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Į ką mus kviečia tautos krikštas? 
ANTANAS PASKŲS 

Ką reiškia Kalėdų paslaptis 
Švenčiant Kalėdas yra gera 

proga pasistengti geriau ir pil
niau pažinti Kristų, Dievą — pri
ėmusi žmogaus prigimtį. Grali 
kartais atrodyti, kad Kristų mes 
jau esame gerai pažinę ir išsėmę 
viską, kas yra jo prigimtyje. Ta
čiau tai nebūtų teisingas Kris
taus prasmės aptarimas. Mes nie
kada negalime tartis pilnai pa
žinę pasauli, nes vis naujos, ligi 
šiol nežinotos jėgos yra atran
damos pasaulyje. Taip pat mes 
negalime tartis radę gerą apta
rimą, kas yra žmonija, su visais 
jos istorijos ir proistorijos vin
giais. Panašiai mes niekada ne
galime būti pilnai patenkinti 
savo žinojimu to, kas yra ir ką 
reiškia faktas, kad Dievas priima 
žmogaus prigimtį. 

Mat čia susitinka ir susijungia 
du dideli nežinomieji. Vienas iš jų 
yra žmogus ar, tam tikra prasme, 
visa žmonija su visomis savo pas
tangomis, pasisekimais ir nepasi
sekimais. O iš kitos pusės, į žmo
niją čia ateina tas, kuris yra jos 
kūrėjas ir viso pasaulio buvimo 
pagrindas. 

Šių dviejų didžiųjų susijungi
mas viename asmenyje kelia tiek 
daug problemų ir tiek daug nega
limybių žmogaus protui, kad tai 
yra sunku suderinti ir protingai 
aptarti. Atrodo, kad jungiantis 
šioms dviems didybėms, kaip Die
vui, kuris yra žmogų padaręs, ir 
žmogui, kuris yra Dievo pada
rytas, nėra kitos išeities, kaip kad 
viena iš tų didybių turi žūti. Ki
taip sakant, kad Dievui jun
giantis į kasdienini atskiro 
žmogaus gyvenimą, Dievas turi 
žūti. Arba priešingai, tokiam 
susijungimui įvykus, turėtų 
nebelikti natūralaus žmogaus. 

Su šitokio pobūdžio problema 
mes susitinkame, kai norime pro
tingai svarstyti, kas yra ir ką 
reiškia Kalėdų paslaptis. Tos pro
blemos išsiaiškinimas nėra vien 
mąstymo uždavinys. Jam reikia 
viso žmogaus gyvenimo ar galbūt 
net visos žmonijos gyvenimo. Kai 
į šį klausimą pradedama gilintis, 
jis vis didėja ir platėja. 

Šiandien norėčiau pasiūlyti 
vieną priėjimą Kalėdų problemos 
svarstymui, kuris gal neduoda 
tiesioginio atsakymo į čia iškeltą 
klausimą, bet kuris galėtų prisi
dėti prie tos problemos spren
dimo. Siūlyčiau pasvarstyti 
klausimą, ką Dievas nori pasaky
ti žmonijai, kai jis pats priima 
žmogaus prigimti. Iš tos patirties, 
kurią mes turime iš savo žmo

giškų santykių, mes žinome, kad 
kai mes su kuo jungiamės, mes 
tai vertiname ir tai mylime. Kai 
vyras veda moterį ar moteris 
išteka už vyro, tai reiškia, kad jie 
vienas kitą aukštai vertina. 

Dėl to, kai mes turime faktą, 
kad Dievas jungiasi į žmogaus 
prigimtį, me natūraliai galvo
dami, turime sakyti, kad Dievas 
vertina žmoniją. Mes neturime į 
tą dalyką žiūrėti paviršutiniškai. 
Į Dievo priėmimą vienos žmogiš
kos prigimties mes neturime žiū
rėti kaip į vien individualų daly
ką. Šis faktas tam tikrais keliais 
yra skirtas visai žmonijai. Ta
čiau, jeigu Dievas tampriai 
jungiasi su vieno žmogaus 
prigimtimi, negalima manyti ki
taip, kaip tai, kad kiekvieno mū
sų individuali prigimtis yra 
vertybė Dievo akyse. Dievas 
nėra abejingas jokiam individui. 

Jeigu dabar grįžtume prie mū
sų ankstesnio klausimo, ar šiame 
susijungime, kai Dievas priima 
žmogaus prigimtį, nepražūva 
pats žmogus ir lieka tik Dievas, 
reiktų manyti, kad jei tai įvyktų, 
tai savo įsikūnijimu Dievas savo 
meilės ir vertinimo žmonijai 
nebūtų parodęs. Štai dėl ko Ka
talikų Bažnyčia, atstovaudama 
mokslui, kad Kristus yra Dievas, 
ne mažiau energingai atstovauja 
tiesai, kad Kristus yra tikras 
žmogus. Jis yra tikras savo žmo
giškos dvasios atstovas; jis yra 
savo laiko, savo kultūros ir savo 
tautos atstovas. Net žmogaus 
pagundos jam yra sava problema. 
Nieko Kristui nėra svetimo, kas 
yra tikrai žmogiško. Kristų mes 
galime prarasti dviem būdais: 
prarandant jame Dievą, ir pra
randant jame žmogų. 

Mes negalime šiandien leistis į 
klausimą, kaip viename Jėzaus 
dieviškame asmenyje gali tilpti 
tos dvi prigimtys. Tai yra atskirų 
svarstymų reikalingas klausi
mas. Šiandien mes galime pasi
remti tik mintimi, kad tas, kuris 
yra suformavęs žmogaus pri
gimtį, padarydamas ją iš nieko, 
gali netrūkti galios pasisavinti 
šią prigimtį taip, kad jos nė kiek 
neiškreiptų ir nepažeistų jos 
natūralumo. 

Su kokia pagarba Dievas paima 
žmogaus prigimtį, mes galime iš
skaityti iš to, kad jis ją paima nuo 
pat jos buvimo pradžios, būtent 
nuo jos prasidėjimo motinos įs
čiose. Jis galėjo ateiti šion prigim-
tin, kaip didelis svetimasis, kaip 
įžymus svečias, kaip griaustinis 

Denver, Colorado, arkivys
kupas Francis Stafford savo 
ganytojiškame laiške, kuriame 
užsimena krikščionių vargus ir 
kančias Lietuvoje, pabrėžia 
sukakčių minėjimo svarbą. Jis 
apie jas taip sako: „Žiūrint tikė
jimo akimis, kai kurios sukak
tys tampa ypatingais įžvalgos 
momentais į Dievo planą žmo
nijai. Jose minima įvykiai, 
kuriuose Dievo užmojis ir galu
tinis tikslas buvo aiškiau įžiūrė
tas (atpažintas), ištikimiau 
gyventas ir herojiškiau skelb-
tas."(!) P' abejo, ir Lietuvos 
krikščionybės jubiliejus yra 
mums ypatingos įžvalgos momen
tu. Todėl jį švenčiant ir reikėtų 
klausti: (1) ką gi mūsų protėviai 
anuomet aiškiau įžiūrėjo, kuo jie 
ištikimiau gyveno, herojiškiau 
išpažino? (2) kaip mes, čia ir da
bar, Dievo užmojį, krikščionybę, 
galėtume aiškiau pažinti, ja iš
tikimiau gyventi ir ją herojiš
kiau išpažinti — liudyti? Rasti 
atsakymą į šiuos klausimus, 
reikalinga, bent prabėgančiai, 
žvilgterėti į kultūros ir religijos 
santykį, mūsų protėvių religingu
mą, į mus čia ir juos ten (Lie
tuvoje) supančią aplinką ir mūsų 
atsaką į ją. 

1. Krikščionybė - Vakarų 
kultūros versmė 

Vienas iškiliausių filosofijos 
protų, Kari Jaspers, pabrėžia 
šventraščio, taigi ir krikščio
nybės, svarbą vakarietiškos kul
tūros erdvei. „Kas mes esame," 
rašo jis, „esame dėka švent
raštinės religijos ir iš jos iš
plaukusių įtakų pasauliui, prade
dant nuo pagrindų padėjimo žmo-

* Paskaita, skaityta Lietuvos krikščio
nybės jubiliejaus šventės akademijoje 
1987 m. lapkričio mėn. 27 d. Chicagoje. 

iš dangaus. Tačiau ne taip jis 
ateina į žmoniją. Jis nesivaržo 
pradėti žmogaus gyvenimą taip, 
kaip jį pradeda kiekvienas 
žmogus. 

Visais amžiais Bažnyčia rūpi
nasi išlaikyti Kristuje nepažeistą 
žmogų. Pavyzdžių tam parodyti 
būtų galima rasti daug. Mes čia 
galime pasitenkinti tik vienu 
popiežiaus Leono Didžiojo iš 
penkto šimtmečio pasakymu apie 
Kristaus žmogiškos prigimties 
išlaikymo reikšmę iš mūsų pusės. 
Jis sako: „Nieko nepadėtų Mer
gelės Marijos sūnui vadintis to
bulu žmogumi, jei jis nebūtų 
pripažįstamas žmonių giminės 
sūnumi, taip, kaip evangelija 
skelbia" (Brevijoriaus antrasis 
skaitymas gruodžio 17 dienai). 

V. Bgd. 
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niškumui ir baigiant paskata 
moderniesiems mokslams bei di
džiųjų mūsų filosofų pažadinimu. 
Faktiškai taip yra: be Biblijos 
mes slystame į nieką."(2) Iš tiesų 
modernusis mokslas yra didžiai 
skolingas Vakarų religinėms tra
dicijoms. Mat jos sudarė esmines 
sąlygas, kuriose mokslas galėjo 
vystytis į jo dabartinę būklę. Kad 
mokslas labiau priklausė nuo Va
karų dvasinių tradicijų, negu nuo 
senovės graikų palikimo, patvir
tina islamo atvejis. Kaip žinome, 
islamiškasis pasaulis buvo tapęs 
helenistinės mokslų tradicijos 
paveldėtoju. 11-12-taisiais šimt
mečiais islamas savo visa intelek
tualine raida buvo pralenkęs 
krikščioniškus Vakarus. Jis net 
buvo tapęs Vakarų mokytoju. Ta
čiau, nežiūrint šių didelių laimė
jimų, islamo religinės tradicijos 
neleido vystytis moderniajai žmo
gaus gyvenimo sąrangai. Pirmau
jant islamo religinei valdai, visas 
islamo kultūrinis gyvenimas pra
rado kūrybinę jėgą. Islamiškoji 
religija neleido žmogaus kūry
binei dvasiai reikštis. Juk islamo 
religija, kaip tvirtina Thomas 
Berry, „nepajėgė suderinti proto 
su tikėjimu, filosofo su tikin
čiuoju, gamtos pasaulio su visatos 
dieviškąja kryptimi."*3) 

Didelis 13-tojo amžiaus krikš
čionybės laimėjimas buvo tai, kad 
ji tarp tariamai priešiškų tik-
rovių — gamtos ir antgamtės su
rado vaisingą abipusinį ryšį. To
mas Akvinietis, akcentuodamas 
patirtinės tikrovės, proto ir seku
liarinių sferų reikšmę, sukūrė 
dvasines sąlygas, įgalinusias 
modernaus pasaulio gimimą. Po 
Tomo išniro daug didžių žmonių, 
kurie privedė Vakarus prie nuos
tabių mokslinių laimėjimų. Tai
gi galėtume sakyti, kad religinės 
veiklos pagrindinės linkmės 
(orientacijos) suformavo vakarie
tiškąją dvasią, privedusią prie 
mokslų išsirutuliojimo. Juk 
krikščionybė (nebūtinai visi 
krikščionys) žiūrėjo į pasaulį kaip 
į realią, aukščiausios vertės šia-
pusinę tikrovę. Krikščionybė lai
kėsi principo, kad žmogaus protas 
ir tikėjimas yra vienas kitam 
pagalbūs. 

