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Kultūrinis Ateitininki jos angazavunasjs. 
M, K. Čiurlionis 1910 metais Paryžiuje. 
Petronėlė Orintaitė apie Viktoro Ma- 
rtuno recenziją.
“Atsisakau sovietines pilietybes”. 
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai. 
Nepastebeti Vlado Daumanto 
darbai ir mirtis
Čiurlionis Londone ir Boris von Anrep. 
Ar jau krypstame į saulėleidį? 
Įspūdžiai iš Blandyčių koncerto. . ..

DR. AUDRIUS PUOPLYS

Ateitininkija, kaip krikščioniš- 
kaj mąstančios inteligentijos ga- 

apsijungimas, yra savo apim- 
i kone unikumas ne tik mū- 

toje, bet ir aplamai krikš
te pasaulyje. Tai toks 

beveik istorinę raidą pralenkęs 
faktas, kaip ir anoji nepriklauso
mybės pradžioje mūsoji žemės re
forma. Ankstybas, bet dešimtme
čių eigoje vis didesnę reikšmę įgy
jantis pavyzdys.

jeigu, valstybių sienoms ir 
santvarkoms Europoje keič'antis, 
vis dėlto niekas negali paslėpti ir 
nuneigti šio žemyno po antikinių 
amžių susiformavusios krikščio
niškos jos kultūros šaknų, tai 
juo labiau mūsoji ate tininkija 
negali būti abejinga kultūriniam 
ir kūrybiniam angažavimuisi, ku
ri pr'mygtinai pabrėžia ir prof. 
Antanas Maceina, praėjusios sa
vaitės “Draugo” kultūriniam 
priede. Ypač kai tas kultūri
nio pamušalo kūrybiškumas iš
plaukia iš kiekvieno ateitinin- 
kiŠko principo, jeigu tik jais va
dovaujasi tikras intelgentas, tik
ras krikščionis ir tikras lietuvis.
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Maždaug kas penkeri metai A- 
teitininkijos rengiamieji kongre
sai yra akiva'zdus pasitikrinimas, 
ar, be kita ko, išlaikomas atatin
kamame lygyje ir kultūrinio kū
rybingumo klodas. Pasitenkinti 
tik tuo, kas 1 šioje srityje kitų, 
ir nebūtinai intel’gentinio bruo
žo organizacijų, padaroma, būtų 
ateitininkijai neleistinas apsnū
dimo ženklas. Todėl kongresų at
veju vis būdavo stengiamasi (ir 
didžia dalimi pavykdavo) kultū
rinę —kūrybinę kongreso dalį
organizuoti taip, kad kiekviena 
jos detalė būtų naujas ir pirma
pradis indėlis į v'sos lietuvių tau
tos arba bent jos išeivijos š'os 
srities lobių išliekantį aruodą. Žo
džiu, siekta pateikti ne ko nors 
jau kito užgriebto, bet visai nau
jo.

Ar šiemetis devintasis Ateiti- 
ninkijos kongresas, įvykstantis

rugsėjo mėn. 1-4 d. Clevelande, 
bus naujas kultūrinis ir kūrybi
nis šuolis, ar tik trepsėjimas vie
toje, detaliau galėsime svarstyti 
tik po kongreso. Tačiau atrodo, 
kad ir šiemet naujų indėlių kryp
timi taipgi pasišauta. Kiek daug 
ir ko jie verti, dabar dar per anks
ti spręsti. Vien užmoju jau ga
lima pasidžiaugti vien dėl to, 
kad jo buvo imtasi. Būtent: bu
vo užsakytas naujas dramos vei
kalas specialiai premjeriniam jo 
pastatymui pačiame kongrese. 
Dramą “Šventasis narvas” parašė 
dramaturgas Algirdas Landsber
gis. Ją režisuoti ir aplamai įkū
nyti scenoje angažuotas kom
pozitorius - režisierius Darius 
Lapinskas. Jau vien šios dvi pa
vardės leidžia tikėtis, kad spek
taklis gali būti ne eilinis, o dvie
jų pajėgių žmonių kūrybingo 
darbo žėrintis rezultatas. Nauju 
mo reikia tikėtis ir aktoriuose. 
Ne vienas, kiek galima spėti, tu
rės suvaidinti jam pačiam anks 
čiau dar nemėgintą vaidinti cha
rakterį; kitus, jau profesionalų 
garsą įgijusius kitur, naujiena 
bus pamatyti ir grynai lietuviš 
koje scenoje.

1910 metais Petrapilio meni
ninkų grupė Meno pasaulis Pary- 
žiuje suruošė rusų teatro scenos 
ir kostiumų projektų parodą. Vie
name straipsnyje V. Landsbergis 
užsiminė, kad gal M. K. Čiurlio
nio darbai buvo išstatyti šioje pa
rodoje (Literatūra ir Menas, 
1966 m., liepos 23 d.). Betyri
nėdamas šį klausimą, ūžt kau Do- 
nald E. Gordono knygą Modem 
Art Exhibitions 1900-1916, 
Miunchen, 1974; jos 2 tome, 415- 
5 psl. randame kaip tik tos paro
dos apžvalgą. D. E. Gordon mi
ni, kad parodoje buvo eksponuo
ti septyni Čiurlionio darbai ir 
kad parodos kataloge buvo at
spausdinta viena šių darbų repro
dukcija. Gordono knygoje ši re
produkcija perspausdinta (1 to
mas, 175 pfsl.). Tačiau ar iš tik
rųjų Čiurlionio darbai buvo eks 
ponuori Paryžiuje?-Bus bandoma 
į šį klausimą čia atsakyti. Be abe
jo, ši paroda turėjo būti labai įdo
mi Čiurlionio tyrinėtojams, au- 
autoriui tačiau atrodo, kad Čiur
lionio darbų patekimas Paryžiun 
svarstomas aplamai čia pirmą 
kartą.

Minimoji paroda buvo užvar
dinta “Les Artistes Russes, Dė- 
cors et Costumes de Thėatre et 
Tableaux” ir išstatyta 1910 me
tais, nuo birželio 20 d. iki liepos
9 d., Bemhe'm Jeune galerijoje. 
Pasinaudodamas šios parodos ka
talogu, Gordon savo knygoje pa
teikia jos dalyvių bei darbų są
rašą, iš kurio yra aišku, kad pa
rodoje dominavo teatro scenos 
dekoracijų bei kostiumų projek
tai. Parodoje buvo išstatyta 39 
darbai Baksto, 21 Dobužinskio,
10 Sudeikino, septyni Čiurlionio, 
o Benois, Krimovo ir Petrov-Vod- 
kino po vieną darbą. Čiurlionio 
darbai buvo šešių paveikslų cik
las, pavadintas “Contes Fantas- 
tiques” (Fantastinės pasakos; ka
talogo nr. 132-7) ir “Le Fan
tome” (Fantomas; nr. 138). 
Donald E. Gordono teigimu, ka
taloge buvo atspausdintos šios 
parodos darbų dvi reprodukejos: 
viena Benois, o kita Čiurlionio.

Turint prieš akis visą netrum
pą Ateitininkijos kultūrinių pa
stangų praeitį, ir iš devintojo 
kongreso būtina reikalauti daug, 
neužmirštant ano šviesaus lai
kotarpio pavyzdžio, kada nepri
klausomoje Lietuvoje ate'tinin- 
kas šviesuolis buvo, galima saky
ti, naujo ir kūrybingo avangardo 
sinonimas. Čia turima mintyje tie 
metai, kada buvo leidžiami toną 
duodantys žurnalai “Žid'nys” ir 
“Naujoji Romuva” ir kada pa
čiame savo pajėgume reiškėsi 
prof. A Maceina, prof. Kazys 
Pakštas, prof. Pranas Dovydaitis, 
prof. Stasys Šalkauskis, prof. Ze
nonas Ivinskis, dr. Jonas Grinius, 
Bernardas Brazdžionis, Antanas 
Vaičiulaitis, Juozas Keliuotis, dr.
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Mikalojus K. Čiurlionis (1875—1911). Rojus (1909)

Ignas Skrupskelis, kun. Stasys 
Yla, dr. Pranas Dielininkaitis, 
prof. J. Ambrazevičius-Brazaitis 
ir kt

Būtų negerai, jeigu dabar A- 
te tin'nkiia imtų e'a teisint s 
jau ne tie laikai, naujos 
kita aplinka ir pan. Taip, naujos 
sąlygos. Bet ir naujos, galbūt dar 
didesnės galimybės. Ar Ateitinin
kija tas naujas galimybes kultū
riniam — kūrybiniam darbui pa
kankamai išnaudoja, tai tema, 
kuri kongrese privalėtu būti 
svarstoma taipgi ne paskutinėje 
vietoje. Todėl ypatingos svarbos 
it_______
Ateitininkijos sąjungoms pristato
mai temai “Kultūrinės ateitinin
kų veiklos perspektyvos išeivijoje 
ir įsipareigojimai ateičiai”, k. brd.

Tai buvo Čiurlionio paveikslas, 
dabar žinomas “Rojaus” vardu.

Kitų šešių darbų tapatybė ne
aiški, tačiau galima kai ką susek
ti. 1904-5 metais Čiurlionis bai
gė du paveikslų ciklus, pavadin
tus “Fantazijomis”. Viename cik
le aštuoni darbai, kitame dešimt 
V. Landsbergis aprašė šių darbų 
likimą (Pergalė, 1975 m., Nr. 1, 
123-5 psl.). Atrodo, kad jų dau
guma dingo, o likusiem teko nau
ji vardai. 1908-9 metais Čiurlio
nis nutapė triptiką “Fantaziją”, 
rodomą Gyčio Vaitkūno knygoje 
Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis, Dresdenas, 1975. 1914 me
tais Petrapilio rusų meno žurna
las, Apollon’as atspausdino tris 
Čiurliono darbų reprodukcijas, 
pavadintas “Conte, Phantasti- 
que”. Šie paveikslai yra dabar ži
nomi “Juodosios saulės baladė”, 
“Pilies pasaka” ir “Demonas” 
pavadinimais. 1911 metais vie
nas Čiurlionio “Fantazijos” var
do paveikslas buvo parodoje 
Minske, o trys paveikslai, tuo pa- 

pavadinimu, buvo rodomi•iu
Petrapilio ir Maskvos retrospekty
vinėse Čiurlionio darbų parodo 
se. Tačiau ar kurie nors šių dar-

bų buvo Paryžiuje “Contes Fan- jas. Čiurlionio žmona Sofija pri
tastiąue” cikle, yra nežinoma.

Lengviau atsekti Čiurlionio 
darbą “Le Fantome”. 1911 me
tais Apollon’as atspausdino 
Čiurlionio paveikslą šiuo pava
dinimu; dabar jisai yra žinomas 
“Raitelio” (Vyties preliudo) var
du. Šis paveikslas taipgi buvo iš
statytas bent keturiose 1911-12 
metų Maskvos ir Petrapilio paro
dose ir 1912 metais Londone. 
Anoje Paryžiaus parodos katalo
go nuotraukoje regimas “Rojus” 
taip pat buvo populiarus, išsta
tytas bent dviejose parodose 1910 
ir 1911 metais.

Iš visų m'nėtų parodų ir žur
nalų reprodukcijų yra aišku, kad 
šie Čiurlionio darbai buvo gana 
pepuliarūs. Tačiau yra keista, 
kad Čiurlionio darbai į šią paro
dą aplamai pateko, nes jie nebu
vo jokie teatro scenos, nei kos
tiumų projektą7. Si problema yra 
lengviau suprantama, ištyrus 
Čiurlionio padėtį Petrapilyje.

Viena svarbi priežastis Čiurlio
nio kėlimosi į Petrapilį buvo kaip 
tik noras tapyti teatro dckorac -

simme, kad “Konstantinas sva
jojo tapyti dekoracijas Stanislavs
kio teatrui” (Laiškai Sofijai, Vil
nius, 1975, psl. 38.). Tarp kitko, 
šiam Maskvos teatrui dekoracijas 
tuomet jau tapė Petrapilyje gy
venantis Čiurlionio draugas M. 
Dobužinskis. Čiurlionio susido
mėjimas teatru taip pat matomas 
jo dekoracijų projekte lietuvių 
operai “Jūratė” 1903 meais bei 
jo 1909 metų scenos uždangos 
projekte “Rūtos” teatrui. Reikia 
pastebėti, kad Čiurlionio darbuo
se, kaip “Žvaigždžių sonata. Al- 
Icgro”, “Žvaigždžių Sonata. An
dante”, “Rex” ir daugelyje brai
žinių, pasireiškia perdėtas oma- 
ment škumas, labai primenantis 
tuomet išpopuliarėjusi sceninių 
dekoracijų stilių. Todėl ir nėra 
taip nuostabu, kad Čiurlionio dar
bai galėjo būti išstatyti šioje, jei 
taip galima sakyti, teatrinėje pa
rodoje.

Tačiau tai dar neatsako į klau
simą: ar Čiurlionio darbai iš tik
rųjų ten buvo? Parodų katalogai 
ne visuomet būna tikslūs. Abejo
nės jau auga, nes Gordono kny
goje lieka neišaiškinti tarpai š os 
parodos paveikslų sąrašo nume

riuose. Po nuodugnių ieškojimų 
ano meto Paryžiaus meno žurna
luos ir laikraščiuos buvo atrastos 
šios parodos dvi recenzijos. Ta
čiau nė vienoj neminimas Čiur
lionis.

Paryžiaus dvimėnesiniame me
no žurnale^ Le Bulletin de l’Art 
Ancien et Modem, 1910 m., lie
pos 9 d., 206-7 psL, princas 
d’Arenbergas apie parodą atsilie
pė labai palankiai:

“... yra būtiną jiems (rusų dai
lininkams —A P.) padėkoti, 
nes jie prisidėjo prie teatro atsi
gręžimo į nuostabią svajonių 
versmę, kurią iis galintis būtii 
jų suvokimas, dažnai tobulaS, yra 
daugeliui savaičių užbūręs, mūsų 
vakarus”. i

Princas recenzijoje pamini tuos 
pačius Baksto ir Benois darbūs* 
kuriuos Gordonas yra savo kny
goje surašęs. Tačiau recenzijoje 
yra irgi m'nimi Bilibine, Golo- 
vine ir Roerich, kurių pas Gor- 
doną nėra. Gal šių menininkų 
darbai atitiktu tom tuščiom vie
tom Gordono sąraše?

Mėnesiniame Paryžiaus meno 
žurnale, i/Ari et Les Artistes, 
1910 m., rųgpiūčio mėn., 223-7 
psl., Leandre Valllot parašė iš
samesnę recenziją, ją iliustruoda
mas net penkiom Baksto darbų 
reprodukcijom. Po ilgo rusų ope
ros ir baleto aprašymo, jis recen- 
zavo pačią parodą. Jis irgi apta
ria Gordopo sąraše randamus 
darbus, tačiau vėl sumini išleis
tus Bilib'ne, Golovine, Roerich, 
c čia ir Stelletskio, darbus. Pa
žymėtina, kad nė viena šių re
cenzijų nemini Krimovo, Petrov- 
Vodkino, nė Čiurlionio paveiks
lų.

To meto laikraščių tarpe pa
sisekė surasti tik vieną, kuriame 
ši paroda minima. New York He- 
rald — European Edition, 7910 
m., birželio 23 d., 6 psL, buvo 
įdėta šios parodos trijų eilučių 
pranešimas; dalyvių pavardės 
neminėtos.

