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Kurlink paslinks 
kreivė V-tojoj. 
dainų šventėje?

Greit lekiančių dienų sriau
tas vis artyn neša šių metų di- 
džiausiųjį įvykj — Pasaulio lietu
vių dienas Toronte — su jų 
centrine ašim — V-ja Kanados ir 
JAV lietuvių dainų švente. Kiek
viena tokia dainų šventė mūsuo
se — tai jau nemažas kultūristori- 
nis paminklas, {žvalgiam analiti
kui iškalbingai bylojus apie mū
sų tautinio, kultūrinio potencia
lo poslinkių kryptį.

įvykusi 1956 m. I-ji dainų 
šventė, gausiai dalyvaujant anuo
metiniam jaunimui, parodė gan 
aukštų chorinės kultūros lygi. 
Chromatizmai, moduliacijos, sin
kopuoti ritmai jau pusėtinai sekė
si įveikti. Mūsų chorinės kultū
ros kreivė dar aukščiau kilo į ze
nitų per II-jų dainų šventę 1961 
m., kur buvo įspūdingai įveikta 
nemažai gan sudėtingų veikalų 
(pvz., VI. Jakubėno Tremtinių 
ir išvežtųjų giesmė). IlI-ji dai
nų šventė (1966 m.), daugiau
sia muz. J. Zdaniaus pastangų 
dėka savo repertuaru siekė dar 
ambicingesnių užmojų. Jon bu
vo įtrauktos net mūsų moder
nistų J. Gaidelio, J. Kačinsko ir 
V. Jakubėno (Ožys) sunkesnės 
dainos, o šventę užbaigė pasiseki
mų skynusi B. Budriūno kantata 
Tėviškės namai. Deja, kai kurių 
kūrinių atlikime pasireiškę šio
kie tokie nesklandumai tuomet 
vykusiose "pažangiųjų” ir kon
servatyviųjų muzikų galynėse 
pagreitino paskutiniųjų pergalę. 
Tad, sudarant IV-tosios (1971 
m.) dainų šventės repertuarų, 
laimėjo lengviau išmokstamų 
dainų apologetai. Norint užtik
rinti atlikimo sklandumų, visai 
atsisakyta anų pažangiųjų—"pro
blematiškų” kūrėjų. Tačiau IV- 
tosios šventės pirmoji dalis, kad 
ir techniškai visai sklandžiai pra
ėjusi, buvo kažkaip pilkai proza- 
iška ir daug entuziazmo nekėlė. 

Tik jos antroji dalis — paties 
kompozitoriaus B. Budriūno diri
guojama ir publikos šiltai priim
ta kantata Lietuvos šviesos keliu 
—šviesiau nušvito meniniu pra

giedruliu. Taigi mūsų chorinės 
kultūros kreivė, per III-jų išsilai
kiusi dar pagarbioje aukštumoje, 
su IV-ja švente padarė jau poslin
kį žemyn.

Dabar vėl stovime prieš rūpes
tį: kaip liepos 2 d. istorijoje įsi
rašys V-ji? Štai trumpas žvilgsnis 
į jos repertuarų. Jame yra 12 dai
nų mišriam chorui (L. Abariaus, 
K. V. Banaičio, Br. Budriūno, VI. 
Jakubėno, B. Jonušo, J. Gaidelio, 
St. Gailevičiaus, J. Naujalio, S. 
Sodeikos, S. Šimkaus, J. Zdaniaus 
ir J. Žilevičiaus). Dar duodamos 
3 dainos vyrų (J. Dambrausko, 
J. Karoso ir J. Naujalio) ir 4 mo
terų chorams (Alf. Mikulskio, A. 
Budriūno, M. K. Čiurlionio ir M. 
Petrausko). Be to, dar 7 dainas 
padainuos ir jungtinis jaunimo 
choras. Šventę paįvairins ir mūsų 
tautinių instrumentų ansamb
lis, diriguojamas muz. Alf. Mi
kulskio. Šioje šventėje jau nebe
bus kantatų, kurios taip gražiai 
puošė paskutines dvi šventes. Tai
gi, atrodo, V-sios dainų šventės 
repertuaras sudarytas atsargaus 
kompromiso pagrindu, vėl vado
vaujantis sunkesnių veikalų 
vengimo principu. Beje, stambes
niems veikalams išmokti šį kartų 
ir laiko būtų buvę per maža, nes 
chorai gaidas yra gavę tik praei
tų metų spalio mėn., taigi labai 
pavėluotai. Be to, šio repertuaro 
išmokimas pasunkės bei kompli- 
kuosis dar ir dėl to, kad net kele- 
toje mišraus choro dainų yra aps
čiai vietų su harmoniniais balsų 
padalinimais. Reziumuojant dėl 
repertuėro, tenka pasakyti, jog 
antai dar pridūrus vėliau cho
rams prisiųstų Br. Budriūno Pro
tėvių žemę, kurioje ir sol. G. Cap- 
kauskienė talkins mišriam cho
rui, šitoks repertuaras savyje sle
pia visai gražaus koncerto poten
cialų, jeigu tik, žinoma, jis bus 
tinkamai išmoktas ir šventės di
rigentų paverstas gyvu meniniu 
išgyvenimu.

Todėl, laikydami dainų šven
tę mūsų chorinės kultūros ir kū
rybos reprezentacine išraiška, o 
ne šiaip tik masine liaudies gegu
žine su antraeiliu daininiu prie
du, baikime jai ruoštis visu rim
tumu ir atsakingumu. Tai reiš-

(Nukelta į 2 pd.)

Nedidelis žmogus, "lieknas 
kaip nendrė, liesas ir lengvas 
— rodos, pūstels vėjas ir pagavęs 
nuneš kaip lapų į tolį” (M. 
Vaitkus, Vydūnas 80 m. sukak
čiai, 1948, 28). Veidas saiisas lyg 
asketo, švelnus, pailgas, su prasi
šovusia nosim. Akys didelės ir gi
lios kaip regėtojo. Kakta aukšta. 
Visa laikysena sudvasinta. Toks 
atrodė Vilius Storasta, o kūryboj 
Vydūnas, pasak A. Jakšto, “toli į 
ateitį žvelgiąs žmogus, pranašas” 
(Vienybė, 1928, Nr. 19).

Jo asmuo, principai ir gyveni
mas, mokslas ir kūryba, anot V. 
Mykolaičio-Putino, sudarė vien
tisų harmoniškų visumų, kuri 
imponavo savo suderinimo galia 
ir privertė nusilenkti net tuos, 
kuriems jo mokslas atrodė nepa
kankamai moksliškas, o kūryba 
nepakankamai meniška (plg. 
Židinys, 1928, Nr. 4, 285 p.).

Nuo jo mirties šįmet vasario 
20 d. suėjo 25, o nuo gimimo 
kovo 22 d. 110 metų. Laiko srovė 
neša užmarštin šį didįjį Mažlie- 
tuvį, gyvųjį Prūsų Lietuvos ir Di
džiosios tiltų, vakarietinės dina
mikos ir rytietinės mistikos derin
tojų, dvasinių tautos gelmių jieš- 
kotojų bei žadintojų.

Jis mūsų kultūros istorijoje iš
kilo lyg palmė iš protėvynės ho
rizontų ir liko kukliai bei oriai 
vienišas. Apie jį ir jo kūrybų rašė 
daugelis, o pats apie save ilgokai 
tylėjo, Tik pasitraukęs iš tė
vynės, atsidūręs Vakarų Vokieti
joj, pradėjo daugiau atsiverti. Tie 
prasivėrimai leidžia skverbtis į- 
jo asmenybę, labiau suprasti jo 
veiklos ir kūrybos savitumų

Vydūno asmenybei aptarti gal 
užtektų dviejų žodžių — idea
listas, moralistas. Jei pridėtume

trečių — estetas, tai ir būtų be
veik viskas. Šiam asmenybės tipui 
priklausė Rousseau, Kantas, iš 
dalies Schilleris. Tai išsiskyrėliai 
iš pasaulio, stipriai pasinėrę savo 
vidun, su savais stipriais morali
niais imperatyvais, siekių negali
mų dalykų. Vydūnas, kaip ir a- 
nie, galvojo ir jautė gana autis- 
tiškai.

— Labai giliai mane veikia 
nuolatinis stravėjimas viduje, 
minčių sušvitimas ir visokių bū
senų sukilimas... Visa kas pasida
ro viduje regima ir beveik girdi
ma. Visokie žmonės ir visokie pa
saulio vyksmai tampa viduje 
patiriami... Susikuriančios min
tys, sukylantieji akstinai yra daž
nai tokie 'galingi, kad tiesiog ver
čia' į staigi} sv reiškimų (Drg. 
1953.1.31).

Sis bruožas praveria duris į ki
tas Vydūno asmenybės apraiš
kas. Pas jį jaučiamas kažkoks kū
dikiškas svetimumas realiam pa
sauliui ir jo patirtims.

— Man niekuomet nebuvo 
daug paprasto gyvenimo patir
čių. Santykiavau iš pat jaunų die
nų vyriausiai su mintimis ir 
apskritai su dvasiniu gyvumu ir 
todėl jaučiaus dažniau esųs dva
siniame negu daiktiniame gyve
nime (Žvilgsniai į mano kūrimų, 
Dienovidis, 1938. Nr. 2, 59 p.).

Jis buvo drovus ir atokus, kaip 
koks dvasininkas. Lyg dvasinin
kas išsiskyrė laikysena, rėdysena, 
net buto įsirengimu. Butas buvo 
lyg šventovė su geru, subti
liu, mistišku skoniu, Viešumoj 
rodėsi kiek sceniškas, ir turbūt ne 
vien todėl, kad 40 metų turėjo 
reikalų su scena. Jautėsi išskirti
nas, “sau žmogus” (jo sukurtas 
terminas), pranašesnis, vėliau

Vydūnas (1M8-1M8)

net pranašu vadinamas.
— Jau dešimties metų vaikas 

būdamas, po pasikalbėjimo su 
tėvo svečiais kunigais, kurių vie-

Kokia stipri turėjo būti toji 
ndividualybė ir tas palinkimas J 
"sau žmoniškumų”, kad jo neį
veikė nei krikščioniškasis “re
alizmas”, nei vakarietinis akty- 
vizmas, nei vokiškasis Sachlich- 
(eit (dalykiškumas). Prigimtis 
prasiveržė pro visas aplinkos įta
kas, išskyrus tų, kuri nieko bend
ro neturėjo su aplinka ir tikrove, 
bet kuri sutapo su vidiniu palin
kimu.

Vydūnas tai aiškina lietuvišk- 
:ųja savo prigimtimi, paveldėta 
ar atgimusia iš prosenių.

—Lietuviai gyviau negu kitos 
tautos atjautė gyvybingumų ne 
taip daiktingumų... Suspratęs to
dėl tegali iš tikrųjų būti tas lietu
vis, kursai savo šviesėjimu yra 
pasiekęs senovės tautos sųmonin- 
gumų ir iš jo mušto, kalba, 
veikia, kuria. Tokiam žmogui 
daug daugiau reiškia senovės 
dainos, pasakos, poringės, pada
vimai negu tiems, kurie juos lai
ko tinkamus tiktai dar vaikams 
papasakoti. Visi tie kūriniai kal
ba apie veikimų gyvenimo galių, 
kurios mūsų laikų tariamiems 
tikrovininkams vos tesisap- 
nuoja... Todėl ir nebus atsilikęs 
tas, kurs gyvena prosenių sųmo- 
ningumu, o bus pats tikriausios 
pažangos žmogus (Dienovidis, 
o.c. 58 p.).

Tuo Vydūnas bando “atsikirs
ti” savo kritikams, ypač Baliui 
Sruogai, iš dalies ir V. Mykolai
čiui, kurie jį laikė lyg atitekusiu 
nuo savo tautos, savotišku išsis
kyrėliu iš lietuvių literatūros, y- 
pač sunkiai suvokiamu dėl kito
kios jo pasaulėjautos.

Panašiai jis aiškina ir savo ki
tokį kūrybos vyksmų, kuris, jo 
manymu, esųs atremtas į "gilų 
bendrų tautos gyvumo skatini- 
mų .-

— Rašau iš ypatingo nusima
nymo. Aiškiau ar niūkiau jau
čiuosi esųs nariu didžio gyvumo, 
kurs man lyg uždeda pareigų. 
Numanau tų gyvumų šviečiant 
iš visų tautos vaikų, tik nelygiu 
skaidrumu... Patsai kūrimas iš
kyla iš ypatingos būties mano 
viduje. Jaučiamas pakilumas... ir 
keista vidaus šviesa... Vis švie
siau auštųs sųmoningumas lei
džiasi iš vidaus aukštybių ir uži
ma visų žmogų. Kas tam yra pra
džia, nėra aišku. Gal kokia patir
tis, gal koks numanymas paties 
esmės gilybėje, gal ir aplinkos 

>koks įspūdis, bet tikriausiai čia 
reiškiasi gilus bendras tautos gy
vumo skatinimas (m. pbr. Y).'.. 
Visa tai vyksta visiškai prisitai
kius mano asmenybės ir net mano 
asmens savumams (tp 61).