Pirmaisiais Lietuvos su krikš
čionybe susilietimo tarpsniais 
(1251,1387,1413 m.) Vakaruose 
jau žydėjo mokslo ir dvasinės kul
tūros centrai — universitetai. 
Vakarinis Europos žemynas bu
vo nusagstytas didingom gotikos 
katedrom, architektūrinio meno 
stebuklu. Sukurti bizantiškos 
mokyklos šedevrai tapyboje. Žo
džiu, kiekvienas, kuris pažiūrės 
į istoriją objektyviai, privalės 
sutikti su popiežiaus Pijaus XI 
tvirtinimu: „Jei tiek kultūros, 
civilizacijos, literatūros bran
genybių galėjo išlikti, tai tas pri
klauso nuo Bažnyčios sugebėjimo 
net anais laikais uždegti skaisčią 
šviesą literatūros, filosofijos, me
no, o ypač statybos srityse".(4) 

Christopher Dawson, religijos, 
sociologijos ir kultūros tarpu
savinių sąveikų žinovas, šiuos 
popiežiaus tvirtinimus paremia, 
įrodinėdamas, kad iš viso „nėra 
nei vieno Europos gyvenimo 
aspekto, kuris nebūtų buvęs jos 
(krikščionybės - A.P.) giliai 
paveiktas", f) Kalbėdamas apie 
Vakarų Europos viduramžius, jis 
dar nurodo, kad „krikščioniškoji 

Rembrandt van IUJB Mergelė ir Kūdikis debesyse 
(Graviūra, 168 x 106 mm) 

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis 
buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsira
do, ir bėjo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo 
gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tam
soje, bet tamsa jos neužgožė... 

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome 
jo šlovę— šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos. 

Iš Evar celijos pagal Joną prologo (1, 1-o. 14). 

bendruomenė praeityje nebuvo 
tik dievobaimingas idealas, bet 
juridinis faktas, kuris grindė 
socialinę Vakarų kultūros sąran
gą" (ten pat, p. 25). 

Krikšto sakramentu asmuo bū
davo įvedamas ne tik į krikščio
nišką bendriją, bet krikštas taip 
pat buvo ir sąlyga tapti piliečiu 
politinėje bendruomenėje. Šito
kiame istoriniame kontekste, 
klausti, ar negeriau būtų buvę 
Lietuvai pasilikus prie senosios 
pagoniškos religijos, būtų tas pats 
kaip klausti suaugusį asmenį 
(vyrą ar moterį), ar jam ne geriau 
būtų buvę pasilikus vaiku: fiziš
kai, protiškai, psichiškai. Anuo 
metu Vakarų erdvėje, tautai 
užsisklęsti nuo krikščionybės, bū
tų reiškę pasilikti primityvioje 
vaikiškos kultūros fazėje. Atrodo, 
kad Lietuvos anuometiniai vadai 
visa tai suprato ir, gal iš dalies 
išorinių sąlygų verčiami, krikštu 
įgalino Lietuvos kraštą įsijungti 
į krikščioniškos Vakarų kultūros 
dvasines versmes. 

2. Protėvių religiškumas — 
dirva krikščionybei 

„Tauta", sako Antanas Macei
na, „priima naująjį Dievą, tačiau 
tik taip ir ten, kaip ir kur ji buvo 
garbinusi senąjį".'*1 Bet kokį gi 
dievą ar dievus garbino lietuvių 
tauta? 

Prancūzas, religijos filosofas 
Paul Ricoeur žmonijos priėjime 
prie Dievybės randa tris fazes: 
primityvų naivumą, kritiškąjį 
atokumą ir antrąjį (nemitologinį) 
naivumą. Pirmojoje stadijoje 
nemąstydami žmonės pasineria 
savo mituose ir simboliuose. An
troje fazėje kritiška abejonė 

pakeičia betarpišką atsidavimą 
Dievybei. Pagaliau paskutinėje, 
trečioje stadijoje po kritiško ato
kumo vėl susigrąžinami mitai ir 
simboliai.(7) Kitaip sakant, 
surandama darna tarp proto ir 
intuicijos, tarp širdies ir sme
genų, tarp abstrakčių formulių ir 
konkretaus gyvenimo — tarp šia
pus ir anapus. Nėra abejonės, kad 
mūsų protėvių religija tebuvo tik 
pirmoje religinio vystymosi sta
dijoje. Jie aiškiai jautė ir per
gyveno transcendenciją, t.y. 
apčiuopiamą, juslinę tikrovę per
žengiančią būtį. Tačiau tą tikrovę 
jie vaizdavosi ir apibūdino konk
rečiais, baigtiniais įvaizdžiais. 
Vis dėlto drįsčiau teigti, kad jų 
anapusinės tikrovės pajautimas 
buvo stipresnis gal net už dau
gumos nūdienių vakarietiškų 
krikščionių. 

Antai Zenonas Ivinskis cituoja 
Petro Duisburgo kroniką, kurioje 
sakoma, kad „tikėdami į kūno 
prisikėlimą, prūsai samprotavo, 
jog kiekvienas, ar kilnus,ar pras
čiokas, turtingas ar vargšas, ga
lingas ar menkas, koks buvo 
šiame gyvenime, toks liksiąs ir 
būsimame. Iš to sekė, kad su 
mirusiais... būdavo deginama vis
kas, kas prie jų pareigų pri
klausė". (•) Pavyzdžiui, kuni
gaikštis Algirdas buvęs iškil
mingai sudegintas tarp įvairių 
daiktų, net su 18 žirgų (ten pat, 
p. 328). Vadinasi, tikėjimas į 
pomirtinę žmogaus egzistenciją 
buvo reiškiamas klaidingais žen
klais (simboliais), bet pats tikė
jimas į gyvenimo tęstinumą ana
pus yra teisingas ir stipriau jaus
tas, nei jis yra išgyvenamas mū
suose dabar. 

Gamtos ir jos reiškinių įdva
sinimas yra kitas mūsų senolių 
religinės laikysenos bruožas. Jie 
gamtos būtybėms (daiktams) ne 
tik priskyrė gyvybės, bet už jos 
matė antžmogišką galybę ar 
galybes — transcendentinę tik
rovę. Tokiam gamtos ir jos ap
raiškų įdvasinime jie rado ne 
vien džiaugsmo, bet, dabartine 
terminologija kalbant, gyvenimo 
prasmę. Instinktyviai žinojo, iš 
kur jie ateina ir kur jie eina. Anot 
Ivinskio, toks gamtos objektų ir 
reiškinių įdvasinimas ir perso-
nifikavimas „turi nemaža bendro 
su poetiniu žmogaus palinkimu... 
kas mums yra poetinė kūryba, 
mūsų protėviams buvo žvelgimas 
į gamtą" (ten pat, p. 343). Iš tiesų 
tas, kurs numano, kad saulė, 
žvaigždės ar sielos neklajoja 
betiksliai tuštumoje, to širdis yra 
pasirengusi poezijai: džiaugsmui, 
baimei, pagarbai, nuostabai. Mus 
supą daiktai nėra nebylūs, o tik 
tylūs. Bet toji tyla laukia, kad 
mūsų siela įkvėptų paslaptį, ku
rią jie spinduliuoja, skleidžia. Iš 
pasaulio - gamtos ateina prie
sakas pripildyti erdvę žavingos 
giesmės garsais Tvėrėjui. 

Sakoma, kad nėra tokio dalyko 
kaip poeto, kuris nebūtų atviras 
transcendencijai, nors formaliai 
jis ir netikėtų. Poetas girdi gyve
nimo paslapties giesmę ir dai
nuoja savo atsaką jai: kartais lau
žytai, kartais žodžiu, kartais 
šokio ritmu, kartais su ašaromis 
akyse ar juoku širdyje. „Kiekvie
nas poetas", tvirtina Anthony 
Padovano, „tiesiasi visa būtybe į 
paslaptį, esančią užu visų gyve
nimo paslapčių; į giesmę, kuri 
visus įgalina giedoti, į šviesą (be 
fizinio pavidalo), kuri apšviečia 
patį gyvenimą".(,) Iš tikro kiek
viena religija, net tokia moderni 
kaip krikščionybė, yra neats
kiriamai susijusi ne vien tik su 
poezija, bet ir su menu apskritai. 
Ji išsiskleidžia per Dievo garbini
mą meno pavidalais. „Garbini
mas yra malda, virtusi menu", 
drąsiai tvirtina Antanas Maceina 
(ten pat, p. 132). 

Žinia, ne kiekvienas žmogus 
gali būti poetu, kurti eilėraščius, 
bet kiekvienas gali ir privalėtų iš
laikyti savyje poetišką nuotaiką 
tikrovės atžvilgiu, puoselėti savo 
dvasioje nuostabos ir pagarbos 
jausmą jį supančiam pasauliui, 
būti gamtos poetu. Juk nuostaba 
yra ne tik meno, bet filosofijos, 
teologijos ir net religijos natū
raliu pagrindu. Kas nuostabos 
jausmą savyje užgniaužė, kas pa
lieka aklas spalvingiems žie
dams, miško šlamesiui, jūros 
galingam šniokštimui, ar 
žvaigždžių spindesiui, vargu ar 
to pasąmonės gelmės pajėgs 
atsiverti krikščioniškiems sim
boliams ir jų reiškiamai tikrovei, 
pvz., Eucharistijos paslapčiai. 
Dažnai mes atsisakome kreipti 
dėmesį į tai, kas yra užu mūsų 
regėjimo lauko. Pasitenkiname, 
pavertę tiesas į nuomones, pas
laptis į dogmas, idėjas į krūvas 
žodžių. Tokiu atveju mes priva
lėtume pasimokyti iš savo pro
tėvių kaip prieiti prie kolek
tyvinės pasąmonės šaltinių, iš 
kurių teka nuostabos ir pagarbos 
jausmai transcendencijai ir jos 
simboliams. Bet argi tai ne
reikštų grįžimą į pirmąją reli
ginio vystymosi stadiją — pago
niškąją mitologiją? Anaiptol. Tai 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Į ką mus kviečia tautos krikštas? 
(Atkelta iš 1 psD 

tik reikštų leisti mumyse esan
čiam poetui prakalbėti nuostabos 
jausmu Dievo kūrinijai. Mat yra 
dalykų Uarp jų religija), kuriuos 
tegalima suprasti tik širdimi. Juo 
daugiau leidžiame savo širdžiai 
apšviesti protą, tuo pajėgesnis jis 
tampa tikrove pažinti. Leisti šir
džiai apšviest i protą — ta i 
paruošti dirvą tikėjimo sėklai. 