Ar Čiurlionio darbai buvo Pa
ryžiaus parodoje? Nė vienoje 
anksčiau minėtų išsamesnių re
cenzijų nėra Čiurlionis minimas. 
Tačiau parodos kataloge surašyti 
Čiurlionio darbai, bei atspaus
dinta Čiurlionio paveikslo repro
dukcija svariai argumentuoja, 
kad šie darbai parodoje buvo. 
Yra galimybė, kad katalogas bu
vę anksčiau išspausdintas, o dėl 
transportacijos kliūčių Čiurlionio 
darbai Paryžiaus nepasiekė. Gal 
jie atsirado pavėluotai, recenzen
tam paro’ą jau apžiūrėjus. Tur
būt priim'in'austas paaškinimas 
būtų sakyti, kad Čiurlionio dar
bai Paryžiuje 1910 metais iŠ 
tikrųjų buvo, o recenzentai Jų 
neini nė :o toJėl, kad paveikslai 
nebuvo teatro scenos, nei kostiu
mų projektai. Atrodo, kad galuti
nis atsakymas į šį klausimą bus 
sunkiai atrandamas. Galima tik 
tikėtis, kad šis straipsnis paska
tins tolimesnius šio klausimo ty
rinėjimus.

D. E. Gordon knygo* “Modem Art Ezibitiom in Europe 1909—1918" (Prestel-Verlag, Moenchen, 1974) iliustraci
nio puslapio detalė. Kairėje — M. K. Čiurlionio "Rojus”, 1910 m. blrtelio — liepos mėn-, Parytus; greta Barlach’o 
skulptūra, 1910 m. llepoa — spalio arto, Dosaseidorfas, Vokietija, ir Boooartfo paveikaiaa, 1910 m. liepos —

' ’ ' - ------------ * Vokietija.

Nuoširdi padėka Jurgiui Bra- 
dūnui už dalinį vertimą ir kal
bos netiltai iwima.
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Recenzijos

PETRONĖLĖ ORINTAiTĖ

“Būsit įspėję — ‘Erelių kuorai’ 
yra istorinis romanas” — taip jau 
pirmu žodžiu Viktoras^ Mariūnas 
(“Draugas”, š. m. Nr. 148-23) pa
brėžia savo metodą, būtent: spėlio
jimais aptarti naują knygą. Tad ir 
toliau jis ne iš paties veikalo daro 
sprendimus, bet vien pagal savo 
vaizduotę ir iš anksto susikaltas te
orijas sukuria eilę mitų, net ir apie 
mano asmenį. Iš viso V. Mariūnas 
elgiasi čia taip, lyg būčiau jąu mi
rusi, o jis šermenų eųLogijoj pasi
šauna aiškinti — spėlioti mano dva
sios būseną: dėl ko ir kaip aš ką 
rašiau, ką ir kada būčiau rašiusi 
arba rašyčiau, jeigu..; kokią parei
gą kuomet turėjau, koks ilgesys ma
te degino, kokios mano jausminės 
nuotaikos, kokios kūrinio kilmės 
priežastys; koki stropiausi triūsai bū
vu rašant šį veikalą ir t.t. Ar ne 
Stebuklas, viską tartum “atspėja” 
lyg iš delno, manęs nė iš tolo ne- 
įitęs... Deja, ši jo astrologija su- 
vi? klaidinga. O aš tebesu gyva, ir 
jnąnę nejaukiai apstulbina šios ap
kalbos — jas atmetu kaip grynus 
pramanus.

Jau pirmas jo spėjimas toks:
“... drįsčiau teigti, - kad autorė ne
būtų ėmusis rašyti šito romano, jei- 
gu Lietuvos likimas nebūtų nuėjęs 
Juo keliu, kuriuo nuėjo”. Tai gru- 
būs, nieku nepagrįstas prasimany
mas! Mano veikalui mintis buvo. su- 
megzta dar laisvoj Lietuvoj: kai lan- 

*, Iriau Biržus, Dubingius, Trakus, o 
kopiant į Gedimino kalną Vilniuj 
(su ekskursijos būreliu) jau papra
šiau istoriko dr. A. Kučo-Kučinsko 

sti daugiau medžiagos, pvz. 
ųtęs personažui. Idėja tebesiugdė 

v i ir neužgeso, kol po karo pervartų 
... galop ramiau apsistota JAV. Tai ko- 
-i; įsi dabar skaitytojui įtaigoti mela-
* * gjngS veikalo genezę? Jei V. Mariū-

nui buvo įdomu, galėjo bent manęs 
pasiteirauti.

-•» Toliau antras spėjimas pro šalį,
•*< gyrdi: ėmėsi rašyti istorine tema, de-

gjnamą anos ilgų ’ amžių laisvosį ieškojimas ir radimas” 
Lietuvos ilgesio”. Nę, jokių degini-: nepakenčiama, 
mų tikrai nebūta, stačiai klaiku 

"* tpkitf komentarų klausytis. Be to,
V.M. parodo itin silpną nuovoką 
apie beletristikos kūrimą. Beletris-

- tas tai ne lyrikas: jis tėra tik šal- 
?-• tas stebėtojas, vaizdų, įvykių bei 
-• personažų sekėjas ir objektyvus at-

žymėtojas, joki jauduliai čia netin- 
->« ka. Č) tarp kitko, štai, net 
‘ - ir uždangai į anapus kiek 

prasivėrus, kai šimtai vyksta 
ten, tėvynėn ilgesio traukiami, aš

■Irt dar nenukeliavau, tai kur tas degi- 
pąntis ilgesys? Tiktai V.M vaizduo-

- Š-

Trečias išsigalvotas mitas: anot,
V.M., rašiau šį romaną todėl, kad 
“Lietuvoj likę istorikai yra privers
ti nublukinti, sujaukti ir net nuty
lėti” tiesą. Tai tik šauni V.M.
Jaųtazija, nes man niekad nė galvon 
netoptelėjo toki gudrūs dalykai. Aš 
įp anųjų istorikų visai nesu skai- 
čusi, tad jokio ryšio negali būti,

* Be reikalo V.M. stengiasi tartum 
“pataisyti’ mano biograliją. Nors tai 
būtų gal gražiau, bet — magūs ami- 
ca veritas. Ne dėl kokio ilgesio, ne 
dėl Lietuvos okupacijos ir ne dėl ten 
suvaržytų istorikų rašiau romaną, 
bet tai yra grynai asmeninio kūry
bos pomėgio — pasąmonės traukos 
vaisius nuo pradžios Ugi galo.

Po tokios nekrologinės įžangos 
VM. pateikia dar netikrą tezę, esą 
‘recenzentui pirmiausia būtina su
sekti, kokiam skaitytojui ji savo 
vaizduotės pasaulį kurta”. Na, iš tie
sų, argi grožinė kūryba būtinai 
skirstytina pagal žmonių grupes: šie

skelbti — skaitytojo skonio žlugdy
mas. Tai aiški atžanga. Baudžia
vų metu panašiai spręsta, kad 
mokslo nei knygų mužikui išvis ne
reikia, tai elito privilegija, o mote
rim taip pat mokslai beveik kenks- 
mingį.

Ir. Kremliaus nuostatai dabar te- 
berūšiuoja: vieni raštai komjaunuo
liam skirti, kiti kolūkiam, politru- 
kam vėl ypatinga rūšis, o išeivių 
raštai visiem uždrausti, išskyrus par
tijos ponus.

Iš tikrųjų gi meno kūriniai ski-’
riamf lygiai visiem — kiekvienas i 
patsai pagal savitą skonį atsirenka, 
kas tinkama. Ir jeigu tituliniam 
knygos puslapy užrašyta — romą- i ? 
nas, tai veikalo rūšis ir paskirtis s 
pakankamai aiški, spėliot netenka.

Betgi V.M. pagal savo ypatingus 
apriorinius tikslus savaip elgiasi — 
ne tiesiai kūrinį nagrinėja, bet eina 
užuolankom: pavyzdžiui, vien iš de
dikacijos išveda veikalo paskirtį... 
Nors visiem gerai žinoma, kad de
dikacija knygos tekstui nepriklauso, 
nes tai tėra autoriaus kurtuazijos ar

DRAIKIAS —

Alfonsas Dargis. ~ Kompozicija (1976, 24 x 36 Inč.).
Dailininko darbų paroda Kultūros židinyje, New Yorke, rengiama spalio 

mėn. 15—

nintelę tobulybę. Pvz. jam šis mano i tint lengviau: nereikia daug gaišti
romanas sunkiai pakenčiamas ‘ giliau isiskaitant, o tiktai prie savų 

bičiulystės'privatus mostas,-daugiau (skaitė dideIę malonę _ foin_ į tezių prokrustiškai prikirpk veika-
promisą darydamas), bet daugelis 
skaitytojų juo net labai pasigrožė
jo. Taip tad dėl individualių, skir
tingų skonių — argi dera kitiem 
neigti grožio pajutimą, vien savo 
nuovoką pripažįstant? Jau kur kur, 
c men-r kūryboj kaip tik pakęstina, «ų. V.M. tuo

nieko.
Taip įvairiais spėjimais susikūręs 

eilę penis klaidingų tezių, V.M. 
eina vertinti romano ir daryti iš
vadų — recenzija tampa vien gro
teskinis jo fantazijų feljetonas.

Pačioj pradžioj dar VM pareiš
kia savąją meninę sampratą. Būtent, 
jis aukštai vertina tik*grynai es- 
‘etinį kūrinį” (tai daugmaž — me
nas menui, abstrakto ar absurdo ir 
kt. krypčių teorijos); o kur yra dar 
“prasmės ieškojimas ir radimas” — 
jam jau žemesnė rūšis, net pairo- 
nizuojama kažkokiu “estetinių aist
rų patenkinimu”. Tačiau šitaip 
vien savąją sampratą laikydamas 
tobula, o kitokius požiūriu.' žemin
damas, V.M. uždaro sau duris į ob
jektyviai teisingą veikalo gvaldymą. 
Kur bus vien gryna estetika — jam 
patiks, o kur bus dar ir “prasmės 

— apriori

net džiaugtis verta pažiūrų bei 
krypčių įvairove. Ir jokiu būdu ne- 
pirština vienkryptė autokratija.

Taip iš aukšto žvelgdamas į ma
no knygą, V.M. skaito nenorom — 
ne tekstą, vien puslapius skaičiuo
ja ir rūstauja, kad jų nemažai. Be 
to, čia jis išsiduoda ne literatūros 
pasaulio žmogum esąs (studijavęs 
sociologiją ir žurnalistiką — LE) — 
romaną seikėja skaičių hr statisti
kos metodu, Originalu, bet tai te
tinka griežtiesiem mokslam, ne lite
ratūrai. Joks autorius kūrinio taip 
negamina: 50 puslapių paskirti pa
grindinei idėjai, 60 personažam, gal

, , dar 30 epizodam ir t. t. O. V. M.Amžių eigoje butą daugel meno .. . ... f. ,*D , ° . panašiai išdalino mano knygą pus-sampratų. Jos dažnai tarpusavy ko- {_ . .
vėsi, kilo ir smuko, save dievino ar |
kitas smerkė. Ir visos kryptys buvo ! Vien savo teorijom ir nuosavais 
netobulos ir neamžinos. Bet ta įvai- Į spėliojimais įsitikėjęs ir tik atmes- 
rovė — normalus ir naudingas reiŠ-Į -’na* at?a’’a ranka versdamas, V.M 
kinvs, nes ugdo meno pažangą bei1 lengvai nusmunka į netiėsoS nuo- 
spaivingumą. Tačiau totalinės pažu- dėmę- Ima kalbėti nebūtos dalykus, 
ros — pripažinti vien savąja dokt- Štai jis net penkiskart pamini kū
riną (kaip ir bolševikų “socialiai- nigaikSSus ~ skaitytoją klaidina ir 
nio realizmo” prievarta) — visuo-.mano kn^ apkalba neteisingai, nes

neigti autoriaus kūrybinio branduo
lio vidujini amen iškurną. Todėl jis 
šią tezę klosto gabiu nuoseklumu 
nuo pat pradžios, būtent: drąsiai dė
josi žinąs, kada, kodėl ir kaip ėmiau
si veikalą rašyti ir kad jis skirtas 
tik tam tikrai grupei; kad jėgas tel-

Bet vpa? kokti groteską nutiko V., 
Mariūnui su dedikacija. Paprastai 
padorių kritikų ji' neliečiam i, nes 
kūrinio tekstui nepriklauso. Bet V. 
M. pasišovė čia kažką svarbaus iš
skelti. Išsirašė vardus apeiliui, bet 
— neatspėjo... Tai sumanė sukari-

kiau vien raiškos priemonėm, kad j katū'inti: suaugusius pavertė vai- 
veikafas tik proginis — Algirdo su- kais ir ...pasiuntė klaidingu adre-
kakluvėm ir LV šiai tezei įrodyti ^jis 
sviedžia net. tekk ą£>kų nonsensą: 
‘Jeigu ji ir šiandien - tebegyverttų 
nepriklausomoj' Lietuvoj, ji rašy-

sul Ir iš tokios savo fantastikos 
recenzentas susikūrė pagrindą veika
lui apspręsti! Bent gryna estetika...

Ir kuo jam užkliuvo tie asmenys
tų..." taip ir taip. Ar ne juokingas' dedikacijoj, kad juos taip iš t y Čio j a?
aiškiaregystės bandymas? Principų i It kokiu tikslu čia gretom jis ieško

dogmatika šitaip nūklaidino recen
zentą.

Kū ėjo prigimties ir jo darbo pro
ceso visišką nenuovoką parodo šis 
V. M. spėlioiimas: “autorė dideliu 
stropumu ieškojo raiškių žodžių”; 
ir dar vėl pakartotinai: “autorė stip
riausias jėgas skyrusi raiškas prie- mu 
menėm telkti ir naudoti”. Kam rei
kia tokius iš piršto išlaužtus pra- į

mario nesamų vaikų (daugiskai
ta), kad knygoj to nė užuominos 
nėra? Bet, matot, jam reikia skai
tytoją nuteikti iš pat pradžių: štai, 
vyresnės kartos autorius — terašo 
saviem vaikaičiam, kitiem nebeido-

Ją. dar paremk kokia svetima, skam
bia citata — ir viskas. Ogi net tik
ri, net uolūs ir objektyvūs kriti
kai ne visuomet tiksliai išskaito kū
rinio esmę ir idėjinius klodus. Vien 
nuoširdus įžvalgumas priartina fie- 

daug vietos pa- 
skyrė L!A. ReidS ieortjom. bet nepa
jėgė jų reikiamai suvirškinti nei re- 
cenzij-on organiškai įjungti — liko 
svetimo balasto intarpas netoli 100 
eilučių! O dar mane moko žodžio 
tSUpTOBO...

V.M. sako: - “Autorė... kovoje 
su tematine medžiagą patyrė, skau
džių pralaimėjimų”. Ši stilistinė 
gudrybe reiškia V. M. spėliojimą 
ap’ie mano kūrybos proceso pobūdį. 
Bet jis nežino, jog kūrėjai tai išgy
vena nevienodai, t.y. kiekvienas sa
votiškai? taigi neatspėjamai! Ir man 
kaip tik “su tematine medžiaga ko
voti” visai netėko — rašau tik tai. 
kas be kovos Sekasi, kas traukte 
traukia, lyg poilsio atgaiva ar maloni 
pramoga, o rie kas priešiškais smo
giais grasina.

