduliuos 
Iš numirusių gerasis 
Vandenų bėgimo garsas.

Vieversėlis saulę dievins, 
Ir krioklių garsai nakvos, 
Dienavo^, ir saulės dienos, 
Naktys mėnesio spalvos

Susilygins. Ir šit tarsi
Pirmą pavasarėlį
Karklas tam kalne, nuo tamsai 
Stūksančiam lig tamsai, vėlei 
žybso — gieda žemės tyrams, 
Kuo aukuro dūmas skyrės 
Nuo židinio dūmo.

tų duoti visuotinės reikšmės inte
lektualinę naujieną, kad ir tas 
pats kaimas, jei jis būtų ne senti
mentai, o neišvengiamybė, tyri
nėjant žmogų neatsietai nuo mū
sų senovinės pasaulėjautos, tau
tos likimo, šimtmečio vidurį sū- 
direbiniusių kataklizimų, nuo XX a. 
filosofijos, mokslo ir estetikos idė

jų, dabarties aktualijų”.
Be abejonės, šios Juškaičio 

mintys asocijuojasi su Baltrušai
čio teiginiais rusiškai rašytuose jo 
straipsniuose bei recenzijose, to
dėl galima manyti, kad ir Baltru
šaičiui skirtas eilėraštis yra rieat- 
sitilatinis reiškinys Juškaičio po
ezijoje.

ŠVENTŲJŲ IR NUSIDĖJĖLIŲ 
BAŽNYČIA

šv. Augusti- 
yra nusidėjė-

autorius pats

(Atkelta iš 2 pusi.) 
nyčiai”. (Draugas, 1973 m. sausio 
6 d.) o Romos katekizmas sako, kad 
ji yra po visą pasaulį paplitusi ti
kinčiųjų bendrija, ir 
nas aiškina, kad visi 
liai.

Tai rodo, kad anas
nėra supratęs Bažnyčios, ir savo aiš
kinimais nutolęs nuo tradicinio jos 
mokslo. Romos katekizmas Bažny
čios šventumą ir jos nuodėmingumą 
štai kaip grindžia. Jis nurodo į 
apaštalo Pauliaus pirmąjį laišką 
korintiečiams. Tą laišką apaštalas 
adresuoja: “Dievo bažnyčiai (ekle- 
zijai) Korinte, pašvęstiesiems Jėzu
je Kristuje, pašauktiesiems šventie
siems” (1, 2). Kaip matyti, korin- 
tiškius apaštalas vadina Bažnyčia, 
Dievo Bažnyčia, esančia Korinte, ir 
čia pat juos išbara dėl jų nuodė
mių: “Pašalinkite pikta iš savo pa
čių tarpo” (5, 13). Jis juos peikia

nepadorumo, dėl šy. Dvasioj dova
nų nepaisymo ir pan., vis dėlto 
laiško pradžioje juos pavadinęs 
šventaisiais bei pašvęstaisiais; dėl 
to, kad jie yra Jėzaus Kristaus. Ro
mos katekizmas pažymi, kad korin- 
tiškiai nusidėdavo prieš Dievo Dva
sią: “quos ut camales, et graviori- 
bus etiam nominibus aeriter objur- 
gat” (P. I, C. 10, Q. 12).

Kaip iš laiško matyti, Korinto pa
rapijoje pasitaikydavo ir gana dide
lių nusikaltimų, kad apaštalas 
jiems net grasindavo: “Ko jūs nori
te? Kad aš ateičiau pas jus su rykš
te? “ir juos maldaudavo; “apsivaly
kite nuo senojo raugo” (5, 7).

E vienos pusės Bažnyčia
nuodėmingų žmonių, nusidėjėlių 
Bažnyčia. Iš kitos pusės ji vis dėlto 
yra Kristaus Bažnyčia ir dėl to šven
ta Bažnyčia. Romos katekizmas tai 
šitaip aiškina: Bažnyčia yra Kris
taus kūnas, jo paties pašvenčiamas

yra

pus ėst Christi, a quo sanctificatur, 
cujusque sanguine ablultur”). Tai 
rodo, kad Bažnyčios Šventumas iš 
tiesų yra Kristaus šventumas, ir 
kaip toks nepaneigia tuo pačiu po 
visą pasaulį paplitusių tikinčiųjų 

silpnumo bei nuodėmingumo. Baž
nyčia, Romos katekizmo žodžiais, 
yra po visą pasaulį paplitusi tikin
čiųjų bendrija.

Kaip tik šito dalyko anas auto
rius, atrodo, nėra supratęs. Jis klai
dingai aiškinasi Bažnyčios šventu
mą. Tai matyti iš jo paskutinio 
straipsnio “Drauge”, kuriuo jis opo
nuoja šičia rašančiam: "Atsitinka, 
sako jis, kad, kai nūdien teigiama, 
jog Bažnyčia yra šventa ir todėl 
nenuodėminga, bandoma įrodinėti, 
kad neva tokios Bažnyčios nesą” 
(1973 m. sausio 6 d.: Dar apie ne
rimą ir Bažnyčią). Čia pasirodo jo 

argumentacija: jeigu šventa, tai ir 
nenuodėminga. Autoriui nepavyks
ta suderinti du dalykus: Kristaus 
šventumą ir Bažnyčiai priklausan
čių žmonių nuodėmingumą. To iš
davoj jis pradeda prieštarauti pats 
sau. Vienoje vietoje jis sako: “Negą-

(Nukelta | 7 pusi.)
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Visoj parodoj nieko nėra panašaus
Susipažinkim su dail. Irena Mitkute jos laimėjimo proga

KUR YRA
IŠEIVIJOS 
POEZIJOS 
IDEALIOJI ŠALIS

ZITA SODEIKIENĖ Prie Česlovo
Kiekvieneriais metais Chicagos 

Mano institutas paslidinta vadina
mas “Traveli-ng Fellovvship” pre
mijas 9 dailininkams, kurie tais 
metais baigia Institute studijas 
bakalauro ar magistro laipsniu. 
Paprastai kiekvienas baigiantysis 
gali dalyvauti šiose varžybose. 
Šiais metais jose dalyvavo maž
daug 120 student,u, iš kurių buvo 
parinkti 32 finalistai, ir šį mėnesį 
muziejaus patalpose (iki birželio 
24 d.) vyksta jų paroda. E tų 32 
finalistų ir būna atrinkti 9 pre
mijų 'laimėtojai. Šiais metais lai
mėtojų tarpan .pateko ir lietuvai
tė Irena Mitkutė. Tai nėra pirmas 
aitvęjis, kad lietuvis laimi šias iš
skirtines premijas. Tarp anksty
vesnių laimėtojų buvo ir Dalia 
Juknevičiūtė - Šimoliūnienė, ir 
Kęstutis Zapkus.

Kuo šių metų laimėjimai ski
rias nuo ankstyvesnių? Skiriasi 
(kūrinių forma, ir tema. Kaip 
anksčiau beveik be išimties pre
mijos buvo skiriamos tik -tapybai 
ir skulptūrai, taip dabar daug 'kas 
pasikeitė, kadangi varžybose, be 
tapybos ir skulptūros, dabar iš
statomi taipgi grafikos darbai, fo
tografijos, filmai, keramika, audi
mas, minkštoji skulptūra ir Lt. Į 
finalistų įgrupę Mitkutė pateko 
vienintelė 'grafikė, ir tai ne kas
dieninėj ir įprastoj formoj. Jos kū
riniai — trys knygos, įrištos ran
ka pačios dailininkės. Dvi knygos 
yra susiję su lietuviška tema: 
“Lietuvių liaudies keiskmažo- 
džiai” ir “Pastoralės”.

Dail. 'Irena Mitkutė nėra visiš- 
,ka naujiena Chicagos lietuvių 
kultūriniam gyvenime. Ji jau da
lyvauja .lietuvių dailės parodose 
nuo 1968 metų.- 1972 m. Vasario 
16 d. jungtinėj parodoj laimėjo 
premiją už ofortą, tais -pačiais me
tais Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso parodoj laimėjo II-ją 
premiją už knygą “Lietuvių liau
dies keiksmažodžiai” ir 1973 m. 
Vasario 16-tos'jungtinėje parodoj 
laimėjo I-mąją 1000 dolerių pre
miją už knygą: “Pastoralė;”. 
Taip pat ji yra dalyvavusi grafi
kų parodoj Ravima Parke, Doug- 
las Kenyon Ga'llery, Wabash 
Transit Ga'llery, Hyde Park Art 
Center, priklauso taipgi Chicagos 
Meno instituto Sales and Rentai 
Galllery. Dailūtinįkė buvo parink
ta dalyvauti su knyga “Lietuvių 
liaudies keiksmažodžiai” ir Švedi
jos Meno mokykloje.

Dail. Irena Mitkutė yra gimusi 
Vokietijoj. Amerikoj atsidūrė 19- 
49 m., būdama vos 9 mėn. Čia, 
baigusi Marijos Aukštesniąją mo
kyklą, įstoja į Chicago Academy 
of Fine Arts, vėliau pereina į Chi
cagos Meno institutą, kurį baigė 
šiais metais, gaudama magistro 
laipsnį. Dvejus metus dirbo kaip 
asistentė Instituto Grafikos de
partamente.

Dabar šiek tiek apie dail. I. 
Mitkutės kūrybą. Nors yra sukū
rusi nemažai paskirų ofortų, ku
rie visi yra puikiai atlikti, lyriš
ki, pilni mistikos, vis dėlto jos 
pastarosios knygos iškyla kaip 
daug stipresni ir pilnesnį kūri
niai už ankstesniuosius.

Pirmoji knyga “Lietuvių liau
dies 'keiksmažodžiai” susideda iš 
12-tkos ofortų. Tai yra laibai bū
dingų lietuviškų keiksmažodžių 
interpretacijos, kaip pvz. “Kad 
tave zuikis subadytų”, “Kad tu 
išdžiūtum kaip sausiausias šiene
lis ir tada kad suspirgėtum kaip 
plaukas”, “Kad tu sudegtum su 
pačiuke ir giyčiuke”. Visi šie 
keiksmažodžiai esmėje yra gana 
absurdiški. Dailininkė tą absurdo 
aspektą puikiai perduoda vizualia 
forma, niekad tačiau nenukryp
dama į paviršutinišką ar karika
tūrinį humorą. ,

Antroji knyga "Pastoralės”, at
likta mišria foto - oforto techni
ka, (perspausdinant nuotrauką

Dail. Irena Mitkutė

ant vario), yra šiek tiek surrea- 
listinio pobūdžio. Realių objektų 
nuotraukos, atspausdintos ir -įpin
tos į nerealią piešinio•aplinką, 
•akompanuojant liaudies dainų 
posmams, iškelia kartu ir abstrak
tą, kuris yra ne kūrinio vizuali
niame tekste, bet pačioje -jo es
mėje.

“Pastoralių” knygoj naudotos 
nuotraukos yra paimtos iš mūsų 
bėgimo laikotailpio, iš “lagerio” 
laikų. Šį laikotarpį su visais ki
tais Lietuvos praeities blaškymo
si laikotarpiais ir jungia liaudies 
dainų 'posmai, išsakantys lietuvio 
sielą. Visi aštuoni foto - ofortai 
pratęsia vienas kitą bendroje idė
joj. Pagrindinę mintį labiausiai 
išsakantis kūrinys yra trečias kny
gos ei'goj — moteris su mažu kū
dikiu, virš jų skrenda didžiulės 
.gulbės. Po juo šios eilutės:

“Oi lekia, įlekia gulbių pulkelis, 
Tėvynę ginti, ragin bernelius...”

Trečioji knyga “Sapnų vaizdai 
su rankų palyda’ ’atlikta cli- 
ches verre technika (piešiniai iš
braižyti ant stiklo, fotogr-afiškai 
atspausdinti)-. Tai yra tamsūs, 
surrealistiniai vaizdai su iš ne
žinios pasirodančiom rankom, su

stingusiom belaikėj atmosferoj. 
Tai yra nuotrupas gąsdinančių ir 
neramių vaizdų.

Birželio 3 d. sekmadieniniam 
“Chicago Tribūne” šio dienraščio 
meno kritikas Alan G. Artner ši
taip rašo apie dail. Mitkutę: “Ire
na Mitkutė naudoja lietuvišką 
tradiciją ir surrealistinius vaizdus 
savo ofortuose, foto - ofortuose ir 
aliche’s verre. Jos “moonstruck, 
ni-ghtmarish” darbai vizualiai 
prilygsta ankstyvesnei Amold 
Schoeniberg muzikai. , Visoj -paro
doj nieko nėra panašaus į šiuos 
darbus. Mitkutė turėjo būti dar 
aukščiau įvertinta”.