3. Mus supanti aplinka 

Pradžioje teigėme, kad norint 
Dievo užmojį (krikščionybe' 
geriau suvokti, ištikimiau ja 
gyventi, sąmoningiau ja išpa
žinti, privalu pažinti ir mus 
supančią aplinką. Šiandien vaka
rietiškoje civilizacijoje vyrauja ju
timinė — empirinė tiesos sistema. 
Rytuose viešpatauja atitraukta, 
racionalistinė-ideologinė tiesos 
sistema. Pirmoji pabrėžia indivi
do laisvę, o antroji — kolektyvo 
d ik ta tūrą . Pirmoji apverčia 
žmogų daiktais, o antroji — direk
tyvom ir ideologiniais pažadais. 
Vakarietiškoji sistema linksta 
laisva iškreipti į savivale. <A rytie
tiškoji — į ideologinę prievartą. 
Vakaruose slypi labai realus 
pavojus užtroškinti žmogaus sie
lą daiktuose, susiaurinti jo dva
sinį ir moieilinį akiratį. 

Savanaudiškos laikysenos pele
nuose greit užgęsta idealizmo 
žarija tarnauti kitiems: bend
ruomenei, kraštui, tautai ar žmo
nijai. Jei toks žmogus dar laiko 
save krikščioniu, tai jis grei
čiausiai išpažįsta jau tik Dievo 
sąvoką, o ne patį Dievą. Tai to
kia, bene pati didžiausia, žmogiš
kumui grėsmė Vakaruose. O 
Rytuose0 

Juozas Keliuotis savo pirmosios 
tremties memuaruos atpasakoja 
įžvalgu pasikalbėjimą su profe
sorium Popovu Maskvoje. Ten Po
povas tvirtina, kad Stalinas, ap
vertęs krikščioniškąja teologiją 
aukštyn kojoms, pats i kopė į Die
vo sostą. Popovo nuomone, šis die
vas esąs nemirtingas. Žinia, šis 
asmuo mirs (jis ir mirė K bet dievu 
bus apšauktas kitas asmuo. Die
vu gali būti apšauktas tam tikras 
kolektyvas, galįs nuolatos atsi
naujinti. Tiesa, vis beatsinau-
jinantieji dievai gal nereikalaus 
sau dieviškos šlovės ir dieviško 
garbinimo, kaip tai darė Stalinas. 
bet jie visad reikalaus tikėjimo į 
„naują žmogų", atsisakiusį pri
imti bilietą į dangaus rojų Vadi
nasi, krikščionio tikėjimui gresia 
pavojus ir Vakaruose, ir Rytuose: 
pirmuosiuose — sudaiktėjimas 
'praktinis materializmas>. an
truosiuose — komunistinė pasau
lėžiūra (dialektini? materializ
mas). Tačiau lietuvis, kaip ir 
kiekvienas kitas krikščionis ten 
ir čia, turi tą patį tikslą: pasiek
ti visatos Omegą, visos tikrovės 
Atbaigą. 

Teilhard de Chardin. kalbė
damas apie žmogaus vaidmenį 
visatos evoliucijoje, pabrėžia žmo
gaus darbą ir jo kultūrinę kūry
bą: mokslą, meną, atradimus, 
išradimus... Šie visi dalykai pri
klauso prie gyvybinių žmogaus 
uždavinių. Vis dėlto, toli gražu, 
tai nėra pat; brangiausia, nepra-
žūstama mūsų įnašo dalis. Tas 
indelis ' 'kultūra1 , kurį mes 
perduodame savo palikuonims, 
tėra tik mūsų pačių šešėliai. Bet 
didžiausias darbas iš visų žmo
gaus darbų, svarbiausias užda
vinys iš visų žmogaus uždaviniu 
yra suformuoti absoliučiai origi
nalų centrą (asmenį;, kuriame 
pasaulis atsispindėtų vieninteliu, 
nepakartojamu būdu. Tie centrai 
yra mes patys, mūsų pačių 
asmenybės <žr. Phenomenon of 
Man, p. 261'. Taigi savęs pilnu
t inis išskleidimas, ska idrus 
žmoniškumas yra pats svarbiau
sias palikimas; pasauliui. Tapti 
žmogumi tai juk ir yra krikš
čionio ir kiekvieno žmogaus pas
kirtis. Juk Dievas yra labiau 
žmogiškas, negu bet kokia 
žmogiškoji būtybė. I tokį žmogiš
kumą mus skatina krikščionybės 

Kun. Antanas Paskųs kalba Lietuvos krikščionybės jubiliejaus šventės 
akademijoje lapkričio 27 dieną Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje. 
Chicagoje. 

jubiliejus. 
Būki. kas iš esmės privalai bū

ti — tauriu, kilniu žmogumi. Iš 
tiesų tapti aktualybėje, kuo jis 
yra galimybėje, yra žmogui palie
pimas ir užduotis; pavedimas ir 
įsakymas. Naudodamasis įdiegta 
laisvės galia, jis privalo likti išti 
kimu jam pat ikėtam žmogiš
kumui, nebėgti nuo savęs paties 
ir jam laiko patikėtų uždavinių. 
Krikščionybė savo esmėje yra die 
visko ir žmogiško gyvenimo tik
rovė, kviečianti kiekvieną iš mū
sų nuolatiniam dvasiniam vysty
muisi, nesustojančiam atsinau
jinimui. Kitaip juk žmogus, taigi 
ir kr ikščionis , s u s t a b a r ė t ų , 
sus t ingtų ir net i š s ig imtų . 
Krikščionybės sukakt is mus ir 
skatina į dvasini atsinaujinimą. 
Ji rodo į Kristų, ne tik kaip į 
žmogiškosios egz is tenc i jos 
pagrindą ir jos viršūne, bet kaip 
į krikščioniško augimo modelį. 

4. Jubiliejus įpareigoja 

Žmogiškoje perspektyvoje as
mens augimas 'brendimasi vyks
ta minties ir veiksmo, proto ir šir
dies, idėjų ir angažavimosi pa
galba. Minties re ikalu Blaise 
Pascal mus įspėjo, kad pirmoji 
moralinė žmogaus pareiga yra 
aiškiai galvoti. Mat net ir maža 
klaida mąstymo pradžioje pri
veda prie didžiulės klaidos mąsty
mo pabaigoje. Nūdien ypač aiš
kaus galvojimo reikalauja komu
nizmo tikrovė ir iš jo kylą pavojai. 

Po Antrojo pasaulinio karo pir
moji simpatijos komunizmui 
banga persirito per Vakarus per 
8 ar 9 metus. Daugiau ar mažiau 
ji palietė ir lietuvių laikyseną. 
Nežinia, kaip ilgai užtruks dabar
tinė simpatijų komunistams ban
ga. Anuo metu Antanas Maceina 
reiškė gilu rūpestį, kad ..antiko
munizmas jau ir mūsų pačių 
pradedamas laikyti tarsi nedo
rybe, tarsi fanatizmu bei siaura-
protiškumu... Ar jis (lietuvis — 
A.P.)yra ir komunizmo priešas?... 
Apie tai nekalbame, nes tai jau 
laikome mažiausiai netaktu".( , 0) 
Maceina nuolat primindavo, kad 
mes nepamirštume, jog Lietuva 
yra ne tik rus inama, bet ir 
komunis t inama. Rusifikacijai 
pasipriešinti gali stipri tautinė 
sąmonė. Gi komunizmui prie
šintis reikia stiprios krikščio
niškos sąmones . J u k joks 
humanizmas ar humanis t inė 
ideologija su juo lenktyniauti ne
gali. Komunizmas mat turi aiš
kius pagrindus, ryškius tikslus ir 
išvystytą sąrangą. Šiuo atžvilgiu 

Nuotrauka J o n o Tatnulaičio 

jam prilygti tegali tik krikščio
nybė. Ji todėl ir tepajėgia lenkty
niauti su komunistine ideologija. 

Šiandien Vakarai komunizmo 
atžvilgiu yra suglumę, pasidalinę 
ir nenuoseklūs. Vieni net viliasi, 
kad jis išgelbėsiąs atsilikusius 
kraštus nuo skurdo ar išnau
dojimo. Kiti savo -santykius su 
Rytais norėtų grįsti ne istorija ir 
tikrove, bet romantika ir iliuzijo
mis. Anot Richard Perle, U.S. 
Neivs & Worid Reperi bendradar
bio, šiuo metu Amerika serga 

..kryžkelės sindromu '. Amerikos 
galvosenoje vyrauj.. prielaida, 
kad Sovietų Sąjunga priėjusi 
kryžkelę, ima sukus vakarie
tiškos demokratijos iink. Tokios 
euforijos pagautas ir lietuviškas 
mėnraštis bara savo tautiečius, 
kam jie nelinksta pasiduoti šiam 
. .kryžkelės s indromui" (žr. 
Akiračiai. 1987, rugsėjis, Nr. 8). 
Tarp kitko, tas pats Perle prime
na, kad kalbamas posūkis tebėra 
tik vakariečių lūkesčiuo&e. ne 
Rusijos planuose. Jis prideda: 
..Daug gyvybių paaukota, daug 
mūšių pralaimėta, daug turto ir 
net tautų pražudyta vadovau
jantis teorijomis, nepagrįstomis 
faktais" ' U.S. Neus & World Re-
port. November 23, 1987, p. 38). 
Šitokių iliuzijų, klaidingų prie
laidų bei teorijų auka tebėra ir 
Lietuva. 

Vien, kad ir aiškaus mintijimo 
neužtenka. Mąstymas, ta kilni 
žmogaus pastanga, gali baigtis 
bergždžiai, pasilikti žiedu be vai
siaus. Graudus, neveiksmingas 
sentimentalizmas, be ryžto kovo
ti su blogiu, pasilieka abstraktus, 
tuščias, neoperatyvus. Tiesa, So
kratas teigė, kad gyvenimus be 
minties nevertas gyventi. Bet 
šventraštis moko, kad gyvenimas 
be įsipareigojimo taip pat never
tas gyventi. Betgi štai čia ir kyla 
klausimas, kokiam specifiniam 
įs ipareigoj imui mus r ag ina 
krikščionybės sukaktis? Sekulia
rinės ar šventos istorijos pusla
piuose tam visad galime rasti 
bendru rodyklių. 