Štai, dar pats rimtasis V. M. ar
gumentas: net triskart be jokio įro
dymo jis man prikiša “patriotinę 
pareigą”. Dar vienas jo sugalvotas 
mitas tam tikru tikslu. Tai dog
ma, kuriai jo prikerpami “ir kiti is
torinių temų” rašytojai. Betgi šis 
kyšis visai rie viė’toj. Netikslu ir ne

manus skelbti? Jeigu V. M-ui buvto 
įdomu, galėjo bent autorės atsiklaus
ti. ko ji stropiausiai ieškojo ir kam 
jėgas skyrė? Bet jis "jaučiasi aiškia
regys — pats lengvai “atspėja” ma
no kūrybos proceso eigą, mano jėgų

; tolkimą kuria linkme ir t.t. įžūlu
mas stulbinantis. Be to, šitokia pri
mityvi pažiūra apie grožinius raštus 
įtaigoti skaitytojui perdėm žalin
ga. Tartum tik sutelk tam tikrų Žo
džių gausą —ir jau romanas! Kai 
tuo tarpu kūrybos žingsniuose yra 
daug esmingesnių dalykų. O tie 
formaliniai raiškumai tikram, 
dargi patyrusiam rašytojui nesuda
ro jokio jėgų įtemphnoi, nes visa 
siūlosi savaime: kaip pianistui pirš
tai bėga link klavišų, kaip skulp
toriui pati ranka spurdosi marmurą 
ar ką kalenti... Taip romanistui žo
džių bei vaizdų dažnai perkupinos 
akys ir ausys! neduoda ramybės — 
visko nė nesorašysi. Tenka ne ieš
koti, o daugumą tik atmesti šalin.
Ogi šiuo atveju buvo net ypatšr- 
gai lengva: tai mano gimtoji seny-' 
bine Šnekta, įprastai sava ir kas
dieniška. Lietuviai badais daug vafz- t,k suslta-rus 
dingiau kalbėjo, nei mano knygoj; 
pvz. kaimuose kone kas kiemas trr- 
-ėjo savų žodžių ir vaizdinių.

Mūsiškė kalba, svetur jau netoli 
40 metų bastantis, suskurdo; ir ver
žiamės tik būtinų žodžių kiekiu 
Ar ir rašytojui jau privalu pragma- 
tiškai šlietis prie išeiviško žodyno, 
kad visiem patiktų?^ O paskum de
juojam, jog jaunoji karta užauga, 
vien tik virtuvinius žodžius iš mū
sų išmokę. Gal patarsit knygas- ko
kiu pidgin dialektu kurti, Idant “vi
si lengvai Suprastų”? Tuomet bent 
nesigirkfm kalbos- grožiu ir turin
guoju, jei tų lobių patys išsižadam.

V. M. dar peikia, jog mano raiš
kūs žodžiai “skaitant nesukeli jus
linio įspūdžio”, vadinas, neveiks
mingi. Bet juslinis įspūdis kiekvie
nam yra ris kitoks.— skaitytojai vis 
kitaip paveikiami, argi V. M. geis
tų tą žmonių skirtingą juslumą so- 
vfenodšnti? Tai neįmanoma. Ir kaip 
ši mano knyga jam nepatiko, taip 
kitiem buvo net labai paveiki ir pa-

TeL PR 8-3229
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AKIŲ. AUSŲ. NOSIES TR 
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2858 'Vest 6Srd Street 
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OR. VL BLAŽYS
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Marqnette MetHetrt Center 
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met menui ir visuomenės kultūrai Į,O’CTO fen, skoninga viešai 'spėliot, kas kokią lsigrežėtina. Todėl netinka savą jaus-
. r- asmei^nę pareigą turi ar neturi ir mų ar įspūdį daryti aksioma ir su-žalingos. Išmintingiau yra kūrybos 

erdvių nesiaurinti, skirtingų meno 
suvokimų bei išgyvenimų neneigti.

V. Mariunui išdidus

ra. Jei knygą tingėjo įsiskaityti žmo
niškai. pravartu buvo bent
kur žinių pasigandyt, istorinį ro- 

apsiriboji- aptariant (ne vien svetimą j^reigojimų; nes tai man
O aš rašau grožinius veikalus be

mas sutrukdė akyliau įsiskaityti ne au4orių cituot, kuris sti šia knyga 
savos sampratos kūrinį, jis nepajė- !°^'o rY4° neturi), 
gė objektyviai žvelgti ir nuoširdžiai Į L Enciklopedija, XIII t., 357 psl., 
gilintis. Todėl tiek nebūtų dalykų, rašo: žodis kunigaikštis pirmąkart
tiek neteisingų prielaidų privėlė 
atrodo, be blogos valios, tiktai tapo j

pasirodė tik nuo 1589 m.
Nors moksle kartais ir vartojama

savųjų dogmų auka. Verčiau ne- retrospekcija, bet mano veikalui ji
imti rankon knygos ir apie ją ne
rašyti, jei išankstinis neigiamas po
žiūris užtveria rimtą domesį, nes ne
šališka įžvalga jau neįmanor 
rinio grožis ir vertė' afsSldei
tiem, kurie eina į jj su atviru gė
rio ieškojimu, o ne Šnaira atkara. 
O tris apriorinis žvilgsnis V.M. re
cenzijoj perdėm prasišviečia, todėl 
tiek gausti klaidingų 3vadų.

Visiškai normalu, kad mano kū
rinys VM-ui nepatiko, nes išvis 
meno kūrybos veikalai nevisi visiem 
patinka, net ir tikrai geri ar girti
ni, net Nobelio premija atžymėti. 
O Čia dar lr sartfpratos skirtingos: 
jam tik “gryna estetika”, o man —

tikrai netinka. Net politikoj būna 
neskani, pvz. kai dabar bolševikai 
atbuline data įvedė terminą “bur- 

Kū- į žuazinė Lietuva”, nors tuo laik- 
a dk mečiu ten gyvendami tokio pavadi

nimo visai neturėjome.

laisvas prigimtinis pomėgis, grynai 
asmeninė saviraiška. Kam reikia 

įtaigoti priešingai, neteisingai? 
(Tiesa,' j°? okupanto nuostatų varž
tai fr įpareigojimai tenykščiam me
no kūrėjam beveik panašiai atlie
pia šią V. M. tezę — argi jis mano
veikąlą prie jų gretina?).

Tačiau V. M-ui šio mito, matyt,
prireikė jo susigalvotai klaidingai 
premisai paremti: kad kūrinys peik- 
tfhafe, ri^i patriotfka —jau ricbe 
gryna estetika. Taip ta ~ptariotinė

V.M. prikiša man blogas veikalo; pareiga” Sa apverSama neigftuna 
proporcijas ir dalių rišlumą, jam ro-' puse, nes pagal grynąją estetikos 
dosi daug kas nesusieta, neretkalin-Į sampratą — tat jau “prasmei ieš- 
ga. Iš tiesų tai jam visa knyga ne- Į kojimas ir radimas”, jau “estetinių 
reikalinga, nes — kitokios, negu jo aispfų patenkinimas”... Vadinas, tai
paties, sampratos. Be to, kaip ma
tom, jis Skaitė vos apgraibom (net 
autoriaus vardo be klaidos nepara-

nebe tikras menas, ne vidinio impul
so vaisius, tik iš pašalio įgauto po
stu ritirt rezultatas, tik pašalinės pa

ve^al^i tinka tik ‘pensininkam, anie estetika it prasmė draugėn sulydy
ti studentam, treti vien turistam į tos.- Tačįari Malda yra saVj pažiū- 
ir t-t? Tokųį kūrybinę sampratą rj suvisuotinti, ty teikti kaip yie-

šo), tad daug ko nesuprato. O kad rdgįEs darbas. Gal būt, tai teisinga, 
išvados daromos 8 savų spėfioff-j brt'manri veikalui nepritatkoma, nes 
mų bei griežtai ribotų, dogmų — V. M. mano romano genezę suvis 
išėjo nuoseklus fiaseo. Nė iš toloįklridžiąi nuspėlioįo, t.y. neatspėjo.
ocsuvgkta kūrėjo t-irijus nei tikslai. 

Be abejo, tokiu būdu knygą

Betgi šitokiais savo susikurtais mi~ 

'' M M.' ttikai pa-

Pamenu, ir Lietuvoj būta pana
šių vėjų — šnairuot į vyresnius 
autorius. Net žymieji klasikai, Mai
ronis ir Krėvė, buvo ironizuojami. 
Kol galop futuristų vadas Kazys 
Binkis sudraudė: nutilkit, nes nesat 

verti Maironio batų raištelio...
Svetur stokojam moksliškai pasi

ruošusių, rimtų knygos kritikų. 
Gerai tad, kai “spragai 

ateina kas ir iš kitų sričių
Jie gana naudingi, kaip knygos mė

gėjai ir aiškintojai, kol neperžengia 

savo pajėgumo ribų, kol nesistato 
neklaidingais autoritetais fir neima 

fantazuoti nebūtų dalykų. Ir kol 
nebando kūrybai taikyt svetimų sri
čių mastus bei savos sampratos ne

suvisuotina.
Kad V. M. recenzija virto keisto

ka groteską, nulėmė jo pažiūrų dog-

'Nukelta j 1 p«i<rt '•

Ofs. tet 735-4477; Rez. 246-2839

Jei matsako skambint 636-4549
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valandos pagal susitarimą
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6132 So. Kedzie Avė. WA 5-2670

Valandos pagal sosttarlm*. Jei ne
atsiliepia skambinti: MI 2-0001.

visuotinti, o kitokio dvasinio imlu
mo žmonėm grožio pajautimą nu
ginčyti.

Tiesa, kad mano kalba gali nepa
tikti nudilusio kalbinio justemo tau
tiečiam Bet Lietuvoj daugumas au
torių tebekuria nemažiau vairdin- 
gu raiškumu (Alb. Žukauskas, Bie
liauskas, Aputis ir kt.), argi dera 
mum iau ugdyti tiktai “išdriką tar

mę”?
Jau įžangoj V. M. išdėstęs savo 

klaidingą spėlionę apie mano veika-
k> genezę, kreivai nuspreadža ir 
apie Algirdo laidotuves — sujungia 
su sukaktim ir iš to daro pe pb- 
čią išvadą, būtent, priklijuoja mani 
“patriotinę pareigą”. Tai jo aprio
rinė dogma, “ir kitų istorinių vei
kalų autoriam” būtinai užkrauna
ma. Mano gi romanas, dar laisvoj 
Lietuvoj sumanytas ir gerokai anks
čiau, nei Algirdo sukaktis, parašy
tas, prieš 4 metus vienos leidyklos 
buvo pažadėtas išleisti — tik atsi- 
tlktinri nusidebė lig tos ypatingos 
datos. Ar iš tokio atsitiktinio fak
to darytinos rimtos Seados apie vei
kalo turinį? Spatojimų nfetbdąs s»-i — • •-■■.Įr ^*f?rni'*iiifsr
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„Atsisakau sovietinės
pilietybės"
Ukrainiečio rašytojo ir kino 
režisieriaus atviras laiškas

Šio pareiškimo autorius G ei i - 
jus Snegiriovas gyvpna 
Kijeve. Už savo kritiškas mintis 
patelintas iš Rašytojų sąjungos ir 
iš darbo, jis iki šiol dar nebuvo nu
baustas “kaip veltėdis” tik dėl to, 
kad yra besveikatis^ G. Snegiriovo 
atvirų laiškų pirmiausia paskelbs 
Paryžiaus dienr. “Le Monde” š. m. 
liepos 7. Dr. J. L.

Šiuo pareiškimu atsisakau so
vietinės pilietybės. Tokį apsis
prendimą padariau tuo metu, kai 
jūs pravedate tariamai visuotinį 
naujosios konstitucijos projekto 
svarstymą. Laikraščiai, radijas, 
susirinkimai vienbalsiai reiškia 
karštą pritarimą. Netrukus pro
jektas pavirs įstatymu, visiems 
paplojus. Tepabando kas nors 
nepareikšti savo pritarimo. Kiek
vieną susirinkimą ir kiekvieną jo 
'alyvį rūpestingai stebi KGB ir 
□s ištikimi tarnai, partijos parei- 
gūnai.

Jūsų konstitucija — melas nuo 
pradžios iki galo. Melas, kad jū
rų valstybė išreiškia liaudies va- 

ą ir reikalus, kad valdžia pri-' 
k aušo liaudžiai. Melas, kad jūsų 
valdžios pirmiausias tikslas esąs 
pagerinti žmonių gyvenimo ly
gi. Melas — ir pareiškimai apie 
laisvą' nacijos išsivystymą bei 
respublikų teisę išstoti iš SSSR. 
Tik melas ir niekšybė— jūsų 
rinkimų sistema, iš kurios visa 
liaudis šaiposi, kaip Šaiposi ir iš 
jūsų herbo,- kuriam kviečių var
pas importuojate iš . Jungtinių 
Amerikos Valstybių, lygiai kaip 
ir iš jūsų himno,-kuriame Stali
ną pakeitė Leninu.

Jūs tvirtinate sukūrę tikrai de
mokratinę visuomenę, kad “SSSR 
piliečiai turi visas socialines — 
ekonomines, politines ir asme
nines teises bei laisves” (39 str.) 
ir kad jiems “garantuojama žo
džio, spaudos, susirinkimų, mi
tingų, gatvės eitynių ir de
monstracijų laisvė” (50 str.). 
Tačiau ten pat skaitome, kad pi
liečiai, naudodamiesi teisėmis ir 
laisvėmis neturi daryti žalos vi
suomenės ir valstybės reikalams. 
Nesivaržydami išbraukėte pilie
čio teises ir laisvę. 156 str. skelbia: 
“Visuose teismuose bylos nagri
nėjamos viešai. Leidžiama nagri
nėti bylas uždarame teismo po
sėdyje tik įstatymo nustatytais 
atvejais, laikantis visų teisenos 
taisyklių”. Nesivaržydami sau už
sitikrinote galimybę kiekvieną 
savo pilietį teisti už uždarų du
rų.

Ir anksčiau jūs man esate atė
mę teises ir laisves. Kai bijojote tie 
sos balso — o jo jūs visuomet bi
jojote —, jūs teisėte už uždarų 
durų. Bet anksčiau, skelbdami 
diktatūrą, nedrįsote viešai rodyti 
cinizmo. Turėjau galimybę rem
tis konstitucija ir reikalauti ga
rantuojamų teisių, viešo bylos 
nagrinėjimo. Šiandien jūs nu
plėšėte diktatūros etiketę ir, 
skelbdami bendrauliaudine valsty 
bę, mane griežtai sudraudžiate: 
užteks remtis konstitucija, tavo 
laisvės ir tavo teisės egzistuoja 
tik tol, kol mes, valstybė, nenu- 
sprendėm, kad jos daro žalą 
mums, valstybei, o tada mes tave 
teisime už uždarų durų pagal 
mūsų, valstybės, priimtą įstaty
mą Protestuoji? Pamėgink. Tai 
įrašyta konstitucijon, kurią prie-

mė liaudis ir tu pats tame skai
čiuje.

