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NUO MAŽVYDO IKI ŠIOS DIENOS 
Prano Naujokaičio „Lietuvių literatūros istorijos" keturtomį pasitinkant 

JUOZAS MASILIONIS 

Kertine parašte 
Naujas mūsų teatro, žybtelėjimas 

Nemažai j au metų praėjo, plotmėje. Landsbergio dramoje 
įvairiomis progomis ir spaudo- kunigystės problema užgriebia-
je vis girdint padejavimus mū- ma šiandieninėje, visai nužmo-
sų išeiviškojo teatro reikalu, gėjusioje aplinkoje, užgriebia-
Bet padejavimai taip ir pasilie-' ma tiesiog neišmatuojamoje ti-
ka tik padejavimais. Vargu a r kėjimo ir netikėjimo bedugnė-
tos aimanos buvo kada nors ! je. Suprantama, ta i nelengvas 
akstinu atsirasti bent vienam j riešutas žiūrovuL Tačiau iš tos 
pakenčiamam dramos ar kome-' susikaupusios salėje tylos buvo 
dijos spektakliui. Vargu ar mū- galima daryti išvadą, jog drą

sų Čionykštį teatro lygį bent | maturgas ir režisierius žiūrovo 
kiek aukštyn galėjo kilstelėti ir širdį pasiekė, 
gražiais vardais pasivadinę 
kultūrinės etiketės -veiksniai. 

Is paviršiaus žiūrint 
Per trejetą — ketvertą metu 

(1973-1976) JAV LB Kultūros 
fondas, vėliau persitvarkęs į JAV 
LB Kultūros tarybą, išleido ketu
rių tomų "Lietuvių literatūros is
toriją", parašytą rašytojo ir lite
ratūros kritiko be! istoriko Prano 
Naujoka čio. Tomai storoki: I -
606 psl, II - 582 p., III - 542 p. 
ir rV - 579. Iš viso turime 2309 
psl. teksto. Pirmasis tomas spaus 

ja" yra vietomis akademinio ly
gio, bet laba tendencinga. Štai 
kaip Pr. Naujokaitis pasisako a-
pie šio savo veikalo tikslus ir 
metodus: 

"Ši nauja "Lietinių literatūros 
istorija" nori užpildyti anksčiau 
m'nėtų veikalų spragas, pataisyti 
tendencingus nukrypimus, a-
pimti visus literatūros reiškinius 
laisvajame pasaulyje ir okupuo
toje Lietuvoje. Veikale plačiau 

Šį kartą Darius Lapinskas 
tiek spektaklio paruošoje, tiek 
jo sceniniame įkūnijime, gali
ma sakyti, prašoko pats save. 
Tai buvo kvapą užimanč'o3 
lenktynės su laiku, kai, arti-

dintas Pranciškonų spaustuvėje į sustojama pne biografinio, bib 
Brooklyne (1973 m.), kiti trys 1 : o ? r a f n i o elemento, prie kūri-
VI. Vijeikio spaustuvėje Chicago-!nh* analizės. Duodamos ir bend-
ie (1975 r 1976 m.). Kiekvieno įros laikotarpių apžvalgos, atsklei-
tomo kaina po 10 dol. džiamas kultūrinis - visuomeni-

Keturs tomus \dė:ųs į knygų | n i s f o n a s " ( I 7 p ' ) ' 
spintą ar padėjus ant rašomojo! Rašant tokios plačios apimties 
s'alo, yra į ką pažiūrėti: viršeliai I lietuvių literatūros storiią, auto-
kieti, Žali, nors pirmojo žalsvumo j riui, neišvengiamai tenka susi-
atspalvis k'toks ir skiriasi nuo ki- i durti su gana sunkiu uždaviniu: 
tų tr'jų. Betgi ne viršeliuose esmė.! skirstymu laikotarpiais, periodi-
Romėnai sakydavo: "In vesti-1 zscija. {vade autor us labai tei-
mentis non est sapientiae men-jsingai pasako, kad "literatūros 
tis". Vien iš paviršiaus žiūrint, j istorijos skirstymas laikotarpiais 
apima malonus jausmas: žiūrėk, j yra reliatyvus dalykas. Jis pri
musu literatūra nėra jau taip k'auso nuo pagrindo, kuriuo 
menka, jei jos istorija vos telpa j skirstoma. Šiame veikale periodi-
j ketur's tomus. | zac ja remiasi mūsų literatūros 

Knygos noras būti vartomai, j kryptimis ir generacijomis" 
skai*omai. Verskime ir me> Pra-j (I> 7 p.), 
no Naujokaičio "Lietuvių litera 

j miausiems kaimynams nusigrę-

Net ir aktoriai, ypač su var
dais, ne visada pajėgė nugalėti 
įsikalbėtas savo ambicijas, pro
gai pasitaikius, niekieno kito, 
o tik spektaklio labui. 

Kaip ten bebuvo, o tas mūsų žus, aktorių reikėjo žaibiškai 
čia išeivijoje kar ta is jau kone ieškoti tolumose. Bet, kaip sa-
palaidotas teatras staiga vėl koma. nėra to blogio, kuris ne
prisikelia ir blykstelia tokia išeitų į gerą. Tos nepavydėti-
šviesa, kad su primityvių va- nos situacijos proga išvydome 
karėlių vaidinimais apsipratu- aktorius visai lig šiol jiems ne
šiąs akis net išgąsdina. Tai to- įprastose rolėse, išvydome ir 
kie, tegu ir reti , mūsų išeivijos tuos, kuriuos normaliose aplin-
teatro šoktelėjimai į tikrai kū- kybėse vargu ar būtume Chica-
rybinio teatro tekstus ir ram- goję a r Clevelande pamatę. To
pas yra pats didysis liudijimas, 
jog esame ir šioje srityje gyvi, 
asmeniškų ambicijų dar neuž
dusinti, nebiją gigantiško dar
bo ir saldaus a r sūraus jo var
go-

Visai neseniai gana naują iš
eivijos teatro švystelėjimą per
gyveno šviesuoliška Clevelando 
ir Chicagos publika turėjusi 
progos matyti Algirdo Lands
bergio dramą "Šventasis nar
vas", režisuojamą Dariaus La
pinsko. Šį kartą įvykio atsira
dimo šaknys glūdėjo tradicinė
je Ateitininkijos pastangoje 
būti mūsų kultūrinio klodo 
avangarde, kai tik reikia ne
kasdieninio užsimojimo. Tokio 
paskato poveikyje atsiradusi 
"Šventojo narvo" drama yra 
tiesiog trenkiančio įspūdžio. 
Tai kunigiško pašaukimo, širdį 
ir protą draskanti tragedija, 
žiūrovą net labiau supurtanti 
negu kadaise Putino "Altorių 

dėl ir aktorių kolektyvas žavė
jo savo naujumu ir platumu — 
nuo jauniausios kartos iki pa
garbių veteranų. Vaidyboje bu
vo jaučiamas tikras jų užside
gimas, šventai tikint meninės 
tikrovės galia. 

Juk ekskunigio 

tūros istorijos" lapą po lapo. 

Tikslas ir metodas 
įvade (I t.) autorius eruo^a 

trumpą lietuvių literatūros isto-
r ios veikalų ir vadovė'ių apžva1-
gą. K jos matoma, kad pilnos 
mokslinės lietuvių literatūros is
torijos ligi šiol neturėjome Pati 
vertineiausia. be abe'o, buvo V. 
Mykolaičio-Putino "Nauloii lie
tuvių lteratūra" I A, 19% m . 
bet ji apima tik nedidelį laikotar-
ni. K. Korsako redaeuota, kelio
likos autorių parašyta, penkių 

Periodizacija 
Visą lietuv'ų literatūrą Pr. 

Naujokaitis suskirstė į 7 dalis, o 
'alis į smu'kesn'us la;kotarp:us 
ar grupes. P rma:ame tome telpa 
•rys dalvs. Pirmoji ''al:s: senoji 
lietuvių literatūra. Antroji dalis: 
devyn'olikta'is amž'us iki "Auš
ros" ir Trečioji dalis: lietuv'ų 
'autinis atgimimas (1883-1907). 
U tome telpa ketvirtoji dalis: po
sūkis esteMne rauju keh'ų ieškoii-
mo linkme (1907-1928). Jei pir
mos os trvs dalys anėmė 'aikotar-
oį nuo Mažvydo'ligi Maironio, 

tomų "Lietuvių literatūros istori-1 apie 350 meti tarpą, tai ketvir-

Pranas Naujokaitis Nuotrauka Vytauto Maželio 

tasfs laikotarpis beapima vos 21 . rrrmajame nepriklausomos Lie-
m. Ir laikotarpio skirstymas pre
ciziškesnis. Pirmiausia nusakom 
veiksniai, ve'ke to laikotarpio li
teratūrą prieš I Pasaulinį karą ir 

tuvos dešimtmetyje. Panagr'nė-
:ęs visą eilę rašytojų, dar ėjusių 
trad'ciniu-senuoju mūsų litera
tūros keliu (pradedant A. Damb-
rausku-Jakštu ir baigiant Vydū
nu), perema prie pirmųjų esteti
nės krypties poetų pomaironinė; 
epochoj ir rašytojų. Š ame tome 
nagrinėjama apie 100 poetų ir 
rašytojų. Vieni jų labai žinomi 
(A Jakštas, L. Pelėdos, Vaižgan
tas. Vydūnas, M. Gustaitis, V. 

tė įgaliotinės vaidmenyje. To- ir Aleksandras Pakalniškis, Jr. visa savo simbolika sminga j 
Irioje neįprastoje komunistinės Lietuvos lauku vaikai (V. Dir- patį taikinį. Precizišką švies.; 
amazonės rolėje tiek balse, tieklvonytė, V. Liniauskas, V. Kup- žaismą nepaleido iš rankų A. 
judesiuose aktorė buvo beveiki ryte, R. Pakštaitė, A. Pemkus, Pemkus ir V. Laniauskas. Vi-

Petrausko Į neatpažįstama, bet labai t ikra; G. Pemkutė, X. Pemkutė ir V. šame dramos šiurpume. širdis 
rolėje svečias s rytinio pakraš-1 savo uždavinyje . Daugeliui Radvilas) chorinio teksto rolė- lengvindami, kaip gerų jų kau-; Krėve, J. Dobi.as, Scmius, P. Va.-
čio Juozas Bulevičius su tiek I naujiena buvo taipgi viešnia iš je buvo laba: subtilus vienetas, kų ar aitvar4 balsai, skambėjo 
mažai žodžių ir gestų pasakėi rytinio pakraščio — Aldona žodžiuose ir judesiuose tiksliai; Aro Lapinsko smuikelis ir Ra 
tiek daug ir taip, kad jo frazių i Rastenytė Oksanos Petrauskie- > sinchronizuota šviesesnio gy- mintos Pemkutės dūdelė. 
negali pamiršti. Tik viename nės, ekskunigio žmonos, rolėje venimo viltis, 
žodvje "Jonai", jam kreipian- Tokios moters vaidmenį, kūpi- _ . . . 
tis į savo seminarijos laikų ną graužaties ir gailestį kelian- * ; * * * * ™ » *?*et™g0 T 

čio slidumo, aktorė išlukšteno t^ 1 1 0 d a l i s *** d e t a J ė n e b u v o 

Jaunasis Tadas I Pateikta at.-aštinai. Režisie-

Šių visų žmonių besąlyginė 

Binkis r keturvėjininkai, kiti ma-
*iau: proVariniai rašytojai, ra-
še scenos veikalus teatrui, vaikų ir 
\iunimo literatūros kūrė'ni. O 

ištikimybė teatrui, jaučiant j kurių negalėjo kur jgnipuoti, 
Ateitininkijos ir dr. Petro Ki- \ tuos pavadino "Dar keli šio lai-
sieliaus paskatą ir paramą, iš- j kotarpio kūrėjai". Tomo pabai 

venimo bruožai", apžvelgia tris 
vyresniosios kartos lyrikus: J. 
Baltrušaitį, J. Augustaitytę-Vai-
čiūniene ir Stasį Santvarą, stovin
čius gal ant ribos, o po to pereina 
į ties'oginį š;os dalies uždavinį — 
nagrinėti Nepr klausomybės lai
kotarpio rašytojus. O jų čia esa
ma daugiau kaip šimtas. Reikia 
ir juos kaip nors suskirstyti, su
grupuoti. Uždavinys nelengvas, 
nes, berods, autoriui p'rmaiam 
tenka laužti šiuos ledus. P'r-
miausia sustoia prie keturių di

džiųjų postų: Jono iAsčio, Salomė
jos Nėries, Antano Mišk:nio ir 
Bernardo Brazdž enic. Jų didumu, 
gal bū*, niekas ir neabejo'a. Ta-
č au pusei jų teko laimė išlikti 
visada ištikimiems savo tautai, 
pusei savanoriškai ar priverstinai 
pagiedoti ir pagal svetimą akom
panimentą. 

Dė! kitų skirstymo imam' keli 
pagrindai. Pirmiausia — gimimo 
metai arba, ka'p įva^e sakyta, 
pagal generacijas: poetai, gimę 
1901-1905 m., gim? 19Q5-1909m. 

, Šiuo pagrindu sugrupuota net 20 
j rašytojų. Toliau grupuodama i 
j vieną skyrelį moterys lyrikės. Jų 
į vos 9. Atskirame skyrelyje per
žvelgiami poetai revoliucionie
riai. Skyrius ba'giamas jaunes-
nesnią'a lyrikų karta. 

Pereinant iš lyrikos į beletris
tiką, atsk'rame skyrelyje apžvel-

• giami satyrikai — poetai ir bele
tristai. Bele'ristika pradedama 
moterų beletrisčių nagrinėjimu. 
Jų vos keturios. Vyrai beletristai, 
ka'p ir rr«eta: (betgi neiškėlus nė 
vieno į "didžiuosius"), grupuoja
mi gene-acijomK pagal eimimo 
metus: gimė 1898 - 1903, gimę 

,1905- 1906, gimę 1907-1913 m 
Atskirai apžvelgiama "Trečio 
F:onto" beletristų grupė. Atskira
me skyriuje, pavadintame "Mi
nėtinas ir jų indėlis lietuvių li
teratūroje", minimi nelietuviai 
rašvtoiai, ra-e tuo laiku lietuviš
kai arba 1 etuviškoms temomis. 
Grožinės *io laikotarpio kūrvbos 
nagrinėjimas baigiamas žvilgs
niu į dram'n? kūrybą. Tomas 
baigiamas literatūros istorikų, 
kritiku bei vertėjų apžvalga. 