Tokios asmenybės, kaip Vydū
no, pasinešusios į gelminį, iš vi
daus plaukiantį suvokimų, pap
rastai būna pasyvios, mažiau 
veiklios, ne per daug kūrybiškos. 
Tuo tarpu Vydūnas buvo pro
duktyvus ir labai veiklus. Ir čia 
iškyla klausimas, kaip išaiškinti 
ne tik kūrybinį jo aktyvumų, bet 
ypatingai pasinešimų į plačių 
kultūrinę — tautinę veiklų? Čia 
jau reikėtų šauktis turbūt “mo
ralisto”, kuris jam nemažiau bū
dingas kaip ir "idealistas”.

Jis jautė savo misijų, pranašiš
kų misijų, kelti tautos dvasių, stip
rinti jos moralę. Ar ne tai jį iš
vedė iš natūralaus uždarumo, iš 
mistinio skendimo "slėpiniuo
se”? Ar ne dėl šios misijos jis 
darėsi organizatorius, publicistas, 
kalbėtojas ir keliautojas? Lietu
vybės išlaikymas jam nebuvo 

(Nukelta į 2 pd.)

Nuotrauka D. SulaKio

nas buvo jau žilagalvis, jaučiausi, 
lyg Dievų, kaip visur esantį ir 
viskų vykdantį, geriau numanus, 
negu jie visi. Pakilo ypatingas įsi- 
vertinimas. Ir kiek dėjau ir dedu 
pastangų tam pašalinti, vis jis 
prasiveržia... Noriu vis tikrai 
kuklus ir kantrus būti, o tik kyla 
dažnai išdidumas (Drg. tp).

“Isitikėjimas”, lydimas “įsiver- 
tinimo”, stiprino išsiskyrimų — 
ne tik išorinį, bet ir vidinį: gal
vojime, jutime, pasaulėjautoje. 
Tas psichologinis vyksmas, prasi
dėjęs gana anksti, juo toliau, juo 
ryškiau “rovė” jį iš tradicinės, 
šeimoje puoselėtos dirvos. Jis gi 
buvo liuteronų kunigo sūnus, 
auklėtas giliai religinėje dvasioje. 
Liuteroniškoji krikščionybė ne
besiderino su vidiniais jo juti
mais bei įsitikėjimais. Ji darės 
per reali, per arti tikrovės, kai jis 
vis labiau telkėsi į save, į “sau- 
žmoniškumų”, į amžinąjį "Slė
pinį”, į super-mistinę tobulybę. 
Teosofijoje sakosi radęs “patvir
tinimų to, kuo jau iš vaiko laikų 
domėjausi”. Atitrūkti nuo krikš
čioniško kamieno vis dėlto nega
lėjo; bandė jį derinti su neobu- 
dizmu, bet ne visada pajėgė: kar
tais svėrėsi vienon, kartais kiton 
pusėn, ir liko “visuotiniu” Dievo 
garbintoju, šalia ar virš konfesi
jų, lankančiu visas šventyklas ir 
besimeldžiančiu už visus.
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Lituanistika senajame 
Vilniaus universitete

IGNAS MEDŽIUKAS

XVI-me šimtmetyje Vilniuje 
įkurtoji jėzuitų akademija, arba 
kaip ji oficialiai vadinosi Alma 

• academia et universitas Vilnen- 
sis societatis Jesu, buvo svarbus 
kultūros židinys, daręs didelės 
jtakos to meto Lietuvos gyveni
mui. Akademija pirmoje eilėje 
buvo įkurta paruošti užtvarą kcr 
voje su reformacija ir sudaryti 
sąlygas Pravoslavų bažnyčios su
sijungimui su Katalikų bažnyčia. 
Karalius ir Lietuvos Didysis ku
nigaikštis Steponas Batoras 1579 
balandžio 1 d. (taigi kitais me
tais Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktis) suruošė akademi
jos atidarymo privileginj raštą, 
kuriame nusakė, kad šiai mokyk
lai suteikiama teisė ir privilegi
ja, kokią turi kitos kolegijos, ir 
kad Vilniaus universitetas nau
dosis tomis pat teisėmis ir lais
vėmis, kokias turi Krokuvos uni
versitetas. Taip pat kad iš visų 
mokslų, išskyrus teisę ir medici
ną, būtų teikiami bakalauro, ma
gistro ir daktaro laipsniai. Pro
fesoriai ir studentai atleidžiami 
nuo bet kokios bažnytinės ir pa
saulinės jurisdikcijos. Jų valdy
toju ir teisėju bus ordino skiria
mas rektorius.

- r Akademija — lietuviška 
mokykla

Akademija plačia prasme bu
vo lietuviška mokykla. Per iškil
mes būdavo demonstruojamas 
Lietuvos' Didžiosios Kunigaikšti
jos herbas, pabrėžiama didikų 
lietiiviška kilmė, aukštinama 
tautos praeitis, primenant, kad 
Lietuvos kilmingieji yra kilę iš 
Palemono ir kilmingųjų romėnų. 
Dažnai vartojama sąvoka lietu
vių gentis (gente lituanus) .Nuo- 

•> lat vartojamas Lietuvos vardas ir 
Vilnius kaip josios sostinė. Per 
iškilmes j lietuvius studentus bu
vo kreipiamasi: Iuventus Pala- 
emonia arba Iuventus Gedimi- 
nia. Tačiau toks lietuviškumas 
buvo daugiausia išviršinis. Vis la
biau plito lenkų kalba, ypač po 
Liublino unijos, nes lietuvių kal
ba buvo laikoma liaudies kalba.

Akademijoje dėstomoji kalba 
buvo lotynų. Lietuvių kalbos bu
vo mokomi studentai, kurie ruo
šėsi būti pamokslininkais. Nėra 
visai aišku, ar akademijoje buvo 
lietuvių kalbos katedra. M. Bir
žiškos teigimu, apie 1620 m. lie
tuvių kalbos katedra buvusi 
įsteigta (taip pat latvių ir estų 
kalbos katedros), tačiau jis šal
tinio tam paremti nenurodė. 
Galbūt, tuo remdamasis A. Ruk- 
ša P. Čepėno redaguotame vei
kale “Lietuvos universitetas” ir
gi tą pati tvirtina.*) Tačiau ok. 
Lietuvos literatūros istoriko J. 
Lebedžio nuomone, lietuvių kal

Vydūno gimimo ir mirties sukakčiai
(Atkelta iš 1 puslapio)’ 

taip svarbus; tai, jo žodžiais, tik 
forma. Jis sirgo dvasinės gyvybės, 
sąmoningumo ir žmoniškumo 
ugdymu — tomis šaknimis, iš 
kurių lietuvybė minta.

Kitų akimis tai atrodė nerealu, 
netgi pavojinga, lyg koks dvasi
nis narkozes, kai tautai reikėjo 
realios kovos. Čia galima suprasti 
ir birutininkus, išaugusius prū
siškai ir žiūrinčius į padėtį daly
kiškai. Bet ar Vydūnas nepadarė 
daugiau už realistus Prūsuose? 
Ar jis neatgręžė ir jaunosios Lie
tuvos (studentijos, moksleivijos), 
pasinešusios į socialistinį-mark- 
sistinį realizmą, ko neįveikė visa 
eilė kitų kovotojų? Gal V. Myko
laitis kiek susiaurina vaizdą, tu
rėdamas galvoj tik dalinės krizės 

ba dėstyta jėzuitų noviciate, o 
lietuvių kalbos pratybos buvu
sios seminarijose. Istorikas dr. J. 
Jurginis sako: “Nebuvo lenkų 
kalbos katedros, tuo labiau ne
galėjo būti lietuvių” (Vilniaus 
universiteto istorija, 44 psl.)

Akademija, norėdama suža
dinti domėjimąsi lietuvių kalba 
ir kitais dalykais, organiza
vo mokslinius būrelius, vadina
mus akademijomis, globojamus 
rektoriaus skirto profesoriaus.Yra 
žinoma, kad XVH šimtmečio pra
džioje veikė lietuvių, latvių, estų, 
graikų kalbų ir kitų dalykų aka
demijos. Mokantiems lietuvių 
kalbą jauniems jėzuitams buvo 
rekomenduojama lavintis kalbėti 
lietuviškai, atliekant pamokslų 
pratybas, jeigu ne visą pamokslą 
pasakant lietuviškai, tai bent pu
sę ar trečdali. Tokios pratybos 
buvo ivestos 1582 abiejose kuni
gų seminarijose (popiežiaus ir 
vyskupo), šia sistema naudoda
masi, akademija ruošė pamoksli
ninkus Vilniaus miestiečiams 
kolegijai priklausančioje šv. Jo
no bažnyčioje. Iš pradžių šioje 
bažnyčioje pamokslus sakydavo 
jėzuitai kitataučiai, išmokę lietu
vių kalbos. Apie 1580 m. jau bu
vo pasiruošusių lietuvių pamoks
lininkų, iš kurių minimi: A. Jo
kūbaitis, J. Grigoraitis, P. Blu- 
dencijus, M. Galutinas, P. Pike
lis ir kiti. XVII šimtmečio pir
mojoj pusėj padaugėjo lietuvių 
pamokslininkų. Yra žinoma, kad 
lietuvių kalba pamokslus sakė ir 
pirmasis lietuvis akademijos rek
torius J. Gruževskis. Žymūs 
pamokslininkai buvo prof. K. 
Sirvydas ir J. Jaknavičius. Sv. 
Jano bažnyčioje per didžiąsias 
šventės, kai susirinkdavo dau
giau žmonių, lietuvių kalba bu
vo sakoma daugiau pamokslų 
negu lenkų.

Panegirikos

Apsilankius kokiam nors dig- 
nitoriui akademijoje, jis buvo 
sveikinamas vad. panegirikomis 
įvairomis kalbomis, jų tarpe ir 
lietuvių kalba. Taip buvo pasvei
kintas Vilniuje lankęsis karalius 
ir Lietuvos Didysis kunigaikštis 
Zigmantas Vaza. Lietuviškas ei
lėraštis išspausdintas su sveikini
mais kitomis kalbomis rinkiny
je “Pasveikinimas šviesiajam ir 
galingajam kunigaikščiui Zig-

*) Nora toliau tame pačiame vei
kale sako, kad adjunktas bibliote
kininkas K. Kontrimas 1822 m. 
buvo Įteikęs kuratoriui raštą, Įro
dinėdamas reikalą steigti universi
tete lietuvių kalbos katedrą. Ta
čiau Kontrimo siūlymas nebuvo 
priimtas (95,109 pusi.).

paliestuosius ir Vydūno veikmę 
daugiau teosofiniais raštais:

— Vadinamais gi teosofiniais 
savo raštais jis patraukė tą lais- 
vamanėjančios jaunuomenės da
lį, kuri pasiliko ištikima religi
niam idealizmui, bet kuriai tra
dicinės Katalikų Bažnyčios dog
mos atrodė nesuderinamos su 
moderniuoju pažangumu ir dva
sios laisve. Ir reikia pripažinti, 
kad čia V lūnas savo askežės, 
kilnumo ir žmoniškumo mokslu 
pa’darė labai teigiamos įtakos 
kaip vienintelis pas mus moralės 
autoritetas, religinio idealizmo ir 
dorovės skelbėjas, stovįs šalia 
konfesijos ribų (Raštai X, 312).

Vydūnas, kaip ir Tolsto
jus (savo moralinėm pažiū
rom), tebėra mūsų dar neįvertin

Vienas U romantiškųjų kiemų senajame Vilniaus universitete 
Nuotrauka Z. Kazėno

mantui III”. Tai pirmas ligi šiol 
žinomas lietuvių spaudos teks
tas, išspausdintas 1589 m. Eilė
raštis parašytas hegzametru yra 
dviejų dalių: pirmoje dalyje krei
piamasi | žmones, juos raginant 
linksmintis kunigaikščiui atvy
kus į jų žemę, antroje — kreipia
masi j karalių, nusakant, kad 
dangaus šviesa paskyrusi jam tu
rėti tą plačią giminę. Linkima 
jam ilgiausių metų ir norima, 
kad jo vardas būtų amžinas. 
Knygą, kurioje randama ši pa
negirika, parengė akademija, bet 
kas buvo šios panegirikos auto
rius — neišaiškinta.

Teatras

Vilniaus akademijoj buvo sta
tomi spektakliai, kuriuose vai
dindavo akademijos studentai. 
Vaidinimai paprastai būdavo 
pradžioje ar pabaigoje mokslo 
metų, per užgavėnes ir įvairias 
šventes. Vaidinimų pasižiūrėti 
susirinkdavo įvairių luomų žmo
nės. Tematika buvo įvairi, dau
giausia didaktinio pobūdžio. Vė
liau padaugėjo kūrinių ir Lietu
vos istorijos temomis: Algirdas, 
Vaidevutis, Skirgaila, Žalgirio 
mūšis ir kt. Kūriniai istorinėmis 
temomis buvo rašomi, pasire
miant Strijkovskio, Kojelavičiaus 
-Vijūko, Kremerio ir kitų istorikų 
veikalais. Prologai buvo atlieka
mi mišria lietuvių, lenkų ar gudų 
kalba, o vaidinimai — lotynų 
kalba. Kūriniuose istorinėmis 
temomis buvo iškeliamos tauti
nės bei politinės aspiracijos.

ti švyturiai anų laikų dvasinėse 
jaunuomenės sutemose. Būtų 
sunkiai buvę įmanoma grįžti- at
galios iš laisvamanybės, o ypač 
marksizmo, — grįžti tiesiai į tra
dicinį dvasinį tautos kelią be 
neutralaus ir kartu žavaus tilto, 
kokiu buvo švystelėjęs tolstojiz- 
mas ir vydūnizmas. Jie atliko sa
vo vaidmenį tuo laiku ir ilgiau 
nepasiliko sroventi mūsų tautoje.

