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Vasario 16-tos ryžtas - 
jaunimo žygis į Torontą!

Pereitais metais pakėlęs savo 
sparnus , ėkmingam žygiui į Wa- 
shingtoną, mūsų šaunusis jauni
mas — visi tai jaučiame — ne
begalės daugiau jų tingiai su
glausti, vėl tūpdamas žemėn 
vien su savo stovyklnėm progra
mom. To jaunimo, išsiveržusio 
gražia ideali, tinę eksplozija ir 
dar neatvėsusiu entuziazmu, da
bar laukia dar sunkesnis, uždavi
nys'— susirasti sau nuolatinę 
garbingą vietą, organiškai įsilie- 
jant į bendrą lietuviško patrio
tinio aktyvizmo srovę. Bet pat
riotiniais aktyvistais jie negalės 
ilgai išlikti be pilnai restauruo
to’ lietuviškos dvasios. Deja, tarp 
lietuviško kūjo ir amerikoniško 
priekalo formuojama mūsų jau
nimo dvasia jau daug kur masiš
kai atrofavosi daugeliui subti
liausių lietuviškų vertybių. Tad 
gal svarbiausias bei aktualiausias 
jaunimo žygis nūnai būtų — at
gauti pilną savo lietuviškos dva
sios identitetą. Kaipgi džiugu, 
kad psichologinė; konjunktūros 
momentas tokiam žygiui dabar, 
atrodo, yra pats palankiausias ir 
viltingiausias.

Juk vienon galingon protesto 
audron simboliškai jungdamiesi, 
rodos, dar vis tebeataidi lietuvių 
jaunimo šauksmai iš anapus ir 
šiapus —Vilniaus riaušėse ir 
Wa, hing ono žygyje!

Juk šiais sukaktuviniais 60-tai- 
siais Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės atkūrimo metais jį 
turėtų skatinti nauja politinė 
prez. Carterio iš numirusių pri
keltų žmogaus teisių proklamavi- 
mo atmosfera. Jį turėtų stiprinti 
ir patyriminės dr. Al. Štromo lo
gikos optimistinės prognozės. Jį 
turėtų džiuginti net filmo apie 
Simą Kudirką mūsų tautai di
džiai naudinga propagandinė 
paslauga. Aplamai dabar, kai 
Lietuvos išsilaisvinimo viltys iš 
bemaž fantasmagorinių sapnų 
vis tvirčiau pereina į realistinių 
tikimybių etapą, jaunimo dvasią 

turėtų persmelkti aktyvistini,: en
tuziazmas. Tai labai palankiai 
įelektrizuota dvasios atmosfera 
įskelti kibirkštį gaisrui, kuris nu
šviestų kelią mūsų jaunimo nau
jam didžiajam žygiui į savo lie
tuviškos dvasios restauraciją.

Tegul gi tas naujai; jaunimo 
žygis konkrečiai prasideda jau 
dabar su jo pasiruošimu chorų 
ir sportininkų gretose ir toliau 
tęsiasi jo masiniu antplūdžiu į 
Torontą, jo aktyviu dalyvavimu 
liepos 2 d. ten įvyksiančioj V- 
-joj JAV ir Kanados lietuvių dai
nų šventėje ir sportinėse žaidy
nėse. Ne kas kitai’, o patys jau
nimo vadai turėtų sukelti jauni
mo masėse gaivališką dvasios są
jūdį, kurio šūkis būtų: per lietu
viškąją dainą pilnutinėmis as
menybėmis grįžkime į savo tau
tos dvasinį kamieną!

Šiam tikslui visuotiniu mc tu 
pasiekti V-ji dainų šventė teikia 
auksinę progą: joje yra numaty
tas ir atskiras jaunimo chorų pa
sirodymas su jiem specialiai iš
leistu dainų repertuaru. Masiš
kai įstodamas į jau egzistuojan
čius drba į teigdamas naujus sa
vo chorus, vėliau jaunatvišku 
entuziazmu traukdamas V-joj 
dainų šventėje ir po visų šven
čių savo chorus bei chorinio dai
navimo tradiciją savo tarpe pa
stoviai išlaikydamas, mūsų jau
nimas atliktų vieną pačių di
džiausių žygių savo lietuviškos 
dvasios a gaivinimo ir praturti
nimo sąjūdyje. O kur tokių jau
nimo chorų jau vi ai nebūtų, 
taip reikalinga jaunųjų talka, pa
pildant retėjančias bendrinių mū
sų chorų gretas visur ir visuo
met, žinoma, bus sutinkama iš
skėstais glėbiais ir net slaptai nu
braukta džiaugsmo ašarėle.

Tačiau gražiai lietuviškai dai
nuojančio ir sportuojančio mūsų 
jaunimo vizijai realizuoti tuoj 
pat paskelbtinas dar ir kitas iš
ankstinis žygis — gerbiamo mū-

1923 meta’s mokiausi Panevė
žyje — berniukų gimnazijoj, ant 
kurios sienos buvo š ašyti ,'šd 
dūs žodžiai: Vyrų gimnazija.

Buvau įstojęs tiesiai į trečiąjį 
klasę, tai viskas tais m ■ als ma: 
atrodė nauja, įd~mu r ne nu: 
š abu. Tų metų įspūdž ai išlik' 
ryškūs iki šiol.

Vieną dieną, pamokos me u. 
gimnaziios sargas pravė.ė dūri 
ir šūktelėjo:

— Ateina Basanavičius!
Mokytoja Gabrielė Petkevičai

tė, rašytoja — Bitė, tuojau per
traukė senųjų amžių istorijos aiš
kinimą ir ėmė paskubomis paša- 

sų senimo piniginėms krestelėti. 
Kad organizacinis vežimas jau 
iš karto nekrypdamas imtų rie
dėti, yra būtina visų mūsų gau
si finansinė Pasaulio lietuvių die
noms parama. Apskaičiuojama, 
kad vien dainų šventės išlaidos 
sieks mažiausia 76,000 dol.

Tad visi, kol dar pats metas, 
padarykime viską, kad Toronte 
mus apvainikuotų visiškas pasi
sekimas, atseit, kad ten būtų, 
Maironį parafrazuojant, užtrauk
ta nauja giesmė, kurią kartu su 
mumis suprastų ir mūsų lietuviš
kai atgimęs jaunimas.

Stasys Liepas I dideli ūsai, ilga barzda daug ką

Šaukliai (Linograviūra iš Vilniaus legendų ciklo)Arūnas Tarabilda (g. 1934)

kerti apie Dr. Joną Basanvičių 
tas jis tok; ir ką jis yra nuveikęs 

Iš jos žodžių mm greit paa’š 
ėjo, k-d Ba anhvirus yra gar 

p'ng’snis vž ~atį respublikos pre; 
■d nuą daug kartų vertesni 
ž bet kokį karai’ų.

K’aurar. ; '■pbėj.tu’i ir laba 
lošėjau paklaus i: o kaip Basa 
lavinus atsirado Panevėžyje? 
Negi iš dangaus nešiko? Jau ž ■ 
rojau, Jtad iš okupuoto Vilniaus, 
kur jis gyveno, višai nebuvo ke
lio į Laisvąją Lietuvą. Karas si 

^enka's buvo ką tik sustabdytas, 
ir visa pafron'ė dar ebekvepėjr 
naraku. Tik paupeliai galėjo iš 
Vilniaus tiesiai į čia atskristi.

Vėl atsivėrė durys.

Tai jis! Inspek'tor’aus Mato 
Grigonio lydimas, į klasę įžengė 
aukštas, truputį į pečius sulin
kęs svečias. Visi sustojom. Kai 
svečias pasisveikino su mokytoja, 
inspektorius liepė, mums sėstis ir 
dar pats trumpai apie Basanavi
čių pakalbėjo.

Visi sėdėjom tylutėliai, ne- 
mirksėjom ir gal net nekvė- 
pavom. Tik žiūrėjom, akutes į- 
bedę, į to nuostabaus svečio vei
dą. Iš tikrųjų, veido mažai ma
tėm. Ilgi plaukai, dideli antakiai,

slėpė. Bet mums užteko ir to, ko 
nepaslėpė: tai aukšta kakta, ilga 
nosis, ryškios akys. Mums, vai
kams, jis atrodė labai, labai se
nas. Nei vienas mano dėdė, nei

Juozas Zikaras (1831-1944) Dr. Jonas Basanavičius (1923 m.)

senelis nebuvo tokie seni. Ir nei 
vienas neturėjo tokių ūsų, o ypač 
tokios žilos barzdos. Tokie buvo 
gal tik valdovai ir pranašai iš 
senųjų amžių istorijos.

Sėdėjau klasės šone, tai aiš
kiai mačiau, ko kiti gal nepa
stebėjo: per Basanavičiaus smil
kinį vingiavo ryškiai išsimūšusi 
gyslutė. Tokio snflkinio iki tol 
dar nebuvau matęs. Nei mano 
giminės, nei mokytojai, not pats 
gimnazijos direktorius istorikas 
Dr. Jonas Yčas tokios gyslutės 
savo smilkiny neturėjo. Ką tai 
reiškia? Ar tokią gyslutę turi tik 
labai žymūs žmonės? O, kaip aš 
norėčiau tokią kaktą turėti!

Kol inspektorius kalbėjo, Ba
sanavičius ramiai žvalgėsi po 
klasę. Atrodė, kad jis stengėsi įsi
žiūrėti į mūsų veidelius ir atspėti, 
kas iš mūsų bus, kai užaugs;me. 
Ar bus bent vienas antrasis Ba
sanavičius?

—Kai buvau toks, kaip jūs, — 
ramiu, vienodu balsu prašneko 
svečias, — ir aš mokiausi trecio
joj klasėj. Dabar jūsų yra daug, 
o anuomet lietuvių mokėsi vos 
keli. Visi kiti buvo svetimi. Bet 
mes, tie keli lietuviai, gerai mo- 
i ėmės ir visą gyvenimą dirbom, 
kad lietuvitj tauta greičiau atbus
tų. Pagaliau šimto metų 'troški
mai išsipildė: Lietuva vėl nepri
klausoma. Jūs laimingi, kad ga
lite siekti mokslo laisvoje tėvynė
je. Su džiaugsmu aš žiūriu da
bar į jus ir iš visos širdies sakau: 
mokykitės, lavinkite savo gabu
mus, o užaugę kelkite mūsų my
limos tėvynės garbę. Lietuva bu
vo labai garbinga seniau. Dabar 
bus jūsų pareiga padaryti ją vėl 
garbingą ir garsią.

ilgai, 
kartą 
ir tą

Toji trumpa Basanavičiaus 
prakalbėlė giliai įsmigo į mūsų 
galveles. Buvau girdėjęs daug 
gražių gimnazijos kapeliono kun. 
Ruškio pamokslų, bet tik Basa
navičiaus žodžiai skambėjo ir 
skambėjo mano ausyse.

Per pertrauką sužinojau, kad 
svečias aplankė dar kelias kitas 
mergaičių ir berniukų klases. Bet 
mūsų klasė buvo pirmoji, į kurią 
Jis įžengė. No'eko sužinoti, ką jis 
kitur pasakė. Kalbėjo turbūt gana 
panašiai.

Gimnazijos kieme stovėjo ilgas 
medinis namas mokinių sporto 
pamokoms. Ten Juozas Zikaras, 
mūsų paišybos mokytojas, salės 
galą buvo lentomis ir kartono 
lapais atitveręs savo skulptūros 
studijai. Joje jis dirbdavo nuo pa
mokų atliekamu metu, o dažnai 
ir ilgais vakarais. Toje kartono 
pertvaroje aš suradau mažą ply
šelį ir kiekviena proga pripulda- 
vau pasižiūrėti, kas naujo už sie
nos padaryta. Labiausiai akį 
traukė lipdoma Laisvės statula. 
Skulptorius ją lipdė gana 
Net nusibodo kiekvieną 
pro plyšelį matyti tą patį 
patį.

KeLoms dienoms Dratjus po 
Basanavičiaus apsilankymo, per 
mankštos pamoką vėl pripuoliau 
prie man žinomos vietos.

Ir ką aš ten pamačiau!
Ant aukšto aukšto staliuko 

stovėjo ką tik nulipdytas Basa
navičius. Ne visas, o tik iki barz
dos galo.

Net nustebau. Toks panašus, 
kaip gyvas, tik daug stambesnis. 
Ir barzda storesnė. Ji buvo tokia 
stora, tokia sunki, jog atrodė, 
kad Basanavičius iš visų jėgų 
stengiasi ir jokiu būdu negali jos 
pakelti.

Čia taip pat jo smilkiniuose 
vingiavo ryškios gyslutės. Matyt, 
mūsų gerasis mokytojas buvo ga
na pastabus ir dirbo rūpesningai, 
kad Basanvičiaus veidas išeitų vi
siškai tikras.

Tą gyslučių “grožį” tuomet 
aš labai vertinau, nes nežinojau, 
kad jos reiškia tik didelę viso or
ganizmo sklerozę. Tikrai, Ba
sanavičius turėjo sklerozę ir net 
kraujo išsiliejimą į smegenis. Be
sigydydamas j;s išleido daug pi
nigų ir labai kentėjo. Net nuo
stabu, kaip jis įstengė iki gilios 
senatvės tiek dirbti.

Po kiek laiko Zikaras tą savo 
darbą atliejo iš gipso, dar kiek 
padailino ir išvežė į Vokietiją 
nulieti iš bronzos.

i
Vėliau tas biustas buvo užkel

tas ant granito pjedestalo Karo 
muziejaus sodely Kaune.

Daugiau Dr Jono Basanavi
čiaus jau neteko matyti. Praėjus 
ketveriems metams, jis mirė Vil
niuje kaip tik vasauo 16 dieną.

Oi, kokia liūdna buvo toji 
nepriklausomybės atgavimo 
šventė! Atrodė, lyg pusė Lietu
vos būtų mirusi. O taip norėjau 
dar bent kartą jį gyvą pamatyti. 
Tada aš jau daugiau žinojau a- 
pie nuostabiai plačią Basanavi
čiaus veiklą ir jo vardą labai ger
biau.