TV tomas ap'ma 1944-1975 m. 
Jame telpa šeštoii ir septintoji 
dalys. Šeštoji dalis pavadinta 
"Priversfmės išeivros lteratūra". 
Aptaręs ir peržvelgęs tautos ne-
'a mę, priverstina emigraciją, 
pereina prie rašytojų nagrinė-
rimo. Pirmiausia nagrinėta rašy
tojus, brendusius Lietuvoje, bet 
ryškiau pasireiškusius išeivijoje, 
juos suskirstydamas į du sky-

; rius: poetus r bo'etristus. Tokiais draugą kun. Semėną (Julių Ba-
t c ^ i ^ ^ U S š n ^ t U u - £ i m ^ ^ o j e ~ l ^ *™ v i a l a i 8 « & * * » *|«WJri dovanojo naują dramą j g o | e s k y r e ! i s a p i e literatūros isto-|pat dviem skyriais peržvelgia ir 

«• -Jaioe neįtikimai. Sunki vyskupi-; &*** apgalvotą lydinį. Šaky- i r daugeliu atžvilgių puikų jos , , . - ] ^ \T vertėjus. Nors nežymiai, 'šo vijoje brendusius poetus, be-mos, jog tame viename kreipi' 
ayje galėjai justi visą prarasto į jos valdytojo pareiga, balsine 
ilgesį, visą bičiuliškumą ir dra- !"" vaidybine prasme, jo buvo iš-

glm. kostiumai. Tai nebuvo Į pastatymą, vertą pamatyti vi- bft smulkesnėje periodizacijoj jau-
graibstv'masis, kas po ranka soms didžiosioms lietuvių kolo-j čįaiTias tam tikras sunkumas. Ir 

matiškos situacijos sunkumą, i tempta ligi galo. Daiva Marke- į Papuolė. ***** Dočkienė,, nijoms. Žmogui, kuris nėra vi- n o n u o s + a b u . n o , 
vo lie šiol lyt* moksleivės Laimos rolėje I E1*201101"4 R a c l v , l l e» 

• • į~~4-A;~ i,«;^. ~«v~v-;~. J » - ~^,.. I Remienė aorrngė aktorius to- pasaulinio ir nuo įprastas matyti beveik vien ko- švitėjo kaip gerosios, dar nesu-1 
miškose rolėse. 
kartą užkrautą tragiškąjį svorį 

šešėly** skaitytoją. Romane I aktorius išnešė nė nekluptelė-
akaitytoją jaudino labiau inty- ; jęs. Tai irgi buvo tikra spek-
mios ir aarr.emš-.os ajtr,r:aus uk. ;- r.aunr-ni Gai dar didesne 
problemos daugiau estetinėje aaujiena būvu I«aima Rasteny. 

Jul us BaTutiT "buvo u 7 š^l | lyte «oksleivės' Laimos rolėje! Eleonora Radvilienė ir Marija siškai atšokės nuo dabartinio d a u g > . b c vardu, kurie nevienam 
1 Remienė aprengė aktorius to-į pasaulinio ir nuo neatsihekan- b u v o v i s a i „eSnomi ar menka' 

^ ... - ^ . tikrovės įbolujfcaia rūbais ir tokiomis me-j čio lietuviškojo teatro raidos. tejinornf, 0 kmopštusis literatu 
kuriai tikri kontrastai buvo' medBagonu8- jog pirmame. Algirdo Landsbergio ir Danaus r o s ]stOTftss j r j i e r n s s u r a do vietą 
programoje "vyrų" vardais j '&*&* ? a I ė ^ 8 a k v t i : itai,; Lapinsko "Šventasis narv-as" 
įrašyti, bet režisieriaus be ga-: čia jau yra teatraa Dekoracijų buvo ir bus 

>rasmingai šiurpiais robo- išpildymas Vyto Gečo. Dekorą- įlietuvl^ t e a t r 0 • * • * 

III tome telpa penktoji dalis: 
nepriklausomoj Lietuvoj subren 

taifi paversu Vmcaa Gu>aoakaa ujoa lengvos ir paprastos, bet 
Į dusi raš>-tojų karta Davęs trum-

h, brd. pą įvadą —leną "Kukūiiiuo gy-

letristus, draminės literatūros 
kūrėius. va-kų lite-atūros kūrė
jus ir baig'ama žvilgsn'u į lietu* 
viu literatūros kritiką. 

Septmtoje dalyje, kuri pava
dinta "Zvilrsnis į okupuotos Lie
tuvos literatūra", laikomasi pana
gaus skirs*ymo. Pradžioje apžvel-
g ama vyresnioli okupuotos Lie-
'uvos rašytojų kana: poetai, be-

(Nukeita į 2 pai.) 

, 
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Rudens saulėje. . 

Prano Naujokaičio 
"Lietuviu literatūros 
istorija" sutinkant 

(Atkelta iš 1 psL) 

letristai, dramaturgai. Tokiu pat 
skirstymu n^grinė'ąma antroji 
karta (g. 1930 - įMOJ ir jaun'au-
sioji karta, gimusi 1941 m. ir vė
liau Paba"go"e ty>ržve'e:iaTVri okup 
Lietuvos literatūros Istoriką", kri
tika', vertėiai. 

Ar šis Prano Naujokaičio skirs
tymas laikotarpiais ir grupėmis 
bei skyriais pr'gis ar.ne, parodys 
ateitis, bet skirtstymui p r a ^ a — 
ir tai gana gera — jau padaryta 
ir litera'ūros mylėtoją jgal'na 
greičiau susiorientuoti gausybėje 
vardų ir žanrų. 

Žvilgsnis į rašytoją 

Nagrinėdamas bet kurį rašyto
ją, Pranas Naujokaitis eina šiuo 
jprastu keliu: duoda pilnokas ir 
išsamias biografijas, išskaičiuoja 
visus jo kūrinius, pažymėdamas į 
išleidimo datą, pažymėdamas, koks j 
kūrinys ir kieno ir kada buvo 
premijuotas. Ar būtų poetas, ar 
beletristas, ar dramaturgas, kiek- \ P o t r e ? l * meXxi da rbo> i š l e i " 
vieną kūrinį apibūdina ats- I u u s t s a v o d vy*&tąji numerį , Kon-

kirai , nurodydamas pagr indinius I * n e n t 0 r e d a k c i i * turi savo akty-
raotyvus, temas, veikėjus. Apibū-j ™_?S* f C £ f f ? ? * _ S : e * * 
d'ndamas kūrvbą, Dasako savo 
nuomonę, bet'labai idažnai pasi-is ' l r takų ješkojimo metai 
remia ir v;eno ar net kelių kriti-i 
kų taiklesniais 
suteikia veika' 
tyvumo ir patikimumo. 

Panaudota literatūra 

Pranas 
šią "Lietuv ų literatūros istoriją 

, . , . , , , , ! kulturcs atsisaKOjimuose. Mumsici, „Va:-
yra panaudojęs didelę daugybe' i i j ,; . . .*,. . ' '">• 
; . , . T. , , &J .,* strodo. kad pohtm;s reiškimosi 
literatūros. Ji surašoma beveiki . , . - . T. 

. . . . , . . . , momentas visur c:a yra stimulas, 
po k.e«ą.ieno skvriau^, po kie*- :-,.-«: „i .„ • . , . ^ . r^- . •*• •. •.'.- - *^ . • įseioes punktas ir siekis. Tai pr e-
tneno nagrinėja*?; Kasyta:! ^ ^ : M w r t i i , 

gr - •=^"pfe€*»f I iulinta, trafaretinį "Rus'jos 
: / . t i a u o K - u . . . 

Daug'aus:a Kontinente atsto
vaujama vadinamajai "trečiajai 
rjnigracijos o;er.e'aci;ai". Tai itin 

lastarpsios de-
" \-l<'-. buvę dar taip ne-

. x.-n i :•': »Q bi :e " '.persona 
3--a a" statuse, ne^kubrj vykt į 
' / r a o ' j . siTstoią Vienoie ir iš ten . 
a n ' ą gal imybių kurd in t ; s Lon- : 

*r* -»*-\;Z i: i * & %#• TAV-se. Ta" ^ 

a ?"< 

Nuotrauka Vytauto MažeLo 

vyliktasis „.{ogitinentas'' 
JURGIS GLIAUDĄ 

metai buvo kūrimosi, formavimo- Lietuviai iki šiol toko "okupar-'-
Da- jos archyvo", vienoje vietoje šu

tome- . koncentruoto, neturi. Dabar, trim 
na^okvmaJc T*i l i a i s knyg4 lentynėlę, žurnalas dekadom nubėgus, ir liudytoji 
• - , • , . , j turi teisę dirstelti i savo veiKlos'• nebeturime. Ta-I darnai Komi

ui daug au obek-; . . . , . . ~ ' . , J • i • « • 
i postūmius ir padarinius. Pava-; nentas atidarė duris tokių pas
elintas literatūriniu, filosofiniu, I sakymų" aktual jai. 

Į visuomeniniu ir religiniu, Žuma-į S u d i c J e s n e a r rihotesne e r u d : _ 
Nauiokai t s , rašydamasi [** I s - P ^ g o - o pa re kšt, kažin;c . ; ] a > s u k a r š t e s n i u a r vėsesniutc-
fų literatūros istoriją" J f* - 2 * s aV) t a , s !U< )Se e s m »«*>* TUI, su apmaudo ar sarkazmo są-

jvpitraščio "Russ-aya Misi" re-
'daktorės Z. A. Sahavskajos pasi
traukimas iš Kt • tinento reJak-
cinės koleg jos narių tarpo nu
stebino skaitytojus. 

Kontinento la'dose tilpo daug 
puikių beletristinei dalvkų, ku-

•'" ' - pi mksnos, 3:t<ūs raštai 

Kiek lai lieč a kūr>bini reiški-; 
ji, 1 ' nereta: jviiioja juos! 

a -?-,,, - - rlc ilstiki kurią lie-
ai pu Uaį aptari? posakiu: ne-

'moniška , bet kitoniškai. Tai sa-
ka." . f.<ac en'iTm'" itnasas: 
au bla;viam Kontinentui. 

Ivyliktaužie Kontinente i 
'aitome kokias 'rezistencines" | 
t'ofas Josifo Beino eilėraštyje 

(laisvas vertimas, J. G.): 

O aš turu vienus siurpr'zus. 
Neduoda drapanų, nė vizos. 
Ir restorano Mona Lizos 
Nėra nė veido už spuogų... 

Išprakaitavo vyras "pasisaky
mą", o trečiosios emigracinės ge-
nerac'ios aureolė parūpino jam 
vietą Kontinento autorių tarpe. 

Tarptautinį akcentą čia įneša į 
i'alų poetas Rudolfo Quadrelli ir j 
ne poezi'a, bet raš n;u "Ir kita 
Vakarų literatūra". Jo rašinio te-1 
zė: SSSR-e idėjiniai nuščiuvęs 
marks:zmas vis dar dievinamas 
•aisvuose Vakaruose. Poetss ak-

tr'j M'ch . kus po to 
Michnikas buvo sui>rtas ir įka-
i'ntas. i\ors taspeka b Š bivo or
ientuotas likti rusų — lenkų su-
s nrarimo pnoVemofe, beieškant' 
taut:ni • ptaįfcn bendroje ko-! 

v r.e prieš aovietinę prievartą, 
NTichnikas" s -'• b aptarti jvai-
;ias Lenki»os ir'eoloflines ?vupes. 
Mus gali dominti Michniko pa-
m'nėtas faktas, kad t'abarinė;e 
LenHioje egz'stub^a. vadinamie-

r revanšai . Ta snroė; anot 
Michniko kuri nepr:nažįs*a geo
politinės tikrovės: VadKndamas 
'opozicija" v:sas visuomenės gru-

'As. kur'os nepripažįsta "so?Tai'<:-
tžnioT Lenkijos režimo, Michn:-
kas tv'tina: "Esama !enk-i opo-
zic'io'e ir tokių, kurie isirkinę, 
kad Lenkija privalo 'šsiti^sti nuo 
Oderio iki Odesos, .nuo iū^os iki 
jū'os, užmirštam', kad žemėse. 

r-

kur?u> kadaNe priklausė RzK^bs-
p-.litai, gyvena tautos, turipKiOs 
teisę į apsisprend mą, kuris nepa-
įe'na nuo mūsų ar nvo užs'enio 
nuomonių. Ta: žmonės, kurie pa-
srengę diskutuoti su rusais, kam 
priklauso Lvovas — Lenkijai ar 
FfUsija"9 Ir jiems neateina jnin-
t s. kad Lvovas yra Ukraina"... 

Lietuvio mokslininko tegės, 
".ą m*nėJau.-,šio '?:',v,'o. pra-

diioje, buvo -labai pannšici:", Jje* 
v etoi I enkrps fifūravo _ilusi:a 
— SSSR. Rašinys Kontinente ne
tilpo. "Rus:jos wutų'" b'po;c7ė 
išvengė st"prios kritikos. 

Lenku tema*ika pristatyta ^a-
na santūr'ai, bazuojant "ą 'vairio-
^;-i^ susilietimai su S^SR. su 
Rus'ia. su ' s^cial st'niu" Lenkijos 
reSmu. O ink v'-as tų temų 

(Nukrlra į 3 rusi.) 
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^*tali<?niai» U Ifci 4 vai popie t 

. centuoja: 'Visiškai bankrutavęs; 

nuo mažiausio straipsnelio ar re
cenzijos laikraštyie ar žurnale — 

J8*t<* Wogio dem«»slcavirr! • 
kova su tuo blogiu. Jeigu emigra
cinėje lietuvių politikoje dom:

: 
ligi atskirų veikalų, išėjusių e i a , , n u n i a a i C k ū s , A k i f t i _ k o v a d č į 
įse.vuoje, ar o k u p Lietuvoie. • d e m o k r a t i n ^ L . e t u v o s , a i s v ė s , 
T u r ė d a m a s gaus ą medžiagą, au- į r u s ų emigracinė masė vis dar ne-
torius galėjo patikslinti ne vieną į į ^ ė j a n t a s m u m s sfjnksas. nes ne-
kuno nors rastojo-- gyvenimo, r r t a i ka lbama apie "Rusijos tau-
faktą ar geriau išpyškinti kūrybą.Į t a?" , neretai ir nuoširdžiai tiki-
Dtiotasis panaudotos medžiagos; m 3 ? J^J t o s "Rusijos tautos", nuo 

įus sekate iroc'ymus 
fpie sovietinio režimo blogybes. 
Tai, aišku, vis liudijimai savybė
je, praneš mai saviesiems, kaip 
tai vyksta ir mūsų tarpe. Je;gu 
kitoje emigracinėje rusų spaudo-
•-> ir dpbar užtinkami nostalg š-
k:, fragmentiniai prisiminimai 
apie car'stinės Rusros buitj, Kon-į į» 
tmentas susikoncentravęs ties fo-

rių atrama tačiau visad buvo po 
litinis pamušalo; demaskacija. komunisMn'uose krabuose, mark-, 
grožinio ve kalo rūbuose. Žurna- s z r n a s v i s d a r garb'namas, dargi 
las mėgsta per keletą numerių viešratauja Vakaruos, ir nemark-; 
'pravaryti" romaną. Atrodo, ru-1 s ; s t i n ė l^eratūra sunkiai atran-as 
sų emigracija nepajėgia tokio '^'^ėjų, o jeigu ir atranda, tada 
veikalo išleisti knygos forma. Ar- i ̂ '-'torai ir leidė:ai prava-džiuo-! 
ba išleidžia knygos pavidalu jau 5 a m i fašistais, juos nor- nuskan-
dalimis per Kontinentą prastum- . f ? ? r i t 5 kurč'u užtylėnmu". 
tus. Taip buvo su satyr'niu ro-| š i citata primena mums ir mū-| 

' su emisrrac'jos b^C"! kada net 
kultūrink) reiškimosi sferoje ima 

manu 
prastas gyvenimas", apie ką man 
:eko anksčiau rašyti Drauge. 