Kaipgi su trečiuoju — esteto 
bruožu Vydūno asmenybėje? St 
Šalkauskis cituoja E. Heilo žo
džius, kad “orientalinis mokslas 
— tai estetika”, ir priduria: tai 
“tobulai tinka Vydūnui”. Teoso
finiai jo svarstymai esą mažiau
siai įtikinantys, nors tai, ką jis 
kalbėjo ir rašė, laikė kažkuo 
aukštesniu. Toji orientalinių 
mokslų jėga slypėjusi iš tikrųjų 
ne pačioje idėjoje, o gyvojo me
ninėje (Vydūno) intuicijoje.

Akademijos spaustuvė
Kalbant apie akademijos įna

šą lietuvių kalbai ir literatūrai, 
reikia atkreipti dėmesį į akade
mijos spaustuvės atliktus šios sri
ties darbus. Iki XVII šimtmečio 
vidurio jos spaustuvėje buvo iš
spausdinta arti 20 lietuviškų lei
dinių. 1595 m. Žemaičių vysku
pas M. Giedraitis pateikė spaus
tuvei M. Daukšos išverstą iš len
kų , į lietuvių kalbą J. Vujeko 
“Postilla Catholioka” pamokslų 
rinkinį. Vujekas yra buvęs Vil
niaus jėzuitų kolegijos rektorius. 
Dėl spaustuvės trūkumų postilė 
buvo išspausdinta tik po 4 metų. 
M. Daukša yra išvertęs ir J. Le
dėsiuos katekizmą į lietuvių kal
bą, kuris buvo išleistas 1595 m. 
Tik vienintelis užsilikęs šios kny
gos egzempliorius yra saugoja
mas Vilniaus universitetą Moks
linės bibliotekos senųjų ir retų 
spaudinių skyriuje. Sis katekiz
mas yra žinoma pirmoji lietu
viška knyga, išleista Lietuvęje. 
Dėl savo atliktų darbų M. Dauk
ša yra laikomas literatūrinės kal
bos kūrėju. Ypač Daukša yra 
reikšmingas savo revoliucine 
prakalba Postilės vertime, ku
rioj jis pabrėžia gimtosios kalbos 
mokėjimo ir vartojimo reikšmę.

Akademinėje spaustuvėje irgi 
buvo išspausdinta K. Sirvydo 
"Dictionarium trium lingu- 
arum” lenkų, lotynų, lietuvių 
kalbų žodynas net 5 laidomis ir 
gramatika “Clavis linguae litu- 
anicae”. Toje spaustuvėje buvo 
išleista reikšminga lietuvių kai- 

“Vydūnas poetas užsitarnauja 
daugiau dėmesio, negu mąstyto
jas” (Sur les ‘canfins de deaux 
mondes, 1919, 239). Ir J. Dobilas 
— Lindė prisipažįsta: "Vydūnas 
poetas labiau mane sužavėjo, ne
gu Vydūnas filosofas” (Skaity
mai X, 1921, 84 p.).

Kas gi Vydūnui buvo grožis, jo 
vadinamas “grožė”? t tai jis iš 
dalies atsako rašydamas apie 
“Tautinės raštijos reikšmę ir už
davinį” (Dienovidis, 1938, Nr 6).

— Grožė yra tiktai gyvėjusios 
dvasios žmogaus patiriama... 
Žmogus bręsta grožei žmoniškė- 
damas, esmiškai šviesėdamas, 
taurėdamas, kaip tai reikalauja 
žmogaus gyvenimo prasmė... 
Tikriausioji grožė spinduliuoja iš 
esmiško pasireiškimo... Esmiško
ji grožė iš lengva vis daugiau 
aiškėja, panašiai kaip šviesėjan- 
čioji aušra. Ir ji sukelia tikrą 

bai ir literatūros raidai K. Sirvy
do postilė “Punktai sakymu”. 
Pirmojo lietuvių kalbos žodyno 
autorius K. Sirvydas yra žymiau
sias lietuvių raštijos ugdytojas per 
■visą jos gyvavimo laiką. Iki 1773 
m. Akademijos spaustuvė išleido 
1354 knygas lotynų kalba, 1080 
lenkų ir 85 lietuviu kalba. Nuo 
1774 m. iki 4804 m. išleistos 49 
lietuviškos knygos. XVIII šimtme
čio antroje pusėje buvo išspaus
dintas pirmasis lietuviškas ele
mentorius “Mokslas skaytima 
raszta lietuwiszka diel mažu way- 
ku”. Per 1794 m. sukilimą spaus
tuvė išleido sukilėlių pulko vado 
K. Nesilkovskio ir vyriausiojo 
vado T. Kosciuškos atsišaukimus 
lietuvių kalba.

Domėjimasis lietuvių kalba 
ir tauta

Nors Lietuvos bajorai ir dva
sininkai į lietuvių kalbą žiūrėjo 
iš aukšto, nes jiems atrodė, kad 
lenkų kalba yra pranašesnė kaip 
privilegijuotų luomų kalba, todėl 
stengėsi jos mokymą mokyklose 
plėsti. Nežiūrint to, imta vis la
biau domėtis lietuvių kalba. 
Akademijoje buvo skaitomas ka
raliaus Stanislovo Augusto bro
lio laiškas, kuriame jis interesa
vosi lietuviu kalbos kilme, nes 
apie tai buvo paklaustas Lon
done. Galbūt to laiško paskatin
tas, Ksaveras Bogušas parašė stu
diją lenkų kalba apie lietuvių 
tautos ir kalbos pradžią. Prof. P. 
Paprockis 1760 m. išleido “Na
mų žinias apie Lietuvos Didžią
ją Kunigaikštyste kartu su tos 
tautos istorija”. Paprockio kny
gelė buvo pirmasis Lietuvos vals
tybės istorijos vadovėlis, parašy
tas ne lotynų kalba, bet šneka
mąja lenkų kalba.

Akademijos reikšmė lietuvybei
Nors Vilniaus akademijoje ir 

vyravo svetBna dvasia, tačiau jo
je išėjo mokslus daug lietuvių 
jaunimo, kurie turėjo įtakos, ža
dinant tautinį lietuvių susiprati
mą ir ugdant lietuvių literatūrą. 
Akademijoje darbavosi daugelis 
lietuvių profesorių. Kai kurie jų 
buvo labai iškilūs, savo darbais 
žinomi net už Lietuvos ribų, pa
vyzdžiui — retorikos ir filosofi
jos profesorius Z. Liauksminas, 
parašęs keletą vadovėlių, kurie 
buvo vartojami ir kitose valsty
bėse. Jis buvo garsus Vilniuje ir 
jo apylinkėse kaip lietuvių kal
bos apaštalas. Akademijoje rek
torių vietas irgi turėjo nemažai 
lietuvių.

Galbūt pamatiiotai sakoma, 
kad Vilniaus jėzuitų akademija 
prisidėjo prie lietuvybės, palai
kydama lotynų kalbą ir tuo pri- 
stabdydama Lietuvos sulen- 
kėjimą, kai tuo metu vienuoliai 
pijorai protegavo vien lenkų kal
bą.

Vėlesniųjų laikų Vilniaus uni
versiteto alumnai (S. Daukantas, 
S. Stanevičius ir daugelis kitų) 
savo darbais buvo pagrindas auš
rininkams, kurie kėlė lietuvių 
tautines aspiracijas, siekdami 
kultūrinės laisvės ir politinio sa
varankiškumo.

šventumo jausmą... Iš pat se
niausių laikų žinoma, kad grožė 
siejasi su šventumu (249-51 p.).

Vydūnui "grožė” neatskiriama 
nuo ethos — etiškumo, netgi 
šventumo. Neatskiriama ir nuo 
“esmiškos šviesos”, mąstymo, są
moningumo bei turiningumo, o 
tai jau veda ir į tiesą.

Taip sueina pas Vydūną visi 
trys kitados Platono iškelti aukš
čiausi vertybiniai elementai — 
grožis, gėris ir tiesa; tie trys, ku
rie labiausiai praturtina ir dievi
na pasaulį. Tokia buvo jo, idea- 
listo-moralisto-esteto misija, su
sitaikiusi su jo asmenybės savu
mais. Ar dėl to jį reikia rikiuoti į 
mūsų tautos sintetikus, šalia 
Čiurlionio (muzikoje ir dailėje) 
ir Jakšto (filosofijoje), kaip tai 
darė St. Šalkauskis (o.c. 247-54)? 
Gražiausia sintezė buvo jo gyve
nimas.

Kertinė paraštė
kia, kad ir choristų sąstatą tu
rėtų griežtai nulemti ne kokie 
ekskursavimo ar pasižymėjimo mo
tyvai, bet pareigingų choris
tų kvalifikacijos. O menine pjū
timi —vėl akcentuoju — džiaug
simės tik tada, jei visi pavieniai 
chorai iš anksto tvirtai įveiks vi
sas muzikinio pasiruošimo kliūtis, 

nelaukdami sudėtingesnėse dai
nose ar sunkesnėse vietose išga
nymo iš kitų ir nesitikėdami 
kaip nors “zuikiais” kitų veži
muose pravažiuoti pro visus gai
dų skaitymo pavojus.

Mūsų chorinės kultūros krei
vės nenužeminimas yra, žinokim, 
visų dainų šventės dalyvių tau
tinės garbės raikalas.

Tokios tad gairės tegu juos ir 
veda į Torontą! Stasys Liepas

ERDVĖS LĖKTUVO 
ASTRONAUTAI

Erdvės lėktuvo (Space Shut- 
tle) programai jau parinkti 35 
nauji kandidatai astronautų pa
reigoms. Prašymus padavė 8079 
erdvės entuziastai. Bet, nors 
daug pašauktų, maža išrinktų.

Parinktų 35 kandidatų tarpe y- 
ra 6 moterys ir 4 tautinių mažu
mų nariai. Tad norėta visus pa
tenkinti.

Porą metų tęsis apmokymas 
ir treniruotė. Tada drauge su da
bar aktyviais 27 astronautais jie 
sudarys erdvės lėktuvų įgulas. O 
įgula turės du pilotus ir vieną ar 
du misijos specialistus. Jų uždavi
nys bus operuoti lėktuvo krovi
niu, kai bus orbitoje.

Parinktieji astronautai kandi
datai jauni žmonės. Amžiaus 
skalė svyruoja tarp 26 ir 39 metų.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
'Ginekologinė Chirurgija.

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 874-8004

Priima ligonius pagal susitarimų.

Tel. ofiso ir bate: OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vaL ir 6-8 vai. vak.,

ISskyrua trečiadienius.
SeStadlenlals 12 Iki 4 vai. popiet.

, DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
0132 So. Kedzie Avenue.

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad.
6 iki 7:80 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimų.
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezld. tel. WAJbroo(k 6-8048.

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vaJ. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. Ir SeStad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGOS 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. popiet
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919

Tel ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 7 lst Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 6:00 vai. popiet, treč. ir SeSt. 

tik susitarus.
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

71-ob ir Campbell Avė. kamp.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 Iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 VVeet 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629

Tel. — 476-3409
Valandos pagal susitarimą

OPTIO AL STUDIO
VIOLETA KAROSAITfi

7051 So. Washtenaw — Tel. 778-6766
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus.
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

VaL: pirm., antr., penkt. 10-5:10. 
Ketv. 1-8 v. vak. Seėt 10-4 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS

2709 VVeet 51st Street 
Tel. — GR 6-2400

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; SeStad. 10-8 vai. Telef. — 282- 4306

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ UGOS — CHIRURGIJA

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ. 

4200 NO. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimų.

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligoe.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6440 So. Pulaski Road

DR. FRANK PLEČKAS 
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“Contact lensen”

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta treč.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR.J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS

Adresu 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai.; pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
t O K 8 A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 68rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai. 
vak. SeStad. nuo 1 iki 4 vaL

Oftk PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVeet 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. HE 4-3193. Namų GI 8-61M 

. DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVeet 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad

2-6 ir 6-7 — IS anksto susitarus.DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA
5214 No. VVestern Avenue 
1002 No. VVestern Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605

TeL ofiso FR 6-6446

F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet 

Treč. Ir SeStad. pagal susitarimą.
įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA 

1407 8o.49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč. ir šeštad

Ofs. teL 586-8166; namų 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6284 So. Narragansett Avenue 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
’2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems.
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Pabaltieeių piešinių paroda New Yorke

ALINA STAKNIENĖ

Priešais didžiulį langą, giliam 
minkštasuolyje sėdi dailininkas 
Vladas Žilius ir susimąstęs žiūri 
į Penktosios Avenue judrų kam
pą. Tep zuja margaspalviai žmo
nių būriai, palengva palei Cent
rai Parką rieda automobiliai, o 
ankstyvojo pavasario danguje įsi
rėžęs Metropolitan muziejaus 
masyvus, ryškių linijų siluetas.

Langas, pro kurį žiūri dailinin
kas, ir visas šioj įspūdingoj vie
toj stovintis dailus pastatas pri
klauso Ukrainiečių institutui. O 
viduje jau visą savaitę vyksta Pa
baltiečių piešinių paroda — nuo 
bal. 1 iki 9 d. Joje išstatyti ir dail. 
Vlado Žiliaus trys darbai.

