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& /ame numery 
Lietuviškos saules protuberancaL 
A.Rubikas kalbasi su 
Ali Grauslio knyga. 
Iš poeto Benedikto Rutkūno 
rankraštinio palikimo. 
Po trijų didžiųjų koncerto. 
Sodeikienės piramidžių ciklas. 
Pastabos prie V. Trumpos 
straipsnio. 
Aktores Laimos Rastenytes-
Lapinskienes išskirtnis 
pripažinimas. 
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Pasikalbėjimas su Alfonso Grauslio 
knyga "Šviesa tamsoje" 

A. RUBIKAS 

Alfonsas Grauslys, ŠVIESA TAM-, atrodo, bus iškelta pati svarbiau-
SOjE. įrašus piešė Telesforas Valius.į sia šių dienų problema. Juk tos 
Išlei.io Kriksėio-^s Gyvenime 1974 m. visos žudynės, fizines ar dvasi -
Spaudč Immaculata Press. I.C.C. Put- j nės — ne tik šeimų bet ir tauti-
nam, CT 06260. Kaina S dol. 
gaunama ir "Drauge". 

Knyga 

Kertine parašte 
LIETUVIŠKOS SAULES 
PROTUBERANCAI 

Pažįstame mes saulę daugia- tuberacais. Ne visus tokius įžiū 
riopai. Matome saulėtas dienas, ri mūsų teleskopai. Bet yra ir 
nepakeldami veido dangop, nors tokių, kurie labai jau stambūs ir 
džiugina tos skaisčios motinėlės \ jau matomi paprasta akimi. Ta i 
malonė. Pasiilgstame saulės, kai į lietuviškos rezistencijos, lietuviš

ko disidentizmo protuberaneai. visa virtinė ūkanų, sunkių debe
sų ilgai dengia dangų. Nejučio
mis pasitinkame tekančią saulę, 
nejučiomis palydime ją vakarinio 
pogulio. 

Pažįstame saulę iš kosmografi
jos pamokų: tokia ir tokia, ats
tumas, dydis, cheminė sudėtis. 
Pažįstame ir iŠ lietuviškos tau
tosakos. Nors prolietuviai saulės 
dievu nepadarė, bet visad jautė 
jai jautru sentimentą. Mylėjo ją, 
apdovanojo visokiomis dorybė
mis, grožėjosi ja ir stengėsi tą 
grožį išreikšti savo sukurtomis 
formomis. Apie žodžiais išreikš
tą meilę byloja savo studijose 
dr. J. Balys, apie vizualinę mei
lę saulei dėsto dr. M. Gimbu
tienė. 

Net realybėje, istorijoje vadi
namosios Saulės kautynės ar ne
buvo pirma realioji lietuvių ko
va dėl teisės būti "sau žmogu
mi" savo žemėje? 

Saulės sąvoka mums visad bu
vo gėrio ir palaimos simbolis. 

Tautinis, religinis ir politinis 
pasipriešinimas niekad nesustojo 
buvęs. Suslėptas miškuose ir šir
dyse, tas priešinimasis atbuku
siam pasauliui buvo ir nesu
prantamas, ir nenorimas. Trijų 
ilgų dekadų reikėjo, kad pasau
lis imtų suprasti anapusinių reiš
kinių esmę. 

Staiga mes įžengiame į nuosta
bų periodą, kurio istorinės reikš
mės, gal būt, dar nerealizuoja
me. Mes sustojame prieš intelek
tualinio disidentizmo protube-
rancus. Ir šis reiškinys išganin
gai pravalo visus dirbtinius rū
kus, kuriais T E N visaip troškina 
lietuvišką saulę... Protuberancus 
ir vėl matome atvira akimi, be 
teleskopų, be padidinimo linzių. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikoje (nr.19) tilpo ilgas po
eto Tomo Venclovos pareiškimas ] 
Kompartijos centro komitetui. 
Poetas pareiškia norą išvykti į 

Redaktoriaus duotas uždavi
nys nėra lengvas: skaitytojus'su
pažindinti su knyga, turinčia 453 
puslapius. Todėl čia teks sustoti 
tik ties keliomis įdomiomis min
timis knygos pradžioje. Bet tebū
nie leista kartu į jas ir atsiliepti. 
Ta i nebus įprastinė recenzija, ap
rašant knygą. Tai bus pokalbis 
su ja. 

1 

Autorius pradeda savo knygą 
sakiniu: "Paskutiniais laikais 
žmogaus vertybė pasaulyje labai 
kri to". Pavyzdžiu jis ima savo 
tėviškę, kur, jam dar vaiku esant, 
žmogaus nužudymas būdavusi 
didelė retenybė, kėlusi siaubą. Gi 
"šiandien pavienių žmonių, šei
m ų išžudymai... virto kasdiene 
spaudos tema ir jau nieko neste
bina" . Tada autorius klausia: 
"Ar krikščionys — toji pasaulio 
šviesa, (kaip juos vadina šv. 
Paulius) taip jau aptemo, kad ne-
įsterrgia tamsos išsklaidyti ir 
tamsos darbams kelią užkirsti?" 
(•psl. 14) 

nių grupių ar tautų — vyksta 
čia pat, krikščionims matant . O 
neretai ir pa:ys krikščionys jose 
dalyvauja nemažesniu nuožmu
mu kaip ir nekrikščionys. Tokių 

yra pilna ne tik praėjusių 
amžių istorija. XX amžius t uo 
rtžvrlghi nė kiek neatsiliko. Gal 
net anuos amžius ir pralenkė. Ir 
šiandien krikščionys, varto
jant knygos autoriaus žodžius, 
kartais ne tik kad "neįstengia 
tamsos išsklaidyti ir tamsos dar
bams kelią užkirsti", bet net ir 
patys apie save tamsą skleidžia. 

Autorius sako, kad "nuverti
nus Dievą, liko nuvertintas ir 
Žmogus" (14) . Tai labai teisin
ga pastaba. Autorius argumen
tuoja vis ta pačia kryptimi: Die
vas — žmogus. Ir jo cituojamas 
Berdiajevas sako: Dievo nužudy
mas yra žmogaus nužudymas. 
Tai tiesa. Bet ar nebūtų galima 
pažvelgti ir kita kryptimi ir pa
žiūrėti, kaip istorijoje žmogaus 
žudymas ar jo paniekinimas yra 
atsiliepęs į tikėjimą Dievu? 

Tebūnie čia leista palikti laiki
nai knygą ir nusikelti į praėjusį 
šimtmetį. Tada Vakarų Europoje 
kilęs marksistinis sąjūdis nebuvo 

Georgės Rouault (prancūzas, 1871-1958) Kristus Marijos ir Mortos namuose (aliejus) 
Miati kolekcija Paryžiuje 

bininku masės, to sąjūdžio daly
vės, buvo krikščioniškos. Pirmo- ' turėtų būti 

Šituo klausiamuoju sakiniu, j ateistinis savo užuomazgoje. Dar-
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užsienį. Jis pareiškė tą norą dar i 
Mums neteko bijoti saulės, kaip prieš Helsinkio konferenciją, ka-
jos bijo Sacharos gyventojai ir į da SSSR (formaliai) iškilmineai 
apdalina ją padavimuose piktais Į akcentavo savo respektą asmens 

teisėms. Pilietis nori išvykti į 
užsienį! Kas gali būti nepapras
to? Argi tas pilietis nežino pa
sų ir vizų gavimo procedūros? 
Argi Tomas Venclova žino ko
kias nors slaptas formules, kaip 
profesorius nobelininkas A. Sa
charovas? (Ir A. Sacharovo for
mulės seniai iau pakito, užmarš-

epitetais. 
Saulė motina, motinėlė, mo

čiutė... 
Dar paaugliais būdami, paty

rėme mokykloje ir daugiau apie 
saulės prigimtį. Saulė verda, kun
kuliuoja, tai atominių sprogimų 
laukas — bekraštis, beribis ir 
amžinas. Tas saulės virimas, kun-
kuliavimas, burbuliavimas šildo 
Žemės planetą ir laiko ją gyvą. 
Tas virimas gamina milžiniškus 
sprogimų padarinius — protube- į būdamas išleido dvi mokslo pr 
rancus. Apie tokius mes gerai' puliarizacijos kmgeles. Koks gi 
žinome. Tokius per teleskopus ; būdingas knygeliu pavadinimas: 
fotografuoja astronomai. "Raketos, planetos ir mes", 

Lietuviška saulė, kuri mums j "Drbt in is žmogus". Vėliau jis 
paliko Lietuvoje, taipgi nėra d a u ? v o r t e V1<° to< " k a s a t r o d e 

stagnatinė masė. Tai šviesulvs,! naujoviška' aplinkoje: J. Joyce, 

ties pelėsiais apsitraukė). 
Tomas Venclova, dabar jam į 

38 metai amžiaus, dar jaunas 

šiose protesto prieš išnaudojimą 
demonstracijose darbininkai Vo
kietijoje giedodavo giesme, pana
šią į mūsų: O , Kristau, pasaulio 
Valdove!, o ne marselietę. Si pri
gijo tik vėliau. Darbininkai rink
davosi ir bažnyčiosna pamal
doms ir tenai kartu su fabrikų 
savininkais giedodavo tas pačias 
giesmes ir kalbėdavo tas pačias 
maldas. Bet kai dėl besitęsiančio 
išnaudojimo ir kartu dėl psicho
loginių priežasčių bendros mal
dos pasidarė neįmanomos, tai vis 
dėlto reikia pasakyti, kad už baž
nyčios durų atsidūrė ne išnau
dotojai, .0 fabrikų darbininkai. 
Čia ir tenka klausti: kodėl ne pa
siturintieji pasitraukė iš bažny
čių, o proletarai? Pasiturintieji ir 
toliau liko sėdėti pirmuosiuose 
suoluose. 

Čia kai kas gal pasakys: kam 
tokius senus dalykus kelti? Tie 
dalykai nėra seni. Jie yra labai 
švieži. Švieži mums lietuviams. 
Rungtynės tarp Bažnyčios ir a-
teizmo Šiandien yra kaip tik ano 
konflikto tarp 19-to šimtmečio 
Bažnyčios ir darbo pasaulio pa
sekmė. Sąskaitos dar nėra suves
tos. Ir kas liūdniausia, kad jas 
šiandien turi mokėti visai nekal
ti žmonės. 

Teisingai tad sako Grauslys, 
kad "tiek komunizmas, tiek ir ka-

dar ir šiandien nėra tokie, kokie j gaiš būdais, kurių pasaulis negir
di — tai vienas liūdniausių reiš-

šiandieninėje krikščiony-kinių Knygos autorius sako, kad "di
džiausioji tautos dalis medžiagiš- j bėję. Tai dvelkia kone krikščio-
kai, o dėl to ir dvasiškai skursta". į nybės išdavimų. ... Kai įvairūs 
Bet medžiaginis skurdas savaime 
dar neturėtų vesti į dvasinį skur 
dą. Štai ir autorius, aiškindamas 
Kristaus žodžius: "palaiminti 
dvasingieji vargdieniai: jų yra; 
dangaus karalystė" (Mt. 5,3), 
pats sako, kad "palaiminti yra 
tik tie, tikrieji vargdieniai, kurie i 
yra drauge dvasingi" (185). Tai
gi galima būti vargdieniu ir kar- ! 
tu turtingu dvasia. 

Pavojai prasideda tada, kai už 
vargdienystę kaltais pasidaro .pa
tys krikščionys; kai jie ne tik kad 
nesistengia vargdienystės paša
linti, bet kitų vargdienystę pra
deda vartoti kaip priemonę savo 
pačių gerovei pakelti. Tada jie 
vargdieniuose žudo tikėjimą į 
krikščionybę, į Dievą. Taip at
sitiko praėjusiam šimtmety, — 
ne.kitaip yra ir šiandien. Kiek
vienas, skelbdamasis krikščioniu, 
bet paniekindamas kitus ar jų 
nepaisydamas, tuo pačiu komp
romituoja ir krikščionybę. 

Kalbėdamas apie krikšto sak
ramentą, knygos autorius prime
na krikšto rnetu įteikiamą už-

m. 
Naujas šiandien Bažnyčioje 

yra visų pakrikštytųjų bendrosios 
kunigystės klausimas. Jis keičia 
ir pačios Bažnyčios sampratą. 
"Anksčiau, iš dalies pagrįstai, ra
šo knygos autorius, buvo susida
ręs įspūdis, kad Bažnyčioje dvasi
ninkija yra viskas, kad vien tik 
ji sudaro Bažnyčią, kad krikščio
nys — tikintieji tėra vien prie
das prie jos. Si netiksli klerikali
nė Bažnyčios samprata gerokai 
prisidėjo prie tikinčiųjų abejin
gumo ir neveiklumo Bažnyčios 
padėties bei jos likimo atžvil
giu" (59-60). 

Autorius teisingai pastebi, kad 
degtą žvakę, lydimą žodžių: "Pa- ,d ė l Bažnyčios suklerikalėįirno 
sidarėte šviesa Kristuje, kaip b u v o k a I t a ^ amžiaus Refor-
šviesos vaikai nuolat gyvenkite". į f1301*3- D e l * a i k u n i * vienaša-
Būti šviesa Kristuje yra krikšto) l g k l » tvirtinimų £ susilaukė p&-

pitalizmas, nors ir skirtingu bū- j metu duotas pašaukimas. Todėl j n a t a u s „ . v i e n a š a Jsico Tridento 
du, savo esme yra bedievis- į autoriaus knygos pradžioje kel-; Bažnyčios Susirinkimo atoyeiido. 
ki" (18). Džiugu rasti jo knygo-j tas klausimas: "Ar krikščionys — 

Vakaruose teisiami radikalai turi 
čia gynėjų, sulaukdami net iš 
krikščionių bažnyčių vadų juos 
remiančių protestų, kokia turi 
ten persekiojamų krikščionių sa
vijauta, kai niekas pasaulyje jų 
negina, kai jie, būdami didžiau
sios pasaulyje religijos nariai, 
jaučiasi neturį užnugario?" (50) 

je nors ir trumpą pastabą apie 
neteisingas socialines santvar
kas, kaip įvairių blogybių prie
žastį. Jis rašo: 'Čia reikia iškelti 
patį didžiausią žmogaus pažemi
nimą, kylantį iš neteisingos so
cialinės santvarkos, kai daugely
je kraštų (pvz. Pietų Amerikoje) 
didžioji žemės ir kitų turtų dalis 
yra patekusi į nedaugelio savi
ninkų rankas, o didžiausioji tau
tos dalis medžiagiškai, o dėl to 
ir dvasiškai, skursta" (18) . Gai
la, kad šis knygos skyrius yra 
toks trumpas, nes autoriaus pa
staba šiandien yra labai aktuali. 
Bet tai autoriaus, knygą planuo
jančio, dalykas. 

toji pasaulio šviesa taip jau ap
temo, kad neįstengia tamsos iš
sklaidyti?" — yra ypatingai ak
tualus. 