Gaila, kad anuomet tik tiek ne
daug jo žodžių girdėjau.
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Susitikimas su okupuotos Lietuvos dailės avangardu
JURGIS GLIAUDĄ

Avangardizmas nėra žanras, da nuostabiai sutilpo da liniuko 
nėra mokykla, nėra Srovė. Avan- Viktoro Vizgirdos skaidrių san- 
gardizmas yra savaime išaugąs krovoje ir prasmukusi pro sienų 
iš nusistovėjusio būdo, iš sustaba
rėjimo, tai yra atslnaujin mo są
jūdis. Todėl avangardas visad 
daugialypis, daugiaveidis, įvairia- 
formis. Avangarde sutelpa daug 
metodų, priešiškų filosofijų. 
Tai dis’dentizmas, ats’plėšimas 
nuo standarto, nuo konservatiz
mo. Peržvelgus kiekvienos eros 
meno istoriją, lengva rasti atei
ties kūrybinio metodo daigus, ne
retai atsargiai gimstančius ruti
noje. Avangardas yra daigas, kar
ta s išaugąs į pilną medį, bet ne
retai ir nugaištus savo vaikystėje.

Ar įmanomas avangardas so
vietinės “socialistinio realizmo” 
stagnacijos viešpatijoje? Kanoni- 
zuotas “socialistinis realizmas”, 
atiodo, 1 beraliai leidžia naudo
tis daugeliu stilių ir formalios iš-1 
raiškos būdų. Tariama jo įvairo- j 
vė matoma parodose tų meni
ninkų, kurie ištikimai laikosi "so- 
cial’stinio realizmo” dogmų. Ka
da jie susitelkia draugėn, lengvai 
iššifruojamas “socialistinio rea
lizmo” diktatas: oficialus opti
mizmas ir diktatin:ai nuosmer- 
kiai ideologinei opozicijai. Mene 
įvyniota politika. Vidurio negali 
būti. Negali būti menininko su
interesuotumo savo individualiu 
pasauliu, asmeniškas kūrybinės 
filosofijos deklaraciją, pastangų 
įtaigoti žiūrbvą temomis, kurios 
slysta už “socialist nip realizmo” 
dogmų rėmų.

><•
Ar įmanomas avatigardas, ku

ris nepalankiausiose sąlygose, 
kaip daigas,rūsyje laikomos bul
vės, stiebtųsi švieson?

Gyvenimas atsako — tai įma
noma. Dar daugiau — būtina. Ir 
dar esmingiau — toks lietuvių 
meno avangardas nukerta santy
kius su “soc’alistiniu realizmu”, 
pasitiki savo jėgom, klesti, drįsta 
žydėti.

Los Angeles mieste, erdvioje 
kaip universiteto aulė salėje, dr. 
Zigmo Brinkio namuose, kelios 
dešimtys žiūrovų smalsiai sekė 
skaidr ų paradą. Tai nebuvo iš 
kelionių vaizdų skaidrės, kokios 
dabar madoj keliauninkų foto, ar
senaluose.

Dailininkas Viktoras Vizgirda, 
net triskart lankęs ok. Lietuvą, 
parvežė skaidrėse visą dailės mu
ziejų. J s sandariai suėjo ten su 
menininkais, filmavo jų kūrinius. 
Taip susidarė impozantiška be 
ne 300 skaidrių kolekcija išimti
nių darbų, kurie nepatenka į ofi
cialias parodas, nekotiruojami 
“socialistinio realizmo” biržoje, 
neminimi spaudoje, nepasirodą 
atspaudais leidiniuose. Taip susi
darė plati skaidrių kolekcija, įga
linanti apžvelgti lietuvių meno 
avangardo darbus, patogiai įsė
dus į smalsaus žiūrovo kėdę. 1

Aloizas Stasiulevičius (g. 1931) Senasis Vilnius

užkardas pasiekė užsienio lietu
vius, atkako prie Pacifiko kranto.

Meno storikas kada nors nag
rinės aptariamo čia avangarde, 
formacijų sąlygas ir evoliuciją. 
Meno žinovas atras definicijų 
žanrams, stiliams ir kūrybinės fi
losofuos apraiškoms. Mano tėra 
tik žiūrovo jspūdž ų nusakymą 
— ką pamatėme, kaip supratome. 
Nuostaba lietuvių meno gyvas
tingumu verčia kalbėti ir tą gyvas 
tingumą adoruoti.

Trurrj ais komentarais palydė
damas skaidrių kaskadas, Viz-

1 girda nurodė, kad lietuviškas 
avangardas nesirem a Nepriklau
somos Lietuvos avangardistų pa- 
lik'mu. Tiek, kiek p.askleistos du
rys į Vakarų merto pasaulį, dai-

| lininkai įtakojami vakariečilą /ieš
kojimų, ėksperimentikos ir to re- 
zultatas. Lietuvių avangardis
tų darbuose nesijaučia didžiojo 
ir amžinojo avangardisto M. K. 
Čiurlionio įtakos, jo ažūriškumo 
ir perregimojo vizionizmo. Skaid
rių fotografijos tobulumas juk iš- 
la’ko spalvų tikrumą. Todėl ti
kime skaidre. Dėl formų išlaiky
mo nėra abejonių. Ekrane kele
riopai padidinti darbai savaip de
formuoja kondensuotumą, kuris 
būna kūrinyje. Bet visa tai nėra I 
kliuviniai kurmius stebėti ir jų ' Nedaug sutinkame abstrakto.

prigimtį suvokti.

Vizgirda kalba lakoniškai: dai
lininko pavardė, kūrinio pavadi
nimas. Kartais išg rstanie porą 
taiklių komentarų apie kūrinio 
autorių, apie kūrinio curriculum 

i vitae.

Romualdas Lankauskas (1932) Natiurmortas su žuvim

Dailininkas V. Vizgirda rado 
tuos viešai neeksponuojamus kū
rinius dailininkų studijose, asme
niškose kolekcijose. Keletas to
kių darbų kažin kur'uo būdu 
buvo patekę į sovietų surengtą 
dailės parodą Paryžiuje. Prancū
zai juos pastebėjo. “Lietuviai dai
lininkai atsuko nugarą į socialis
tinio realizmo paragrafus”, sušu
ko nustebę paryžiečiai.

Nežinia, ar po tos audros stik
linėje avangardinės drobės tebe- 
išsprunka į parodas “kapitalisti
niuose užsieniuose”?

Prieš kurį laiką man kaip tik te
ko rašyti “Drauge” apie sovieti
nių disidentų menininkų paro
dą Paryžiuje. Paryžiečiai respek
tavo tą kančioje gimusį avangar
dą, skyrė iam plačias recenzijas.

Lietuviškojo avangardo paro-

Išsiveržimas iš “socialist’nio rea- 
liztno” pančių susijęs su yaizda- 
vimo metodų ir srovių gausa. 
Net toks buvęs “socrealizmo” 
adeptas Augustinas Savickas pa
teikia gryno impresionizmo gam- 
tova zdžius. Stambūs vardai, ku
riuos laikė “socrealizmo” šulais, 
svirduliuoja, nuklysta' į naujų 
kūrybinių metodų lankas. Spon
taniškai kyla nauji vardai, įžen
gę į viešumą postalininėje eroje, 
no atlydžio, utikę jau visai išblu
kusias “soėiaSžmo” dogmas. Tu
zinai naujai .pakilusių meninin
kų . avangardinio meno pjūčiai 
skirtina galvoti, kad “socialisti
nio realizmo” diktatas belieka 
ka p neišveng'amas kvšys gyvė- 
naffiose sąlygose. Reiškinys pri
mena rašytojo Jack Londono ro- 
mapą “Martiri Eden”: meninin
kas, turi du pasaulius — kad ga- 
'ėtiĮ gyventi, jis piešia trafaretą 
□atgavimui,\kad jaustųsi mpni- 
nidJkas esąs, jis p’ešia išimtinai 
saor Tokių Martinų Edenų Viz-
girna rado Lietuvoje daug. Jų 
darnus iis įkurdino savo atvirai 
kaiBahČloSė' skaidrėse.

Kūrinių pardavimo sąlygos 
Lietuvoje kietos, avangardui vi
siškai nepalankios. Individualių 
parodų avangardistas negali su
rengti. Pasaulis gerai atsimena 
individualistų grupės parodą 
Maskvos skersgatvyje, kur reži
mui smogikai vaikė žiūrovus, su
iminėjo menininkus, o kūrinius 
naikino vietoje. Dabar, atrodo, 
toldų kvailų režimo išdaigų ne
bėra, bet sąlygotumas lieka tas 
pat, Asmenišką parodą rengia 
oficiozai. Ta privilegija gali nau
dotis tik “socrealizmui” ištiki
mas menįninkas. Privačių užsa
kysiu nėra, nes meno mecenatų 
nėra. Nėra ir privačių meno ko-

Leonas Katinas (g, 190?) ‘ Žemaitijoje

lekcionierių. Kūrinys gali eiti iš 
rankų į rankas tik labai ribotoje 
sferoje ir būti eksponuotas labai 
privačiose sąlygose.

Tik savybėje, savotiškoje sam- 
izdatinėje aplinkoje įmanomi kū
rinio vertinimai, aptarimai. To
kiom “samizdatinio” veriinimo 
sąlygose at-irado, augo, ne gi • /er- 
Ž-:$i į platumą šiandieninis te-! 
ry.kštis lietuvių dailės avangar
de''

Savo atsiminimuose rusų disi- 
J n tas A. .'malrikas rašė, kaip 
“s savo bute rengę slaptas avan
gardinio meno parodas, kaip už 
tai buvo kaltinamas teisme ir ke- 

avo į “nenorimą kelionę” Sibi
ran. Tad avangardizmas sovieti
nio režimo sąlygose nėra šiaip 
au pomėgis, bet priešrežimiriis 

1 eikimas, nusikaltimas. Lietuvo
je, atrado, avangardinių veika- 
ų nejieško. už juos neareštuo

ja, bet negalėjimas surengti 
■’ angardistų parodos kalba la
bai iškalbingai.

Dailės veikalų apžvalga ?ku- 
bomis bėgančiose skaidrėse turi 
■■avo pliusų ir minusų. Prie 
'ambių minusų priklauso kon- 

teoliacijos ties eksponuojamu vei
kalu nebuvimas.' Kontempliaci
jos nebuvimas neleidžia įsižiūrė
ti į kūrinio specifiką, išsamiai 

, įtalpinti jį sąmonėje, pastebėti jo 
savybes. Prie stebėjimo pliusų 
priklauso galėjimas ryškesnius 
požymius tuoj pat apjungti, susu
muoti, palyginti, atrasti esmi
nius kūrybinio metodo ir idėjos 
elementus. Tai būtų kolektyvi- 

. nio įvertinimo formulė: vox po
puli, vox Dei.

Ir čia, palyginus su meno mil
žinais, įžengusiais į dailės klasiką, 
vengiama absoliutaus J. Polloc- 
ko abstrakto, nėra sunkiasvorių 
išcentrinio objektų iššvaistymo 
pagal Mare Chagalo schemą, nė
ra Groszo makabriško satyrizmo, 
nėra ir Čiurlionio ažūrinio dva
singumo. Bet gerai pastebimi 
akordai, skambą ir užsienio lietu
vių dailininkų darbuose.

Tai skaidrių parade išgautieji 
esminiai vertinimo punktai.

Ir dar įdomiau: skubiame skaid
rių bėgsme, komentatoriui įvardi 
nant menininkus, iš ekrano žėri 
ir Paul Klee šarada, ir Chirico 
misteriška melancholija, ir mįs
lingasis Max Ernest.

Komentatorius paaaiškina tą 
lietuviško avangardizmo sąvybę: 
dailininkai sužino užsieninio 
avangardizmo apraiškas kiek vė
luodami. iTai gyvesnės komuni
kacijos stoka, tai sienų užkardo:.

Itin mums jautriai savas da
bartinio lietuviško avangardiz
mo polinkis inkorporuoti į drobę, 
į skulptūrą, lietuvių tauįpdailės 
alegoriką ir simbolius. Tas inkor
poravimas atliekamas dideliu sko
niu, organiškai, be didaktizmo. 
Tautorakinis elementas išnyra 
iš kūrinio savaimingai. Tose me
ninėse eskapadose į folkloro sti
chiją glūdi ir melancholija, ir 
sentimentas, ir narsi eksperimen- 
tika.

Esama savotiškų grumtynių 
dėl pripažinimo avangardo są
jūdyje. Tai jau tikra pašaipa iš 
“socialistinio realizmo” diktato. 
Diktatas jau nebe visagalis. Pa
žangus avangardizmo sąjūdis ir 
kova dėl pripažinimo tame sąjū
dyje yra kažin kokia nuostabi 
naujovė, ir tai net didaktiškai 
liudija lietuvio menininko kūry
binį gajumą, dinamizmą, savęs 
jieškojimą natūraliais laisvoje vi
suomenėje tradiciniais takais. 
Tai karšta lietuvio menininko 
širdis poliariškai stingdančiame 
politiniame klimate.

Grumtynėse dėl savo vietos 
avangardiniame sąjūdyje, pavyz
džiui, dalyvauja rašytojas R. Lan
kauskas. Kosmopolitas ir frazes 
“hemingvejininkas”. Lankauskas 
iš rašto ateina tapybon, kaip 
Čiurlionis iš muzikos atėjo prie 
paletės ir molberto. Lankausko 
drobės vertos pripažinimo. Jo as
mens kazusas, kaip daugelib, 
spalvingas, kaip jo daug sakan
čios, išmąstytos drobės.

Vizgirdos prasitarimu: lietu
viai drąsesni už avangardistus ru
sus. Palyginimas bažuotas spal

va, forma ir siužetu. Man teko 
matyti rusų disidentinių avan
gardistų darbus spaudos pusla
piuose. Tai, aišku, tik problema
tiškos nuomonės susidarymo ba
zė. Vis dėlto ir tai liudija, kad ru
sai “daiktiškesni”, konkreliškes- 
ni. Jų drobės kalba “gogeniškai” 
(žiūr. Oskar Rabin, “Kontinent” 
nr. 6). Mū ų emigrantinis Jonas 
Rimša, eksponuojamas Vilniaus 
dailės muziejuje, jau labiau su
derinamas su rusiškojo avangar
dizmo braižu.