Birželio 10 d. sekmadieni
niam “Chicago Sun Times” me
no kritikas Ha-rold Haydon taip
gi“ rašo: “Vienintelė grafikė tarp 
laimėtojų, Irena Mitkutė, yra iš- 
stačiusi tris eksponatus, -kurie yra 
gana didelės svarbas...”

Tai bendras supažindinimas 
lietuvių visuomenės su jauna ir 
talentinga dailininke, kuri pajėgė, 
gyvendama šio krašto kultūros rė
muose, ‘įsisąmoninti į lietuvių 
kultūrą ir tradicijas, perduodama 
visa tai savo pasirinkta kūrybine
išra-iška — grafika.

i

Irena Mitkutė Iš ciklo ‘‘Lietuviškieji keiksmažodžiai”
‘‘Kad tu išdžiūtam kaip sausiausias šienelis 
Ir kad tu suspirgėtum kaip plaukas!”

Milašiaus grįžtant
Ne vienam mūsų, bevartant ad

resų knygutę, teko atrasti užmes
tą gero ir svarbaus giminės ad
resą. Jau tuzinas metų, kai jam 
nusiuntėm paskutinę kalėdinę 
kartelę! Ir nepatogu, ir smalsu — 
ką jis bedarąs, ar dar mus prisi
mena?

Mūsų rašto žmonėms panašiai 
atsitiko su Česlovu Milašiumi 

(Czeslaw Milosz), lenkiškai ra
šančiu, bet jo žodžiais, "lietuviš
kai jaučiančiu”, pasaulinio mas
to rašytoju ir kritiku. Nuo jo 
'poezijos rinktinės lietuvių kalbo
je, Epochos sąmoningumo poezi
jos, išleidimo 1955 metais, tepa
sirodė pora recenzijų apie jo raš
tus, kelių eilėraščių vertimai. 0 
-tame beveik dvidešimtmetyje jo 
augta, gilėta ir šakotai. Naujuo
se jo raštuose nuolatos pasigirsta 
Lietuvos vaidas, 'pasirodo jos že
mės ar dvasios bruožai.

Lietuvos gamtovaizdis, 'papro
čiai, smulkiosios 'bajorijos kaita 
sudaro jo romano Dolina Issy 
(įsos slėnis) audinį. Išverstas į 
eilę didžiųjų kalbų, šis romanas 
dar tebelaukia savo angliškosios 
iir lietuviškosios versijos. Prašosi 
jis ir platesnės kritikinės studijos 
mūsų spaudoje.

Užuominų apie Lietuvą gausu 
ir 1969 m. angliškai pasirodžiu
sioje Milašiaus stambioje (566 
psl.) lenkų literatūros istorijoje 
(History of Polish Literature, 
The Maamillan Co.). Joje rasi
me minimą ir Mažvydą, ir objek
tyviai aprašytą lietuvių bajorijos 
sudenkėjimą, ir tautinio atgimimo 
sąjūdį. Lenkiją ir jos kultūrą Mi- 
įlašius aprašo su įgiliu pažinimu ir 
kritišku pastabumu, kaip matyti 
ir iš šios ištraukos:

“Lenkijos ir jos literatūros is
torija atrodo ekstravagantiška ir 
pilna priesaaravimų...; stebėtinai 
-gyvybinga tauta lengvai nu- 
grimstanti į buką apatiją ir paro
danti savo dorybes tiktai tokiose 
aplinkybėse, kurios sunaikintų 
-bet kurią kitą grupę;... religinės 
ir politinės tolerancijos įpročiai,... 
kolektyvių nelaimių išdavoje už- 
leidę vietą pažeistam, 'liguistam 
nacionalizmui...

Šiame taip padrikai atrodan- 
čiame, bet jų pačių logikos deri
namame elementų chaose gal 
glūdi visuotinės reikšmės pamo
kos.”

1960 m. apsigyvenęs Ameriko
je, Milašius įdomiai rašė apie eg- 
zilį ir išeivio rašytojo problemas. 
Vienas jo essay atspausdintas an
tologijoje The Immigrant Expe- 
rience (Thomas C. Wheeler, ed., 
Ponguin, 1972). Štai kaip jis ap
rašo savo “išeivinę” poeziją: “Da
bar, man tiek metų praleidus 
užsienyje, mano poezija gyvena 
idealioje šalyje, su nuosava topo
grafija, gamtovaizdžiu ir archi
tektūra, fantastiškoje kalifantiš
koje Lietuvoje, nieko bendro ne
turinčioje su politinėmis ir isto
rinėmis katastrofomis”.

Tradicinė senosios Lietuvos pa
saulėjauta labai dažnai ataidi iš 
naujųjų Milašiaus 'poezijos pos
mų. Poemoje “Robinsonui Jeffer- 
sui” jis polemizuoja su amerikie
čių poetu, kuriam gamta teparo
do žmogaus niekybę. Paskutinia
me posme Milašius rašo:

Geriau skaptuoki saulę 
kryžiaus sankryžoje 

kaip žmonės mano gimtinėje.
Suteik moteriškus -vardus 

eglei ir pušiai. Melsk apsaugos, 
nuo bekalbės, klastingos 

galybės, 
užuot, kaip tu, skelbęs 

nežmogiškumą.

Lietuvos spaudoje apie Milašių 
tepasirodė pora sakinių, nors jo 
-raštais ten labai domimasi. Kaip 
‘‘socialistinio realizmo” ir stali-

Irena Mitkutė Iš knygos ciklo “Pastoralės”

“Vai tvėriau, tvėriau darželį, vai sėjau, sėjau rūteles.^ 
Vai lankyk, lankyk mane, berneli, žaliam rūtų daržely”.

nizmo kritikas jis laibai neparan
kus ir todėl oficialiai neegzistuo
ja. Tuo labiau juo susidomėti rei

kėtų mums. Jį ir mus jungia ne 
tik bendra išeivijos patirtis, bet ir 
Lietuvos vizija. Vizija “mažo lo

pelio pasaulyje, kuriam aš už vis
ką skolingas”. (Une autre Euro- 
pe, Gallimard, 1964). J. Ž.
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PROF. VLADO JAKUBĖNO STUDIJOS 
MOKINIŲ PASIRODYMAS
Didėli; malonumas mdkytojui, 

lcai j’i s (gir-di savo moikinius skam
binančius taip, kaip jie buvo 
mokomi. (Bet nemažesnis malo
numas lir klausytojui, jaučiant tą 
ryškią mokytojo įtaką mokiniuo
se. O būti iptof. Jakdbėno įtakoje 
yra didėlė dovana. Jo mokinių 
koncerte buvo jaučiamos aiškios 
ir išbaigtos Frazės, nedcaildančios, 
bet (tarnaujančios dalyko vienti
sumui (pabrėžti, ritmiškumas ir 
dėmesys švariai, aiškiai techni
kai. Kone visi mokiniai parėdė 
supratimą muzilkaliniiam dalyko 
apipavidalinimui, nors kartais tie 
kūriniai buvo jiems ir per sunkūs. 
Būdami (tekio makytcljo (globoje, 
jie ne .tik patys žino, ko iš savęs 
reikalauti, bet taip pat tobulina 
ir savo, kaip muzikos klausytojo 
jautrumą. Gi gabesni ir darbštes- 
ni paliudijo, kokių rezultatų gali 
pasiekti geras ir nenuolaidus mo
kytojas. Daug lengviau yra vai
kui leisti skambinti (tai ir taip, 
kaip jam patinka, negu jam aiš
kinti, rodyti, taisyti, kartoti.

Birželio 8-tą dieną Jaunimo 
centro salėj, Chicagoj, gražus bū
rys tėvų ir svečių džiaugėsi prof. 
Jakubėno ir jo mokinių pasiektais 
rezultatais.

Girtina ir būtina koncertuose 
skambinti mintinai, nes tik min
tinai išmoktą dalyką mokinys ga
li gerai suprasti ir į jį įsijausti. 
Deja, retai įrodantis viešumoje, 
ne visi nugali “scenos baimę”, o 
kai kurie nepajėgia pilnai 'pasi
rodyti. Trumpesni, ar ir iilges-

į atrodo, kad jis ateityje sugebėtų 
iškelti ir Rigciletto temų variaci
jas.

Labiausiai pasitikinti jaunųjų 
pianistų tarpe ir savo technika 
/bei muziikalinį subrendimą paro
džiusi šiame koncerte buvo Vida 
Galėnaiitė. Dcbussy “Fejerver
kuose” ji žaidė, Jakubėno “Iš pa
sakų krašto” — sekė pasaką, o 
“Mažojo velniuko šokyje“—$ciko. 
Nesijautė, kad dalykai jai būtų 
per sunkūs. Roilkia tikėtis, kad 
tiek Edvvardo Stuko, tiek Vidos 
Galėnaitės pavardes sukaitysime 
moksleivių iir studentų organiza
cijų muzikinėse programose. Jie 
gali drąsiai pasirodyti ir kaip so
listai ir kaip akompaniatoriai.

Koncertas baigtas Shumano 
Piano Concerto A-molil pirma da
limi. Jūratė Lauciūtė skambino 
moterišku užgavimu — elegantiš
kai ir lengvai. Klausytis buvo itin 
malonu, nes dalykas buvo kruopš
čiai paruoštas. Norisi pagirti Jū
ratę ir duoti ją pavyzdžiu kitiems 
jauniesiems, kad galima mintinai 
išmokti ir labai ilgus kūrinius, 
'kai dirbama ir jaučiama atsako
mybė prieš save ir kitus. Kailp 
paskambinsime, didėle dalimi 
priklauso 'nuo mokytojo, aplinky
bių, bet didele dalimi ir nuo mū
sų pačių darbštumo.

Po 'koncerto tėvų ir mokinių 
vardu padėkojo Aldona Marke- 
lienė, o mokiniai savo mokytoją 
apdovanojo. A Pr.

Irena Mitkutė iš knygos ciklo “Pastoralės”

“Oi lekia, lekia gulbių pulkelis, 
Tėvynę ginti ragin bernelius.”

ja su trykštančia emocija, solo 
partiją atliekant viešnioms solis
tėms arba Birutei Dabšienei.

Jubiliejiniame koncerte choras 
nedalyvauja (juk nėra taisyklės 
(be išimties). Vis dėlto programa 
bus pasigėrėtina. Dainuos iški
lus bosas — baritonas Arnoldas
Voketaitis. Visus jucfcins niujor
kietis aktorius Vitalis Žukauskas. 
Prie jų prisidės elegantiškoj i pia
nistė Raimonda Apeikytė, taip 
pat Ingos Tumienės vadovauja
ma jaunimo šokių grupė “Aud
ra”. Žodžiu, turiningame reper
tuare spindės daina, šokis ir lie
tuviškas sąmojis.

Vėl vyks sutelktinė dailės paro
da, su tapybos, skulptūros, rank
darbių žanrais. Dalyvauja svečias 
iš Kanados A. Baltuotos, vietiniai 
dailininkai: P Gasparcnis, I. Pet
rienė, JAndrašūnas, R Arbaitė, 
Vyt. Sakalauskas, V.Mockutė, J.

Geriausios dovanos 
giminėms 

LIETUVOJE IR irSR 
MOTOCIKLAI, ŠALDYTUVAI 
SKALBIMUI MASINOS, 
TELEVIZIJOS APARATAI, 
KAMEROS, SIUVIMO MASINOS, 
BALDAI.
Taip pat drabužiai, medžiagos, kai
liniai, rankiniai laikrodžiai ir mais
to produktai
NAUJI AUTOMOBILIŲ MODELIAI:

ŠI epely tė, S.Mockevičienė, S.Pin- 
kus, R. Matulaitytė, I (Brazdžio
nienė, P.Valiulienė, R.Narbu- 
fas, J.Puikūnas ir V. Barauskas. 
Kas mėgėjas ir kas profesionalas, 
spręs patys žiūrovai. Taip pat bus 
eksponuojami ir pašto ženklai.

Norime rengėjams palinkėti ir

toliau sėkmingai tęsti šią įspū
dingą Lietuvių Dienų tradiciją: 
gaivinti lietuvių kultūros vieny
bę, skatinti jaunuosius talentus. 
Nuo jaunųjų dailininkų, vokalis
tų, muzikų, šokėjų priklauso bū
simų Dienų gyvastingumas-

Pr.V.