Antai Cicero tvirtino, kad 
romėnų dievai kreipia dėmesį t ik 
i didžius dalyku3. Jie nepaiso 
mažų. kasdienos reikalų. O grai
kų dievai, pasak Aristotelio, iš 
viso nesirūpina mirtingųjų rei
kalais, o kontempl ioja amžinuo 
sius tolius. Priešingai, švent
raščio Dievas skendi ne amžinose 
idėjose, bet žmoguje ir jo isto
rijoje. Biblijoje vaizduojamas 
Dievas kreipia savo akis į žemės 
žmonių kasdienos gyvenimo 
smulkmenas. Hebrajų pranašų 
rūpesčių lankas buvo ne danga vis 
paslaptys, ne amžinybės didybe. 

bet visuomenės, tautos vargai, 
žmonių ištikimybė Jahvei kas
dienos dalykuose. Pagaliau pati 
krikščionybė yra Dievo artėjimas 
žmogaus link; žmogaus savo kas
dienoje. Taigi, jei Dievas žmogaus 
ieško kasdienybėje, tuomet ir 
žmogus Jį tegali sutikti tik 
kasdienybėje. Vadinasi, krikščio
nis ir eia, ir Lietuvoje randa savo 
Dievą pilkų darbo dienų nuo
boduje, kūrybos ekstazėje, kaltais 
iškilmių atgaivoje, kartais kan
čių ir bandymu momentuose. Ži
nia, ten Lietuvoje krikščionių 
kasdiena yra kitokia. Ji reika
lauja tvirtesnio tikėjimo, hero-
jiškesnio Kristaus išpažinimo. 
Kartais išiikimybė sąžinei, Kris
tui, Bažnyčiai ir tautai parei
kalauja brangios, labai brangios 
aukos. 

Iš tikrųjų krikščioniškas Die
vas neleidžia savo sekėjams pasi
likti ant Taboro kalno, bet įsako 
grįžti į realaus gyvenimo slėnį ir 
ten atlikti kasdienos uždavinius. 
Kokius mūsų atveju? Pailius
truosime šiuo pavyzdžiu. 

Vienas prietelių rašo: „Ką tik 
perskaičiau Dangun nusidažo 
raudonai. Ją skaitant ne viena 
ašara nuriedėjo. Atsivėrė akys. 
Pabudo mano sąžinė. Nežino
damas kaip reaguoti, o reaguoti 
privalėjau, ėmiau ir pasiunčiau 
auka tai lietuviškai organizacijai, 
kuri , mano supratimu, sugeba 
pasinaudoti galingiausiu civi
lizuoto pasaulio ginklu — komu
nikacijos priemonėmis". Kai atsi
veria akys, kai pabunda sąžinė, 
tuomet randame kaip reaguoti. 

Evangelija (Mt 25, 31-46) ap
rašo neįprastą galutinio mūsų 
gyvenimo turinio įvertinimo mas
tą. Joje Kristus sutapatina save 
su persekiojamais, vargų ir pries
paudos prispaustaisiais. Jei taip. 
tai tas pats Kristus, kurį mūsų 
tauta prisiėmė, tebėra tremiamas 
į koncentracijos lagerius; al
kanas, žeminamas, niekinamas, 
tardomas... Ar mes galime Jo 
kančioms Lietuvoje pasilikti akli 
ir kurti? 

Tebūna man leista šį klausimą 
išplėsti Maceinos žodžiais: 

B. Demkutė Pikeliuose, 1978 

Visi čia šiandien dėvim kaukes 
Nykštukų, milžinų ir idiotų 
Iš šilko kuždančio, iš sunešiotų 
Jau skudurų. Bet kas tenai mūs 

šaukias, 
Tenai kalnelio pakraštyj? 
Tenai Pabaltijy? 
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„Krikščioniškojoje Lietuvoje" pabuvus 
Lietuvos kr ikš to sukakt ies 

minėjimo metu Chicagos Jau
nimo centre lapkričio mėn. 26 d. 
— 29 d. Čiurlionio galerijos pa
talpose vyko vaizdinė — doku
mentinė paroda, kurią paruošė 
Bronius Kviklys. Paroda taikliai 
pavadinta: ..Krikščioniškoji Lie
tuva". 

Parodos pagrindinė medžiaga 
sukaupta ant šimto skydu, kurie 
pakabinti ant galerijos sienų. Jie 
sugrupuoti temomis. Pačioj pra
džioj susipažįstam su t r im Lie
tuvos krikšto tarpsniais. Kiek
viena Lietuvos vyskupija gauna 
savo skyrių. Ypač įdomūs egzotiš
kai apsirengę pirmieji vyskupai. 
Ir šičia galime pamatyt i vi

sus Vilniaus vyskupus: nuo An
driaus (1388-1398) iki Julijono 
Steponavičiaus (1958-1961). 

Pereiname per Lietuvos šven
toves. Daug nuotraukų yra ma
tytos nuo vaikystės — tai lyg seni 
pažįstami: Aušros Vartai. Vil
niaus katedra, šv. Onos. šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios. 

Net trys skydai — dabartiniu 
Lietuvos okupantų iš žmonių 
atimtų ir gūdžiu procesu nai
kinamų bažnyčių. Ypač liūdni 
Gudijoj begriūnančių lietuvišku 
bažnyčių vaizdai, nors kai kurios 
bažnyčios gražios ir savo griuvė
siuose. Žvelgiam į liuteronų ir 
reformatu bažnyčias, į Kristijoną 
Donelaitį ir Vvdūna. Kuklios 

sentikių cerkvės. 
Skydai su didžiaisiais tautinio 

atgimimo žadintojais: vyskupu 
Valančium, Vaižgantu, Mairo
niu. Matome valstybininkus, jų 
tarpe labai jauna ir veržlų Kru
pavičių. 

Tada — nukankinti kunigai. 
Rainių miškelis. Ilgiausi sąrašai 
kiekvienos vyskupijos kalintų 
kunigų. Lietuviai Sibire žvelgia 
į tolį. 

Ilgas stalas su relikvijomis — 
senomis knygomis. Pats seniau
sias eksponatas: Alberto Vijūko 
Kojalavičiaus ..Historia Litu-
aniae**, išleista 1650 metais. 
Gausybė maldaknygių ir giesmių 
knygų. Nustembi pamatęs, kaip 

L i e t u v o s kr ikš to sukakč ia i paminėti vaizdinėje-
dokumentinėje parodoje vyskupui Pauliui Raltakiui 
eksponatus aiškina parodos organizatorius ir vedėjas 

Bronius Kviklys. Paroda „Krik*cioni*koji Uetuva" vyko 
Čiurlionio galerijoje. Jauninto centre, Chicagoje, 1987 m. 
lapkričio 26-29 d. ir gruodžio 4-6 d. 
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spalvingas „Aukso Altoriaus" 
titulinis puslapis, kuriame įrašy
ta „Auksą Altorius arba Szaltinis 
dangiszkų skarbų". Kas tie skar-
bai? Kitas intriguojantis leidinys, 
Vilniuje 1860 metais išleistas: 
..Kaip nuspakajyti sumene (Kaip 
nutildyti sąžinę)". Arba Tilžėje 
1904 metais išleistas dviejų dalių 
leidinys: „I Pekla II Stebuklai 
Dievo Szventose Dusziose Czysc-
ziaus". Gal ne viena iš šių ant 
stalo gulinčių knygų Lietuvon 
pįrmakart įkeliavo knygnešio 
maiše? Kitų istorija irgi įdomi: 
štai ant vienos mergaitė jau 
Amerikoje bandžiusi savo parašą 
keliolika kartų, an t kitos tur
būt vaikiška r anka bandytas 
spausdinimo menas — paslap
tingi numeriai. 

Po stiklu — dabart inė Lietuvos 
pogrindžio spauda. Mašinėlės 
pilka kelinta kalkė , plastikos 
viršelis, kuris rankšluosčiu nu-
šluostomas, leidinį perskaičius, 
kad neliktų pirštų nuospaudų. 
Čia ta spauda, už kurią žmonės į 
Sibirą siunčiami. Liūdna, kad šie 
dabartinio pogrindžio leidiniai 
kur kas primityvesni, negu spau
dos draudimo metų. 

Didelis stalas su Nepriklau
somoje Lietuvoje ėjusia periodika. 
Pamatai pirmąkart tokius leidi
nius, kaip ..Vyrų balsas". Būtų 
įdomu patirti , ką jis tuomet skel 
bė. o ir akį t raukia to laikotarpio 
žurnalams charakteringa „art 
deco" grafika. 

Tie spaudos stalai — parodos 
centras, prie kurio daugiausia 
laiko ir praleidi. Lieka mažiau 
laiko stebėti lietuviško ulono 
kepurę, kuri turbūt dviejų Šimtų 
metų senumo. Užmeti akį ant 
medalių rinkinio. Jų kiekvienas 
vertas apžiūrėjimo, bet sau sakai 
— štai jie gražiai atvaizduoti 
parodos kataloge, tai galima 
bus tyrinėti lig valiai namuose. 

Tai reto įdomumo paroda. Tai 
(Nukelto i 4 psl.) 

„Dainavos" 
istorijos paraštėje 

Gruodžio 12 dienos Draugo 
priedo laidoje užsiminta ALRKF 
stovyklavietės „Dainavos" pir
kimas. Šia proga dera pavartyti 
istorijos lapus. Tokius lapus ran
dame jubiliejiniame leidinyje 
Dainava 25 , kuriame žvelgiama 
į stovyklavietės nupirkimą ir sta
tybas. Ypač įdomus skyrius „Do
kumentai kalba", kuriame įdėtos 
trijų dokumentų foto kopijos. Čia 
įdedame įvadines to skyriaus 
pastabas. (Red.) 

„Trijų nuosavybės įsigijimo 
dokumentų foto kopijos aiškiai 
vaizduoja ūkio stovyklai pirkimo 
eigą. 

1955 metais lapkričio 22 d. 
pirkimo Land Contract'ą pasi
rašė Adolfas Darnusis, kaip 
ALRK Federacijos pirmininkas, 
ir asmeniškai, ir kun. Antanas 
Juška , k a i p sekre tor ius ir 
asmeniškai. 

„Ir asmeniškai" pridėta todėl, 
kad ALRK Federacija neturėjo 
turto, kuriuo galėtų šį pirkinį 
garantuoti. Tą garantiją savo 
namais bei kitu asmenišku turtu 
turėjo duoti Adolfas ir Jadvyga 
Damušiai ir kun. Antanas Juška. 
Todėl garantijos dokumentą ir 
Jadvyga Damušienė turėjo pasi
rašyti, nes namas, kuriuo buvo 
garantuojama, priklausė ir žmo
nai, ir vyrui. 

Trečiuoju gi dokumentu „Quit 
Claim Deed' — nuo asmeniškos 
stovyklavietei pirkto ūkio pri
klausomybės atsisakoma. Tad ir 
šis dokumentas yra jų trijų pasi
rašytas. Tokiu būdu, ūkio pir
kimas buvo pasirašiusiųjų asme
niniu turtu garantuotas ir čia pat 
nuo pirkinio asmeninės priklau
somybės atsisakyta." 