Prisilietimas prie tautodailės 
motyvų, kaip reikia laukti, at
sargus, apdairus, radinio džiaugs
mo lydima •. Dažnai regime tai 
ne formų realybėje,bet nuotaiko
je, dvasioje, nuspėjimuose ir nu
tylėjimuose. Kai kada skaidrių 
ekrane švysteli tikra koplytėlė,1 
kuriai dabar nukaltas “soga- 
stulpio” naujadaras. Štai prieš <

žiūrovus tikras “rūpintojėlis”. 
Matome angelus, angelų var
dais ir vadinamus. Kas kadaise 
buvo istorija, nūn spindi avan
gardo rubrikoje... Juk slogios cen
zūros sąlygoms slegiant, nudrož
ti rūpintojėlį ir pavadinti jį rū
pintojėliu, vis dėlto yra avangar
dizmas! Ir angelų sparnų šna
rėjimas “socrealizmo” tvaike ar 
nėra kūrybinės pažango-, avan
gardizmo stebuklas?

Dar taip neseniai laisvasis lie
tuviškas užsienis ilgesingai spė
liojo: ar palies ir Lietuvą gaiva
lingas a lydys, kurį tovietuose 
įkurdino “I.an Denisovič”? Dai
lininko Viktoro Vizgirdos 300 
aukso vertės skaidrių gieda “Re
ųuiem” “socialistinio realizmo” 
slogučiui. Rvžtamės optimistiš
kai nusiteikti: avangardinis dai
lės rąjūdis Lietuvoje nežus po... 
traktorių vikšrais.
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Kaitriuoju grotesko keliu
Kosto Ostrausko mikrodramos ir "Čičinskas"

Kostas Ostrauskas, ČIČINSKAS. 
Drama ir dvi mikrodramos. Išleido 
Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas Chicagoje, 1977 m. Aplan
kas dail. V. O. Virkau. Leidinys 
104 psl., kaina $5.00, gaunamas ir 
“Drauge”.

Peržvelgus Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondo sąra
šą, krinta į akis dramaturgo Kos
to Ostrausko įnašas. Fondas jo 
knygų išleido keturias: “Kana
rėlę” 1958 m., “Žaliojoj lanke- 
lėj” 1963 m., “Kvartetą” 1971 m. 
ir praėjusiais metais “Čičinsko” 
dramą su dviem mikrodramom 
“Šaltkalvis” ir “Lozorius”. Su šia 
skoninga leidyba tapo praturtin
ta lietuvių literatūra.

Nuorodas kūrybiniam metodui
K. Ostrauskas rado XX amžiaus 
Vakarų Europos ekspresionizmo 
mokykloje — absurdo ir grotes
ko teatruose. Tačiau siužetinę 
medžiagą didžia dalimi jis semid 
iš lietuviškų šaltinių, įsiklausy
damas ir į liaudies balsą. Žino
ma, ne medžiagos parinkime ir 
ne formoje glūdi jo savitumas. 
Skaitytojo dėmesį patraukia ne
blėstanti Ostrausko aistra de
maskuoti žmogaus padėtį, sujauk
ti apgaulų paviršių, skverbtis 
prie esminių egzistenciją ardan
čių jėgų, finale — prie visagalės 
Tiesos, kurią mūsų epocha suta
patina su Mirtimi. Teisingai R. 
Šilbajoris savo knygoje “Perfec- 
tion of Exile” K. Ostrausko kū- 
•ybą ap’būdino kaip Mirties te
atrą.

Sąlytis su mirtimi išjudina bū
senas, kurios šiaip realiame gyve
nime jaukiai slepiasi už įvairių 
banalybių ir nudėvėtų simbo
lių. Iš vėžių išstumti persona
žai ima dvasiškai apsinuoginti ir 
geidžia kitus apnuoginti. Skam
ba sarkazmo, baimės, ironijos, 
erotikos, nerimo gaidos. Trupa 
racionalumo kevalas. Žiūrovas 
lieka sukrėstas, jausdamas, kaip 
iš jo gyvatos traukiamos prietarų 
ir nuodėmių rakštys. Šiuo atžvil
giu Ostrausko dramos savo ap
nuoginančiu groteskų pakyla į 
dorovinę pakopą.

Minidramoje “Šaltkalvis” gir
dime keistą šaltkalvio ir jo žmo
nos pokalbį. Paaiškėja, kad pris- 
tavo įsakymu už pinigą šaltkal
vis, naktį nuėjęs į kapines, iš
kirto Vinco Kudirkos paminklo 
įrašą —Lietuvos himno pasku
tinį posmą. Užsimezga dorovinė 
situacija. Šaltkalvis jaučia, jog 
yra sudrumstęs Kudirkos amžiną 
atilsį. Kliedėdamas girdi galvoje 
kalimą — “tarsi vinį į akmenį 
varo”.

Kitoje mikrodramoje Lozoriaus 
prisikėlimas iš numirusių pavirs
ta nemaloniu pergyvenimu gy
viesiems. Dvi Lozoriaus seserys 
skirtingai pasitinka įvykusį ste
buklą. Morta išlieka skeptiška, o 
jautrioji Marija trokšta kuo grei- 

jčiau išgirsti Lozoriaus žodį. Bet 
čia dramaturgas, lyg pabrėžda
mas tokio prisikėlimo priešingu
mą gamtai, sviedžia paradoksą: 
Lozorius nei kalbėti, nei gyven
ti jau nenori. Išgargaliuoja tik 
vienintelį “Ne!” (“Kaip kirviu 
nukerta”) ir negrįžtamai išeina. 
Tuo tarpu gyvenime pasilieka se
serų kivirčas, Marijos isteriškas 
juokas ir graudus raudojimas.

Mano manymu, “Čičinskas” 
yra įspūdingiausia Kosto Ostraus
ko ligšiolinė drama, plazdanti 
vaizduotės lakumu. Veiksmo au
dinyje susipina istorija su litera
tūrine legenda, kandi išmonė su 
liaudies prietarais, siaubas su ko
mizmu. Pabaigoje Čičinskas 
desperatiškai prašo galutinio pa
laidojimo: “Užmirškit mano vei
dą... Palikite mane nakties tam
soj ir užmiršties ramybėj”; “Ne- 

' "- užmirškite užmiršt”.
Ar šis patetiškas prašymas bus

PR. VISVYDAS

išgirstas? Atrodo, ne. Čičinskas 
ir šiandien mums simbolizuoja 
Lietuvos išdavimą rusams. Tur
būt šia prasme neseniai Lietuvo
je Čičinską scenai atgaivino dar 
vienas poetas Juozas Marcinkevi
čius, pasekdamas A. Mickevičiaus 
ir Maironio pėdomis. Visi jie ap’e 
Upytės bajorėlį Sicinskį rašė la
bai neigiamai. Nekrikštas, judo- 
šius, despotas, kaliausė, paleistu
vis, išdavikas, šėtonas... Sunku 
pasakyti, koks jis buvo tikrovėje. 
Istorikai mano, kad ne toks jau 
blogas. Nesiskyrė nuo daugelio 
anuometinių šlėktų — seimo 
atstovų. Ir tikriausiai nuo kai ku-

Nuotrauka Jono BogutcsDramaturgas Kostas Ostrauskas

Lenkai apie Oskarą V. Milašių

Straipsnis "Poetųkunigaikštis"

Londono savaitraštyje

Londono lenkų savaitraštyje i į Gudiją, kur valdė Gėrėjos turtus. 
“Wiadomosci” Nr. 1641-42 (1977. Čia K. Zdziechowski kelia klausi- 
IX. 11-19 d.) tokia antrašte buvo mą: kokiais keliais Milosz’ai galėjo 
paskelbtas Kazimerz’o Zdziechows- įsigyti tokius turtus? Ir, girdi, tai 

nesąs vienintelis klausimas O. V. 
Milašiaus šeimos istorijoje.

Vis didėjantieji trvo nenormalu
mai (jojo elgsena buvo panaši į 
mūsų laikais pragarsėjusio milijo
nieriaus keistuolio Hovvard Hughes 
elgseną) ir apylinkės diduomenės 
ostrakizmas už mišrias vedybas sle
pia savyje raktą į poeto psichologi
nį pasaulį, jojo nusistatymus, san
tykius su žmonėmis ir su aplinka, 
“Et la folie et la froideur erraient 
sans būt dans la maison” (Bepro
tystė ir šaltis klaidžiojo betiksliai 
namuose), rašo Milašius viename 
savo kūriny. Neabejotina, kad O. 
V. Milašius neturėjo laimingos vai
kystės. Net ir motina nesugebėjusi 
duoti jam šeimos šilumos, nors vė
liau jinai net su perdėtu jautrumu 
juo rūpinosi, o tai jau suaugusį Mi
lašių erzino. Po 1917 m. revoliu
cijos, Rusijoje netekus turtų, O. V. 
Milašius jau pastoviai apsigyveno 
Prancūzijoje, o motina apsigyveno 
Varšuvoje, kur 1926 metais mirė. 
Kai jis sirgo, sūnus siuntė jai pini
gus .tačiau j laidotuves negalėjęs 
nuvykti, nesgi tarp Lietuvos ir Len
kijos nebuvo jokių diplomatinių

ki’o didelis straipsnis apie O. V. 
Milašių. .Taip pat duoti du Mila
šiaus eilėraščiai, į lenkų kalbą iš
versti Česlovo Milosz’o. Rašinio 
medžiaga paimta iš C. Miloszo dvie
jų knygų, kuriose rašoma ir apie 
O. V. Milašių, iš J. Buge “Ar pa
žįstate Milašių?” ir pasikalbėjimų 
su Florence de Lussy iš Bibliothe- 
que Natiole, redaktorės katalogo pa
rodos, surengtos 1977 m. Paryžiuje 
apie Milašių bei jo kūrybą.

Straipsnio mintys sutrauktai 
maždaug yra tokios —Hemingvvay 
į klausimą: kokią dovaną laumė 
turinti padėti naujagimiui į lopšį, 
kad tas vaikas suaugęs taptų gar
siuoju rašytoju — atsakė, kad ta 
dovana turėtų būti “nelaiminga 
vaikystė”. O. V. Milašiaus atveju 
tas aforizmas buvo tikrovė. Tai be
ne XX a. prancūzų žymiausias po
etas, kurio vaikystė buvo liūdna.

Milašiai XVI a. valdė Labūna
vos dvarą prie Nevėžio. Nors sor- 
bišką O. V. Milašiaus kilmę C. Mi- 
losz laiko legenda, bet O. V. Mila
šius rimtai teigė, kad Milašiai yra 
kilę iš senos Lužicų-Sorbų gimi
nės, kad, esą, jo protėviai buvo Lu- 
žicų valdovai. Apie 1800 metus Mi- santykių, o jisai buvo susirišęs su Jzjvų u.viuo ...i cliuljalu, w .... Kuri jį nuolat cizmusi savu nepru-

lašiai iš vidurio Lietuvos persikėlė Lietuva. Viename savo laiške bi-, duktingumu ir realizmo pajautimo

rie- 
ra-

rių šiuolaikinių reorgijų bei 
tenų mėgėjų išeivijoje. Kaip 
šo K. Avižonis (Bajorai valstybi
niame Lietuvos gyvenime Vazų 
laikais), Sicinskis nebuvo pirmas, 
nutraukęs seimą 1652 m., pasi
naudojant liberum veto teise. Be 
to, jis taip pasielgė galingesnių 
asmenų inspiruotas.

Ostrausko drama yra groteskiš
kas pasijuokimas iš čičinsk’nių 
prietarų. Be abejo, neįmanoma 
legendą ištrinti iš liaudies sąmo- 
nėsį bet šaižiai pasijuokti iš tų, 
kurie vis bando drumsti Čičinsko 
mirtes faktą, tikrai verta. Šmaikš
čiuose bajoro Čičinsko dialoguo
se su liaudišku zakristijonu, ypač 
įspūdingoje akistatoje su guber
natoriaus Muravjovo atsiųstu 
pulkininku patikrinti lavono ne- 

palaidojimo gandą atsiskleidžia 
visa reabilituoto Čičinsko didybė. 
Tokio ja mes dar nei skaitėme, 
nei įsivaizdavome. Sceniškai jud
rus, iškalbingai kandus, kupinas 
pastabumo, humoro ir vaizduo
tės ir, žinoma, deginamas per 
amžius susitelkusios tulžies. Prieš 
jį pasipūtęs pulkininkas pavirsta 
į nieką. O zakristijonas, prisibijo
damas bajoriško temperamento, 
Čičinską vadina šviesybe.

Jdomi ir pati dramos sąranga. 
Veiksmas vyksta bažnyčios rūsy
je. Per vidurį, žvakėms blėstant, 
eiga sta'ga atsisuka į 1652 metų 
žiemos naktį. Tuomet Čičinskas 
grįžo iš nelemto seimo, atgaivai 
užsuko į karčiamą, pakliuvo į 
karčiamninko, mergos ir razbai- 
nyko suokalbį, buvo apiplėštas 
ir išvarytas į šaltą naktį. Šis epi
zodas reikšm’ngai parodo anuo
metinio gyvojo Čičinsko bejėgiš
kumą suktame žiauriame pasau
lyje. Keršto valanda Čičinsku1 
ateina dabar, kai tas pats razbai- 
nykas — pulkininkas ir merga — 
pulk'ninko sugulovė - rūsyje pa
kliūna į jo rankas. M’rtis yra su
teikusi Čičinskui galią sujaukti 
apnuoginti ir pažeminti niekin
gus mirtinguosius.

Ostrhusko dramų kalba yrr 
palyginti paprasta ir taupi. Po
kalbiuose vyrauta šaižokos into
nacijos. Kaip tik toji kalbos kait
ra padeda Ostrausko dramatur 
gijai išsiveržti iš formalistinėr 
vėsos. Paprastų žmonių išs'rėiš 
kimus spalvingai perpina barba
rizmai. Čičinskas žarsto ganr 
šmaikščius posakius. Būtent- 
“Taip, taip sveteliai, — kiekvie 
nas savaip iš proto kraustomės 
Ir kuo kvailiau, tuo linksm!au”.

Tas pusiau kvailas ir pusiau iš
mintingas Četrausko dramų 
linksmumas nuskaidrina šiaip 
jau niūrių jo broliav'mąsi su 
Mirtimi. Čia riba tarp komizme 
ir tragizmo išnyksta. Skaitytojas 
nejučiom lieka įveltas j trupan
čios tikrovės procesą, į nuolatini 
vertybių nuvertinimą. Tokiai 
dramai pastatyti teikia ne kon
vencinės režisūros bei vaidybos, 
bet išradingo naujoviško mąs
tymo. Ar išeiviios teatralai i- 
veiks K. Ostrausko “Čičinską”, 
parodys ateitis. O pamėginti ver
tėtų.