Tame skaičiuje aš nenoriu bū
ti. Jūsų konstituciją padiktavo 
slaptieji saugumo organai, kurie 
Sov. Sąjungoje visus valdo ir be 
kurių jūsų lagerinis režimas ne
išsilaikytų nė vienos dienos. Aš 
nenoriu būti piliečiu tokios vals
tybės, kuri per 60 savo gyvavimo 
metų taip labai rūpinosi ekono
mika, kad jaučiasi priversta pa
grindinio įstatymo pirmuosiuose 
straipsniuose suminėti net gyvu
lius ir paukščius, kuriuos pilie
čiai laiko savo asmeniniams po
reikiams. Tuo tikslu paskyrėte 1 
proc. dirbamos žemės, o 99 proc. 
kolūkiams bei tarybiniams ū- 
kiams. O tas 1 proc. pagamina 
1/3 šalies maisto produktų. Ir 
vis dėlto, kaip jūs apvogėte pilie
tį iš jo nelaimingo nuošimčio! 
Atimdami jo karvę, užkraudami 
aukštus mokesčius už kiekvieną 
vištą, už kiekvieną obelaitę ir už 
kiekvieną braškių ūgelį. Šiandien 
supratote, ?kad jūsų kolūkiai ir ta
rybiniai ūkiai neišmaitins/šalies. 
Bandote prisigerinti piliečiui,- jį 
ginate, duodate jam garantijų: 
nėbebijbk, augink toliau kiaules, 
viščiukus!-Tau. pažadėta,, kad jų 
nelies; regi, het konstitucijon įra
šyta. Taigi, maitink mus iš savo 
vienintelio nuošimčio ir prista
tyk mums jau rie 1/3, bet 2/3, 
nes - bergždžia ' tikėtis iš , kolūkių 
ir tarybinių ūkių. — tų suspu- 
vusios ideologijos garbei mėšlyne 
įrengtų paminklų

Pagaliau nenoriu likti piliečiu 
valstybės, kuri sunaikino mano 
ukrainiečių tautos elitą, valstie
tijos ir inteligencijos geriausią da
lį, kuri iškraipė ir apšmeižė mū
sų istorinę praeitį ir paniekino 
mūsų dabartį. Jūs atėmėte iš 
mano tautiečių ukrainiečių jų 
tautinę vertybę, padarėte, kad 
mes bijotume ir nenorėtume 
vadintis ukrainiečiais. Ir drįstate 
savo konstitucijoje kalbėti apie 
tautybių ugdymą, jums užtenka 
cinizmo tyčiotis iš mano tautos 
ir įrašyti konstitucijon straipsnį 
apie teisę laisvai išstoti iš SSSR. 
Milijonai piliečių, jūsų engia
mų ir terorizuojamų, klusniai 
ir abejingai kelia ranką už jūsų 
konstituciją. Atsiras tik keli, ku
rie, kaip aš, viešai paskelbs, kad 
jie nenori pripažinti jūsų pa
grindinio įstatymo.

Puikiai žinau, kad mano 
veiksmas bus jūsų teisiamas, kaip 
sunkiausias nusikaltimas. Aš pa
naudojau žodžio laisvę, daryda
mas žalą jūsų valstybei. Štai ko
dėl mane teisite už uždarų durų 
pagal savo valstybės įstatymą. 
Jūsų konstitucija kol kas tėra 
tik projektas. Kad galėtumėte su 
manim atsiskaityti, jums teks pa
laukti, ligi ji bus priimta: tik ta
da galėsite man pritaikinti jos 
straipsnius. Koks galvosūkis! Ar 
nebūtų paprasčiau psichiatrinė 
ligoninė? Ar apkaltintas krimi
naliniu nusižengimu? Ar įsižeidu
sių, civiliškai apvilktų, patrio
tų linčas? Ar eismo nelaimė? Ko
kios yra greito teisingumo rūšys 
jūsų arsenale? Veikit! Dar šian
dien siunčiu savo pasą Kijevo m. 
Lenino rajono VRM skyriui ir 
nuo šios dienos liaujuosi save lai
kytį SSSR piliečiu.

CMijas SoągirafflM

Danguolė Sadūnaitė
LIETUS TIKTAI ŠOKIUI

lietus tiktai šokiui! 
ir kai langu sruvena 
lietaus plonaodė daina

žaizdos sieloje — 
pavirsta į švelnias rožes

žinau, kad jau vasara;
upės šešėlis
gilus, kaip vanduo
U 77 // //
ir sauZė
pritaškė mane
pūną juoko

VASAROS GREITAS VAŽIAVIMAS

saulė
jau manęs siekia;
ir jūra,
visa pasidavusi

mėlynumui
// // // // // 
tik laukiu,
kol sunkūs tamsos spinduliai 
man Tave išryškins

kai vieną dieną —
žemė ir aš,
kaip seserys

KAI NAKTIS, ......
KAIP KARALIŠKA PALMĖ 

ir Teartą,
žvaigždei gimstant — \ '
kai naktis
kaip karališka palmė;

Nuotrauka Vytauto Maželio

1-
kartą Sakei man:
’kaip puodžius indą, 
tave sudaužysiu . . *

(Jr. 19:1Ū-11)
2.
ir tame sudužime,

Viešpatie *-
Tave atradau;

patį sulaužytą 
ir skaudantį

APIE SĖKLĄ

M

sutelksi juk mus Savyje
77 7/ H 77 ii
kaip kad jūra:
tą garsu, triukšmaujantį, 
upelio juoką

kažkas sako man 
kristi į žemę, 
pasiduoti;

tokia kokia esu, 
ar kada nors tiJciuoši būti.
2
bet ar drįsiu, 
norėdama iškilti aukštai— 
kristi taip žemai; 
ir ar medis—tilps manyje?

(pagal E. GLOEGGLE)

SUDIEV VASARAI 
mėnuo

.vis dar vaikšto 
plėšikaudamas;

ir rožės 
girdo žemę 
sava spalva . .
77 ■ 77 ' 7/ 77 77
tiktai klevas,
ramiai savyje susitelkęs ’
auksiniais žodžiais 
kartoja 'sudiev9

vasarai

- *

: y

Buvo užmirštas, bet Lietuvos ir knygų nepamiršo
Nepastebeti Vlado Daumanto darbai ir mirtis

Š. m. liepos 14 d., 12:45 vai., 
vienoje senelių prieglaudoje Chi
eagoje mirė ir liepos 18 d. Tauti
nėse kapinėse buvo palaidotas 
Vladas Daumantas — Dzimida- 
vičius. Buvo gimęs 1885. II. 24 d. 
Kražiuose, smulkesnių Lietuvos 
bajorų šeimoje. Mokėsi Palango
je ir Liepojuje (gimnazijoje), o 
vėliau Žemaičių dvasinėje semi
narijoje Kaune, kurią baigė, be
rods, 1908 m. 1910 m. pabaigoje, 
tolimesnėms studijoms, slaptai 
be Rusijos valdžios sutikimo, bu
vo išsiųstas į Katalikų universi
tetą Friburge (Fribourg), Šveica
rijoj. Viso Šveicarijoje išgyveno 
9 metus, ten studijuodamas meno 
istoriją, filosofiją ir bendrąją isto
riją, labai aktyviai dalyvaudamas 
Šveicarijos lietuvių veikloje. Lais
vai mokėjo 7 kalbas. Buvo labai 
griežtas lietuvių — lenkų santy
kių atžvilgiu, stengdamasis vis 
reaguoti į antilietuvišką lenkų 
veiklą.

Nuo 1911 m. buvo įsijungęs į 
lietuvių katalikų studentų drau
giją Rūtą (Draugystė Lietuvisz- 
kos Jaunuomenės Friburge R.), 
prieš kurią, įvairiausias intrigas 
pindami, veikė lenkai. 1915 m. 
rudenį toji “Draugystė” teturė
jo tik 3 narius (A. Steponavi
čių, V. Daumantą ir J. Purickį). 
Tais pat metais Rūta pakeitė sa
vo pavadinimą į Lithuania ir pa
gyvino savo veiklą. Jos iždininku
buvo V. Daumantas. į

Pirmasis pasaulinis karas Švei- Į 
carijoje atsidūrusius studentus lie
tuvius “prirakino prie vietos”. 
Greit atsirado reikalas organizuo
ti visokeriopą pagalbą nukentė- 
jusiems nuo karo. 1915 m. pava
sarį, daugiausia sulenkėjusių Lie-Į 
tuvos dvarininkų iniciatyva, Fri
burge buvo suorganizuotas Ge
neralinis komitetas karo aukoms 
šelpti Lietuvoje, į kurį pradžio
je buvo įsijungę ir 3 lietuviai — 
studentai (jų tarpe ir V. Dau
mantas). Paaiškėjus, kad tas ko
mitetas sieku rūpintis vien tik

lenkais, lietuviai iš jo pasitrau
kė ir 1915. XL 7 d. suorganizavo 
savo Komitetą belaisviams ir trem
tiniams šelpti, irgi vardu “Litu- 
ania”, kuris vėliau buvo perkel
tas į Lozaną. To komiteto iždi
ninku visą laiką buvo V. Dau
mantas. Siekiant suorganizuoti 
platesnio masto pagalbą Lietu
vai, daugiausia Šveicarijos lie
tuvių buvo susirūpinta gauti 
popiežiaus sutikimą paskelbti pa
saulio katalikų bažnyčiose Lietu
vių dieną. Tai dienai realizuoti 
buvo sudarytas Vykdomasis lie
tuvių komitetas nukentėjusiems

Dar didesnė Šveicarijos lietu-įbimo esminis tikslas buvo: paro- 
vių to meto veikla reiškėsi poli-įdyti pasauliui, kad Lietuva nėra 
tinėje plotmėje. 1915 m. rudenį į? Lenkijos dalis ir lietuviai nėra 

kažkokia lenkų atmaina. V. Dau
manto pasakojimu, į to žemėla
pio parengimą jis įdėjo visą savo 
sielą, išnagrinėdamas šimtus įvai
riausių veikalų.

Lozaną iš Paryžiaus persikėlė J. 
Gabrys su savo Lietuvių infor
macijos biuru (drauge su Paverg- 
rųjų tautų sąjunga bei jos leidi
niu). V. Daumantas iš karto įsi
jungė į to biuro darbą talkinin
ku. 1916. III. 1 — 5 d. (pirmoje) 
Beano ir 1916. IV. 25 — 30 d. 
(antroje, kuri rusų suklaidini- 
mui, buvo pavadinta Hagos k.) 
Berno konferencijose V. Dauman
tas daugiausia sekretoriavo ir 
tvarkė organizacinius reikalus.

, T • . . _ , . „ , 1916. V. 30 — VI. 4 d. (pirmojenuo karo Lietuvoje šelpti. To ko- ir 1916 3Q _ yn
4 d. (antroje) Lozanos konferen
cijose. V. Daumantas buvo pana
šiai įsijungęs. Lozanos konferen
cijose greta Šveicarijos lietuvių 
atstovų dalyvavo JAV ir Lietuvos, 

įll-je (kuri buvo slapta) iš Lietu
vos dalyvavo St. Kairys, A. Sme- 

įtona ir J. Šaulys. Pastarieji daly
vavo ir 1916. VI. 27 — 29 d. Lo
zanoje įvykusiame Pavergtųjų 
tautų kongrese, kur diskusijose 
dalyvavo ir V. Daumantas.

Abiejose Lozanos konferenci
jose buvo nutarta reorganizuoti

miteto iždininkas buvo V. Dau
mantas.

1917 m., beaiškinant vokiečių 
užmačias Lietuvos atžvilgiu, pa
sikalbėjimuose su Vokietijos at
stovu dalyvavo ir V. Daumantas. 
Reziumuojant tada visus susitiki
mus su vokiečiais, kaip tik V. Dau
mantas patarė būti labai atsar
giems su vokiečiais. Vilniaus Kon
ferencijoje išrinktos Lietuvos Ta
rybos pozicijai sustiprinti 1917. 
XI. 2 — 10 d. Berne įvyko pla
tesnio masto konferencija, kurio
je buvę padarytų politinių prie
kaištų Šveicarijos Lietuvių tary
bai. Pastarosios veiklą labiausiai 
gynęs V. Daumantas. Vokiečiams 
siekiant, po 1918. II. 16 d., Lietu
vą surišti su Vokietija, derybose 
su Antantės atstovais Berne da
lyvavo ir V. Daumantas. 1918. 
I£. 5 — 15 d. Berno konferencijo
je karstai gynė Lietuvos Tarybos 
veiklą.

V. Bąrtuška nepagailėjo net ga
na aštrių žodžių.. ;. ;

1919 m. pradžia Lietuvai btį* 
vo labai. sunki. Iškilo hutinnrii^ 
bandyti derėtis su Lenkija. į Var
šuvą buvo pasiųsta pirmoji Lie
tuvos misija, vadovaujama dr. J. 
Šaulio. Joje, Lietuvos 
reikalų ministerijos atstovu J 
vo V. Daumantas. Mi 
atašė buvo pulk. M. Velyki?, buv. 
krašto apsaugos ministeris,. Misi
ja į Varšuvą atvyko 1919. IV. 18 
d., didijį* penktadienį, o ant ryto
jaus Pilsudskis išstūmė rusus iŠ 
Vilniaus ir jį užėmė. Pasikalbėji
muose su (federacijosšalininkais) 
Vaclovu SieroŠevskiu ir prof. 
Vitoldu Konieczny, o taip pat ir 
su min. Wroblėwskiu bei Seimo 
ūžs. reik. komis. pirm. St Grabe* 
kiu dalyvavo ir V. Daumantas. :.Į' 

V. Daumantas sakė, jog nemo
kėjęs būti valdininku ir greit pa
sitraukė iš Užs. reik ministerijos 
tarnybos. Užsiėmė vertimais ir 
vertėjų kadrų rengimu, bet la
biausiai jant rūpėjo meno istori
ja, o ypač dailioji knyga. Buvo 
vienas steigėjų ir narys uždaros 
bibliofilų “Dvidešimt septynių 
(XXVII) knygų mėgėjų draugi
jos” (1930 — 1944 Kaune). . > 

Pasitraukęs iš Lietuvos ir pa
buvojęs įvairiose DP stovyklose 
Vokietijoje, 1951 m. atvyko į JAV. 
Čia dirbo labai Sunkiai, kol su
sirgo ir nusilpo. O tai atsitikhth-

Lietuvių informacijos biurą ir su- T. Purickio telegrama iš Ber
1919 m. sausio mėn. pradžioje Į dėl, kad nepakankamai maitino-

daryti Šveicarijos Lietuvių tary- > 
bą. Nuo tada į Lietuviu inf. biu 1 
rą iždininku įėjo V. Daumanto j 
Tokias pat p re'gas jis turėjo i Į 
Šveicarijos Lietuvių taryboj - į 
L. I. B., gindamas Lietuvos rei j 
kalus prieš vokiečių ir lenkų už- • 
mačias, 1916 m. rudenį nutarė; 
atspausdinti Lietuvos žemėlapį— it tavas kun. dr. V. BartuškS, 
istoriškai — politinį r etnog-a-Į :vienus metus su Daumantu dir- 
finį. Tas darb s 1917 m. pradžio- •>' Šveicarijoj, savo knygoje “Lie- 
je buvo pavestas V. Daumantui,.; ’ /s Ji riklausomybės kryžiaus 
kuris prie to žemėlapio parengi-- • lD3r m. (p. 102) apie V.

įmo dirbo 1.5 me u, kol 1918 ■ D mmantą Ši‘aip rašo: “Viskas
gale j' . I,. I. biuras taroj’ aristokratiška; bet jo aristo-
darbni buvo pažventęs bent 30 k raiškumas atsidavė lepumu, 
posėdžių. Ta: bene vienintelis' Draugiškuose santykiuose švel

nutis. Jam buvo galima pritaikyDzimM«vKiu« (1885— i toks žemėlapis: Carte de Lithua-
1877) pirmaisiais atsikuriančios nepri- nic, editee pa r les soins du Bu 
klausomos Lietuvos metais. Nuotrau
ka paimta A “Lietuves ifiMmo”, it- reau d‘Information Lithuanien,

Lausanne. To žemėlapio paskel

si, nes savo pajamas skirdavo
, o \ . Daumantui buvo praneš- naujų knygų įsigijimui, negailė

ta. ;-;ad jis esąs paskirtas Lietuvos damas net šimtų dolerių, kad 
‘ ' .u — įgaliotiniu Berne, bet
/'indžio nradžioje V. Dauman

tui vo atkviestas į Kauną, į Už- 
' i'o reikalų ministeriją.

bk sau įsigytų kokį retą menišką 
leidinį. Meniškai išleistų ir sko
ningai aptaisytų dailės knygų 
vertingumą žinojo labai gerai.