(Iš leidinio Dainava 25, p.7). 
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Perlai užkampyje 
Krikščionybės jubiliejaus koncertą apmąstant 

MYKOLAS DRUNGA 

Lietuvių kompozitorių simfoninės 
kūrybos koncertas 1987 m. lapkričio 
28 d. Morton aukštesniosios mokyk
los salėje, Cicero, Illinois. Atliko sim
foninis orkestras, solistai Dana Stan-
kaitytė, Daiva Mongirdaitė, Timothy 
Freerer, Marius Prapuolenis ir 
Lietuvių operos choras. Dirigentas — 
Arūnas Kaminskas. Rengėjas — Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus vyk
domasis komitetas. 

Po Vlado Jakubėno autorinio 
koncerto, įvykusio 1973 m. lap
kričio 23 d. diriguojant Alvydui 
Vasaičiui, praėjo net keturiolika 
metų, kol Chicagos metropolijoj 
vėl surengtas pilno orkestro lie
tuvių simfoninės muzikos koncer
t a s . Kodėl tok ia i lga l a iko 
spraga? Čia, be abejo, lėmė ne tai, 
kad savo simfoninės literatūros 
neturime, o tai , kad išeivijoje dar 
nežinome, jog tokią turime, ir dėl 
to reikia didelės drąsos žmonių, 
kurie imtųsi finansinės rizikos ši
tokio pobūdžio koncertus organi
zuoti. Ačiū Dievui, krikščionybės 
jubiliejaus proga tokių pasiryžė
lių vis dėlto atsirado. J iems ir 
esame dėkingi už ta i , kad pratur
tino mūsų kultūrinį gyvenimą 
t ikrai neeilinės reikšmės įvykiu. 

Neeilinės reikšmės buvo ne 
vien pats koncerto surengimo 
faktas, bet ir jo kokybė. Progra
mos ašį sudarė du kūriniai, pri
k l ausan tys mūsų orkestr inės 
muzikos klasikai . Tai M. K. 
Čiurlionio (1875-1911) simfoninė 
poema „ J ū r a " ir K. V. Banaičio 
(1896-1963) operos „Jūra tė ir 
Kas ty t i s " pirmasis veiksmas, 
naujai suorkestruotas dirigento 
Arūno Kaminsko. Su šiais veika
lais galime žengti į kiekvieną 
ta rp taut inę auditoriją, nebijoda
mi patekt i į čekų Smetanos, 
suomių Sibeliaus, rusų Skriabino 
a r lenkų Szymanowskio šešėlį. 
Tuo įsitikinau, šį koncertą išklau
sęs. Šią nuomonę patvirtino, kaip 
vėliau teko sužinoti, ir patys 
o r k e s t r a n t a i , profes ionalūs 
a m e r i k i e č i ų m u z i k a i , k u r i e 
stebėjosi, kodėl ta muzika jiems 
ligi šiol dar nebuvo girdėta — tokį 
stiprų įspūdį paliko ji jiems, su ja 
pirmą ka r t ą susipažinusiems. O 
negirdėjo jie jos lig šiol dėl to, 
kad, prisipažinkime, tebesame... 
užkampis — užkampis, kuriame 
slepiasi pasaulinio rango ver
tybės. 

Ei l in iam klausytojui, t iesa, 
Čiurlionio „Jūros" grožis neiš-
ryški nei iš pirmo, nei iš antro 
pasiklausymo. Tai veikalas, į 
kurio gelmę reikia leistis paleng
va, kad atsiskleistų jo motyvinė 
eiga, polifoninė kompleksija, 
s t ruktūr inė jungtis. Užtat dera
mas jo išpopuliarinimas verkiant 
prašosi plokštelės, kurios porei
kio nebepatenkina seniai išėjęs ir 
dabar j au nebeprieinamas sovie
tinės firmos .Melodija" įrašas su 
Lietuvos Valstybinės filharmoni
jos simfoniniu orkestru (dir. Juo
zas Domarkas). Apskritai paė
mus, skandalas, kad mes Vaka
ruose iki šiol tokiu įrašu dar ne-
pasirūpinom. Kaminsko pareng
ta interpretacija (mažiau majes
totiška negu Domarko, lyriškes-
nė, bet drauge ir temperamentin-
gesnė, vietomis gal net atidesnė 
faktūros detalėms) suteikia gerą 
progą šiai spragai pašalinti. 

Dar daugiau. Čiurlioniškąja 
„ J ū r a " susidomėjimą pareiškė 
(per savo kolegą sol. Arnoldą Vo-
ketaitį) net du pasaulinio masto 
dirigentai. Vienas jų — Neeme 
JSrvi, estes, 1980 m. pasitraukęs 
iš tėvynės, šiuo metu vadovaująs 
ne t ik nuo seno garsiam Skotų 
nacionaliniam orkestrui Glasgow 
mieste, bet drauge ir Gothenbur-
go orkestrui Švedijoj, kurį spėjo 
iškelti į pirmaujančių Europos 
simfoninių kolektyvų lygį. Tiek 
jo orkestrai , tiek Jarvi asmeniš
kai plačiai gastroliuoja po pasau-

Atliekamas Banaičio „Jūratės ir Kastyčio** pirmas 
veiksmas per Li«-tuvos krikšto jubiliejaus simfoninį 
koncertą 1987 m. lapkrič io men. 28 d. Morton 
aukštesniosios mokyklos auditorijoje. Cicero. Illinois. Už 

simfoninio orkestro — Lietuvių operos choras, priekyje — 
solistai Timothy Freerer, Daiva Mongirdaitė ir Dana 
Stankaitytė, dešinėje — dirigentas Arūnas Kaminskas. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

lį (neseniai jis atpylė septynis 
koncertus kaip Chicagos sim
foninio orkes t ro svečias-
dirigentas). Su savo paties vado
vaujamais ir keliais kitais orkes
t ra is intensyviai leidžia plokšte
les (maždaug po dvi kas mėnesį); 
daugelis jų jau yra laimėje pačias 
aukščiausias šios pramonės pre
mijas (Grand Prix du Disque. 
Schallplattenpreis, Gramophone 
Award ir kt.). Vienas maestro 
Jarvi užmojų — įrekorduoti visas 
savo tautiečio Eduardo Tubin'o 
(1905-82) orkestrines kompozici
jas , tuo būdu pasaulyje propa
guojant mažos estų tauto« gera 
vardą. Šį jau vykdomą projektą 
įgalino Estų Bendruomenės Šve
dijoje bei Kanadoje finansinė tal
ka. Lygia greta Jarvi dabar pasi
siūlė į Gothenburgo orkestro re
pertuarą į traukti ir lietuvių 
muziką — visų pirma Čiurlionio 
„Jūrą" — ir paskui iš to parengti 
plokštelę, jeigu šiuo klausimu pa
vyktų dėl reikiamos paramos 
susitarti su lietuviškomis institu
cijomis. Manyčiau, kad šitokios 
progos neturėtume drįsti pražiop
soti (kaip jau sykį esam pražiop
soję galimybę Pulitzerio premijai 
pristatyti Juliaus Gaidelio simfo
niją). O antrasis dirigentas, pa
našiai susižavėjęs Čiurlionio 
kūriniu, yra čia pat pašonėje 
esančio St. Louis simfoninio or

kestro vadovas Leonard Slatkin, 
ka ip ir J a r v i . žymus Rytų 
Europos muzikos specialistas. Su 
šiuo taip pat dažnai gastroliuo
jančiu bei rekorduojančiu dirigen
tu mūsų kultūriniams veiks
niams irgi vertėtu užmegzti pro
fesinį kontaktą. 

Kodėl „Jūra" taip patraukė 
didžiųjų orkestrų vadovų dėmesį? 
Pirmiausia, jie visuomet dairosi 
papildyti standartinį repertuarą 
naujais, negirdėtais veikalais — 
bet tokiais, kurie neišgąsdintų, 
neatbaidytų orkestro egzistenci
ją palaikančios klausytojų daugu
mos. Ši reikalavimą „ J ū r a " — 
vėlyvojo romantizmo pavyzdys — 
vispusiškai patenkina. Antra, 
kaip tik tuo metu, kai Čiurlionis 
ją kūrė (tarp 1903 ir 1907 metų), 
jo amžininkas Claude Debussy 
Prancūzijoje parašė lygiai to 
pat ies pavadinimo simfoninę 
poemą „La Mer", kuri j au 1905 
m. susilaukė premjeros ir tuoj pat 
išgarsėjo. N e s t e b ė t i n a , kad 
muzikos specialistus intriguoja 
šiuodu bendravardžius ir viena
laikius kūrinius palyginti — ir 
atrasti , kokie jie nepanašūs! De
bussy duoda jūros gaudesio ir 
šlamesio, putojimo ir mirgėjimo, 
ramybės ir audros, raivymosi ir 
lūžimo tiesioginį muzikinį ekvi
valentą impresionistinės tapybos 
pavyzdžiu. Čiurlionis, priešingai, 

netapo jūros siužeto garsinio 
peizažo, o perduoda, lyg Richard 
Strauss ar net Gustav Mahler 
dvasios pagautas, jos aplinkoje 
kylančias emocijas ir nuotaikas, 
kurias galėtų sužadinti ir ne 
specialiai jūrinis kontekstas. Tai
gi, nežiūrint to, kad Čiurlionis (o 
ne Debussy) pats buvo tapytojas, 
jo muzika mažiau programatiška, 
a b s t r a k t e s n ė , vaizduojančių-
tapybinių elementų joje beveik 
nėra (atvirkščiai, jo tapyboje yra 
muzikinių elementų — tai ir daro 
ją išskirtine!). Šis kontrastas ir 
jaudina muzikos žinovus, pra-
skindamas Čiurlionio kūriniui, 
kaip net ikėtam atradimui, kelią 
į , jūr ininkų" draugiją, kurią 
daba r , Č iu r l ion iu i prie jos 
prisijungus, regime įvairesnę, 
margesnę. Beje, k i t i šios gar
bingos draugijos nariai — ir netgi 
tuo pačiu laikotarpiu, tarp 1899 
ir 1909 metų (ar ne nuostabu?), 
jon „įsirašę" — yra anglų kompo
zitorių trijulė Edward Elgar, 
Freder ick Delius ir R a l p h 
Vaughan Williams, su kurių 
j ū r i n ė s t e m a t i k o s g a b a l a i s 
čiurlioniškoji (o ir debiusinė) 
„Jūra" taip pat prašosi palygini
mo! Žodžiu, mūsiškio, Baltijos 
vaiko, kūrinys gimė nepaprastai 
turt ingame asociacijų lauke, ir 
dėl to, sykį kaip tokį jį atpažinus, 
jam užtikrintas amžinas išliki
mas. 