Dailininkas prie šios parodos 
prisidėjo ne vien savo darbais. Jis 
paaukojo daug laiko, parodą be
ruošiant: suprojektavo katalogą, 
kartu su kitais dailininkais pieši
nius atrinko, kabino ir t. t. Paro
dą rengė pabaltiečių meno drau
gija BALTIA, į kurios veiklą pats 
V. Žilius yra nuoširdžiai įsijun
gęs. Taip pat ir kiti Nevv Yorko 
dailininkai — Elena Kepalaite, 
Vida Krištolaitytė, Elena Urbai- 
tytė, Kazimieras Žoromskis, o 
taipgi apsčiai plunksnos žmonių 
rašytojų.

Si draugija per vienerius metus 
nuo praeito pavasario yra suruo- 
šusi jau keturis renginius: Pabal
tiečių meno skaidrių popietę, di
delę meno parodą Kultūros židi
ny, kurioj dalyvavo apie 40 dai
lininkų, Pabaltiečių poezijos po
pietę su devyniais ryškiais poetais 
ir šią parodą, kuri apsiribojo vien 
piešinais.

Su savo piešiniais šioj paro
doj dalyvavo 24 dailininkai: 7 es
tai, 9 latviai ir 8 lietuviai — Al
binas Elskus, Regina Ingelevicie- 
nė, Elena Kepalaite, Vida Krišto
laitytė, Jadvyga Paukštienė, Vy
tautas Sakalauskas, Elena Urbai- 
tytė ir Vladas Žilius.

Buvo išstatyta daugiau kaip 
50 piešinių. Dalį jų sudarė ab
straktai — piešiniai, kuriuose fi- 
guratyvinis elementas, jeigu jo ir 
yra, nedominuofa. Tokių darbų, 
atliktų plunksna, išstatė latvis 
dailininkas ir poetas Voldemaras 
Avens. Jo, lyg kompiuterio, smul
kiai išrašytos kompozicijos, sub
tiliai primityvios, sudaro savitą 
uždarą sistemą, lyg slaptą šriftą, 
perduodamą ateičiai. Jos pavadin
tos “Past I” ir “Past II” — tai 
turbūt simbolizuoja dabartį, jau 
pavirtusią praeitimi.

Hans Tsirk — estas — savo ab
straktaus ekspresionizmo pieši
niuose puikiai apvaldęs anglį. 
Tiek paviršiaus traktavimo įvai
rume, tiek ir komplikuotoj linijų 
ritmikoj atsispindi modernaus 
žmogaus dvasinis kompleksišku
mas.

Dagmara Igals, latvė, irgi iš
statė abstraktų, kuriuose lengvos, 
trapių formų konstrukcijos rizi
kingai balansuojasi tuščioje po
pieriaus erdvėje.

O Elenos Kepalaitės piešiniuo
se tuščios erdvės visai nėra. Vie
nas jos didelio formato abstrak
tas, pieštas anglim, labai dina
miškas. Jo visam plote įsisukęs sū
kurys, verpetas. Sis galingas spira
linis judesys, tartum žvaigždės 
gimimas, pilnas sprogstančios 
energijos ir jėgos.

Kiti du piešiniai, nedidelio for
mato pastelės, tai skulptūriškos 
konstrukcijos, lyg skulptūrų pro
jektai. Jų statiškos simetrinės for
mos, griežtai logiškai kontroliuo
tos, yra pilnos sukauptos galios ir 
slepia kažkokį magišką elemen
tą. Viena amerikietė kritikė pa
našius Kepalaitės piešinius api
būdindama rašė, kad jie prime
na “afrikietiškų maskių tylą”.

Peizažinės tematikos darbai ir
gi sudarė gausią grupę. Janis An-

EJena KepalaM “Image” # 1 (plellnys, 1978)
II Pabaltiečių piešinių parodos New Yorke

nūs, latvis, išstatė du itališkus 
peizažus, kuriuose taip pat yra 
daug dinamiškumo, kosminių jė
gų susikirtimo, barokinės egzal
tacijos.

O Ilmars Rumpeters — latvio 
— tapybiškai traktuojamose pas- 
telėle ir linijos ir spalvos ramios, 
vėsios. Jos sudaro piešiniuose 
ankstyvo rytmečio ramybės nuo
taiką. Jo darbe, pavadintame 
“Old Walls”, tiesiog skamba su
stingusi vienišo miesto kampo ty
la.

Kari Niider, esto, siurrealisti
nio sapno piešiny vien tik me
džiai ir medžiai, pilki medžių ka
mienai, o centre aukso vartai į 
seną Talino bažnyčią, kuri vos 
matoma, tirštoj migloj pasken
dusi. Šio dailininko darbuos daug 
alegorinio elemento.

Vytauto Sakalausko švelniuo
se, smulkaus braižo plunksnos 
piešiniuose irgi daug medžių, 
bet čia ne jų kamienai, o viršū
nės, panašios į debesis. Neatskir
si ar dangus, ar žemė, ypač jo 
darbe pavadintam “Chthonian 
Sky”, nes debesys čia virsta me
džiais, o medžiai debesimis. Pie
šiniuose viešpatauja mistiškas 
gamtos pajautimas, visatos vien

Rman Rumpeters Uostas (pastele, 1978)
B Pabaltiečių piešinių parodos New Yorke

Pabaltiečių pietinių parodos New Yorfce dalyviai lr rengėjai (kai kurių trūksta). B kairės J deMnę sMfc D. Dag- 
nija, E. Kepalaite, J. Riekstinš( Latvių sąjungos Amerikoje pirmininkas ), Eleonora Sturms, Ilmars Rumpeters, Alina 
Staknlenė ir Malė Kuuskvere; stovi B dešinės į kairę: F- Milte, E. Dajevskis, H. Hermanu E. U. Siirak, E. Urbaitytė 
V. Žilius,A Maestate, prof. O Berendsen ir K Žoromskis. Nuotr. Bruno Rozitis

tisumo, vieningumo jausmas.
Reginos Ingelevičienės tamsiai 

violetiniu “magic marker’u” ški
cuoti ramūs Kennebunkporte 
vaizdeliai įdomiai supinti į vie
ningą kompoziciją.

Kitą didelę piešinių dalį suda
rė portretai, moterų ir vaikų 
galvutės. Dainos Dagnijos latvės 
moters portretas, pieštas tamsių 
tonų pastele, savo stipriu pabrau
kimu, simplifikuotom linijom, at
skleidžia vidinį žmogų ir kartu 
išreiškia kažką universalaus. Dvi 
parodos lankytojos pastebėjo, kad 
ši moteris primenanti jų moti
nas ir sakė, jog jinai galėtų būti 
“kiekvieno mūsų motina”.

Emma Uusen Siirak irgi išsta
tė du drąsaus braižo anglies por
tretus — dainininkės ir jūreivio, 
o Elena Urbaitytė — plunksna 
pieštą mergaitės galvutę, dar iš 
savo prieš amerikinių laikų. Bu
vo ir daugiau kitų portretų ir 
galvučių.

Bet pati stipriausia tematinė 
grupė buvo figūriniai piešiniai.

Albino Elskaus judesy pagau
tos harmoningos vyro ir moters 
figūros, pieštos meistro ranka, 
moderniom priemonėm, pasiekia 
klasiško paprastumo.

Vidos Krištolaitytės du dar
bai vaizduoja besiilsiančias mo
teris, kurios dvelkia kapų ramy
be ir šalčiu. Galbūt čia prasimu
šė tas tragiškas elementas, daž
nas jos kūryboj.

Ilse Leetaru — estė — ir Da- 
ce Marga — latvė — simplifikuo
tom linijom škicuoja moteriškas 
figūras įvairiose pozose. O Edu
ardo Wiiralto pieštuku škicuotas 
piešinys — arklys trijose skirtin
gose pozose — sudaro efektą tri
jų arklių grupės, šis darbas bu
vo pasiruošimas peizažui su ark
liais. Wiiralfas buvo vienintelis 
parodoj reprezentuotas miręs dai
lininkas, — estai norėjo jį paro
dyti.

Valdis Kupris — latvis — iš
siskyrė iš visų savo sąmoningai 
“senovišku” romantizmu. Ang
lies ir pieštuko piešinys “Child 
with dove” savo naiviu jautru
mu primena grakščiai idealizuo
tas Chateaubriand romanų ilius
tracijas. (Užtenka pažvelgt į švel
niai modeliuotą vaiko kojytę).

O Vlado Žiliaus darbai, atlikti 
meistriškai valdomu pieštuku, iš
siskyrė savo avangardiškumu. Jo 
žaismingai išbarstytos, tyrų lini
jų plastinės formos, lyg išplėštos 
iš baltos popieriaus erdvės, taip 
kaip Rodin skulptūra, dar tik 
gimstanti iš beformės medžiagos, 
įvairios kūno dalys čia atsiran
da ir pranyksta popieriaus baltu
me. Piešiniai pavadinti “The
atre nr. 2”, “Theatre nr. 3”. Žmo
gaus gyvenimas, tai žaidimas, te
atras. Jis susideda iš įvairių mo
mentų, taip kaip šiuose piešiniuo
se, išbarstytų, komiškų, sensua- 
lių, švelnių, aštrių. Čia randam 
ir senų batų ir daugiaprasmių 
prasivėrusių žiedų taurelių ir 
siurrealistinės simbolikos, alego
rijos.

Šio dailininko darbai buvo pa
tys įdomiausi parodoj. Amerikie
čiai lankytojai ypač jais domėjosi. 
Aplamai, ši paroda praėjo gana 
sėkmingai. Ją aplankė keli šimtai 
žmonių. Kadangi Ukrainiečių 
institutas yra muziejų ir galerijų 
rajone, tai daug lankytojų “pro 
šalį eidami” užėjo. Šioje vietoje 
BALTTA numato surengti atei
tyje ir kitų parodų. Šiuo metu 
kalbama apie meninės fotografi
jos parodą. Latviai New Yorke jų 
dažnai surengia, o mes ne. Tektų 
kviesti fotografus iš įvairių Ame
rikos vietovių joje dalyvauti.

Baigiant reikia pažymėti, kad 
piešinių parodoj irgi dalyvavo 
viena ne niujorkietė dailininkė — 
Jadvyga Paukštienė iš Chicagos 
su dviem komiškom pastelėm — 
vyras su raudona kepure ir kita — 
daktaro kabinete belaukiant. Tai
gi pradžia padaryta ne vien pa
baltiečių kultūriniam bendradar
biavimui, bet ir lietuviškiems 
“kultūriniams mainams”.

Nuotrauka K. Ambrazaičio

Alfonsas Nyka-Niliūnas
t

MOTINOS DAINA
L

Mano motina dainavo dainą: 
Jos akyse plaukė laivas. 
Aš pasirėmiau aukštai ant stiebo, 
Ir dama įsišaknijo širdyje.

Mano motina dainavo dainą: 
Jos akyse skrido paukštis, 
Ir didžiulis ąžuolas, kovojantis su vėjais, 
Paslėpė tą paukštį sutemoj.

Mano motina dainavo dainą: ii
Jos akyse krito lapai,
Ir daina, ir veidrodis prieš langą 
Buvo pilnas lapų ir rudens.

Mano motina dainavo dainą: 
Jos akyse laivas ėmė skęsti,;
Ąžuolą su pagrobtu paukščiu nulaužė 
Ir pajuodusiame veidrody paliko mus abu.

MOTINA

Gesdama paslaptingoj šviesoj Eldorado, 
Begalinių laukų apkabintam name, 
Tu klausai, kaip vaikai, Tavo šviesą praradę, 
Lyg apakę klajoja naktim neramia.

Ir tada suliepsnoji nors vienai sekundei, 
Paskutinėm ugnim jiems kelius šviesdama, 
Ir užgęsti tenai, lyg šešėlis, be skundo, 
Kaip žvaigždė begalinėn naktin krisdama.

Rupi komizmo duona
Los Angeles Dramos sambūrio 

spektaklyje

PR. VISVYDAS

Balandžio 29 d. Los Angeles 
Dramos sambūris suvaidino nau
ją Vyt Alanto 3-jų veiksmų ko
mediją. “Saulėgrąžų sala”. Turi
nį galima nusakyti šitaip: žmo
nos lepinimas, vedybinė trintis, 
šeimos "draugų” veidmainiavi
mas, erotika, butelis ir vyriškos 
iliuzijos.

Kaip visuomet, į spektaklį tau
tiečiai rinkosi gausiai, tarsi į ko
kią šventę. Tikėjosi daugiau, ne
gu įmanoma. Publikos apetitas 
komedijai yra didelis. Kiekvienas 
laukia kuo daugiau dirglių kąs
nių. O jei jų maža, po vaidinimo 
prasideda kandus visa ko seikė
jimas. Jau romėnų Plautas įsiti

kino, kaip reikliai žmonės žiūri į 
komizmą. Vos tik atsileidžia juo
ko vadžios, dalis veizėtojų tuoj 
ima žiovauti arba nusiima į gla
diatorių rungtynes. Ačiū Praam
žiui, mūsiškiai išsėdėjo iki galo. 
Kai kas snūduriavo, bet pabai
goje nepatingėjo kelias minutes 
paploti savo dvasinį triūsą ati- 
davusiems vaidiloms.