čiuliu'i prof. K. Gauss’ui j JAV O. 
V. Milašius rašė labai pagarbiai 
apie savo motiną, kuri ramiai ir iš
tvermingai sugebėjusi pakęsti vis 
aštrėjusios vyro beprotystės prie
puolius ir jį slaugyti.

K. Zdziechowski pabrėžia, kad 
1910 m. paskelbtas “L’Amoreuse 
Initiation” romanas yra ryškiai au
tobiografinis Milašiaus veikalas, pa
rašytas be jokio suskaidymo į sky
rius, labai gražia ir gal net baroki
ne kalba. Tame veikale jo svar
biausias veikėjas vis labiau ir labiau 
nusivilia geismų meile, kol paga
liau supranta, kad tikroji meilė tė
ra vien tik Dievo meilė.

1914. XII. 14 d. buvo labai reikš
minga poeto gyvenime. Tada jis 
pergyveno pirmąją savo viziją, kuri, 
atsižvelgiant į jo įsigilinimus j mis
tiką, j Svvedenborg’o, Jokūbo Boeh- 
me ir kitų ezoteriškų rašytojų kū
rinius, buvo labiau metafizinio po
būdžio. Apie tą viziją O. V. Mila
šius porą metų vėliau rašė savo 
“Laiške Storgei”.

Pirmojo pasaulinio karo pabaiga 
atskleidė poeto gyvenimo naują sky
rių. Jis pradėjo dirbti su lietuviais, 
tapo oficialiu Lietuvos atstovu 
Prancūzijoje, viską darydamas, kad 
Vilnius priklausytų Lietuvai. Pran
cūzija šiuo klausimu rėmė savo są
jungininkę Lenkiją. O. V. Milašius 
priėjęs išvados, kad čia jis negaljs 
laimėti, todėl pasitraukė iš Lietu
vos atstovo pareigų ir liko tik Lie
tuvos pasiuntinybės garbės patarė
ju, ministerio titulu.

O. V. Milašius rašė prancūziš
kai, bet prancūzu netapo. Tapo lie
tuviu. Buvo sužavėtas lietuvių blai
vumu ir dalykiškumu, kuo lietuviai 
ypač skiriasi nuo lenkų šlėktijos, 
kurios Milašius ne tik nemėgo, bet 
kuri jį nuolat erzinusi savo nepro-

Poetas Bernardas Brazdžionis
Pr. Gasparonio nuotrauka, daryta S. m. sausio 10 d

p.,- AenouėA ži(ą Srovę

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Per senovės žilą srovę, dabartį pamynę, brendam 
Atminimų upių upėm, upių upėm užmirštom, 
Pinam praeitį gražiausiom negrąžinamom legendom, 
Kad paliktų vėl ateinančiiį dienų kartų kartom.

Argonautų, odisėjų, vikingų drąsiom kelionėm 
Puošigm poemas varsingas, išmaningas ir šaunias, 
Grįžtei sentėviai, nuėję su karais ir su lėlionėm 
Į Anapilio sodybų aukštas pokylių menes.

Iv.
Grįžta aklasai Homeras ir pasaulio skurdą regi, 
Ir pasaulio skausmą mato Dantės dieviška akis,
Ir Sappho’s jauna daina, kuri karštoj krūtinėj degi, 
Tau ir vėl ugniniais žodžiais žemės meilę apsakys.

Grįžta riteriai po žygių, po sunkios kovos trofėjais, 
O karys eilinis buvo niekas prieš ir nieką s po,
Ir ne jam ten šoko faunai ir ne jį mylėjo fėjos, 
“Neve, never, nevermore” dainavo Edgar Aliam Poe,

Argi niekad?
Argi niekaip?

Argi niekas nebegrįšim
Į senų senovę žilą žalvariniais vakarais?
Į gadynę mezolitų, neolitų, kur didysbi
Architektų architektas mūsų gentį puoš karais,

Puoš ragotinėm karžygių, puoš kirvukais šerno kaulo, 
Šūkaus šukėse pabudus aisčių-baltų praeitis,
Puotom protėvių pro amžius proistorės vaišių aulėn 
Tiltus mums archeologai, kad sugrįžtumėm, statys.

Per nūdienę pilką srovę, ateities neišsigandę,
Kad paliktų vėl ateinančių dienų kartų kartom, 
Pinsim dabartį gražiausiom negrąžinamom legendom 
Ir širdim neužmigdytom ir akim neužrištom.

stoka. O kai iškilo Vilniaus klausi
mas, tai šis faktas dar labiau pa
aštrino O. V. Milašiaus nusista
tymą prieš Lenkiją ir lenkus. Čia 
Zdziechowski primena, kad pasta
boje prie Mickevičiaus “Svitezės” ir 
Slovackio “Lilia Weneda” vertimų 
O. V. Milašius apgailestavo, kad 
ant paminklo Mickevičiui Paryžiu
je nebuvo pabrėžta preto lietuviš
ka kilmė. Nors O. V. Milašiaus 
veikalo “Miguel Manara” vertimas 
i lenkų kalbą Poznanėje buvo iš
leistas jau 1919 metais. 

O. V. Milašiaus pasitraukimas 
iš Lietuvos atstovo pareigų supuo
lė su jo vis didėjančiu susidomėji
mu metafiziniais ir filosofiniais 
klausimais. Įsitikinęs, kad gyvenęs 
žmonijos dekadencijos, ypač josios 
moralinio nuosmukio amžiuje, pra
našavo baisiausius kataklizmus, 
tiksliai išpranašavo busimąjį baisų
jį karą.

O. V. Milačiaus palikimas po
ezija ir legenda. O. V. Milašius ne
abejotinai buvo labai didelio masto 
poetas, sukūręs net grynai savą po
etišką kalbą.

Lenkijos žurnalas apie 
Milašių gimimo šimtmečio proga

Lenkijos žurnalo “Tw6rczošč” skirtas O. V. Milašiaus 100 metų 
(Kūryba) 1977 m. birželio mėn. nu- gimimo sukakčiai paminėti. Straips- 
meryje (64-86 p.) . yra rašytojo Ar- nio antraštė —“Venecietiškas Os- 
tur’o Międzyrzecki’o straipsnis, karo Milašiaus romanas”, kur po

gana ilgos įžangos pateiktas veik 
ketvirtadalio O. V. Milašiaus roma
no "L’Amoreuse Initiation” (O. V. 
Milašiaus raštų V tomo 167-229 
p.) vertimas. Įžangoje duodamas to 
veikalo ir aplamai O. V. Milašiaus 
kūrybos idėjų turinys. Anot, A. 
Międzyrzeckio, kūryba surišta su 
ano laiko Vakarų Europos rašyto
jų, ,o ypač su Rilkės poezija. Esą, 
O. V. Milašius ir Rilkė nepriklau
somai vienas nuo kito maždaug vie
nu metu pradėjo reikš is simbolis
tine poezija. Tai buvo XIX a. pasku
tinieji metai. Po to, 1910 metais, jie 
abudu pakilo j poetinės kūrybos 
viršūnes, operuodami panašiais ele
mentais: pasaulio harmonija, kentė
jimu bei grožiu, vienišumu ir atsi
skyrėlio pagarba Visatos kūriniams, 
ryšiais, jungiančiais žmones ir daik- 
us, ir t.t.

Labai ryškus O. V. Milašiaus ir 
Rilkės kūrybos bruožas yra jų vai
kystės prisiminimų vaidim 
'\biems rašytojams vaikvs'ės pri i- » 
minimai yra nesibaigiančiu susi’vi- 
dinimų, palyginimų šaltinis. Tai 
jų sielos legenda, vairuojanti jų 
vaizduotę ir jausmų raidą. Vis dėl
to, rašoma, niekam prarastasis vai
kystės rojus nekėlė tiek aštrios nos
talgijos, kiek O. V. Milašiui. ,

Romano “Meilės įvadas” (L’Amc- 
reuse Initiation) veiksmas vyksta 
aštuonioliktojo šim'meČio Vencc- - - 
je. Jo pagrindinė gija: mistiškas 
donžuanizmas, kuris po to 1910-jų 
metų romano vėl sugrįžta Mi
lašiaus poetinėse dramose “Migu
el Manara” (1913) ir “Memphibo- 
set” (19 14), kur po mylimos moters 
mirties Klajūnas savo dvasius nusi
raminimą randa giliame tikėjime į « 
Kūrėją Dievą.

Veikalo ataudą sudaro kilmingo
jo “kavalieriaus” Waldemarb de L. 
dienynas, kuriame tasai užrašęs 
“Sasso’o S’nibaldo, Pinamonto gro- 
vo ir Brettinoro tryliktojo kunigaikš
čio” meilės nuotykių atpasakoji
mus. “Initiatmn...” tai nepaprastais 
romanas apie Don Juano-Pihamon- 
to atsivertimą ir jojo vaizduotės kla
jones, besivejant prarastąjį vaikys
tės rojų ir apgaulingus meilės mi
ražus, o taip pat ir apie jojo kelio
nes per šimtus pasaulio kraštų. Jis 
yra buvojęs ir karaliaus Stanislovo 
(Poniatovskio) Lenkijoje. Karalius, 
sako, pažinojęs “grovą - kunigaikš
tį” ir vadinęs jį Antistenes’u (Sok
rato mokinys, Diogeno mokytojas). 
Esą, karalius gerai pažinojęs tą fi
losofuojantį bastūną, kuris, bej ieš
kodamas gilaus jausmo, apkeliavęs 
daugelį Europos kraštų. Jis kelia
vęs panašiai kaip Caglfjstro ir Ca- 
sanova, kurių pastarasis taip pat 
buvo kalbėjęs su karaliumi Stanis
lovu ir tą pasikalbėjimą paminėjęs 
savo dienyne, kuriame buvo daug 
ir tikslių politinių prognozių.

“Initiation...” veikalo autobiogra- 
fizmas, sakoma, yra tiek ryškus, 
kad kritika jojo literatūrinio veikė
jo vaikystę ir vidaus pergyvenimus 
tapatina su tikruoju'Oskaro Mila
šiaus atsivertimu ir tikrąja jojo vai
kyste, vis ir vis iškylančia tame vei
kale. O. V. Milašius tarp dvide
šimt ir keturiasdešimt metų am
žiaus labai daug keliavo, tarytum 
liguistai jieškodamas miražų, ka
daise matytų išsapnuotoje tikrovė
je, vaiko nerūpestingumo saulės 
spinduliuose. Tame veikale Bretti
noro rūmai ir parkas yra Milašiaus 
gimtosios Gėrėjos, .poeto vaikystės 
krašto, neabejotina atatikmė. Tame 
veikale O. V. .Milašiaus biografi
niai ir poetiniai kūrybos lūžiai jun
giasi Į vieną.

Milašius karštai troško ir tiekė f 
aprašyti Sutvėrimo kūrinį “tiksliais 
ir aiškiais apibūdinimais”, atmes
damas gamtos poeziją: “Kaip ir visi 
gamtos poetai, buvau paskendęs gi
liame nežinojime. Troškau mylėti 
gražias gėles, gražius tolius ir net 
gražius veidus vien dėl jųjų dal
ios... Vis dėlto atėjo diena, kada 
pamačiau, jog stoviu prieš ve;dro- 
dį ir atsigręžiau. Tada pamačiau 
tikrą šviesų bei pavidalų šaltinį, 
gilių, išmintingų ir grynųjų pra
dų pasaulį... Tada manyje mite 
moteris, kuri manyje gyveno. Padu
va no jau jai, kaip mauzoliejų, visą 

.karalystę — Gamtą. Palaidojau ją 
slapčiausiame apgaulingo sodo uš-

(Nukelta į 4 jpsLl
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MUSŲ KALBA
Skirkime vedamas nuo vedinas

Vedamas yra neveikiamasis 
esamojo laiko dalyvis, reiškian
tis veiksmą, atliekamą kilmi
ninko linksniu žymimo veikėjo, 
pvz. sūnus ėio tėvo vedamas, aš 
esu jūsų skriaudžiamas, artėjo 
mūsų laukiama diena ir kt. Ve
dinas yra veiksmažodini būd
vardis: tokie būdvardžiai, pa
sak akademinės Lietuvių kalbos 
gramatikos, dabar siauriau te
vartojami, pasitaiko tik atski
ruose posakiuose ir žemaičių 
tarmėj su vad. draugės įnagi
ninku, pvz.: eina žąsimis geni
mas, žąsies sparnu nešinas. Tad 
yra klaidingi tokie posakiai, 
rasti mūsų spaudoj: neme
luoto patriotizmo vedini (=* I 
vedami; PL, 1977 Nr. 35), j 
tokios istorijos sampratos vedi-! 
ni TŽ, 1977 Nr. 51-52) ir kt. Jo- i 
nas Jablonskis dėl šių būdvar
džių vartojimo sakė: “Posakiai 
su žodžiais nešinas, vedinas, 
vežinas... yra žinomi, rodos, tik
tai ar daugiausia iš žemai-

č i ų kalbos. Žemaičiai sako: 
“Ji ėjo vaiku nešina, ėjau pats 
aš vaiku vedinas, ponas eina 
pilvu varmas”... (Rinktiniai raš
tai”, II, 488). Šitaip vartoti te
teikė ir kiti mūsų kalbininkai, 
tik Kazimieras Būga leido taip 
pat ir galininką: vaiką nešinas 
ir vaiku nešinas. Bet Jablons
kis dėl to pastebėjo: ar Būgos 
nuomonė tikrai yra reikšminga, 
“pats aš labai abejoju: tuo tar
pu šitos rūšies atsitikimais pats 
aš j n a g i n i nk ą tevarto- 
siu” (ten pat). Lietuvoje dabar 
taisoma šitaip: Tokio jausmo 
vedini (= vedami), atvykome 
į Leningradą. Plaukė jaunuo
liai, vedini (=■ vedami) minties 
užtvenkti Nemuną. Atėjo karei
vių būrį (= būriu) vedinas 
(“Kalbos praktikos patarimai”, 
301). Šitaip iš tikrųjų žodžius 
vedamas ir vedinas reikia kal
boj ir vartoti.