Žurnalas paskelbė keletą itin 
puikių novelių — semabstrak-

kurių rusų autoriai negalė
lio išleis "sor:p!is'inio realizmo" 

' a viešpatijoje. K:ekv'ename nume-

h'v evn"tauti ideo^cinis nenot:z-
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v :etinės eros iškasenomis. , viespatnoje. K-eKv e n a m e 
skaudžioji tematika regul !ari*i ^ k a J D gėlės, žydi peerjos vei 
'žima gera ketvirtadali puslaniM. Į ̂ 3 ^ j u t a r p e j g ^ - g e r u v e r t i 

D r o - r > s i r , T a» » ™c'*Tf> ^ m tikrą forą . j r ^ , rėmuose nasirodė ke 
sąrašas duoda progos ir Skaity-j soviet nes prievartos kažin k a p | k u r o a v a n s c e n o } e išsiskleidžia 
toiui mėginti pač iam kurj norsi s tobukl in2ai išla ;svintos skubės i > 
, _ -. ... v . . 5- tu»KU»^<*> isidibvuiios, sKuoes Į ; / . i r r i a ! 0 pateikiamo'! aktuabia. 
kureią perstud juoti, pacam susi- į federacinius saitus su Didžiąja j pr,-
paryti savo nuomonę. Taip, bet! demokratine Rusija. 
kas gi gali turėti tokią daugvbęj S į„ mnmentų n 3 t , r ; n ė j i m o ir 
s a k m i ų po ranka? Atrodo. k a d : t o i l i u z o r i n o Gordijaus' mazgo 
autorius literatūros istornos klau- op-kirtimu ner dvvlika numeriu 
amaic ,-a„ laV,3; „ n ; , i * • - • ' p e r K m i m ų I** o v y 1 I x a n u m e n u vienas per v;są laiką: rašyto aš V. 
-maišiau labai seniai domėjosi,, Kontinentas nepalietė. Ateities: M a k s W a s RedakcMc* š»ab-s 
medžiagą r nko. registravo, stu 
diiavo, kol suliejo į šią taip di 
rlincrą "Lietuvių literatūros isto 
riją". 

isimmimai savo žanru įvairūs: 
beletristikos rėmuose ir nuoga 
įvykio faktūra. 

Vvriausias žurnalo redaktorius 

*****>- partrauk 

Lietuvių literatūros enciklopedija 
I muanstika, liečiant dar gy\-eni 

••Prarto ' Nauiokaičio **L:etuvių: n-.u pulsuojančią trečiosios rusų 
literatūros istorija", apimdama į emigracijos vakar diena, 
beveik visus rašytojus, kitus gal 

nepalietė. Ateities j Maks'rnovas. *Reda'<c;ios 
P'oemozes apeinant, darbas pa 
našė^a tik i abstraktiško 
n n n geno s\2<\. 1 n£ evoliuciia nestabi'.izuoiama 

Venas is esminių žurnalo » - f^Ttos priezžSCTS: nuomonių skir 
pektų yra jvairios formos me- į ^ ^ 

liečiant da 

Kazio 
Bradūno ir Tomo Vencį ;vos ei
lėraščiai. Pcez'ia pristatoma 
(vertimars) tikrai daugiarautiš-
kai. Lyrikos b^tgi vengiama - — 
poezijos veikalai privalo tvrėti so
cialinį foną. I/etuv'u tematika 
Kontinente rašė Algirdas Lands-
bereis ir Vytautai Kavolis. 2ur-

ni?olatinės kaitos stadiioje. Vieni! nalo tomel'ai iliustruojami. 

Šis. dvyliktas?* numeris ka^p 
1 ir provokavo subalansuoti darbo 
padar'nius. Jucs apgraibomis gru
puojant, susidarė apžvalgos ban
dymas. Stambios vokiškos, deši
niosios pakraipos leidyklos lei-

fr nedaug terašiusius, kitus gal 
k nedaug vertingo sukūrusius, 
bet autoriaus vis tiek neatstumtos, 
pasidaro lyg ir savotiška lietuvių 
literatūros enciklopedija, kurioje 
gali rasti pačias pagrindiniau-
sias, kad ir negiliausias žinias a-
jše lietuvių literatūrą ir jos rašy
tojus. O kievieno tomo gale pri
dėtas išsamus vardynas ir smulk- j 
meniškai surašytas turinys pade- i 
oa greičiau susirasti norimą ra
šytoją. 

Man gerai prisimena garbin- Į 
gos atminties profesoriaus Vlado 
Jurcuč o buitiniai anekdotai, ku-

Kontinentas nori būti tarptau
tiniu. Dalinai toks jis atrodo. Ra-

žinomi Vakarų Europos v 
j so cia 

vardai. Ju skaič'us, tuo tarpu, n e 
gausus ir jų užpildytų pus lap ių 

riais jis perpindavo savo paska i - | s k a j r . i u ; . p a i v g i n a n t ^ b m d r u t u . 
tas ir tuo sutraukdavo pilnutėles 
studentų auditorijas. 

Ji< pasakojo apie Steigiamojo 
seimo atstovą artojėlį, kuris var
gais negalais įsigavo į seimo kal
bėtojo tribūną ir kalbėjo bent po
rą valandų. 

Pagaliau vyras visiškai išseko 
ir panoro baigti savo retorikos de
biutą. Jam traukiantis nuo tribū
nos, pirmininkaujanti paklausė: 

— Ką tamsta ketinai atstovams 
\ pasakyti: projektą, rezoliuciją? 

Nieko, — atsakė atstovas ar
as tik pasisakyti norė-

riniu. kukiokas. Tačiau, kaip ma
tyti, dabar madingi ir magiški 
sovietin'o disidentizmo užmojai 
sukviečia žinomuosius įžengti į 
tą rusų kalba vedamą tarptauti
nį forumą ir pasisakyti, pasi
reikšti, pareikšti antisovietines 
nuomones. Mūsų Lituanus, iŠ 
esmės taipgi netolimų Kontinen
tui užmoių. per netnimpą savo 
ėjimo laiką tokio svetimųjų pri
tarimo nesulaukė. Kontinentas 
ketina tapti tarptautiniu forumu, 
būdamas oponentu globalinio 
masto tiron'jai. Tai žurnalo pri
vilegija. 

Bet debiutiniai pažadai leisti 

tojai, lietuvių literatūrą, įsigyda
mi sią vertingą kny^ą. Teneguli 
ii sandėliuose, o tepnošia mūsų 
Įmygu lentyną, rašomąjį stalą. 
tebūna vartoma Jf~SK8itoma, kad 

genau pažintume cRdztulį savo tau
tos turtą — literatūrą. 

Baigiamosios pastabos 

Norint rasti klaidų, netikslu
mų, be abejo, galima būtų rasti ir 
Jiame veikale. Betgi jų būtų ne-; 

daug ir įsivėlusių netyčiomis. Au- . 
torms mvli literatūrą ir kūrėjus, 
apie Juos kalba su meile ir pa-!- T a d S t o k , a ^ k o "pasisakyti" 
garba. Pagerbime ir mes, skaitv-|n o r o *enkIo> d e i a ' sustol*a v'sas j žurnalą kitom.s kalbomis iki šiol 

I kontinentinių tomų tuzinas. Be- \nerealizuoti. Pasirodo tik san-
i galine tėkme srovena — čiurle- trauk niai leidiniai. Nenuostabu 
, na memuaristikos raštai, "pasi- — tie "pasisakymai'", ties kuriais 
'sakymų'" archyvas. Kadaise, dar teko stabtelėti Šiame rašinyje, 
i Prahoje, prof. Gessenas leido be-
j galinius "Revoliucijos archyvo" 
• tomus. Tai buvo stambūs ir smul-
! kūs pris'rninimai apie Rusijos re-

(Leidinis sutiktuvės Chicagoje voliucijų aplikaciją gyvenimui. Į tas redagavimo fermentas t«o 
X'Or^ spaUc 15 d. Jaunuao cer.t-į Neikainuciama bcndralaikių liu-itarpu karštas; lr nesenas stam-

monotoniška masė kitataučiui 
skaitytojui. Memuariniai stereo-
t'pai nepralenk a panašių, pasi
rodžiusių knygų ?orma4 Visas 

dž:amas, Kontinentas pajėgs il
gai išsilaikyti, vis labiau plėsda
mas savo įtaka. Bet ar ta įtaka 
bus konkretizuota, a'ški, ne iliu
zorinė? Žurnalas per daug dau-
giabriaunis, mozaikinis ir sutarp-
tautinamas. Jo stimulas — kova 
prieš sovietine vienpartinę dikta
tūrą —nėra roks konkretus, ko
kį kadaise turėjo jo didysis pra
nokėjas HP ^, lesdamas sa
vo Kolokola. iietuviško Varpo 
pranokėją. 

Stengdamasis burti kitatau
čius, kurių * • nių likimas vie
naip ar kkaip musijęs su sovieti
nės diktatūroj roblematika, žur
nalas atidaro • oms skiltis "pasi
sakyti" jiem-; rūp""mais klausi
mais. Turiu , deja, pridurti, 
kad tokie Ind -nai rašyti Konti
nentui nėra i-manios toleran-

' Tano asmeniško-
įas lietuvis moks-
"usijos istorijos ir 
vas, paruošęs kie-
ų tema "Rusijos 
irksizmo plėtros 
gavo lakonišką 

c'jos ženkle, 
mis ž.iniom's . 
lininkas, gilu* 
marksizmo Y-
tai pagrįstą r 

m peri jos ir 
lygiagretumą. 
Kontinento sakymą: tamstos 
rašiniu red^ . nesusidomėjo. 

Rašinio tezių redakcija nesu
virškino: autorius absoliučiai ša

mas, savo žmogaus sąvoka ir; 
bukaorotiškas fanatizmas. 

Dvyliktoje žurnalo laidoje ra-
Š3 lietuviams beveik nežinom1 au
toriai: L. Rževskis, Anatolijus 
Gladilinas. Viktoras Nekrasovas, 
Anna Gorbunava, N. Koržavinas, 
Viktoras Nek pelovas, ukram'etis 
Geli jus Sneigirevas. norvegas Vik
toras Sparri. 

Ankstesniuose numeriuose bu
vo nu,-auč:amas noras akcentuoti 
paskiro numerio tematiką. Da
ba" tematika apsireiškia rv?kiau. 
Vienuoliktajame buvo ukra'nie-
Sų tonacija, jų problemų ir 
svarstymų suvestinė. Šis dvylik
tasis skirtas lenkams. Lenkų au
toriai, kurie turi savo forumą pa-
ryžietiškoje "Kultūro'"e", įvesti ir Į 
į Kontinento ruimą. Lenkų au-į 
toriai atstovauja čia dailiajai Ii- į 
teratūrai ir visuomeninei — poli
tinei veiklai. Kazimieras Orios, 
prozaikas, duoda "socialistinės 
buities slogučio paveikslą". Poe
tas Stanislav Barančak rašo (lais
vas vertimas, J. G.): 

Tu visad jų bijojai, 
jauteisi esąs toks menkas 
prieš juos, aukštybėse 

stovinčius, 
ant pakilimų, prezidiumuose, 
ant katedrų ir tribūnų. 
O kas bus — 
jei staiga minutei 
tu užmirši savo ba'mę? 
Ar bent pradėsi bijoti 
truputėlį mažiau? 
Ir tu suprasi, 
juk tai jie patys pilni baimės... 

Apie laisvės demonstracijas j 
Lenkijoje rašo Anna Chmelevs-
kaja. Apie advokato rolę Lenki
jos politinėse bylose rašo te'si-
ninkė Anelia Steinsbergova. Ju-
zef Čapksi apžvelgia lenkų žur
nalo "Kultūra" veiklą. 

Jan Novak atviru laišku į 
Aleksandrą Solženioiną prasita
ria apie radijo laidu "Svoboda" 
(Liberty darbą. Emanual Rais; 
nagrinėja lenkų em gracinj, lietu-, 
viams pažįstamą, poetą Česlovą 
Mihšių. 

V.ir. dramatiškas Žurr.alo po-
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Vytauto Puškoriaus ir Violetos Karosaites koncertas 
ALGIS ŠIMKUS 

Tęsdamas Vanagaičio ir An
tano Olio pradėtą tradiciją, gaju-
sis Margutis ir vėl atviliojo į Chi-
cagą naują lietuvišką veidą. Šį kar
tą, spalio 2 d., Jaunimo centre 
suruoštam koncertui pakviestas 
Clevelande pradėjęs reikštis Vy
tautas Puškorius, kuris su čika-
giete balerina Violeta Karosaite 
pakaitomis atliko ilgoką dvilypę 
programą. 

Vytautas Puškorius dar tebe-
studijuoja muziką Ohio valstybi
niame universitete. Jis Chicagai 
prisistatė su pilno rečitalio prog-
gramą, pradėdamas Domenico 
Scarlatti, vieno garsiųjų 18-ojo 
amžiaus italų kompozitorių, So
nata E-dur. Šis veikalas yra para
šytas fortepijono pirmatakui 
harpsichordui, instrumentui, ku
rio stygos užkabinamos spyruok
lėmis, o ne medvilniniu plaktu
ku mušamos. Barokinio periodo 
sonatos teturėjo vieną dalį ir bu
vo daug paprastesnės už vėlesnių 
kompozitorių, o ypač Haydno, 
Mozarto :r Beethoveno išvystytą 
klasikinę, jau trijų savarankiš
kų dalių to paties vardo formą, 
idilišką Scarlatti kūrinį Puško
rius pradėjo tinkamu švelnumu, 
spalvingai pindamas iš vienos į 
kitą ranką permetamas melodi
jas. Pilnai stilingam šio veikalo 
skambesiui tačiau kiek trukdė 
pianisto per daug romantiškai 
laisvas organizuotų harpsichor-
dinių melodijų perdavimas ir pa
stangos vietomis skambinti per
nelyg švelniai jam neįprastu 
Jaunimo centro instrumentu. So
nata nuskambėjo perdaug senti
mentaliai ir be kai kurių tyles
niųjų gaidų. 

Po to sekę Čiurlionio Noktur-
nas Cis-moll, Op. 6, Nr. 2 ir Pre
liudai B-moll, Op. 20, Nr. 3 bei 
B-moll, Op. 11, Nr. 3 savo impre
sionistiniai lyrinėmis nuotaiko
mis šio pianisto dvasiai buvo 
daug artimesni. 