Vieni žiūrovai peikė drama
turgą: kam įkišo archaišką ko
mediją, su apipelijusiais dialo
gais, banalybėmis, su nuvaidin- 
tomis situacijomis, chronišku 
taurelės kilnojimu, su išpūstu 
aukštojo meno garbinimu. Gal 

viskas būtų tikę nepriklausomy
bės pradžios miesčionijai, o toji 
saulėgrąžų tapyba — Kauno se
namiesčio talkučkei.

Gindamas dramaturgą, te
galiu įterpti kelias J. Miltinio 
mintis: spektaklio sėkmė visų pir
ma priklauso nuo vaidybos, vai
dybos ir dar kartą vaidybos; vai
dintojai turi nepasikliauti teks
tu, peršokti jo lygį ir papildyti 
veiksmą savo žmogišku sudėtin
gumu. To, matyti, siekė režisierė 
D. Mackialienė, į Alanto tekstą 
įtrėkšdama ir dabarties kraujo, ir 
modernios satyros degalo. Ta
čiau tie keli lašai nedaug ką pa
keitė, žinoma, sukėlė juoką, kai 
buvo paminėtas kalifomiečiams 
gerai žinomas Santa Monikos 
vardas.

Kiti ekspertai griebė režisūrą. 
Štai kelios apdailintos nuomonės: 
“Kągi, vėl ta pati dalužė — tiek 
darbo įdėta, o rezultatas —tuš
čias saulėgrąžinis nulis”. “Akto
riai smagiai kalba, burbuliuoja, 
bet nėra pagaunančios sąsajos, 
nėra darnaus ritmo”. "Nėra ir 
stiliaus. Stengtasi komiškai imi
tuoti buvusį gyvenimą, vodevi- 
liškai pajuokinti publiką, bet 
nutolta nuo paties pagrindo — 
sceninio įtaigumo”.

Norėčiau pridėti ir savo skati
ką. Stilistinio vieningumo nebu
vo, tai tiesa. Tačiau vaidybinio 
užsidegimo ir judėjimo scenoje, 
kai kada įdomaus, užteko. Pirmas 
veiksmas išėjo gana gyvas. Atsis
kleidė erdvus Povilo Jasiukonio 
sukurtas scenovaizdis: dailininko 
studijos langas su miesto stogų 
panorama, saulėgrąžų paveikslai, 
prie drobės susitelkęs dailininkas 
Vešiotas (aktorius Rimas Žukas). 
Čia ir jo “sirguliuojanti” išpai
kinta žmonelė Vida (aktorė Da
nutė Barauskaitė). Situacijos ė- 
mė ristis vienos po kitos. Atsidan
gino šeimos "draugai” — Vidos 
gerbėjai: gašlus verteiva Stasio- 
nis (Vincas Dovydaitis) su dide
le gėlių puokšte, po to daktaras 
Dalinda (Saulius Stančikas) su 
barzdele, drebančiais pakinkliais 
ir maža puokšte. Atsibaladojo ir 
dail. Viešinto draugas, butelio 
mylėtojas Riauka (Saulius Ma
tas). Vėliau įžirkliavo galerijos 
direktorius ilgšis Vitartas (Man
fredas Prišmantas) su laiba 
žmonele Lione (Viltis Jatulienė) 
ir gyvenimu tvaskančia Rūta 
(Rasa Zeleriytė). Tai puošnus 
vyrų ir moterų paradas. Pokal
biai. Meilikavimasis. Žvilgsniai. 
Intrigos. Klasta. Įžeidinėjimai. 
Emocijų proveržiai. Vyro ir žmo
nos konfliktas. Skandalingas Vi
dos išėjimas iš namų. Šelmio 
Riaukos triumfas. Pirmas aktas 
sprogte sprogo nuo veiksmingu
mo.

Kaip dera, antrame veiksme 
potencija atslūgo. Deja, atslūgo ir 
žiūrovų dėmesys, nes scenoje pa
sidarė blanku. Vyrų pagiriojimas, 
ištęstas ir be girtuokliško į- 
gudimo atliekamas, nesukėlė ko
mizmo. Toliau veiksmą užgulė 
neįdomūs pašnekesiai ir perne
lyg dirbtinės situacijos. Ne ką 
padėjo uolus Riaukos bendravi
mas su buteliu ir su jau dabar 
našle tapusia Vitartiene. Vaidini
mas, įklampintas pagiriojimo 
nuotaikose, neatsigavo ir trečia
me veiksme, nežiūrint kelių juo
kingų replikų bei finalinio Vidos 
kojų nagų lakavimo ritualo.

Žiūrovai vienbalsiai sutarė, 
kad aktoriai —veteranai ir jau
nieji — buvo gerai pasiruošę. 
Reikia drūtai pabrėžti Manfredo 
Prišmanto puikiai suvaidintą 
Vitartą: ligotą džiūsną, atsargų 
ir lėtą.

Malonų įspūdį darė ir Danutės 
Barauskaitės Vida, šiek tiek per- 
grimuota ir vėsoka, bet patrauk
li, koketiška, įnoringa. Reikia ti
kėtis, jog, vaidinant Detroite, jai 
pavyks dar labiau išryškinti le
pūnės Vidos moteriškus bruožus 
ir duoti balsui daugiau gimdan
čio saldumo. Gaila, kad pagal

(Nukelta | 4 pusi.)
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MŪSŲ KALBA
Trys išstumia trejus

“Draugo” 1978 — bal. 6 nume
rio spaudos ir gyvenimo apžval
goj randam dvejopai vartojamą 
skaitvardi trys: antrašėj “Trys me
tai už kiaulę” ir tekste “nubaudė 
laisvės atėmimu trejiems me
tams” bei “tuos trejus metus tu
rės dirbti”. Antraštė, atrodo, 
duota ‘‘Draugo” redakcijos, apra
šymo tekstas imtas iš sovietinės 
“Tiesos”. Kaip tokia skirtinga 
vartosena galėjo atsirasti?

Antraštės trys metai atsirado 
pagal dabartinį gyvosios kalbos 
polinkį, o teksto trejiems metams 
ir trejus metus vartojama pagal 
lietuvių kalbos gramatikos reika
lavimus, kur pasakyta, kad dau
giniai skaitvardžiai skiriasi nuo 
paprastųjų tuo, jog sakiny jie ei
na tik su daugiskaitiniais daikta
vardžiais, pvz.: liko dar viene- 
riems metams, pasistatė dvejus 
namus, akėjo dvejom akėčiom, 
praslinko treji metai, turėjo tre
jas girnas ir kt.

Bet šitoks kasdieninės vartose
nos nesutarimas su gramatikos 
reikalavimais yra toks pat senas, 
kokia sėna ir mūsų bendrinė kal
ba. Tik atsiminkim J. Jablonskio, 
J. Balčikonio ir kitų mūšy kalbi
ninkų taisymus, nedavusius, de
ja, didesnių vaisių. Ir dabar tiek 

^Lietuvoj, tiek svetur taip pat į- 
taigaujama su daugiskaitiniais

daiktavardžiais taip pat vartoti 
daiktavardžiais taip pat vartoti 
dauginius skaitvardžius, o ar 
kas savanoriškai klauso? Polin
kis vartoti dauginių skaitvardžių 
vietoj paprastuosius skaitvar
džius nepalyginti stipresnis už 
laikymąsi gramatikos normos, 
kuri daugelio paprasčiausiai už
mirštama ar kai ką tiesiog sun
kinanti. Tad ir kyla klausimas: ar 
bartini tie, kurie linksta šią vos 
dešimties dauginių skaitvar
džių grupę atskirais atvejais api
bendrinti? ar tokia kasdieni
nę kalbos vartoseną sunkinanti 
išimtis iš tikrųjų reikalinga? Juk 
kalbos praktikoj turim ir toleruo
jamų apibendrinimo pavyzdžių: 
Juodu kas vieni metai augindavo 
du paršiuku (J. Jablonskis, Rink
tiniai raštai, 1.231). Penki tvar
tai, vienos durys (ten pat, 221). 
Vieni namai paliko (Dab. liet. k. 
žodynas, 934) ir kt. Tad, užsto
dami gramatikos teikiamą dau
ginių skaitvardžių mūsų kalbai 
būdingą vartosenos normą su 
daugiskaitiniais daiktavardžiais, 
taip pat per griežtai nesmerkim 
nė skaitvardžių apibendrinimo 
pastangų: kodėl šalia vieni me
tai ar vienos durys negali būti iš 
analogijos ir trys metai?

Stasys Barzdukas

Vytautas Ignas Žemaitija (lino raižinys, 18” x 24”, 1977)
IS dailininko darbų parodos, atidaromos M- K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoj, gegužes mėn. 20 d. 7 vai. vak. (žiūr. Kultūrinę kroniką)

Komizmo duona
(Atkelta iš 3 pusi.)

tekstą Vida teegzistavo tik vaidi
nimo trečdalyje.

Darbščiam Rimui Žukui šį sy
kį sukurti dailininko svajotojo 
nepavyko. Jo Vešiota elgėsi be 
menininkui būdingos emocinės 
kaitros. Saulius Matas šelmiško 
Riaukos personažą įvaldė su kau
pu. Matas tinka pokštininko ro
lei, sugeba improvizuoti ir jaučia 
dėsnį, kad teatras yra veikli gy
venimo transformacija, o ne ko
kia išpūsta būsena. Suprantama, 
tik dažnesnė vaidyba padėtų jam 
prislopinti pasitaikantį blašky
mąsi scenoje ir polinkį į .perdėtą 
retoriką, kai kartais be reikalo 
žiūrima į lubas.

Vincas Dovydaitis jaukiai įsi
tvirtino savo donžuaniško ver
telgos kailyje, nors, tiesą pasa
kius, mergišiaus būdas čia reika
lauja švelnesnės vaidybinės plas
tikos. Grubokas moters rankų ir 
kojų glostymas atsiduoda akmens 
gadyne. Nūdien turima kitokių 
triukų. Šiaip Vincą smagu stebė
ti scenoje.

Santūriai, bet pakankamai su
maniai Viltis Jatulienė pavaizda
vo Lionės Vitartienės miesčioniš
ką chameleoniškumą. Sauliaus 
Stančiko dr. Dalinda išėjo fleg-

matiškai leisgyvis ir, kaip kont
rastas judrių veikėj'ų tarpe, spal
vingas. Savo išvaizda nemažiau 
spalvinga atrodė ir Rūta, vaidi
nama Zelenytės. Ar tai tekstas, 
ar režisūra, ar pačios Zelenytės 
sceninis būdas, bet žavioji Rūta 
jautėsi gerokai pasimetusi, saky
čiau, vaidybiškai atitokusi nuo 
eigos.

Programoje pažymėta, kad re
žisierei padėjo Ema Dovydaitie
nė ir Inga Tumienė. Aplamai vi
sa techniškoji apimtis buvo itin

sklandi. Šioje srityje Sambū
ris niekad neapvilia.
aiiiiHiniiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Vienas savaitės: Rugsėjo 17

Dviejų savaičių: birželio 11
liepos 2 
liepos 16

$845.00 Rugsėjo 22

Susitikimas santakoje
LIUDAS AUGSTYS

_

• A Norimas, SANTAKA. No
velės. Išleido ir spausdino “'Drau
gas” Chicagoje 1977 metais. Vir
šelis Giedros Trečiokaitės. Knyga 
304 psl., kaina 6 dol., gaunama ir 
“Drauge".

*

Andrius Norimas (Mironas) 
nėra tarp rašančiųjų naujokas, 
palyginus su kitais, bent su vi
duriniojo amžiaus, kurių daugu
ma savo pirmuosius žingsnius 
žengė jau išeivijoje. Gimęs 1911 
m., jau 1938 metais debiutavo 
romanu “Birutės turtai”. Po to 
išeivijoj pasirodė po 17 metų, 
1955 m. išleisdamas novelių rin
kinį “Naujas veidas”. 1959 m. iš
leido dviejų jaunuolių istoriją 
“Man silpna”. 1966 m. A. Nori
mo romanas “Rytai — vakarai” 
buvo spausdinamas “Draugo” at
karpoj. Nepasakytume, kad auto
rius būtų sulaukęs išskirtinio pa
sisekimo, tačiau tenka pripažinti, 
kad autorius literatūrinį pasiruo
šimą turėjo neblogą. Jis studija
vo Vytauto Didžiojo universitete 
anglistiką ir gerai pažino vertin
gą anglosaksų literatūrą. A. Mi
ronas dar 1938 m. išleido Ballan- 
tine, škotų rašytojo, apysaką “Ko
ralų sala” ir 1939 m. Mark Twai- 
no “Finno nuotykius”, žavėjusius 
daugelį nepriklausomos Lietuvos 
jaunųjų skaitytojų. Jeigu kai 
kuris autorių pakaltinamas ne- 
apsiskaitymu, tai to negalėtume 
pasakyti apie Norimą, tašau ar 
pažinimas suteikė galimumų lai
mėti didesnių pasisekimų origi
nalioje literatūroje, tai jau kitas 
reikalas.

Įdomu taip pat pažymėti, kad 
vienintelis mūsuose rašytojas, o 
gal ir tarp daugelio kitų tautų, 
Norimas buvo bokso mėgėjas. 
Tiesa, prieš metus miręs ameri
kietis rašytojas James Jonės taip 
pat buvo boksininkas, jo knyga 
“From Here to Etemity” laimė
jo National Book Award ir su
laukė milžiniško pasisekimo. Ta
čiau mūsų A. Mironas, jei ir ne
turėjo tokio pasisekimo literatū
roj, tai turėjo laimėjimų bokse, 
kas taip pat autorių įrašė į isto
riją. Norimas buvo 1927, 1928 ir

1931 m. gaidžio svorio Lietuvos 
bokso meisteri^ Nepaisant to, 
“Santakos” autorius daug dar
bavosi ir muzikos srityje, pats 
grodamas įvairiais instrumentais.