Stasys Barzdukas

Įvardžiai rašomoje kalboje
žodžiai, kurie pavaduoja 

daiktavardžius, būdvardžius ar 
skaitvardžius, vadinami įvar
džiais. Jie dažniausiai trumpi, 
ypač asmeniniai, todėl patogūs 
vartoti ten, kur reikėtų karto
ti ilgą asmenvardį — vardą ar 
pavardę, o kartais net juos abu. 
Pvz. Sutikau Petrą Mykolaitį. 
Jis pasakojo apie savo sūnų ir 
marčią, ši esanti gudri ir išmin
tinga moteris.

Aš ir tu
Reikėtų atkreipti dėmesį į 

pimojo (aš) ir antrojo (tu) as
mens įvardžių vartojimą. Jie 
ypatingi ir nuo kitų kalbų, ypač 
nuo vokiečių ir anglų, labai ski
riasi savo vartosena. Kur ang
liškuose sakiniuose aš (I) ar tu 
(you) yra būtinas, lietuviškuo
se dažniausiai nutylimas, pra
leidžiamas, nes veiksmažodis 
atlieka ir įvardžio pareigą: ro
do veikėjo asmenį. Pvz. Dirbu 
raštinėje. Laišką parašiau va
kar. Jau sakiau, kad į Dainavą 
nevažiuosiu. Nesakyk, ką Juo
zas pasakojo. Suprantame, kad 
nejuokauji. Oi, eisiu, eisiu, čio
nai nebūsiu. Pasakyk man, kur 
vakar buvai. Kur padėjai mano 
pirštines?

Kaip pavyzdžiai rodo, aš ir tu 
yra nutylėti arba praleisti, ta
čiau sakiniai aiškūs ir supran
tami, nes patys veiksmažodžiai, 
sakinio tariniai rodo pirmąjį 
ar antrąjį asmenį: dirbu, para
šiau, sakiau, nevažiuosiu, nesa
kyk, suprantame, nejuokauji, 
eisiu, nebūsiu, pasakyk, buvai, 
padėjai.

Turime atvejų, kur lietuvių 
kalboje įvardžiai aš ir tu nenu
tylimi ar nepraleidžiami. Vie
nas iš jų yra tas, kada pabrė
žiame, lyg pirštu parodome, kas 
tą ar kitą veiksmą atlieka ar at
liko, daiktą padarė ar padarys. 
Pvz. Ar ne tu paėmei raktą? 
Tik tu nesigink, čia tavo dar
bas. Ką aš pasakiau, tai kaip 
kirviu nukirsta. Aš visada sa
kydavau, kad tinginys save ir 
kitus skriaudžia.

Nenutylime įvardžių aš ir tu 
sakiniuose, kur sugretinamos 
dvi priešingybės. Plg. Aš jam 
kalną pyliau, jis man duobę ka
sė. Važiuos, tik ne mes. Tu tik 
dulkė prieš jį.

Jaunimo lietuviškuose pokal
biuose ir raštuose gan dažnai 
vyrauja anglų kalbos įtaka. To
dėl jie, kalbėdami apie save, 
kiekvieną sakinį pradeda įvar
džiu aš, mes. Kreipdamiesi į 
antrą asmenį, visada prideda 
tu. Gan retai atsiranda jūs, ku
rį jau seniai vartojame vietoje 
tu. Štai keli sakiniai iš mokinio 

rašinio (Draugas, 1977. II. 30). 
Aš buvau stovykloje. Aš žai
džiau su draugėmis. Aš labai 
laukiau pirmo sniego. Aš pažiū
rėjau pro langą ir mačiau me
džius. Aš žinojau, kad neilgai 
bus taip gražu.

Kai per daug įvardžių

Kai saulės per daug, negerai. 
Kai lietaus per daug, irgi nege
rai. Kai rašto kalboje įvardžių 
per daug, taip pat negerai, nes 
gadina stilių, aptemdo sakinį, 
prie kurio sustojus reikia aiš
kintis, kuris jis buvo anksčiau 
paminėtas ir kuris tik šiame sa
kinyje išlindęs į paviršių. Labai 
negerai, kai sakinyje išrikiuoja
mi keli jis ir jos. Pvz. Ar jis ne
nežinojo, kad joje bus įskelti 
senų gatvių grindiniai? Kelis 
metus jis juos savo padais šli
favo... Primėtė jos gatvėse tūks
tančius nuorūkų ir paliko savo 
pirštų nuospaudas jos universi
tetuose (Iš Petro Melniko “De
besys ir properšos”). Kai Her- 
zogas atėjo pas kunigaikštį, jis 
prieš jį atsiklaupė ir paprašė 
pasigailėjimo miesto gyvento
jams (Draugas, 1977. 10. 15). 
Sesuo prikalbėjo jį eiti su ja į 
Šiluvą pėsčiom (Draugas, 1977. 
5. 19). Jis jo seminarijoje taip 
niekuomet nėra pavadinęs, ir jis 
net netikėjo, kad jis galėtų jo 
vardą prisiminti (Draug. 1977. 
12. 8). Jie jų stovyklos dar ne
matė (Draugas, 1978. I. 6). Jis 
jo vienas iš lovos nepajėgs iš
kelti (Draugas, 1977. II. 19).

Šie pavyzdžiai rodo, kaip 
sunku tokius sakinius skaityti 
ir suprasti. To įvardžių pertek
liaus reikia vengti. Įvardžius, 
kaip ir kitus žodžius, reikia 
mokėti vartoti. Geriau laikytis 
taisyklės: vartoti žodį ten, kur 
būtinai reikia. Išmesti įvardį ar 
kitą žodį, kuris kenkia sakinio 
aiškumui ir sklandumui.

M. Stonys

• SKAUTŲ AIDAS, 1978 m. 
sausio mėn. Lietuvių skautų mė
nesinis žurnalas. Leidžia LSS Ta
rybos Pirmija. Vyr. redaktorė: 
Sofija Jelionienė, 6111 S. Cali
fornia Avė., Chicago, III. 60629. 
Administruoja A. Orentas, 6842 
S. Campbell Ąve., Chicagp, III. 
60629. Metinė prenumerata — 
5 dol.

Stasys Raštikis rašo apie Petro 
Jurgėlos knygą “Lietuviškoji 
skautija”. Šiaip žurnalo puslapiuo
se daug nuotraukų iš skautiš
kosios veiklos, o rašiniuose lie
čiama praktiškoji ir ideologinė 
skąutybė.

draugas \TnTrrT.xr
------------ - -į -i .  ...................... ** ui .i r— - -

Prie poeto Vytauto Mačernio kapo Jo tėviškės laukų kalnelyje, Šarnelės kaime, netoli Žemaičių Kalvarijos. Vytau
tas Mačernis, kaip žinome, buvo poetų žemininkų kartos bendraamžis. Karo veiksmams siaučiant, žuvo netoli sa
vo tėviškės, vo, tik pajudėjęs į Vakarus, 1944 m. spalio 7 d„ teturėdamas tik 23 metus. Išeivijoje io poezijos kny
gos buvo išleistos Romoje (1947) ir Chicagoje (1961). Lietuvoje Mačernio poezija tebeplito nuorašais. Okupanto 
tebuvo leista ją spausdinti tik ketvirčiui šimtmečio praėjus nuo poeto mirties. Tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje Ma
černio kūryba buvo ir yra labai mėgiama, ypač jaunimo; jo atminimas literatūros bičiulių tarpe visada buvo ir yra 
labai gyvas. Tai liudija ir šiandieninė nuotrauka.

Nauji leidiniai
• Danguolė Sadūnaitė, BAL

TAS IEVOS MEDIS. Eilėraš
čiai. Išleido “Ateitis” 1977 m., 
Literatūros serija Nr. 14. Spau
dė “Draugo” spaustuvė, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 
Aplankas — Nijolės Palubins- 
kienės. Knyga kietais viršeliais, 
126 psl., kaina 5 dol., gaunama 
leidykloje — “Ateitis”, 17689 
Goldvvin Dr., Southfield, Mich. 
48075, taipgi ir “Drauge”.

Danguolė Sadūnaitė šiandien 
yra viena iš pirmaujančių lietu
vių poečių tiek išėiviško, tiek 
tėvyniško šio žanro apimtimi. 
Tai labai originaliai savita, mū
suose į nieką kitą neužnešančio 
veido poetė. Tai miniatiūrinės 
frazės tiek temoje, tiek for
moje įkūnytoja. Kiekvienas 
poetės eilėraštis yra tiesiog iš 
žodžių sukurtoji snaigė — 
nuostabi savo atbaigtumu ir sa
vo trapumu. Tai katarsinė žmo
gaus, gamtos ir Dievo santykių 
poezija, žodžiais pasakanti, at
rodo, patį minimumą, o iš tik
rųjų labai daug ir dar paliekan
ti po kiekvieno eilėraščio pa
čiam skaitytojui erdvės savo
mis mintimis posmus pratęsti. 
Poetė, lyg magikė, sugeba pa
daryti poeziją lengvą ir skaid
rią net iš tokių sunkių ir pro- 
zaiškų dalykų kaip akmuo ir 
virtuvė. Štai eilėraštis, pavadin
tas “Akmuo virtuvėje:”:

1.

man atrodė, .
jog Tu meti akmenį į mane — 
pro virtuvės langą...

ir sakiau sau, kartu su Jobu — 
vis tiek!
Ištiesiu ranką ir jį pagausiu

2.

Ir dabar mano saujoje
Čiulba paukštis

“Baltas ievos medis” yra šeš
toji Danguolės Sadūnaitės poe
zijos knyga. Ankstesnės buvo: 
Vasaros medžiuose (1961), Kai 
tu arti manęs (1965), Tu esi 
mano žemė (1968), Laiškai Die
vui (1970), Pakeliui į Emaus 
(1974). Senųjų ir naujųjų me
tų sąvartoje išleistas “Baltas 
ievos medis” yra svarus indėlis 
į mūsų literatūrinį 1977 metų 
balansą.

• ATEITIS, 1978 m. sausio 
mėn. , Nr. I. Ateitininkų Fede
racijos leidžiamas katalikiškos — 
lietuviškos orientacijos mėnesi
nis žurnalas. Vyr. redaktorius: 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 
Dės Plaines Avė., Apt. 409, Fo- 
rest Park, III 60130. Redaktoriai: 
Saulius Kuprys, dr. Arūnas Liule
vičius, dr. Linas Sidrys ir Aldona 
Zailskaitė. Redakcijos nariai: dail. 
Vilija Eivąitė (meninė priežiūra), 
Daina Kojelytė, Jobas Kuprys 
.(fotografija) ir Roma Olšauskai- 
(ė. Administruoja Juozas Polikai- 
tjs, 723'5 S. Sacramento Avė., Chi- 
pago, III. 60’629. Spaudos darbus 
^tlieka Draugo spaustuvė Chica
goje. Metinė prenumerata JAV ir 
Kanadoje — 9 dol., garbės prenu
merata — 15 dol, susipažinimui 
T dol., kituos kraštuos -— 7 dol.

Šį įtartą vedamųjų temos: Vil
niuje (“Rusai, nešdinkitės na
mo”) Washingtone (“Laisvės 
Pabaltijo kraštams!”), Belgrade 
(Vien žodžių kova), Ekumeniz
mas, • Šeima. Jaunimas, Stripti
zas, Paštas, Demonstracijos, 
Konkurse. Nuotraukomis ir teks
tu daugiausia dėmesio skirta jau
nimo demonstracijoms Washing- 
tone. Tai bus bene aplamai mū
sų spaudoje geriausiai paruošti 
šio įvykio aprašymai ir jų vizua
liniai įforminimai puslapiuose. 
Įdomūs taipgi jaunimo anketos 
duomenys -apie “Vilką ir kitką. 
Spausdinami. Ateities konkursą 
laimėjusios Živilės Bilaišytės ei
lėraščiai, Supažindinama su kū
rybinio Ateities konkurso laimė
tojais. . Plati ateitininkiškosios 
veiklos apžvalga.

• AKIRAČIAI, 1978 m. sauisio 
mėn. Nr.. I. Atviro žodžių mėn
raštis, Leidžia Viewpoint Press, 
Ine., 6821 S. Maplewood Avė., 
Cricago, IL 60629. Šio numerio 
redakcija: D- Bielskus, K. Drun- 
ga, L. Mockūnas, Z. Rekašius, dr. 
T- Remeikis, dr, E. Vaišnienė, H. 
Žemelis. Administruoja K. Avi
žienis. Metinė prenumerata 8 dol.

Ir šiame “Akiračių” numeryje, 
kaip jau įprastą, paberta visko ir 
apie viską. Gal tik kiek daugiau 

“dėmesio” skirta “Draugui”. Ką- 
gi - reikia vyrukams pasisteng
ti ir šia kryptimi. Platūs Trečio 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
aprašymai. Bet įspūdžiai pasira
šyti tik Algirdo T.Antanaičio jo 
įprastais inicialais. Kai tuo tarpu 
pats didysis aprašas duotas kaip 
šešių anoniminių bendradarbių. 
Tai- tau ir atvirasis mėnraštis! 
Labiausiai vienam anonimui 
(nors iš įkyriai verksmingo 

tono čikagiečiams jis pažįstamas) 
užkliuvo čia rašantis Draugo 
kultūrinio priedo redaktorius, 
koncertas ir literatūros vakaras. 
Anonimas neva nori padaryti 
juoką iš to, kad po bendrinio po
sėdžio “Draugo” kultūrinio prie
do redaktorius pasiskubino gauti 
paskaitų tekstus savo redaguo
jamiems puslapiams. Ir kas gi čia 
tokio? Skubumas yra žurnalistinė 
dorybė. Ir pagaliau ko čia grau- 
dintis: va, to paties bendrinio po
sėdžio dr. V. Kavolio paskaita atli
ko ir “Akiračiams”.

Simpoziumo literatūros vaka-

Lenkai apie Milašių
(Atkelta iš 3 pusi.)

kampyje, ten kur amžinųjų paža
dų mėnulio žvilgsnis susiskaido ir 
įsigeria į nepaprastu saldumu už
liūliuotus lapus...”.