II. 

Kitą, aktualią, mintį autorius 
pateikia, kalbėdamas apie krikš
tą: jis reikalauja visų pakrikšty
tųjų solidarumo. ' T o solidarumo 

Tas vienašališkumas abipusiai 
pasireiškė kalbamu kunigystes 
klausimu: Reformacija atmetė 
kunigystės sakramentą, savo ga-
nytojavimą remdama tik visuo
tine, krikšte gaunama kunigyste, 
kai tuo tarpu Katalikų Bažnyčia 
Tridente ypač pabrėžė sakra
mentinę kunigystę, neliesdama 
Šv. Rašte skelbiamos krikštu pa
rom -os krikščionių .pasauliečių 
kunigystės. Tuo būdu abi 

visų krikščionių tarpe, rašo jis, j priešingos pusės, savo vienaša 
šiandien ypač reikėtų, kai jie 

j taip rafinuotai ir žiauriai perse-
Į kiojami anapus geležinės uždan

gos. Tuo solidarumu vadovau
jantis, visų krikščionių konfesijų 
svarbiausiais klausimais vienin-

liškumu tik tiesos dalį matyda
mos, tiesos pilnai neildėstė (60) . 

Autorius aiškina, kad Bažny
čia Tridento Susirinkime nesu
klydo, nes ji bendrosios kunigys
tės neneigė. Ji tik "taktiniais su-

kuris identiškas dangaus saulei!! 1 1 F r o s t> R W i l b u r . Skaičiau į Georgės Rouault (prancūzas, 1871-1958) 
Ji Šviečia, šildo ir svaidosi pro-! 

Lindynėse (guašas) 
(Nukelta j 2 psl.) Hahniaser kolekcija, Winterthur, Šveicarijoj. 

Pijus XI Bažnyčios ir darbo Į minias į gatves protestuoti prieš 
pasaulio santykius pavadino! krikščionių persekiojimus tenai 
skandalu, o ką tik pasibaigęs Vo- ir griaunančius krikščionybę 
kiečių katalikų Sinodas — besi- veiksnius čionai. Krikščionybės 
tęsiančiu skandalu, kadangi dar- ; vadų Vakaruose tylėjimas ar tik 

gi vadai galėtų išvesti tikinčiųjų j m e t įma i s" to klausimo nelietė, 
norėdama atsverti "reformatorių 
vienašališkumą". Bet "tas tylė
jimas, kaip labai teisingai auto
rius pastebi, prisidėjo prie katali-

bininkų ir Bažnyčios santykiai I reagavimas tokiais nereikšmin- (Nukelt* ! 2 pai.) 
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pasibaigęs. Kas blogiauia, jh ;r 
šiandien neretai yra puoselėja-
mas ar palaikoma;-. Bažnyti
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IV. 

Kalbėdamas apie kunigystę 
autorius teisingai pastebi, kad 
a) Jėzus Kristus "yra ne tik Vy
riausias Kunigas, bet tikra ir tie
siogine prasme Vienintelis Ku
nigas" (62). ir kad b) "giliausia 
prasme uwn*, kaip sakiame 
nės, taip bendros'os kunigystė5 

dalyviai, tėra tik Krir-.aus — Ku
nigo tarnai, įrankiai, per kuriuos 
jis pats veikia" (63). 

Autorius aiškina, kad kunigys
tė yra tik dalyvavimas vienu
tėlėje Kristaus kunigystėj?. "įsi
jungę per kril-š a i Kristi -?.!<-
jis, t u a jačiu įsijungiame ir į jo 
kimig_\ 9" (S-1). p-icitavę; Ap
reiškimo įviyjjos ">'i.*q, kur yra 
pasakyta, kad jezm Kristus ' r a 
dare iš mūsų karaly-tę ir kuni
gus Dievui" (1.5), autorius čia 
pat priduria: ''Todėl kiekvienam 
krikščioniui tinka tie Kristaus 
posakiai, kurie paskutinių kelerių 
amžių eigoje labiausiai buvo tai
komi kunigystės sakramentą ga
vusiems, nors, anot Evangelijos, | 
jie buvo pasakyti minioms, taigi į 
— visiems: 'Jūs žemės druska ... , 
jūs pasaulio šviesa' (Mt.5,13.14)" 
(65). Tokiu būdu tikinčiųjų ku-
nigškas pareigas autorius regi ne 
vien Eucharistijos aukojime. Jis 
jas regi visos Kristaus misijos tę
sime: būti pasaulio šviesa, būti 
žemės druska. — taigi ir apašta
lauti, ir Evangeliją skelbti. 
"Bendrosios kunigystės nariai, 
rašo jis, susirinkdami prie Eu
charistinės Aukos altoriaus pa
siekia savos kunigystės viršūnę" 
(71) , kuri, taigi, vienu dalyvavi- j 
mu Mišiose neišsisemia. Tai yra 
naujosios teologijos pažiūra į ku
nigystę, palikusios vienašališką, 
potridentinį jos aiškinimą. 

Tik neaišku, ką autorius ma
no, sakydamas, kad "dvi didžio
sios hierarchinio kunigo pareigos 
— dalyvavimas Kristaus tarpi
ninkavimas ir Jo aukoje — suda
ro krikščioniško gyvenimo turi
nį, kurį įvykdyti be visų krikš
čionių kunigystės neįmanoma" 
(66) . Sakinys lieka neaiškus dėl 
to, kad, jeigu tos dvi didžiosios 
pareigos, uždėtos hierarchiniam 
kunigui, sudaro krikščioniško 
gyvenimo turinį, tai tuo pačiu 
jos yra visų, taigi ir pasauliečių 
pareigos, nes krikščioniškai gy
venti yra įpareigoti ne vien hie
rarchiniai kunigai, o visi. Juk 
jeigu per krikštą visi dalyvauja 
Kristaus kunigystėje, tai visi da
lyvauja ir jo aukoje ir jo tarp-
ninkavime. Todėl negalima būtų 
daryti tarpininkais vienus kuni
gus (hierarchiją). Bet galimas 
daiktas, kad čia autorius norėjo 
pasakyti, jog tos dvi kunigystės 
bendroji ir hierarchinė, viena be 
kitos negali apsieiti, kad jos vie
na kitai yra skirtos ir viena kitą 
papildo taip, kad jomis abiem 
pasireiškia pilna Dievo tautos 
kunigystė. Tada autorius yra tei
sus. 
Ir iš tikrųjų, jis rašo, kad "nesi

rūpinant dalyvavimu Kristaus 
tarpininkavime, nerodant arti
mui savo kelio į Dievą, krikščio
nybė negalėtų gilėti ir plisti. O 
tų didžiųjų krikščioniškųjų pa
reigu neatliksime, jei mūsų visų 
buvimo ir gyvenimo nelydės 
Kristaus kunigystėje dalyvavimo 
bei jos įpareigojimų sąmonė" 
(66) . Taigi dalyvavimas visų 

Kertine parašte 
neįmanomas dalyk 

c'^rtoje" 
iz st) bos vL'.aus 

reikalus. O išvykimo vizos da
vimas yra vidaus reikalas. Tuo 
pasirėmę, Sovietai atmetė ir A. 

^ v-ertimą, savotiš- i Konfliktas .arp rašytojiškos ,'acha ovo prašymą išvykti į Os-
.a. t b protuberaricinj, C. Ma- ortodoksijos ir noro būti "sau 10. Visa procedūra, jos rezulta-

laparčes "Kaput". Paskui, atsi- žmogumi" savo kūrybos pašau- į tai, vargai, nervai, protestai — 
liepdamas savo susikurtai pašau- lyje gilėjo, ir prieš akis: naujas y r a detalės, supančios esmę. Es-
lėjautai, Tomas Venclova prade- intelektualinio disidentizmo pro- I m ė gi 

; jo rašyti eilėraščius. Tas Vaka-
Į rų Europos novatoriškumas, ku-
[ ris įsisunkė į jo pasaulėjautą, 

v;s'"a~ibė'o jo paties poezijos pa
sažuose. Jie tapo Lietuvojt nova-
torškumu Naujove. Atradimu 
nau ;ų orientyrų. 

Būdamas savo galingo tėvo pali
kuonis, prieš kurį drebėjo lietu
vių sovietinių rašy'ojų draugija, 
Tomas nebuvo tos draugijos na

ša u'ė, lietuviška sau-
tuberancas! j lė, gyva, nes paprasta akimi ma-

Ar pavyks Tomui Venclovui Į tome stambius jos virimo, jos 
(su šeima) išvykti į užsienį? kunkuliavimo protuberancus. 
Helsinkis įpareigoja sovietus to- Jurašų ir Tomo Venclovos atveju 
kį leidimą išvykimui duoti. In- tebūna laisvųjų pareiga parodyti 
tervenc ;ja iš šono dabar, po juos visam intelektualiniam pa-
Helsinkio, gali atrodyti kaip ir šauliui. Jurgis Gliaudą 

i 

Georgės Rouault (prancūzas, 18/1-1958) Kristus priemiestyje (akvarelė) 
Fukishima kolekcija, Tokyo, Japonija 

m prie m straipsnio 
# # B šalvis Mykolas Krupavičius" 

Istorikas V. Trumpa mokamai, 
tikrai istoriškai apibūdino P. 
Maldeikio monografiją "Mykolas 
Krupavičius" (Draugas II, 1976. 
I,. 10) ir pateikė skaitytojui ke
lis bendrus nuosprendžius. 
Srrrulkmeniškiau paryškino tris 
au:oriaus iškeltus dalykus ir Kru
pavičiaus vaidmenį juose: žemės 
reformą, gruodžio 17 d. pervers-

J. JAKŠTAS 

mą ir santykius su liaudies vy
riausybe. Šį pastarąjį dalyką tin
ka papildyti vienu lig šiol ne
pastebėtu šaltiniu. 

Trumpa mini Krupavičiaus; taudamas 

Paltaroką (Tėvynės Sargas, 
1958), kur jis pasisakė, kad De
kanozovas kreipėsi į jį per savo 

į sekretorių A. G. Dolskį ir prašė 
tarpininkauti jam sueiti su Pa
nevėžio vyskupu. Čia pat Trum
pa grindžia .tą nepaprastą faktą 
anomis dienomis, šiaip sampro-

'Žinant vysk. Palta-
straipsnį apie vysk. Kazimierą i roko socialines ir politines pa-

Kristaus kunigystėje reiškia visų 
daly.avimą ir jo tarpirankystėje; 
rodyti artimui savo kelią į Die
vą. Tai labai teisinga ir aktuali 
mintis! f 

{domu. kad ir knygos autorius 
hierarchinės kunigystės tarnybą 
regi vadovavime. Jis rašo: " 
ramentinės kunigystės garbin
giausia tarnyba — yra vadova
vimas ir dalyvavimas vienkarti
nės Kristaus aukos ant kryžiaus 
sudabartinime" (71). Šiuo klau
simu mūsų spaudoje yra kilę gin
čų. 

VI 
įdomios ir sveikintinos auto

riaus mintys apie liturginę refor
mą. Ir jos klausimais pasirodo vi
sokių balsų spaudoje. Vatikano 
Susirinkimas norėjo, kad "pasau
liečiai, atsistoję prie altoriaus, 
pasijustų vykdą savo kunigystę, 
kad jie suprastų, jog Eucharisti
nė Auka nėra vien tarnaujan
čio kunigo, bet ir visų krik 
rjų besijungiančių su Jėzumi 
Kristumi ;iuka" (72). "Tos litur
ginės reformos reikėjo, rašo jis. 
nes draugaukotojai, tik matyda
mi ir girdėdami bei suprasdami, 
gali savo dvasia aktyviai daly
vauti Aukoje. Jau pačios Mišių 
maldos, didžiąja dalim nuo se
niausiu laikų daugiskaitoje var
tojamos, apeliavo į tikinčiuosius 
ir šaukėsi jų dėmesio ir aktyvu-

kalbą, to šaukimosi jie negalėjo 
pilnai suprasti" (73). 

Labai teisingai autorius laiko 
tikinčiųjų kunig:ška pareiga Mi-
šiose skaityti Šventraščio išmau
kąs bei maldas. Jis pastebi, kad 
"nėra normalu, kai tuos skaity
mus atlieka tas pats asmuo. Juk 
visi krikščionys, kaip vyrai, taip 
ir moterys, dalyvauja Kristaus 
kunigystėje, tai visi jie (išskyrus 
tuos, kurie nepajėgia tinkamai 
skaityti) turėtų iš eilės šiuo skai
tymu savo kunigystę praktikuoti. 

Čia tik tenka pridurti: aišku, 
kad turėtų! O vis dėlto dabarti
niu potvarkiu mastas nėra suge
bėjimas skaityti, o lytis:... Skaityti 
gali moteris tik tada, kai nėra 
tinkamo vyro. Teko tačiau maty
ti pilnose bažnyčiose Mišių me
tu skaitant ir moteris. Sunku pa
tikėti, kad tenai tuo metu nebu
vo tinkamo vyro. Tai rodytų. 

tai reikia žinoti, kad, pasisukęs į 
susirinkusius bažnyčioje, jis pasi
suka taip pat i Jėzų Kr'stų, kad ir 
kitame pavidale. Ar Išganytojas 
nėra sakęs: 'Kur du ar trys susi
rinkę vardan manęs, ten ir aš e-
su jų tarpe' ." (72—73). 