JAV Lietuvių tautos tarybos |kova, k,.n dr V Rart,.»s *«» «•«» , *»»» <“• “«•
statė pats, sudarydamas savo. r;>- 
kinių katalogą). Apie savo lcn>- 
gų ir kitokių meno vertybių 
rinkinį šiek tiek buvo parasakę- 
jęs kun. J. Prunskiui (žiūr. Drau
gas 1971. VIII. 21 d.,Nr. 196 (34) 

•— “Knygų aistros apimtas vyras. 
Nuostabūs spaudos ir meno rin
kiniai”). Norėjo kokiam knygų 
ir meno mėgėjui čia visą savo rią- 
kinį perleisti už sąžiningą 
(visai net negalvodamas atgal

ti Šv. Rašto žodžius: “kuris įlū- 
žusios lendrės nepribaigs ir degan
čio namo negesys”... Kitiems 
Šveicarijos lietuvijj veikėjams kun.

9E
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Ne. 2M (34) — pel. 4 mbuA, ubkaiou S&udieažs, 1977 m- rugpiūčio man. 27 <L

Čiurlionis Londone ir Boris voa

Papildymas ir pastaba prie Audriaus Plioptto straipsnio, “Cfar- 
Honio darbai 1912 metais Londone”, spausdinto “Draugo” kul

tūrinio priedo š. na. rugpjūčio 6 d. laidoje, nr. 188 (81).

Borisą von Anrepą, iš Estijos 
kilusį vokietį ir žinomą rusų dai
lininką, sutikau pirmąkart Londo
ne 1961 metais. Iš jo sužinojau, 
kad jis pats buvo atvežęs Čiur
lionio darbus 1912 metais į Lon
doną ir kad jisai liko visą savo 
gyvenimą Čiurlionio meno gerbė
ju. Bandydamas suprasti, kodėl 
Čiurlionis negavo pasaulinio pri
pažinimo. jis manė, kad tai at
sitiko dėl paprastos priežasties: 
nebuvo Čiurlionio monografijos 
prancūzų kalba. Geriausiu Čiur
lionio kritiku jisai laikė Viačes
lavą Ivanovą, ir aš turėjau su 
juo sutikti. Vorobjovo monogra
fijos Anrep ypatingai aukštai ne
vertiną, manydamas, kad Vorob
jovas per daug riša Čiurlionį su 
Jugendšt’lium. Anrepo nuomo
ne, Čiurlionis stovi virš visų sti
lių, virš laiko ir negali būti 
analizuojamas .istoriškai.

Pats Antrep buvo labai aukš
tos kultūros dailininkas — mo- 
Mikininkas (viena iš jo mozai
kų yra Šv. Povilo katedroj Lon
done, j kurią jisai įdėjo ir savo 
jaunystės meilės poetės Annos 
Achmatovos portretą; jis prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą draugavo 
su Achmatova, ir Achmatova yra 
parašiusi jam ir jo seserei Juni- 
jai eilėraščių), jis buvo taip pat 
stiprus portretistas ir figūrinių 
kompozicijų tapytojas. Apie jį ne
mažai rašęs žinomas anglų kri
tikas Roger Fry. Būdamas pakar- j 
totinai Londone, aš jį aplankiau 
6 ar 7 karus. Jisai mirė prieš ke
lerius metus. Boriso Anrepo ar
chyvas yra dabar jo seno drau
go profesoriaus Gleb Struve ko
lekcijoje Berkeley, Kalifornijoje. 
Gal tame archyve yra medžiagos 

, ir apie Čiurlionį?
AMcsb Rannit

Ar jau krypstame j saulėlcAįį?

Bostono lietuvių muzikinių rūpesčių tetĄfmps

Dailės galerijoj. Nuotr. V.

įspūdžiai is BiandyckĮ koncerto

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Šios vasaros Lietuvių fronto 
bičiulių studijų ir poilsio savai
tės užbaigimo proga, rugpiūčio 
13 d. Dainavoje pyko dainos ir 
dailiojo žodžio koncertas. Šią

Kompozitorius Budriūnas dra
matinėje ‘‘Paskutinio birželio' 
muzikoje pabrėžia atsisveiki
nimą, kartojant "Sudiev”, sudiev 
berželiams, gėlėtoms pievoms.

programą atliko dvi sesutės: Ona»Budriūnas muzika, Pukelevičiūtė
Blandytė-Jameikienė iš Floridos 
ir Elena Blandytė iš Chicagos, 
joms skambino jauna piano stu
dentė Vida Kazlauskaitė. Koncer
to programą sudarė lietuvių 
kompozitoriai Kačanauskas, 
Gruodis, Račiūnas, Šimkus, Va
nagaitis, Gailevičius, Dambraus
kas, Virzonis ir tarptautiniai Pu- 
ccini, Chopin, Mascagni, Čai
kovskis.

Koncerto atlikėjos seserys 
Blandytės labai įdomiai progra

žodžiu, Jameikienė dainavimu, 
Blandytė deklamacija labai stip
riai paveikė klausytojus, kuriems 
ne vienam nuriedėjo per skruos
tą ašara. Vietoje aplodismentų, 
klausytojai pertraukai išsiskirstė 
nubraukdami ašaras. Panašią 
dainos ir žodžio pynę Blandytės 
atliko ir antroje programos da
lyje. Onai Jameikienei padai
navus Vanagaičio dainą “Dzūkų 
kraštas”, Elena Blandytė, paly
dint piano, padeklamavo Braz-

moje sujungė dainą su deklama- džionio ooemą ‘Mažoji Motina

STASYS LIEPAS

Kaip paskiro žmogaus, taip ir 
visuomenės gyvenimo ir veiklos 
apraiškose vis galima pastebėti 
kilimo, kulminacijos ir kritimo 
fazes. Penktasis dešimtmetis 
(1950-1960) su gera šeštojo 
dalim Bostono lietuvių muziki
niame gyvenime išryškino kili
mo, brendimo ir epogėjinio išau
gimo laikotarpį. Aplamai tai bu
vo ir kitų menų čia renesansinio 
pražydimo metas. Tada ne tik 
mūsų muzikos gyvenimas šau
niai klestėjo ir bujojo. Tada ir H. 
Kačinsko bei A. Gustaitienės at
rasti jaunieji vaidybiniai pumpu
rai Bostono Dramos sambūryje 
išsiskleidė. Tada ir T. Babuški- 
nartės baleto studijos spektakliai 
grakščiais piruetais mums akį 
guodė. Žiūrint iš netolimos per
spektyvos, tiesiog neįtikėtina ir 
nuostabu darosi, kad anuomet 
Jlostone mes turėjome net ketu
ris chorus: Šv. Petro par. mišrų 
chorą, vedamą komp. J. Kačins
ko, nuo 1951 m. Bostono Vyrų 
ęhorą, o 1954 m. ant to choro 
pamatų jo vieton įsikūrusį Bosto
no Lietuvių mišrų chorą, abu ve
damus komp. J. Gaidelio; taip pat 
Nekalto Prasidėjimo par. Cam- 
bridge (dir. Iz Vasyliūno) ir Ga
bijos (dir. J. Dirvelio iki 1953) 
mišrius chorus Šiame muzikinio 
suklestėjimo periode Bostonas ne 
tik pats intensyviai gėrėjosi savo 
solistais, bėt jų meno paslaugo
mis kartų kartais aprūpindavo ir 
kitus didesniuosius bei mažes
niuosius Amerikos lietuvių cent
rus.

Tiesa, pastaruoju metu mes 
$oKstų čia turime žymiai daugiau, 
negu anuomet. Dėkui Dievui, jų 
jau prisiauginome kone visose 
balso kategorijose net visą būrelį. 
Tačiau jie, mums nedarant jokių 
organizuotų pastangų, yra palik
ti aklo ir kurčio mūsų muziki
niams poreikiams likimo va
liai Mat, dauguma jų, grįsdami 
javo meninę egzistenciją tais re- 
Ws atsitiktinio sporadiŠko pobū
džio “pasirodymais” mūsų orga
nizacijų renginiuose, labai ma
žai teturi, o dažnai ir visai netu
ri muzikinio darbo. Mums gi ne
valia užmiršti, jog tai mūsų 
brangus dar neissilukštenusių 
meninių galimybių lobynas, ku
ris, šitokioje padėtyje be siste
mingai organizuojamos pagalbos 
nepajėgdamas išvystyti savo pil
no potencialo, yra verčiamas tik 
skurdžiai vegetuoti.

Dėl to bent daugumai tų ta
lentų visu aštrumu Skyla aktų-

surūdijimo problema.
Štai visai gražus jų sąrašė

lis, kurį aš čia pateikiu alfabeti
ne tvarka.

Muzikos magistrė su dviem žy-, 
mių konservatorijų diplomais 
rankose, apsišarvavusi stambiu 
vokalizmo žinynu, tik laukianti 
pastovesnių bei rimtesnių gali
mybių jį scenoje praktiškai pa
naudoti — sopranas Ona Aleksai
tė.

Nebe vieną kartą įrodžiusi sa
vo muzikinį .pajėgumą ir rafi
nuotiems uždaviniams atlikti — 
sopranas Violeta Balčiūnienė.

Artima mūsų kaimynė, natū
raliu savo balso ir interpretacijos 
šviežumu žavinti — mezzo-sop
ranas Stasė Daugėlienė, kuriai 
rimtas darbas dar pridėtų dides
nio brandumo ir rafinuotumo 
kvalifikaciją

Gaidelio Vyrų sekstetą ant sa
vo malonaus tembro sparnų iš
nešus, bet jau‘pritilęs kaip solis
tas,- —• jaunas New England 
konservatorijos graduantas teno
ras Norbertas Lingertaitis, kurio

visiem viens po kito lyg pagal 
komandą nutilus, jame užvieš
patautų, nykiausioji tyla, jei jos- 
retkarčiais neperskrostų paskuti
nių grupinių mohikanų — Bosto
no Vyrų seksteto (vad. komp. J. 
Gaidelio) ir tik šiemet pragydu- 
sio Etnografinio ansamblio (vad. 
G. Kupčinskienės) — dainos. 
Bet šie dainos vienetai savo spe
cifinės paskirties ir struktiyps 
prigimtimi jokiu būdu, žinoma, 
negali “meninio” choro atstoti.

Ir gal tik pati mielaširdingoji 
Apvaizda jau taip stebuklingai su
rėdė, kad Bostono nutilusiems 
chorams pavaduoti jo pačioje pa
šonėje 1970 m. išaugo vienas vi
sai tvirtas jų ‘‘užvadėlis”. Jau sep
tinti mėtai, kai Brocktono Šv. Ka
zimiero par. mišrus choras, veda
mas komp. Juliaus Gaidelio, tą 
funkciją visoje didžiojo Bostono; 
apygardoje sėkmingai atlieka. 
Savo asketiškai kantraus dirigen
to gabiose rankose jis pamažu iš
sivystė į solidų dainos junginį, 
lig šiol gražiai visokiomis progo
mis reprezentavusį lietuvius Bos 
tono viešumoje. Stebint choro- 
darbą šiame periode, negalima 
buvo atsidžiaugti jo kaip ant mie
lių kylančiu technikos ir balsų su- 
siliedinimo lygiu. Savo gausų 
(apie 60 kūrinių) repertuarą jis 
praturtino net trimis lietuviško-

cija, Programą pradėjo Elena 
Blandytę su pasakojimu apie 
Dainavą. Po Onos Jameikienės 
keturių dainų, ji toliau sekė su 
aiškia dikcija deklamaciją iš 
Vinco Krėvės “Milžinkapio”. 

Pilnosios dalies pats įspūdin
gų pirmą kartą girdėtas 

Pukelevičiūtės pre
mijuotas eilėraštis “Paskutinis 
birelis”, kuri am muziką sukūrė 
Rr. Budrumas. Koncerto progra
moje šis numeris buvo skirtas 
laisvės kovotojo J. Daumanto- 
Lūkšos atminimui. Blandytės at
liko dainos ir žodžio pynę. Onai 
Jameikienei padainavus, Elena 
Blandytė įsiterpė, deklamuoda
ma “Prie partizano kapo” su pia
no palyda.

Tai originalus, ekspresyvus ir 
įspūdingas atlikimas.

Programos pabaigai abi se
sutės Blandytės dar padainavo 
drauge. Jos užbaigė su trimis

solistinę ateitį galėtų nulemti tik ; mjs (Jakubėno, Šimkaus ir Gai- 
atkaklus studijinis darbas rimto- delio) kantatomis. Daugelį savo
sios muzikos arimuose.

Pačiame savo vokalinių jėgų ze
nite, jau aukštokai žvaigždžių 
link paskridėjusi - sopranas Dai
va Mongirdąitę.

Impozantiškos balsinės me
džiagos savininkas bosas Bene- 
dfktas Povilavičius, kuriam be to
limesnės plėtros perspektyvų 
grėstų m uzika! in i s užšalimas jau 
užkoptame laiptelyje.

Taigi Bostone solistinio turto 
■Šiuo laiku tikrai nestokojama.

padarytos pažangos aspektų Šv. 
Kazimiero choras užfiksavo savo 
šį pavasarį išleistoje plokštelėje 
Laša laiko lašai. Čia jo sugebėji 
mų viršūnė akivaizdžiausiai atsi 
skleidžia puikiais kontrastais žai
džiančioje J. Gaidelio (B. Braz
džionio žodžių) kantatoje Lietu-

risi stoiškai važinėdami (ar ne 
valdišku gazolinu, žinoma!) į 
Brocktoną iš atokiausių Bostono 
kampelių- Tą petį daro P. Sim- 
kas, gindamas Quincy, J. Ba
naitienė iš Stoughtono ir eilė ki
tų jau mažesnių distancijų “bėgi
kų”.