Programos pagrindinis veika
las, audringai rafinuota Beetho
veno Sonata F-dur, Op. 57, pra
minta "Appassionata", jaunajam 
pianistui pasirodė dar kietoku rie
šutu. Šis muzikiniai sudėtingas ir 
technikiniai sunkus genialaus 
kompozitoriaus veikalas reikalau
ja sunkumų nepažįstančios tech
nikos ir muzikinio subrendimo. 
Net ir pasaulinėje scenoje ne daž
nam pianistui pavyksta jį įtiki
nančiai atlikti. Vytautas Puško
rius, pasirinkdamas tokį kūrinį 
debiutiniam Chicagos koncertui, 
parodė didelį pasiryžimą ir savi
mi pasitikėjimą. Pianistas vieto
mis turėjo dėkingų progų pade
monstruoti savo neginčytiną mu
zikinį bei melodijos pajautimą, 
tačiau kartu neišvengė dar vi-
visos eilės problemų. Švelnesnė
se sonatos dalyse Puškorius iš
gauna iš fortepijono pažymėti
nai gražų ir malonų toną, ta
čiau jam dar reikia preciziškumo, 
disciplinuotų muzikinių kontras
tų ir daugiau vyriškos užgavimo 
jėgos dramatiškesnėse vietose 
Vytautui linkėtina, kiek galint, 
vis dar tobulinti pagrindinį savo 
meno įrankį — fortepijoninę tech
niką. Jo skambinime dar pasitai
ko praleistų ir netyčiomis užgau
tų gaidų, ypač dešinėje ranko-

Nr. 2 savo lakia melodine linija 
ir mažiau komplikuota technine 
faktūra leido PuŠkorhii žymiai 
stipriau pasireikšti. Chopino kū-' 
ryba, atrodo, bus pianistui arti
miausia. Polonezas Es-moll, Op. 
44 ir Baladė As dur, Op. 47 pa
liko šiame koncerte geriausią įs
pūdį. Matyti, jog šiuos dalykus 
nuo seniau skambindamas, pia
nistas juose jautėsi saugesnis tech
nikiniai ir pajėgė daug sėkmin- Į 
giau įsigilinti į jų muzikinę iš
raišką. Kai kurie muzikologai tvir
tina, kad Chopinas savo balades 
parašęs, įkvėptas paskirų Adomo, 
Mickevičiaus eilėraščių, kurių 
konkrečių pavadinimų, deja, 
niekam taip ir nepavyko nustaty
ti. Vytautas Puškorius tokį Cho
pino baladės giminingumą su po
ezija, atrodo, nujaučia intuity
viai. Jis labai patraukliai pasako
jančios baladės melodijų slinkti
mi ir poetišku polėkiu vietomis 
sukūrė atmintinų momentų. 

Dvyliktasis 
„Kontinentas n 

Po metų kitų norėtųsi šį pia
nistą ir vėl matyti Chicagoj ir iš
girsti, kiek jis tolimesniu sukaup
tu darbu ir savo talentu yra pa
siekęs. 

Koncerto programos antroji ša
ka buvo skirta baleto menui. For
tepijoninių dalių tarpuose bale
rina Violeta Karosaite prie rekor-
duotos muzikos pašoko: Cour d' 
Amour, ištrauką iš C. Orff cho
rinio veikalo "Carmina buraną";] 
Sagitarijų, panaudojant moder
nistinio kompozitoriaus Dariausi 
Milhaud muziką; Pasmerktąjį Į 
angelą, pagal Bella Bartok mu
ziką, ir Carmen eskizą, pagal ži- į 
nomąją George Bizet muziką. Pas
kutiniajame dalyke balerinai ašis-
tavo Jaunutis Puo^ūnas Don . ^ ^ ^ ^ ^ 
Jose partijoje, Violeta Scerbai tet^ 

Violeta Karosaite ir Jaunutis Puodžiūnas Karosaites choreografuotoje Bizet 
Nuotr. Lino Regio 

(Atkelta iš 2 pusL) 

kompleksas užkrautas lenkams ir 
Lenkijai dėl caristinės ir sovieti
nės Rusijos — SSSR imperialisti
nių tendencijų ir s ekiu. Tai ne
lyginant savotiškas istorinis re
vanšas už tuos šimtmečius, kada 
lenkų kariuomenės, kaip vėliau 
hitlerinės, nesulaikomos manev
ravo neaprėpiamuose Rusj'os plo-
Tuose. 

Tas tematinis dvyl'ktojo nu
merio jtarpas nepateikia orga
niškai lenkiškų temų. kas buvo 
ir bus bazė kurti savai kultūrai ir 
tame nuolatinės kūrybos prece^e, 
ją turtinti ir išlaikyti. 

Plač'ame knygų recenzijų sky
riuje recenzuojamos dvi lenkų 
autorių knygos. 

mirties vaidmenį _ ir septynios J. 
Puodžiūno šokio stud'jos studen
tės: Anne Accetturo, Audra Alek
naitė, Gailė Aleksaitė, Daiva Bab-
rauskaitė, Elen Kelbovicz, D -
lė Užubalytė ir Daiva Vaičaity
tė, darniai sukurdamos šiam eski
zui baletinį foną. 

Violeta Karosaite ir Jaunatis 
Puodžiūnas yra žinomi iš dauge
lio vietinių pasirodymų ir savo 
pedagoginės veiklos. Šiame kon
certe Karosaite pasirodė ne vien 
kaip šokėja, bet taip pat kaip sa
vo šokų choreografė ir kostiu
mų kūrėja. Ji balete darniai su
jungia išraiškos šokio pak-iipas 
su formalaus klasikinio baleto 
elementais. Baletinėje dalyje ori
ginalios choreografijos ir nuotai
kingai pašoktas Pasmerktas*s an
gelas bei skoningai grupiniai su
formuotas Carmen eskizas buvo 
publikos šilčiausiai priimti. 

Kai žodis įgijo muzikinius sparnus 
Šio laikraščio puslapiuose jau dybei pavaizduoti (ištrauką 

buvo rašyta apie Los Angeles skaitė A. Žemaitis), 
lietuvių bendruomenės rengiamą! 
"Pilnaties" koncertą. Jis ir įvy- Man regis, B. Markaičio "Pil
ko rugsėjo 24 d., pritraukdamas į naties" muzikoje tapo išryškin-
tiek klausytojų, kad praplėstoje i tas lyriškai judrus ir sudėtingas 
Šv. Kazimiero parapijos salėje i Brazdžionio poezijos skambumas. 

nas originaliausių koncertų Los Raimondos dėka pastūmėti kul-
Angeles lietuvių padangėje 
graži Markaičio muzikinė prem
jera, lietuvių bendruomenėje. 
Puikiai matėsi ir pianistės Apei-
kytės įdėtas darbas (vakarais uo
liai dirbant su dainininkais). 
Tiesiog peršasi vietinis priežodis: 

pristigo vietų. 

Komp. Bruno Markaitis še
šiems Bernardo Brazdžionio eilė
raščiams sukūrė muziką. Išėjo 
šešių dalių suita dainininkams, 
instrumentalistams ir skaitovams. 
Pridėjus dar penkias karališkas 
pertraukas ir vieną skaitovo (pa
sitikinčio savo sparnuota atmin
timi) pauzą, visas veikalas užsi
tęsė apie valandą laiko. Tai paly- Į čio eilutę sekė trumpa muz kine 
ginti trumpas spektaklis. Bet, j frazė: tai smuiko, ar klarneto, te 
antra vertus, trumpumas muzi
kai niekad nekenkia. 

Gal tik stigo lietuviškų liaudies 
intonacijų- Markaičio melodijos 
(jei neklystu) savo ritmu sek 
tiek priminė Puccinio kinietiška 
frazuotę. Tai tik atšvaistąs. Šalia 
drąsaus išradingumo, kuris aiš
kiai buvo matyti koncerto sąran
goje, išryškėjo ir Markaičio po
linkis muzikiniam santūrumui. 
Štai, skaitovės D. Mackialienės 
atliekamame "Kvartete" eilėraš-

Po visko į sceną pakviestas 
poetas Brazdžionis, guvus ir ora-
toriškai nusiteikęs, pasidžiaugė, 
kad tokiu ypatingu būdu jo ty
linčiam poezijos žodžiui buvo su
teikti sparnai. Čia jis paskaitė ei
lėraštuką, ekspromtu sukurtą ir 
užrašytą ant programos lakšto. į sijungė vyrai solistai (A. Pavasa-
Pasirodo, minėtos pertraukos kai; ris ir R. Dabšys). Su instrumentų 

fortepijono, ar būgno. Labai įdo
mus žodžio ir gaidos žaismas. 

Originaliausią įspūdį paliko' 
moterų trijulės (J. Cekanauskie- j 
nes, B. Dabšienės ir S. Paut'enie-
nės) gražiai sudainuotas "Aš čia 
gyva". Finalinėje dalyje, miš
riame kvintete "Tu man buvai 
— tu man esi", prie motenj pri-

kam išėjo į naudą. 

Atlikėjai (solistai, skaitovai, 
pianistė) buvo aositaisę dailio

je. Panašių "nelaimių" pasi- į m i s vienodomis eilutėmis: mote-
taiko net ir geriausiems pianis- ^ baltomis, vyrai juodomis. 
tams, tačiau, siekiant pakliūti į 
konkurencijos Išretintas koncerti
nių pianistų gretas, jos privalo 
būti labai retos ir turi būti su 
kaupu atperkamos savita bei stip
ria interpretacija. 

Antroje programos dalyje pa
skambinti Soh.u"nerto ir Chopino 
romantiški kuriniai įspūrij žymiai 

Schu berto 

Tuo paryškintas progos iškil
mingumas. Kodėl kviestiniai mu
zikantai nepristatyti auditorijai, 
sunku pasakyti. Jie buvo sutal
pinti scenos papėdėje ir iš vidu
rio salės per kitų nugaras jų ne
simatė. Bet svečiai grojo gerai, 
ypač valtornistas Richard G. 
Kleinas ir mušamųjų žinovas — 
būgnininkas Jack Jenningsas. 

Klavierstueck j ų sukelti efektai suteikė gražų 
Es-moll ix Impromptu Op. 90, i foną "Kunigaikščių miesto" di
na taisė. 

palyda dalykas nuskambėjo be 
priekaišto. 

Žinant, kad siuita buvo pra
dėta repetuoti tik kelis mėnesius 
prieš koncertą, pasiektas rezulta- ] 
tas džiugina. Komp. Bruno Mar- j 
kaičio asmenyje turime ne tik; 
jautrų muziką su veržlia va'z-
duote, bet ir reiklų diri
gentą, besistengianti kuo šilčiau | 
santykiauti «u atlikėjais. Štai ko
dėl kamerinio orkestrėlio buvi
mas scenoje buvo būtinas. Visus 
muzikus turėjo matyti visi žiūro
vai. Bet ką padarysi, jei scena 
nedidelė. 

Summa summarum — tai vie- > iu l t t* ttttt 

tūriniai ratai visuomet rieda be 
girgždėjimo. Pr. V. 

(Sis losangeliečių koncertas 
Chicagoje bus pakartotas Jau
nimo centro didžiojoje salėje 
spalio mėn. 30 d.) 

Kootruik* Vjaum MAMM 

VLADAS ŠLAITAS 
MONAKO VALSTYBĖLS 

Ilgą laiką svajojau, 
o d-abar iau nebesvajoju, 
Dabar jau vakaras. Medžiai, 
•paraš-lci kaip arkliai, stovėdami ruošiasi miegui. 
Eiru ir aš miegoti. Tik nestovėdamas. 
3ci kaip pasenęs, 
si-lcpytas maišas griūsiu į lovą 

enoslu be sapno. 
Senataėt 
Ta -o. 
Tik kažkaip irupuč'uką gaila, kad neišmokau, 
panašiai k&ip arkliai arba medžiai, miegoti stovėdamas. 
Savo jaunystėje 
buvau imperija. 
$a*-o viduramžyje 
buvau respublika. 
0 dabar, 
su-:o metų senatvėje, 
esu mažesnis už Monake valstybėlę. 
Tae.au svajonėse 
esu didesnis už vtsas imperijas, 
įskaitant ir Monako valstybėlę. 

PAKALNĖJE 

ApoJyrlipsės raiteliai danguje. 
Arklio šr.rrvės ir dūmai. 
Kol kas nieko daugiau. Tiktai aidas 
turte stumdosi ir grūmoja. 
0 kol kas nyvenu atviroj ir plačioj pakalni}, 
lyg gyvenčiau mažų mažiausiai dar tūkstantį metą. 
raudonų debesų, 

IDANT SENATVĖJE NEREIKĖTŲ 
RAŠYTI PAMOKYMŲ 

Per penkiasdešimt šešerius savo amžiams metus 
esu daugelį dalykų apsvarstęs bei apgalvojęs 
ir radau, jog svarbiausia 
yra negalvoti ir nesvajoti apie save 
ir nelyginti 
nei savęs, nei savo gyvenimo 
su gyvenimu tų, 
kuriems lygiai kaip man 
teko gimti maždaug toj pačioj vieno laiko istorijoj. 
O po to aš radau baisiai baisiai seną dalyką, 
kitaip sakant, 
radau Ameriką, 
jog nereikia iš viso rūpintis 
nei pačiu savimi, 
nei asmenišku savo gyvenimu, 
nes nuo rūpesčio bei galvojimo 
pirmą laiko tenka išeiti į kitą pasaulį; 
nes svarbiausia yra gražiai ir skaisčiai gyventi, 
idant savo senatvėje 
nereikėtų kartu su pasenusiu Saliamonu-
saro sūnui rašyti ilgų ir graudžių pamokymų. 

RUDENIO SAULĖJE 

Ateina laikas, 
kai reikės atsisakyti visų savo meilės eilėraščių* 
padėti plunksną į stalčių 
ir daugiau jau neberašyti meilės eilėraščių. 
Tai yra tasai laikas, 
kuris lank:a visų poetų, 

e rato tiktai svajonių bei meilės eilėraščius, 
Bet kadangi tikiu į gražesnio pasaulio gyvenimą, 
tai už tai ir senatvėje 
aš rašau tiktai tau savo meūės gražiausius eilėraščiu*, 
nes pro meilės eilėraščius 
man ir rudenio saulėje šviečia pavasario saulė. 

APIE EILĖRAŠČIUS IR UKMERGĘ 

Ina laikas, 
kai reikės viską palikti: 
kuriuos kartą mylėjau labiau, negu meUc moteriai; 
melst nČhofUSką 
rudens vakaro saulę, 
kuri buvo visų mano meūės eūėraiHų leitmotyvas; 
ir tave, 
Trano mielas 
gimtasis 
ir toiima* mieste, 
SH svypniojančiais gluosniais, 
su s'aurom ir kreivom gatvetiukštčm 
kurios bėgo žemyn į pakalnę pavasario šmulėje. 

• 

SVAJOJU 

Svajoju 
apie gražų- eilėraštį. 
Viskas draikosi danguje. 
Reikia tiktai pagauti. 
Reikia tiktai ypatingo nusiteikimo, 
idant patys eilėraščiai liptų pr%p pirštų galiukų. 
Papejai 
Romos ožkų buvo per maža nelaimei nuplauti. 
0 reikėjo tiktai nuplauti jos švelnią krūtį, 
idant visas eilėraštis būtų gražus ir laimsnęas. 
Svajoju 
apie gražų eilėraštį. 
0 'geriausia yra nesvajoti, 
o tik skaičiuotu 

įįaip gražiai ir taikuigai •iifainui; 

http://Tae.au


^^*m mmmmmmm 

s 

• 

Nr. 236 (40) — psl. 4 DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LTTERATCRA šeštadienis, 1977 m. spaTJd meti. 8 d. 

••< f 

'&1 
C^iifM^L "̂ T 

•iSS ,* 

Gustavo VIgelando skulptūrų parkas Oslo mieste, Norvegijoj 

Viešnage Skandina • • 

vijoje 
A. SABAL/S 

Tris dienas ir naktis Norvegijos fiordais. 
— Pakeliai \ Edvardo Griego tėviškę 

Tarp Stockhoimo ir Oslo oro kelias maž
daug vienos valandos. Pavakary atsiradus 
Os'o aerodrome, rūpėjo, kur gauti nakvynę 
porai naktų, r.os r.ei iš Rochesterio, nei iš 
Stockhoimo nepavyko miesto centre užsisa
kyti viešbučio, visi buvo užimti turistų. Dar 
Rochestery turizmo įsaigoje pabarė, nuvy
kus i Oslo, kreiptis j Rytų geležinkelio stotį, 
gal ten turirmo įstaiga parūpinsianti nak
vynę pas privačius žmones. 