CHRYSLER — PLYMOUTH

ni romantiški, savaime dainuo
jantys kūriniai yra dėkingi skam
binti ir klausytis. Tačiau Beetho- 
veno ar Mozarto sonatos, tema- 
tiškai kobplikuotos, iš pianisto 
reikalauja jau kur kas daugiau 
frazavimo, visumos ir gero ritmo 
pajautimo, 'bei lygios technikos. 
Siame koncerte (girdėjome po vie
ną dalį keturių Beethoveno ir vie
nos Mozarto sonatos. Bandant 
vertinti jaunuosius pianistus, nė
ra abejonės, kad Edmundas Što
kas atliko savo dalyką išskirtinai 
pasigėrėtinai. Ir tempas, ir ritmas, 
ir dinamika ir pedalas nesudarė 
jaučiamų sunkumų. Skambino 
švaria technika, pagaunant 
Beethoveno muzikalinę mintį. 
Muzikaliai ir su teisingu priėji
mu, 'bet kai kurių sunkumų tu
rėjusios, Beethoveną skambino 
Linda Grigai! ūnaiitė, Raminta 
Jelionytė ir Daiva Markelytė, ir 
Mozartą — Nina Stankutė. Ta
čiau, jau vien tik ištesėjimas ši
tuos kūrinius skambinti yra gir
tinas ir įlabai vertingas.

Koncertas (buvo pradėtas jau
nųjų: Vito Diirvonio, Roberto Si- 
nicko, Violetos Dirvonytės, Ritos 
Polikaitytės ir Viktoro Barkaus
ko, kuris drąsiai paskambino Mo
zarto “Menuetą”. Toliau sekė Re
gina Grigaliūną itė, mintinai ište
sėjusi ilgoką įBoehrn “Prie fonta
no”, (Daina Navickaitė labai rit
miškai ir dinamiškai paskambi
no Seymour Smith “Anglų šokį”, 
romantišką Mendelsono “Gondo
los dainą” su švariais treliais ir 
frazavimu atlikusi Kristina Sinic- 
kaitė, kiek nedrąsiai Massnet 
“Aragonaise” Annette Pagurko, 
muzikaliai ir gan dinamiškai iš
pildžiusi Mendelsono “Pavasario 
dainą”, Liane Žukauskas ir Bi
rutė Tamulynaitė be klaidų pasi
rodė su Schuberto “Impromptu” j 
As-dur. Visus labai maloniai nu-j 
įteikė šioje dalyje skambinusi jau
nutė Janice Pagurko. Ji su puikia 
užgavimo .kontrole, švariai ir mu
zikaliai atliko Daųuin “Gegutę”.

Antroje dalyje, be jau minėtų 
Daivos Markelytės ir Edmundo 
Stuko Šopeno “E-molil valsą” 
skambino Rita Markelytė, paro
džiusi neeilinius gabumus, nesi
bijant romantiškesnio užgavimo 
ir plataus mosto. Danutė Mar- 
kauakaitė išėjo su Rachmaninovo 
C-mdll Prėludu. Toli pažengęs 
tiek smulkioje, tiek akordinėje 
technikoje, klausytojus stebino 
Dobilas Matulionis, 'paskambinęs 
F. Liszto “Rigoletto Pa/raphrazę”. 
Nors metodiškai veikalas nebuvo 
pakankamai įgerai išbaigtas (gal 
visumoje kiek j-am per sunkusį

20 DIENŲ-20 KONCERTŲ
Šiemet birželio 24 d. Los Ange

les mieste rengiama Lietuvių Die 
na yra paženklinta jubiliejiniu 
skaitmeniu — 20. Nuo 1953 me
tų įvyko 20 Dienų ir 20 koncertų. 
Tai. graži kultūrinių pastangų 
virtinė, ties kuria verta bent 
trumpai susimąstyti ir reziumuo
ti keletą būdingų faktų.

Jei Chicaga garsi dainų bei šo
kių šventėmis, teatro festivaliais, 
(jaunimo kongresais, losangelinė 
Lietuvių Diena savo meniniu 
veržlumu ilgainiui susilaukė pel
nyto prestižo. Ji tapo (Pietų Kali
fornijos lietuvių (dvasinės vieny
bės gaivinimo švente.

Kas čia tokio — lietuvių diena, 
pagalvos atokesni tautiečiai. Jos 
gi rengiamos ir kitur. Tai tiesa 
— įrengiamos ir kitur. Tačiau 
losangelinė lišsisikiiria ne tik vie
nybėj idėja ir tradiciniu pasto
vumu, bet ir aukšto lygio kon
certais, taipgi sutelktinėmis dailės 
parodomis. Viską suplanuoti, iš

litolli atkviesti pirmaeilius solistus, 
apmokėti jų kelionę, įvesti sce- 
non gausų, spalvingą chorą ar 
šokėjų grupę, ta pačia proga su
rengti dailės parodas (profesio
nalų iiir mėgėjų, kaip čia priimta 
rūšiuoti, nepaisant tylaus kai ku
rių profesionališkų mėgėjų pro
testo) — tari organizacinė veikla, 
verta auksinio impresario meda
lio. Jau vien įlekiamos intensyvu
mas prašoka mūsų kuklųjį vi
durkį. Todėl į koncertą, erdvion 
Marškai! vid. mokyklos auditori- 
jon, ‘^gatvėmis, keliais, (vieške
liais” susirenka 800 ar daugiau 
lietuvių bei svetimtaučių. Jų tar
pe žymūs amerikiečiai: senatoriai 
W. Knowland, T. Kuchel, kong- 
resmanas G.PLįpscomlb, Mister 
“Los Angeles” J. Scott ir kt.

Rengėjams vadovauja energin
gas preletas Jonas Kučingis, nuo
širdus ir 'kitokių renginių rėmė
jas. Jo šūkis — kur du stos, vi
sados daugiau padarys — neša

Prof. Vlado Jakubėno piano studijos vyresniųjų-pažengusių klasė. Iš 
kairės: Edmundas Stukas, Rita Markelytė, Danutė Markauskaitė. Ra
minta Jelionytė, Jūratė Lauciūtė, prof. V. Jakubėnas, Daiva Markelytė, 
Vida Galėnaitė, Dobilas Matulionis. Nuotr. Algimanto Grybausko

Prof. Vlado Jakubėno piano studijos jaunesniųjų klasė. Iš kairės, stovi: 
Daina Navickaitė, Annette Pagurko, Nina Stankutė, Liane Žukauskai
tė, prof. V. Jakubėnas, Janice Pagurko, Birutė Tamulynaitė, Violeta 
Dirvonytė, Kristina Sinickaitė, Rita Paulikaitytė; sėdi: Marija Bar- 
kauskaitė, Viktoras Barkauskas, Vytautas Dirvoms, Robertas Sinickas

Nuotrauka Algimanto Grybausko

gerą derlių. Šiandien rengėjai ga
li didžiuotis įspūdingais rezulta
tais. Per tuos 20 metų jie yra da
vę pirmaeilį repertuarą. Tik 
žvilgterėkime į sąrašą solistų, ku
rie savo puikiu dainavimu yra 
džiuginę išmoningus ikailiifoinnie- 
čius: Blorence Korsak ir J. Lom- 
bardy. (pirmosios vokalinės 
paukštės), D.Mongirdailė (pasi
rodžiusi 2 kartus), ABražys, I. 
Stankūnaitė (2įkartus), J.Varne
lis, L. šukytė, A.Stempužienė (2 
kartus, pirmą kartą su komp. D. 
Lapinsko piano palyda), V.Koje- 
licnė, J. Kirištolaitytė, P. Binkie
nė, J.Liustikaitė, S.Baras (2kair- 
tus) H*Swaggart, G. Capkauskienė 
(Skaptus) ir A. Voketaitis (2 įkar
tus). Taip pat ir vietiniai, jau 
choro prieglobstyje susiformavę 
solistai Birutė ir Raimtaiutas Dab- 
šiai. Visoms minėtoms žvaigž
dėms dažniausiai akompanuo
davo Los Angeles pianistė Rai
monda Apeiikytė, čia baigusi 
aukštuosius muzikos mokslus. 
Kai kada programai vadovavo 
Rūta Lee —Kįlmonytė.

Rengėjai laikosi principo — 
ikoncertan pritraukti tuos talen
tus, kiurių >garsas sklinda išeivijos 
ar Amerikos muzikos pasaulyje. 
Klausytojai puikiai prisimena 
nuostabaus tembro, aukštos kul
tūros dainininkę Aldoną Stempu- 
žienę. Niekas neužmiršo lyriš
kas Lidijos Šukytės, .atvykusios su 
ją globojančia mama. Jau tada 
visi įsitikino, kad Lidijos balsas 
skirtas didžiosioms pasaulio ope
roms. Pirmuoju pasirodymu vi
sas labai sužavėjusi Montrealio 
pažiba Gina Capkauskienė se
kančiais metais vėl buvo pakvies
ta koncertuoti su nemažesniu pa
sisekimu Tokių šviesių momen
tų yra (daugiau, bet jų visų ne
suminėsi.

šalia solistų pagrindinę prog
ramos dalį visuomet atiteka ir 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas komp. Br Budriū- 
no. Lietuvių Dienos yra naudin
gos tiek chorui, tiek pačiam kom
pozitoriui, kaip metinis tikslas 
paruošti efektingą programą. Čia 
gi Br. Budriūnas pasirodė su sa
vo originaliomis 'kantatomis “Tė
viškės namai” ir “Šviesos keliu”. 
Čia įvyko ir jo “Gintaro šalies 
baladės” premjera. Čia nuskam-; 
bėjo visa eilė jo sukurtų bei har
monizuotų dainų. Koncertų fi
nalus apvainikuodavo nostalgiš
kai banguojanti “Mano protėvių 
žemė” (žodžiai Bern. Brazdžio
nio), virtusi savotišku koncerti-l 
niu himnu. Choristai įį dainuo-1

ZHIGULI VAZ-2I01 $3520.00
ZHIGULI VAZ-2102
Station Wagon $3881.25
ZHIGULI VAZ 2103
Naujas Modelis $4036.50
MOSKVICH 408-IE $3285.00
MOSKVICH 4I2-IE $3570.00
ZAPOROZHETS

ZAZ-968 $2250.0!'

Turime naujų ir vartotų STATION WAGON.

Seniausias CHRYSLER prekybininkas Chicagoje

VARTOTI gerame stovyje AUTOMOBILIAI parduodami 
URMO KAINA.

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515

IMPERIAL — VALIANT

PODAROGIFTS, INC. yra VIF.N1N 
TELE firma Amerikoje, siunčianti 
DOVANINIUS CERTIFIKATUS per | 
VNESHPOSYLTORGą be jokių tar
pininkų, bankų ir t t.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENIN 
TELĖ firma Amerikoje, pateikianti 
persiuntimo įrodymus, atitinkančius I 
jos susitarimą su VNESHPOSYL- I 
TORGu.
Klientų patogumui užsakymus ga- j 
įima paduoti bet kuriai prie mūsų 
prisijungusiai firmai:
Globė Parcel Service,
723 Walnut St., Philadelphia, Pa 

19106 
Package Express Travel Agency 
1776 Broadway, New York, N. Y. I 

10019 
Cosmos Parcel Express Corp.
488 Madlson Avė., New York, N. Y. 

10022
Arba tiesioginiai j mūsų vyriausią 
įstaigą:

PODADOGIFTS, Ine.
240 Fifth Avė., Nevv York, N.Y. 

10001

Tel.: 212-685-4537

SKIRTINOESNIS—
Vidaus išpuošime—Vidaus išplanavime—Namų įrengime

IŠPARDAVIMAS 2 MEN. KRAUTUVU ESANČIŲ BALDŲ
Apžiūrėkite mūsų nuostabų baidų, lempų, kilimų, apšvietimo papuo

šimų ir paveikslų rinkinius. Mes pagelbėsime jums pasirinkti ir pritaikinti 
baldų apstatymus jūsų namams, butui, ar vilai, konservatyviame ar mo
derniškame stiliuje.

ROCKWELL FURNITURE COMPANY
2615 W. 63rd St, CHICAGO, H.L. Tel. 905-1711 

4721 Main St, LISLE, ILL. Tel. 964-9797
RA Y KATCHE (Kačinskas) FURNITURE INTERIORS

PASS’ HEALTH FOODS
8302 S0. KEDZIE AVĖ. 3248 W. 55th ST. 

Tel. 436-7639 Tel. 776-1894

THIS WEEKS SPECIAL 
10% DISCOUNT ON VITAMINS

Philomena sako...
DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklysti).

CHICAGO SEE
savings and loan association

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai hjis 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą. Jūs 
dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.

Jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui ar 
senatvei, laikas dabar pradėti tau
pyti.