Sį įvadą apie autorių gal ir ne
būtinai reikalingą “Santakos” no
velių rinkinio proga, padarėm, 
prisimindami posakį, kad tie, ku
rie nori autorių pažinti, turi susi
pažinti su autoriaus gimtine, šiuo 
atveju su labai spalvinga biogra
fija.

Novelių rinkinys “Santaka’, 
išleistas 1977 m. su nemaža kny
goje paskelbtų rėmėjų talka, 
yra arti 300 puslapių knyga, ku
rioj sudėta tuzinas novelių, iš jų 
trys laimėję “Dirvos” novelės 
konkursą. Tai “Santaka” 1964 
m., “Po laivu” 1965 m. ir “Aly- 
tis” 1968 m. Bet ši trijulė nė
ra pirmieji premijomis pažymėti 
Norimo kūriniai. Jis yra gavęs 
premiją ir už jaunimui skir
tą apysaką “Be namų’, iš
leistą 1970 m. Toks jau su
puolimas, kad premijuotosios 
novelės nėra išskirtinio ge
rumo, jos ne vienu atžvilgiu 
yra blogesnės už kitus, toj pačioj

“Santakoj” sudėtus, kūrinius. O 
tai liudija arba konkursų komisi
jų nesusigaudymą, ar konkursan 
prisiųstų kūrinių skurdumą. 
Tiesa, tos premijuotosios novelės 
tam tikra prasme noveliškos, jos 
nuotykinės, tačiau tie nuotykiai 
nei literatūriškai, nei gyvenimiš
kai nėra pagrįsti. “Santakos” he
rojė keliolika metų eina į Kau
no santaką, kad susitiktų savo 
mylimąjį, kuris seniai Amerikoje. 
Be abejo, tai įdomu, bet per tiek 
metų, kas norėjo, susirado ir be 
santakų vienas kitą, nepaisant 
kuriame pasaulio krašte bebūtų. 
Neįtikima taipgi nuotykinė nove
lė “Po laivu”, kur autorius myli 
seseris dvynukes, neatskirdamas 
kuri ateina į pasimatymą. Gali 
neatskirti mokytojas, gali neat
skirti pažįstami, bet kad neat
skirtų mylimasis, nebe labai no
risi tikėti. Trečioji novelė, nors 
irgi labai nuotykinė, bet kadan
gi veiksmas eina karo metu, jau 
labiab patikima, nes karo metu 
pasitaiko ir tokių įvykių, kokių 
daugelis rašytojų nedrįstų net 
dėti į savo raštus, bijodami, kad 
jais skaitytojas nepatikės. Ir kitos 
novelės iš esmės nesiskiria nuo 
premijuotųjų, vienos labiau, ki
tos mažiau įtikimos. Jos parašy
tos ne visai vienodu stiliumi, ir 
autorius savo laiške, pridėtame 
prie recenzuoti pasiųstos knyos, 
rašo: “Noriu atkreipti dėmesį į 
kai kurias mano noveles, nes ne 
visos yra vienodu stiliumi parašy
tos. Savotiška stilių bandau nau
doti novelėje “Keturkelis”, kur 
juntamos vadinamosios “balto
sios eilės” arba lyg ir muzikinis 
ritmas. Iš dalies tas pat yra ir 
“Santakos” novelėje, bet tik Ma
rytės apmąstymuose. “Netylė

siu!” novelę parašiau, bandyda
mas vengti nusibodusių žodelių 
(“ir”, “bet”, “kad”, ir “kuris, ku
rio ir t t.”).

Labai abejotina, ar tie visi au
toriaus bandymai yra dorybė. 
Šiaip jau knyga yra paskaitoma. 
Kiekviena knyga turi savo skaity
toją, ją turės ir “Santaka”, juo 
labiau, kaip matyti iš konkursų 
komisijų, kai kuriomis novelė
mis buvo susižavėję net ir mūsų

daugiau ar mažiau literatūros gy
venime dalyvaują žmonės.

Kiekviena knyga turi geresnių 
ii blogesnių privalumų. Tokių 
turi ir ši. Todėl kviečiame skai
tytojus į susitikimą “Santakoje”. 
Gal ne vienam ji suteiks savo nuo
tykine puse fizinio ar dvasinio 
poilsio. Autorius knygą dedikavo 
Mūzai, kuri “skatino ir vedė”, 
linkime, kad ji tas pareigas sėk
mingai eitų ir toliau.

Nauji leidiniai
• AIDAI, 1978 m. balandžio 

mėn. Nr. 4. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St, Boston, 
Mass. 02122- Literatūros apžval
gų ir techninis redaktorius dr. 
Leonardas Andriekus, O.FM., 
Franciscan Monastery, Kenne- 
bunkport, Maine 04046. Žurnalą 
leidžia lietuviai pranciškonai. 
Administruoja Benvenutas Ra
manauskas, O.F.M., 361 High- 
land Blvd-, Brooklyn, N. Y. 
11207. Žurnalo metinė prenu
merata 15 dol.

Spausdinamas (ir jau pomir
tinis) prof. Jono Puzino straips
nis “Dr. Jonas Basanavičius — 
Lietuvių mokslo draugijos stei
gėjas ir ugdytojas”. Straipsnio 
duodama dar tik pradžia; bus 
tęsinys. Poezijos puslapiuose — 
Vitalija Bogutaitė: spausdina
ma pluoštas eilėraščių iš ciklo 
“Apokalipsė”, Neužmiršta ir 
medicina: Antanas Butkus rašo 
apie aterosklerozinius krauja-

Hamiltono, Kanados, lietuvių mergaičių choras “Aidas” su buvusiu meno vadovu ir dirigentu sol. Vaclovu Verikalčlu. 
“Aidas” š. m. gegužės mėnesio 21 dienų koncertuos Chica cagoje, Jaunimo centro didžiojoje salėje. Tai pirmas dides
nis choro pasirodymas po pernykščių gastrolių Pietų Amerikoje, vadovaujant naujam choro dirigentui muz. J. Govė- 
duL Koncerto pelnas skiriamas š. m. PLJS Ryšių centro lituanistikos seminaro reikalams J. Miltenio nuotr.

gyslių pakenkimus ir klinikines 
komplikacijas. Beletristikos yra 
duodama Jurgio Gliaudos pre
mijuotoji novelė "Vyskupo še
šėlyje”. Literatūriniam nagrinė
jime atsigrįžtama į Jurgį Balt
rušaitį: Vincas Natkevičius
žvelgia į idėjas Jurgio Baltru-1 
šaičio poezijoje.

Numerio apžvalginėje dalyje 
Tomas Venclova informuoja, 
daug kur pasiremdamas tiesio
gine savo patirtimi, apie dabar
tinę padėtį Mažojoj Lietuvoj. J. 
G. rašo apie du šešiasdešimti- 
ninkus inž. Jurgį Gimbutą ir 
dr. Kazį Ambrozaitį. Recenzuo
jamos knygos: “L. K. B. Kroni
kos lU tomas”, Kazio Bradūno 
“Alkana kelionė”, VI. Juodeikos 
‘Didžioji iliuzija", Stepo Zobars
ko redaguotoji antologija “The 
Lithuanian Short Story: 50 
Yara”, Juliaus Siniaus “Dainos 
Ir giesmės broliams lietuviams”.

Žurnalo puslapiai iliustruoti 
Alfonso Dargio, K. Sklėriaus 
kūriniais ir šiaip nuotraukomis. 
Viršelių puslapius puošia Ado
mo Galdiko tapybos.

• KRIVŪLĖ, 1978 m. kovo 
mėn., Nr. 1. Leidžia Vakarų 
Europos Lietuvių Sielovada. Re
daguoja kun. P. Celiešius, Kir- 
chenstr. 5, 8939 Bad Woerisho- 
fen, W. Germany. Leidinys 
spausdinamas du kartus me
tuose — kovo ir spalio mėne
siais, Š2 pusi., iliustruotas nuo
traukomis.

“Šis “Krivūlės” numeris pra
dedamas vysk. A. Deksnio laiš
ku tikintiesiems. Toliau, be kita 
ko, kalbama apie naują Bažny
čios teisių kodeksą, aptariama 
prof. VI. Juodeikos knyga “Di
džioji iliuzija”, stabtelėjama 
prie Lietuvių kultūros draugijos 
seminaro, ir ypač ryškinama 
prof. dr. Antano Maceinos 70 j 
metų amžiaus sukaktis. Apie 
sukaktuvininką rašo pats redak-

(Nukelta į 5 psl.)

— $1195.00
— $1245.00
— $1245.00

$845.00

rugpiūčio 6 — $1245.00 
rugsėjo 3 — $1195.00
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Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių grupių galima jungtis 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu 
Nevv Yoric’e.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA REGISTRUOTIS 
KUO ANKSČIAU.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INO. ,
393 West Broaduęay, P. O. Box 116 

South Ęoston, Ma. 02127, Tel. (617 ) 268-8764 

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė Ir Albina RudžtOnlenė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
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Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį mėty 
skubiai ir tiksliai aptarnauja 

savo skaitlingą kiijentūrę siunčiant 
DOVANAS-SIUNTINIUS į LIETUVA, LATVIJĄ 

EST0NIJ4, UKRAINIJĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI 
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GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.
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COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 MADISON AVENUE
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Pabaltiečių folklorinio 
pobūdžio scenos 
veikalų antologija

Prof- Alfredo Straumanio 
(latvio) rūpesčiu šiame krašte 
ir aplamai Vakarų pasaulyje ža
dinamas dėmesys lietuvių, lat
vių ir estų dramaturgijai. Pra
ėjusiais metais šešias rezisten
cinio pobūdžio balt iečių dramas 
išleido Waveland Press, Ine. lei
dykla. Alfredo Straumanio re
daguotas ir šešias dramas ap
imantis tomas pavadintas “Con- 
frontations With Tyranny”. 
Lietuviams ten atstovauja Al
girdo Landsbergio “Five Postą 
in a Market Place” ir Antano 
Škėmos “The Awakening”.

Prof. Alfredas Straumanis 
reikšmingą savo darbą tęsia to
liau. Jo suredaguotas tos pačios 
leidyklos šiemet anglų kalba 
leidžiamas naujas baltiškųjų 
scenos veikalų tomas “The Gol- 
den Steed”. Tai tautosakinių 
Šaknų lietuvių, latvių ir estų 
vaidinimai; iš viso septyni. Lie
tuvių yra Kazio Sajos “Devyn- 
bėdžiai” (The Vlllage of Nine 
Woes) ir Kazio Borutos drama
tizuotas “Baltaragio malūnas” 
(Whitehorn’s Windmill). Kazį 
Sają anglų kalbon išvertė Eglė 
Juodvalkytė, o vaidinimui jžan- 

parašė tautosaką studijuo
ti Eglė V. Žygaitė. Kazio

Borutos vertimą parūpino Kris
tina Sabalis ir Cesarija Abartis, 
o veikalui įvadą parašė tauto- 
sakininkė Elena Bradūnaitė.

Abi baltiškųjų vaidinimų 
knygos parengtos visu kruopš
tumu. Joms ir lietuviai turėtu
me skirti didėlį dėmesį, leidi
nius įsigydami. Pirmosios kny
gos “Confrontationes With Ty
ranny” kaina 15 dol. “The Gol- 
den Steed” knyga išeis šį rude
ni. Jos kaina bus taipgi 15 dol. 
Tačiau iki š. m. rugpjūčio 15 d. 
užsisakantiems kainuos tik 12 
dol. Perkant kartu ir anksčiau 
išleistąją "Confrontations With 
Tyranny”, abi knygos iki rug
pjūčio 15 d. kainuoja 24 dol. Lei
dyklos adresas: Waveland 
Press, Ine. P. O. Bok 400, Pros- 
pect Heights, Illinois 60070.

Vytauto Igno dailės 
paroda Chicagoje

Vieno ryškiųjų pokario de
šimtmečių mūsų išeivijos dai
lininkų Vytauto Igno darbų pa
roda atidaroma gegužės 20 d- 
(šeštadienį) M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chi
cagoje, 7 vai. vak. Paroda tęsis 
iki gegužės 28 d. Lankymo va
landos savaitgaliais nuo 11 vai. 
ryto iki 9 vai. vak., savaitės die
nomis nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. 
vak. Parodą rengia L.J.S. Korp! 
Gintaras.

Ir savo grafikos darbuose, ir 
tapyboje Vytautas Ignas yra 
vienas lietuviškiausių mūsų dai
lininkų tiek žemaitiškųjų temų 
pamėgimu, tiek liaudiškojo brai
žo bei spalvos įkūnijimu.

Lietuviai “American 
Heritage” festivalyje
Kent valstybinio universiteto 

vadinamas “American Heritage 
Festival” šiemet įvyks gegužės 
20 ir 21 d. Toks kasmetinis fes
tivalis čia bus jau trečią kartą. 
Visa programa įvyks Kent uni
versiteto Trumbull Campus. Tai 
tikra dviejų dienų šiaurės ryti
nio Ohio ir vakarinės Pennsyl- 
vanijos etninė šventė. Lietu
vius festivalyje reprezentuos 
Člevelando “Grandinėlė”. Ji pro
gramą atliks gegužės 21 d. (sek
madienį) 2 vai. popiet šiemet 
festivalyje tikimasi sulaukti iki 
10,000 publikos.