Važiuodami iš Oslo aerodromo vieno ka
nalo krantu, pastebėjome, kad laivų čia dau
giau negu Amerikoje automobilių. Namai 17 
- 18 šimtmečio statybos, gatvės siauro3. Iš
planavimu panašios į Stockhouno miestą. 
Geležinkelių s o'yje pareigūnas, paskambi
nęs j vieną kitą -vietą, greitai surado nakvy
nę senamiesčio rajone, netoli nuo miesto 
centro. Švariame ir erdviame bute gavome 
atskirą kambari su dviem lovom už 12 dol. 
nakčiai, kai tuo arpu miesto centro viešbu
čiuose už nakti imama 50-60 dol. šeimininkė 
maloni senutė, kuri, matyt, šitokiu būdu pa
pildo savo pensija. Ir čia. kaip ir visur kitur, 
turėjome užpiHyti nakvynių svečio lapelį. 
Bst nei mūsų pasų, nei kitų dokumentų nie
ką.? neprašė parodyti. 

Taigi, mudu su Žmona jau Norvegijoj, 
pačioj šiauriausioje Skandinavijos valsty
bėje. Yra sakoma, kad Oslo miestas yra var
tai i Norvegijos kraštą. Iš pie.ų pusės uostas 
ir fiordai, kurie veda iš jūros i žemyną. Iš 
visą pusių aukštos kalvos. 

Ryte, mažame kiniečių restoranėly pa
pusryčiavę, paklausėme, ar toli miesto cent
ras ir rotušė. Vienas jaunas vyras tuoj pas> 
siūlė mudu nuvežti. Nuvežęs savo automo
biliu dovanai, paaiškinęs ir parodęs kur ką 
rasti, maloniai j.alinkėjęs puikios viešnagės 
Oslo mieste, stsisveikino. Ir ši maloni Oslo 
žmonių paslauga mudu lydėjo visą kelionę 
Norvegijoj. Osio miesto žmonės seni ar jau
ni maloniai paslaugūs, atrodo, lyg būtų iš 
anksto pasirengę ne tik paaiškinti, bet ir pa
rodyti prašomą vietą. Anglų kalba, kaip ir 
antroji jų kalba, kuri mokyklose esanti pri
valoma, sulaukus 10 metų. 

Buvo pats birželio mėnesio vidurys. Die
nos ilgos, naktys trumpos ir šviesios. Visa 
tai Oslo miestą darė nuostabiai patraukia. 
Sakcma, kad Skandinavijos kraštuose yra 
ypatinga šventė, sulaukus pirmųjų vasaros 
dienų. Tada Lietuvoje šv. Jono naktį degina
mi laužai, ieškoma paparčio žiedo. Taip ir 
Skandinavijos kraštuose šokama čia per 
nak'į ir geriama daug alaus. Yra ko links
mintis ir džiaugtis: gražios vasaros dienos 
pas juos esančios trumpos, lietus ir miglos 
dažnas svečias, kaip norvegai sako: dažnai 
pas mus oras serga. 

Miesto rotušė visai netoli uosto, sena
miesčio centre. Prie uosto plati aukšte, ke
lios gatvės veda į uos ą. Pakrantę puošia dvi 
aukštai iškeltos vyriškos skulptūros. Turiz
mo įstaigoje jau radome būrį turistų, norin
čių pamatyti Oslo įdomybes. 

Turistiniu autobusu pravažiuojame vadi
namą "Town of Chnstian IV*\ puošnų gė
lių turgų, didingą viduramžių katedrą, at
vykstame į dJtdfciį Frogec Parką, pastarai
siais, laikais populiariai Vadinamą &&t&vo 

Norvegijos fiorduose 

\"gelando skulptūra parku. Čia tai jau kaž
kas nepaprasto. Erdvioje aikštėje sustoję, 
atsiduriame prieš aukštus, puošnius Vige-
lando darbo parko vartus. Įkalnėn platus ta
kas, geriau sakant, kelias, apsodintas me
džiais ir gėlėmis. Tolumoje žmogaus dydžio 
skulptūros, kaip sargybos išrikiuotos abi
pus kelio ir dar toliau abipus tilto Kelias 
baigiasi didžiuliu obelisku. Kiek paėjus, at
siduriame prie ilgo tilto, pertiesto per parko 
upelį. Abipus tilto, ant jo aukštų ir plačių 
granito padėklų, "minios" bronzinių jaunų ir 
senų, moterų ir vyrų skulptūrų. Dviejose 
skulptūrose vaizduojama jaunos mergaitės, 
gundomos žalčio, su juo kovojančios. Skulp
tūros normalaus žmogaus dydžio. Tai ban
dymas pavaizduoti žmogaus gyvenimą nuo 
jo gimimo iki mirties. Labai vykusiai pavaiz
duota vaikystė, jaunystė, subrendimo metai, 
džiaugsmas ir rūpesčiai, meilė, tėvai ir moti
nos su mažais vaikais, jaunos motinos 
džiaugsmas ir pasididžiavimas kūdikiu. Ji
nai jį neša aukšlai, iškėlusi virš savo galvos. 
Visi čia gražūs atle ai, pilni džiaugsmo, pa
sitikėjimo gyvenimu. Vėliau - kelias senat-
vėn, vienuma, si mykimas. Sakoma, kad Gus-
tav Vigeland šiame parke dirbęs 40 metų, pa
dedamas 4 vyrų, kartais nežinodamas, kas 
yra poilsis. Skulptorius mirė 1943 metais. 
Tai jau mūsų laikų nepaprastai realios fan
tazijos žmogaus darbas, palikęs ne tik Oslo 
miestui, bet ir visai Europai savo gigantiš
kus kūrybinius polėkius. 

Eidami tarp abipus kelio, ypač tilto, iš
statytų įvairių skulptūrinių figūrų, prieina
me prie centrinio ir pagrindinio Vigelando 
darbo, geriau sakant paminklo, šio parko pa
puošalo - Obelisko, aukštai iškelto ant gra
nitinio kelių metrų keturkampio paaukšti
nimo, supamo įvairių grupinių skulptūrų ir 

{Sukelta. į 6 pusi) 

Nauji eidiniai 
M Kostas Ostrauskas, ČIČINS

KAS. Drama ir dvi mikrodramos. 
Aplankas Vytauto O. Virkau. Iš
leido Algimanto Mackaus Knygų 
leidinio fondas 1977 m. Tira
žas 600 egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, 6051 S. Aschland Ave.. 
Chicago, II. 60636. Library of 
Congress Catalog Card Number: 
76-053212. Leidinys kietais vir
šeliais, 104 psl., kaina 5 dol., gau
namas ir "Drauge". 

Scenai skirtų veikalų knygos— 
išeivijoje gana retoki paukščiai. 
Tuo labiau brangus jų nutūpi
mas ant literatūrai bičiuliško sta
lo. Nauja Kosto Ostrausko dra
mos ir dviejų mikrodramų knygą 
malonu paimti į rankas: leidinys 
spaudos ir viso apipavidalinimo 

į atžvilgiu kelia estetinį pasigėrė-
! jimą. O pradėjus skaityti, pririša 
į ir grynai literatūrinis smalsumas. 

Knyga . pradedama mikrodra-
i ma, pavadinta "Šaltkalvis". Ta: 
, dar caristinės rusų priespaudos 
: laikai. Drama vyksta širdyje šalt-
! kalvio, iškirtusio naktį Vinco 
: Kudirkos antkapyje įrašytus 
į Tautiškos giesmės (vėliau Tautos 
• himno) žodžius. 

Antroji mikrodrama "Lo-
įzorius". Tai šiurpi ir savaip trak-
i tuota biblinė Lozoriaus iš numi-
; rusių prikėlimo tema. 

Knygos du trečdaliu užima 
jau ilgesnis dalykas — drama 
"Čičinskas". Tai pravardė, giliai 
įsipilietinusi mūsų literatūroje. 
Tuo vardu plačiausiai turbūt yra 
žinoma klasikinė Maironio bala
dė. Pastaruoju metu Lietuvoje 
draminėje formoje taipgi yra iš-Į 
nirusi Čičinsko tema Juozo Mar-į 
cinkevičiaus veikale ''Čičinskas". į 
0 išeivijoje čičinskinei temai į 

j duoklę dabar atiduoda Kostas 
i Ostrauskas. 

Jo drama nėra kokio nors isto
rinio bajorėlio Sieinskio, žmonių 
vadinamo Čičinsko, gyvenimo 

{drama. Kosto Ostrausko Čičins-j 
i kas jau seniai miręs ir palaidotas i 
j Upytės bažnyčios rūsyje. Kone 
visas dramos veiksmas ir vystosi 

1 aname bažnyčios rūsyje, kuria
me pinasi šmaikštūs negyvėlio 
Čičinsko pokalbiai su jį aplankiu
siais gyvaisiais. 

Šios dvi miniatūrinės ir viena 
kiek ilgesnė Kosto Ostrausko 
dramos jau yra svarus indėlis į 
1977 metų mūsų literatūrinį a-
ruodą. 

<P Juozas Almis Juragis, AK
MENS IR PAUKŠČIO METAS. 
Eilėraščiai. Išleido ir spaudė 
Minties spaustuvė 1977m. Lei
dyklos adresas: Mintis, 417 Bur-
wood Rd., Belmore, N.S.W 2192 
Australia. Tiražas 250 egz. Kny
ga kietais viršeliais, 108 p*l., 
kaina nepažymėta. 

Kaip iš knygos turinio 
matyti, tai 1948-1976 metų lai
kotarpio autoriaus poetinių pas
tangų derlius. Eilėraščiai suskirs
tyti į šiuos rinkinio skyrius: Ant
rasis užgimimas, Brėžiniai smėly
je, Akys ir žiedai. Monologai apie 
kasdieninius daiktus, Saulė virš 
Warragamba slėnio. 

Juozas Alm;$ Jūragis išeivijos 
lietuviškoje poezijoje nėra nau
jokas. Jo eilėraščių rinkinys ' 'To
limieji miražai" išleistas 1964 
metais. Autorius yra ir "Šiaip 
plunksnos žmogus: suredagavo 
Australijos lietuvių metrašti 
(1962), plunksnos klubo alma
nachą "Plunksna ir žodis"(1966) 
ir Australijos lietuvių poezijos 
rinkinį ''Terra Austrą lis" 
(1972). 

Knygos aplanko paraštėje 
kalbėdamas ap savo poetinės 
minties pastaras, autorius sako: 
"Minutėse ieškau šimtmečių ai
dą Simtmeč:-; ngsniuose noriu 
surasti, kiek y r* svarbios dabar
ties dulkėse subrandintos žmo
giškosios širdies paslaptys". Tai 
vis, galima sakyti, amžinosios 
pflrtifr* temer. Foetiaž jų vertė 

: pzreiria. įm> .'iia^Įfec ftri»»Alu-
x o termos ata-ciuese ir nuo žo-

būti gilios minties, kai eilėraščio j ir sudegę 
forma čiuožia tiK paviršiumi ir 
nesulydoma su turiniu į neatski
riamą ir gerą naugę. Ne kartą 
daugiau poezijos laimima kaip 
tik su mažiau pretenzingais eilė
raščiais, mažiau autoriaus iš
mąstytais, bet daugiau širdimi 
išgyventais. Vienu iš tokių galė
tų būti ir "Kur dabar gyvenu": 

Kur dabar 
gyvenu, 

tik nukritusių lapų pavėsis, 
virš tylių 
vandenų 

išsiskleidžia vidurnakčių 

žaibai — 
mirę paukščiai, nukritę į naktį, 

priartėjus 
riba, 

kur užginta svajoti ir degti... 

ir sudegę 
žaibai — 

šiltų vasarų 

šviesos, 

šviečiantis turtas, 

Kur dabar 
. 

džio vaizdinės funkcijos visame 
eilėraščio kontekste. 

Šiuo kriterijum sveriant J-A 
Jūragio naują knygą, dar labai 
būtų sunku užčiuopti origina-18f 
liuosius ir labiau ryškius auto-i 
riaus bruožus. Daug kur suskam-j 
ba aidesiai iš kitų šios dienos irtSe 

netolimos praeities mūsų poetų.': 
Ne visada padeda ir pastangos' 

kai mylėjau 
labai, 

kas giliausioj svajoj sukurta. 

atminimai — užgesęs metalas 

vandenų, 
auga dar neiškilusios salos, 

• TECHNIKOS ŽODIS, 1977 
m. balandžio — rugsėjo mėn., 
Nr. 3-4. Leidžia Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų sąjun
gos Chicagos skyriaus Techniki
nė spaudos sekcija. Šiam numer-
riu: medžiagą sutelkė ir jį reda
gavo Juozas Rimkevičius. Admi
nistruoja Antanas Brazdžiūnas, 
7980 West 127 Street, Pa4os Park, 
II 60464. Prenumerata 6 doi. me
tams, studentams — 2 dol. me
tams. 

Naujas, dvigubas žurnalo nu
meris yra 144 psl., gausiai iliust
ruotas nuotraukomis. Juo mini
ma mūsų inžinierių ir architektų 
sąjungos išeivijoje 25 metų su
kaktis. Leidinys pradedamas 
trumpu, bet labai prasmingu 
redaktoriaus žodžiu, kuriame, be 
kita ko, sakoma: "Mūsų profesi
ja savo giliausia samprata ir pa
skirtimi yra ne vien kasdieninės 
duonos pelnytoja, bet intelektu
alinė užduotis galinėtis su gam-

(Nuketta i 5 psL). 
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JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ IR {VAIRIOS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC 
(LICENSED BY VNBSHPOSTLTORG) 

VYRIAUSIA (STAIGA: 1778 BR0ADWAY, N£W YORK, R. Y. 18018 
TEL — 581-6590; 58IJ728 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žeimausknms kafnomfc pasirmknflui įvai. 
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, deitadJetttosa Ir 
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet 

M 0 S C S K Y R I A I S 
Afleotown, Pa. — 128 TBghman Street ..„„..._ _ ~ _ — ^ — 
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street , ,, „. .____ L... 342-4240 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Aveune -
Buffalo 12, N. Y. — 781 FŪJmore Avenue 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue _ _ _ . 
Chicago. n t 89829 — 2808 West SS Street _ _ _ _ _ . . 923-2787 
Chicago, m. 60999 — 1853 West 47 Street - , - ,, , 379-8753 
Cleveland 13, Obio —1028 Kenlhvnrth Avenue , . , 7f\. 
Detrofc 12, Mich. - i 11801 los Campao Avenne , .. ., 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue •~-_~_~~«^w^_~_____»__^^_^______.„ 
Hartford 6, Conn. — 122-128 Hiflside Avenue , . .,.., ,.,., ." 
Los Angeles 4, Cafif. — 159 So. Vermont Aveme ^ 
New York S, N- Y. — 78 Second Avenue -M_»^_»_~^»»^»«»»^^--^^_»__^ -^ -.__„m. €74-13 
New York S, N. Y. — 324 E. 9 St .. , , , , . , 
Mani Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St. „, , 
Philadolphia 23, Pa. — €31 W. Girard Avenue -.,., ,,. , „.,„.... „ 
Phoenix, Ariz 85927 — 22047 Black Canyon Hwy. , , 
Rahway, N. J. — 47 Eatt Mflton Avenue . ,,,,, .,, . ... _ fgi. 
SUver Springs. Md. — 1002 Kennebec Ave. ,. 
South RJver, N. J. ~ 41 Whttehe*d Avenue ,. , .,. ..,,, , 
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Mmsflus Street • 4 4 M M 
Woodha^ea Queens, N Y 11421 _ 80-14 Jamafca AWL •... ,,, -,. n. . ... . . 

ffAVU STfRIA* 
LAKEWOOO, N. J. 08701 — 234 Second St — - - - • - ,, , 
HF»KIMFJt. N.. Y. — HUBĘNttAS *D. „ - , 
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bWft 3 4 t 
ros desnrngumu ir jos stropia: 
saugomomis ra~Iaptim;s. Xežiū-
-int šio tvirtinimo, susitelki vien 
v.< ties profesiniu tobuiėfina ir 
pamiršti kitas žmogiškas verty
bes ir rautimus rūpesčius būtu 

ranfc apsiribojimas nuo mus 
su-»3nxios aplinkos. 