5% 5'/i% 53/4% 6%
Ueg'ilat

1 a«book 90 Daj 
1‘hssImmiV

11.000 OI 
more

16.000 oi 
more

X ••«•«»IIII» Ha v i ngs Ha vi ngh
i Jfical. Certifieati
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6245 south vvestern avenue 476 7575
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Antikomentarai
• JOURNAL OF BALTIC veikla Lietuvoje, Karo veterina- 

STUDIES, Voliune IV, Njtmber rijos valdyba, Vet. mokyklos ir į 
I, Spring 1973. Lietuvių, estų ir vet personalo ruošimas, Lietu-1 
latvių akademikų junginio AS- vos universiteto Medicinnos fa-; 
SOCIATION FOR THE AD- j kulteto Vet. skyrius, Gruzdžių [ 
VANCEMENT OF BALTIC I Aukštesnioji 
STUDIES, INC (AABS) rūpes
čiu leidžiamas, keturis kartus me
tuose išeinantis, žurnalas, skirtas 
šių tautų problemoms, pakel
toms į mokslinio lygio pakopą, 
na gilinėti. Redaktorius: Arvids 
Ziedonis, Muhlenlbeiig Coftlege, 
Allentown, Pa. 18104. Knygų ap
žvalgų redaktorius: Bari W. 
Jennison, 326 N. 30th St., Allen- 
town, Pa. 18104. Administrato
rius: Janis GaiiguilLs, 366-86th St., 
Brooklyn, N. Y. 11209. Žurnalo 
metinė prenumerata (tuo pačiu 
užsimokant ir AABS nario metinį 
mokestį) $12.00, studentams (pil
no laiko) $6.00. Bibliotekoms ir 
'įstaigoms prenumerata $ 15.00.

Redakcinėj Ikcilegiijpj matome 
du latvius, du estus ir vieną (ko
dėl ne du?) lietuvį prof. Bronių 
Vaškelį. Redakcijas patarėjų 16 
pavardžių sąraše vėl tik dviejų 
lietuvių pavardės: prof. R. Šdlba- 
jorio ir dr. R. Misiūno. Dedamų 
žurnalan straipsnių autoriuose 
taipgi dominuoja latviškos ir es
tiškos pavardės, bibliografijos 
puslapiuos — tas pat, buvusių ir 
būsimų konferencijų paskaitinin
kų pavardėse — tas pat Norams 
nenorams kyla klausimas: kodėl 
taip yra? Argi mūsų jau išeivijoje 
išaugę akademikai (daugiausia 
latvių, estų ir lietuvių Jaunosios 
kartos pastangomis dir šis žurna
las leidžiamas) mažiau moksli
niam darbui yra subrendę negu 
latviai ar estai? Ar aplamai švie
sių galvų turime mažiau .nagu 
mūsų kaimynai? Ar ir jaunoji 
mūsų karta net dinamiškuos Va
karų kraštuos bepasiliko vien ne
rangūs meškinai? Ar nesugebėjo
me nei savo šeimose, nei lituanis
tinėse mokyklose, nei bendruo
meninėse organizacijose čia au
gančiam ir jaū užaugusiam jau
nimui įkvėpti pozityvią savo tėvų 
krašto meilę, besireiškiančią ne 
vien tik susikalbėjime lietuviškai, 
bet ir jas kilstelėjime aukštyn 
rašto ir kultūrinių studijų tarp
tautinio forumo kryptimi? Argi 
aplamai būtume krėsti iš prastes
nio molio negu latviai ir estai? 
Kodėl išeivijoje net kone”'po 30 
■metų šios rūšies savo jaunuosius 
akademikus beveik galime suskai
čiuoti ant piratų, kai latviai ir es
tai bendruosius visų trijų tautų 
puslapius, kaip atrodo, labai leng
vai užgožia dr savo žmonėmis, dir 
savo temomis? Tai ne kieno nors i 
kaltinimas, o tik rūpestis. Klau
simo vis tiek niekas kitas neiš
spręs, o tik tie patys 'keli, kurių | 
pavardes nuolat šios rūšies leddi- 
niiuos ir jų redakcijose randame. 
Jie, mums atrado, laibiau žino ir 
turėtų susiieškoti visus savo am
žiaus kolegas, kurie galėtų lietu
vių vardą reprezentuoti ir lietu- 
viškąsdas problemas juodu ant 
balto .pristatyti 'bent lygia propor
cija su latviais ir estais.

Losangelinio šiupinio pasiklausius
PRANAS VISVYDAS

Žiūrėti į gerąsias gyvenimo pu
psės neatsibosta.

Štai scenoj? išs:rikiuoja septy
nios ponios, su kupliomis, švie
siomis šukuosenomis, rožinėmis 
sukniomis, rožinėmis skepetaitė
mis pirštuose. Dainuoja Švelnius 
-romansus. Protarpiais pakelia 
grakščias rankas, moja tai vie
non, tai kiton pusėn, tarsi atsis
veikindamos ar kviesdamos. 
Žvelgia į tolumas.

Tokį vaizdą pamačius, lyg Ne
apolio įlankoj, galima ramiausiai 
numirti.

Ką gi, nuėjau, pamačiau; bet 
nemiriau, 'nes kas gi rašytų ker 
mentetrus. Mačiau, kaip Įjos An
geles Išlaisvintos moterys — Ja
nina Čekanauakienė, Ona Devei
kienė, Niuta Dobrovolskieinė, 
Žentą Cesnaitė—>Hardwick, Dali
ja Maokiailienė (vądovė), Raiša 
Urbanienė, Liucija Zaikienė-bir- 
žeJio 2d. atliko Meno šiupinio 
programą. Pirmoje dalyje mote
rys padainavo G.Gudauskiėnės 
‘‘Mirties sūkury”, A. Bražinsko 
“Ruduo”, I. Pavilionio “Keliau
kim Šešupėle”, J.Gaižausko “Ilge
sys”, G.Gudauskienės “Pabučia
vimas” ir -JStynės “IŠ meilės jei

• Dr. Stasys Jankauskas, VE
TERINARINĖ MEDICINA NE
PRIKLAUSOMOJE LIETUVO
JE. Atsiminimai. Lietuvių vete
rinarijos draugijos tremtyje lei
dinys. Spaudė Draugo spaustu
vė 1973 m. Leidinys kietais vir
šeliais, 338 psl., iliustruotas nuo
traukomis.

Knygoje pateikta nemažai 
įvairios medžiagos, liečiančios 
veterinarijos srities problemas 
nepriklausomoje Lietuvoje. Vis 
tai faktai, kurie užrašyti išliks, 
nepasimirš, nedings. Knyga pa
rašyta nenuobodžiai, tekstas su
skirstytas į daugybę skyrių, 
bei skyrelių. Gi stambesnie

ji skyriai yra šie: Autoriaus 
biografija, Lietuvos veterinari
jos tarnyba, Valstybinis veteri
narijos bakteriologijos institu
tas, Kova su apkrėčiamomis gy
vulių ligomis, Maisto gaminių 
higiena ir vet priežiūra, Lietu
vos Vet. gydytojų sąjunga ir jos

gyvulininkystės 
mokykla, Kauno Veterinarijos 
akademija, Liet. vet. gyd. išei
vijoje ir kitų biografijų sąrašas.

• ŠV. PRANCIŠKAUS VAR
PELIS, 1973 m. gegužės mėn. 
Nr. 5 Mėnesinis religinio — pat
riotinio turinio laikraštis. Lei
džia lietuviai pranciškonai. Re
daguoja kun. Viktorąs Gidžiū
nas, O.F.M. Administruoja T. 
Steponas Ropotas, O.F.M. Vir
šelis Pauliaus Jurkaus. Metinė 
prenumerata $3.00 Redakcijos 
ir administracijos adresas: 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Šis “Šv. Pranciškaus Varpe
lio” numeris yra jubilliejinis. 
Praėjo jau 50 metų,, kada ne
priklausomoje Lietuvoje 1923 
m. pradėtas leisti šis simpatin
gas, didžia dalimi religinio tu
rinio laikraštis. Retas periodinis 
leidinys mūsuose galėtų didžiuo
tis tokia sukaktimi. Savam ir 
gausiam šios rūšies lektūros 
skaitytojų klode “Varpelis” at
liko neeilinę misiją, pratindamas 
maldingus žmones prie naujes
nės religinės lektūros ir apla- ___ ...___
mai prie spausdinto žodžio. Išei-'miirfiiau”. Pastarasis buvo atlik- 
vijoje “Varpelis” irgi savo atlie-1 tas itin gražia, paslaptinga for- 
ka. Visai nepretenduodamas 
straipsniais į teologines ir apla
mai kultūrines — kūrybines 
aukštumas, paprasta kasdienine 
žmonių kalba leidinys trumpais 
straipsniais ir kronikinėmis ži
nutėmis informuoja skaitytoją 
apie tai, kas religinėje ir tauti
nėje srityje yra šiuo metu įdo
miausia,, aktualiausia ir būti
niausia žinoti. Tiek turinio, tiek 
estetinio apipavidalinimo pras
me “Šv. Prane iškas Varpelis” 
dabartinio jo redaktoriaus kun. 
Viktoro Gidžiūno, O.F.M. yra 
gražiai tvarkomas ir daugelio 
imamas j rankas.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1973 m. bir
želio mėn. 10 d. Nr. 11. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro Chica
goje biuletenis. Atsakingasis re
daktorius Alg. Kezys, S.J. Biu
letenį redaguoja Danutė Vakarė, 
7114 S. Talman Ave.„ Chicago, 
DI. 60629. Administruoja Pet
ras Kleinotas, S.J., 5620 S. Cla
remont Avė., Chicago, III. 60636.

Gražiai Morkūno spaustuvėje 
spausdinamas ir puikiomis nuo
traukomis iliustruojamas, šis 
leidinys kondensuotai ir vaiz
džiai registruoja visą Chicagos 
lietuvių veiklą, kuri sukasi apie 
Jaunimo centrą. Šiame numery
je išskirtinio dėmesio verta ne
seniai Čiurlionio galerijoje vy
kusios Prano Gailiaus parodos 
recenzija, parašyta Mikalojaus 
Ivanausko. Supažindinęs skai
tytoją su Gailiaus gyvenimo ke
liu, autorius labai vaizdžiai pa
aiškina abstrakto esmę ir toliau 
dalykiškai aptaria visumoj gerai 
įvertintus Prano Gailiaus gra
fikos ciklus, raštą užbaigdamas 
Gailiaus darbų ir Jonyno Done
laičio “Metų” iliustracijų analo
gija: “Daii. Jonynas panaudojo 
klasikinį technikos stilių realio
mis formomis, o dail. Gailius 
dirba tuo pačiu technikos sti
liumi, tik jo realybė išreikšta 
figūratyviniu abstraktu. Abiejų 
dailininkų iliustracijos yra ver
tingos knygų puošmenos ir rašy
tojų minčių papildytojai. Tai 
turtas,, kuris pasiliks amžiams”.

• Akiraėiaz, 1973 m. balandžio
mėn. Nr. lf. Atviro žodžio mėn
raštis. Šio numerio redakcija: 
D. Bielskus, K. Drunga, G. Pro-1 
euta, L. Mockūnas, dr. T. Re- i 
meikis, Z. Rekašius, H. Žemelis., 
Spaudos grafika — A. Kuraus-1 
ko. Administruoja K. Avižienis., j 
Metinė prenumerata — $6.00. j 
Atskiro numerio kaina — $0.75. 
Adresas; 6821 So. MapLevrood j 
Avė., Chicago, III.' 60629. |

ma. Akompanavo O.Barauskienė.

Pradžioje moterys su piano pa
lyda padeklamavo B.Brazdžionio 
“Triptiką”. Tik šj kartą pritem
dytoje scenoje, juodomis skrais
tėmis apsigaubusios ir atsisuku
sios į užkulisį, tuo pabrėždamos 
Birželio Dienų 'tragiką. įtaigi me- 
lodelklamacijal

Bričkus sumindžiojo tą paslap
tingą dėžę ir j mėtė į krapšį. Čia, 
anot Vaižganto, prityrusio ope
ratoriaus pa kabu mu pasirodė ve
teranas J. Janušauskas.

nukritusią Sambūrio scenon, Kari 
lę Baltrušaitytę. Ji išsiskyrė ne tik 
intelektualiu, bet ir šiltu kon
taktu su žiūrovais. Balsas — tiks
lus, aiškus. Gera rankų ir akių 
kontrolė. Karilė šauniai padek
lamavo Balio Sruogos “Barbaros 
Radiviląit<*s monologą” ir vė
li au Petro Babicko ilgoką eilė
raštį “Jaunuoliui”. Ir Kardei 
norėčiau Babicko žodžiais palin
kėti — “Na, jaunuole, geriausio 
pasisekimo” būsimuose spektak
liuose.

Kita .Šiupinio staigmena — vy
rų kvartetas. Jie gi tokie reti 
paukščiai; E. Jarašiūnas,' B r. Se- 
liiukas, A.Poliiikaitiis ir H. Paške- 
vičkis, pavaduojantis Europoje 
su Birute vandravojantj R. Dab- 
šj. Kvarteto vyrai visuomet išei
na su dainingu ryžtu. Jie buri 
malonius balsus. Bet kažkodėl 
padainavo tik vieną vienintėlę E. 
Balsio “Dainą apie tflĖtą” su gra
žiu refrenu “vai lingo Ii”. O no
rėjosi išgirsti daugiau.