• VIII 

Baigiant norisi paklausti: ką 
autorius mano, sakydamas, kad 
"aukščiausia kas yra žmoguje yra 
ne tai, ką jis išoriniame gyvenime 
nuveikia, bet tai, kas jis kaip 
žmogus yra" (19). Toks sakinys 
kvepėtų graikišku dualizmu, pa
gal kurį žmogu< yra Dievo pa
veikslas savo dvasia (nemedžia-
giškąja dalimi). Štai autoriaus ci
tuojamas Berdiajevas sako, kad 
"žmogus tik tada yra žmogus, kai 
jis yra Dievo paveikslas" (20). 
Tai reikštų jau ne statinę, o di-

z uras rr ]o griežtą ar.tismeto-
nišką laikyseną, negalima nesi-
?tebė*;, kaip nuodugniai Sovietai 
studijavo Lietuvos gyvenimą ir 
kaip gerai supra'o Bažnyčios 
vaidmenį ir svorį tame gyveni
me". Manding, Trumpa siekia 
per toli (taip sakant, šauna iš 
armotos į žvirblį), kai aiškina 
tą mažą faktelį tokiu toli sie
kiančiu samprotavimu. O Kru-
pavičiaus-Dekanozovo nuotykis 
gali būti daug paprasčiau paaiš-
' ' » a .̂ 

1939 m. pradžia buvo niūrūs 
Lietuvai laikai, kai vokiečiai grū
mojo dėl Klaipėdos ir sklido kal
bos apie grasomą pavojų nepri
klausomybei. Tad ir lietuviškie
ji komunistai dėjosi esą susirū
pinę Lietuvos laisve. Jų centro 
komitetas 1939JI.4 paskelbė at
virą laišką (Liet. ist. šaltiniai, 
IV, 703), kur jie kreipėsi į l iaudi-
ninkišką ir katalikišką visuome
nę ir kvietė ją išvien kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir I 
prieš dabartinę vyriausybę. "'Vie
ni ir kiti esame Smetonos fašis
tinio režimo .priešai, demokrati
jos šalininkai, Lietuvos nepri
klausomybėms šalininkai. Mes pa
brėžiame, kad mūsų neskiria tie 
bendri reikalai nuo katalikiškų 
masių. Nors mes nieko bendra 

| neturime su bet kuria religija, 
bet mes esame sąžinės laisvės ša
lininkai ir kovojame prieš bet ku
rį tikėjimo persekiojimą". Čia 
pat minimas ir Panevėžio vysku
pijos organas "Panevėžio garsas" 
ir apie jį (praretintomis raidė
mis) rašoma: "Todėl mes galime 
tik pritarti katalikiškame "Pane 
vėžio garse" pareikštoms min
tims dėl galimo katalikų ir ko
munistų bendradarbiavimo". 
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kad Bažnyčioje prasimuša kita | n a ™ n c žmogaus, sukurto pagal 
pažiūra, teigianti visų lygų daly
vavimą Kristaus kunigystėje: mo
terų nė kiek ne prastesnį už vyrų. 
Teisingai autorius pastebi, kad 
''Krikščionybėje nėra klasių, kas
tu, bet visi yra lygūs didžiųjų 
krikščionybės malonių bei paža
dų šviesoje" (79) . 

VII 
Įdomiai autorius aiškina ir 

naujuosius altorius. Jis sako, kad 
"atsuktas į žmones altorius yra 
krikščionio didybės skelbimas ir 
pasauliečių kunigystės teigimas. 
Jei kartais kunigas, laikydamas 
Mišias prie naujojo altoriaus sta
lo, ir atsisuka nugara į buvusio 

mo. Bet vartojant nesuprantama i didžiojo altoriaus tabernakukiį, muose neįmanoma. 

Dievo paveikslą, sampratą? Žmo
gus juk pasireiškia "pagal Dievo 
paveikslą ir panašumą" ne būda
mas, o atitinkamai veikdamas. 
Bet tai kaip tik pabrėžia pats 
autorius savo knygoje. Tai matyti 
jau vien iš pateiktų citatų. Atro
do, kad autorius čia turėjo minty 
religinį žmogau-, nusiteikimą — 
jo intenciją — jo dvasinį gyveni
mą, kurį mes vadiname vidiniu. 

Čia tenka pokalbį su knyga nu
traukti. Tai buvo gal ir neįprasta 
recenzija. Knygoje yra įskelta 
daugybė dar kitų įdomių klausi
mų. Į juos visus atsiliepti ar juos 
bent paminėti mažo straipsnio rė-

Štai šis Paltaroko vyskupijos or
gano pareiškimas negalėjo būti 
komunistų užmirštas ir jų grei- • 
čiausiai buvo pakištas Dekanozo- Į 
vui, kuriam patarėjais jie, be abe
jo, tarnavo nuo pirmų okupaci
jos dienų. Todėl tam Maskvos 
statytiniui ir parūpo aplinkiniu 
keliu būti suvestam su vyskupu 
Paltaroku. Kai Krupavičius atsi
sakė tarpininkauti, Dekanozovo 
bandymas nepavyko. 

Pridurta Trumpos pastaba apie 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką", Sovietų valdžios 
bažnyčios toleravimą iki šių die
nų rodo, kad iš praeities pavel
dėtas tautos sąryšis su bažnyčia 
tiek stiprus, kad ateistinė propa
ganda nepajėgia jo sutraukyti. 
Tai rodo ir ateinančios žinios is 
Lietuvos. 

Ne per seniausiai gautas laiš
kas apie Žolinės atlaidus Pabais
ko miestely rugpiūčio 15 d, (pra
eitais matais ta diena buvo sek
madienis), kur rašoma: "Žmo
nių susirinko truputį į miestelį 
— jaunimo ir vyresnių. T ik kas 
charakteringa, kad labai mažai 
buvo arkliais važiuotų, o gana 
daug lengvų mašinų. Bandžiau 
suskaityti jas, bet sunku buvo. 
Jos pastatyos, kaip sako, ant 
miestelio, ir kiemuose, ir sodybo
se prie kapinių. Suskaičiau iki 60, 
bet, tur but, buvo tik pusė". 
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Jonas VaznelK pasirodė irgi 
savo pilnoje aukštumoje, nors jo 
kai kurios partijos, kaip Mefisto 
"uu is io" tercete koriceniniame 
pastatyme nebuvo per daug dė-

••--- sceniškai, nors ir įspū
dingai padainuotos. J. Va.?nelio 
didžiausias iMMfolnas — jis jnešė 
dramatinio rečitatyvo ii naujes-
iės murkos e'e' įentų J. Gaidelio 
peros " D a n a " pt.-.!oge (St. Sant-

tekstas), tuo sudarydamas 
malonu kontrastą. S populiariųjų 

ertuarinių oj--erų scenij suda-
! . t e programose. 

Roncerto programa ne visa rė
mėsi jau matytais Chicagos Lie-

i pperos pastatymais. Nau-
įnašai buvo: duetas iŠ Doni-

"'I.ucia 
(Stankaitytė, 

di I.ammermoor" 
Baras), duetas iš 

Vytautas Kasi 

Po trijų didžiųjų koncerto 

Tercetas. 

'Trys didieji" — epitetas, gi
męs ir visais atžvilgiais susijęs 
su Chicagos Lietuvių opera. Sta
sys Baras (Baranauskas) — dra
matinis tenoras, Danutė Stan
kaitytė 
ir Jonas Vaznelis — bosas yra 
beveik profesinio lygio daininin
kai, kurių tikroji solistinė karje
ra ar prasidėjo, ar pilnai pražy-

VLADAS IJUŪJBĖNAS 

ir nebylios vaidybos epizodas, iš
vydus praėjusią jaunystę "Faus
to" scenoje ( A Kutkaus ver
timas). 

Danutė Stankaitytė turėjo pro
gos pasirodyti savo ypač stip-

itin retomis išimtimis), tiek niu-
dramatinis sopranas Į a k u o t ą * laisvą kaip šiame kon

certe. Iš "kulminacinių taškų" 
pažymėtina Kastyčio barkarolė iš 
K. V. Banaičio "Jūratės ir Kas
tyčio (B. Sruogos žodžiai), o taip 

do ryšium su Chicagos Lietuvių j P 3 1 puikūs momentai iš Nilo 
opera. Lydima ketvirtojo, kiek se- Į scenos V e r d i 'Aidoje" (Iz. Mo-
nesnės ir profesionališkesnės pra
eities solisto, Amerikos lietuvio 
solisto baritono Algirdo Brazio, 
ši aukščiau minėta trejukė suda
rė pagrindą, be kurio tam tikru 
laiku, kaip atrodė, nebūtų galė
jusi egzistuoti Chicagos Lietuvių 
opera: bent pradinis ir centrinis 
šio aktingojo sambūrio gyvavimo 
periodas buvo tampriai surištas 
su pastoviu šios solistų trijulės 
dalyvavimu ir vyravimu. 

Paskučiausio laiko pastatymų 
raida čia buvo įnešusi tam tikro 
pasikeitimo. Lyrinio tenoro pa
reigoms netikėta, ryški pagalba į Esmėje Z. Sodeikienės 1975 me-
atslrado iš su mūsų opera gero- | tų darbai, išstatyti Čiurlionio ga-
kai suaugusio lenko solisto Ste- j lerijoj, Jaunimo centre, Chicagoj, 
fano Wicik'o; lengvųjų sopranų j yra klasicistinė kūryba. Šiandien 
rolėse gastroliavo iš Kanados i; vyrauja nuomonė, kad kūryba turi 
tarptautinę areną prasimušusi būti autentiška ir originali, laisva 
Lilija Šukytė, arba taip pat ka- j nuo bet kokių įtakų. Pasakyti yra 
nadietė, pasižymėjusi solistė Gi- j lengva. Bet mūsų planetoje tokios 

kaip Leonora "'Likimo ealicje" ir I 
"Aida" (Verdi, abu L Motekai-
tienės vert.). Gal būt, solistės 
balso skambėjimas turi dabar 
kiek mažiau šviesaus blizgesio ir 
jo bendras atspalvis yra kiek pil

k a s "Mignon ", bei populia
rusis duetas iš \V. A. Mozarto 
'Don Gievaanj" (Stankaūytė, 

Vaznelis) ir duetas is op. "Per-
, ;; žvejai*1 G. jfczet 11. Motekai-
tienės vertimas), (Baras, Varne
lis). 

Koncertas prttėio ypač šiltoje, 
jaukioje nuotaikoje; Marijos 
mokyklos auditorija buvo pripil
dyta rinktinės, kultūringos pub
likos. Koncertą ruošė Lietuvių 
fondas. Programos pabaigoje bu
vo Lietuvių fondo pirmininkui 
dr. A. Razmai įteiktas poros tūks
tančių čekis antrajam Lietuvių 
fondo milijonui pradėti. Čekį įtei
kė agronomas A. Šantaras, o su
mą sudėjo bendraminčiai, tuo 
įamžindami Sibiro kankinio agr. 
VI. Tiškaus atminimą. 

Koncerto akompaniatorium 
kesnis. tačiau viena galima ta r- j buvo pianistas-dirigentas Alvy-
ti: D Stankaitytės balsas pasilie-Į d a s V a sa i t i s . Šalia absoliutaus se-
ka pilnas, stambus ir skam- . , . ,., , . , , . . 
. K .. ! . .v. . , , kimo tikslumo, jo skambinimas 
bus. tikrai virtuoziškai valdomas; 
tiek "pianissimo" aukštose gai- P a ž y m ė j o ypač gražia pianisti-
dose, tiek laipsniškuose perėji-1 ne linija; daugelis lydinčių me-

tekaitienės vertimas), o taip pat j muose. ar tai keičiant dinamiką, į lodijų galėjo būti net kiek ryš-ar diapazoną. Panašus neribotai s kiau pateiktos, neslopinant dai-
laisvas balso valdymas, surištas; rtininkų, o tik pakeliant ansamb-
su užbaigtu muzikalumu. b u v o M » spalvingumą. Tačiau akom-
parodytas ir "Jūratės" arijoje iš! paniatoriui rafinuotas kuklumas, 
K. V. Banaičio operos (Br. Bui- = n«* W perdėtas, vis vien priskai-

riuose praeities rolių epizoduose, j vydaitės libretas). tomas prie nuopelnų. 

Zitos Sodeikienės piramidžių ciklas 
J. MIELIULIS 

skoninga salės dekoracija. Ji labai 
tiktų įmantrios 

vo likusio amžiaus dalį) Šiai idė
jai įgyvendinti, išvystyti Ir ištobu
linti. Bet dėl idėjos rizikingumo 
kažin ar apsimoka. 

Problemat ikas yra ir kai <cur:ų krautuves lange . , , ., . . • , i • i> * •• • i ' o s darbų tmampin t s formatas, ar lauko vestibiulyje. Bet n nėra į. f . . . , . :. 
, _ . «v i v. ' . Šiam formatu: n naudoja tos pa-

meno kūrinys. As sakyčiau, jog! v. .~, i -.A -t 
na Čapkauskienė. neskaitant dau- į kūrvbos niekad neturėjome, ir,i ši piramidė (kuriai, kaip t r u m p o ' . . i- ?. ?,. į v* 

i- i •«. «T- J - j - ••>, i ' . , . . . . n • i • • i X- i ią, -r būtent, šios piramides šono 
gelio kitų jėgų. Trys didieji gal > atrodo, dar sana ikai neturėsime.1 pokalbio metu teko patirti, da ih- ; ., 5 
galėjo pasijausti lyg "padėti at- į Visos tautos skolinasi iš viena ki- ninkė naudojo Cheopso piramidės į ' 
sargon". kas dar toli gražu bū- j tos ir visi kūrėiai naudojasi bend- ismieras) yra tik pirmas žingsnis. Šis trikampis yra labai efekty-
tu buvę nepateisinama. į ra formų kalba. Šiandien menas idėjos vystyme. Idėja yra įdomi, vus piramides kūno komponen-Todėl D. Stankaitytės. Stasio į visame pasaulyje yra suvienodė-
Baro ir Jono Vaznelio trijulės, į jęs, nes kultūrinio sąlyčio leng-
praėjusio sekmadienio koncertas 1 vumas įgalina įvairiausių kultū-
Marijos mokyklos auditorijoj, 
Chicagoje. buvo natūraliu ir vi
sais atžvilgiais laukiamu įvykiu. 
Solistai pasirodė dar esą labai gy-

natūraliu būdu iš ių laukiamą 
programą — operinių duetii. ter
cetu ir solo arijų rinkinį. Tokia 
programa buvo lengviausiai su
daroma, nes originalios neoperi-
nės dainų literatūros trims a 

ir, gal būt, net gera — tai paro- tas, kurį tačiau galima matyti tjk-
' s tolimesnis jos vystymas —[ ta i arba perspektyvoj, arba sąly-

bet neišvystyta. Dailininkė minė- į ty su kitais, vienu ar dviem pira-
rų kūrėjus vienas kitą sekti. Šian-; jo ir didesnį projektą, piramidę suimidės šonais. Tiesa, šis trikam-
dien menas savo etninį charakterį; veidrodžiais viduje, į kurią būtų:p is yra tiesioginis auksinės pro-
jau yra beveik praradęs. Laikas! galima ir įeiti. Taip pat puiki idė-į porcijos variantas. Jis gali būti 

skirtumai 20 amž . ; ia. nors ir ne narna Rūtu srerai.. gražus ka ipo to rma. Bet, ar Ši ir generacijų ja, nors ir ne nauja. Būtų gerai, 
vi ir pilnai pajėgūs; jie pateikė t mene yra įrėžęs daug gilesnius j0j dailininkė turėtų pakankamai ; f o r m a Y™ tinkamas formatas pa-

bniožus kaip kultūriniai ypatu
mai. 