"Taip suvokiant lietuvio tech
nologo paskirt? ir užtlav.'nius,-
b.mrlo noras bent dalinai snsn-
muoti^atiiVus darbus. Dalinį a 

i iškaltus klausimus. sakymą 
skaitytojau. ra«į Šio numerio 
puslapiuose. Gvildenamos temos, i 
atlikti darbai, skyrių istorinės ap
žvalgos rodo, koki platų dėmesį 
Sąjunga skyrė visoms kultūrinio, 
tautinio ir visuomeninio veikimo 
apraiškoms". 

J'ibiliėjino 'Technikos Žr>-
džio" temos ir autoriai: Ameri
kos Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjunga 1951-1976" (Br. V. 
Galinis) rlnžinierių įnašas mūsų 
enciklopedijoms (Jurgis Gimbu
tas) ; Konkursai ir parodos 
(B. Lukšaitė - Kovienė); Moks
lo ir kūrybos simpoziumai ir 
ALIAS (M. Krasauskas); 'Tech 
nikos Žodis" ir Sąjunga (V. 
Jautokas); Ūkinių studijų centras 

V izg rdos , V. Žiliaus G žum-
bakienės ir kt. 

DVIEJŲ LATVI r 
DAILININKIŲ PARODA 

JAUNIMO CEN i R E 

•ja Jau-
rengia 

Latvių dailininke Leidę Vintere Ora prie sava tapybos darbų Jos paveikslu 
paroda kartu ;u kitos latvei dailininkas — Mirdza Ra/aels darbais t>os ati
daryta mūsų M. K. Ciurlionnio galerijoje, Taunimo cantre, Chicagoje, spalio 
44 d. 7 vaL vak. Lelde Vintere-Ore ir Mirdza Rafaels dailės paroda Čiur
lionio galerijoje tęsis iki spalio 16. 

:—i—c 

Kultūrine kronika 
SOLISTTJ PROGRAMA 

KAVTNFJE 
VERTINGA KOLEKCIJA 

M. K. ČIURLIONIO 
G A L E R I J O J E , 

JAUNOEO C E N T R E 

Šiandien ir r y t o j (šeštadienį 

Praplėstosios Jaunimo cent
ro kavinės atidarymo iškilmės 
ir vakaras įvyksta Chicagoje į 

( R A Mažeika); Mihų mirusieji i 5 i a a d i e n 7 v a l . 30 ^ v a k . M e _ ; fa. sekmadieni) d a r ga l ima ap-
(J. Rimkevičius); Vėliausieji ar- Į x&są p r o g r a m ą a t l i k s g o b t a i ž i ū r ė t i labai gausią ir vertingą 
chitektų darbai ir kt. Plati orga-; N e r i j a L į ^ i c ^ ir Bernar- d r . Gedimino i r Dalios Bylų, 

me mzmienų ;r architektų! ^ P r a p u o l e n l B w J i e m s a j ^ . a d v . Valdemaro i r Kar in Bylai-nizar. 

M. K. Čiurlionio -
nin-: centre. Chicag' 
dviejų latvių dailininkių - - Lei
dę Vintere-Ore i r Mirdzi Ra
faels dailės darbų parodą. Pa
rodos a t idarymas a einant] 
penktadienį — spalio 1 ' d. 7 
vai. vak. 

į J . JASICNO IR V. V SELKCĮS 
TAUTODAILIMO 

POBŪDŽIO PA. ODA 

Jaunimo centro a pa' r.ėje sa
lėje, Chicagoje, šj savaitgali 
(spalio 7, 8 ir 9 d.) vyksta įdo-

! mi medžio drožinių ir audinių 
bei siuvinėjimų paroda, šią Ja-
siūno ir Veselkos dar c u parodą 
rengia putnamieSių seselių rė
mėjos. 

VAKARONft, SKIRTA 
MOKSLO I R K t R Y B O S 

SIMPOZIUMUI 

Ateinantį penktadienj (spa
lio 14 d.) Jaunimo centro kavi
nės kultūrinės ' vakaronės po
kalbis suksis ap ie lapkričio ga
le (Padėkos dienos savaitgaly- ' 
je) Chicagoje įvykstantį didįjį 

veulos kronika. , p a n u 0 8 ^ ^ ^ K a m i n s k a s 

• A. Piročkinas, PRIE BEND- j 
RINES KALBOS IŠTAKU. j J . , 1 • »-• * 
T . , , . . j , ' ! j apaštalą ir evangelistą sv 
Tablons.<io gyvenimas ir darbai 

Matą. 
•ocn m n . T -J - ' «<w • iMinn t Marijos apsireiškimo Fa-įSou— 1904 m Lekrvkla ^<->lcs_! _. ' . . . 

'•- — - - • - " ' (tonoje 6U metų sukaKti, spausdi-
„ I narnai kun. A Steigvilo straipsnis 
Savo . i . r - a , « 2 y g i s s u M a r ! j - a - S a v o dramine 

. . . . . j struktūra gana įd~mus Prano 
. .. „ m f v . ų . J u b : ! i e _ !Pusdešr io Darašvtas S.-. Kazimie-
,ų . Pratarmes p r a į o p a į o - L & ^ ^ ^ ^ d f n . 

Dz.r jg: a n =-.1 id",.,:s \ ^ . - A k m e n y s J l e l i j V>. g ^ t e . 
mos ir antraštės: Smėl o sauja 
(Stasys Žilys), Motina ir duk ė 

!as", Vilnius 1977 m. Veikalą au
torius dedikuoja: 
Mater — V Iniaus Universitetui, 
švenčiančiam 400 

Pratarme 
rna: 
tuvių kalbotyros laimėjimais, ne
galime nutylėti ir vienos spragos: 
žymiejf kaltininkai Jaunius, Bu-
ga, Jablonskis tebelaukia j ^ Į o ^ ^ i , * ^ A f e ^ i r j f c 
SKirtų monografijų. Tuo atžv,!- U j y j ų ^ ^ t a f a v f m ą . Reli-
giu labai asiliKta nuo li:era*uros ' . • • ' 1 .,-L~ * „ 
c , , , , . . _ , „ > gmio gvremmo kronika. Zurna-
:.io.<s!o . Si mu^ų kalbotyros spra-!. •-,.' , _ , A„-V„:„U, ^„ 

7 į. į ias iliustruotas daii nin^ų pa-
*'-:rri*i-~- į veikslų nuotraukomis ir dail. Sese-

Mokslo ir kūrybos simpoziumą. 
čių, ta ipgi Dalios Bylaitienės | Pokalbio moderatorius inž. J . : 

motinos dr . V. Sruogienės i r ' Rimkevičius, pradžia 7 vai 30 
Bylai t ienės duk te rs Aušrinės mjn. v a k . 
M. K. Čiurlionio galerijoje. Jau- ' 
n imo centre , i š s t a ty tus dailės j " " " " " ~ ~ " " ~ ™ " " " " " " " " " " ~ ™ " " ™ " ~ ~ ~ " ™ ~ ~ ™ , ™ ~ ' ~ ~ — ^ — — 
rinkinius Viso 75 kūriniai gc- ' ̂ niiifiiiiiiiiiiiititliiifiiiliiiiiiiiiiiiiititfitlliliillimittlIlIUHUlIMBinuilUltuiUlUiiif-^ w*<r 

Viešnage Skandinavijoje 

(Atkelta iš 6 pusi.) 

t viso p a p i l i o kalbas. Deja. jo gimtinę dėl 
Ifliko stokos neteko aplankyti. Ji \ r a dar 
kiek toliau už Kopenhagos. 

Nors danų proėviai vikingai prieš 1000 
metų plačiai Europoje viską grobė, plėšė ir 
kolonizavo, ne ir Anglijos salas kuri laiką 
valdė, ber šiandien Danija yra ramus žemės 
ūkio ir žvejybos kraštas, sukūręs vieną iš 
moderniausių socialinio draudimo sistemij. 
Danija, dėka plačiai ir gerai 'švystytų \-a.ii-
namit liaudies universitetų, kaimuos jTa. iš
kilusi į pavyzdingiausią žemės ūkio kraštą. 
3.įaugusiems liaudies universitetų yra 60. 
J e b'.:v\ pradėti steigti 1S44 me*ais kun. ir 
poeto Grundtvigo. Juose daug dėmesio krei
piama j tautini ir moralim auklėjimą, žem
dirbystę i r amatus. Ūkininkai yra susiorga-
r-itavę j koperatyvus. 

Paliekant mielus Skandinavijos kraštus, 
vėl prisiminė birželio 9-13 d. Stockholme į-
vykusioje Baltistikos studijų konferencijoje, 
Švedijos švietimo ir kultūros nūnisterio ati
daromoje kalboje pasakyta tikrovė: "Nors 
Baltijos kraštų teritorijos geografine ir isto
rine prasme yra čia pat, bet dabar daugeliui 
švedų jos atrodo taip tolimos ir neprieina
mos..." I š tikrųjų geležinė uždanga t a rp 
Šiaurės Europos žemyno ir Baltijos kraštų 
y r a užsklęsta labai stipriai. Nepamatysi 
Skandinavijos kraštų turistiniuose žemėla
piuose ir brošiūrose Vilniaus, Rygos ar Tali
no. Vel'ui jų jieškosi. Maskva — Leningradas, 

uIimliiuHir.il 

Poeto Ir kunigo, liaudies universitetų -teigJjo, N. F. 
S. Gruntvig'o atminimui pastatyta bažnyčia Danijos 
sostinėje. Kopenhagoje. 

*aip. Tik per Maskvą gali pasiekti okupuo
tuosius Baltijos kraštus, bet r.e kitaip, ir tai 
sugaišęs pusdienį ar daugiau. 

O iš Stockholmo ar Oslo taip arti Baltijos 
kraštai... Deja. ten patekti nėra taip lengva, 
kaip j laisvuosius Skandinavijos kraštus. Čia 
užteko parodyti pasą, ir keliauk sveikas to
liau j sekantį kražtą. Bet, jei norėtum patek
ti į savo gimtąjį kraštą, tu privalai paduoti 
prieš pusmetį prašymą, dažnai be vilties, 
kad būsi įsileistas. O jei ir įsileis, t a i net be 
teisės kur nors toliau nuo Vilniaus aplankyti 
savo tėvų kapus. Žmogaus teisės ir laisvės 
ten yra nesuprantamai iškreiptos, ten jų vi-

I r taip prabėgo 14 d., keliaujant per Skan
dinavijos kražtus. Kelionė ilgai liks atminty
je. 

: a * o » 
r a i žinomų dailininkų: VI. Di
džioko. V i k t Pet ravič iaus , A. 
Elskaus , A. Dargio, Vyt . I^no, 
A. Kurausko. V. Balukienės, Z. 
Sodeikienės, A. Sutkuvienės, V. 

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI BR BRANGENYBES 

Pardavimą* fa- Taisymas 
2646 W. 69th Street 
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Į (kun J. Prunskis), Maldos apaš-

I j 1977-1978 METU EKSKURSIJOS I LIETUVA j 
1 AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. ffesfent Ave., Chicago, Illinois 60643 
Tel.— (312) 238-9787 

Another good reason to come under our vving. 

ga ir bandoma kiek 
ii čia minimu veikalu, 228 psl., j , & M e r C f > d e s , . , a i a i s . 
leid niu. 

Reikia pasidžaugti, kad tas,! • SKAUTŲ AIDAS, 1977 m-
galima sakyti, mūsų bendrinės i rugsėjo n^ėn. Lietuvių skau'u 
Valbos tėvo J. Jablonskio gyveni- Į mėnesinis žurnalas. Leidžia LSS 
mo laikotarpis, kuriame susifor- j Tapybos pi-mija. Vyr. redaktorė: 
mavo bendrinė lietuvių kalba, Sofija Jelronienė, 6111 S. Cali-
sioje studijoje aprašytas visapu-
siška; ir išsamiai. Knygos turinys 
suskirstomas i dvi dalis. Pirmoji 
dalis — Kelio pradžia. Jos posky
riai: Vaikystė, Gimnazija, Mask-
/tiS universitete. Antroji dalis — 
Carizmo gniaužtuose. Jos posky-
r a i : Be savo vietos, Mintaujoje, 
Pirmosios vagos, pirmieji barai, 
Es'ų žemėje, "Lietuviškos kalbos 
gramatika", Š:aurės vėjo genamas, 
Tremtinio dalia. 

• MŪSŲ 2INIOS, 1977 ra. 
spalio mėn. 2 d., Nr. 13. Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje dvisavaitinis, iliustruo
tas biuletenis. Redaguoja Algi
mantas Kezys, S. J., ir Antanac 

Saulaitis, S. J. Administruoja 
Petras Kleinotas, S. J. Redakci
jos ir administracijos adresas 
5620 S. Claremont Ave., Chicago 
III. 60636. Siunčiant leidinį paš
tu, bent 5 dol. metams. 

Gražia simboline prasme apie 
Gordijo mazgą rašo A. Tamo-
šai'is, S. J. Duodamas pokalbis sr 
Chicagos jėzuitų vyresniuoju kun. 
J. Vaižniu, liečiant vienuolyno 
ir Jaunimo centro rūpesčius, pri
simenama R. Daunoro koncer-' 
tas Jaunimo centre (R. Kasparas), 
plati jaunimo veikla, lituanisti
nės mokyklos, baltų demonstra
cija Washingtone, Ateitininkrjff' 
kongresas Clevelande, lietuviai 
jėzuitai Urugvajuje. 

fomia Ave., Or'cago, ILL. 60629 
Administruoja Augustinas Oren-
tas, 6842 S. Campbell Av., Chica
go, 111. 60629. Metinė prenume
rata 5 dol , garbės nrenumera'a 
10 dol., garbės leidėjo prenume
rata 25 dol. 

Žurnalas yra puikus skautiš
kųjų ir lietuviškųjų *emų jun
ginys tiek tekstuose, tiek gausiose 
nuotraukose. Verčiant puslapius, 
vis atsiduri tai gamtos draugystė
je, tai pasaulio skautų rate, tai 
klausaisi pasikalbėjimo apie pašto 
ženklus, tai keliauji i Vl-tają tau
tinę stovyklą Australijon, tai mo
kaisi pirmosios pagalbos... 

NAUJI SKRIDIMAI (CHAKTERS) Į VILNIŲ 
AMERICAN LfiKTUVAIS I š N E W YORKO: 

SU PAN 

t* -

Išvykimo datos : 1978 m vasario mėn $669.00; kovo mėn. 
^691.00 ir $746.00; balandžio mėn. $746.00. 
Kalėdinė kelionė 1977 m GRUOI>£IO mėn. 20 dieną — 2 sa

vaičių (Maskva, Vilnius. Ryga) $1138.00. 
1 savaitė Havajuose — 3 sa 'os, 1978 m. sausio 14 d. — 
$564.00. 
Prie visų aukščiau minėtų grupi j gulima jungtis iš Chicagos 

ir visų kitų Amerikos ir Kanados miestų su papildo
mu mokesčiu 

(Prices are based on doubie oceupancy and are subject to change and or 
government approval). 