Romano Annalena ir vaikystės 
prisiminimų Lilli, tai “visagalės 
Gamtos suasmeninimai”, kurie po 
ilgų kelionių pasakotoją veda prie 
teiginio, kad didžiausią, trigubą 
laimę radęs yra tas, kuris, jieško- 
damas meilės, atranda Dievą. Tai 
būsenai išreikšti poetų žodžiai per 
menki. Užtat pasakotojas čia gie
da su Biblijos Dovydu: “O Dieve, 
Tu esi mano Dievas. Tavęs jieškau 
nuo aušros. Mano sięla Tavęs al
kana...”.

Tarp kita ko, Międzyrzecki rašo, 
kad O. V. Milašius “.. po 1918 m. 
pasisakę esąs lietuvis ir tarpukarės 
metu buvo Lietuvos respublikos at
stovas Prancūzijoje”, bet esminiai 
studija skirta Milašiaus kūrybai.

J. Damauskas

VLADAS JUODEIKA

DIDŽIOJI ILIUZIJA
Marksizmas teorijoje ir tikrovėje 

I-mas tomas

Tai kapitalinis veikalas — Mark
sizmas teorijoje, Markso ideologinis 
formavimasis, dialektinis materializ
mas, marksistinė ekonomika, mark
sistinė politika, religija ir moralė 
marksizmo šviesoje, vertybių hierar
chijos suvulgarinimas ir socializmo 

problematika.
Knyga 720 pust, kietais viršeliais. 

Kaina su persiuntimu $15.55 Ameri
koje. Užsakymus siųsti: Draugas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IU. 60629.

re - koncerte girdėtas naujas Da
riaus Lapinsko veikalas vertina
mas visiškai neigiamai. Bet juk ir 
Beetheveno la'kais buvo žmoge
lių, kuriems atrodė, kad Beetho- 
venas rašo vienus niekus. 
O šiandien anieji tikrai nenorė
tų, kad jų pavardės būtų šia pras
me žinomos. “Akiračių” muziko
logas jau dabar nujaučia savo 
nuomonės vertę ir dėlto savo pa
vardę iš karto užsisiuva k'šeniu- 
jė. Lygiai anonimui prastas ir 
Lapinsko panaudotas žodinis K. 
Bradūno tekstas. Mat, tenai yra, 
anonimo žodžiais, “nuzulinta 
patetika apie nukirstus kryžius ir 
ąžuolus”. Kai Lietuvoje bolševi
kai pykčiu sprogsta dėl Kryžių 
kalno, sunku patikėti, kad ir čia 
jau turime žmonių, alergiškai

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1978 METAIS I! 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

Įsteigta 1959 m.

9727 So. Western Avė., Chicago, Illinois 60643 
Tel. — (312) 238-9787

6 VIENOS SAVAITES KELIONES:
# 1 — gegužės mėn. 1 d.; # 2 — gegužės mėn. 8 d.;
# 3 — gegužės mėn 14 d.; # 15 — rugsėjo mėn. 25 d.;
# 16 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 16 d.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES:
# 4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija);
# 5 — birželio mėn. 18 d. (Roma);
# 6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas);
# 7 — liepos mėn. 2 d. (Roma);
# 8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
# 9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius);
# 10 — liepos mėn. 24 (Ryga-Leningradas);
# 11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
# 12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
# 13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius).
# 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas);
# 18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė)

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės į American Travel 
Service Bureau!

Visos ekskursijos aplankys Kauną ir Trakus. Visos skrenda su 
palydovu.

Taipgi parduodame papigintus skridimus (čarterius) į Londoną, 
Frankfurtą, Zurichą. Varšuvą, Havajus, Las Vegas ir kitur.

Šeštadienis, 1978 m. vasario mėn. 11 d.

susergančių vien tik nuo kry
žiaus paminėjimo poezijoje.

Dar gražiau su literatūros va
karu. Čia anonimas aprašė net ir 
tai, ko nei akis neregėjo, nei au
sis negirdėjo. Rašo: “Po premijų 
įteikimo eeremon:jų savo kūrybą 
skaitė L. Andriekus ir I. Meras. 
Abu skaitymai atliko šio žanro 
privalumus, tai yra, buvo skaito
ma aiškiai, ramiai, rieištęstai. 
Juos sekė B. Brazdžionis”. O iš 
tikrųjų Leonardas Andriekus jo
kios *6avo poezijos tame vakare 
neskaitė. Jis tik, kaip Lietuvių ra
šytojų draugijos pirmininkas, da
lyvavo premijų įteikimo ceremo
nijoje.

Tačiau kitur šitas šešių vyrų, 
vieną gaidį pjaunančių,straipsnis 
parašytas su reikiamu taktu ir 

(Nukelta j 5 pusi.)
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dalykiniu kruopštumu. V su tuo i 
ypač pasižymi simpoziumo tiks
liųjų moksli! aprašai. Kai kas pa
stiprinta net nuotraukomis. Pa
vyzdžiui, iš sus'pažinimo vakaro 
duodama labai kompakt ška, be ■ 
jokių p-iemaišų stačiųjų grupė siti___
pa asu: “Susipažinimo vakare, ekslibrisų 
S ■ ' iš kai rėš:, Kavolis, A. Avižie- - ■ ■■ ■ ■
nis, R. Mis’ūnąs, Z. Rekašius, T. 
Rgne’kis”. Jad v m ’ė* š’to su
sipažinimo 
nti, —- 
lams buvo 
b? s rtpnz' 
nmaž'š'am. Kok

S’a’p naikiose ‘ 
jai* ne vien llhksmo 
ti ir pokalbis su prof A. Klimu

Kultūrinė kronika Oskaro Milašiaus *

Tarptautinės ekslbrisų 
parodos ir l’etuviai
Praeitų metų vasarą įvyko 

VIII-ji Tarptautinė modernių 
j bienalė Malborke, 

Lenkijoje. Šis renginys yra vic- 
• nas iš rimčiausių, tradicinių pa- 

rodn-bonkursų tatptautiniam.? 
ekslibrisų gyvenime, kuriam 

j darbus atrenka reikli, kelių as 
menų komisija.

E’-spozicijofe ten buvo išsta
tyti 65-kių dailininkų iš tryli- 

i kos šalių (Įskaitant Estiją ir 
I Lietuvą) darbai. Dalyvavo vie- 

’ • r b aplamai MtuinisVi-1 ?uoIik? .1?

kos reikalu, ir, V. Rastenio paS'- 
:vaikš*fo’imam-n menus (I- vėl’Jo- į 

nvsas). ir Algirdo- Titus Anta
naičio požiūriai į literatūrą, ir I 
mak?.if'de i "Railos knygos “Bastū-| 
no maištas” ankstesnę recenziją, j 
ir V. Kavoh’b simrozinė paskaita.

© KARYS, .1978 m. sausio 
irięn., Nr. L Pa aulio lietuvių 
kaiių •—- veteranų mėnesiriis 
žurnalas. Redaguoja Zigmas 
Raulinaitis' Administruoja Leo
nas Bileris. ‘Redakcijos ir admi-' 
nistracijos adresas: Karys, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. Metinė prenumerata — 
10' dol.

Siame numeryje pradėtas ilges
nis istoriko dr. V. Gidžiūno, O. 
F. M., etrafosnis “Didysis Lietu
vos kunigaikštis Algirdas ir jo 
laikų Lietuva”. Ypač intriguojan- 
tis’JAV aviacijos pulkininko lei
tenanto Donato Skučo raštas 
“Vokiečių — sovietų karas 194'1 
metais, remiantis vokiečių doku
mentais. Tai puiki, dokumentuo
ta anos vasaros stra‘egijos ir ko
vų Lietuvos teritorijoje apžval
ga. O. Žadvydas pa akoja antrą- 
ją^Balį grįžimo tėvynėn po Čer
venės žudynių. J. V. Sūduvis ra
šo apie Lietuvos piliakalnius. 
Daug karinės ir kitokios apžval
ginės medžiagos.

poezija lietuviškai

Jad v .?n
vaka ■ ■’ iprifsmi-

2 ■ ’ektna- 
P’/oga sv.sipaxintf. O 

fmr' „i v- . lik?
:s

"Ak' račiuose” 
i dėmesio ver-

O. V. Milašiaus poezijos rink
tinė, lietuvių kalbon išversta ir 
'knygai parengta Antano Vaičiu
laičio, yra leidžiama Lietuviškos 
knygo klubo Chicagoje. Rinkinys 
vadinsis “Septynios vienatvės”

Vytautas O. Virkau Ex libri

tarpe ir čikagiškis Vytautas O -•• 
Virkau, kuris vienintelis renre- f-’ 
žentai o Jungtinių Amerikos , c^si'įbriso 
Valstybių ekslibriso mena. Ju ! 
ry komisija garbės medaliais 
apdovanojo dešimt dailininkų, 
jų tarpe ir du lietuvius — vil
niečius Gražiną Didelytę ir Sta
sį Eidrigevičių Pažymėtina, 
kad S. EidrigėVič'us 1976 me-1 
tais gavo trečią premi ją XVI- 
ame Tarptautiniame ekslibrisų 
kongrese, kuris vyko Lisabono
je.

1977 metų rugpiūčio 17 — 
spalio 17 dienomis Debrecene, 
Vengrijoje, vyko tarptautinė 
tematinė paroda “Gėlės ekslib
rise“. Šioje parodoje buvo eks- miestyje, Richard J. Daley Cen- 
ponribta ir dvylika V. O. Vir
kau darbų.

1977 metų birželio mėnesį V.
O. Virkau ekslibrisai buvo iš
statyti “Ekslibrisų grafikos pa
rodoje” Vulcan, Rumunijoje. 
Pastarojoje parodoje buvo eks
ponuoti ekslibrisai iš 31-os ša- to Strolios vadovaujami šokė- 
lies. Greta Čekoslovakijos, Len-' jai.

kijos, Vengrijos, abejų Vokie
tijų, Skandinavijos kraštų, kur 
------------ > menas populiarus, 
tarpe kitų buvo Argentinos. N. 
Zelandijos, Islandijos, Izraelio 
Japonijos ir net Vietnamo me
nininkų darbai. V. O. Virkau 
buvo vienintelis lietuvis ir vie
nas iš trijų JAV menininkų šio
je parodoje.

.

lietuviai Richard J.
Daley Centre, Chicagoj

The Chicago Council of Fine 
Arts, talkinant Balzeko Lietu
vių kultūros muziejui, vidur-

tro šiaurės rytų kampo patal
pose vasario mišri. 13-14 dieno
mis rengia lietuvių liaudies me
no, gintaro dirbinių, lietuviškų
jų kryžių, audinių, grafikos ir 
tapybos parodą. Vasario 16-tos 
vidurdienyje lietuvių tautinių 
šokių programą čia atliks Faus-

Naujas Jurg'o Gliaudos
romanas

Netrukus Lietuviškos knygos 
■klubo išleidžiamas Jurgio Gliau
dos romanas vadinasi “Narsa gy
venti”. Tai psichologinio pobū
džio romanas, užgriebiantis mū
sų pačių amerikinę buitį. Roma
no rankraštis renkama- ir lau
žomas į pulapius “Draugo” 
spaustuvėje, Chicagoje.

MEDICINOS MORALĖ

Naujausias medicinos mora
lės problemas svarsto naujas Pau
list Press leidinys “Medical-Mo- 
ral Problems”, 96 psl., 1.75 dol. 
Veikalas koletyivinis. E. Kennedy 
Shriver svarsto protiškai atsiliku- Į 
šių likimą. Rašytojas R. L. j 
Rashke kelia medicinos etikos 
klausimus, surinkęs informacijas 
iš mediciniško personalo žmo
nių. Etikos prof. L. J. Weber ap
taria moralinius sprendimus įvai
riose medicinos situacijose. Dr. 
F. A. lula iškelia religinę-dvasi- 
nę įtaką į žmogaus sveikatą. Mo
ralės profesorius Ch. E. Curran 
giliau panagrinėja įvairius medi
cinos etikos atvejus. Kitas mora
listas — W. B. Smith svarsto 
įvairių organų persodinimo eti
nę pusę. Psichoterapistas prof. 
S. M. Natale gilinasi į terapisto 
ir kliento moralinius principus. 
Psichologijos prof. E. V. Sullivan 
svarsto mediciniškos moralės ug-

Nuotrauka Algimanto Kezio, S.J.Žiemos ramybėje

Filmų įvairumai
STASE SEMĖNIENĖ

• LIETUVIŲ DIENOS, 1978 
m. sausio mėn., Nr. L Redaguo
ja Redakcinė kolegija. Leidėjas ir 
administratorius — Antanas F. 
Skilius. Redakcijos ir administra- 
cij.p adresas: 4364 Sunset Blvd., 
H'llywood, CA. 90029. Metinė 
žurnalo ęrenumerata — 15 dol.

Tekstu ir nuotraukomis daug 
dėmesio skiriama Amerikos Lietu
vių t.au'inės sąjungos pirminin
kui inž. Antanui Maž ikai. Ra 
šjma apie Simo Kudirkos filmą 
apie Alės Rūtos literatūros vaka
rą, prisimenant rašytojo Ben. 
Babrau-ko mirties dešimtmetį 
spausdinamas jo straipsnis apie 
Kristijcno Donelaičio ‘Metus”. 
Apstu ir daugiau smulkesnės, ap
žvalginės medžiagos. Laukų poilsis žiemą Nuotrauka Algirdo Grigaičio

A• VILTIS, Vol. 36, No. 4, Ja- 
uary — February 1978. A Ma
gazine of Folklore and Folk 
Dance. Tai anglų kalba leidžia
mas įvairiausios folkloristikos 'po
puliarinimo žurnalas. Leidėjas ir

redaktorius — V. F. Beliajus, P. 
O. Box 1226, Denver, Colorado 
80201. Metinė žurnalo prenume
rata JAV — 7 dol., kitur —8 dol.

□ n n□ o□ n n n n□□ n n n n□□□□□

ĮDOMIOS KNYGOS MŪSŲ MAŽIESIEMS
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys
DIENA PRIE EŽERO, A. Baronas. Pasakaite 
DU DRAUGAI. V. Frankienė-Vaitkevičienė Apysaka 
GABRIUKO UŽRAŠAI, J. Švabaitė-Gylienė. Apysaka 
KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos.