Bet tie kilnieji tautinės meilės, 
pareigos ir savigarbos imperaty
vai^ kuriais vadovaujasi šie pasi
ryžėliai, ar dar daug tebeturi re
alaus svorio lietuviškoje masėje, 
kada iš jos pareikalaujama veiks
mingo patriotizmo? Beje, vieno
kiu aY kitokiu atsakymu į šį gy
vybinį mum klausimą sprendžia- 
ma ne. tik Kažhųiero choro, bet 
ir Laisvės, varpo radijo, valandos, 
Lituariistinė’s mokytos ir kitų 
svąrbių mūsų kultūrinių tvirtovių 
išlikimo problema... Juk ar ne
reiktų mum stačiai desperaeijon 
nugrimzti, padarius liūdną prie
laidų, kad su šia pasišventėlių 
saujele jau būtų visiškai išsemti 
visi visiteli Bostone ir jo prie- 
miestyno platumose slypintieji 
mūsų idealistinės dvasios ištek
liai?! Verčiau tikėkim optimistiš- 
kfau ir, patys įsijungdami į veiks- 
mingųjų patriotų gretas, padary- 
klroe visa, kad Kazimiero choras 

f bei kiti mūsų kultūriniai bunke
viskam žodžiui. Tokiais gražiais, dar ilgtK metus išsilaikytų, 
darbais apsivainikavus, Kazimie-mūsų darbas kartu bus ir 
ro chorui dabar tereikėtų tuo tik realus įrodymas, jog mes savo ide- 
džiaugtis ir kaupti jėgas dar di
desniems ateities žygiams. Turint 
choro priešaky komp. J. Gaidelį, 
o taipgi jo kultūrinio žygiavimo 
tempui itin jautrų dvasios vadą 
kleboną kun. P. Šakalį įr visą 
būrį šviesių, kūrybiškai nusiteiku-

alizmo dar nesame išsėmę, jog 
mūsų dvasia dar nenuseno ir ne-

Kultūrinė kronfta
RIČARDAS DAUNORAS 

KONCERTUOJA CHICAGOJE

Prieš metus iš okupuotos Lie
tuvos pasitraukęs ir šiuo metu 
Europoje gyvenantis solistas Ri
čardas Daunoras, pakviestas Lie
tuvių jaunimo sąjungos, yra atvy
kęs į Šiaurės Ameriką ir čia pir
ma kartą dainuos didesnėse lie
tuvių kolonijose IV Jaunimo 
kongreso labui. Savo koncertų se
riją R. Daunoras pradeda Chiea
goje. Šį sekmadienį (VIII.28) jo 
koncertas įvyks Jaunimo centro Į tinėje plotmėje tas siekis būtų

Vladas Daumantas

(Atkelta ii 3 L)

tuos Šimtus dolerių už paskiras 
knygas) ir ui tuos pinigus susi
daryti galimybę pamatyti kiek 
Ameriką ir nuvažiuoti savo kau
lus priglausti Kolumbijoje, kur 
gyvena jo sesuo su dukromis ir 
anūkėmis. Tačiau senatvė ir liga 
nulėmė kitaip.

Mirė žmogus, Lietuvos reika
lais rūpinęsis visą savo gyvenimą, 
kuris, Lietuvai riekiant atgauti 
laisvę, daug nuveikė, kad tarptau-

didžiojoje salėje 4 vai. p.p. 
Akompanuos Darius Lapinskas.

KAZIO VARNELIO DARBAI
CHICAGOS GALERIJOJE

Chicagos dailės gyvenime vie- 
i noje iš pačių gerųjų ir prestiži- 
‘ nį vardą turinčių galerijų —Ri- 
chard Gray galerijoje (620 
North Michigan Avė.) šiuo me
tu vyksta trijų dailininkų tapy
bos paroda. Išstatyta Tony Gili- 
berto, Sandros Jorgenson ir Kaz*o 
Varnelio darbai. Parodoje ypač 
akį patraukia penkios naujausios 
Kazio Varnelio dorybės, kurioselengvos nuotaikos duetais: Vir- , ... , .. .

zanlo “Ta mūs seselė“, romansą da/,,lalMau štobulmtos Varneliui 
8 Čaikovskio operos “Pikų Da- ! but»"«os

vios formos.ma” ir pakartojimui “Nemunė
lis”. Kiek pradžioje koncertas su- .... .............. ..... _
teikė klausytojams rimtos min- j , , . . . ,ties nuotaika, tiek šie duetai lala- dldcle * nuo atlne P?,!rnnu’

to, {varnos sales ir saleles su sa-vu atlikimu klausytojus džiugintą 
džiugino.

Tremtis, tur būt, $ visų labiau
siai nuskriaudė dainos ir dailio
jo žodžio menininkus. Neturėda
mi savojo krašto po. kojomis, 
dauguma menininkų (pasitenki
na “mėgėjo pareigomis”. Be savo 
krašto jie neturi sąlygų savo ta
lentui, dainos ir žodžio gyvam 
menui, nėra progų įsigyti prak
tikos ir patirties. Visa tai įsigi
nama nuolatine praktika, o dai
liojo žodžio menininkai turi pa
sitenkinti tiktai karUi karto 
retu pasirodymu. Reikia įt įtin
ti jų pasišventimą, kad puoselė
ja savo turimą talentą ir pratur
tina mūsų kultūrinį gyvenimą. 
Kartais gal pastebime, kad yra 
ir trūkumų, trūksta techninio bal
so lankstumo, kuris įsigyjamas tek

vo prastomis akustikomis irgi mū
sų girdimiems wwonTninkąnyt ma
žai ką padeda.

Kaip tik Ona Blandytė-Jamei
kienė ir Elena Blandytė parodė, 
kad, turint talentą, vadovaujan
tis savo muzikiniu sugebėjimų, 
galima suruošti koncertą, įne- 
šant į jį įvairumo, kuris skiriasi 
nuo įprastinių koncertų. Šio kon
certo programoje grožėjomės dai
na, •poetiniu žodžiu ir dainos ir 
žodžio pyne ■= melodęklama- 
eija.

kuo geriausiai laimėtas. Mirė žmo
gus iki užsimiršimo mylėjęs dailią
ją knygą ir meno vertybes. I ka
pus tačiau, tarytum paskutinis 
vargšas, buvo palydėtas tik trijų 
žmonių.

J. lySmauSKttb

RECENZIJOS
GROTESKĄ
(Atkelta iš 2 pusi.)

matinis apsiribojimas, taip pat ne
pakankamas knygos .isiskaitymas. 
Irgi pretenzija i nepalyginamą au
toritetą. Verčiau būtų tiesiog 
lizavęs veikalą, be jokių 
nių prietaru bei gudrių teorijį 
varžtų, visą atidą sutelkiant jžvž 
giam objektyvumui. Ir ypač atmin
tinas dėsnis: nerašyk, ko titeai 
žinai!

Jei būtų tiksliau įsiskaitęs mano 
romaną, būtų supratęs, kad galuti
nėj išvadoj mano pusėn mesti »kį 
storą barbarizmą tikrai netinka: ši- 
Šas! V. Mariūnas apgailėjo, kad ma
no knygos žodžiam suprast kai kam 
reikės pažvelgt i žodyną. Tačiau Šito 
jo svetimžodžio, neteisingai man 
primesto — nė žodyne nesuradau, 
tur būt, tai koks si
mažodis...

FLORIDA
St Peteratarg

THE FARGO MOTEL 
10810 Guli Boulerard 

Traaaun Tirtanį,
St Beteritarg. Florida SSM6 

TeL (813) 9884878

Matelis yra prie pat Gutf of M«xico 
kranto pačiam centre Treasure Island. 
Gražiausias pajūris. Miegami kamba
riai, kambariai, kambariai su virtu
vėm Ir aportonarahd Spalvotas Cabte 
televizijos.

Aplink™ mstonzai, nelrtinint klu
bai, žvejojimui vietos, golfo ir teniso 
aikštės, bažnyčios, krautuves, ir t t

Savininkai lietuviai.

t977-ms EKSKURSIJOS Į LIETUVA
Dar yra vietų šiose grupėse:

rugsėjo 18 _ 8888.00 (viena savaitė)

rugsėjo 7 — 81158.00 (dvi savaitės)
gruodžio 21 — 8890.00 (dvi savaitės)
NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) I VILNIŲ 

SU PAN AMERICAN LĖKTUVAIS IŠ NEW YORKOkuma nuo — 8040,
Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesį,

1978— vasario, kovo ir balandžio mėn.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu krafekftte Į:
TBANS-ATLANTTC TRAVEL SEKVTCE 

393 West Broudsrey, P. O. Sex 110 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617)

Savininkė AMhm

Prie Šių grupių galima jungtis S VISŲ KITŲ MIESTU 
su papildomu mokesčiu New Yorke.

Prices are based on double occupancy and are subfect to ei 
and/or Government approval.

Talentingo ir energingo''vado- . . . , , _ . . . _
vo rankoje, su nepriėjusio en- 0 ‘"P?1?? to““™'? T«fa atūžiančios audros g lai
tuaiezmo ugnimi visų dblyviu “"P“1 la“tr\ d'^°? vad’ ko daužomo m ūsu laivelio
Širdyse - tai jau būtu bemaž pa- įleb°na lu";_ R. Jak.al* " Bostono pakvantę išmes ne ltru
kankamąs pagrindas elementari- ^.ur, s'’esių.: A" Z ,s 31 nusl tLKU' v« šipulių, bet saujas muziki
niam operiniam solistų branduo-^? bei P^^ntusių rimtam me- ^ ^iūgų lietuvių
liui sudaryti. Tačiau net ir neiš-: darbu?. choristu, ska^tt į egzistencijai Šiame

sto choro ateitis turėtų buU p^vįątyje peKudyti... 
ilgiems metams užtikrinta. baųgčai žvilgčiodtuni į

Žinoma, visi lietuviškų ktrttū- savo dabar kiek apniukusią pe
rimų institucijų išlaikymu besrsie- dangę. Bostono lietuviai dar te- 
lojantieji Bostono ir jo apylinkių bepuoselėja viltį, kad jų dar gahi- 
lietuviai taip pat, reikalui esant, tinai neužgesusio idealistinio en- 
visados turėtų ištiesti šiam cho- tuziazmo proveržiai, o ypačiai vi
rai savo pagalbos ranką, patys sad taip skaisčiai spindėjus jų mu- 
pasekdami ne žodinio, o darbi- zikos veteranų sietynas (J. Gai- 
nio patriotizmo pavyzdžiais. O to- dalis, J. Kačinskas, Iz. Vasyliūnas 
kio darbinio patriotizmo sektinų > kiti ąM&taoiefi satelitai), nepa- 
pavyzdžių mes, ači€ Dievui, dar- būgdntai nė sukaktuvinio 
turime čia pat ir savo tarpe. An-Į Stata slėgimo,
tai, jokių patriotinių fanfarų me- kojimu savo kultūros daigynui

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SUS PLOKŠTELES!
VAIDILŲ KANKLES

VIOLETA Dainuoja Violeta Rakauskaitė. Tai viena iš populiariau
sių Ir jauniausių dainininkių.

drlsumt tiek užsimoti ir nesigrie 
biant įgyvendinti, sakysim, leng
vesnių operų kad ir koncertinėje 
Formoje pastatymų, visą tą 
talentų pulką galima būtų gelbė
ti ir visokiais kitokiais būdais. 
Pasaulinė ansamblinė (jau ne
bekalbant apie solistinę!) operų 
ir dainų literatūra mirgėte mirga 
daugybe puikių ansamblinių vei
kalų, kuriais nuolat galima būtų 
praturtinti bei atšviežinti labai 
jau nustekentas ir nųtrepentas 
mūsų koncertų programas.

^jeigu sohstlhfame fronte vis dar 
taip friamlajnasi su bėdo

kad napalydūni, J. Skabeįcijų 
Augonia ir P. Kambiskąs jąu kt-

Rrtfetaū dirbdami k vionm ki-

mis, tai
alėjaaltf toėifciib auoUvimosi aT «t&o

jjauBo chorus.l lįhti metai pąvyaii ng ai ūBtijsrd
Jiem visurris lio choro da

ngaj ti 
rnmns, ksnt-

-__ .n.—1 lIzU XI skili fBXHC

jų kolonijos dartgttffchufflfeirtl ;

GROJAME JUMS

SU ŠOKIU IR DAINA

KALNUOS DAINUOJA

KOKIAIS KELIAIS 
Aš KELIAUSIU

įgrojo L.S.T. Korp! Neo-LHhuania orkestras, vadavau- 
jemas Algirdo. Modtatavidtaaa. įdainavo Artins 
paraitis.

įgrojo LS.T. Korp!

Kvintetas "BALTIJA” ir L.S.T. Korp! Neo-Lithuania

“BALTIJA vyrų kvintetas.

UžMkymM tūpti: DRAUGAS, 4545 W. 63rt Stn CMcap, UI. 
60529* WtMkant pridėti 50 ceatį ui kiekvieni paltelį penha- 
tittuL nBaoift •yratojai taipgi moka 5% mekesBų.

| Kaaadų nft|» grUM po 81-78 paKo
feMMMMi
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parama Ryti, Europos studi- i 3^30 vai. p. p. 
joms”. To paties kul’ūrinio prie- ir lietu
do 4 psl. apačioje nuotraukoje Organizacinis ] 
regimos Vlsdo Vildžiūno skulp- 8 vaL v. Ldtei 
tjįros pavadinimas yra “Lietuvš- kviesti drtyva 
koji baladė”, o straipsnyje ‘ Al-
girdo politikos siekiai” užsimin- ToauraVeiSS 
+oji valdovo mirties 700 metu 
mirties sukaktis turi būti 600 Bernardo Pra 
metų mirties sukaktis. LyS".

— Pirmutinis žingsnis i bet 
kurį sėkmingą darbą yra susido

mėti juo. Williani OslerDVIDEŠIMT SEPTINTASIS
“DRAUGO” ROMANO
KONKURSAS

1. Dienraštis ‘Draugas* skelbia dailiosios pmins: romano, 
apysakos dvMefiurt septintą konkursą. Rankraščius įteikti pa- 
skuttoė data yra 1977 au lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premi
ja, kurio* mecenatai yr* Ada ir Andrius Skučai iš Lakė 
Wprifc Florida.
Komisijai neradus tinkamo kūrinio, premija neskiriama.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti porui .i ts R mašinfle, nemažesnis kaip 200 romaninio for-

ką dainą, A. Saulaičio, S.J., įspū
di a? po septyrtėrių rtiėtų, D. Bffr- 
dokicnė keiiaklaunrfią: ponia ar 
Žmona? Taipgi margos medžia
gas kupini Mokslo, Jaunimo, Sei
mos, Kalbos ir Tėvynėje skyriai. 
Puslapius puošia Vilijos Eiraitės 
jrafTkbs ir litografijas darbai.

• KAI GRĮŽTA PRAEITIS. 
A?Te kWL Juoat MbnfvilVk Ti
taniko nuskendimą. Petro J. 
Montvilos prišifhm'mat Tnyg? 
skiriama: prisiminti kun. Juozb 
VRaiftnlai/kuris - pridT55 mėtų* 
luskendo su Ti:aniko laiW ir 

Tėtto J. MontvSIoS^^osios "išei
vijos kartos veikėjo) 90 ahe’ų am
žiaus sukakčiai paminėti. Kleiste 
Petro J; Montvilos artimųjų lė
šomis 1977 metais. Spaudė lie
tuvių oranciškor.ų ' spaustuvė 
Bro6klyr^P£Y.Leidinys Iffl 
psl., iliustruotas nuotraukomis.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAM?

PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 8 d.
2 vai. p. p. Pokalbis su Tomu Venc- I 
lova.

8-vnL v. Arvydas žygas, “Daines iš 
Suvalkų trikampio”.
Zita Krukonienė, “Dzūk'škų, že
maitiškų ir aukštaitiškų dainų skir-

Penktadienis, rugsėjo 9 d.
10 vai. r. Tomas Remeikis, “Poli- 
t'nė virija lietuvių disidentų lite
ratūroje”.

2 vai. p. p. Eglė Žygaitė, “Prof. Al
girdo Juliaus Greimo Įnašas į lie
tuvių mitologijos studijas”.

Violeta Kelertienė, “Prof. A. J. 
Greimo semantikos ;našas į šiuolai- 
k'nj pasakojimo teorijos suprati
mų: -kompiuterio generuoti teks
tai”.
(Sesija skirta A. J. Greimo 60 m. 
sukakčiai atžymėti).

8 vai. v. Antanas Melnikas, “Vidur
amžių ir renesanso miniatiūros tei- 
riūioose rankraščiuose”.
Perkibias KrUfeonia,-“Manoji Lie
tuva”.— *i-v...