Praeity padėtis nebuvo kitokia. 
Ir tada menas augo ir martinosi 
tarpusavis) įtakomis. Menininkai 

nkams yra S viso ir_ t a d a * * * * * i r " • * k i t " k u ! " 

išteklių ir laiko (sakysim visą sa- ' (Nukelta j 4 pusi.) 

• 

labai mažai. Tokia programa 
mus perkėlė. <<u mažomis išim
timis, į ypač stiprių Chicagos I 
Lietuviu operos pastatymų atsi
minimus. 

Dėmesio centre koncerto prog
ramoie stovėio Stasys Baras. Po 
jo sveikatos susvyravimų ir ne 

tūn: modelius. Šia. truputį per
kelta prasme menas visada buvo 
klasicistinis. Tačiau fizinio sąly
čio sunkumas ir individualizmo 
Stoka liedino tautų karybas j vie
nalyčius etninius pavidalus. 

Vis dėlto Z. Sodeikienės klasi
cizmas yra problematiškas — ne

dalyvavimo poroje Chicagos Lie- I būtinai negatyvia prasme, 
tuvių operos pastatymų Stasio Klasicistinį meną visada temdo 
Baro pasinxlvmas su didžiule ir : praeities modelių šešėlis. Istorinis 
įvairia lyte programa buvo lyg: IS amž. klasicizmas ėmė antiki-
grį/ima> seniai laukiamo šeimos nj meną visu rimtumu. Bet ir 
n^rio. Turimr pasakvti, kad. iš- ! rimčiausios trumpalaikės pastan-
skynis kiek jaučiamą koncerto, gos negali pakartoti šimtmečiais 
pradžioje neįsidainavimą, mums i išbranjinto-s praeities tradia'jos. 
retai kada yra tekę girdėti Stasį! Sodeikienės'kolektyvinė" pira-
Barą tiek švariai intonuotą (su Į raida yra įdbmus eksperimentas ir Ziu sodeiikenė 

Iš mirusio poeto 
BENEDIKTO RUTKŪN 

• • 

v j 

1 

Lrdvį*. vaiidu IV 

rankraštinio palikimo 
PASAULIO SUKŪRIMAS 

Tmš&m, mjki mūs žemė alpo; 
tamsa tvylojo gelmėse. 
Tik viršum vandenų plazdėjo 
Kūrėjo amžina BMSML 

t r Dievas tarė: *'Te friesa pražysta! 
Šviesa teskiria* nuo tamsos!" 
Atbėgo tekina diena pasaulin, 
naktis paliko vieškelius visus. 

Sužiro saulė, mėnuo, žvaigždės, 
Suplazdo paukštis medyje. 
Ir žvėrys girioj k>ko žaidė. 
Ir Sttfco vėju j lelija. 

O vandenai platieji uai, 
ir vėjas varė jų vilnis. 

Ir sausuma žiedais kvepėjo. 
Ir degė prerijų ugni3. 

Žmomis — gamtos karalius — ie-ngė 
per žemę žings-mais dievinais, 
Ir žemė'bu-vo vaisių rojus, 
apjuostas angelų sparnais. 

Pikta Dvasia sugmuiė žmogų 
Nupuolė jis kančioms, vargams. 
Ir praradimo dejos skirtos 
jo — žemės tremtinio — namams. 

Praliejo Kainas brolio kraują, 
ir liejasi lig šiol jisai 
Kas sulaikys jį f Ar Tu, Dieve f 
Ar iu, žmogau, žiaurus patsai? 

AKLYBĖ 

Ar būsime tokie, kaip Jis: 
Panašūs veidu, širdimi į Kristų, 
Pereisim žemę tyresni už sniegą, — 
Jei mūsų sielos, šiukšlių pilnos* garbina 

menkystę? 

Apžlibę nuo blizgėjimo sidabro, aukso, 
Daiktuos trapumo neįžiūrim. 
Į Dievą spiovėme. šventovės mums 

nešventos. 
Prieš kryžių stovim su kepurėm. 

Nuplauti nuodėm&ms, surinkti mums 
paklydusiems avidėn 

Aš paprašysiu gerą, šventą Kristų, 
Pasižiūriu į Jo žaizdas, akis, į liūdną, 

dieviškąjį vririą — 
Ir susigėdinu. Ir žodžio tart nedrįstu. 

TAKAI 

Tiek daug veidų, tiek daug žmonių 
kas dieną 

Kelionėje savoj aš sutinku. 
Ir man graudu (it blandžią mėnesieną), 
Kad jie nueina vis kas sau, kitu taku. 
Rankas užmesčiau jiems ant kaklo; 
Bučiuočiau, gluminėčiau juos. 
Be jų — be tų veidų tyliųjų pakeleivių — 
Man regisi — diena naktim pajuos. 
Vaikai juk vieno Tėvo esame visi. 

O atškirybė 
Kokia! Kokie mes svetimi! 
O, žmonės, žmonės — nepraeikime, 

nepavaišinę vienas kito meile, 
Mylėkimės Dievuj gyvąja širdimi! 

JŪROS IDILĖ 

Ilgiuosi sesės mylimos — 
gražuolės jūros, 
kuri iš tolo krykščia, juokias, 
mane — benamį paklaidūną — 
pavergusi, užbūrus 
mįslėm giliosios gilumos, 
šokėjom, vainikuotomis puta — 
puria, balta — 
ir žalvo gintaro manta, 
krantan žydėti išmesta 
Audra, giedra — 
šaukiuosi jūros, 
kuri širdim su širdžia mano tuokias 
ir šoka ir bučiuoja mano atradimo 

krantą; 
sapnuoja, 
žaidžia, 
gieda, 
juokias, 
verda 

O žuvys, žuvys — 
milijardai! — 
sidabrais, auksais tviska, 
mirga 
O, numylėtoji, 
o jūra, 

gražuole keistabūde, — 
mane sirenų akimis žaliom 
budėjimui ir lūkesčiui užbūrus, — 
už tavo veidą atiduočiau viską — 
sietyną, žirgą. 
Be tavo meilės lobių mano siela liūdi 
Dainuoki amžiais, mano būk! 

Phūadelphia, 1969 m. vasario 16 d 

x?Z y 
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Vincera van Goi'h <oianuis, 185o-:- pari ai prie k< D 
(Kroeiler-Mueller vardo muziejus Otcer̂ o, Otaadijoj) 

ŽVAKĖS 

Raudonai žydi žvakės 
raudoname stikle. 
Jų šilimoj vakarė j tirpsta 
širdis manoji ir valia. 

Ir susJtc a .$•>< pasauliu 
raudoname stikle. 
Prabyla giesmėmis rytojaus. 
O buvo nebylė. 

Phūadelphia, 196S m. gruodžio 22 d. 

VĖJO MOTYVAS 

Naktį vėjas kliedi kažką, 
aukso lapus skitui, blaško — 
mano sorfe viešnagėja, 
prisirpūnus vaisius raško — 
o, tas vėjas! 
Purto kriaušes viršūniausras, 
rauda, švilpia, kugžda kažką; 
palangėm vis vaikštinėja — 
gal ieškodamas 'manęs? 
O, tas vėjas pabaldūnas — 
mano svečias nekviestinis — 
ko po sodą sukinėjas 1 
Ar jam vaishi tiį kvapūnų, 
aukso lapų paristūną — 
ar ganės? 
Ak, tegu pasižmonės 
sode mano 
juodas vėjas! 
Jisai mano giminė! 

Philadelphia, 1968 m. spalio 15 d. 

VAKARĄ VĖLŲ 

Į palšą rūką 
Paniro miestas. 
Padangėj dega 
Mėnulis riestas. 

Šalia Sietynas, 
Balta Vakarė. 
Ir Paukščių Takas 
Lyg juosta karo 

Iš sielos mano 
Malda pakyla, 
Tarytum kvapas 
Iš žilo šilo. 

Ji žyniui neša 
Manąją gėlą — 
Vakarą šaltą, 
Vakarą vėlų. 

KIPARISAI 

Aš mėgstu šešėlius juoduosius 
Kupliųjų kiparisų. 
Pridengdami takus, kuriais gyvieji 

vaikšto, 
Jie tylūs, susimąstę, saulėj t ĮSO. 

Su mirusiiis ilsėtis gera 
Vėsiam paunktmy kiparisų. 
Galėčiau Čia, pamiršęs viską, vaikščiot, 
Rymoti dieną vis'i. 

• 

Aš mėgstu šešėlius juoduosius 
Glaustašakių kiparisų. 
Ir miega amžiną miegodamas, 
Aš juos girdėsiu ir matysiu. 

Poetas B e n e d i k t a s R u t k ū n a s (g«m. 1307 
m.), kaip įau anksčiau savo skaitytojus informavome, mirė 
Philadelphijoje praėjusiu metų ruden'. Pastaruosius kelio
lika metu, tai lengviau, tai stipr.au sirgdamas, mažai >u kuo 
susitikdavo, gyveno nuo visko atok;au vienišojo gyvetrria. 
Todėl ir jo mirtis buvo kaimynų beveik nepastebėta. Šiuo 
metu konkretesn*- infom acija yra tokia. Philadelphijos mies
to valdžios įstaiga — Serrrreninė — >ledic*l examination — 
buvo painformuota 1975 spalio 2*. kad \ ra mir«s Benedik
tas Rutkūnas. Mirtk'S tiksli data nežinoma. Tenk.t spCts 
kad galėjo nvrtl keletą dienu anksčiau, apie spalio 24. 

Lapkričio 4 kūnis buvo atiduotas lietuvių laidotu.ių 
direktoriaus žinion. Tą paii} dieną buvo palaidotas Pi.U-
delpbijoje etamžtoęe Hoiy Scpulchre kapiočse. 

http://stipr.au
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SODEIKIENES PIRAMIDŽIŲ CIKLAS 
(Atkelta iš 6 pu. 1 • 

kitas klausi-veikslui. yra visai 
mas. 

Laikas nuo laiko meno istorijo 
je užtinkame šį formatą, bet dai
lininkai prie jo ilg :au nenustoja. 
Nukrypimas nuo įprasto forma
to yra sveikintinas dalykas. Be: 
tokiu atveju forma :a reikėtų kom
ponuoti. Formatas taip pat yra! 
pavidalas, kuris, kaip ir visas ki- \ 
tas paveikslo forminis turinys, ; 

estetinio formavimo vyksme turi 
t a r ' i forma. Visame is:orijos bė
gyje i paveikslo formatą nebuvo 
atkreipta pakankamai dėmesio. 
Šių dienų mene jis yra ypač ap
leistas. 

Aplamai paėmus, visuose So-
deikienės darbuose yra jaučia
mas forminio turinio ir formato 
konfliktas. Problema neišrišta. 
Bet tai yra universalus 20 amž. 
trūkumas. Ši problema dėl kaž
kokių priežasčių dar nepateko į 
dailininkų dėmesio lauką. 

Vis dėlto paroda daro gerą į-; 
spūdį. Dail ininkė turi gerą pa
jautimą proporc-ijai, kompozicija 
yra išbalansuota ir spalva yra 
efektyviai naudojama. Jos spal
va ne tik puošia, bet ir kalba ir 
perteikia tą svajingą mistinio 
antspalvio emocine realybę, ku
ri yra tipiška visiems mistiniam 
peliui artimiems dailininkams. 
Pažymėtinas yra "Metų laikų'* 
ciklas. Šiose, išviršiniai tru
putį Botticelli primenančio
se kompozicijose dailininkė ati

dengia savo giminingumą su 
Čiurlioniu. Jose ji labai poetiš
kai perteikia giliai išgyventas 
gamtos nuotaikas. 

Kaip ir visada. Z. Sodeikienė 
lygį išlaiko ir prisistato mums 
kaip aukšto rango kūrėja. 

RADIJAS BALTŲ KULTŪRAI GARSINTI 
Mažųjų tautų išeivių gyvavi- tologiiai ir tautosakai. Iš šitų tu-

mas svetur yra ribotas, jei nėra riningų versmių trykšta ir da
ga limybių parodyti svetimai ap
linkai savitas kultūrines verty
bes. Laimei mūsų laikmetis, ne
žiūrint didelių žiaurumų, pada
rytų ir daromų mažiesiems, turi 
ir priemones, kuriomis negausios 

bartinė, ir būsimoji lietuvių dva
sinė galia. 

Profesorės rūpesčiu praėjusiais 
metais buvo pradėtos Baltic He-
ritage Radio programos, trans-

i- • i ,. „ i liuoįamos kas trečiadienį, pasi-
tautos gali pasinaudoti savo eg- \ ' • r 

zistencijai ginti taikingu būdu. 
1 keičiant su latviai ir estais, 8 vai. 

šalia spaudos, be abejo, didelj v a k a r e (sP°n° ningtynių atveju 

liuoti į geraširdžius lietuvius ir 
nelietuvius. Todėl, lėšoms su
telkti, kovo !4 d. 3 va!. Los An
geles Ebell auditorijoje rengia
ma folklorinė popietė. Joje dr. 
M. Gimbutienė vaizdžiai supa
žindins su lietuvių mitologija, 
rašytojas Liudas Dovydėnas 
skaitys ištraukas iš romano Bro
liai Domeikos (vertimo anglu 
kalbon proga), sol. Stasė Pautie-
nienė dainuos lietuvių- liaudies 
dainas. . 

komunikacinį vaidmenį vaidina J J va,L> *** J ™ 8 9 / 9 s t o t * S a n t a j Baltų radijo darbuotojai yra 
• Monikoje. Pirmoji programa, j n e t tik pasišventėliai, bet ir op-
; kurią pravedė komp. Bruno Mar- į timistai. Jie tiki, jog FM bango-

Radijas, kaip parankus ir pa- j kaitis spalio 1 d., buvo skirta M. į mfs pradėta bartų kultūros garSi-

televizija ir radijas. 

lyginti pigesnis būdas, šiandienį K. Čiurlioniui 
jau daug kur išeiviuose ne tik 

Lietuviškam skyriui 
nimo veikla Kalifornijoje pereik 

talkina j * stipresnę stotį, taip pat pfasi-
eilė radijo" darbą "geraV žinančių | P I ė s i r i k i t a s bendravimo šakas: 

' I lietuvių. įspūdingas, muzika pa r | Reviziją, filmus, Įdomias pa
skaitas, koncertus, parodas; bus 

Cail. Zita Sodeikienė savo darbų pa
rodos atidaryme M. K. Čiurlionio gale
rijoje. Jaunimo centre. Chicagoje, š. 
m. sausio mčn, 16 d. 