KIŠKUČIO VARDINES, St. Džiugas, n-ji laida. Eilėraščiai 
KETURI VALDOVAI, St. Džiugas. Pasaka
KAIP ALGIUKAS VĖJO IEŠKOJO. N. Jankutė. Pasakojimai 
LABAS RYTAS. VOVERE. J Minelga. Eilėraščiai 
LAUME D A ŪME, St. Petersonienė. Pasaka
MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Eil pasaka 
PARKAS ANAPUS GATVES, D. BLndokienė. Apysaka 
PUPUČIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos 
SAULUTE DEBESELIUOS. L. Žitkevičius. Eilėraščiai 
VYSKUPO KATTNAS. C. Grincevičius Pasakos 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitienė 
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkelevičlūtė 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkelevičiūtė 
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Pūkelevičjūtė 
RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūkelevičiūtė
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Šį kartą duodama apsčiai ir lie
tuviškosios medžiago's: žurnalo 
viršelis papuoštas Clevelando 
“Grandinėlės” šokėjų nuotrauka, 
vidaus puslapiuose rašoma apie 
“Grandinėlės” 25 metų sukaktį, 
gražiai iliustruotas straipsnis 
apie lietuviškuosius kryžius, šei
mininkėms duodama virtuvės lie
tuviškųjų receptų.

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti lr siųsti 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd SL, Chicago, 01. 60629 

Ct persiuntimą pridėti SO centų

• MŪSŲ ŽINIOS, 1978 m. 
vasario 5 d., Nr. 2. Lietuvių jė
zuitų ir Jaunimo centro Chica
goje dvisavaitinis biuletenis. Re
daguoja Antanas Saulaitis, S. 
J. Administruoja Petrą; Kleino- 
tas, S. J. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636. Biule
tenį siunčiant paštu, bent 5 dol. 
metams.

Šį kartą leidinio puslapiai skir
ti Pedagogonio lituanistikos in
stituto V-jai laidai, dr. Fainhau- 
zo Chicagos lietuvių istorijos su
tiktuvėm-, jaunimo įspūdžiams 
apie Simo Kudirkos filmą, tauti
nei skautų stovyklai Australijoje 
ir smulkesnei veiklos apžvalgai. 
Įvykiai iliustruojami geromis 
nuotraukomis.

Nuo 
1914 Metų 

Midland Savings ap
tarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalai? 
visas mūsų apylinkes 

Dėkojame Jums už 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtume 
būti Jums naudingi ir 
ateityje
"įkalto* apdrausto* 

iki $40.000.00
FRANK ZOGAS 

President

26.TI W. 6»th Street 
Chicago, UI. 60629 

Phone 925-7100

- ‘Z. %

paid ųuarterl,
4 Year Saving* 

Certi ritate* 
lUnhuuin $5,(MM*

Dalčinskio (britų aktoriaus Donald 
Pleasence suvaidinto), paskutinio so
vietų šaltųjų kovotojų, kuris atvyks
ta į Ameriką su telefonų numeriais 
senų, bet dar vis aktyvių "kur
mių”.

Brotnson vaidina KGB agentą, pa
siųstą j Ameriką suieškoti Nikalojų. 
Lee Remick yra amerikietės rolėje, 
vra lo'ald “mo'e”. paskirta jam pa
dėti, bet ji yra ir ČIA agentė. Žodžiu, 
susimezga painiavų painiava.

Rež’sierius Siegel s*ūmia filmą ge
ru tempu, nors veiksmas driekiasi 
nuo Suomijos ligi Texas.

Bronson lieka tipingu Bronsono 
charakteriu: tylus, galingas, lanks
tus.

Filmas nepakyla aukščiau viduti
niškumo. Skiriamas visiems.

Dar pora žodžių an:e Charles Bron
son. Sovietai jį puolė ir plūdo už šį 
filmą, nors jis ir vaidina puikų so
vietų agentą.

Šiuo metu Brocron yra nepaprastai 
populiarus, ne tiek JAV-se (nors jis 
čia turi “žvaigždės” statusą ir da
bar lyginamas su Clark Gable), bet 
ypač Tol. Rytuose, net Vietname, 
Pietų Amerikoje, Europoje, žodžiu 
— užsieny.

Charles Bronson gimė Kazimieru 
Bučinskiu, devintuoju vaiku iš 15- 
kos, emigranto lietuvio-angliakasio 
šeimoje Ehrenfelde, Pa. Savo vargų 
vaikystę jis prisimena kaip sunkius 
laikus. Ir dabar, tapęs garsenybe, 
Bronson yra kuklus, drovus, giliai 
įsiknisęs į savo šeimos gyvenimą 
Vermonto farmoje.

Dažniausiai jis vaidina kartu su 
savo antrąja žmona aktore J iii Ire- 
land.

“Telefono” filmo turinys yra ištisas 
labirintas , šnipų, kurie parsiduoda, 
išduoda ir vėr pereina kiton pusėn li
gi tokio neįtikinamo taško, kad Char- 
les Bronson (lietuviškos kilmės) vai
dina sovietų slaptą agentą, paskir
tą... išgelbėti JAV.

Prieš metų metus, įsisiūbavus šal-> 
tajam karui, pačiame jo įkaršty, ru
sai prisodino tokių “kurmių” visoje 
Amerikoje. Vieniems davė mirusių 

Kiti buvo.,.
“kurmiai” pasi-

-X-

“TELEFON” yrtt M-G-M išleistas 
kriminalinis filmas, surežisuotas Don 
Siegel.

Dar prieš penkerius metus mes nė 
nežinojome, ką amerikiečiai vadino 
“mole”. Išvertus būtų kurmis. O amerikiečių tapatybę.

. Tie
1 liko pogrindy, šaltasis karas ištirpo,
i visas tinklas liko pamirštas, ir atsi- 
I rado modernusis “detente”.

Bet visa tai nepalietė Nikalojaus

vis dėlto jis įgavo visai kitą prasmę, užhipnotizuoti. 
Dabar toks “Time” žurnalas net ir, li]m 
viršelį paskyrė tokiam vadinamam 
“mole”.

O tas “mole” yra toks “paukštis”’ 
— tai slaptas agentas, užverbuotas 
prieš kelerius metus užsienio valsty
bių, kuriam įsakyta likti “giliai pa
sislėpusiam”, kol jo patarnavimai bus 
reikalingi.

dymą, o S. ir R. Reichertai pa
teikia suaugusių moralinį auklė
jimą, atsižvelgiant į medicinos 
sritį.

Apskritai, veikale iškeliama 
daug dabarties mediciniškos mo
ralės problemų, kurių daliai duo
dami atsakymai, o kitos dalies 
svarstymams pateikiama medž'a- 
ga. . , J.Pr.

L
— Lengviausia apgauti save 

patį. Demostenas
*

— Melagis privalo turėti ge
rą atmintį. Kvintilianas

*

— Kokie lengvatikiai mela
giai! Jie tiki, kad jais tiki.

Knora

I I

M
MIDLAND 
SAVINGS
4 LOAN ASSOCIATION 

4640 Archer Avenue 
Chicago, Iii. 60632 
Phone: 254-4470

89?9 S. Dariem Avenue 
Brhlgeview, III. 60455 

Tel 598-9400

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS

l/j %7
Ali B4'<Mrnnts com 
poiinded daili - 
PassIsHik Salina.
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( WAGNER and SONS
TYPEWRFTERS, 

ADDING MACHIN.ES 
AND CHECKVVRITERS, =

• Nuomoja, Parduoda, Taiso =
• Virš 50 metų patikimas jums -
Į patarnavimas x

Phone — 581-4111 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago E ' 

' lllllllllIIIllllIII IIllllllllllllllllliti IK1*'' ~ '

Daug sutaupysite pirkdami čit 
jų reikmenis Pasinaudokite pa 
coglu planu atidedant pasirink 
cus reikmenis ypatingai proga' 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad vakarais iki 9 vai

3314 VVest 63rd Street 
PRospect 6-8998Tel

Išleidžiama monografija apie

GEN. P. PLECHAVIČIŲ
los išleidimui yra renkamos aukos.

Aukotojai bus įrašyti į knygą.

Aukas siųsti:
KARYS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207

Įjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ’

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 W. 69th Street — TeL RE 7-1941

'Hiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiii

AUTOMOBILIU TAISYMAS
II dl »■ I... ■■ I ■

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu 
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakea 
Shock< absorbers. Mufflers and pipes 
Tune-Upa Lubricahon. Change of oi! 
and Pilters

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wesl 59th Slr<wl - Tel. GR 6-7777

Veikia nuo 7:00 vaJ. ryto iki 8:00 va! vakaro 
šeštadieniam nuo 7 00 vai. ryto iki 4 vai popiet 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS

MACHIN.ES


Mr. 35 (6) — psl. 6 DRAUGAS — VOKSIĄS, MKHAB, UTKRATORA šeštadienis, 1978 m. vasario mėn. 11 d.

REDAGUOJA ST. SEMftNTENfi, 6507 TROY ST., CHICAGO, ILL., 60629. TELEF. 925-5068

/

A. A. PROF. Z. IVINSKIO MOTINAI 50 METU

plytinės 
p

AuWr
1$ i

m. tyresni. Būdama 39 
liko naš’ė. Vyras

tėvas Pranciškus Bra- 
ūkinirikai Ištekėjo tu-

Aurelija Ivinskienė, a.a. ii tori- 
■ko prof. Zenono Ivinskio motina 
vasario 12 d. (rytoj) sulaukia 90 
m. amžiaus. Jau ją labai pra
džiugino dukraitė iš Radviliškio, 
iš Lietuvos atsiųsdama ilgą, pla
čią, spalvingą lietuvišką juostą su 
įrašu: “Su 90-mečiu. Anūkai, 
1978 m.”

Gyvena mamy ė dabar vienui 
viena, 4601 So. Talman, Chici 
goje, III. 60532. Ji išaugino š' 
šis vaikus, o gyvas tėra likęs t k 
vienas, jauniau las — Paulius, ir 
tas pats sergantis Lietuvoje. Vy
riausias sūnus — Jonas m rė 
Chicigoje. dr. Zenonas mirė Vo
kietijoje, medicinos dr. Vlad is 
mirė Au"Talijoje, agronome Bru
nė Barzdienė mirė Kaune, farma
ceute Jane Bumelienė mirė CH- FinT 
cagoje. Visiems gyva'.į atėmė vė-‘ 
lys. Jos paguoda dabar beliko 
vaikaičiai — anūkai, kurių turin- 
i dvylika.

Džiaugiasi, t: o"-. a*vežtu 
.• anūko ’a šru š Australijos.

— Visako man trūksta dabar
— ir ma'ymo, ir girdėjimo, o a- 
nie ėjimą nėra nei ką ka'bėti. Kad 
‘ik ateinančios kartos — mano

•'/kaičiai ir prevaikaičiai — Mi
tų laimingi, — kalba ji.

Kambary centrinėje vietoje ka
bo a.a. prof. Zenono paveikslas.

ieš j; ant stalo režių puokšte, 
dailių, niekad nevystančių.

Ant Aurelijų krūminės žiba 
meniškas auksinis Dievo Moti
nos medalikėlis.
— Jį gavau iš Paulinos, Zeno
no žmonos. Turiu atsiųstą jos 
megztą nertinį, šiltą tokį.Taip 
gerai, kaip kailiniai, - džiaugiasi 
ir gėrėdamasi rodo Paulinos nu
nertą žalią šaliką, kuriuo susi
supa eidama į bažnyčią.

— Daug džiaugsmo patiriu iš 
Birutės Prapuolienienės. Ji man 
viską atneša ko reikia, pagelbsti, 
bet maisto dar pati parsivežu, su 
vežimėliu nuvažiuoju. Bet dabar 
per sniegą neberieda taip tekinė
liai, tai pardavėjas atgabena, — 
džiaugiasi močiutė.

Prie jos sieninio laikrodžio ka
bo saleziečių kalendorius, prie ki
tos siena; — Aušras Vartų Mari
ja. |

. Ji atneša tris lietuviškas mal
daknyges. Viena su stambiomis 
raidėmis jau taip daug vartota, 
kad suirus į atskirus lapus.

Ant stalo stovi “Draugą ”.
- Paskaitau dar laikraštį, bet 

iš karto negaliu perskaityti
— bėga ašaros, — a:škina ji. — 
Niekur neinu, pati, bet pas mane 
ateina, ir aš labai džiaugiuo i. 
Nuo 9 iki 11 vai. ryto — tai ma
no maldos. Užgeriu kiek arba
tos ir prie maldų. Paskiau pari- 
valgau pusryčius, laikydamasi 
Vydūno, dr. Adomavičiaus pata
rimo — pupelių ru morkomis, 
česnakais ir cibuliais.

Ir ištraukusi puodelį vaišina 
mane tomis daržovėmis. Ir to
liau savo dienos programą pasa
koja: pietus išsiverda vieną die
ną su mėsa, kitą be, daug daržo
vių, skaniai rauginto kopūstų, 
kuriuos pati daro. Duonbs, jei 
Imtuos na ii daro. Išrūgas 
r’anti pasisaldimusi. Duonos, 
neparsineša, pa‘i išsikepa, 
morkom.

A. Ivinskienė gimusi 1888

Babrungėnų kaime, Platelių pa- , 
rapijoj. Tėvai - -Agota Stepona
vičiūtė, 
ž nska.--, 
rėdama I7’/2 m. Vyras buvo be
veik 11 
m. amžiaus, 
buvo ūkininkas, miškų prekybi
ninkas, malūnininkas,

: cav.’n'nkas Deja, .'ali':- 
- 59.000 dol. skolų. Bet 

n'si’ž'ugo. Išm-'-ėn "k 
vaiku", ’š'ėido i mokslą.

— Aš labai t’kiu į D: Z
vaizdą. - kalba "ji- ~ Nueida
ma į bsžnv’ią. kūdikio lau’ d 
ma, melsdavaus: “Di ve. i; ' 
kiekviena• vabalas gali pagimd 
ti. be' oadė/ man. kad aš 
išauginčiau...”

T. ’š ei ■•T‘ iii '' 
plytinė: kai sudegė Plungė, rt - 
kėjo daug tūkstančių plytų, ta’ 
skolas ir sutirpdė.

Ji ūkį taip rūpestingai vedė, 
kad turėjo kultūrines ganyklas, Pakalniškis iau antrą kri"1 
vežė pieną į kareivines, turėjo 
daržovių inspektus. iš Dotųr/os 
selekcijos stoties pirkdavo i'ė!__
ir išauginusi parduodavo ū- 
kininkams — greit skolas išmo
kėjo. Sumani žemaitė.