O ką padarė Kaminskas? Kon
trastui atrado ir prikėlė dar vie
ną lietuvišką jūr in io siužeto 
kūrini — Banaičio „Jūratę ir Kas
tytį"! Tai puikus repertuarinis 
pasirinkimas, sprendžiant savo 
simfoninio koncerto programos 
klausimą. Sakau „atrado", nes 
būtent šį operinį šedevriuką dar 
nebuvome pratę įrikiuoti simfo
ninės muzikos kategorijon. Ir 
„ p r i k ė l ė " , nes su te ikė j a m 
visiškai naują orkestrinį rūbą. 
Banaitis, kaip žinia, pats savo 
kūrinio nesuorkestravo; kai Lie
tuvių opera jį pastatė, tą darbą 
atliko amerikietis James T. Kil-
cran. O dabar Arūnas Kaminskas 
šiam koncertui pasirinktą jo iš
trauką — iš tikrųjų visą pirmąjį 
veiksmą, įskaitant ir tas dalis, 
kurios Lietuvių operos pastatyme 
bei plokštelėje kažkodėl buvo iš
leistos — iš pagrindų perorkestra-
vo. Ir koks rezultatas? Par t i tūra 
išėjo spalvingesnė, lietuviškesnė 
ir — simfoniškesnė, t a i k a n t 
in s t rumentac i j ą žymiai 
didesniam orkestrui ir sustipri
nant kai kuriuos orkestrinius su
jungimus, bet visuomet pasinau
dojant t ik paties Banaičio palik
ta klavyrine medžiaga. Iš banai-
tiiko originalo — „operos" solis-

Kario Ditugelo* nuotrauka „Žiema", viona iš jo serijoa „Metu laikai**, laimėjusio* t a m s , chorui ir fortepijonui — Ka-
I vietą l ietuvių fotografų išeivijoje šešioliktosios metinė* parodos konkurse, minf lkas a tkūrė v o k a l i n ę s imfo

niją, galinčią lygiuotis su ne 
vienu tarptautinės reikšmės šio 
žanro pavyzdžiu. Ir nors kūrinio 
stilius eklektiškas, pakaitomis 
primenąs čia slavų, čia vokiečių 
romantikus, čia italų veristus 
(Puccini!), čia prancūzų impresio
nistus, — visumos įspūdis kaž
kaip originalus, gal dėl to, kad 
tematiškai maitinamas lietuvių 
liaudies intonacijų versmėmis. 

Orkestrantai atliko Banaitį su 
ko gero dar didesniu užsitikrini-
mu nei Čiurlionį. Choras, jausda
masis visiškai savam elemente, 
dainavo pasigėrėtinai. Solistai 
taip pat. Nuo moterų, vėtytų ir 
mėtytų scenos vilkių Stankaity -
tės ir Mongirdaitės, nė kiek neat 
siliko vyrai: minkštabalsis Pra
puolenis ir skardžiabalsis Freerer; 
pastarasis visuose tenoro regis
truose pažėrė didį apstą gražių 
spalvų. Kolektyvo vadeles tvirtai 
savo r ankose suėmęs la ikė 
maestro Kaminskas, nuo pra
džios ligi galo neleidęs atslūgti 
partitūros dramatinei įtampai, 
lyriniam proveržiui, žaismingam 
krykštavimui. 

Vakaro programinius milžinus 
įrėmino du religinę-pati iotinę 
gaidą tiesiogiškai užkliudę. tik. 
deja, mažesnio svorio kūriniai — 
Vlado Jakubėno (1904-1976) 
fachmaniškai (kaip ir visa jo 
kūryba) sukonstruota, tačiau 
gana konvencionalaus polėkio 
k a n t a t a , ,De profundis" ir 
J u l i a u s Juze l iūno (g. 1911) 
parengta giesmės „Lietuva bran
gi" išplėstinė versija, suskambė
jusi kiek šaltai (• gal tik pavar
gusiai?). Gaila, kad iš programos 
visai iškrito Juliaus Štarkos 
(1884-1960) „Tušti paliktieji 
n a m a i " . Aiškinama, kad šį 
gabalėlį atlikėjai nebeturėjo laiko 
surepetuoti. 

Teko girdėti, kad koncerto 
ruošą pastoviai lydėjo nemaža 
stambių kliūčių. Trūkstant tal
kininkų, dirigentui reikėję imtis 
darbų, nieko bendra neturinčių 
su jo tiesioginėmis orkestrato-
riaus ar meno vadovo pareigomis. 
Atėjus koncerto valandai, jis 
stojęsis pr ie pulto fiziškai 
i škamuotas . Tačiau publika, 
manyčiau, to nepajuto. Priešin
gai, Kaminskas atrodė diriguojąs 
su tokia energija bei pasija (ne 
išviršinės gestikuliacijos, bet 
vidinės koncentracijos prasme), 
kad bent man išsklaidė anksčiau 
susidarytą nuomonę dėl jo „rezer
vuotumo". Gal Kaminską šįkart 
įžiebė ir palaikė emocinis užsi
a n g a ž a v i m a s specialiai šio 
koncerto repertuarui, kurį jis juk 
pats pasirinko ir kurio paruoši
mui jo įdėtas didžiulis asmeninis 
indėlis. Įdomu paspėlioti, kokia 
ugnis dar būtų tryškusį iš jo 
rankų, jeigu prieš koncertą jis 
būtų gavęs reikiamai pailsėti. 

Kaip ten bebūtų, renginio vertė 
nepraėjo su pačiu įvykio momen
tu. Arūno Kaminsko dėka palik
tas kraitis ateičiai. Gyveniman iš 
naujo pašaukta Čiurlionio „Jūra" 
— ir, tikėkime, ne paskutinį 
kartą, o kaip paskata ją įamžinti 
ir skambančioje plokštelėje. At
naujinta Banaičio „Jūratė ir 
Kastytis", pradedant nors pir
muoju veiksmu, o gal baigsiant 
kada ir visa opera, idant pagra
žėjusi ji sugrįžtų į savo tikruosius 
namus — ten, prie Baltijos 

Aldonos Kaminskienės nuotrauka iš Lietuviu fotografų išeivijoje šešioliktosios 
metines parodos, vykusios 198" m. spalio 2.'{ — lapkričio 1 d. Čiurlionio galeri
joje. Jaunimo centre, Chicagoje. Aldonos Kaminskienės darbai laimėjo III vieta 
parodos konkurse, kurio tema buvo ...Metų laikai". 

jūros?.. Ir kam čia Lietuvių 
operai su prancūziškais ..Perlų 
žvejais", kai čia pat turim savuo
sius., ir perlus, ir jų žvejus. Tad... 
lietuviško repertuaro nepamirš
kim, o Arūno Kaminsko nepaleis-
kim. 

Galop, apie dar vieną šio 
koncerto „kaltininką". Šnekama, 
kad jei ne Jonas Kavaliūnas, tai 
irgi nebūtų nieko išėję. J is vienas 
savo rūpestingumu, dėmesingu
mu ir ištvermingumu atstojęs 
viso administracinio komiteto 
darbą. Jei taip, tai galima su
prasti (ir atleisti), kodėl koncer
tui pasibaigus jis scenon išėjęs 
norėjo tart i dar ir savo žodį. Gal 
ten ir tada tas žodis ir nebuvo 
reikalingas. Tik visur ir visuo
met reikalinga — pagarba dir
ban t i e s i ems , šiuo atveju ir 
Jonui Kavaliūnui. 

Jonas Aistis 

Kūčios 
O kaip balta dabar jinai, tėvynė. 
Po sniego apklotu užmigusi plati, 
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis... 

Kai kur išbėgus stypteli eglutė 
Iki mėnulio veido šypsančio nakčia: 
Sniegų lig žemės nulenktos šakutės. 
Dangun viena viršūnė šauna vylyčia ... 

Gumšuoja miškas. Kur ne kur trobelė 
Atakusi nykiai šiltėjančiais latcgais. 
Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės. 

Tarytum plazdančios ant stalo žvakės 
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai ... 

Paryžius. 1945.12.18 

NAUJI LEIDINIAI 
• Maironis . N U O B I R U T Ė S 

KALNO. Iš lenku kalbos vertė 
Faustas Kirša. I l iustravo Ada 
Korsaka i t ė -Su tkuv ienė . Mai
ronio mi r t i e s 50 m e t ų su
kaktį minint, išleido „Lietuviu 
dienos". Los Angeles, Calilornia. 
1987. Gaunama . .Drauge". 

NUO BIRUTĖS KALNO 

Maironio poema „Znad Biruty" 
buvo išspausdinta 1904 metais 
Brooklyne kun. Antano Miluko 
lėšomis. Poemą parašiusi Halina 
iš Palangos. Tik 1924 Lietuvoje 
leidžiant antrąją poemos laidą 
autoriumi prisipažino Maironis, 
o taip pat pridėtoje dedikacijoje 
paaiškino, kad poemos Celinos 
prototipas yra grafaitė Marija 
Tiškevičiūtė. Poemą į lietuvių 
kalbą išvertė 1950 metais poetas 
Faustas Kirša. 

Poetas Bernardas Brazdžionis 
leidinį uždarančiam ..Pagynos 
žodyje"" rašo: ..Mielas skaitytojau, 
ar nea t rodo, kad ir mūsų 
išeivijoje ateina tas laikas, kada 
jos dainiui, kaip ir ano XIX a. 
gale Mai ron iu i , tada dar 
t r i s d e š i m t i e s metų j a u n a m 
kunigui Jonui Maculevičiui, su 
skaudama širdimi reiks rašyti 
poema ne savo gimtąja kalba, 
kad . .užmiršusiam" ' (ar 
nebemokanč i am ' l ie tuviškai 
lietuviui primintų jo I išeivio) 
garbingą lietuvišką kilmę, jo 
tėvų ir protėviu kalbą ir jos vertę 
lingvistikos mokslui?" 

..Gal nedaug panašumo tarp 
šios dienos nutaustančio lietuvio 
inteligento ir tarp ano meto 
nutautusio dvarininko bajoro. 
išsižadėjusio lietuviu kalbos, bet 
... su jokiu kitu to laikotarpio 
geriau nepalyginai". 

,,Ta dingstimi ir Maironio 
poemos, parašytos lenkiškai ir 
dabar išverstos i lietuviu kalbą, 
išleidimas įgauna neabejotiną 
prasme- \ šios dienos lietuvį 
inteligentą išeivį dar galima 
prabilti lietuviškai, dar supran 
ta lietuviškai ir jo sūnus bei 
d u k t ė . Bet šios poemos 
pasirodymas gal ir būtu atsargus 
priminimas: kol dal nevėlu." 