Nuotr. A. Plaušinaičio 

LITUANISTIKOS INSTITUTO VEIKLA 
IR INFORMACIIA 

1. Lituanist ikos institutui 25 meikiui. kuris rūpinasi spausdini-
metai . Amer . Liet. profesorių: mu. Kalbą lygino VI. Kulbokas, 
d-jos suvažiavime 1951. II. 17 

/iLa Sodeiikenė 

t ikrasis narys nuo 1951 metų. 

10. Nauji LI nariu raš ta i . VI. 
Krivickas, The Polish minority 
in Lithuania 1918 - 1926. I n : 
The Slavonic and ]£ast European 
Review. 1975, Cambridge Univ. 
Press. Gaunama: American 
Branch. 52 E . 57th St., New 
York 10022. 11 p. a tspaudas . 

V. S. Vardys, Modemization 
and Baltic nationalism. I n : Prob-
lems of Communism, Sep. - Oct. 
1975, p. 32-48. American Inf. 
Agency. Washington, DC. 

Alg. Landsbergio 13 p. str. 
apie Orvvelį ir Kafką tebegyvus 
Lietuvoje atsp. Kontinent žur-

Iš čia ten, iš ten ten ir vėl ten ir t- t. 

Nuotr. A. Plaušinaičio 

J. lakšto pastabos 
(Atkel ta iš 2 pusi.) 

Vadinami, suvažiavo į atlaidus 
kokia šimtinė su viršum maši
nų ir kiek arkliais ir, žinoma, 
turėjo prisirinkti nemaža pėsčių
jų. Minia rinkosi, kaip ir senai
siais laikais, traukiama tos pa
čios tikėjimo dvasios, kuri pali
ko joje gyva per ilgus amžius. 
Ji buvo ir paliks tautos išlikimo 
laidas. 

bią lietuviu kultūros garsinimo 
misiją svetima kalba. Todėl kiek- k o n i s ' k u n s ' ,** » • ™J>m™ ™ a 

vieną kartą su pagrindu nu- j r a š ų ^ h n i k a Gruodžio 3 d. |-
džiungame, susidūrę su naujo- v>"ko supažindinimas su komp. 
mis apgalvotomis, moderniomis B r u n o Parkaičio muzika. Šių me-
pastangomis per m j f t ' l p ^ J g l ^ - ^ ! ? į ^ j & ^ ! ^ S _ . ^ ! ^ S ! 
kitiems baltų, tuo pačiu ir lietu-

pasitarnauja gimtąja kalba ve
damoms programoms, taiko 
moms savo papročių bei tradici . 
;,i »,;,.;«;«»» u^» ,v .,ti;^L.* <^><>+ < lvdimas programas pravedė Sta-, _ _ _ _ ^ _ _ ^ _ 
įu gaivinimui, oet ir atlieka svar"- „ _ r ^-a«i~.r; i~>u,. —t.,^;;,, t,,-^^; \?<i 

' s ė Pautienienė. ir Paulius Jask.-1 P m P , e s t l b a i t , » s t « d l ^ kursai Ka
lifornijos universitete; } anglų 
kalbą bus verčiama literatūra fr 
tautosaka: vertingais programų 
tekstais bus pasikeičiama'su pa
našiomis stotimis kituose mies
tuose, būtent Bostone: Pajudėti 
losangeliečių pradėta kryptimi 
galėtų ir kitos mūsų kolonijos. 

Savaime aišku, nauda iš to 
didelė. Atvėrę savo dvasinius 
kraičius kitiems, parodę lietuvių 
meno ir būdo mįslingąjį grožį, 

eilę 
kai 

vyksta kova už tautos egzistenci
ją, jų prielankumas yra mums 

vių kultūrines ir tautines verty
bes. 

Praėjusiais metais šia linkme 
svarbus žingsnis buvo nužengtas, 
įsteigus prie Kalifornijos univer
siteto Los Angeles mieste Baltu 
studijoms draugiją, vadinamą 
Friends of Baltic Studies at UC-

dr. M. Gimbutienės paruoštomis 
nuotaikingomis dzūkų vakaro
nėmis, sklandžiai susietomis su 
mitologiniais fragmentais. Sau
sio 28 d. aktorius Vitalis Žukaus
kas praves Amerikos lietuvių te
atro 90 jubiliejaus valandą. Vė
liau Paulius Jasiukonis — Lietu-] ^avo pusėn patrauksime 
vos nepriklausomybės minėjimą, i j a u t r i u b i č i u i i ų . §į a ndien. 
Seks programos Donelaičiui, lie-

LA. Turint minty -Kalifornijos' tuvių motologijai, kalbai, lietu 
universiteto milžinišką apimtį ir 
įtakas Amerikoje, Draugijai at
siveria plačios galimybės. Juo la
biau, kad viso reikalo steigėja ir 

5. U statuto pataisymai y r a j n a i a s Xr. 5, Vokietijoje. 
reikalingi, atsižvelgiant j gautus j A N y k a . Niliūnas išvertė 
pageidavimus ir patirtį. Pakeiti-i "Giesmių giesmę" (Aidai) , 
mus suredaguos Statuto komisi- j A . Pakalniškis parašė apie že-

liauskienė ir H. Nagys. 
Toronto universitete 1975 m. i mūsų kultūros pagrindui — mi 

spalio 6 d. pradėti Baltistikos 
kursai, kuriuose t a r p 6 dėstyto-

vių kompozitorių muzikai. 

Baltic Heritage radijas kol kas 
išsilaiko tik iš kelių privačių 

dabartinė uoli vadovė vra UCLA j žmonių kišenių. Tie patys ž m o 
profesorė dr. Marija Gimbutienė, j n ė s i šias programas ir įdeda vi-
Kaip žymi archeologė, su giliu!Si* d a r b a - J i e &l n e t u r i P a k a n " 
• .-»• - - »..„,.,;••*.• ... . ;karnai laiko belstis į tolimas ins-
zvilgsniu i žmonijos praeiti ir I .. , . vl , _ . , . 

tancnas beieškant būt inu le-
tautų kultūrų visumą, dr. Gim- j § u V a r g u a r t a m t i k s , u i t e n s u_ 
butienė ypatingą dėmesį skiria j mos ir yra skiriamos. Telieka tik 

įmanomu kultūringu būdu ape-

brangus. 

Pr. V. 

HOFMANO PASAKOS 

Lyric operos sezonas Chicago
je bus pradėtas rugsėjo 25 d. 
Offenbacho "Hofmano pasako
mis". 

| ja . kurios pirmininkas yra dr. A. maičių vestuves (Aidai). 

jų skaito R. Vaštokas. 
Marburgo universitete V. Vo

kietijoje P . Rėklaitis dėstė lietu
vių kalbą po 2 savaitines valan 

Chicagoje buvo nutar ta įkurti 
Lituanistikos institutą. Organ. 
k-ją sudarė daktara i P . Jonikas, 
D. Krivickas ir VI. Viliamas. Ba
landžio 7 d. k-ja išsirinko savojįTI' ""' ." . , , . . . . 

. . , _ f . . _ . I Platens, ir balsuos visi nanai . 
pirmininku Joniką, o iš Chicagos j 
išsikėlusi Viliamą pakeitė dr. j 6. Vysk. Valančiaus šimtmetis 
Ant. Gylys. Pirmasis LI s ta tu tas j atžymėtas lapkričio 16 d. Chica-
parašy tas Krivicko i r priimtas j gos Jaunimo centre akademiniu 
lapkričio 17 d. Tų pačių metų minėjimu, kurį surengė ten gyve- j Lietuvos ikonografijos (Aiduo-; cionalizmas SSSR ir Rytų Eu-
gruodžio 30 d. k-ja pakvietė į L l jną LI nariai. Dr. V. Maciūnas iš j s ^) ir pora kitų recenzijų kitur. r opoje . Brežnevui ir Kosyginui 
mokslinį branduolį 26 lituanistus Philadelphijos skaitė paskaitą:: V. Skrupskelytė paskelbė išsa- Įvaldant". Kalbėjo 30 profesorių, 

jų tarpe T. Remeikis (pask.) . 
A. Landsbergis ir L. Sabaliūnas 
(disk.). 

Nonton Lecturer of Amer. 
Archeology for 1975 t i tulu M. 
Gimbutienė skaitė paskai tas 

P. Rėklaitis (Marburg) para- j <ja s 1975" m. pavasario ir rudens j 
šė tr is lituanistinių veikalų re-1 semestruose, 
cenzijas (Zeitechr. f. Ostfor-Į Detrai to univ. 1975. X. 3-4 d. ' 
schang) , iliustruotą s t r . iš M. j įvyko simpoziumas tema "Na-

— visus, išskyrus vieną, būvu- j "Žvelgiant į Valančių po šimto: mią studiją apie Juozo Kėkšto 
sius Lietuvos universitetų pro- j metų" ir V. Trumpa iš Washing-1 kūrybą dviejuose Aidų nume

riuose. 
Lituanus. vol. 21. No. 2 atžy-

fesorius ar asistentus. 23 pa-j tono — "Valančiaus derlius", 
kviestieji sutiko būti LI nariais, j Pirmininkavo dr. J. Puzinas. 
Iš jų y ra gyvi dvylika: ! Ypatinga dr. T. Remeikio rū-1 mėjo Čiurlionio šimtmetį trimis 

L. Dambriūnas, M. Gimbutie-! pėsčiu buvo suskubta pateikti į LI narių straipsniais: Joan M. 
nė, J. J akš t a s . P . Jonikas, A. Ku-1 svečiams ką t ik atspausdintą į Vaštokas — MKC: Abstraction į penkiuose JAV vid. vakarų uni-

vo Ll-te iki 1971). 
Po to išrinkta dar 105 nariai, 

čas. V. Maciūnas. A. Plateris, į naują LI leidinį: prof. kun. An- | and the visionary experience (24 
J . Puzinas, A. Sennas, S. Sažie-j tano Aleknos veikalo "Zemaičiųį p.) ir MKC: A preliminary bib-
dėlis, V. Trumpa ir J. Balys (bu- j vyskupas Motiejus Valančias" j liography (4 p.) ; R. Viesulas — 

antrąją laidą. Šios knygos me- į Why the world does not know 
cenatas dr. Mykolas Morkūnas i Čiurlionis (11 p . ) . 

mirė 22. Dabar turime 100 tik-Į įrašytas j LI narius - rėmėjus.! Enc. Britannica naujosios lai-
rųjų narių ir 5 narius-talkinin- j Minėjimą papildė Br. Kviklio j dos recenziją paskelbė R. J. Mi 
kus. Ins t i tu to pirmininkai buvo Į surengta Valančiaus raštų pa 
dakta ra i P. Jonikas 1954-63. J. j rodą. 
Balys 1963-67, A. Plateris 1967-
69, V. Maciūnas 1969-72. J. Gim-

1 OT Kame ?»ri - - •« . . . , . _ „ , 1 «, r-~i„rv,K;o i, t a kus klausimus, paliestus EB, de-vaziavimas įvvks Columbia u- te . . . . . _„ . 
tahai panagrir.ejo A. Rhma3 Ai
duose. 

/ Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful 

COLORTV 
WHILE YOU E AR N 6V2% to 73A% 

•.*•. 

bu tas nuo 1973 m. sausio 1 d. 
LI suvažiavimai įvyko: 1964 m. 
VVashingtone. 1967 m. Philadel-

versitetuose spalio mėn. 
Įvairiuose lietuvių renginiuo

se paskai tas skai tė: S. Barzdu-
kas. EI. Bradūnaitė (HI P . L. 
Jaun. kongr.K J . Dainauskas, 
P. Gaučys, M. Gimbutienė. J . 
Girnius, St. Goštautas. J . Jakš -

siūnas Slavic Revievv žurnale, Į tas, VI. Jakubėnas. Br. Kasias, 
! nuskambėjusią didžiojoje Ame- j v . Liulevičius. V. Maciūnas, J . . 

7 4ssoc for the Vdvancement r i k o s s P a u d o J e i r paveikusią E B ! prunskis . J. Puzinas. Z. Reka-
of Baltic Studies penktasis su-! ̂ a k c i j ą . Specifiškai lietuvis- i gius. T. Remeikis. W. R. Schmal- į 

stieg, V. Sruogienė. V. Trumpa, • 
A. Vaičiulaitis. Be to. EI. Bradū- ' New Yorke 1976 m. gegužės 20-

23 d. Programos komiteto pirmi
ninkas yra LI na rys : dr. Romu
aldas Misiūnas. 

phnoie . 19<1 ir 19<3-m. Chica- . , ° _ T mmm.-JL^ x>rt^,„ Enc. Lituamca IV tome ts 88 
\Lmm ™ , mnkas \-ra LI na rys : dr. Romu- . 

goję. 1975 m. Clevelande. •. ._ t 'bendradarbių 38 y r a L I nariai. 
LI išleido' Lit. Darbų 3 to- * ' j IV ir V tomas redagaoja S. 

mas. Savaž. Darbų 2 tomas, kitų į 8. Instituto nariai jubiliatai, j Sažiedėlis. J. J akš t a s ir A. Ka-
knygų 4. Spaadai rengiami 2 to- į 85 metų sulauks prof. Juozas j c a s . Be to. L I nariai redaguoja mai : Liet . išeivių bibliografija ir 
1975 m. Suvaž. Darbai. 