Iš Lietuvos pasitraukusi drau
ge Tu dr. Zenonu ir dviems ki
tais vaikais, Chicagą pasiekė 
1949 m. Trejus metus sargino 
dukrą, jos vaikus augino, o pas
kiau įsitaisė “Plungės” valgyklė
lę.

— Septyniolika metų ją ve
džiau, kol meksikonai langus 
pradėjo daužyti, — prisimena ji.

Dnbar kokie aštunti metai, 
kaip porą kambarėlių išsi-

Aurelija Ivinskiene

n
U

' gyvena iš pęrj'ijos ir
. ų santaupų iš valgyk-

■ Pensijos gauna 105 dol. 
nos mokų 95 dol. Bet n'b.’ 
ji ėr.u pavalgiusi. Eu gc•• ' 

u aikcj, nenusiminusi. Ateina 
na- mane žmonių, par’.'”.;”

nešė, B. Prapuolen enė visa a 
paširučšvri padėti. Kartais virai 

ži š bažnyčios. Džiaugiuos k.id 
esu vena.. Jei hū irn dv’cc 
jaunesnė greičiau ga’ėtų iu ' 
man būtu, bloga nuotaika. O df- 
bar viską sau paųdarau, pamažu, 
neskubėdama. Mano savininkas 
sniegus atkasa ir šiukšles išneš", 
kai slidu — na, ar bereikia man 
geriau?! — kalba sukaktuvinin
kė, pridėdama: “Žinai, senesniam 
daug ko trūksta, bet ir medžių 
lapai prieš nukritimą pakeičia 
spalvą”.

ėkla.s1 tien8ŽįTam.i pasisiūki ?r

• Putnamo seselių rėmėjų 
ruošiamoje metinėje vakarienė-j 
je — koncerte dainuos sol. Gina

' čapkauskienė iš Kanados. Kovo 
19 d., sekmadienį, 4 v. p. p.^sv. 
Mišios jėzuitų koplyčioje, 5 v. 
vakarienė, 6 v. koncertas Jauni
mo centre.

Rėmėjams nepailstamai labai 
energingai ir sumaniai vado
vauja pirm. Marija Reinienė. 
Jai puikiai talkininkauja 
darbšti valdyba: Ona Gradins- 
kienė — I-oji vicepirm., Salo
mėja Endrijonienė — II vice
pirm., Zuzana Pupienė — III 
vicepirm., Ona Venclovienė — 
IV vicepirm., Valerija Čepaitie
nė — sekr., Petras Pupius — 
ižd., Danutė Augienė — kores
pondentė, Antanas Kareiva — 
ūkio reikalams, Dana Varanec- 
kienė — meno vedėja.

Visi maloniai kviečiami gau
siai dalyvauti, negalintieji nuo
širdžiai prašomi auka paremti 
seserų didelį lietuvišką darbą.

• Balzako Lietuvių kultūros
muziejaus moterų gildos narių 
susirinkimas ir arbatėlė įvyks 
sekmadienį, vasario 19 d., 2:30 
vai. p.p. muziejaus patalpose,1 
4012 Archer Avė. Bus paminėta So iia Veiveryts (g. 1926) 
Lietuvos nepriklausomybės atga-;-----------------------------
vimo 60-ji sukaktis. Popietėje šii-1 
mininkaus M. Mankienė, M. 
Madsen ir I. Norbutienė. Narė: 
ir besidominčios viešnios kviečia
mos dalyvauti.
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Sesers portretas

Juozas Prunskis

Liet. Mot. federacijos Chica- tą gražiausią raudonžiedę gėlę, 
gos klubui — pirmininkei M. kuri atėjo šeštadienį, to pami- 
Marcinkienei. nėjimo išvakarėse.

Labai, labai nuoširdžiai dėko-' Už tokį jautrų ir įspūdingą 
ju už puikiai įvykdytą mano dėmesį mano raštams ir kon- 
raštų paminėjimą — man su- kretų žygį, pagerbiant mano 
laukus literatūrinės kūrybos 53 kūrybą, liksiu visados dėkinga, 
metų sukaktį Jūsų susirinkime Lietuvių moterų veiklumas 
Taut. Namuose 1978 m. sausio kultūros srityse visuomet man 
29 d., taip pat ir už man atsiųs- buvo prie širdies ir nepapras-

Skyrybų kaina
Japonams vyrams senosios 

gerosios dienos pranyko, lyg 
dūmai išsisklaidė — negrįžta
mai. Japonija visados buvo vy
rų karalystė, kurioje moterys 
nuolankiai vyrams tarnavo. Da
bar jau japonas nebegali nusi
kratyti savo žmona, jai papras
tai paduodamas mažą raštelį, 
liepiantį “pranykti iš jo akių”.

Šiandien japonas vyras, kuris 
nori skyrybų su savo žmona, 
turi sumokėti mažiausiai bent 
vienerių metų algą savo žmo
nos išlaikymui. Jis taipgi turi 
finansiniai aprūpinti savo vai
ką ir būti pasiruošęs atsisakyti 
pusės savo turtų.

Dauguma šių dienų skyrybų 
Japonijoje yra pagrįsta visišku 
nesugyvenimu. Teisme byla tę
siasi beveik metus, ir paprastai 
žmona išeina laimėtoja.
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tai džiugino. O dabar Liet. Mot. 
federacija kaip tik yra išeivijo
je pirmaujanti savo aukšto ly
gio veikla mūsų tautinės kultū
ros darbuose. Be abejo, man as
meniškai ypač malonu, kad ir 
grožinė literatūra yra nepa
mirštama, rimtai vertinama. O 
iš viso moterys rašytojos mūsų 
tautoje jau turi ryškią vietą. 
Lietuviška knyga ir sava spau
da atvedė tautą į nepriklauoo- 
mybę, kurios 60 m. sukaktį šie
met švenčiame.

Linkiu kuo geriausios sėk
mės ateities užmojams!

Petronėlė Orintaitė

— Apskaičiuojama, kad Ame
rikoj iš 47 mil. vedusių porų 5.6 
mil. porų tarp savęs Busimuša.

ge-Į 
jei 
su

m.

norinčios dalyvauti 
prašomos •-kam- 
Lipskienei tel.

smarkiai per me-

."ormac’jai. Popietė: šeimininkės 
— V. Kentra. A. Lipskienė, V. 
Maž ikienė ir V. Radavichierė. 
Viešnios,
priešpiečiuose, 
b’nti Alinai 
352-7719.

• Moterys
tu: pas'da bavo ir į savo aruc-dą 
sunešto der’ių su kitais pasidali
no. Chicagos Lietuvių moterų 
klubo narės, užbaigdamos 1977 
m. darbą, ištuštino savo iždą. 
m.-':irstydamc>- apie 2,000 dol.

■’ amoc- reikalingoms lietuvių 
š imoms bei įvairiose prieg’flu- 

esantiems senoliams. Nebu- 
•••• •‘•'mi š a lietuviškoji snauda.
•Jiįr ir. TV. Tai gražūs 1077 

■ darbo vaisiai. Klubu! r' '-

ninkavo Dalia Babelienė.
© Už clnytaa paaukštin'mas. 

. /iena- iš žymiųjų Chicagos tei i- 
nių bendrovių — -Bclh Boyd 
Lloyd, Haddad and Burns — iš 
siuntinėjo oficialų pranešimą, jog 
firmoje dirbanti Amerikos lietu
vaitė Karolė (Carol) Childs yra 
priimta bendrovės dalininke. Ji 
-pecializucjasi korporacinėje tei
sėje ir atstovauja bendrovei įvai
riose JAV vietovėse. Advokatės 
Kardės tėvai —Aleksandras' ir 
Wenetta (Grybaitė), Childs gy
vena Californijoj, o jos močiutė 
ladvygą Grybienė, turėju i Chi- 
e-'goje maisto gaminių krautuvę 
Marųuette Parko apylinkėje, da
bar turi viešbutį Solana Beach, 
Gal. Kardės sesu ė su vyru ir sū
numi gvvena Australijoje.

Kvaili įstatymai
Jury komisijos narės mote

rys laužo įstatymą, jei jos mez
ga teismo metu Mexico mieste,

Minnesotoje moterims drau- 
draudžiama vaikščioti gatvėse, 
jei jos apsirengusios kaip Ka
lėdų senelis. t

Kas tiktai knarkia taip stip
riai, kad užkliūna savo kaimy
nui Dunn mieste, N. C., laužo 
įstatymą.

Vedęs vyras iš Cold Springs, 
Pa, galėtų nusipirkti alkoholi
nio gėrimo, tik raštiškai suti
kus jo žmonai.» ' •

O areštuoti... mirusį asmenį, 
jei jis ar ji įsiskolino, yra... ne
legalu New Yorke.

T

Lietuvių gegužinė 1914 metais Ivinskiu ūkyte, Kaukėnuose. Pirmoje eilėje, be kitų, sėdi kun. M. Ramanauskrn ir 
toliau Į kairę: kun. Juozas Bakučiūnas, Aurelija Ivinskienė, jos vyras Juozas Ivinskis, Ivinskiu vaikų mokytoja Ci- 
linskienė. Viršuje su skrybėle muzikes Juozas Žilevičius.
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Saulės spindulių, gelsvų pa- 
plūdymių, skaidraus dangaus ir 
žalsvų bangų prieglaudoj svajo
jant, rodo3, galėtų būti čia 
kraštas, kurio visai nepaliestų 
skausmo ar vienatvės sielvartų 
bangos.

Tačiau realybė neaplenkia ir 
šio išgirto krašto, ir čia gru
miasi džiaugsmai su skausmais 
ir nelaimėmis.

Iš skaudžių gyvenimo pavyz
džių pasimokę, gilių sielos 
jausmų paliestos, veiklesniosios 
šios apylinkės moterys savo 
tarpe jau ilgokas laiko tarpas 
formuoja mintis, kad būtų ge
ra susiburti į draugiją ne vie? 
socialiniam pabendravimui sa 
vųjų tarpe, bet prasmingam lai
ko praleidimui kilniems tiks
lams.

Tokių minčių vedamos, Jun? 
Beach, Floridoje, ir apylinkių 
moterys, susirinkusios pas Al
biną Pilipavięienę sausio 17 d 
nutarė įsteigti Lietuvos Duktė 
rų draugijos skyrių.

Draugijos ve klą ir tiks’u” 
apibūdino draugijos narė Chi
cagoje, buv. valdytos vicepir
mininkė ir aktyvi ilgametė šios 
organizacijos darbuotoja, vieš
nia iš Chicagos, dabar gyvenan
ti Beverly Shores, Ind., — Ha
lina Žitkienė.

Pradėdama Halina žitkienė 
informavo apie daugelio lietu
vių organizacijų Chicagoj veik
lą ir nepamainomą mūsų gene
ralinės konsulės Juzės Dauž- 
vardienės įnašą į lietuviškos vi

šuomenės dvasinį kilnumą. H. 
Žitkienė su lengvai pastebima 
jos gilia pagarba gen. kons. J. 
Daužvardienei ir jaučiama nuo
širdžia meile apibūdino trum
pai šios didžios lietuvės veikla 
ir atliekamas funkcijas, pami
nėdama, kad mūsų generalinė 
konsulė yra Lietuvos Dukterų 
draugijos garbės pirmininkė.

Lietuvos D. draugijos tikslar 
yra remti į skausmą ar nelaime 
pakliuvusius, pagalbos reikalin
gus nelaiminguosius, neatsi
žvelgiant į jų pažiūras, įsitiki
nimus ar religijas. Draugija tu
ri apie 1,000 narių, iš jų 800 
yra Chicagoje ir priemiesčiuo
se. Centro valdybos socialinio 
skyriaus valdybos pirmininkė 
kas mėnesį išrašo čekių 1,500 
tol. sumą nelaimingiesiems su
šelpti.

Aukos yra surenkamos iš na
rio mokesčių, parengimų, loteri
jų pelno ir aukų.

Šalia finansinės paramos 
Liet. Dukt. draugija atlieka ne
mažiau svarbią moralinę para
mą bei teikia paguodą jos rei
kalingiesiems.

Susirinkime taip pat buvo iš
aiškinta, kad Lietuvos Dukterų 
draugija, įkurta prieš 18 metų 
a. a. kun. dr. Felikso Gurecko 
pastangomis grynai šalpos rei
kalams, absoliučiai nieko bend
ro ir jokio ryšio neturi su kito
mis kiek panašaus vardo orga
nizacijomis, kaip pvz. “Daugh- 
ters of Revoliution” ar “Sons 
& Daughters of Lithuania”.

Po ilgesnių pokalbių dalyvės 
nutarė burtis į draugiją, kurio
je, ugdydamos savitarpio bend
ravimą, pasidalintų mintimis, 
žiniomis, patyrimu bei idėjo
mis. Tai draugija, kurioje, puo- 
selėdamos ir ugdydamos lietu
vių tautines tradicijas, organi
zuotai galėtų padėti į bėdą ar 
nelaimę patekusiems savo tau
tiečiams.

Susirinkimas, paruoštas A. 
Pilipavičienės tradiciniai lietu
viško vaišingumo pavyzdžiu, 
paįvairintas daina ir gintarėlių 
virtinėlės dovana, traukimo bū
du tekusią H. Žitkienei, praėjo 
maloniai pakilioje nuotaikoje.

Į Liet. Dukterų draugiją, be 
čia jau esančių ankstyvesnių 
narių: Elenos Mikšienės, Albi
nos Pilipavičienės, Apolonijoj 
Pilipavičienės, Apolonijos Pože- 
rienės ir Ringailės Zotovienės, 
įstojo: Aldona Biliūnienė, Aldo
na čerškuvienė, Julija Šalkaus
kienė, Michalina Slabokienė, 
Anelė Stepanauskienė ir Bronė 
Oniūnienė. Ringaūė Zotcv'.enė

— Pasauly valstybės išleidžia 
60 kartų daugiau vienam karei
viui aprūpinti, negu vienam vai
kui mokyti.

Chicagos Lietuvių moterų klubo 18- 
to Gintaro baliaus komiteto pirminin
kė RraurimS Ragienė. Balius Įvyks 
birželio 10 d. Conrad HJton viei'ju- 
tyje. šiuo metu jau yra užsiregistra
vusios 8 jaunes lietuvaitės, bosimos 
debiutantži.
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