šeštadienis, rugsėjo 19 d. 
lOTvsfl. t. DeDla VaflUkėnaitė, “Išei
vijos lietuvių literatūros kritika iš 
anglo-amerikiečių perspektyvos pa
žvelgus**.
2 vai. p. P- David Painhauz, “Po
grindinės periodinės spaudos atsi
radimas Lietuvoje 1961-1864 me-

4. Kūrinius siųsti adresu: Dailios:os prozos konkurso ko 
misijai, Draugas, 454S W. 63rd St, Chicago, III. 606 .'9.
5. Šprendfcno bešališkumui laiduoti autoriai turi pas" rašyti 
alapyrardBUr o ■tsMrauu uždarame voke pažymėti savo tik- 
ngąperartę lr adresą, ten pat {rašant kūrinio antraštę h* pa- 
Sirinfctųg utopyrartk Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
feMnį, atUurtariMi laintėjosio autoriaus vokas.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo bo- 
uerara ptaMeito Mdto teisę perleidžia ‘Draugui”, {skaitant 
teis? spMtottKtt dhmraštyje ir išleisti atskiru leidiniu arba tik 
Kfcbtt utridrt^lritBrtm ftemijos nepaskyrus, autoriai spausdl-

Jaug sMaupvsiit ptrkdatn čia 
jų reikmenis Pasinaudokite pa 
SOgiu pianu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatinga; proga;
Pilnai užbaigtų rate nuotraukų 
aptarnavimas Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad vakarais iki 9 vai

ADMNG MACHINES
AND CH£CKWZtnXRS,
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

•Virš 50 metų patikimas jums 
patarnavimas.

Phone — 581-4111

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

Kuhfirinė kronika
B: •’S’SrS ■ ***”!**- THanilo tragediją, susipa-
«. Nachdruck is? nur «it Se- w niėsfceridasnu lietu-
hmigung <fes Institutum Bal- kųn, Juozu Montvila, su jo

^estattet Herstellnng: Pa- ^viškės Sūduvos (Suvalkijos) 
Limburg—Lahn jr senosios lietuvių iš-

u S" ve‘kla Amerikoie-

kj adresu: Inditutem Balti- • SENDRAUGIŲ JĄŲNI- 
.m, Bischof-Kaller-Sfcrassr 3, MAS, 1977. Ateitininkų sendrau
ge Koenigstein, W. Germany.. 8W kasmetinės stovyklos Daina- 
'‘Arta Rahica” yra Vienas 8 voie pastaraisiais metais ūpo be- 
nčiaurių, aukšto lygio lerdEaių, veik jaundraugių stovyklomis. Ir 
Kiančių Lietuvos, Latvijos U ta prasme, kad jose stovyldaujan- 
rijos istoriją, šiųtautų kultu- čių daugumą sudaro .palyginti 
ir SahdHeninę situaciją, speifs- jaunos šeimos. Stovyklon tada 

nattų vokiečių kalba. ' - ' atsiveža ir savo darželinio bei mo-
Naują metraščio numery var- Ulinio amžiaus prieauglį. To- 
nt, džiugu matyti, kad BėtųV-š- < Eo susidaro visas pusšimtis. Šis 
Ji medžiaga uęrp. jaunimėlis sendraugių stovykloje
etoje. Atvirkščiai — jijcen* praleidžia taipgi prasmin-
inuojanti, rodoma .pirmajame gai- Iš-anksto pasirūpinama va- 
ane. Metraščio pfrmueja daly- dovais, kurie jaunimą užimtų ir 
t ir duodami Lietuvos . Katali- ii atitinkamai lavintų. Tokio dar- 
į Bažnyčios Kronikos dviejų-nu- .» rezultatas yra ir čia minimas 
ėriuku ir 14) pažodiniai ver- Wnėlis, kuri«ne pilna papių 

autojų rasinių.

VLADO VILDŽIŪNO
SKULPTŪRŲ PARODA

Chicagoje vakar atidarytoji 
Vlado Vildžiūno skulptūrų paro
da š’andien ir rytoj dar vyksta 
John H. Vanderpoel Art Galle- 
ry, Beverly Art Center 2153 W. 
lllth St. Paroda atidaryta nuo 
I vai. iki 4 vai. popiet

PAKLAIDŲ ATITAISYMAI

Praėjusio šeštadienio (VIII. 
20) kultūrinio priedo Kertinėje 
paraštėje, kalbant apie amerikie
čių institucijų paramą moksli
niams darbams ir nurodant krei
pimosi datas, antroje skiltyje ran
damas sakinys “Gruodžio mėn. 
S) d. parama Rytų EŪropos tau
toms” turi būti “Gruodžio 30 d.

Plačiau supažindinama taipgi su 
The American Folklife Center šį 
pavasarį ir vasarą vykdytu Chi
cagos etninių grupių studijiniu 
projektu.

jąumausHį

mo puslapių. Be kita ko, bendra
jame Šio tomo įvade pažymima, 
k«d kiti Lietuvon Katalikų Rat
nyčios Kronikos numeriai (15 

Iras riėtnikttrJ‘flatta 9iftica” 
įkeisti Vokiečių kalba specialiu 
feidhriu.- ' ’^

BRIGHTON
FEDERAL

• VYTIS, 1977 m. rugpiūčio - 
rugsėjo Mėn., Nr. 7. LietbVos Vy
čių mėnesinis žurnalas. Dalis me
džiagos spausdinama anglų kal
ba, dalis — lietuvių kalba. Re
daguoja Loretta Stukas, 1467 
Poroe Drive, Mbuntainside, N.J. 
07092. Administracijos adresas: 
Vytis 2524 45 St., Chicago, IL. 
60632. Mėtinė prenumerata 5 

____

MORALINĖS PROBLEMOS
Šį kartą ypač daug dėmesio 

skiriama Tlingit genties indė
nams, gyvenantiems pietrytinėje 
Aliaskoje. Aprašomi tautiniai šo
kiai, tautodailė, tautosaka ir ki
ti papročiai. Straipsnis iliustruo- 
tas atitįnkaipomis nuotraukomis.

JAV Katalikų teologų draugi
ja, matydama dabarties laikais 
iškylančias moralines problemas 
visuomenėje, sudarė specialų ko
mitetą, į. jj parinkdama p?of. A. 
Kosnik, prof. W. Carrol, prof. Ą- 
Čurinirigham, prof. R. Modržtš, 
dr. J. Schulte ir jiems pavesdama 
parašyti atitinkamą studiją. Visi 
jie aukštų kvalifikacijų žmonės, 
su daktaro laipsniais, dėstytojai 
aukštosiose mokyklose, autoriai 
eilės studijų. Trys iš jų kunigai, 
viena vienuolė ir vienas vedęs 
vyras. Jie ir parašė vefkafą: “Hu- 
man Sexuality. New Directions 
in American Catholie Thought” 
(išleido Panirstų vienuolynas, 
New Yorke, 1977 m., 322 psl., 
8.59 dol.). Rankraštis buvo duo
tas patikrinti Katalikų teologų 
dr-jos direktorių tarybai, krrtie 
parinko dar tris teologus veikalą 
peržiūrėti, ir knyga buvo išspaus-

4071 ABCHEB amOE 
cncaco. ttUMOIS 60631

larrd); Boris Merssner “Die bal- 
tische Pragę m &r Weftp6lrtik*- 
Elmar Jaervesob “Priva tunte r- 
nefnrien in der Sowjete$tnischen 
Landwirtshaft”; Oskar Angelus 
“YVirtschaftsfragen im dęutscdr- 
besetzten Estai and 1941-1944*; 
Etov Levin* *T)ie Beteihmg der 
litauschen Juden im Zweitfen 
Wehkrieg”; Rolfs Ekmanis *'An- 
merkungen zu Aleksandrs Caks^; 
UJdis Germanis “Die Agrarge- 
zetzgebung auf den herzoglichen 
Domaenen Kurlands”; germa
nis Rathferlders “Die ehmaligen 
Grenzen der Balten”; BucEbes-

Labai gera eilutei medžiaga sa {artime “Ali wool made m Eng- 

land*r criffiblenė medžiaga moteriškam tostinmėlhti: gėlėta naikino 

medžiaga suknelei; 1 vyriStf nsfldno išeiginiai marškkaai: 1 vilnonė 

gėlėta arba su oraameatais skarelė; 2 poros vyriškų arba moterišką 

nailertnią hojiafef.

Sto siuntinio kaina su muku ir persiuntimo išlaidomis $175JQ

Į š{ siuntini dar galima {dėti S mt* medžiagos arba’ Eitdkių prekių 
Ori Ki svarą svorio, taniau siūlome keletą populiaresnių dovanų.

fllilirtrts atoto kaSls mauriškam paltui ... . $».0»
atba moteriškos 41M

aflf^Mteriflbr' 27.6b

Un-HU METU EmulHIJBS I KETUM

Autoriai svarsto seksualinės 
moralės klausimus, išnagrinėda- 
mi Šv. Rašto nuostatus, Šv. Sos
to sprendimus ligšiolinę bažny
tinę tradicinę kryptį, naujų moks
lo tyrimų duomenis ir tada daro 
savus sprendimus, kurie daugelio 
nuomone yra 'pernelyg liberalūs. 
Patys autoriai prisipažįsta, kad 
jie išvadas daro ne iš objekty
viųjų lig šiol priimtų dėsnių, o 
daug atsižvelgdami į subjektyvią 
žmogaus pusę, į dabarties besi
keičiančių nusistatymų kryptį, į 
modernias psichologijos ir medi
cinos nuorodas.

Dėl to veikalas, nors rimtas, 
bet kontroversinis, ypač kas lie
čia jų delbiamas pažiūras į priėŠ- 
vedybinę moralę, pavienio elgesį, 
homoseksualinius polinkius: Vi
sa eilė vyskupų; kitų, autoritetų 
Ki Pasine prieš. ši<®ą veikale 
skelbfamar Išvadas. j. Pr.

ėst’hihūrds 06e WIPfiSE:
lio mėn. 17 dienomis — vienos 
gos pridėti prie kainos $121.)

ITŲ SU PAN AMERICAN 
noo $640.00.

nesį 197& vasario, kovo
ir balandžio

Kalėdinė kelionė GRUODŽIO mėn. 3Q ^ien^ — 2 savaičių (Maskva, 
VUnios, Ryga) $113900.“ ’

Kelionė į Sv. Žemę ir Graikiją — lapdtričio mėn. 11 dieną — vadovaujama 
operos solisto Algirdo Brazio; kaina $1174.06.

Prie visų aukščiau minėtų grupių galima jungtis iš visų kitų Amerikos 
ir Kanados miestų an papildoma? mokesčiu.

(Prices are based oa double occupancy art are subject to change and/or 

Taip pat parduodame skridimus (cįąrteni) iš Chicagoa į Lot Angeles —

Mokslo metų artėjanti pradžia 
užakcentuojama Juozo VaSnio, 

straipsniu “Auklėjimas ir 
auklėtojai”. Kon. Juozas Prunskis 
rago aptę neseniai paskelbtą 
šventuoju Amerftūfc vyskupą Jo* 
„ ory. Milius

Sudarant visai naują aiuatinį, dar reikia pridėti 324.00 persiuntimo

BALTIC STORES, LTD
Į London Lanę, Bromky, Kent, Englar 

T<1.0i.7»83S4*rba01 4602302.umeryje yra ir daugiau Idoj

italių

Galvojate pirkti nekilnojamą tartą apsigyvenimui ar br 
vimui FLORIDOJE?

JOHN (JONAS) PASKŲS
Atstovaujantis didžiausią lr seniausią aeldlnojamo turte įs 
visoje Floridoje, mielai joms patarnaus.

THE KEtES MIMUI 
BEAlTOR S

3640 N. Federal ERvay, Pempeao Beach, Fla. 33064 
‘ {nteigos telefonai: I-305-78?-4422 ' 

Vakarais ir nedarbo tostu: 1-8OA046-4389
...... . y
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BEDĄGUOJA ST. SEHfiNlENS, 6507 TUOT ST„ CHICAGO, IUL, 60628. TEL6F. 825*5066

BOTI PRIKRYŽIUOTOS UZ UKRAINA
Kai mūsų moterys, besisteng

damos išgelbėti iš bolševikų kalė
jimų Nijolę Sad&haitę, rinko pa- 
lOšus, gerom s talkininkėmis pa- 
sirodė ukrainietes. Jos atjaučia 
mūsų kalines, tai ir mes privalo
me tuo pačiu atsidėkoti, parody
dami susidomėjimą jų kalinėmis. 
Tam susidaro ir proga: ukrainie- 
Č‘ai išleido savo kalinių albumą. 
Be jau spaudoje minėtų tų kali
nių eilėraščių bei jų rankdarbių 
nuotraukų, tame albume yra su
dėtos ir suglaustos biografijos 
ukrainiečių moterų, kurios buvo 
uždarytos į trečią lagerį netoli 
Baraševo, Mordovijoje. Čia yra 
ū-jų—nuotraukos. Be jau sunii- 
nėtųjų-lrynos Senyk, Iryrios Sta- 
Šv-’Kalynec ir Stefanijos Šabatu- 
fos, tame lagery dar buvo kali
namos šios ukrainiečių patriotės:. 
.'T ' < " \ ,■ -• ' .
y ,1., Nadia Svitlyča, gimusi 1925 
m. Donbase. Ištekėjusi, turi sūnų. 
Areštuota 1972 m. bai. mėn. Bu- 
va~apkaltinta,-kad ji kopijavo uk- 
rairrieč’ų “samizdato” — pogrin
džio. leidiniu*. 1973' m. nuteista 
ketveriems metams į vergų dar
bo-stovyklą. Ji gausiai rašė pro
testo laiškus, reikalavo politinic 
kalinio teisės, už tai buvo daug 
kartų bausta karceriu. Baigus 
bausmę, išleista 1976 m.

2. Odarka Husjak —gimusi
1924 m., areštuota 1950 m. ir 
nuteista 25 m. kalėti už dalyva
vimą ukrainiečių nepriklausomy
bės sąjūdy. Atlikusi bausmę, iš 
leista 1975 m.

3. Nina Strokata Kavaranska
— gimusi 1925 m. Odesoje. Mik- 
rob'ologė ir gydytoja, JAV Mik
robiologijos draugijos narė. Ap
kaltinta laikymų ir skaitymu uk
rainiečių samizdato leidinių. Tik
roji gi jos kaliųjmo priežastis, kad 
Ji nesutiko atsižadėti savo vyro 
Sviatoslavo Karavanskio, Ukrai
nos rašytojo, daugelį metų esan
čio politiniu kaliniu. Ji 1972 m. 
nuteista ketveriems metams sun
kiųjų darbų lagerin. Kalinama 
susirgo krūties vėžiu, buvo ope
ruota. Daug kartų bausta karce
riu už protesto laiškus. Atlikusi 
bausmę, išleista 1975 m., bet me
tams ištremta iš Ukrainos. Nuo 
1976 m. lapkr. mėn. tapo nariu 
komiteto ginti Helsinkio susitari
mų nuostatus.

JUOZAS PRUNSKIS

Mirties bausmė pakeista 15 m. 
kalėjimo. Bausmę atlikusi, išle's- 
ta 1975 m.

5. Katerina Zaricka-Soroka, gi
musi 1914 m., muzikė, inžinie
rė. Areštuota 1947 m. Lvove. Nu
teista 25 m. kalėti už dalyvavi
mą Ukrainos laisvės sąjūdy. At
likusi visą bausmę Vladimiro ka
lėjime, 1972 m. išleista.

6. Halina Didyk, gimusi 1912 
m., areštuota 1950 m., nuteista 
25 m. kalėti už dalyvavimą Uk
rainos išlaisvinimo sąjūdy. Baus
mę atlikusi, išleista 1975 m.