Dambriūnas vasario 5 d., daili
ninkas Antanas Tamošaitis va
sario 15 d. ir prof. dr. Petras Jo
nikas kovo 25 d. 

dr. 
27 

2. LI prezidiumo rinkimai, tu
rėjo įvykti 1975 m. pabaigoje, 
nusitęsė, ne s skyrių vedėjams 
d a r nepavyko sudaryti kandida
tų sąrašo. Norima sudaryti pre
zidiumas maždaug vienoje apy
linkėje, kad būtų lengviau susi
siekti. Nominacijų komisijos mū
sų s t a t a t a s nenamato . 

i 
3. Kalbos skyr iaus vedėju 1975., ft ' " m^moriam. Kunigas And-

XI. 10 i š r ink tas prof. dr. Anta- ' rius Baltinis, filosofijos dakta-
nas Klimas. Ligšiolinis vedėjas ras, mirė 1975 m. rugsėjo 5 d. 
L. Dambr iūnas bavo išrinktas Chicagoje. LI Filosofijos Sky-
1971. V. 30. riaus tikrasis narys nuo 1951 

_ - . . - - _ mrtų. 
4 

Žilevičius kovo 16 d. 70 metų su- Į Lietuvių tautos praeitį ( J . Jakš-
kako prof. dr. Domui Krivickui! t a s ir J. A. Račkaaskas ) ir tris 
1975 m. graodžio 22 d. 70 metų į mūsų akademinio lygio žurna-
sulauks: kalbininkas Leonardas: h i s : Aidus (J . Girnius) . Litua-

60 metų sueis prof. kun. 
Vladui Jaskevičiui sausio 

i dieną. 

Profesorius Pranas Skardžius, 
Penkto jo LI strvaži:?^ im« 

P t t W redagaoiami d r B. Ma-
čiaikos. Da r negaatos tri jų pre- ^ o g i j o s ^ daktaras , rture 19<o 
legentų paskaitos. Gaatieji ma- m. gruodžio 18 d. Hot Springs, j n į s seminaras kas an t rą šešta 
ffnraffč'a' jau pasiusti dr.. X. Be- > Arkansas. LI Kalbos skyriaus1 dieni- Jam vadovauja IL Mazj 

nas (A. Klimas), J . A. Rač
kaaskas . T. Remeikis ir Br. Vaš
kelis) ir Metmenis (V. Kavolis). 
Saprantama, kad visi kolegos 
redaktoriai tikisi daagiau prena-
meratorių iš L I narių. Metų pra
džia — patogus laikas užsisaky
t i 

11. LI nariu paskai tos kur-
1 suose ir susirinkimuose. Pedag. 

lit. inst. Chicagoje dės to : J. Dai
nauskas. V. Liulevičius. J. Rėk-
laitienė. T. Remeikis. V. Sruo
gienė. Instituto rektorius yra P. 
Jonikas 

Montrealyje veikia lituanisti-

naitės iniciatyva kur iamas lietu
vių tautosakos archyvas Chica
goje-

MARuUETTE PHOTO 
SUPPLY 

RETKMENTS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
{vairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu ati-iedant pasirink
tu* reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirraad. 
ir ketvirtad vakarais iki 9 vaL 

3314 W*sf 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, tUinois, 60629 
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OrVVith $ 5 , 0 0 0 
And your money grow$ to $5.408.95 ir. 
2% vears. 

Or VVith 

And your money grow$ to $10.551 
in t% years 

Or VVith 

And your money grovvs to 
$20.890 22 i n 1 year 

$10,000 

$20,000 

M E S K A L B A M E L I E T U V I Š K A I 

Enjoy Your TV NOW PLŪS 

EARNINTEREST 
•Fun*mo»t»T>*i»«ltw«i>»eMH »cco«ni f c termot f * U l l l tm* voor <l«x».t. w» d«Joct 1t» c o « o* th«rtwn, bu» »h« « * * • « vou ««rn w n 
tor •*. PU% r « you an «k*T«ntf gwn o* 6>4% to 7 % % w w - f u l *W»«rt. F ' * * ' * n******* "**»* vr tw«>f«t M M D«n««v for » V 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
0 € S «»1»>NES Of f ICE 
1065 OAKTON ST«ET 
o € S «n_*tNts n.uNOis ten* 
TEI EPHONE 297^3720 

A L M I B * O**>C€' 
VKM v»E5T HOKTM »VtXUt 
C M I C » G O ill.rNO<S V * " 

FHJC 

M*i« OmCE 6245SOUTH W£STf R« »VE«U? CHIC*G0. (LlUOIS 6W36 TELEPH0HE: 476-7575 I 



Šeštadienis, 1976 m. sausio 24 d. DRAUGAS — MOKSLAS. ""TNAR LITERATŪRA Nr. 20- W — fįt 5 

AKTORES T.fliMOS RASTENYTĖS-
LAPINSKIENĖS IŠSKIRTINIS 

PRIPAŽINIMAS 

Laima Rastenytė-Lapinskienė 

ame m: 'ę Laimos nuotrau-
a ir -as.atymų recenzijas, pa-

brėžianiHas jos puikiai atliktus 
į vaidmenis. 
j 

Tajiau išskirtinio pripažinimo 
į T.aima Rastenytė-Lapinskienė su-

šiomis dienomis, kai 
Chicagos kultūrinio gyvenimo 
au oritetų ji bu -o nominuota va
dinamam "Joseph Jefferson Dra
ma A\vards". Šie ''Avvards" kas
met yra skiriami geriausiems te
atro pastatymams ir geriausiems 
>avieruams aktoriams. Vertinant 
1973 matų Chicagos teatrinio se
zono daugelio teatrų ir aktorių 
darbą "Joseph Jefferson Drama 

Pastaraisiais metais įvairiuos 
Chicagos lietr.ių teatriniuos pa
statymuos jau beveik įprasta ma-

'.. Avvards" aktorių kategorijoje yra 
nominuotos keturios aktorės ir 
šeši aktoriai. Jų tarpe ir Laima 
Rastenytė - Lapinskienė. Kaip 
"best aetre?s" ji buvo nominuo-

ir aktore Laimą Rastenytę - j 'a už atliktą Susan rolę David 
Rabe "In the Boom Boom Room" 
pastatyme Jane Adams Hul l 
House teatre, Chicagoje. 

Lapinskiene. Kiekvienu savo pa 
sirodymu scenoje ji be galo nuo
širdžiai ir profesionalių aktorės 
pasiruošimu žiūrovui vis dova-! 
noja blizgančią teatrinio užmojo j Kai į amerikhtiškąjį gyveni-
visumą ir detalę. Šiuo metu ma- ] mą prasimušęs ne vienas mūsų 
žajai mūsų scenai ji vienu: viena įvairių sričių talentas ne kartą 
yra sukūrusi ir lietuviškąjį lėlių nusigrįžta nuo lietuvių kultūri-
teatrą. Tai yra scenai visa šir- n i o gyvenimo, tai Laimos Raste-
dim pasišventusi aktorė. n y t e s . Lapinskienės atvejis galė-

Šalia lietuviškosios scenos ji j tų būti gana šviesiu pavyzdžiu ir 
reiškiasi ir amerikietiškame Chi- \ kitiems, kaip duoklė lietuviš-
cagos teatrų gyvenime. Jau ne: kajam gyvastingumui nėra jokia 
kartą didžiojoje Chicagos spau- i kliūtis ir amerikietiškajam pri-
doje po gerai pavykusių spektak-^ pažinimui. kz. 

DVARIONŲ FORTEPIIONAS 
IR SMUIKAS 

Iš Lietuvos viešnagėn atvykę I Jurgis Dvarionas savo dalį 
pianistė Aldona Dvarionaitė ir pradėjo didingu Wieniavskio Po-
jos brolis smuikininkas Jurgis: lonezu A-dur ir iš karto atsivėrė, 
Dvarionas, komp. Balio Dvario-: kaip ritmingas, nuosaikus, malo
ne vaikai, sausio 1 1 d . koncer-i naus tono smuikininkas. Po to 
tavo Kalifornijos universitete' atliko pirmą kartą grojamą So-
Los Angeles mieste (UCLA), natą smuiku solo C derme, su-

Kultūrinė kronika 

M. K. Čiurlionis f 1̂ 75-191 Ii 

RYTOJ CHICAGOJE 
KONCERTUOJA 

D \ N \ POMERANCAITĖ -
MAZURKEV1CH IR YURI 

MAZl IRKEVICH 
\Vseniai pasitraukę iš Lietuvos 

šie du pasaulinio garso smuiki
ninkai pirmą kartą Chicago
je pasirodys "Margučio" rengia
mam jų abiejų konce-rc Jaunimo 
entre šį sekmadieni (sausio 25 

i.) 3 vai. popiet. 

LIETUVIU IR L E N K I ! 
SANTYKIAI KULTŪRINĖJE 

VAKARONĖJE 
Chicagos Jaun :mo centro kavi- : 

nės kultūrinėje vakaronėje kitą 
savaitę, penktadienį (sausio 30 
d.) 7. vai. 30 min. vak. Jonas 
Dainauskas kalbės tema "Kaip 
lenkai laikosi lietuvių ir Lietu
vos atžvilgiu". Prelegenias pasta-

; raišiais metais yra akylai sekęs 
lenkų spaudą ir at i t inkamus jų 

• leidinius, susirašinėjęs su įtakin-
Draugystg į gaiš lenkais, todėl paskaita savo j 

į tezėmis ir naujais atidengimais 

5 I '~>?::ia!iųjų 
•" reik n 

ama. anot teny". š 
tės spaudos: "Labai pakiliai su-

j žada būti įdomi ir aktuali. Vaka- važiavimo dalyviai priėmė svei-
ronę globoja Akademinis skautų nimo laiškj TSKP Centro Ko-
-;:j~dis. 

LIETUVOS RAŠYTOJU 
SUVAŽIAVIMAS 

Sausio viduryje Vilniuje buvo 
sušauktas Lietuvos Rašytoji? są-
jungo? šeš ašis suvažiavimas. Jis 

:n: o"ui \ Iš'ink'a ir nauja Rašy
tojų sąjungos .a'.lyba: pirminin
kai — A. Maldonis, jo pavaduo
tojas — V. Bubnys, valdybos sek
retoriai — P. Bražėną; ir A. Po
cius. Revizijos komisijos pirmi
ninku išrinktas R. Budrys. 

KYLA ČIURLIONIO TARPTAUTINIS 
GARSAS 

kurtą jauno komp. J. Andriejevo 
ir dedikuotą Jurgiui Dvarionui. 
Formiškai tai tikrai įdomus kū-

Nevv Yorke leidžiamas žurna
las "ARTnevvs" įsidėjo 1975 m. 
gruodžio mėn. numeryje M. K. 
Čiurlionio paveikslą "Draugystė", 
sukurtą 1906 m., ir prie jo — 
J. E. B. pasisakymą apie Čiurlio
nį. Pačioj pradžioj pabrėžiama, 
kad tai lietuvis. Straipsny rašo
ma: "Lietuvis dailininkas Mika
lojus Konstantinas Čiurlionis 
(1875-1911), kurio kūriniai bu
vo rodomi didelėj valstybinėj pa
rodoj Tretiakovo galerijoje Mask
voje, dar vis mažai tereiškia va
kariečiui stebėtojui. Dailininkas 
buvo kūrybingiausias 1903-1909 

šios Lietuvos liaudies kūryba. 
Čiurlionis buvo savo laikų vai

kas — simbolizmo eros — ir jo 
menas turi daug tų elementų, ku
riuos mes aptinkame Boeklino, 
Fidus, Redono ir kitų kūryboje: 
sustiprintą dėmesį astrologija ir 
paslaptingumu, siekimais pagauti 
mitinės senovės pilnumą ir pa
prastumą, troškimu siekti sinte
zės tapyboje ir muzikoje, japonų 
ir Nabis gamtovaizdžių atspin
džiais. 

Tiesiog kurioziškas paradok
sas dabartinėje Sovietų meno po
litikoje, kad Čiurlionis iš visų 

m. Mažai jo kūryba buvo rodo- j simbolistų susilaukia tokio oficia-

TRUMPOS EKSKURSUOS Į LIETUVA 
1976 PAVASARĮ 

KOVO 31 IKI BALANDŽIO 8-TOS — BALANDŽIO 14 IKI BALANDŽIO 22 
GEGU2ES 16 IKI GECUZtS 24 

Maršrutas: Maskva— Vlnius — Kaunas — Trakai 
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS! 
VASARINES 2 SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS PRASIDEDA 
GEGU2ES 31 DIENĄ. 

KAINOS BUS PASKELBTOS GREITU LAIKU! 
.v * * 

Lietuvių ekskursija j Meksiką — 7 dienos — tik $300 (po du j kamba
rį). ISvyksta gegužės I, 1976. 

• • # 
REGISTRUOKITĖS: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, Ulincis S0643 
Telephone: (312) 238-9787 

ma Vakarų parodose. Daugelį 
metų jis nebuvo susilaukęs dides
nio dėmesio net savo krašte. Bet 
dabar Čiurlionis laimi didelį su
sidomėjimą Sovietų Sąjungoje, 
nors dailininkas labai mažai te
turi ryšio su rusų tradicija, o 
daugiausia remiasi savo gimto-

laus pripažinimo, kai jo kūryba 
labiausiai abstrakti ir atsieta nuo 
tikrovės. Rusijos simbolistai rašy
tojai ir filosofai, ypač Nikolai 
Berdiajev ir Viačeslav Ivanov, 
jautė didelį ryšį -su jo darbais 
ir sveikino jį, lyg tai būtų se
niai prarastas brolis, kai jis 1908 

Rolfe auditorijoje. 
Aldonos skambinime išryškė

jo laisva, ryžtinga, lakios vaiz
duotės gaivinama interpretacija, j r i n y s (preliudas, fuga, reeitaty-
Gal iš pradžių su Chopino Polo- Į vas> tokata), reikalaująs iš smui-
nezu, op. 44 ji nepagavo kiaušy- \ kininko ir meistriškumo, ir že-
tojų, bet Chopino baladėje g-1 miško paprastumo, sakyčiau, 
moli, op. 23 ir Balio Dvariono i įtaigaus tiesioginio balso j klau-
lyriškoje Sonatoje sublizgėjo pia- i sytoią. Su didele meile ir puikia 
nistės muzikinis polėkis, skonis švaria technika Jurgis pagrojo 
bei sugebėjimas įsijausti į melo- B a l i o Dvariono keturias kompozi-
dinga tekstą. Ji puikiai ir grakš- c i i a s ' kuriose liejasi artimas lie
s a i valdo abiejų rankų pirštus, j tuviams skaidrus ir raudančiai 
Skriabino Sonata Nr 4 buvo at-1 dainingas turinys. Irgi, regis, pir-
likta itin raiškiai, su visu pianis- ! m a k a r t a atliekamas dalykas, 
tei pasiekiamu patosu, ypač 6-1 G r a z i menininkų išvaizda ir 
nalinėse forte frazėse Aldonos Į tauri laikysena dar labiau pake- į nedaug sudomina mus viename; kokia vitrina, dėl kurios gali būti 

Filmų įvairumai 
Cepelino Hindenburgo tragedija ekrane 

STASĖ SEMĖNIENĖ 

Praeitis, įsivaizduota ar tikra,; Filme praeitis figūruoja kaip 

m. persikėlė iš Kauno į Petra
pilį. 