Poezijos dienos Chicagoje
Kasmetinės ir tradicinės Poe

zijos dienos Chicagoje bus ge
gužės mėnesio 26 d. (penktadie
nį) ir gegužės 27 d. (šeštadie
nį). Abi dienas programos vyks 
Jaunimo centro kavinėje, abi 
dienas pradžia 8 vai. vak. Ren
gėjai programą nori pradėti 
punktus’ i, todėl publika pra
šoma nevėluoti. Poezijos dienas 
Chicagoje rengia Jaunimo cent
ras.

Pirmosios dienos (penktadie
nio) vakaras skiriamas poezi
jai vertimuose. Tai bus poezijos 
rečitalis, kuriame skambės lie
tuvių poezija, išversta į sveti
mas kalbas, ir kitų tautų poezi
ja, išversta lietuvių kalbon. Ei
lėraščiai bus rečituojami origi
nalo kalba ir vertimuose. Tokiu

būdu ryškiųjų mūsų poetų pos
mai bus paimti iš kitataučių 
vertimų ir kitų tautų klasika 
skambės lietuvių vertimuose sa- 
von kalbon. Taigi penktadienio 
vakaro rečitalyje bus proga iš
girsti klasikinę graikų kalbą, o 
taipgi lotynų, ispanų, prancūzų, 
vokiečių, lenkų, latvių, rusų ir 
anglų kalbas anų tautų klasiko
je ir lietuvių poezijos vertimus 
į šias kalbas. Rečitalio progra
mai atlikti angažuoti: kun. V. 
Rimšelis MIC, Marija Eivaitė, 
Jonas Damauskas, Liūne Sute
ma, Česlovas Grincevičius, Dai
va Markelytė ir Linas Rimkus.

Antrosios dienos (šeštadie
nio) vakaras skirtas gyvųjų 
mūsų poetų kūrybai. Jie patys 
čia ir skaitys, šiemet išskirtiniu

Poezijos dienų svečiu pakvies
tas Antanas Gustaitis iš Bosto
no. Jis šiame vakare skaitys 
savo humoristinę poeziją ir fel
jetoną apie poetus ir poeziją. 
Kitos viešnios iš Rytinio pa- 
pakraščio bus Danguolė Sadū- 
naitė ir sės. Ona Mikailaitė. Va
karo programoje taipgi daly
vaus Vitalija Bogutaitė (iš 
Detroito) ir čikagiškis Vikto
ras Dirda. šis poezijos vakaras 
bus tikrai spalvingas poetų kar
tomis ir jų kūrybinio braižo 
įvairumu. Abiejų vakarų pro
gramoms vadovaus Kazys Bra
dūnas.

Visuomenė kviečiama Poezi
jos dienose dalyvauti, liudijant 
išeivijos kultūrinį gyvastingu- 

i mą.

Ona Mikailaitė. Administratorė 
__ Danguolė Sadūnaitė. Redak
cijos ir administracijos adre
sas: Eglutė — Immaculate Con
ception Convent, Putnam, Conn, 
06260. Metinė prenumerata — 
7 dol.

Eilėraščių, apsakymėlių, pa
sakų kiek tik nori! Nemažai 
pačių vaikų įdomios kūrybos. 
Visa įvairi medžiaga iliustruo
jama piešiniais. Tai gražūs lie
tuviškojo ugdymo puslapiai.

hWJii 
LWAl

(Atkelta iš 4 psl.).

torius kun. P. Celiešius. Sužinom 
apie kun. V. Kamaičio jubiliejų, 
apie lietuvaites seseles Šveica
rijoje, apie šv. Kazimiero kole
giją Romoje.

t

• BENDRADARBIS, 1978 
m., Nr. 24. Nek. Pr. Marijos 
seserų leidinys, skirtas vienuoli
jos rėmėjams, talkininkams bei 
bičiuliams. Vyr. redaktorė — 
sės. O. Mikailaitė. “Bendradar
bis” išeina du kartus metuose. 
Redakcijos adresas: Immacula- 
te Conception Convent, Putnam, 
CT 06260.

Gyvu, vaizdingu žodžiu ir 
nuotraukomis leidinio 32 pusla
piuos patraukliai pavaizduota, 
ką ši gyvastinga mūsų vienuoli
ja atlieka lietuviškosios išeivi
jos dvasiniam ir tautiniam la
bui. Iš viso to aiškėja, kuo ir 
kaip kiekvienas galėtų prisidė
ti prie seselių naštos palengvi
nimo. Leidinys gausiai iliustruo
tas nuotraukomis.

• J. Burkus, KONNERS- 
REUTHO TERESE. Teresė 
Neumanaitė. “Sūduvos” leid. 
809 Ramble St., Hot Springs, 
Ark. 71901 arba 7414 Dunbar- 
ton Avė., Los Angeles, CO 
90045. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629.

Tai knyga apie stigmatizuo- 
tąją Teresę Neumanaitę. Leidi
nys gausiai nuotraukomis iliust
ruotas, 160 psl., kaina — 5 dol.

• EGLUTE, 1958 m. balan
džio mėn. Lietuviškas laikraštė
lis vaikams išeivijoje. Leidžia 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys. Vyr. redaktorė — sės.

Naujas 1978 m. Plymouth HOR1ZON — labai ekonomiškas,
4 cilinderial, su galionu 38 mylias

Kaina nuo — $3,706.00
1978 m. CHRYSLER kaina nuo $4,700.00

Turime jaunuoliams mašinų: Cadlilac, Buick, Pontiac, Oldsmobile ; 
ir kitų, taipgi Importuotų. įvairių kainų, pradedant nuo $100.00. Mū- E 
sų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriję (Body), spar- = 
nūs (Fenders) ir sureguliuos motorų.

JJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮL’
| MiES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA | 
| PATARNAVLMA ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. | 

ĮSIGYKITE labai patvarią ir ekonomišką 
SUSISIEKIMI PRIEMONĘ.

I BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI15151
= Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, gerbiamas virt 60 m. s 

PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW 
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii?
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PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS GIMINĖMS
LIETUVOJE

Siuntinys 1 —1978

Lietuvoje mirė 
Ona Gimiuvienė

Ona Girniuvienė mirė Lietu
voj balandžio 9, sulaukusi 82 
metų amžiaus. Iškilmingose lai
dotuvėse dalyvavo 7 kunigai; 
nemaža žmonių atvyko ir iš to
limų parapijų, kuriose buvo gy
venusi. Palaidota gimtiniuose 
Sudeikiuose. Daugiausia jos rū
pesčiu po kelerių metų ligos 
anksti mirus vyrui, iš smulkaus 
ūkelio buvo išleisti į mokslus 
trys sūnūs.

Hamiltono mergaičių 
“Aidas” ir sol. R.

Strimaitis koncertuoja 
Chicagoje

Kai šiandien gero choro viso 
vakaro koncertas mūsuose yra 
gana retas, tai Hamiltono (Ka
nadoje) mergaičių choro ‘Aido” 
atvykimas Chicagon yra jau dė
mesio vertas reiškinys. Choras 
ir drauge sol. Rimas Strimaitis 
Jaunimo centro didžiojoj salėj 
koncertuos š. m. gegužės mėn. 
21 (sekmadienį) 3 vai. popiet. 
Koncertą rengia PLJS Ryšių 
centras ir PLB valdyba, čika- 
giečiai savo gausiu koncertan 
atsilankymu turėtų paremti to
kius muzikinius įvykius ruo
šiančių pastangas ir mūsų dai
nuojančio jaunimo viešnagišką 
išvyką.

Skulptūrų nuomojimo 
biznis

Nežinau, ar kuriame nors ki
tame krašte kas nors tokiu biz
niu verčiasi, bet Britanijos St. Al- 
bans mieste preitų metų gruo
džio mėn. pradžioje Maikas Mc-

Donaldas Rowe įsteigė bendrovę, 
kuri versis skulptūrų nuomoji- 
mu. Kas turi pinigų ir kam nu
sibodo įstaigoje ar savo namų 
salone laikyti kokius nors gumi
nius išraitymus ar ir tikras gra
žias gėles, kurių negalima už
miršti palaistyti, gera proga už 
10 svarų savaitei išsinuomoti ir 
pasistatyti skulptūrą. Gal kam 
atrodys, kad tai snobiška, bet kas 
čia sužiūrės ar supaisys, kaip 
kam atrodot Kas trys mėnesiai 
užvažiuos bendrovės atstovas ir 
lig tol gal jau šiek tiek ir apdul
kėjusią skulptūrą pakeis kita.

Maždaug per pustrečio mėne
sio skulptoriai tam tikromis sąly
gomis pavedė bendrovės biznio 
reikalams apie 200 savo kūrinių, 
ir atliekamų, dar neišnuomotų 
bendrovė savo patalpose laikė tik 
apie 20. Vadinas, biznis sėkmin
gas.

Kadangi dideles skulptūras 
sunku būtų gabenti klientams,

tai visos jos yra tarp 15 inčų ir 4 
pėdų aukščio.

Skulptorius bendrovei reko- 
komenduoja Karališkoji britų 
skulptorių sąjunga. Taigi šlamš
to neturėtų būti. Kaip pavyz
džiai minimi dr. Arthuras Fleis- 
chmanas, kurio didelę skulptūrą 
neseniai karalienė atidengė vie
name Londono rajone, ir Lome 
McKeanas, kuriam karalienė 
buvo užsakiusi sukurti skulptūrą 
savo vyro, žaidžiančio raitųjų 
polo, ir padovanojo jam sidabri
nės vedybų sukakties proga.

Bendrovės vadovas sako, ir 
jam pritariame, kad tokiu būdu 
daromas geras darbas. Pramonei 
ir pramoninkams duodama pro
gos konkrečiai paremti meninin
kus ir dar tinkamu būdu —mo
kėti už jų malonumui išstatytas 
skulptūras. O skulptoriai nori pa
rodyti savo kūrinius. b. kz.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
fų reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

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

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TlRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oil 
and Filtera.

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE
2423 West 59th Street — Tel. GR 6-1711
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro, 

šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet, 
šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS ČESAS

5^
PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

6«%
PER ANNUM 

$5000 or mon

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais Įvairių spalvų 
labai populiari medžiaga dėl dviejų suknelių; gėlėta arba lygių spalvų 
crimplene medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; mote
riškas nailono apatinis arba vyriški nailono viršutiniai marškiniai; dvi 
poros vyriškų arba moteriškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 ang
liškų geriausių cigarečių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupe
lių kavos; vienai eilutei vilnonė labai gera medžiaga su Įaudimu “Ali 
wool made in England”, gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis — $190.00. 
Taip pat dar galima dadėti Į ŠĮ siuntini 9 sv. svorio prekių, pavyz
džiui, galima dadėti 4 m. medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailio 
arba kitokių dovanų.

žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų: 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . . .
Jeans “Wrangler”, vyr. arba mot. (galima siųsti 4) 
Geresnės rūšies nertinis ... . .
Nailono 
Vilnonė 
Vilnonė 
Geresni
Lietsargis telescopic
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai . . . . . 34.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui............................................30.00
Angliška eilutei medžiaga (“Ali wool made in England”) 50.00 
Geresnė ” ” ” 75.00
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.

Sudarant savo nuožiūra siuntini, reikia pridėti $28.00 už visas per
siuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
me palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

kojinės, vyriškos arba moteriškos 
medžiaga suknelei . .
skarelė ..........................
marškiniai ....

$80.00 
40.00 
32.00
3.00

24.00
11.00
15.00
12.00

BALTIC STORES, LTD.
C Z . Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, 
BR I 4HB, England. Tel. 01 460 2592
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HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LA 3-8248
(WE8T OF CALIFOKNIA AVĖ.)

PER ANNUM•
certificates 

$5666 or mon 
4 year min.

6^"
PER ANNUM 

$1,000 or mon 
1 year ūki.
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TROY ST., CHICAGO, ILL, 60629. TELEF. 925-5068

LAUKAS MOTINAI
Brangioji Mama,

Tu mus auginai ir auklėjai la
bai nuoširdžiai — mokei ir bau
dei, pasakojai ir įspėjai — ir tai 
turėjo mums didelės įtakos. Bet 
mes mokėmės iš Tavęs visada. Ir 
kai Tu to nė nežinojai, kai Tu ne
pastebėjai mūsų žvilgsnių, ir kai 
mes patys nesupratom, kad 
mokomės. Vaiko akys viską smal
siai stebi. Ypač artimuosius — 
tėvus. Jos godžiai renka visus į- 
spūdžius, tikėdamos, kad kada 
nors supras jų pilną reikšmę.

Paaugusios jaunuolės akys se
ka pasauli —ir tėvus — atsar
giai, kritiškai, lyg matuodamos 
tėvus su savo naujai sukurtu ver
tybių masteliu.

Jauna ištekėjusi moteris, įžen
gusi į jai nepatirtą, naują gyve
nimą, visai natūraliai įieško kel
rodžių ir randa savo Motinos 
pėdsakus.

Moteris, kuriai 
arkivyskupas 

bučiavo rankas
Kai prieš porą metų buvo tarp

tautinis Eucharistinis kongre
sas Philadelphijoje, į jį buvo pa
kviestas pasakyti kalbą Olindos 
ir Recife arkivyskupas Helder 
Camara. Tas Brazilijos hierar- 
chas yra žinomas kaip labiausiai 
pažangus socialinių reformų kė
lėjas.