Ir mergytės gėlės kaltos...

Tai tik maža dalis bolševikų 
kalinamų ukrainiečių moterų, po
litinių kalinių. Jos visos idealis- 
tės, Ukrainos laisvę pamėgus’os 
labiau kaip savo patogumus. Jos 
gabios ir pąsišventusios. Nadia 
Svitlyčna išėjusi filologijos studi
jas turėjo tarnybą Kijevo radijo 
stotyje ir bibliotekoje. Tardymų 
kameroje ji buvo išlaikyta 11 
mėnesių, nes okupantai vis nega
lėjo rasti priekabės už ką įkalinti 
nekaltą moterį.

Iryna Senyk, teturėdama 18 
m., įsijungė į laisvės kovotojų są
jūdį, dėl laisvės kovojo prieš už
puolėjus.

Iryna Stasiv Kalynec yra mo
tina, poetė, meno mylėtoja. Kai 
ji buvo teisiama, į teismo salę atė
jo jos dukrelė Dzvinka. Ji moti
nėlei atnešė šviežių gėlių puokš
tę. Enkavedistai pagriebė tas gė-

4. Oksana Popovyė —gimusi 
1928 m. Ivano-Frankivke. Pirmą 
kartą areštuota 1944 m. ir nu
teista 10 m. kalėti už dalyvavi
mą Ukrainos nepriklausomybės 
sąjūdyje. Vėl areštuota 1974 m. 
už organizavimą paramos ukrai
niečių politinių kalinių šeimoms. 
Nuteista 8 m. kalėti vergų dar
bo stovyklose ir 5 metams ištrė
mimo. Nuo pirmo kalinmo ta
pusi invalidė, ji buvo laikoma 
pilnėtoje Mordovijos stovykloje. 
Ji buvo įkalinta kaip tik prieš tai, 
kai jai reikėjo daryti antrą ope- 
rac'ją.

4. Maria Palcak — gimusi 
1927 m-, areštuota 1960 m. ir 
nuteista mir< už jos dalyvavimą 
Ukrainos išliisvinimo sąjūdy.

les, metė į žemę ir sutrempė ko
jomis. Mergytė pravirko iš bai
mės, tik ryžtingoji Iryna įsten
gė išlaikyti šaltą ramumą.

Kal'namųjų laiškai

Tų kalinamų moterų kančios 
atsispindi jų laiškuose. Iryna Sta- 
siv rašė:

— Kadangi moterys — politi
nės kalinės 1974 m. gruodžio 12 
d. tarptautiniais moters metais 
norėjome paminėti Žmogaus tei
sių d'eną, nubaudė ne tik mus, 
bet ir jaunus vaikus, atimdami 
teisę tą - vienintelį kartą me
luose mus pamatyti. Išrautos' iš 
savo žemės; mes pasiruošusios pa
kelti visus sunkumus: uždraudi
mą lankyti, uždraudimą pirkti 
mdisto,' laikymą karcery, laiky
mą baudžiamosiose kamerose 
nuo 13 iki 21 dienos ir net la
gerio kalėjimą iki 6 mėnesių, kad 
tik mes galėtume išsaugoti savo 
vidinę laisvę.
. Stefanija Šabatura viename 
la’ške, pasiųstame Sovietų proku
rorui., rašė:

— Mes esame persekiojamos 
ir kalinamos, nes esame ukrainie
tės, kalbame apie savo tautos iš
silaikymą, savo tautinės kultūros 
ugdymą, apie savo ukrainiečių 
kalbos išsaugojimą... Mes bejėgės 
prieš Sovietinių teismų neteisin
gumą. Mes neteisėtai nuteistos...

Spygliuotų vielų g'rliandos

Ukrainietės kalines pasiun
tė laišką ir Nobelio laureatui Bo- 
ell, PEN Tarptautinio klubo 
prezidentui, Raudonajam Kryžiui 
ir kitoms institucijoms, kur jos 
kalbėjo:

— Mes, moterys, esame nu
blokštos į Senelio Šalčio karali
ją. Mes tvirtai tikime, kad spyg
liuotų vielų girliandos bus nu
blokštos mūsų bendralaikių iš
minties ir idealų dėka.

Nadia Svitlyčna skundėsi So
vietų generaliniam prokurorui 
Rudenko:

— Ir taip aš tapau politine ka
line, nors aš savo gyvenimo pa
grindiniu rūpesčiu laikiau savo 
sūnaus išugdymą. Taigi, man 
buvo ne tik atimta laisvė, bet ir 
motinos teisės. Žmogaus teisių 
deklaracija neturėto nė mažiau
sios reikšmės... Tikėjimas tokiais 
rimtais dokumentą‘s, kaip Sovie
tų Sąjungos konstitucija ir visuo
tinė Žmogaus teisių deklaracija, 
nuvedė mane į kalėjimą...

Po žydėjimo. Nuotr. v. Maželio.

Nina Strokata Karavanska ii 
Stefaniją Šabatura parašė, atsi
šaukimą į say© tautiečiui/ Atsi- 
šaukimą baigė žodžiais:

tų Sąjungos politinėmis kalinė
mis, turime viltį, kad mūsų už
jūrio tautiečiai ryžtingai g'ns Uk
rainos patriotus.

Mes galime pridėti, kad ir lie
tuviams yra brangūs mūsų kai-

Visos mūsiškės, kurios bu- myninės tautos laisvės kovotojai 
vome ir kurios tebesame Sovie- —patriotai.

"GIEDRA" AUKSINĮ

ainiai kalbės apie mū
sų erą kaip apie didelių moksli
nių laimėjimų erą, bet ne kaip 
apie harmoningą individualumo 
vystymą. Ka:p gali būti kalba apie 
pažangą, jeigu kultūros krauja
gyslės periodiškai atidaromos tar
dytojų ir teismų salėse?... Aš esu 
pasiruošusi būti prikryžiuota už 
savo šalį ir už savo žmones, ku 
riems kliudoma išsitiesti pilnu 
savo ūgiu...

Kitame laiške, rašytame Jungt 
Tautų gen. sekretoriui, Stefa Ša 
batura kalbėjo:

Barbora RadvilaM (1872)

Korporacija Giedra iškilmin
gai švenčia' šį rudenį savo auk- 
s’nį jubiliejų.

Rugsėjo' 25 d. iškilmės prasi 
dės šv. Mišiomis 10 v. ryto jėzui
tų koplyčioje. Iškilmingas Mišias 
atnašaus Korp. Giedros dvasios 
vadas kun. Pranas Garšva, MIC. 
Giedros korporantė solistė Dalia 
Kučėnienė.

Iškilmingoji akademija įvyks 
5 v. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Giedrininkė Julija 
Lungienė skaitys paskaitą — pa
teiks organizacijos veiklos ap
žvalgą.

Kita paskaitininke Stasė Peter
sonienė kalbės apie Korp! Gied

ros garbės narę Šatrijos Raganą. 
Tuo bus paminėtas jos gimtadie
nis šimtmečio proga.

Meninėje programoje vėl vy
raus pačios giedrininkės. Aktorė 
Živilė Numgaudaitė tars žodį 
apie Šatrijos Raganos kūrybą.

O muzikinėje dalyje sol. Da
lia Kučėnienė padainuos, akom
panuojant muz. Dariui Lapins
kui.

Toje pačioje salėje bus taipgi 
banketas; šokiams gros orkestras 
“Vytis”.

Visuomenė maloniai kviečia
ma ir laukiama gausiai atsilan
kyti.

dymosi baseine ir neiškakinkite 
jų džiovinimui savo hotel.ų bal
konuose ar už lango.

Nepamirškite užsimokėti už 
savo pirkinius.

Ir atsiminkite —pajaukite sa
vo eilės kartu šu kitais eilutėje.

Pasiteisinimui, knygutėje pride
dama, tuo norima apsaugoti lan
kytojus nuo klaidų, nesmagios 
situacijos klaidų, netikėtų keblu
mų bei nenumatytų kliūčių. O vi
sai nemanoma jiems (arabams) 
nuolankiai nusileisti ir visa tai 
tyliai priimti bei pakęsti. Šimt
mečiais persisunkę savo, aristok
ratijos dvasia, anglai, neužmirš
dami jiems įgimto džentelmeniš
kumo, nenuslėpė tiek pat įaugu
sio britiško išdidumo. O turistai 
iš Artimųjų Rytų alyvų kraštų bū
riais užplūdo Angliją, palikda
mi daugiau 260 milijonų dolerių 
vien Londone praeitais metais.

'Šeimos galvos'
NEBERA

Nuo pat 1790 m., kai federa
linė valdžia šiame krašte pradė
jo surašinėti namų apyvokų skai
čių JAV-ėse, vienas dalykas nie
kad nesikeisdavo — “šeimos gal
vos” apibūdinimas. Ir šeimoje, 
kur buvo vyras ir žmona, vyras 
visados likdavo “šė mos galva”.

Taip būdavo, jeigu žmona 
dirbdavo, o vyras — ne, ar kai 
žmonos alga buvo didesnė už vy
ro ir net tuo atveju, jei vienas 
jų ar abudu įtikinėdavo suraši
nėtoją, kad žmona buvo “šeimos 
galva”.

Žmona buvo laikoma namų 
apyvokos galva, jeigu ji niekad 
nebuvo tekėjusi, našlė, persisky- 
rėlė ar legaliai negyvenanti kar
tu su savo vyru.

Dabar, besikeičiant sociali
niam elgesiui ir naujam gyveni
mo stiliui, net pati valdžia žiūri 
į visa tai kita'p.

Paskutinieji Darbo biuro sta
tistikos duomenys sako, kad ma
žiau kaip pusė visų vyrų yra vie
ninteliai savo šeimos pragyveni
mo šaltiniai, kai tuo tarpu apie 
10 procentų visų dirbančių žmo
nų yra vienintelės, pamešančios 
algą savo šeimai ir apie 15 proc. 
visų nedirbančių žmonų neturį 
nieko kitoje šeimoje, uždirban
čio duoną.

Tokiu būdu Gyventojų . sura
šymo biuras nutarė nebevartoti 
žodžio “Šeimos galva” 1980 m. 
gyventojų surašymo anketoje.

Pagaliau ir pati valdžia priėjo 
išvados, kad nebėra tokio daly
ko, kaip “tipinga” 
šeima.

Iš 56 milijonų šeimų 
šiandien, 47,3 mil., arba -apie 84 
proc. yra vyras - žmona vjene- 
tai.

1976 m., 11 proc. žmonų už
dirbo daugiau nei kas lotas šei
moje.

Šiame 20 amž. gale, JAV-ėse 
yra daugiau kaip 7,5 mil. Šeimų, 
kurių “šeimos galvos” yra mote
rys su vienu ar dviem vaikais.

NAUJOJI "ARISTOKRATIJA"
Atrodo, aristokratija yra toks 

luomas, kuris visais amžiais ne
pranyksta. Net ir šiais visokų 
laisvių ir lygių teisių laikais, jei 
aristokratija nebe karališka, tai 
bent kremliška...

Kai raudonieji skėriai apniko 
žydinčią nepriklausomą Lietuvą, 
proletariškoji aristokratija puolė 
“imperialistų žemę” ir dalinosi 
tos gėrybėmis, kaip iš neišsem a- 
mos turtų skrynios. Katiušos ne
dėsi po pažastimis dešras, kaip 
paršiukus, valgė saldų lietuviškų 
nievų dobilų sviestą kibirais, ėjo 
i teatrą, apsirengus'os lietuvaičių 
naktiniais marškiniais. Jos neiš
manė, kaip galima dėvėti šilki
nius nakrinukus... ln\«rs*e. todėl 
naradavo su ja's operoje... ložėse, 
ir sklido po Lietuvą liaud es su
kurti anekdotai lūpų į lūpas... 
Sta’mo nakal’kės pnsimdė ir di
delėm “patriotėm”. I.'etuvėms 
stovėtoms r 5»:A<’io pasiūgint5 
baltinukus i? -drobės, ne š sa’i-
ninto šilko ta’a L u vo’rt Gr k'-
tur Vakaruose) madoje. Esą, anot 
to, pinigus reikia taupyti... gink~ 
’ams.

Na, o dabar, kaip grybas išša
ko su alyva į padanges naujoji

aristokratija. Tai v'sų nemėgia
mi, pribijomi, lyg Sacharos vė
jų atpūsti arabai.

Apie jų moteris čia negalime 
nė žodžio tarti — jos ir savo sū
nų bei vyrų žemėje dar... vergių 
stovyje.

O tuo tarpu jų turtais pertekę 
vyrai trankosi po Europą, v'są 
pasaulį ir mėtosi pinigais, lyg be
verčiais popieriais. Turėdami 
daugiau lėšų, nei proto, pridaro 
visokių kuriozų. Mažą kampelį 

ĮSaudi Arabjos vaizdelio mums 
į atskleidė Vikt. Šimaitis, savo pus- 
• tuziniu, lyg saldainis, saldžių 
straipsnių.

Gi Europoje, kaip seniau Lie
tuvoje, iš lūpų į lūpas porinami 

•anekdotai, iš paskos sekant Ir ko
miškiems faktams.

Štai, tokie šalti, santūrūs ir 
mandagūs anglai, kitaip sakant 
Londono turistų biuras išleido 
arabų kalba (žinoma, kaip ki
taip, ,nes “naujoji aristokratija” 
nešneka prancūz'škai) arabų 
turistams, plūstantiems į Didž. 
Britaniją, knygelę su naudin
gom užuominom”:

Neskalbkite savo baltinių mau-

SOCIALINIO IŠLAISVINIMO 
TEOLOGIJA

Gausėja JAV katalikų leidžiami 
veikalai socialinėmis temomis, ke- 
liantieji socialinių reformų reika
lą. Vienas iš naujausių yra “A 
Socio-Theology of Letting Go” 
(išleido Paulist Press, 1977 m., 
128 p., 3.95 dol.). Jo autorė Ma- 
rie Augusta Neal, vienuolė, so
ciologijos doktoratą pasiekusi 
Harvardo universitete, dėstanti 
sociologiją Emmanuel kolegijoje, 
Bostone. Aktyvi Bažnyčios atsi
naujinimo jieškotoja, parašiusi 
daugelį straipsnių.

Veikalas skirtas žadinti sociali
nę sąmonę, primenant, kad ne
turtingiesiems daug kas priklau

so ir kad turi būti rodoma*- prie- 
lankumas, jiems siekiant to, ko 
jie turi susilaukti. Ši knyga tai 
socialinio išlaisvinimo teologija. 
Autorė atkreipia dėmesį į faktą, 
kad Pietų Amerikos Bažnyčia da
rosi radikali, Kanados Bažnyčia 
tampa liberali, bet JAV — tebe- 
pasilieka konservatyvi. Šia kny
ga autorė ir stengiasi išjudinti, 
kad katalikai daugiau pajustų 
socialinę atsakomybę ir rodytų 
daugiau ryžto, siekiant įgyven
dinti socialinį teisingumą, sociali
nes reformas. Veikale išryškina 
neturtingųjų teisę susilaukti gero
vės.

Vietomis autorė per daug ra
dikali, kad net, minėdama kai 
kurių komunistų persiėmimą so
cialinėmis idėjomis, užmiršta jų 
kovingąjį ateizmą. (jp).

Kai AK Rūta viešėjo Chicagoje... D kairės | deilnę: Al* Rūta, Birut* 
dieni ir Jadvyga ftamaltlanl (ii Romoa, Italijos). Nuotr. J. JakfrvVtonie