Jo paslaptingos vizijos, tapy
tos dengtais mėlynais, pilkais, 
žaliais ir rudais tonais, turi kai 
ką artimo su Borisovo-Musatovo, 
Mėlynosios Rožės grupės ir Kan-
dinskio darbais. T a analogija ne 
paviršutiniška: Čiurlionis, kaip ir 
Kandinskis, buvo giliai susido
mėjęs muzika ir turėjo "dvilypį 
sugebėjimą pagauti", įgalinantį 
"tapyti muziką" ir "komponuoti 
tapybą". Tai buvo dvilypumas, 
kuris, kaip ir Vrubelio, intensy
viame siūbavime tarp konkrečios 
realybės ir tarp grynos fantazi
jos, vedė į nesveikatą ir per 
anksybą mirtį. 

Yra tikrai kai kas lunatiško 
Čiurlionio naktiniuose peizažuo
se, sužmogintuose gamtos feno
menuose, kriptinėse arkose ir 
Sonatų bei pasakų pasaulio mer
gaitėse, įdomiuose nemirštamuo
se tokiuose darbuose, kaip '"Liū
desys" (1905-1906) ir "Saulės so
nata" (1907) mintis nesama į 
erdvės ir laiko sustabdymus, ko
kius pastebime Dali ir Tangue 
kūryboje. Už ramaus Čiurlionio 
kompozicijų vaizdo slypi demo
niškos chaoso ir desperacijos jė
gos. Gal kaip tik dėl to jo pa
roda buvo žiūrovų perpildyta: 
sovietų piliečiai, atrodo, randa gi
lų simpatingumą tame baisiame 
konflikte tarp išorinio pasireiš
kimo ir vidinės prasmės". J. Pr. 

\ 

Egle Žalčių Karalienė, paveikslas, išsiuvinėtas (needlepoint) pagal dail. Juozo 
Sodaičio eskizą. Šio ir kitų lietuviškais motyvais paveikslų ir pagalvėlių 
komplektus. (Kits), paruoštus siuvinėjimui su medžiaga ir instrukcijomis, 
išleido AMBER DESIGNS (partneriai dr. Darius Slavinskas ir dail. Juo
zas Sodaitis). Nemokama spalvota brošiūra išsiunčiama parašius šiuo 
adresu: Amber Designs, 46 McKenzie Rd., Convent Station, N. J. 07961 

A. T V E R A S 
LAIKRODZ1AJ {R BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
8646 W. 69th Street TeL RE 7-1941 

cS^PSfcv^-SSS^Si 

• L. K. 

interpretacijų ištekliai yra gausūs 
ir patrauklūs. Tereikėtų labiau 
suderinti vidinį išgyvenimą su 
galvos bei rankų judesiais, kurie 
kartais atsiduoda bereikalingu 
vaidybiškumu, bent taip man 
atrodė. 

j į lė koncerto vertę. Tiesiog gaila, prabangiai pastatytame istori- nuožmus mėginimas dar pasipi-
kad trumpame programos tekste j niame atkūrime " T H E HIN-Į nigauti ta nelaimės formule 
liko neįrašyta Dvarionų lietuvis- | DERBURG". Iš kalėdinio filmų 
koji kilmė. Tai tik nesusipratimas, 
dėl kurio nėra kalti nei rengėjai, 
nei patys koncerto atlikėjai. 

Pr. V. 

liimmnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimtimimiiiin^ 

Į C R A N E S A V I N G 
A N O L 0 A N A S S O C I A T I 0 N 

B. R. PIETKIKHTCZ, Pre*. 

2555 West 47tu Street TeL LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKENG SPACE 

VALANDOS 

7%% 6l/2% 5l/«% 

S! 

ŠE3TA D. 9 v. r. Iki 1.' v. d. — Trečiad uidaryta 
ANTRAD Ir KBNKTAP. — 9 T. ryto Iki S ». ra* 
PIRMAD tr KKTVTRTAJD — 9 T r. Iki I f. ? 

•fokams* Tti fi m. 
<*rtif!katn« 

Mmlnram $1.000 
PINIGAI ĮNEŠTI 1E3 15 D 

Mokamas ož 1 m. Investavimo 
p*rtrfikatn*. Mokant** a i 

Minimam $1.000 •ąBlniHn 

PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami ka* 3 tiAnealal 

maišo tai vienas silpnesniųjų. 
Net daug žadanti medžiaga apie 
nacių pasakiško dirižablio ne
laimingą paskutinę kelionę ne
turi tos sprogdinančios reikšmės, 
kurią savo vaizduotėje žiūrovas 
sukuria, gerai žinodamas, kas at
sitiko garsiam vokiečių cepelinui 
1937 m., gegužės 6 d. virš Lake-
hurst, X,J. Taigi, ir pati drama 
"Hinderburge" koncentruojasi 
ta spėliojama teorija, kad nelai
mė įvyko dėl sabotažo prieš na
cius. 

Iš viso paskutiniu laiku pasi-
5 Į pylė vadinamų "nelaimių" fil

mų: "Airport", "Airport 1975", 
"Earąuake", "Poseidono nuoty
kiai" ctc. Labai mažai kam to
kios rūšies fimai prie širdies. 
Vienintelis filmas apie gaisrą 
dangoraižy buvo pastatytas daug 
stipriau ir realiau už kitus. 

Dabar Hollyvvoodas, jodamas 
ant arkliuko, kad dar vis paliko 
pakankamai piniginės gyvybės 
šiame pomėgy, pakišo mums 
"Hinderburgą". 

Režisuojant Robert Wise\i i , pa
rinktas įspūdingas žvaigždžių sąs
tatas: svarbiausioje rolėje George 

^ | C . Scott (vokiečių saugumo ka
rininkas), o kiti — Anne Ban-
croft, Gig Young. Burgess Mere-

^HnuuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimnJn d l t h : r Gharies Dummg. 

Labai lėtai besivystąs pasako
jimas paleidžiamas į orą su senu 
Universal kronikiniu filmu apie 
Zeppelino bendrovės liuksusinio 
keleivinio 'lėktuvo stebuklus, o 
paskui skrendama, besinaudo-
jant karštesne oro srove: grasi
nama boma, nacių pulkininko 
paskyrimas išjungti bombą, visa 
eilė įtartinųjų (nusivylusi vokie
čių grafienė, amerikietis pirklys 
ir kit.) ir t.t. 

Filmo pabaigoje paskutinės 10 
min. paskirta pražūčiai nulemto 
cepelino degan'iam sunaikini
mui, kuris labai prityrusiai at
vaizduotas, pasinaudojant vėl se
nu kronikiniu filmu. 

Filmas tikrai "nelaimingas". 
Nežiūrint 12 mil. išleistų dolerių, 
publika garsiai juokiasi, kur rei
kia verkti. Nėra jokio efekto, ži
nant iš anksto, kokia yra tragiš
ka pabaiga. Kituose filmuose 
bent toji nelaimė pradžioje at
vaizduota ir tada vystoma pas
tanga iš jos išsikrapštyti. Nėra 
jokios pramogom stebėti per At
lanto vandenyną skrendantį di
rižablį ir žinoti, kad tik virš Š. 
Amerikos jis susprogs. Pagaliau 
dar baisiau stebėti Hinderburgo 
susitikimą su l'kimu: degančius 
žmones, krintančius į mirties 
sterblę. Tai jokia pramoga bet 
kuriam asmeniui. 

WAGNER and SONS 
TYPEWK1!'EKS, 

ADDING MACHTNES 
AND CHEOKW UITERS 

NAUJOS — NAUDOTOS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų patikimas Juma 
patarnavimas 

5610 S. Palaski Rd., Chicago 
Phone — 581-4111 

| 

I 

RELIGLNES ŠALPOS RĖMĖJAI 

i š l e i d o 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 

K R O N I KĄ II D A L Į 
Knyga gražiai iliustruota seselės Mercedes. 414 psl., kurioje sudė

tos Kronikos: nr. 8-15. 

Kaina: minkštais viršeliais 3.50 dol., kietais — 5 dol. 

Kviečiame visus LKB Kroniką II d. įsigyti ir platinti. 

LKB Kroniką II d. galima įsigyti, paimti platinti, atsilyginti ar 
siųsti aukas persekiojamai Bažnyčiai okupuotoje Lietuvuje remti šiuo 
adresu: L. K. Religinės Šalpos Rėmėjų Vyr. Valdyba, 6825 So. Tal-
man Ave., Chicago, III. 60629. 

PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

5y4% HIGH RATES 7 
PAID QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

SAVIHGS AND L0AN ASSOCIATI0N 

HIGHEST RESERVES 

certiflcates 
SoOOO or morc 
4 year mfn. 

6% % 

PER ANNUM 

$5009 or rr>or» 

30 mosths 

4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LA 3-8248 
(WEST OF CALIFORN1A. AVE.) 

6 i/Jo 

PER ANNUM 
$1,000 or mort 

1 y*ar mtn. 

i 
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JAUNIMO KONGRESO LAIŠKAS LIETUVOS JAUNIMUI 
Mielas l i e tame jaunime, 

Mes, Pasaulio lietuvių jauni
mo trečiojo kongreso atstos ai, su
važiavę Brazilijoje, Sao Paulo did
miesčio kaimynystėje, atstovauda
mi lietuvių jaunimui Argentino
je, Australijoje, Brazilijoje. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, Ka- i 
nadoje, Kolumbijoje, Švedijoje, 
Urugvajuje, Venfcn loję ir Vaka- j 
rų Vokietijoje, susirinkę spn;-~: 
pasaulio lietuvių jauitimo reika
lus, sveikiname Jus, Lietuvos jau
nime. 

J šį Jaunimo trečiąjį kongresą, 
taip kaip j du pomuosius, suva
žiavome todėl, kad laikome save 
lietuvių tautos vaikais. Per mūsų 
kongresines keliones - pirmiau
sia Argentinoje, paskum Urugva
juje ir galop Brazilijoje, Jūs, 
Lietuvos jaunime, nuolat buvote 
mūsų mintyse u širdyse. 

Jūsų pasiryžimas išlaikyti lie
tuvių tautinį charakterį, nepai
sant svetimųjų pastangų Jus pa
versti vienos ideologijos ir vienos 
pasaulėžiūros žmonėmis, teikia 
mums dvasinės stiprybės. Tai mus 
įpareigoja ne tik nepamiršti mū
sų tėvų krašto Lietuvos, bet ir vi
somis išgalėmis dirbti dėl jos 
šviesesnės ateities. Ta ateitimi 
mes tvirtai tikime. Tai ateičiai 

kitiems, kurie nori laisvai reikš- i 
tis. Mes žinome kas Jums gresia už • 

; pasipriešinimą kitų užmačioms _ 
— suėmimai, tardymai, teismai, j 

. kalėjimas, katorgos. Jaučiame pa- '• 
j reigą tai skelbti plačiajam pa-

šauliui, valstybių vyriausybėms.; 
Jungtinėse Tautom- ir kituose i 
tarptau iniuose forumuo.se. Jums Į 
daromos skriaudas bus įrašytos 
istorijos puslapiuose kaip pasikė-1 
sinimai prieš žmogaus prigimtį. 
o jūsų kova už teisę kiekvienam 
žmogui laisvai savo likimą aps
pręsti bus istorijoje įamžinta, 
kaip herojiškas pasipriešinimas 
svetimųjų užmačioms. 

Tėvų žemė Lietuva, mūsų šir
dy visada —skelbia Pasą ui'o lie
tuvių jaunimo rt.'čiojo kongre e 
sukis. Mes, Kongreso a stovai, pa
saulio lietuvių jaunimo vardu, 
tiesiame savo ranką Jums, nes 
Šventai tikime Lietuvos ir lietu
vių tautos ateitimi. 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Treliasis Kongresas 

Jonas K. Baltrūnas 
Vik'oras Barzdžius 
NTelida Zavickaiuė 
Elena BareLšytė 
Teresė Jocytė 
Jonas Lukoševičius 
Antanas Saulaitis, pirm. 
Edmundas Andriuškevičius 
Birutė Mačanskienė 

Sao Paulo jaunimas r?nkasi J pamaldas katedroje. Nuotr. A. Šeštoko 

2. Jaunimo sąjunga turi rūpin- plačiame pasauhie Lietuvos ir kurti veikimo baz? ir pasitikėji-
tis išeivijos lietuvių jaunimo ide-. Betaria tauttr, reikalus statytų mą visc; lietuvių išeivijos visuo-
ologljos vystymu, turi duoti pa- • savo v eiklos centre. menė; tarpe. 
grindą ir prasmę jos veiksmams.: Lietuva ir lietuvių -auta yra 

3. Jaunimo sąjunga turi ra-1 pagrindas daugeliui šūkių. Pa-
.pinds, kad lietuviškasis jaunimas; imkime, kad ir visų trijų jauni-
plačiame pasaulyje Lietuvos iri mo kongreso šūkius: 
lietuvių tautos reikalus statytų' I P!.JK.: Mū>ų jėgos, mūsų ži-

Jauniir.o kongreso atstovai lankosi pas p. Anatolijų Grišona, Lietuvos pasiun
tinį Urugvajuje. Nuotr. A. Šeštoko 

K šalies neįtaigotuose, laisvai I mą Pabaltijyje ir primestą kotnu-
ir demokratiškai paruoštuose; nistiru; santvarką Lietuvoje. Jau-
nuta-rimuose taip skamba mūsui « * • » kongresas teigia, kad šio 
nusistatymas: "Jaunimo Kongre- tikslo siekti galima įvairiais tai
sąs pabrėžia, kad pasaulio lietu-: kingais būdais, kurie priklauso 
vių jaunimo pagrindinis uždavi- nuo gyvenamo krašto sąlygų." 
nys yru remti Lietuvos gyventojų I Orauge Su Jumis mes pergyve-
ir išeivijos lietuvių pastangas ats- name nesiskaitymą su Lietuvos 

Lietuvos stalyti nepriklausoma LIL-IUVOS ;yVentojų pilietinėmis teisėmL, 
valstybę. T a m tikslui pasiekti• Lietuvos tikinčiųjų persekiojimą, 

mes iš nau]o šiame Kongrese jaunimo Kongresas pasisako už j skriaudas Lietuvos 
ryžtamės dirbti. 