Tada kvartetas susiijumgė su iš
laisvintomis iponiomis ir atliko 
svajingus St. Gailovičiaus “Tylios 
naktys” ir A. Bražinsko “Vakaro 
dainą”, taip pat linksmą V. 
Telksnio “Muzikantą” Matėsi, 
kad ne visi vyrai turi gerą atmin
tį, nes kai kurie (ahal) dirsčiojo į 
Špargalkas. Sis mažmožis anaip
tol nesudarkė bendro įspūdžio — 
matant gražų abiejų lyčių bend
ravimą. Vyrų veidai švytėte švy
tėjo, kai jie su melodijos taktu 
lingavo į abi puses, susikabi
nę rankomis.

Drąmos Sambūrio valdybos 
pirmininkė Gražina Raibienė, tur 
būt, sutiks su mintimi, kad glau
di vyrų ir moterų bičiulystė sce
noje duoda puikų rezultatą. Tik 
tokiu būdu pasiekiamas teatrinis 
summum bonum. Gal su dabar
tiniu šiupiniu naujų teritorijų 
neužkariauta. Vis dėlto laimėtas 
prietiltis našesniam dramos dar
bui, kurio losangeb'ečiai pasta
ruoju laiku tikrai pasigenda.

Pr.V.

Ši nekantriai laukta C. Gedgaudo 
knyga

MCSŲ PRAEITIES BEIEŠKANT 
atakluldžlant daug tnilsų senovČB pa 
slapčių, paguliau ISvydo Jviesų. Kie
tais viršeliais 15 dol.

Perlaidas galima siųsti tiesiog 
autoriui:

P. O. Box 5544,
Santa Monica, California 90405

Tai pirmoji solistės 
GINOS ČAPKAUSKIENES 

plokštele, 
gauna ma pas platintojus 

ir “Draugo” administracijoj 
(kaina — $6.00) 

arini šiuo adresu
(su persiuntimu — $6.75) 

Enterprises Belle — Arti Knrg. 
P. O. Bos 122,

La Šalie 650, Que., Canada
< i,

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

Šiupinyje įvyko stebuklas — į- 
■rampos šviesą išdrįso išeiti ir 
Dramos sambūrio, vyrai. Juozas 
Raibys ir Manfredas Prišmantas 
pavirto gauruotais studentais, 
kavinėje naiviai plepančiais apie 
dabarties aktualijas. Bemaž vy 

liausi žodinė painiava, tik neleng
vai pagaunama, -nes abu .artistai, 
užuot sėdėję scenos priekyje, įsi
tvirtino scenos gale. Ak, tas šven
tas drovumas 1

Po to sekė linksma ištrauka iš 
“Sidabrinės dienos” apie poniutę 
(Raiša Urbanienė), užsigeidusią 
sidabrinio arklio. Prie lieknutės 
Raisos -gerai derinosi išlaki Jani
na Čekanauskienė. Vaidino ir 

I profesoriškai pasimetęs Vytas Sū
ri aitis, ir oratoriškas Alg. Giiedrai- 
■tis.

Komiškoj apybraižoj (naujas 
žanras?) “Autobuso belaukiant” 
susilipdė nebloga grupinė scena. 
Gyvas dialogas su įtampa, į kurią 
dalinai įsitraukė iir žiūrovai. Ne
tikėtoje atomazgoje j sceną užli
pęs parapijos užvaizdas Juozas jauną

Vyrijos reputaciją dar labiau 
pakėlė sol. H.Paškevičius, drau
ge su poniomis padainuodamas 
tris populiarius tarptautinius šla
gerius: Hans Carste’s “Nerūpes
tinga vasara”, Gene Raskin’o 
“Dienos kaip sapnai”, Saul Chap- 
liin’o “Sutuoktuvių valsas”. Tai 
estrados šedevrai .lengvai atlie
kami, mielai klausomi net klasi
kinę muziką mėgstančių melo
manų.

H. Paškevičius parodė visą vi- 
liūnišką “croonerio chanu”: 
lankstų judesį it ledus tirpdantį 
balsą. Jis moka glamonėti mik
rofoną. O jeigu dar būtų su ilgais 
a la modė bakenbardais... Aktu- 
jėjam! Moterys nepaleistų nuo 
scenos.

D.Madkitfiienė visus nustohino 
su ironiška satyra “Poetas”, ku
rią ji padeklamavo paprastai ir 

"natūraliai. Pasijuokta iš grafo
manų, bandančių tapti paminkli
niais poetais. Tokių salėje ji pris
kaičiavo 72.5, įskaitant ir Pr. V. 
Satyrikė konstatavo, kad tie skre
bai i ai nudildins piratus, kol pra
lenks. B. Brazdžionį. Niekas dėl 

' to neprotestavo, nes salėje sėdė- 
I jo tas pats Brazdžionis ir stoiškai
šypsojosi.

Su džiaugsimu noriu paminėti 
pranešėją, meteoriškai
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PLOKŠTELES, GAUNAMOS " DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE
Plokštelės pavadinimas Artistai Kaina
AURELIA A. Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
ARIJOS Stasys Baras - Baranauskas (Mono) 6.00
DAINOS Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Cerienė 4.00
GINA ČAPKAUSKAS dainuoja (stereo) 6.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mono) 450
LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA-
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
OI, TOLI, TOLI.. Philadelphijos Lietuvių choras “Viltis (Stereo) 600
JŪREIVIŲ KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro

ir solistų 5.00
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S Barčus) 495
SVAJONIŲ ŽEMĖ N. Ščiukaitė $6.00
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTĮ-
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A Trečiokas 5.00
GRĮŠIM, GRJŠIM Kvartetas Vilti? (Stereo) 5 00
AKVARELĖ Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
ŽIBURĖLIS Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys 6.00
MUZIKA FRANZ L1SZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00
KETURI AUTORIAI: Poezija ir piv_a: III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
ZUIKIS PUIKIS Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

26 A. Šabaniauskas dainuoja 5.00
27 P. Dėdė-Graužinis-Volteraitė 5.00
28 Karo muz. orkestras ir kiti 5.00

(Mono) 5.00
LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Kllmaitė (Mono) 5.00
LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
LIETUVOS SENOS IR NĄUJOS DAINOS Lietuvos Valstyb. Radio Ansamblis (Stereo) 5.00
LIETUVOS ATSIMINIMAI (Jubiliejaus proga) Brazis, Žibuoklės, Juodytė (Stereo) 5.00
SUK, SUK RATELI Vilniaus Tautinis choras ir solistai (Stereo) 5.00
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L. Juodytė ir gitara (Hi-fi) 5.00
DAINUOJAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomeikaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
AIDUTĖS DAINUOJA Vadovauja Alice Stephens (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOM Y- L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos ir
BĖS 50 METŲ MINĖJIMAS parapijų ansambliai (Stereo) 5.00

(Illinois valstybės gyventojai prie tų kainų oridėklte 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.)

Užsakymus siųskite: DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629 z’

LIETUVIU BENDRUOMENES EKSKURSIJA | EUROPA =■ 
organizuojama šiais metais rūgs. 4-18 d.d., pačiu gražiau- f 
siu metu Europoj - praėjus karščiams, prieš rudens žvarbas. |

BUS APLANKYTA LONDONAS — PARYŽIUS ROMA

i

C R A N E SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. ITETKIFAVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LR 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Ekskursija organizuojama su JAV LB CV pritarimu ir ragini 
mu visiems lietuviams joje dalyvauti.
Europoje ekskursiją globos LB vadovai ar atstovai:

LONDONE — Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga (Z. Juras) 
PARYŽIUJE — LB Prancūzijos Krašto Valdybos ‘Pirm. Kun. J. Petrošius 
ROMOJE — Prelatas A. Jonušas

6%
Mokamas už dvieju me- Naujas aukštas divi-
tų Oertifikatų sąskaitas. deudas mokamas už

Minimum $5,000.00 investavimo sąskaitas,

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

PIRMAD. IR KETVIRTAD. 
VALANDOS ANTRAD. ir PENKTAD.

ŠEŠTĄJĮ. 9 v. r. iki 12 v. d.

9 v. r. iki 9 v. v.
9 v. r. Iki 5 v. v. 
Trečiad: uždaryta..

Į ekskursijos kainą Įskaitoma ke
lionė lėktuvais, viešbučiai, maistas 
daugumoje veltui, Įdomesnių vietų 
lankymas (daugumoje su lietuviškais 
paaiškinimais) ir kt.

Prašykite brošiūros su kainoraš
čiu ir pilnomis informacijomis. Kelio
nės kaina bus apie 100 dol. pigesnė, 
negu panašios kelionės, gaunamos per 
kitas organizacijas.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
ROMAS KEZYS, Pres.

2129 K n a p p S t.
Brooklyn, N. Y. 11229 

Tel. (212) 769 - 3300
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Kultūrinė kronika
Prof. Kazys Varnelis pasauliniam 
leidiny

Šventųjų ir 
nusidėjėlių 

Bažnyčia

POKALBIS SU KĘSTUČIU KEBLIU

Pastaraisiais metais prof. Kazio 
Varnelio tapybos darbai! tieik A- 
merikos galerijose, liek Amerikos 
lir Kanados šios srites rinktinėje 
spaudoje susilaukė išskirtinią dė
mesio ir laibai palankaus vertini
mo. Šiandieninio meno raidoje jo 
drobės jau išsikovoja tarptautinio 
rango pozicijas. Tai liudija ir ne
seniai Vakarų Vokietijoje 'pasiro
džiusi, labai puikiai išleista kny
ga “Galerie der neuen Kuenste”. 
Jos autorius ir kūrėjas yra žino
mas meno kritikas — istorikas 
Heinz Ohff., gyvenantis Vakarų 
Berlyne. Knygą išleido Berteis
man Kunstverlag,- Guentersloch, 
Vak. Vokietijoj. Liuksusiniame 
leidinyje yra aptarti 300 rinkti
nių dabarties dailininkų iš viso 
pasaulio, pateikiant jų darbų nuo
traukas, kitas žinias ir kūrybos

aptarimą. Knygoje patalpinta K.
■ Varnelio paiveikšlo “Pšeudo-Laby-
■ rinth” puslapinė nuotrauka, pa
žymint, kad diaillininlkas yra JAV 
gyvenantis lietuvis. įdomiausia, 
kad čia pat, greitinant puslapyje, 
yra parodytas ir Alb. Duererio 
medžio raižinys “Knoten”, šio 
žinomi austo vokiečių dailininko 
sukurtas 1506 metais. Knygos au
torius jį įdėmiai lygina su Kazio 
Varnelio “Labirintu”, atrasdamas 
netikėtai įdomių analogijų, kai 
tuo 'tarpu dauguma leidinyje re
prezentuojamų dailininkų turi 
tenkintis daug kuklesniais ko
mentarais. Si knyga meno pa
saulyje turėjo nepaprastą pasise
kimą: pirma laida buvo išleista 
5000 tiražu ir tuoj pat reikėjo 
spausdinti antrąją knygos laidą 
net 4500 tiražu.

Įima 
n uju 
mirę

(Atkelta iš 3 psl.) 

spręsti apie Bažnyčią 
ir nuodėmingųjų, nes 
nariai”. Gi už kelių

i Atkelta Iš i osl.t

nuo Jankutės, Brazytės, 
no, Barono.

Alme-

V. Trumpos knyga 
pristatyta Chicagoje

Neseniai Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondo išleistoji 
V. Trumpos knyga “Napoleonas 
Baltija Amerika” praėjusį sekma
dieni (gegužės 10d.) Santaros — 
Šviesos buvo pristatyta visuome
nei Jaunimo centre, Chicagoje, 
sudarant progą skaitytojui susitik' 
ti su pačiu autoriumi. Popietei 
vadovavo Julius Lintakas, pir
miausia pakviesdamas tarti žodį 
dr. Leoną Sabaliūną. Kalbėda
mas alpie autorių Vincą Trum
pą, jisai apibūdino 'jį kaip toli
mų paralelių istorijos eigoje atra
dėją, ką lliudija ir ši jo 'knyga 
“Napoleonas Baltija Amerika”.