Taip pat pirduodame skridimus iš Chicagos j Los Angeles 
— kelionė j vieną galą $89.00. 

* : 

VVfehelpyourmaiiey 
put on mor e vveight 

' 

Kviečiame įsigyti šias dvi {domias 
knygas: 

TRETIEJI VAINIKAI 
Lietuvių Poezijos Antologija, daly
vauja virš 50 autorių kietais vir
šeliais $6-00 

K A R Ū N A 
Anatolijaus Kairio istorinė poema, 
trys istorines dramos iš Mindaugo 
taikų, 316 pusi., iliustruota, kie
tais viršeliais $6 50. 

Užsakam abi knygas kartu $10.00 
Užsisakyti: 

DIALOGAS, 4304 W. 55tb Str„ 
Chicago, m 60832 

YOUR MONEY B DIFFERINT THAN* YOU. The 
more vveight it puts on the better. The fatter 
it gets the healthit>r it is. But it doesn't get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make if grow. And thats vvhere u'e can'help 
—w1th our hlgher-than-bank interest rates. 
LOOK VVHAT IT CAX DO! The chart at Ieft 

shows all the 
7*% 
7%% 

8.17%=r 
790%=r 
7.08%=-
6.81%^ 
5.39%^-

higher-than-
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much 

nterest you want to eara and vvhtch! 
ederal account is right for yeo. 

\VATCH Y(H1? M(ATY FATTEN W. Once 
ou've opened a passhook savings or cert if leate 

iccount at Standard Federal. just sit bade and 
vateh your money grow. VVe give your money 
he interest H needs to really put on vveight. 
ne interest you can count on to make your 
nanciai pieture biighter and more secure. 

START RIGHT NOVV. Stop by the Standard 
ederal of f ice nearest you and open an 

iccount that j^ves you higher-than-bank 
nterest rates and "fat money." It's the 
asiest vvay to 
nake thin money 
put on vveight in a ^ s ^ 
hurry. 

CoiBetnMMrour Mring.~ 
WecMewtall 

L K. RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJU SĄJUNGA { 

• LAIVAS, 1977 m. rugsėjo 
mėn., Nr . 9. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas . )^ 
Leidžia Marijonų vienuolija. R e - , g 
daguoja kun. J. Vaškas, MIC. R e - Į l 
dakcijos ir administracijos adre- įS 
sas: 4545 W. 63 rd. St, Chicago, g 
11 60629. Metinė prenumerata § 
JAV u Kanadoje—4 do!., kitur— S 
Sd6L -

Pats redaktorius 

I 

ralo a?;e 

I WAGNER and SONS I 
TYPEWRITERS, 5 

APPtNG MACH1VES g 
AND CHECKWRfTER8, I 

Nvomoja, Pardunda, įtaiso : 
Viri 50 metų patikimaa jums g 

patarnavunaa. • g 
Phece — 581-4111 | 

g 5610 S. Pclaakl Bd» Chkaffa | 

liUHIUlUliUUUlIUlIlIHUlIlIlIlIUlUIIUJv 

Ė! t STANDARD FEDERAI. SAVINGS 
HOME OrTTGE 

4192 Ardier Avenue (at Sacramento) 
Chicago, Dlinois 60032, Phone 847-1140 

• 
6141 Archer Avenue (at Austin) 

Chicago. TMmois 60638. Phone 767-5200 
• 

2555 West 47th Street (a t Rockwell) 
Chicago, Olinois 60632. Phone 523-1083 

• 
301 West Galena Boulevard 

Aurora, EEnote 6O507. Phone 892-1140 

21 Boulder Hitl Pasą 
Boutder HiH. nitnots 60538, Phone 887-1168 

• 
SI 00 Forest Avenue 

Downers Crove, Dlinois 60515, Phone 963-1140 
• 

94th and Roberts Road 
ckory Hills. niinois 60457. Phone 596-5650 

• 
Hitl Creek Shopptng Center 

ckory Hills, Illinois 60457. PhOfle 569-1977 
• 

23 North Mate Street 
LombMd, Olinois 69146. HMM 07-1149 

telkia liias persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti ir leidžia 

<<LKB KRONIKOS" knygas. 
Jau išleista 3 tomai Kronikų lietuvių kalba, o 

1978 m. bus išleistas ketvirtas tomas. 
Lojolos Universiteto vardu šiemet išleidžiamas "I>KB 

Kronikos' pirmas tomas ispano tr pirmas tomas anglu kal
bomis, kurie bus ptafiai paskleisti tu kalbu kraštuose. 1978 
m. bus leidžiama ant ras ir trečias tomai. 

Jų išleidimui reikalinga didelių piniginių išteklių. 

Mieli lietuviai! Skaitykime «4IJiB Kronikos" knygas fa
savo aukomis remkime ju išleidimą. At'ikime savo pareigą 
persekiojamai Bažnyčiai h* pavergtai Tautai, 

Aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos 
nuo federalinių mokesčių. Aukojusiųjų ne mažiau kaip 100 
doL pavardės bus {rašomos leidžiamose knygose. 

Aukas siusti: L. K. Religinės šalpos Rėmėju Sąjunga, 
6825 So. Tatotan Ave., Chkogo, III 60629, l'S.V 

Kur veikia šios organizacijos skyriai, aukas galima 
įteikti jų vaidyboms. 

LKR6 Rėmėjų Saįungos Valdyba. 

i 

«••» 

| Siunčiu "LKB Kronikos" knygoms leisti 
I Aukoju persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje remti 
| Vardas, pavardė 
i Aidresaa 

file:///-a.ii-
http://uIimliiuHir.il
file:///VATCH
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Viešnagė Skandinavijoje 
Hį&**,"?"--V'}.y •• ' v ; , : • • 

*5WB8?flf^Wf'*'Wf?>ci**>"5 fs^m-^m. 

(Atkelta iš 4 pusi) 
pro jas trykštančio vandens fontanų. Obe
liskas vaizduoja gyvenimą, ne vieno žmo
gaus, o šimtų. Apačioje jie ant savo pečių 
laiko džiūgaujančius vaikus. žmogiškos fi
gūros yra iškal os obelisko gra; nite, jų ten 
esą 1112, o parke skulptūrų dar apie 250. 
Aplink obelisko pakopą liejad va-.deiis fon
tanai. 

Eini iš Vigeland skulptūrų parko ir vis 
atsigręžęs žiūri atgal, galvodamas, kad Vif e-
lando kūrybinė vizija neaprašoma; 'ai šių 
laikų unikumas, kur skulptorius paliko savo 
tautai amžiną atmi -imą ir pr.-i idžiavircą. 

Šalia parko yra G. Vi~olan.'c s ūdija ir 
QWltli i iui namas, kuriame yra 1650 
skulptūrų škicrų. eski-ų, 423 plokštės ir gra
viūros medyje ir ?iaip įvairių graviūrų ir fi
gūrų škicų, viso apie 11000. Jo bronzos ir 
granito skulptūrų yra ir įvairiose Oslo mies
to aikštėse. 

Atrodo, kad Norvegijos tauta savo kultū
ros reprezentantams, rašytojams meninin
kams, muzikos žmonėms pagerbti nepagailė
jo miesto aikščių. Jiems skirtų skulptūrų 
čia visur apstu. 

Miestas Oslo vardu pradėtas vadinti tik 
10 šmt. Prieš tai jis buvo ilgai vadinamas 
Kristianija. Nuostabiai gražūs vaizdai už 
miesto, žiemos olimpiadų aky kalne, iš kurio 
a siveria Oslo miesto ir jo plačių apylinkių 
nuostabi panorama. 

Turizmo vadovė, atvežusi j šią vietą, 
pranešė, kad čia užtruksime apie pusvalandi 
laiko. Bet besigėrėdami šios vietos grožiu, 
nepastebėjome, kaip tas pusvalandis greitai 
prabėgo, ir jau laikas atgal j autobusą. Va
dovė, suskaičiavus keliauninkus, niekaip 
nesuranda mano žmonos. Juokdariai sa
ko, kad ją pasigavo Norvegijos pasakų tro
liai. Kiek palaukus ir pajieškojus, vadovė 
man sako, kad čia pasilikčiau, kol mano žmo
na atsiras, o jinai turinti važiuoti toliau. Pa
silikau. Pagaliau, visa nušvitus, atsiranda ir 
mano žmona. J i sako, kad keltuvu buvo už
važiavus į sky kalno viršūnę, iš kurios atsi
veria nepaprasti vaizdai į fiordus, o be to, 
padarius daug nuotraukų. Bet kaip dabar 
grįšim atgal: nei jokio taksi, nei autobuso? 
Bet štai atvažiuoja nauja ekskursantų gru
pė. Jų šoferiui pasiskundus, kad mes atsili
kę nuo savo grupes ir neturime jokių prie
monių grįžti atgal, jis maloniai pakviečia 
sėsti j jo autobusą. Ir per pusvalandį tik mu
du du dovanai atveža prie miesto rotušės. 
Oslo miesto žmonių paslaugumas neapsako
mas. 

Po pietų apžiūrėję miesto kai kurias įdo
mesnes vietas, pas senutę gerai išsimiegoję, 
ryte išsirengėme į vadinamą trijų dienų ir 
naktų "Viking tour of the f jords'. 

Vikingi? keliais per fior.lt >s 

Tai buvo viena iš nuostabiausių ir įdo
miausių išvykų Skandinavijcs viešnagėje. 
Ją pradėjome nuo miesto rotušės autobusu. 
Kiek pasisukinėję po miestą, pravažiavę 
įdomenses vietas: karaliaus rimas kuriuos 
supa visiems prieiramas parkas, išvažiavo
me iš miesto, bet ne į laukus, ne į lygumas, 
O tiesiog į fiordus, k.irie giliai įsiveržę į 
Norvegijos žemyną ir Oslo mies ą. 

Norvegija. savo jūia, fiordais ir kalnais 
yra patrauklus kraštas, turistų mėgiamas. 
Jei pataikei paeia-.ie pavasario grožyje, kurį 
kaip tik radome birželio viduryje, kada ilgos 
die ios, trumpos šviesios naktys ne tik Oslo 
miestą pavertė pasaka, bet ir Oslo —Bergen 
pravažiuoti fiordai autobusu ir laivu buvo 
pačiame grožyje, vietomis kalnai ir jų slė
niai sniegu apsidengę, pasipuošę tekančiais 
nuo kalnų viršūnių kriokliais, kaip ka pi
nais, žalia augmenija.. Kalnų viršūnėse, jų 
Slėniuose augmenija skurdi, vietomis mažiu
kai berželiai, samanynai. Fiordai, jų skar
džiai ir slėniai primena norvegų tautos pa
sakų pasauli, juose besislapstančius trolius 
ir gnomus. Tai vikingų laikų pasakų paliki
mas. Apie juos ir dabar yra kalbama ir ra
šoma. Vieną tokį "trolių" su savimi vežėsi 
ir mūsų keliones palydovė. Bet jis buvo ma
žiukas, su viena akimi ir ilga barzda. 

Troliai yra ypatingi norvegų tautos pa
sakų didvyriai. Jie lindį tamsiuose miškuose, 
gyveną tarp samanotų kalvų, fiordų olose. 
Jie visada tykoja princesių, kurias pasigavę 
nusiveda į savo olas. Troliai esą žmogaus iš
vaizdos, vienaakiai, augą pamažu Kai kurie 
labai aukšti. Tik, girdi, visa laimė, kad jie 
kvaili, negražūs, bet jie vienas kitam esą 
gražūs, o dar ir mėgstą įsižiūrėti mergaites. 
Mažieji troliai pasakose pasineria į vandenį 
ir ten groja mažais smuikeliais, kai vanduo 

trykšta iš fonatanų ar skardžių. Trolių apstu 
ir jūroje, kur jie labai pavojingi jūrininkams, 
ypač žvejams audros metu. Užtenka tik pa
statyti trolių, ir jau žvejys sveikas dingęs... 

"'e veltui ir No r.-egi jos tautos didysis 
koui. o itorius E v a r d Grieg savo muzikinė
je; l-.l.ryboje yra panaudojęs tuos norvegų 
pasakų rolius ir g e m u s : šokančius, dai
ri ~jr: ei s ir smuikuojančius čiurlenan-

antlery. C ir a s kompozitorius sau 
no poilsio vietą yra radęs fiordų kalnų 

pakriaušėje iškaltoje nišoje. 
Fiordų kalnų skardžių keliais tik prityrę 

."cre.iai gali vaiL-1 i. Jie siauri, bavsiai vin-
2- c i caž ai už i!:a.-lama ant pačios kalno 
virjsr*da, kain ant :až:\včios bokšto. 

Kas yra tia fiordai? Tai gili, siaura, ilga, 
dašnai sako'a kelių dešimčių kilometrų ilgio, 
į žorayuą isibrėžusi jūros įlanka. Jų krantai 
aukšti, statūs, kaip sienos, uolėti, išraižyti 
tekančių nuo sniegaotų kalnų viršūnių 
krickilų. kaip j uoste; besidriekiančių žemyn. 
Daugelio kraštų pajūriuose yra fiordų, bet 
sakoma, kad ryškiausiu ir spalvingiausias 
yra Norvegijos S.ogne 180 kilometrų ilgio 
fiordas. Geologai sako, kad tai nugrimzdusių 
ledynų išgilinti pajūrio kalnų slėniai. 

Kai kur, nusileidę į pakalnę, pravažiuo
jame mažus namelius, ypač artėjant prie 
Bergeno. Tai vis miestiečių vasarojimo vie
tos. Vienoje kalnų viršūnėje sustojome, kad 
pasigėrėtume iš arčiau pakelėje gulinčiu snie
gu. Ir kieK čia buvo džiaugsmo turistams iš 
Argentinos, kurie, išlipę iš autobuso, puolė 
braidyti prie kelio esančiame sniegyne, pra
dėjo vienas kitą mėtyti sniego gniūž.ėmis. 
Jie sakė, kad sniegą matą pirmą kartą. Tokie 
buvo penki iš Buenos Aires miesto. 

Trijų dienų fiordais kelionėje pusryčius, 
pietus ir vakarienę valgėme labai puošniuo
se ir patogiuose kainų viešbučiuose. Viena
me net norvegų tautinių šokių vakaras bu
vo surengtas. 

Pusdienį plaukiame laivu. Laivas ne tik 
paėmė keliasdešimt keleivių, apie 12 lengvų 
mačinų, bet ir mūsų didžiulį autobusą. 