Eucharistiniame kongrese jis 
pertraukė kalbą, kad galėtų pa
bučiuoti abi rankas Motinos Te
resės, kuri savo gyvenimą pa
šventė rinkti iš gatvių ligonius, 
mirštančius, raupsuotuosius, pa
mestinukus ir jiems parodyti, kad 
yra kas juos myli.
Jos pasišventimas jau pritraukė 

1200 pasekėjų, ir susikūręs Mei
lės misijonierių vienuolynas jau 
dirba 67-se kraštuose. Apie šį 
naują nuostabų artimo meilės są
jūdį neseniai šiemet Paulistų lei
dykla išleido naują James Mc Go- 
vem knygą: “To Give the Love 
of Christ” (109 psl., kaina 1 dol 
95 et).

Čia smulkmeningai nupasako
jamas tos albanų kilmės Jugosla
vijos mergaitės kelias į Indijos 
skurdeivų rajoną Kalkutoje, jos 
begalinis pasišventimas, gelbstint 
tuos, kurie visų atmesti.

Įdomu, kad anas sąjūdis įstei
gė savo* padalinius ir Amerikoj. 
Los Angeles mieste gelbsti narko
tikų ir kitų nelemtų įpročių ver
gus. Jos veikia ir skurdo bei nu
sikaltimų persunktoj New Yorko 
daly Bronx, kur siaučia gatvės 
jaunimo gaujos, kur plūsta iš na
mų pabėgusios mergaitės, kur 
pilna vadinamų miesto klajoklių. 
Meilės misijų vienuolės čia lan
ko ligonius, skalbia jų baltinius, 
teikia medicinišką pagalbą, 
jiems patarnauja, globoja kalėji
man . uždarytų motinų vaikus, 
organizuoja žaidimų aikšteles 
jaunimui, moko tikybos.

Visa tai vaizdžiai aprašyta mi
nėtoje knygoje, iškeliant ir paro
dant, kaip didelio atgarsio pasau
ly susilaukė motinos Teresės 
nuostabi auka. J. Pr.

Tavo pavyzdys atlaikė mū
sų kritikas ir analizavimus, užtai 
jis mus tebeįtaigoja ir tai, ma
nau, yra didžiausias Motinystės 
pasisekimo matas.

Iš Tavęs sklido šiluma, ir mes 
pajutom meilę — Šeimos meilę. 
Mes nusileisdavome ligi palygi
nimo su tais bjauriais pelėdžiu
kais, kad galėtume .turėti mylin
čią ir išmintingą pelėdą.

Vaikui meilė buvo Aisčio lop
šinė, ligoniui — bananai ir “gol- 
den ginger ale”; mažiesiems mo
kiniams buvo kasdieninis nu
vežimas į mokyklą; studentei 
— reguliarūs laiškai universite
te; jaunamartei dukrai — išban
dyti kulinariniai receptai.

Anksčiau man atrodė, kad toks 
pasiaukojimas šeimai buvo Mo
tinos likimas, dabar gi suprantu, 
kad tai yra pasirinkimas. Kadan
gi Tu buvai mums ištikima —

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO
Aštuonioliktoji grupė jaunų 

lietuvaičių, baigiančių aukštes
niąsias mokyklas ar jau pradė
jusių studijas universitetuose, 
švęs savo pristatymo šventę šeš
tadienį, birželio 10 d., ruošia
mame Gintaro baliuje. Rodos, 
tik vakar buvo pirmoji susipa
žinimo popietė, kada po pirmo 
pasisveikinimo buvo bandyta 
prisiminti, kuri yra Karolė, 
kuri Danutė, Asta Linda, 
Sallie, Irena, Deborah ar Janet? 
Po to instrukejos, pirmosios re
peticijos, priminimai, įspėjimai, 
kiti pasiruošimai... Štai ir vėl 
artėja diena, kada jaunos ginta- 
rėlės bus pristatytos Chicagos 
Lietuvių moterų klubo narėms 
bei jų viešnioms gegužės 31 d. 
Beverly C. C., 87th ir Westem, 
Chicago. Čia joms bus įteikta 

mes- būsime ištikimi savo šei
moms.

Gilų įspūdį paliko Tavo skai
tomos knygos, Tavo prakalba 
Motinos dieną, Tavo suruoštos 
jaunimo studijų dienos. Ir mes- 
nepaleidžiame knygų iš rankų ir 
drąsiai ipareiškiame savo nuomo
nes.

Tavo atvirumą patyrėme dis
kusijose, daugiausia apie religiją, 
ir išmokom jo ribas su Kurt Von- 
negut. Taipgi pamokei mus as
meniško atvirumo, įrodydama, 
kad prisipažinimas savo ydų ne 
silpnina, bet, atvirkščiai, stiprina 
charakterį. Tuo pačiu supratome 
ir sąžiningumo vertę.

Tavo kojinių adymas liks 
mums tautpumo simboliu; Ta
vo drabužių siuvimas kruopštu
mo; Tavo greitai pranykstąs pyk
tis — atlaidumo.

Subrendę Tavo priežiūroje ir 
Tavo šešėlyje, mes išsinešame 
iš namų dalį Tavo chromossomų 
ir Tavo dvasios.

Visada Tave mylinti duktė

gintaro papuošalai, kuriuos jos 
nešios per Gintaro balių. Taipgi 
bus puiki proga kiekvienai de- 
biutantei parodyti savo talen
tą, ar tai būtų muzika, menas ar 
kita šaka. Popietės šeimininkės 
__ Marija Rudienė, Margarita 
Rudytė-Krupienė, Julija Pupe- 
lienė ir Jean Vance. Klubo sti
pendijų komitetas pristatys stu
dentes, kurioms bus paskirtos 
stipendijos iš praėjusių metų 
Gintaro baliaus pelno.

DEBIUTANTĖ CAROLĖ RE
NĖ BALZEKAITĖ, ' velionės 
Irenos ir Stasio Jr. Balzekų 
dukra, Chicago, III., šįmet bai
gia Latin aukštesniąją mokyk
lą, kurioje priklauso filmų, eko
logijos ir moksliniams klubams. 
Yra metinio mokyklos leidinio 
redakcijos narė, atliekanti jo

MOSU VEIKLA
• Marija Krauchunienė kalbė

jo apie lietuvius imigrantus 
JAV bei apie dabartinę oku
puotos Lietuvos padėtį Knoot 
Presbyterian bažnyčios parapie- 
čiams gegužės 7 d-, Naperville, 
UI. Sudomintų klausytojų išsa
mūs klausimai apie Lietuvą ir 
lietuvius lietė ne tik šiuos lai
kus, bet pasiekė net senovės 
gintaro prekybą su iš toli atvy
kusiais pirkliais.

• Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus moterų vieneto ski
riama metinė stipendija įteikta 
žurnalistikos studentei Rimai 
Janulevičiūtei laike vieneto 
priešpiečių, balandžio 22 d. Po
pietės viešnios turėjo progą įsi
gyti naujai išleistą valgių ga
minimo Įmygą.

• Chicagos Lietuvių moterų 
klubas perdavė Baltųjų Rūmų 
bibliotekai 5 tomus Lietuvių 
Enciklopedijos (anglų kalba) 
kaip padėkos išreiškimą JAV 
už teikiamą dvasinę paramą, 
mums siekiant laisvės paverg
tai Lietuvai ir ypač už dėmesį 
į peticijas su 20,000 parašų 
tremtinės Nijolės Sadūnaitės 
reikalu. Šis Lietuvių Enciklope
dijos rinkinys yra taurių ir kuk
lių lietuvių A. Repšių, Bellvvood, 
UI., dovana.

planavimo ir paruošimo darbiu. 
Įtraukta į mokyklos studentų 
garbės sąrašą ir apdovanota 
garbės pažymėjimais studentų 
mokslinėse parodose už paruoš
tus eksponatus. Studijuoja lietu
vių ir prancūzų kalbas. Priklau
so “Žilvičio” tautinių šokių gru
pei, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus moterų vienetui. 
Laisvalaikius pašvenčia North- 
westem u-to ligoninėje prie pa
cientų priėmimo bei kraujo la
boratorijoje. Taipgi kas savai
tę pašvenčia 3 vai., padėdama 
atsili'kusiems mokiniams arit
metikos, rašymo ir skaitymo 
pomokose 4-je Presbiterionų 
parapijos mokykloje.. Skambina 
pianinu, bando tapybą, lanko 
baleto ir modernaus šokio stu
dijas. Mėgsta slidinėti, plaukti; 
yra sudariusi savo tarptautinių 
lėlių rinkinį. Tolimesnėm studi
jom pasirinko biznio šaką.

GINTARĖLĖ ASTA VALE
RIJA PETKUTĖ, Vandos ir Ze
nono Petkų dukra, Park Ridge, 
BĮ., lankė Lincoln vidurinę mo
kyklą ir šįmet baigia ‘ Maine 
South aukštesniąją mokyklą, 
kur šalia privalomų pareigų dir
ba mokyklos raštinėje, tikrinda
ma mokinių lankymo sąrašus. 
Priklauso lietuvių skaučių orga-

Nuotrauka Vytauto Maželio

Gegužės 6 ir 7 dienomis dail. 
Audronė šimaitytė suruošė jau 
trečią individualią savo darbų 
parodą prie savo studijos “Ter
ra 9” 2951 W. 63 Str., Chicago
je.

šioje Audronės pavasarinė
je parodoje matome didelę pa
žangą darbų formose, kompozi
cijoje ir bendrame atlikime. 
Įvesta žymiai daugiau spalvų ir 
detalių. Įdomi ir įvairi glazūra. 
Visa tai teikia kūriniams gyvo 
jaukumo. Vazos, lėkštės, dube
niai daug sudėtingesni, spalvin
gesni. Daiktai įvairuoja nuo mi- 
niatūrinių peleninių, paprastų ir 
išradingų žvakidžių, įvairios 
paskirties dėžučių, maisto reik
menims sudėti praktiškų indų 
ligi puošnios, didžiulės šventiš
kos ąsotos vazos

Tik reiktų linkėti, kad lietu
vių visuomenė sekančia Audro
nės Šimaitytės darbų paroda 
daugiau domėtųsi ir gausiau pa
rodoje lankytųsi. Tuo savo prie
lankumu paskatintų jauną me
nininkę naujiems darbams.

Paroda užsidarė, bet dail. 
Audronės darbus apžiūrėti, o 
reikalui esant ir įsigyti galima 
kasdien, iš anksto susitarus te
lef. 925-4949 arba 346-7878.

Šia proga malonu pasidžiaug
ti, kad nuo gegužės mėn. 8 d. 
Audronė pradeda dėstyti anglų 
kalbą Šv. Kryžiaus ligoninės or
ganizuojamuose anglų kalbos 
kursuose lietuviams, kurie nori 
tos kalbos pramokti. Kursus fi
nansuoja Chicagos miesto kole
giją (Chicago City College). 
Pamokos vyks du kartus savai
tėje.

Be savo studijoje turimų ke- 
keramikos pamokų pradedan
tiems ir pažengusiems, Audronė 
dėsto keramikos kursą Illinois 
Technikos istituto studentams.

Tad į lietuvių visuomenę stip- 

riais ir drąsiais žingsniais atėjo 
jauna menininkė ir pedagogė- 
Belieka palinkėti, kad visi Aud
ronės užsibrėžti darbai sėkmin
gai vystytųsi ir bręstų.

Danutė Augienė

nizacijai ir lanko lituanistinę 
mokyklą. Taipgi studijavo Iza
belės Motekaitienės balso studi
joje. Kuria poeziją, mėgsta dai
ną, skambina pianinu ir puikiai 
kalba lietuviškai. Gera slidinė- 
toja, frisbee sporto mėgėja. Lie
tuviškų tautinių šokių grupės 
narė. Rudenį pradės studijas 
Oakton Junior kolegijoje.

MOTINAI
O, mylima motina, laime, 

širdin atsigręžus,
Kaip žvaigždės vis spindi, taip 

tu amžinai ta pati.
Tik tavo palaima gyvenimo 

vieškeliai gražūs,
Tik tavo mums meilė, kaip 

jūra, gili ir plati!
P. Vaičiūnas

Jeigu tai būtų mano galioje, aš 
visose istorijose, virš visų didvy
rių vardų, ugnimi išrašyčiau vie
na žodį — MOTINA!

N. Mazalaitė

Motina negirdi šokių muzikos, 
kai vaikas verkia.

Vokiečių priežodis

Motina yra vaiko genijus
A. Dūmas

Tokia yra motinos meilė, tiek 
karštai myli net tuos vaikus, ku
rie nėra dar gimę, jog ir dėl jų 
nebijo ir nesvyruoja paaukoti sa
vo gyvenimą.

V. Krėvė

Motina, reikia bučiuoti kiek
vieną žemės pėdą, kurią yra pa
lietusi Tavo 'koja.

H. Heine

Pasirenka žmonos 
pavardę i 

Rochestery, Minn., 31 m. 
Matematikos mokytojas Tho- 
mas Wisky padavė prašymą, 
kad teismo keliu jam būtų leis
ta pasirinkti žmonos pavardę 
McBridge, kuri jam geriau pa
tinka. Jo žmona pasilaikė savo 
mergautinę pavardę. Teismas 
prašymą patvirtino.
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