Paties V. Trumpos paskaita su
kosi apie istorijos santykį su 'poe
zija. Prelegentas labai taikliai tą 
santykį nagrinėjo daugiau etirno- 
,logine, morfologine ir kone fiilo-

soline prasme. Klausytojams bū
tų buvę dar įdomiau, jei V.Trum- 
pa temą būtų labiau surišęs su 
pačiu gyvenimu, su pačia istori
jos įvykių raida, panagrinėjęs, sa
kysim, kiek to ar kito poeto kū
rybą turi įtakos pačios žmonijos 
istoriniam kediiui, pavyzdžiui mū
sų 'Maironio poezija lietuvių tau
tos atgimimui. Suprantama, kad 
į ribotą paskaitos laiką nebuvo 
įmanoma visų problemų sutal
pinti. Todėl vėl reikia sudaryti 
progą, kad V. Trumpa, atvykęs 
Chicagon, panagrinėtų ir gyveni
miškąjį poezijos santykį su istori
jos įvykių raida.

ŽYDŲ KOLEGIJA PAGERBĖ 
KATALIKŲ MOKSLININKĄ

Hebrajų unijos kolegija — Žy
dų religijos institutas Cincinnati 
mieste suteikė garbės laipsnį Not
re Dame universiteto prezidentui 
Th. Hesbitrgh.

silp- 
šie yra 
eilučių 

jis pats save prisiskiria prie silpnų
jų ir rašo: “Tokia taigi yra Bažny
čia. Į tokią tikime. Tokioje mes silp
ni, kurioje Dievas yra visiems tė
vas, žmonės —randame išganymą 
ir šventumą per malonę. Tai Dievo 
padangtė su žmonėmis, o’ mes esa
me jam vaikai”.

Dabar pasidaro neaišku, ką au
torius iš viso teigia? Jei jis save 
priskiria prie silpnųjų, sakydamas 
“mes silpni", ir, be abejo, turėda
mas galvoje ne fizinį — raumenų 
—o dvasinį žmogaus silpnumą, iš

statant} jj nuodėmės pavojun, tai 
pagal jo pirmąjį (cituotą) teiginį 
jis pats jau yra miręs Bažnyčios na
rys ir kaip toks Bažnyčiai neatsto
vauja. Gi pagal antrąjį jo teiginį jis 
yra Bažnyčioje ir čia kaip tik randa 
išganymą per malonę.

Kitoje vietoje jis rašo: “jei išga
nymo darbe pastebima nesėkmė, tai 
dar nėra pagrindo dėl to kaltinti 
Bažnyčią kaip tokią”. Norėdamas tą 
savo teiginį pagrįsti, jis argumentuo
ja šventu Raštu — Mato evangeli
ja ir rašo: “Kristus savo panašy- 
bėje apie sėjėją aiškiai nurodė, kad 
sėkmė priklauso ne nuo sėklos, nei, 
bent dalinai, nuo sėjėjo, o nuo dir
vos”. Gerai. Bet kas yra ta dirva? 
Vatikano susirinkimas ją taip pa
aiškina: “Bažnyčia yra Dievo dirba
ma žemė, arba dirva”. (“Bažnyčia”, 
6). Tokiu būdu šis šv. Rašto ar
gumentas kaip tik sugriauja auto
riaus teiginį.

(Bus daugiau)

iš

i

Filmų įvairumai
Gerai pastatytas filmas virsta klasišku
STASE SEMENI.ENE

Stebint “THE DAY OF THE JA
CKAU“, blyksteli mintis, kad visos 
nudėvėtos kalbos apie tai, kad 
“nieks nebepastato daugiau tikrų 
filmų” yra tiktai tušti žodžiai. Šis 
filmas yra įžvalgus, patenkinantis 
žiūrovo smalsumą, aštrus ir gražiai 
sugrupuotas, kiek tik galima iš 
Hollywoodo tikėtis.

Nors Hollywoodo pinigais pasta
tytas, bet susuktas Europoje, ir to
dėl vyrauja Europos vaizdai, o 
taipgi dauguma talentų yra euro
piečiai. Pagrindinė jungtis su ame
rikiečių filmais yra režisierius Fred 
Zinnemann, gimęs Vienoje, bet vie
nas didžiųjų, kad ir “neapdainuo- 
tų”, talentų Amerikos filmuose per 
pastarąjį šimtmečio ketvirtadalį

Filmas virsta tiesiog klasišku 
savo pagaunančia pramoga. Tai 
vienas labiausiai ir švariausiai džiu 
ginančių filmų per daugelį paskuti
nių metų.

Beveik kiekvienas, kas yra skai
tęs Frederick Forsyth “best seller” 
knygą, su įdomumu sekė nuoty
kius, kaip 1963 m. “vienišas vil
kas” mezga sąmokslą nužudyti 
prancūzų prezidentą Charles de 
Gaulle. Gi mes beve k visi žinome, 
kad de Gaulle mirė natūralia mir
timi septyneriais metais vėliau.

O vis dėlto filmas tampa žiūrovo 
nervus viliojančiu šmaikštumu. 
Režisieriui tai pavyko, parinkus 
puikų aktorių sąstatą, o taip pat 
nukreipus dėmesį nuo mėginimo 
nužudyti iš pasalų į platų, painų ir 
intriguojantį žmogaus vaikymąsi 
skersai visą Europą. Mes žinome, 
kad de Gaulle gyvens, bet kas bus 
su Jackal?

Jackal yra vardas, duotas pagal 
kodeksą profesionalui politiniam 
žudikui, kurį pasamdė dešiniojo 
sparno organizacija nužudyti de 
Gaulle. Jų gi pačių nariai liko ne
patikimi, kai prancūzų policija 
smarkiai infiltravo suokalbininkų 
eiles, palikdama juos visai nenau
dingais.

Jackal, suvaidintas didingai ge

rai Jauno anglų aktoriaus, Edward 
Fox, yra blogasis herojus, kurio 
šaltas ir nerūpestingas žavumas 
dengia širdį, pilną moralinio abe
jingumo. Jis yra aštrus, kaip chi
rurgas, ir negailestingai žiaurus, 
kaip šachmatų čempionas savo ko
vos lauke.

Žiūrovą patrauks visi herojaus 
gudrumai, lyg tamsūs prieskoniai, 
pagerinantieji filmą, o taipgi pavo
jai. Tačiau Zinnemann gudriai pa
vartoja sausą, bet raminančiai ro
mantišką dokumentinį aspektą, ku
ris apsaugo filmą nuo nejaukaus 
niūrumo.

Jei Jackal būtų geriausiu ir pa
grindiniu vaidmeniu filme pats vie
nas, nebūtų tokios stiprios dramos, 
todėl režisierius gražiai pastatė 
kontrastu kitą asmenį — tikrą he
rojų, svarbiausią prancūzų dedek- 
tyvą, kurį suvaidino, puikus akto
rius, lyg stiprios meškos kaily, 
vardu Michel Lonsdale. Jis taipgi

gudrus, bet pasižymįs droviu, pa
prastu padorumu, kuris duoda fil
mui tikrą moralinę įtampą.

Konfliktas tarp tų dviejų vyrų, 
kartu su kitais paremiančiais ak
toriais, kaip Delphine Seyrig — ža
vios aristokratės rolėje, Ronald 
Pickup — nuskurdęs menkas padir- 
bėjaB ir Cyril Cusack — krimina
listas; ginklų kalėjas — visi jie su
teikia pasakojimui žmogišką apim
tį.

Vis dėlto, nežiūrint sąstato pui
kumo, šis yra Zinnemanno filmas. 
Dažnai vadinamas “prozaiškū” ta
lentu, jis pasižymi giliu pasitikė
jimu ir puikia kontrole, o naujas 
filmas gali būti proza, bet jis dai
nuoja, nežiūrint Jackalo šaltakrau
jiško niekšingumo. Vaikams su tė
vų pritarimu.

Typevriters, Addiną MaclUnes 
Checkwi-iters

Nuę racija — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50m. patikimas pataa-navlmas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

&

— Ar savo išleistųjų, 
sąraše Ateities leidykla 
tokių, kurios yra jau išpirktos, 
sandėliuos nebėra, ' la ida išsi
baigus?

turi ir

— Ne, Ateities Literatūros 
fondo leidinių tarpe tokių įmygu 
karalaičių dar nėra. > Bet netoli. 
Vlado šlaito eilėraščių rinkinio 
“Aguonų gaisras” jau beliko tik 
koks tuzinas egzempliorių. Taigi 
ši knyga tuoj bus retenybė,,. ir 
visiems bibliofilams patartume 
skubėti pas sat o knygų platin
tojus, nes kai liks tik penki ęg- 
zempLioriai, mūsų reikalų vedė
ja pakels kainą iki dvidešimties 
dolerių.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois, 00629

Tel. PRospect 6-8998

mis. Užtat nauji planai dar nėra 
tokiame stovyje,, kad dristume 
juos juodu ant balto iškloti. Jei 
pūs geri vėjai ir jei mūsų Fondo 
nariai nepavargs, metų bėgyje 
tikimės pasirodyti su kita pro
zos knyga ir su eilėraščių rinki
niu.

do valdybos pirmininkui dr. 
Kęstučiui Kebliui už malonų po
kalbį. Dabar toliau bandysime 
pasiekti Rochesterį ir ten užkal
binti tik ką Ateities išleistos

knygos “Užkandis” autorių Jur
gį Jankų. Jei pavyks, informuo
sime ir mūsų literatūros bičiu
lius — skaitytojus. kz.

♦

Ačiū Ateities Literatūros fon-

KOSTAS BUTKUS
Tel. PR 8-2781 (778-2781)

TVOROS, LANGAI, DURYS 

STOGELIAI, RINOS, 

APKALIMAI (Siding).

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaidu— Net įdomu, kokia leidybinė i

situacija, turint galvoj aA tei-| Galima pirkt dalimis tr išmoKėtinai 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western — Tel. GR 6-4421

ties” išleistą plačios apimties 
antologiją "Lietuvių poezija iš
eivijoje 191f5-lS11”? Juk tai 
daug lėšų pareikalavusi knyga. 
Ar bankrutuoti dėl jos nemano
te?

— Situacija būtų maloni, jei 
apie antologiją galėčiau pasaky
ti tą pat, ką čia sakiau apie 
Šlaito aguonas. Nors skųstis ne
dera. Susidomėjimas antologija, 
žinant mūsų sąlygas, buvo ne
mažas. Dar ir dabar knyga ei
na. Džiaugiamės, kad ne viena 
lituanistinė mokykla šią vertin
gą knygą užsisako dovanoms 
baigiantiems, ar skyrių geriau- 
siems mokiniams. Tačiau sandė- 
lys dar netuščias. Jei galėtume 
likusius “Lietuvių, poezija IU” 
egzempliorius sukrauti ant pre
kystalio Vilniuje, laida išsibaig
tų per dvi valandas, čionai gi 
truks kiek ilgiau.

— Kokie Jūsų planai arti
miausioje ateityje? Ką žadate 
naujo skaitytojui po dabar iš
leistųjų šlaito ir Jankaus?

— Šlaitas ir Jankus užtruko 
mums daug ilgiau, negu tikėjo-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturera

UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALIŲ RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.

Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės-gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti į krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius įrodymą. Specia
lių rublių pazčmėjimus galima 
paversti į reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.1
SU PILNA GARANTIJA
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.70.

TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ.

REIKALAUKIT MŪSŲ NE. 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

I
I

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

Tel. Virginia 7-7258-59

Užsakvtote Dabar.
Užsakykite tik per 

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

125 East 23 r d Street
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010
Tel.: 982-1530

V
v
v

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!
Low Rates 
Minimum Expenses 
We pay 3 % on 
escrow accounts

6% - 2 year certificates (Min. $5,000) 

5%%) - 1 year certificates (Min. $1,000)
NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MENESĮ

v ... ........
Member F.S.L.I.C., Wushington, D.~C. Eąual Opportuulty Lander

aint tliony avings
1447 S. 491 h Court, Cicero, Illinois 60650 — Phone (312) 656-6330 
Upėn Mon. S-S: Tue»., Thurs., Fri 9-5; Sat. 9-1; Cloaed Wed.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

FRANK'S TV and RADIO, INC.
3246 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

KOPLYČIOSTRYS MODERSIŠKOS

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTĮ

TĖVAS IR
MARQUETTE FUNERAL HOME

SŪNUS —

2533 West 7lst Street 
1410 S. 50th Avė., Cicero

Tel. 476 - 2345 
T0wnhall 3-2108-09

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

5*
Ali accounts com- 
poanded daily 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

6%
2 Years Savings 

Certificates

(Minimum $5,000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«m ARCHER AVINUI 
CHICAGO, ILLINOIS MOt 

PHONE, 2M-44N

Nuo 
1914 Metų
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

' paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI

Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių modelių 
ZHIGULI VAZ 2101

US $3653.00 
NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL
ZHIGULI VAZ 2103

US $4186.00 
FURGON STATION 
WAGON US $4025.00
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 IE

US $3703.00 
MOSKVITCH 408 IE

US $3405.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2335.00

■

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS - GEĖALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Modemiškos Koplyčios:

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

4805-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2 J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL RTpcblic 7-1213
11028 Southwest Highuay, Palos Hills, Dl. Tel. 974-4410

REIKALAUKIT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS,
APARTMENTAIS,
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IŠ USSR

REIKALAUKITE MOŠŲ 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ.