Laivu važiuojant, vėl nauji, vienas kitą 
pralenkia fiordų, kalnų ir nuo jų besidrie
kiančių krioklių vaizdai. Jei autobusu va
žiuojant visa tai matėme nuo kalnų viršū
nių, rangėmės jų raitytais slėniais, tai dabar 
uauėmės iš apačios į viršų. Šioje kelionėje 
radome pačią įdomiausią kurortinę vietovę, 
įsispraudusią tarp kalnų, vienoje mažoje 

• 

Turistinė Norvegijos atrakcija — medine bažnytėM 
Bargund vietovėje, sta:yta apie 1150 metus 

Gustavo VtgeUado skulptūrų alėja jo vardo parke Oslo mieste, Norvegijoj • 

Gustavo Vigelando skulptūra Norvegijos sostinėje, 
Oslo nuesie, skulptoriaus vardo parke. 

kalno plokštumoje. Tai Ulvik vasarvietė, ant 
kra :to vieno iš gražiausių Norvegijos fiordų, 
apsupto kalnyno. Nakvojome čia dar visai 
naujame viešbutyje. Vakarienės metu klau
sėmės E. Griego muzikos, kurią grojo smui-
ki.inkas, palydimas r/ianisto. 

Ir fiordų slėniuc •;_' radome po kelias ma
žas žvejų gyvenvie.t .. Nameliai maži, su ne
dideliais kiemeliais, atsirėmusiais j kalno pa-
šlai c Pravažiuoja i• Lordai upę, kelionės 
vado.ė pasakoja, kai Lioje upėje yra labai 
daug iašiCų. Bet sve imšaliams leidimas žve
joti vienai die.iai kaštuojąs 800 kronų, apie 
150 dol. 

Bargund vietovėje aplankome 12 šimt
mečio Stave Chutca —medinę bažnytėlę, 
statytą ypatingu būdu, nepanaudojus jokių 
vinių. Ji yra išsilaikiusi 900 metų, seniausias 
medinis paminklas pasaulyje, įrodąs statybi
nį medžio patvarumą. Ji yra dabar saugoma 
kaip muziejinis turtas. Tai šiaurės pagoda. 
Talpos — apie 80-100 žmonių, priekyje ati-
tver a aiks'elė, altoriavs sienelėje, jo skry
nelės sienoje, išraižyti Kristaus veido bruo
žai. Dviejų eilių mediniai suolai, sienose ne
ryškūs piešiniai iš šventųjų ar Kristaus gy
venimo. Tai vis dar iš vikingų laikų išlikusi 
ypatingo stiliaus bažnytėlė. Šalia nedidelis 
kapinynas. Iš bažnytėlės stogų iškišti lyg ir 
ragai. Tai senųjų laikų vikingų galvų pa
puošalai. Kiti sako, kad per tuos ragus, baž
nyčią pašventinus, buvo išvaryti velniai. Vie
tovė kalnuota. Norint bažnytėlę pasiekti, rei
kia gerokai palypėti siaurais laiptais į kalną. 

Trečios dienos pavakariais pasiekiame' 
tarp septynių kalnų įsispraudusį garsųjį 
Norvegijos Bergeno uostą, žvejybos ir pre
kybos miestą. Girdi, Bergenas yra taip įsis
praudęs tarp 7 kalnų, kad jo gyventojams 
toliau plėstis nėra kur, nebent lipti į kalnus, 
kurie yra aukšti, statūs ir paskendę smul
kiuose debesyse. Ir vėl nakvynės problema. 
Bet, laimei, elegantišk me Termin 1 viešbu-
tvje gauname gražų ir erdvų kambari. Ir 
čia viskas labai brangu kaip ir vi oj Skan
dinavijoje. Brangiau kaip New Yorke. 

Rytojaus dieną aplankėme kompozito
riaus Edvardo Greigo gimtąjį namą, jo ir jo 
žmonos kapą. Tai labiausiai Bergene lanko
ma vie a, vadinama Troldnagen, 5 mylios už 
Bergeno. Edvardo Griego tėvo "Statytas Vik-
torijes laikų stiliaus, dviejų aukštų namas, 
aukščiausioje kalno pakriaušėje, apsuptas 
lapuečių medžių. Darbo kambario langai ir 
salonas išeina j plačius fiordų vandenis. Vie
tovė įspūdinga. Tai čia galėjo Norvegijos di
džiajam muzikui vaidentis kalnų slėniuose 
ir skardžiuose gyveną pasakų troliai ir gno
mai, korių motyvą jis yra panaudojęs ir sa
vo garsioje stotoje 'Per Gyr.t". O ir jo Sol
veigos daina čia \ra geriausiai suprantama, 
kupina ilgesio ir nostalgijos. 

Elvardo Gnego namas erdvus: darbo 
kambarys, pianinas, gaidų rankraščiai. Kom-
poitcrla s kar.j.j to paties kalno papėdėje 
iškaltoje :::š ., iždury oje didelio akmens 
plokš.e ir k.:l u įrašu. Griegas mirė 1907 
metais, ša. vota ir jo žmona Nina, kuri 
mirė 1931 metais Kopenhagoje. 

Pasakojama, kad vieną pavakarę Edv. 
Griegas su draugu laiveliu irstėsi netoli savo 
namų. Kalno pakriaušė, ant kurios stovi jo 
'••amas, buvus taip skaisčiai saules apšvies'a, 
kad Griegas, susižavėjęs saulėlydžiu ir va
karo paukščių čiulbesiu, savo draugui pf.--a-
kes, jog šito kaino pakriaušėje jis norėtų ras
ti sau amžino ^.ilsio vietą. 

Edvardo Griego, vadinamo Šiaurės Cho-
pinu, noras bu v., išpildytas. Tai re "o grožio, 
amžinos vienatis vieta. Gėlės, paukščiai, 
lapuočiai medi;*., kiek žemiau platūs vande
nys, n uos abi a i puošia šio didžiojo Norvegi
jos kompozitoriaus paskutinę poilsio vietą. 

gnomoi dar vis slapstosi šlaituose ir olose— 
Norvegai sako, kad jie patys būtų bever

čiai, jei neturėtų jūros, fiordų ir ežerų. Tik 
saujelė žmonių gyvena ant akmenuotos že
mės, kaip jie sako, ant akmenų krūvos, o visi 
kiti jūroje. Tris ketvirčius krašto užima kal
nai, fiordai, tuščios dykumos ir sniegynai. 
Miškai užima kitą ketvirtadalį. Miškuos pu
šys, eglės ir beržai. Tik 4 proc. dirbamos že
mės. Norvegijos pakraščiais yra išbarstyta 
150,000 salų, salelių. Norvegai sako, kad 
nors žemė juos yra padalinus ir plačiai išmė
čius, bet jūra juos vėl sujungianti. 

Tai iš čia prieš 1000 metų, kaip ir iš kitų 
Skandinavijos kraštų, drąsūs vikingai plėšė, 
gro'^ė ir kolonizavo tolimus Europos kraštus 
rytuose ir vakaruose. Net Šiaurės 
Ameriką dar prieš Kolumbą, buvo jie 
pasiekę. Tais laikais jie Europos žemyno žmo
nėms buvus didelė pabaisa. Todėl ir bažny
čiose buvę giedama: "A furore Normanorum 
libere nos, Domine!" 

Keturių milijonų norvegų tau a savo pre
kybos laivynu užima ketvirtąją vietą pasau
lyje. Norvegų pasisekimas glūdi jų patvaru
me ir preciziniame darbe. Prieš pirmąjį karą 
ir norvegų labai daug emigruodavo į Š. A-
mertką ir kitus kraštus. Bet po karo emi
gracija yra sustojusi. 

Kopenhagoje 
-

Baigiasi viešnagės dienos Bergene ir Nor
vegijoje. Paliekame žaviuosius ir nuostabiuo
sius fiordus ir jų kalnus su sniego viršūnė
mis. Dabar jau leidžiamės į lygumas, į Ko
penhagą, Danijos sostinę 

Iš Bergeno į Kopenhagą oro keliu užtrun
kame 1 vai ir 10 min. Ir Čia per turizmo 
įstaigą greitai gauname patogų viešbutyje 
kambarį su dviem lovom. Nakčiai už 28 doL 
Priedo kuklūs pusryčiai. Miesto centras ir 
Tivolis visai arti. 

Tik apsitvarkius, tuoj rūpėjo pamatyti 
Tivol', Europoje ne urintį sau lygaus įvai
riausių pramogų ir poilsio parką. Įėjimas 4 
kronos, apie 75 cen*ai. Fontanai, gėlynai, 
restoranai, restoranėliai, po atviru dangumi 
teatrai. Viename naujame teatre klausėme 
puikaus simfoninio orkestro koncerto. 

Tivolis 134 metų senumo. Sakoma, jog 
daugelis kraštų bandę pamėgdžioti Kopenha
gos Tivolį, jo pasUinksminimų prašmatny
bes, bet kol kas tai dar niekam nepavykę. 
Jo sezonas prasideda gegužės 1 d., baigiasi 
rugsėjo pradžioje. Ir tikrai yra ko čia pama
tyti, sutikti, ne tik spalvingą Danijos visuo
menę, bet ir daugelio kraštų žmones, prava
žiuojančius pro Kopenhagą. Daug gerai pri
žiūrimų gėlynų, krūmų ir spalvingų fontanų. 

Kalbama, kad Tivolis tai įsikūnijęs Hans 
Andersen pasakų fantastinis pasaulis, č ia 
ir Commedla dell'arte teatras, pačiame 
centre pusantro tūkstančio talpos koncertų 
salė, kur groja ne tik Tivolio sirnfoninis or
kestras, bet koncertuoja daugelio Europos 
kraštų gastrolių vokalistai ir užsienio sim
foniniai orkestrai Įėjimas nemokamai. Žmo
nių grūdasi minios. Tą dieną, kaip tik turėjo
me progos išgirsti Tivolio siinforiinį orkestrą, 
grojantį Edvard Dupy, George Bizet Joseph 
Haydho, Mozarto ir kL kompozitorių kūri
nius. Salės akustika puiki. Netoliese DO atvi
ru dangumi akrobatai išdarinėja įvairiausius 
sporto numerius, kiek nuošalesnėje vietoje 
groja dūdų orkestras, laiks nuo laiko di
džiuoju taku pražygiuoja miniatiūrinė kara
lienės sargyba, sudaryta iš kažkurios mo
kyklos mokinių. Jie gana spalvingose uni
formose. Didžiulėje salėje lošimų mašinas 
apgulę seni ir jauni. Kavinių ir restoranų 
keli, vi3i pilni poilsiaujančių žmonių. Du a r 

nų krūmai, poilsiui suolai, apsėsti senesnio 
amžiaus žmonių, kurie pasipuošę išeiginiais 
rūbais, tiek moterys, tiek vyrai. Moterys 
skrybėlėtos, su pirštinėmis, dauguma rūko 
cigaretes ar cigarus. Vyrai taip pat su kak
laraiščiais ir skėčiais rankose, nors saulėta 
diena. Moterų su kelnėmis tik viena kita, 
greičiausiai turistės iš kurio nors svetimo 
krašto. Jaunos merginos dėvi sijonukus. Sa
koma, kad Danijos spaudoje daug pornogra
fijos, bet jaunimo nusikaltimų maža. 

Taip, Tivolis yra įdomiausia ir spalvin
giausią pramogų vietovė ne tik Kopenhagoje, 
bet ir visoje Europoje, teikianti fizinį i r dva
sinį poilsį. Porą pusdienių Tivolyje teko pra
leisti ir vis ką nors naujo pamatyti. Tivolį 
per 4 vasaros mėnesius aplanką 5 milijonai 
žmonių, kai pačioje Kopenhagoje tik 1 mili
jonas. 

Antrojo pasaulinio karo metu Tivolio 
pramogų programa buvusi kiek antinaciška. 
Naciai, nepakęsdami tos jų programos, pa

skutinėse savo dienose, 1944 met. birželio 24 
daugelį Tivolio pas:atų išsprogdinę. Bet ne
praėję nė dviejų savaičių, Tivolio administra
cija, pastačius palapines, vėl tęsė pramoginį 
gyvenimą, šiandien Tivolis visiškai atsista-
tęs ir dar labiau išgražėjes. 

Kai Tivoly informaejos įstaigoje mergi
nos paklausėme, kas įdomiausia pamatyti 
Kopenhagoje, jos buvo atsakymas: tik jau 
ne karaliaus rūmus ir jų aikštę. Ten nieko į-
domaus. Nors turizmo autobusu ir buvome 
nuvežti į karaliaus palocių ir plačią ketur
kampę aikštę, kur pamalėme jų sargybų pa
sikeitimo ceremonijas, bet tai nesudarė jokio 
įdomumo. Atrodė, kad tai jau praėjusių, pa
senusių laikų muziejinė atrakcija. 

Skulptoriaus Carlo 
uoste, Danijoje 

Jacobssn'o undinė Kopenhagos 

Cia turbūt ir Norvegijos pasakų troliai ir t rys ežerėliai su fontanais, aplink juos gely-

Buvo jau kur kas įdomesnė kelionė laivu 
ir kanalu į Kopenhagos uestą. Vienoje vie
toje uosto krantinėje iškrevėzota smala di
delėmis rusiškomis raidėmis "Latva". Atseit, 
čia kažkada buvo sustojęs rusų laivas, pasi
savinęs Lietuvos vardą Kelionė laivu buvo 
įdomi ir teikianti poilsį. Prie vienos uosto 
krantinės, vandenyje ant didžiulio akmens 
sėdi garsioji Anderseno pasakų undinė 
(skulptūra), kuri ilgesingomis akimis lau
kianti sugrįž ančio savo mylimo jūreivio. 
[r legenda pasakoja, kaip ši gražioji undinė 
— mergaitė norėjusi paiokti savo mylima
jam, tik, deja. vietoje lanksčių kojų turimi 
pelekai jai to neleido padaryti. Jūreivis iš 
vykęs atgal į savo tolimą kraštą, o undinė 
pasiliko sėdėti ant uolos. Pasakoja, kad ją 
galima girdėti naktimis graudžiai verkiant, 
nes jūreivis negrįžtąs. 1964 metais kažkoks 
vandalas buvo nupiovęs jai galvą ir ją pra
gaišinęs. Tačiau skulp oriai vėl pritaikė un
dinei naują galvą, o uosto administracija už 
ano nusikaltėlio suradimą yra paskyrusi 
10,000 kronų dovaną 

Kiek toliau už miesto aplankėme ir 1940 
metais konsekruotą didžiulę bažnyčią, pasta
tytą kun. Grundtvigo garbei. Statyta pagal 
Danijos senųjų kaimo bažnyčių archirektū-
rinį planą. Bažnyčia erdvi, 2000 sėdimų vie
tų. Vidus puošnus, daug kolonų, tarp jų di
džiuliai žirondėliai. konceriniai vargonai su 
4800 vamzdžių kainavę 1 miljoną kronų. 
Bažnyčia pastatyta pagerbti Nikolai Frede-
rick'ui Severinui Grundtvig'ui (178S-1772), 
danų pedagogui, rašytojui poetui ir teologui. 
Jis yra pirmasis ne tik Danijoj, bet ir visoje 
Europoj liaudies universitetų kūrėjas. Pui
ki gotiška bažnyčia šiandien daugiausia tar
naujanti koncertams, o ne religiniams tiks
lams. Kopenhaga senas miestas, buvęs ne 
tik Danijos. Norvegijos, bet ir dalies Švedi
jos sos.inė. Nuo 1814 me'ų. kai Norvegija 
atsiskyrė nuo Danijos, ji liko Danijos sos
tine ir svarbiausiu šio krašto kultūros cent
ru, prekybos ir žvejybos uostu. 

Kopenhagos vienoje aikštėje stovi Dani
jos poeto ir pasakų rašytojo Hans Ander
seno biustas. Jo vardas plačiai pas uly ži
nomas, nes Anderseno knygos yra išverstos 

(Nukelta į 5 psL). 
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