Poema i l i u s t ruo ta labai 
vykusiais, poemos romantiškai 
dvasiai dailiai atliepiančiais dail 
Ados Korsakaitės - Sutkuvienės 
piešiniais. 
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Marytės Gaižutienės paroda New Yorke Liubimovo 
.Maras" 

RIMA CERKEUL MKNK 

Lapkričio 21-22 dienomis Kul
tūros židiny. Brooklyne. Mew 
Yorko ateit ininkai surengė 
Marytės Gaižuiienes keramikos 
darbu paroda, i atidarymą at
silankė nemažas būrys lietuvių, 
kurie turėjo proga apžiūrėti ne 
tik viešnios iš Chicagos ekspo
natus, bet ir susipažinti su pačia 
keramike. Savo trumpoje kalboje 
Maryte Gaižutienė pasisakė, kad 
jos kūrybą daugiausia įtaigauja 
gamta. t.y. organiškos formos. 
ypač augmenija ir moters figūra. 
Menininke pažymėjo, kad spalva 
jai neturi ypatingos reikšmės. 
todėi daug jos keramikos gabalų 
padengti juoda glazūra, nes svar
bu nenukreipti dėmesio nuo 
formos. 

Parodoje buvo išdėstyti 108 
keramikos darbai. Menininkė ku
ria serijomis, kurioms būdinga ta 
pati idėja, tik formų n.uansai 
skirtingi. Pavyzdžiui, buvo išsta
tytos penkios didesnio formato, 
iki 20 coiiu aukščio, juodos vazos. 
Visose buvo gaiima įmatyti mo
ters kūno formas: vienose buvo 
paga.:tas jadesys kitosbu-, 'dau
giau -tatiškos. Kita se; ;ja — 
dekoratyvines plokštės, užlauž
tais, rangykis šonais. Plokščiu 
dugne buvo įžiūrimi įspaustų lie
tuvišku raštų pėdsakai. Viename 
sale- kampe ar.: grindi -:ovėjo 
žaliu. ; kaktusu- panašiu kera
mikos darbu grupuote, pavadin
ta ..Vakarų įspūdžiai", kitur ant 
stalu išdėtos grynai dekoratyvios, 
lyg banguojančių sienų formos, 
kuru -e plačiu U ;rtuko m - u, lyg 
vaiko, nutepti r.vdžiu ar augalų 
siluetai. 

Dailininke Maryte Gaižutienė Kultūros židiny, Brooklyne, š.m. lapkričio 21 dieną. Nuotrauka Vytauto Maželio 

Gaižutienė savo darbuose 
nevengia ir sąmojo. Dėmesį pa
traukė skulptūrinių gabalų gru
pė, pavadinta ..Draugės". Ati
džiau įsižiūrėjus, matyti lyg 
apkramtytas moters torso, šalia 
kurio išmėtyta atskirai galva ir 
kitos kūno dalys, o priekyje 
neaiški, lyg stora gyvatė, besi
ranganti forma. Su šypsena 
buvom keramikes painformuoti, 
kad tai ..žarnos" ... 

Buvo ir daugiau kasdieniniam 
naudojimui pritaikytų darbų: 
daugybė vazų. kurių kakleliai at-
rodt kaip besiskleidžiančios rožės 
žiedai, be to. servizo pavyzdžiai ir 

tamsiomis rudens spalvomis išde
gintos lėkštės. 

Marytė Gaižutienė naudoja 
įvairią techniką. Molį ji žiedžia, 
kočioja ir rankomis modeliuoja. 
Kai kurie jos darbai, pavyzdžiui, 
juodų vazų serija, pavadinta 
„Kompozicijomis", arba „Drau
gės" ir „Vakarų įspūdžiai' jau yra 
skulptūros. 

Marytė Gaižutienė turi bio
chemijos daktaro laipsnį. Kera
mika nėra jos pagrindinė pro
fesija, nors ji savo patirtį chemi
joje bando pritaikyti glazūros 
paruošime. 

Viešnios iš Chicagos keramika 

buvo parodą lankiusių teigiamai 
įvertinta, nes daugis darbų atsi
dūrė New Yorko lietuvių na
muose. 

* 

Šalia Marytės Gaižutienės 
keramikos daibų New Yorko 
Kultūros židinin mažojoje salėje 
buvo iškabinti ir 26 Algio Nor-
vilos foto darbai. Nuotraukose 
daugiausia pagautos New Yorko 
didmiesčio gyvenimo iškarpos. 
Norvilos fotografijos įžvalgios, 
kompoziciniu atžvilgiu gerai 
išbalansuotos, techniškai be 
priekaišto išbaigtos. 

Panama City, FL teatruose -

Gražios moterys, audinių 
kailiniai, balkonas... 

ALFONSAS NAKAS 

Visa tai. kai rašau spektaklio 
įspūdžiu?, dar tebekartojama 
Kaleidoscope teatro scenoje. De
ja, kai rašinys skaitytoja pasieks, 
tuščia scena jau iauks trečiojo 
sezono veikalo, keliolika dienų 
vaidinsimo 1988-ųju sausi. 

Kalbu apie farsiška britu kome
diją ..Not Now. Darling. para
šytą Ray Cooney ir John Chap-
man. Kaleidoscope su didžiausiu 
pasisekimu tuziną kartu vaidintą 
šių metu lapkričio mėnesi. Kai
tų su gausiu būreliu Sunny Hi'.is 
lietuvių mačiau popietinį Irp-
kričio 15-osios spektakli. 

Šį syki gai pradėk: noe nuc 
daiktų, nuo dekoracijų. Visa 
scenom erdvė — moterišku ka'.liu 
salonas. Skurdokas jis, tik su ke
liais kailinių paitu — paltuku 
pavyzdžiais, tik. regis, su vienu 
veidn>džiu. bet iš bėdos užtenka. 
Gilumoj, pačiam centre plati 
ornamentuota stiklo siena, o jos 
vidury — durys j balkoną. 
Balkonas tikras, ne nupieštas, 
nes jam skirtas ypatingas vaid
muo. Gilyn, už balkono, tai jau 
piešta miesto panorama: kelių 
aukštu namai, bažnyčių bokštai, 
žydras dangus. Žiūrovui «udaryta 
iliuzija, kad salono esama 
mažiausia antrame, o gal 
trečiame ar net ketvirtame 
aukšte. 

Pagrindinis intrigos objektas — 
audiniu paltas audiniu, su kai
riniu kirčiu ant pirmosios ..i", 
taigi brangaus kailio žvėrelių, 
,,minks"i. Pas salono savininkus 
Arnold Crouch vaidina Harry 
Schaefer. ir Gilbert Bodley iPaul 
Klespis) to brangaus, bet pigiai 
parduodamo palto ateina pirkti 
Harry' McMichael <Logan Popei 
su gražuole žmona Janie 'Laura 
Leigh Walsh Skūpuoh- Mc
Michael nesulyges išbėga, bet 
žmona nutaria be palto neišeiti. 
Pasirodo, ji besanti Bodley mei
lužė ir dabar visa moteriška jėga 
reikalauja, kad jis paltą dova 

notų arba... Ta „arba" greit 
įvykdo: scenoje išsirengia iki 
būtiniausių apatinių, o viršu
tinius drabužius, batus ir kojines 
teškia nuo balkono į gatvę. Dabar 
grjžta McMichael su savo meiluže 
!.,sekretore*'1. Sue Lavvson 
(Teresa R. Pohlmani. Kas žmonai 
per brangu, meilužei ne... Bet 
žmona su kailiniais pasislėpusi ir 
niekaip negalima surasti. Tuo 
tarpu iš atostogų grįžta Bodley 
žmona Maude įErleene Nelson). 
Ji įtarinėja vyrą neištikimybe, o 
visų žiūrovų nustebimui pati 
besanti jau pagarsėjusio Mc
Michael meiluže. Per daug į de
tales nesiieidži.ant. iš vienuolikos 
veikėjų tik šeši dori žmonės. Iš 
šešių viena, kailiu modeliuotoja, 
išvis nurašytma. nes statistė. Iš 
penkių "likusių „dorųjų" viena 
vedusi pora naudojama intrigai 
vystyti, bet nėra reikšminga Tik 
padorusis viengungis naivuolis, 
salono kosavininkas Arnoldas 
Crouch. be kurio šis farsas būtu 
sunkiai įmanomas, susimyli su 
savo sekretore Miss Tipdale (Kel
ly Kivett). bet beveik iki pat galo 
visi kiti trukdo jiems net 
pasibučiuoti... 

Paminėjau vieną moterį, kuri 
išsirengė. Iki vaidinimo pabaigos, 
t.y. antrojo veiksmo galo, išsi
rengė net keturios. įskaitant ir tą 
padoriąja sekretorę (ji — iš altru
izmo, paskolindama rūbus kitai 
nuogalei). Beveik visos savo 
rūbus metė nuo balkono į gatvę. 
Negana to. Janie McMichael. 
daugelį kartų nuo meilužių vyrų 
ir varžovių moterų slapsčiusis 
šalutiniuose kambarėliuose, skel
bėsi esanti visiškai nuoga, tik su 
tuo brangiuoju paltu. Prispirta 
paltą nusivilkti, savo nuogumą 
persekiotojui ir parodydavo. 
Žinoma, ne visai publikai. O 
desperatiškais momentais ji 
bėgdavo balkonan ir garsiai 
šaukdama savo kūną atskleis
davo „visam miestui". 

Kaip minėjau. Crouch — 

pagrindinė figūra. Harry Schae
fer jį suvaidino pasigėrėtinai, 
nors, toli gražu, ne taip prisi
mintinai, kaip pernai jis suvai
dino Mozartą. Arba gražuolė 
Laura Leigh Walsh, nors ir čia 
gerai pasirodė, „Amadeus" dra
mos Constanze Weber rolėj buvo 
kur kas įdomesnė, ir po mėnesių 
dar nepamiršta. Turbūt farse vai
dinti sunkiau, negu rimtoj dra
moj? 

Apie kitų aktorių vaidybą pas
kirai šį kartą nebekalbėsiu, kad 
skaitytojui neįkyrėčiau. Pasi
liksiu atvejams, kai bus rimtes
nės dramos, rimtesni vaidmenys. 

„Not Now, Darling" režisavo 
man dar iki šiol nepažįstama 
Normandy Makarevich. Progra
moj ji trumpai aptarta kaip anks
tesnė aktorė ir režisierių padė
jėja. Jos režisūrinį debiutą reikia 
laikyti gerai pavykusiu. Nepai
sant labai pikantiško teksto, 
dargi visų išsirenginėjimų, ji 
sugebėjo kokčių vulgarybių 
išvengti ir vaidinimą paversti vi
siems žiūrėtinu be pasipiktinimo. 

Kaleidoscope teatre pernai ma
čiau keturis spektaklius, o šiam 
sezone šis — antrasis. Kiti popie
tiniai spektakliai publikos tesu-
traukė gal tik po pusę saliukės. 
Šiame gi užsėdo visas vietas ir 
prireikė pristatomų kėdžių. Ma

čiau daugiausia senus vyrų ir 
moterų veidus. Moterų buvo net 
gausiau. 

Juokėmės visi „iki ašarų". Bu
vo gražu ir linksma, tik nieko 
negalėjai išsinešti. Nieko. Iš prieš 
mėnesį matyto „Brighton Beach 
memuarų" vaidinimo atminty 
daug kas pasiliko. Iš „Dar ne da
bar, brangioji" neliko nieko. Tam 
ir farsas... 