MES TURJM 24 METŲ 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UL Tel. OLympic 2-1003
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Nuo Vilniaus bokštų iki 
Pennsylvanijos kalnų

VLADAS RAMOJUS

Neseniai “Draugo” kultūrinio 
priedo “Kertinėje paraštėje” buvo 
iškelta mintis, 'kaip prasmingiau 
bei akademiškiau paminėti sosti
nės Vilniaus 650 metų sukaktį. 
Vilnius į mūsų mintis bei jausmus 
reflektuoja jvalramls šviesomis: 
vieniems tai Lie uvos kunigaikš
čių miestas ir amžinoji mūsų sos- j 
tinė, kiti jo garbę kelia už tai, j 
kad ten prieš 400 m. jėzuitai įs
teigė pirmąjį Lietuvos universite- Į
tą, tretiems Vilnius ir jo kraštas 
brangūs todėl, kad ten gimė ar 
veikė nemažas būrys kietų ir be- 
komprom sinių kovotojų už lietu
vybę, už Vilniaus amž ną priklau-. 
symą Lįe uvai, už i e uvių kalbą ! 
bažnyčiose, už lietuvių visišką at- 
S'skvrimą nuo lenku, kurie istori
jos bėgyje yra mums padarę ne
mažai skriaudų. Ryšium su Vil
niaus 650 metų sukakties minėji
mu iš tų Vilnijos lietuvių kovoto
jų šiuo metu reikia prisiminti 
Pennsylvanijos kalnų papėdėje 
prieš 75 metus palaidotą lietuvį 
kunigą Aleksandrą Rurbą. mini- Į 
sį 1898 m. kovo 27 d. Tai tas as
muo, kurio veikla 
šimtmetyje prasidėjo 
krašte, o vėliau, nuo rusu perse
kiojimų pabėgęs j JAV, čia, tuo- 
metiniame lie'uvių lopšyje — 
Pennsylvanijos angliakasių stei
giamose parapijose atliko tokią is
torinę misiją, kurios poveikyje lie
tuviai katalikai visiškai atsiskyrė 
nuo lenkti, įsteigė savas parapijas 
ir kuone per ištisą šimtmetį gar
bina Dievą savąją lietuvių kalba. 
Šios istorinės mūsų išeivijai epo
chos pradininkui bei jos pasukė- 
jui Į gilias tautines vėžes dar ir 
šiandien senosiose ir maždaug 
nuo 1950 m. visiškai apleistose 
Plymoutho liet, parapijos kapi
nėse tebestovi masyvus pamink
las, prie kurio tegalima prieiti tik 
užžėlušiais takais, apleistais brūz
gynais, kur retai kada bepasilie- 
ka įmintos didįjį kunigą bei lie
tuvį tebegerbiančių ir jį prisime
nančių pėdos. Dažnai ankstyvais 
priešpiečiais, kaip tai buvo ir pra
ėjusių metų gegužės 16 d., kai 
mes su kun. A. Keziu ir vietos i 
klebonu kun. A. Norkūnu lan
kčiu jo kapą, gaili rasa tirštai ka
bo ant nuskurusios raisto žolės, 
tarsi liedama ašaras, kodėl lietu
viai pamiršo neeilinį savo tautos 
sūnų.

praėjusiam
Vilniaus

Kas buvo kun. A. Burba

Kun. Aleksandras Burba (18i>4-1898)

Kudirkos — Kalantos 
meno paroda r

Taip katalogo viršelyje pava
dintas įvykis, kuris Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoj, sezono parodų 
eilėje tikriausiai prieš vasarą jau 
yra paskutinis. Šios temos paro
dai atsirastų progą sudarė Korpo
racijos ■ Firatennitas Lithuaruca 
paskelbtasis dailės konkursas 
Kudirkos ir Kalantos tragikai 
dailėje įamžinti. Ar konkursas 
pasisakė, ar ne? Vienokio ar kito
kio kategoriško teigimo gal šiuo 
atveju ir nereikėtų ieškoti. J kon
kurso dalyvių skaičių ir į pateik
tų darbų lygį žiūrint, gal arčiau
siai tiesos būtume, tardami, kad 
maždaug lygiai laimėta ir lygiai 
pralaimėta. O jeigu stengsimės 
pralaimėta užmiršti, o laimėta įsi
minti, tai ir gausis vis dėlto pliu-

pravertų bumų šauksmas — rau
da išgauna kone fizinį garsą juo- 
|da - balta kontrastų kompozici
joj.. Kančios temą beveik roman
tiškai sprendžia fotografas Alg. 
Grigaitis, pasitaikindamas sprogs
tančios, žydinčias ir nuvytosios 
rožės motyvą.

Žinoma, galima ginčytis: ar 
būtinai šiuos kūrinius vertėjo pre
mijuoti, ar galėjo vieno ar kito 
vietoje parinkti ir kurį kitą? Vtie- “ 
nas tačiau darbas, mums atrodo, 
yra tikrai premijos įvertas, tai Vi
dos Krištolai tytės didelio masto 
tapyba “Auka”. Kontrastuoda
ma juoda, raudona, balta ir pilkų 
pėlenų spalvomis, dailininkė mi
nios ritmiškam žingsny, nešamos 
aukos — sudegusio Kalantos ir 
'-liepsnų kaskados kompozicijoj su
kuria giliai širdin smingantį pa- ; 
veikslą, kuris ir spalvų potepio 
laisvumu ir ekspresine jėga rodo 
neeilinį dailininkės talentą. Ir sa
vo apimtimi ir kūrybinio poten
cialo liudijimu šis Krištolaiitytės 
paveikslas ryškiai išsiskiria iš vi
sų kitų .parodos darbų. Kodėl jis 
liko nepremijuotas? Ar tik nebus 
čia nulėmusi šių dienų Amerikos 
dai’ės įtaka, kur į paveikslą su 
aiškia siužetine tema linkstama 
nekreipti dėmesio? Siužetas čia 
neretai laikomas beveik nopato- I 
gurnu .madoj, kaip ir, sakysim, 
jeigu kas illgų plaulkų naši rijimo

į nas turėjo apsigyventi privačiuo- 
j se namuose ir per tris savaites vis 
Į mėgino nuraminti įniršusius len- 
' kus, bet veltui, nes nieko neiš- 
Į ėjo. Laike visų ginčų kun. A. Bur
ba lietuvystės niekuomet neišsi
žadėjo, jis drąsiai ir energingai su 
lenkais kovojo, ir lietuvių pusę 
tvirtai palaikė... Kad užbaigus to
limesnius ginčus, vyskupas davė 
lietuviams, kun. A. Burbai vado
vaujant, leidimą įkurti naują, 
grynai lietuvišką parapiją...”.

Negalėjęs laimėti kovos rusų 
okupuotoje Lietuvoje, kun. A. 
Burba gavo jos pradžiai palaimi
nimą iš laisvosios Amerikos vys
kupo. O kas sekė toliau, rašoma 

Į tos pačios kun. A. Burbos įkur- 
I tos parapijos istorijoje:

“Dar ir šiandien šv. Kazimiero 
i bažnyčia (kun. Burbos statytoji 

1901 m. sudegė, tada parapiečiai 
pastatė naują — mūrinę, kurią 
jau mūsų laikais prarijo prasivė
rę senų kasyklų tuneliai. Dabar 
Plymouthe lietuvių bažnyčios nė
ra, o naujoji pastatyta saugesnė
je vietoje — Lynnvoode, už ke
lių mylių nuo senosios — V. R.) 
ir klebonija stovi ant to paties 
kalnelio (1939 m., rašant čia ci
tuojamą istoriją, stovėjo antroji 
mūrinė, sudegusios vietoje pasta
tyta bažnyčia — V. R.). Taip čia 
toj vietoj visi lietuviai kartu su 
kun. A. Burba Dievą garbino ir 
klausė Dievo žodžio savo prigim- 

i toj kalboj. Pamaldas pradėjo lai
kyti savo bažnyčioj sausio mėne
sį, 1891 m., ir visi žmonės džiau
gėsi, nes jau dabar galėjo melstis 
savo prigimtoj kalboj. Ply- 
mouth’o lietuvių atsiskyrimas nuo 
lenkų davė ir kitiems lietuviams 
pavyzdį nuo jų atsiskirti. Ameri
kos lietuviai sujudo ir visur pra
dėjo organizuotis bei vienytis ir 
kurti atskirai vien lietuvių para
pijas...”

Dėl viso to d r. A Kučas kny
goje “ALR Katalikų Susivieniji
mas” šitaip pasisako: “Visą tą 
perversmą padarė beveik vienas 
žmogus — kun. Burba. Savo pa
mokslais ir prakalbomis jis sukė
lė lietuviuose apsisprendimą ir 
norą skirtis nuo lenkų. Jis tai agi
tacijai panaudojo kiekvieną pro
gą, kaip pas save Plymouthe, taip 
ir važinėdamas po kitas lietuvių 
kolonijas. Tačiau už vis patogiau
sia tribūna jam buvo “Vienybė 
Lietuvninkų”, kuri nuo metų pra
džios pateko išimtinon jo įtakon. 
Iki 1889 m. rudens išlaikiusi sa
vo lenkbemišką kryptį, nuo 1890 
m. pradžios “Vien. Liet.” siste
mingai griovė lenkiškus prietarus 
ir daugiausiai pasitarnavo mūsų 
išeivijos tautiniam susipratimui 
pakelti...” (psl. 51).

Ir pati svarbioji mūsų istoriko
padarė. Bet pirmą sekmadienį po i išvada: “Čia pravartu pabrėžti, 
vyskupo įsakymo, vos kun. Bur-j kad XIX amžiuje. atbudusi liietu- 
ba spėjo perskaityti šv. Evangeli- ■ vių tautinė dvasia pirmus mūšius 
ią 1 etuviškai, visi lenkai ėmė | su lenkais turėjo, ir juos laimėjo, 
veržtis iš bažnyčios. Lenkai tuoj ne Lietuvos žemėje, bet čia, nau- 
nubėgę užrakino klebonijos duris, jajame pasaulyje. Prieš ‘Aušros’ 
kad kun. A. Burba neįeitų. Klebo- laikus Lietuvoje beveik visa inte-

k ■ įrt ’yi’

■
v.

Su kun. A.. Norkūnu, ton. ., ... 
liet, parapijos klebonu, einam lan
kyti kun. Burbos amžino poils e 
vietos. Užpakalyje matosi kalnyną , 

i po kuriais, kasdami anglis, savo 
j laiku rausėsi tūkstančiai lietuvi. 
anglakasių.

(Lietuvių foto archyvai ;

nis Lietuvoje J. Rugienis, nors 
tariamai komunistai yra pasmer
kę carinės Rusijos priespaudą bei 
ios vaido-: ų vykdytus metodus — 

j V. R.). Visoje Lietuvoje veikė 
didžiulė šnipų armija. (!) Kad 
nors ir tolimesnėje ateityje rusų 

| valdžia patvirtintų kun. Burbą 
kur nors klebonu, tam negalėjo 
būti jokių vilčių, net jeigu vys
kupas būti) jj tokion vieton sky
ręs. (!) Pagaliau kun Burba ne- 

i galėjo būti mėgiamas nė Vilniaus 
i dvasinės vyriausybės, kaip pagar

sėjęs ‘litvomanas’,..”

Istorinis posūkis JAV 

šių pasakojimų matome,

’iigontiija buvo sulenk Inta, o čia 
iau ėjo kovos Shamokine ir She- 
nandoah. Čia, laisvoje Washing- 
tono žemėje, susidūrė dviejų tau
tų išeiviai darbininkai. Čia darbo 
žmonės, su savo vadu, kilniu lie
tuvių kunigu, praskynė kelią į 
lietuvių susipratimą...” (psl. 52).

Jis nebuvo vilnietis, bot 
maitis, gimęs 1856 m. spalio 30 
d. Kruopių parapijoje, Šiaulių 
aps. Vidurinį mokslą ėjo Šiauliuo
se ir Vilniuje, kur buvo įšventin
tas į kunigus. Vikaravo Žasliuo
se, vėliau buvo perkeltas į Vidiš
kes. Po kurio laiko vyskupas jj 
paskyrė klebonu j I^abonorą. Te
nai jis išvystė labai platų veiki
mą lietuviško švietimo srityje. IJž 
tai 1886 m. rusų okupacinė val
džia jį ištrėmė dvejiems metams 
į Gardino vienuolyną. Atlikus 
bausmę, vyskupas jį skyrė vikaru 
į Adutiškį. Tačiau tenai jis neva
žiavo — savo mintis jis nukreipė 
į brolius išeivius, į tolimą Ameri
ką.