Adriana Jocytė iš Argentinos III PL-
| JK talentų vakare Urugvajuje ir kituo-

' i se parengimuose savo dainavimu ža-
i kovą prieš rusiškąjį imperializ- mokslininkams, menininkams ir į vėjusi publiką. Nuotr. A. Šeštoko 

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS UŽDAVINIAI 
Šiandien, besibaigiant Studijų 

savaitei, artinamės prie Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso pabai
gos. Dar kelios dienos, ir vėl pa-
sklisime po platųjį pasaulį — ke
turis kontinentus, dešimtį kraš-

T a m yra pagrindo — juk pašau- vykęs po šešerių metų (1972 mė
lio lietuvių jaunimo bendravi-jtais) Siaurės Amerikoj, buvo pir
mo ir bendradarbiavimo mintis masis bandymas pasaulio lietu-
gyvuoja jau bent dešimtį metų | vių jaunimo nusistatymus su-
— nuo Pirmojo jaunimo kongre- retinti veiksmingais nutari-
so, įvykusio Šiaurė: Pats reikšmingiausias 

veiklos centran. 
4. Jaunimo sąjunga turi susi

kurti veikimo bazę ir pasitikėji
mą visos lietuvių išeivijos visuo
menės tarpe. 

Leiskite trumpai apibūdinti ir 
paaiškinti šiuos siūlymus: 

1. Jaunimo sąjunga virš visko 
turi stayti jauną žmogų ir jo 
santykiavimą su ki':ais jaunais 
žmonėmis. 

Organizacijos, draugijos ar 
sambūrio principinis uždavinys 
yra suburti žmones kuriam nors 
tikslui. Be žmonių ir be jų sutiki
mo veikiant, organizacija yra 
pasmerkta mirčiai. Jauni
mo sąjungai svarbu jos formavi
mosi užuomazgoje statyti žmogų 
pirmoje vietoje. Sąjunga turi sa
vo nariams tarnauti, būti jiems 
naudinga, reikalinga. Jeigu kal
bame apie Pasaulio lietuvių jau
nimą, tai tuo pačiu metu lygia
grečiai kalbėkime apie paskirą 
jauną lietuvi. Tai pažymėjo ir 
PLJS pirmininkas kun. Antanas 
Saulaitis savo paskaitoje Antrojo 
kongreso atidarymo metu, kai 
pareiškė, jog "turime kovoti už 
kiekvieną lietuvį atskirai". Jauni
mo sąjungoje užuovėją ir veiki
mo bazę turi rasti tiek jaunas vi
suomenininkas, politinis veikė
jas, tiek jaunas menininkas — 
rašytojas, poetas, muzikas, dai
lininkas, šokėjas. Vietos rasti tu
ri ir jaunas sportininkas ir tas, 

:radžiu, kilus reika-
J. - ' * 

lui ruoš:: pirmąjį jaunimo kong
resą, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė yra buvusi jo iniciatorė, 
globėja, rėmėja, gynėja. Įkūrus nios laisvai Lietuvai tėvynei. 

II PLJK: Jaunimo darbas ir šir
dis, lietuvių tautos ateitis. 

III PLJK: Tėvų žemė Lietuva' *&> n e s ^ t u v i u Bendruomene y-
mūsų širdy visada. sudariusi sąlygas Sąjungos 

Jaunimo sąjungą, tasai bendra-
rbiavimas yra plačiai išsivys-

nes 1 
ra sudariusi 
. klai plėtotis. Toks Bendruo
menės ir Sąjungos bendradarbia-

; vhnas buvo, yra ir bus įmanomas 
lė!, kad santykiai yra pagrįsti 

! abipusiška pagarba ir susiprati-
i mu. Jaunimo sąjungos tolimes-
i nis rūpestis turėtą būti su Bend-

Kongresų šūkiai yra deklara
cijos ir, daugelio manymu, tik 
gražūs, neturį ypa'ingos reikš
mės žodžiai. Mano manymu, už 
jų slypi labai svarbus jaunimo 

šiandieninę nepaisant Lietuva, W ^ * » » | r u o m o n e palaikyti kiek įmanoma 
jos okupantų statomų KIIUCIUJ ^ „ j ^ ^ bendradarbiavimo 
Tai natūralus ir sveuas noras! 

tų, išsiveždami mūsų tolimesnės 1956 metais. Anuomet Kongreso sprendimas, davęs pagrindą 
veiklos gaires, kupini naujo ryž 
to, būti sąmoningos ir galvotos 
išeivijos jaunimo veiklos dali
ninkais ir puoselėtojais. 

Studijų savaitėje Jaunimo 
kongreso nutarimais apspren-
džiame Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos veiklos uždavinius. Tie . 
kurie dalyvavo pirmuosiuose 
dviejuose Jaunimo kongresuose 
arba kituose pasaulinio masto 

nutar imai buvo daugiau dekla- j šio Jaunimo kongreso ruošai, bu-
racinio, o su jais susiję svarsty- j vo Pasaulio lietuvių jaunimo ša
mai — labiau principinio pobū- į jungos įkūrimas. Būtina pastebė-
džio. Jais nusakyti bendri lietu-j ti, jog nuo pat pirmosios gyva-
vių jaunimo nusistatymai, jauni-! vimo dienos Jaunimo sąjungos 
mo is;:i.sin;mai lietuvių tau . rėjai suprato reikalingumą 
reikalais, jaunimo veiklos atžvil- 'koncentruoti veiklą ne ten, kur 
giais, politinės lietuvių jaunimo lietuviai gausiausiai apsigyvenę 
programos klausimais. Tų jauni- ar stipriausiai veikia, bet ten, 
mo deklaravimų sudaryme daly-' kur ryšys su pasaulinio masto 
vavo palyginant nedidelis jaunų j lietuviško jaunimo judėjimu la-
vadovų ir jų vyresniųjų, kolegų, biausiai pasitarnautų aosilpusiai 

letuvių suvaziasanuose, jau&a ^ T e i s i a i ^ , ir_ 

masis kongresas buvo suruoštas 
labiau jaunimui 
nimo. 

kongresą taip pat Pietų Ameri
koje. 

Iš viso to dešimtmečio judėji
mo nesunku pastebėti aiškią su-
siorganizavimo evoliuciją. Ieš
kant atsakymų | tolimesnius Jau
nimo sąjungos uždavinius, yra 
būtina tą evoliucinį procesą su
prasti ir juo naudotis. Jei pirma
me kongrese didesnis indėlis bu
vo viduriniosios lietuvių kartos, 
tai antrasis ir trečiasis jau visiš
kai yra jaunimo rankose. Jeigu I nesusideda vien iš jaunų vadovų, j 
pirmasis kongresas išryškino rei- j 2. Jaunimo sąjunga turi rūpin- į 
kalą puoselėti pasaulinio masto i * išeivijos lietuvių jaunimo ide- j 
lietuvių jaunimo judėjimą, o j ologijos vystymu, turi duoti pa- •• 
antrasis tą reikalą įkūnijo Jauni- grindą ir p r a m ę jos veiksmams. Į 
mo sąjungos įkūrimu, tai trečia- Siame kongrese mes spren 
sis jau pradeda tą Sąjungą api- džiame Jaunimo sąjungos veik-
pavidalinti ir įprasminti. Siame! los sritis, veikimo būdus konkre-Į 

Kaip gali jaunas žmogus neno
rėti palaikyti kokį nors ryšį su 
tais, dėl kurių jis sielojasi; kaip 
gali jis nenorėti juos geriau pa
žinti, suprasti jų padėtį? 

Siūlau, kad Jaunimo sąjunga, 
atstovaujami jauniausioms išeivi
jos kartoms, imtųsi iniciatyvos ir 
žygių Lietuvą k lietuvių tautą 
susigrąžinti į išeivijos lietuvių 
tarpą. Delsiant, atsitolinimas 
nuo Lietuvos ir lietuvių tautos 
gali būti lemtingas. Lietuvių vi
suomenės nesutarimai sprogdina 
mūsų visuomenę iŠ vidaus, ne
paisant Lietuvos jaunimo žygių, 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos ir kitų Lietuvos gyventojų I 
rezistencijos žymių. Lietuva, jos 
jaunimas, jos tikintieji, jos pilie
čiai šiandien šaukiasi mūsų pa
galbos ir veiklos, o čia tebekalba
ma, kuris turi teisę ką daryti, ir 
tebesiekiama pastoti kelią tautos 

vimut. 
4. Jaunimo sąjunga turi susi-

kuris veikloje dalyvauja pasyviai i r Jos. &W natūraliam santykia 
arba tenori tik pabendrauti su 
savo draugais ar pažįstamais. 
Jaunimo sąjunga visiems turi bū
ti prasminga, nes ji turi tarnauti 
jaunai lietuvių visuomenei, kuri 

as. Nusigręžimas nuo Lietu
vių Bendruomenės būtų lygus 
jauno žmogaus nusigręžimui 
nuo savo tėvo ar motinos, nusi
gręžimui nuo lietuviškosios vi
suomenės. 

Jaunimo sąjunga turi jausti at
sakomybę prieš lietuvių visuo
menę, informuoti ją apie savo 
planus, nebijoti jos patarimų, 
talkinti bendruose lietuvių reika
luose. Sąjunga yra mokykla jau
nimui, kuri ruošia išeivijos vei
kėjus ateičiai. 

Šiandien viename diskusinia
me būrelyje buvo pareikšta, kad 
jaunimo kongresai turi būti 
kryžkelė, kurią pasiekusi, Jauni
mo sąjunga renkasi vieną ar kitą 
kelią. Šiandien, esu įsitikinęs, 
stovime prie pirmosios kryžkelės. 
Sprendimas ir atsakomybė už tą 
sprendimą yra mūsų — ir mūsų 
vienų. Romas Sakadolskis 

(Paskaita, skaityta III PLJK 
Studijų dienose 1976. I. 4 Itaici, 
Brazilijoje). 

jog šiame Kongrese, kaip niekad 
anksčiau lietuvių išeivių istorijo
je, tie nutarimai yra svarstomi 
su atsidėjimu, pasiruošimu, 
kruopštumu, demokratiškumu. 

lietuvių veiklai. Tai liudija Jau
nimo sąjungos vadovybės Pietų 
Amerikoje sudarymas ir, nepai
sant daugelio vyresniųjų abejoji-

Antrasis jaunimo kongresas. į- mų, sprendimas sušaukti trečiąjį 

nei paties jau-

ii' tUt ekskursantai ii Chicagos, I a ik darni lėktuvo, 
cKgv piliidti, ka* čia taip linskmai dainuoja. 

okupuoja" Caiacas aerodromą Venecuelojt. Net sargybiniai su-

Trečiajame jaunimo kongre
se mes, susirinkę iš dešimties 
kraštų atstovai, 
šimtmečio judėjimo dalininkai ir 
ateities sprendėjai. Tai be galo 
didelė atsakomybė, ir todėl ne
nuostabu, jei tiek daug dedame 
;astangų susitarti. 

Mes žinome, kad grįžus į savo 
gyvenamąsias vietas, rasime 
daug naujų darbų, daug atsako
mybė-. Taigi m ū ų darbas ne
sibaigia, o ti prasideda. Tačiau 
ne .'.•;-. šio kongreso nutarimu 
įgyvendinimas turėtų mums rū
pėti. Lygiai svarbūs turėtų bū ' : ir 

i principai, kurie kristalizuojasi 
Šame kongresą besprendžiant 

, Sąjungos ateitį. Aš siūlau Pa-nu-
! lio lietuvių jaunimo sąjungai, o 
' taipgi ir paskirų kraštų jauir 

- \mgoms bei jų padaliniams 
vadovau is š'ais keliais pagrindi-

, niais prin.; a 
1. Jaunimo sąjunga virš visko 

turi statyti jauną žmogų ir jo 
• santykiavimą su kitais jaunais 

:ia:s nutarimais, kurie taps bą- j 
jungos ir mūsų visų uždaviniais. I 

esame to de- Būtų klaidinga manyti, kad šia-1 
me kongrese yra sudaroma ko
kia magiška formulė, kurioje pa- Į ? a n ^ , ė * u ? " 1 ^ I

G i n t a u ' a s .!****J* S t u k a s ' I į i s t i n a v^vfaa* 
. . . . . . ! Ramunė Miglmaitė ir Jonas Miglinas ekskursuos metu Pietų Vmeritoje — 

sauho lietuvių jaunimas gali rast I B r M H i j 0 S k a l n u , .„ N... , r v S e<m U o 
savo tapatybes, identiteto pras
mę. Jaunimo sąjunga dabar turi 
žengti toliau ir atsakyti į šiuos 
jauno lietuvio esminius klausi
mus: kas aš esu, kodčl aš bend
rauju su kitais lietuviais, ko
kiam tikslui šis bendravimas 

Nuotr. A. s«$tokQ j žmonėmis. 

vyksta. Čia slypi jo sąmoningo I 
apsisprendimo būti lietuviu pra-' 
das. Tai yra išeivijos lietuvių1 

jaunimo pasaulėžiūros arba neti 
kelių pasaulėžiūrų kūrimas. 

Kitais žodžiais, gerai, kad sten- j 
g'amės išvengti bendrybių, ku
rios neturi praktiškos reikšmė-
mūsų gyvenime, bet tuo pačiu tu
rime būti atsargūs, kad neliktu-
me konkretūs bei praktiški — b-
tikslo, be visų mūsų pastangų su-

| III PLJK nutarimai buvo balsuojami demokratiškai. Iš kairės į dešinę: Vikto-
3. Jaunimo sąjunga turi rūpin- j „a N a k a s (JAV)* Aras Mažeika (Venecuela), Lidija Drinkmanaitė (V. Vokie

tis, kad lietuviškasis jaunimas > uja), Linas Kojelis (JAV). Nuotr. R. Sakadolskie 

li# 
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