Dr. A. Kučas knygoje “I.RK 
Susivienijimas Amerikoje” daro 
šias išvadas: “Lietuvoje io laukė 
sunki ateitis, nes kartą maskolių 
valdžios baustam jau nebebuvo 
vilties pasireikšti platesniu veiki
mu. Mat, anais laikais kiekvieną 
kunigą, į bet kurią vietą vysku
po skirtą, turėjo tvirtinti rusų val
džios atstovai. Šie gi visus kuni
gus buvo suskirstė į jiems patiki
mus ir nepatikimus, nes apie vi
sus buvo uoliai ir plačiai renka
mos žinios. (Ar ne tą patį iki 
šiai darė okupantų rusų patikėti-

te

Iš 
keiks atsparus žemaitis XIX amž. 
pabaigoje buvo įsivėlęs į kovos 
sūkurį už Vilniaus ir jo krašto 
lietuviškąjį charakterį, už lietuviš
ką to miesto ir jį supančiose že
mėse gyvenančiųjų ateitį.

Nelaimei, jaunystėje užgrūdin
tą kovotoją ir didžiajame laisvės 
krašte, Amerikoje, pasitiko bėdos. 
Apie tai skaitome 1939 m. išleis
toje Plymouth, Pa., šv. Kazmiero 
lietuvių parapijos istorijoje, ku
rioje, šalia kitų Bažnyčios digni
torių, įdėtas ir ilgamečio Sibiro 
tremtinio vysk. T. Matulionio pa
veikslas: “Kun. A. Burba atvyko 
į Plymouth'ą rudenį 1889 
Vyskupas paskyrė klebonu
Marijos parapijon. Vyskupas kun. 
Burbai įsakė pamokslus sakyti 
lietuviškai ir lenkiškai. Tą jis ir į

m. 
šv.

I

I

Apleistos r nuo 1950 tn. visai užmirštos Plymoutho iet. parapijos se
nosios kapinės, kuriose ilsisi ir didžiojo kovotojo už lietuvybę kun. 
Aleksandro Burbos palaikai. Jo paminklas čia matyki dešinėje pusėje, 
stovintis šonu. (Lietuviu foto archyvas)

O kas šiandien?

Daugelis gal paklaus, o kas lie
tuviško šiandien belikę tose apy
linkėse, kur prieš 75 metus pa
čioje s’jjpryibėjė amžinai sukrito 
kun. A. Burba? Jei nebūtume tų 
apylinkių praėjusį pavasarį lankę 
(jas vėl lankysime šią vakarą), ne
būčiau drįsęs nė rašyti apie kun. 
Ą. Burbą. Bet aplankius aštuonio
lika ten esančių lietuviškų para
pijų ir pamačius, kad lietuviškas 
pulsas, nors kai kur ir silpniau 
(o už tai kalti mūsų bendriniai 
veiksniai, kad pradžioje neatkrei
pė ir nbi dabar nebando atkreip
ti jokio dėmesio į senąją Penn- 
sylvanijos Lietuvą, kai tuo tarpu 
į tolimą P. Ameriką siunčia an
samblius ar šokėjus) dar vis pla
ka, mano akyse akivaizdžiai dar 
stipriau iškilo kun. A. Burbos pa
sėtos sėklos vaisiai. Šiandieninės 
parapijos, kuriom niekur negre
sia joks juodųjų ar kitų pavojus, 
dar visos daugiau ar mažiau iš
laikiusios savo lietuvišką charak
terį, dar vis ten lietuviškai paskai
toma Evangelija, pasakomas pa
mokslas, lietuviškai pagiedama, o 
per didžiąsias iškilmes neužmirš
tamas ir Lietuvos himnas. Tai vis 
prieš 75 ir daugiau metų sunkiai 
pasėtos kun. A. Burbos ir jo pa
sekėjų sėklos vaisiai. Tik viena 
Shenandoah šv. Kazimiero baž
nyčia, maždaug prieš šimtmetį 
pralaimėta, pasilikusi lenkų žinio
je. O visas kitas parapijas valdo 
lietuviai. Kai kur, kaip 1<ad kun. 
S. Mozūro Laikais Nevv Philadel- 
phijoje, lenkai prisiprašydavo, 
kad lietuviai klebonai lietuvių 
bažnyčiose kartais jiems pasaky
tų lenkišką pamokslą. Bet tokiais 
atvejais lenkai buvo tik kampi
ninkai, o tikrieji šeimininkai — 
lietuviai.

kom, kad iš tų, uždarytų bei iš
nykti pasmerktų senų kapinaičių, 
jo palaikų neperkeliam į pagar
besnę ir labiau lankomą vietą...” 
Daug tiesos JAV gimęs ir užau
gęs kunigas pasakė tuose žo
džiuose. Bet, antra vertus, jei 
nioks ateityje nepasiryš kun. A. 
Burbos palaikų perkelti į pagar
besnę ir labiau lietuvių lankomą 
vietą, sakysime į Šv. Kazimiero 
liet kapines Chicagoje, reikėtų 
nors senąsias Plymoutho lietuvių 
kapines paversti savą;a šventove: 
aptvarkyti aplinką, pravesti ke
lius, aplinkoje įvesti savųjų reli
ginių bei tautinių simbolių, kad 
toji vieta, kurs

PricžasčŪĮ neįicčkosime, o tik 
konstatuosime, kad konkurse di
delė dauguma pirmaeilių musų 
dailininkų, grafikų ar skulptorių 
visai nedalyvavo. Konkunsan at
siųstų darbų kiekį persveria tik 
dailininkai .vidutiniokai. Iš viso 
konkurse dalyvavo 19 dailininkų. 
Jnos visus dabar ir galima .matyti 
Čiurlionio galerijoj vykstančioj 
parodoj. Tapybos, grafikos, skulp- 

| tūros, nuotraukas ir kitokios tech
nikos kūrinių išstatyta 31.

Konkurso jury komisija (Pet- 
I ras Aleksa, Roland Ginzel ir Ka- 
| zys Varnelis) premijuotais (po
375 dol.) atrinko, keturių daili- ^k^ptų juos ežiuku .
ninku darbus: Antano Vaikšnoros 
“Vidinė iViztija” (polymer on pa- 
per), Janinos Kinkienės — Tal- 
lat-iKalipš'aitės “Trys” (mišri ,tach

toj! vieta, kurs Ibis lietuvis kuni-j nika), Rimvydo Cinkas “Rauda 
gas, išvedęs išeivijos lietuvius į ugnyje” (grafika) iir Algirdo Gri- 
ištorinj posūkį, būtų mūsų šven
tove. Jei šios iniciatyvos nesiimtų 
kitos organizacijos, ar tai netiktų 
Vilniaus krašto lietuviams, ku
rie, ilgose okupacijų audrose bei 
kovose užgrūdinti, moka įgyven
dinti dr ilgam išliekančius užmo
jus. Tokios mintys kyla, minint 
kun. Aleksandro Burbtas mirties
75 m. sukaktį.

gaičio “Simo giesmė'” (fotografi
ja). Viisi premijuotieji įvairiais at- 
žviilgiais yra įdomūs. Vaikšnoros 
tiurneriškas spalvų degimas vis 
dėlto būtų labiau pagaunantis, 
jeigu darbas būtų didesnio forma
to. J. Kaukienės trys, jau (kaukė
mis pavirtę, sudegusių veidai, su
sijungę liepsnų vienumoj, daro 
sukrečiantį įspūdį. <R. Cinkas

! Vis dėlto mene telkias visuotinės 
■ nomadas baimės neturėtų būti. 
; Jiuo laibiau, kad Kništolaitytės 
darbas ir techniškai yra atliktas 
be priekaištų ir su didelio užmo
jo bei talento jėga.

Patodą Čiurlį ionio galerijoje 
dar galima lankyti ir šį savait
galį: (šeštadienį ir sekmadienį) 
nuo Iii vai. ryto ilki 9 vai. vak.

K. Priešpylis

Ar tai negalėtų būti 
vilniečių šventovė?

BUVO KO PASIKLAUSYTI IR 
PASIŽIŪRĖTI
Dariaus Lapinsko mokinių 
pasirodymas

Sekmadienio popiečiu, birželio 
mėn. 10 d., Jaunimo centro di- 
tlžiiofjdjie salėje, Chicagoj, komip. 
Dariuš Lapinslkas surengė s’aivd 
muzikos studijos koncertą. Jau
nųjų menini,nkų-ipia.n.istų susirin
ko pasiklausyti ne vien ijų tėve
liai, giminės ir pažįstami, bot da- 
liyivavo ir visa eilė mūsų žymių 
menininkų ir visuomenės žmonių. 
Koncertas tęsėsi porą valandų, ir,

Lietuviai, o jų tarpe ir nuo len
kų daug kentėję garbingi vilnie- 

i Čiai, mėgsta tautines šventoves, 
| kur atvykus galima susikaupti, 
prisiminti praeitį, iš jos pasise- 
miant stiprybės. Šio priedo pus- j 
lapiuose jau esu užsiminęs, kad. 
praėjusių metų gegužės mėn. mus [ 
su kun. A. Keziu į kun. A. Bur- i 
bos amžino poilsio vietą palydė
jęs Marianapolio auklėtinis ir 
gretimo Kinsgtono lietuvių para-, 
pijos klebonas kun. Norkūnas, 

, pats kilęs iš senosios Plymoutho 
i parapijos, pastebėjo, jog “gėda 
1 lietuviams, o ypač kunigams, kad 
mes didžiojo kovotojo už lietu- j 
vvbę kun. A Burbos kapą taip |
esam apleidę, užmiršę ir jo nelan-' Irena Mitkutė

nors temperatūra siekė daugiau 
90 laipsnių, visi su dideliu malo
numu klausėsi ir sekė koncerto 
eigą.

Programa susidėjo iš Edvardo 
Griego, norvegų kompozitoriaus, 
(rinktinių perliukų. Jautėsi 
kruopšti D..Lapinsko atranka ir 
paskirstymas tinkamo kūrinio 
kiekvienam mokiniui. Visoje 
programoje buvo pastebimas ge-

Iš ciklo "ISapnų vaizdai bu rankų palyda”

raii paruoštas kūrinių išpildymas. 
Kaip paprastai!, D.Laprnsikas ne
pasitenkina tuščia, šalta scenas 
aplinka. kr šį kartą jis maloniai 
nustebino žiūrovus savo origina
liais scenos apipavidalinimo suge
bėjimais. Scena buvo papuošta 
šiltomis prožektorių šviesų spal
vomis, kurios ne tik žiūrovams, 
bot ir programos dalyviams suda
rė jaukią atmosferą. Visą koncer
to programą atliko patys studijos 
mokiniai, tam tinkamai paruošti 
paties mokytojo. Prieš Lšpi Idant 
kiekvieną kūrinį, visi iš ei lės skai
tė po ištrauką iš Edvardo Grie- 
go 'gyvenimo. Paskui grupelėmis 
apšvie'itų raidžių .pagalba prista
tė atliekamo kūrinio pavadinimą 
bei jo išpildytoją. Ir koks dide
lis buvo čia tų jaunųjų įsijauti
mas į savo pareigas.

Programoje dalyvavo visi D. 
Lapinsko studijos mokiniai, ku
rių tarpe, tarp mergaičių ir be.r-. 
niūkų, išryškėjo didelių talentų; 
noriu juas visus čia ir išvardin
ti: Aras Rimavičius, Dana Ko- 
žaitė. Mirga Rimavioiūtė, M. ir E. 
Garzon, Vida Momkutė, Gilta Ru- 
daitytė, Lilija Rekašiūtė, Rasa 
Kaminskaitė, Rūta Garūna.ite, Vi
da Kavaliūnaitė, Vita Serelytė, 
Dalia Garimai tė, Aufksė Ven.gry- 
tė, Loreta Rudytė, Beinąs Norei- 1 
kis, Audrius Viktorą, Rūta Rasu- 
tytė, Rūta Norkutė, Vilija Ra- 

. sutytė, Jonė Karcžaltė (tvarkė ap
švietimą); Ramunė JanUšaiitytė 
(negalėjo dalyvauti)-

Pakartojant vieno rimto žiūro
vo žodžius — “Tai tikrai buvo 
ko pasiklausyti ir pasižiūrėti”, 
’linkim D. Lapinskui ir jo moki
niams, nieko nelaukiant, pradėti 
įuošt-' naują programą ateinan
čiam koncertui, duodant mums 4 
progas taip pat išgirsti ir paties 
mokytojo - ikampozitotoriaus kūri
nius. M. Momkienė

"Akademinių prošvaisčių" 
puslapis šį menesį 
bus birželio 30 d.
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