Sunny Hills skaitytojams pri
menu, kad tolimesnis Kaleidos
cope teatro pastatymas bus dide
lės įtampos drama „Deathtrap". 
Kuriais sausio vakarais ir savait
galių popiečiais vyks spektakliai, 
rasite Neus-Herald dienrašty. 

* * * 

Dar po keletą žodžių apie kitus 
Panama City teatrų pastatymus. 

Spalio 11 dieną GCCC Fine 
Arts scenoje mačiau premijuotą 
airių dramą — komediją „Da". 
Jos autorius Hugh Leonard. o 
pastatymo režisierė Rosemarie 
Shumate. Veikalas atsiminimų 
formos, epizodus kaitaliojant tarp 
Antrojo pasaulinio karo ir šių die
nų. Prieš vaidinimą man ver
kiant reikėjo knygos, bet jos nusi
pirkti negavau. Vaidino keli ge
ri aktoriai, bet režisūra prasta. Iš 
spektaklio išėjau suglumintas. 

Spalio 16 dieną didžiojoje 
Municipal Auditorium salėje kon-

» J 

Scenos priekyje — didelis puo
tos stalas, kurio staltiesė nusi
driekia iki žiūrovų kojų. Spektak
lio pavadinimas — „Puota maro 
metu". Lankomės Purchase 
miestelyje, New Yorko pašonėje 
vykstančiame tarptautiniame 
teatro festivalyje. Kokią puotą 
mums iškels šio spektaklio re
žisierius Jurijus Liubimovas, 
buvęs Maskvos Tagankos teatro 
direktorius? Prieš trejus metus 
nusprendęs pasilikti užsienyje, jis 
dabar, benamis, su savo spektak
liais keliauja po pasaulio scenas. 

Į „Puotos" rėmus Liubimovas 
įstatė tris trumpas Puškino tra
gedijas: Šykštųjį riterį, Akmeninį 
svečią bei Mozartą ir Salieri ir 
pabaigai pridūrė mažai žinomą 
fragmentą iš neužbaigto Fausto. 

Tas istorijas apie aistros apsės
tus žmones pasakoja ir vaidina 
maro supami puotautojai, 
kuriuos nuolatos ironiškom dai
nelėm pertraukia Mirtis — tarsi 
iš Strindbergo vizijinių dramų 
atklydusi, šventiškai baltai apsi
rėdžiusi moteris. Puotos stalas 
virsta karstu, lova ir, galiausiai, 
senovišku laivu, kuris paskęsta 
su puotautojų lavonais. 

Kokį Puškiną sutinkame šioje 
scenoje? Bematant aišku, kad tai 
ne „pažangusis realistas", „sau
gus klasikas", kurio dabar 13 
milijonų tiražu leidžiami raštai 
cituojami kaip sovietinės kul
tūros svaigių aukštumų įro
dymas. Į „Mažąsias tragedijas" 
Liubimovas įterpė Puškino 
eilėraščių ir ištraukų iš jo laiškų. 
Poetas prabyla apie cenzorius, 
apie visagalį carą, apie išsvajotą 
laisvę keliauti, kur tik nori. Visa 
tai sukeltų daug aidų Tagankos 
teatre, ypač apsišvietusiems rusų 
žiūrovams, kuriems Puškino var
das simbolizuoja kultūros pri
matą, asmens ir visuomenės dva
sinę nepriklausomybę, laisvės 
troškimą. Tokiems žiūrovams į 
akis kristų paralelės tarp Puš
kino ir Liubimovo — kova su 
biurokratais, cenzoriais, absur
diškais draudimais. 

Puškino reikšmę spektaklio 
programoje pabrėžia ir pats Liu
bimovas, kur jis skundžiasi 
emigracijos našta, apgaili draugų 
ir šaknų praradimą. Todėl Puš
kinas, kadais Liubimovui buvęs 
„išeities tašku", šiandien jam 
reiškia prarastus namus. „Ten, 
kur susikryžiuoja keliai, aš turiu 
nuspręsti savo likimą", rašo 
Liubimovas. 

Daugumai „Puotos" žiūrovų 
New Yorko pašonėje visi šie sudė-

Iš Marytės Gaižutienės keramikos darbų parodos š.m. lapkričio 21-22 d. 
Kultūros židiny, Brooklyne. Nuotrauka Vytauto Maželio 

tingi dalykai, spektaklį apraiz-
gančios užuominos, paralelės, 
idėjos, neegzistuoja. Ir vaiskus, 
išversti neįmanomas Puškino 
žodis juos pasiekia jau kaip 
„devintas vanduo" — užsidėję 
ausines, jie klausosi aktorių 
švediškai kalbamo dialogo simul
taniškai verčiamo į anglų kalbą. 
Tie žiūrovai mato „gryną" teatrą. 
Anksčiau Liubimovui nelabai 
sekėsi dirbti su amerikiečių akto
riais, įjunkusiais į realistinį 
vaidybinį sti l ių. Preciziška, 
drausminga, stilizuotus spek
taklius kurti įpratusi, darniai 
susigrojusi švedų valstybinio 
teatro trupė yra puikus įrankis 
režisieriaus rankose. Šie aktoriai 
tiksliai perteikia Liubimovo 
užmojį — nuo minimalinės vai
dybos iki operinių mostų 
parodijos. 

Švedų aktorių stilingas santū
rumas, patoso vengimas taip pat 
derinasi su Puškino klasišku pro
filiu. Gal todėl 'spektaklis — 
vėsokas ir protarpiais statiškas — 

certavo dvi garsios prancūzų pia
nistės seserys Katia ir Marielle 
Lebeąue. Po truputį viena ir kita 
solo, bet daugiausia kartu, dviem 
pianinais. Atliko L Albeniz, M. In
fante ir G. Gershwin kūrinius. 
Pirmųjų dviejų kompozitorių (is
panų) muzika visus, įskaitant ir 
mane, labai sužavėjo. Gersh-
winas, bent mums, lietuviams, 
buvo nuobodybė, {domu, kad vie
na iš seserų (nebežinau, kuri) taip 
visu kūnu dalyvavo, kad vietomis 
regėjosi, jog ar ant pianino dang-

Dali* Marytes Gattuttenes keramikos* darbu per paroda Kultūros židiny. Brooklyne. *.m. lapkričio 21-22 d. 
Nuotrauka Vytauto Matelio 

čio ims šokti, ar gal, dar blogiau, 
su juo nuo scenos nudardės. Tokio 
temperamento iki iiol niekur 
neteko matyti. 

Lapkričio 19 dieną Municipal 
Auditorium salėj buvo pastatytas 
miuziklas ,310910' in the Rain", 
atvežtas iš New Yorko. Ilgas, 
beveik trijų valandų. Susidėjo iš 
21 škico, kuriuos atliko apie du 
tuzinai žmonių. Ko tik čia nebu
vo! Farsiški draminiai gabaliukai 
(kiti gerokai ištęsti), solo,didesnių 
grupių ir viso ansamblio dainos, 
daug ir labai gerai solo bei gru
pėmis atliekamų šokių (stepa-
vimo). (jungta ir keletas ekrano 
gabalų. Visą laiką grojo labai 
skardus džiazo orkestras. Pa
statymo režisierius Thomas P. 
Carr, choreografė Kathryn Ken-
dall ir solistai (šokėjai bei daini
ninkai) Jay Cranford, Elizabeth 
Ward, Jimmy Bushin, Liz McCar-
thy, David J. Schuller ir Joe Ins-
coe. Man šie vardai nieko nesako 
ir sunku buvo susigaudyti, kas 
scenoje ką vaidino. Jeigu jų bal
sai buvo tik vidutiniai, tai šokė
jai visi nepaprasti puikūs. Abu 
čia paskiausiai suminėti muziki
niai pastatymai yra Panama Ci
ty Music Association (PCMA) ren
giniai. Kaip Kaleidoscope tea
tras, taip ir PCMA kiekvieną 
sezoną suruošia po penkis pas
tatymus. Trečias įvyks sausio 27 
dieną ir tai bus tautinių šokių 
ansamblis iš Bulgarijos. 

nebūdingas įprastiniam Liubi
movo braižui. Scenoje susiduria 
du skirtingi meniniai tempe
ramentai. Puškino stiprybė yra jo 
klasiškas aiškumas, papras
tumas, formos ir turinio vienybė* 
Liubimovas gi linkęs scenoje kur
ti teatrines metaforas, barokinius 
ir romantinius pasaulius. Atrodo, 
kad šio spektaklio svarstykles 
nusveria Puškinas. 

Netekę savo kalbinės magijos, 
Puškino „Mažųjų tragedijų" teks
tai primena nukirptas avis — 
išryškėja jų nedidelis dramatinis 
svoris, anekdotinis pobūdis. 
Salieriui kalbant apie savo 
pavydą Mozartui, žiūrovas 
neišvengiamai prisimena daug 
sudėtingesnę ir dramatiškesnę 
Schaefferio pjesę „Amadeus". Gal 
todėl, spektakliui pasibaigus, 
pasigendi radikalesnės reži
sieriaus akistatos su Puškino 
tekstu — kokion Jerzy Grotowski 
mus suvesdavo su lenkų 
klasikais. 

Kur vyksta Liubimovo „Ma
ras"? Ką „Maras" reiškia „Arta* 
„Aids" epidemija? Politinė prieše 
pauda? Modernaus pasaulio* 
kataklizmas? Ar apie tai perspėji' 
religinės užuominos („Atgai-
laukit")? Paprasto atsakymo-
nėra. Uždarumo, bejėgiškumo, t 
pražūtį grimzdimo atmosfera, 
juoda pasaulio vizija priklausą 
jau ne Puškinui, o Liubimovui,* 
kuris dar neprarado savo režiį 
sūrinės magijos. Z 

Ale 

„Krikščioniškoji T. 
Lietuva" 

(Atkelta iš 2 psl.) 
kas, kad tos šventos knygos nė 
ant aksomu dengtų lentynų pro
žektoriais apšviestose vitrinose. 
Jos čia pat, gyvos liudininkės tų 
projektų, kuriuos ir mes patys 
tęsiame. Paliekame parodą su pa
dėka Broniui Kvikliui, kad jis 
sutiko šiais istoriniais turtais su 
mumis pasidalyti. Ir su mintimi 
— šiam praeities vaizdiniam ir 
dokumentiniam šaltiniui būtinai 
reikalinga mūsų visuomenės 
lėšos ir talka, kad jį būtų galima 
dar ryškiau apipavidalinti, išplės
ti, sudramatinti, kad jis keliautų 
po lietuviškas salas, būtų mato
mas kitataučių, ir toliau liudytų 
krikščioniškosios Lietuvos tragi
ką, nepalaužiamą ryžtą ir 
tikėjimą. 

(a kU 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. gruodžio mėn 24 d. 

x „Draugo" redakcija, ad
ministraci ja i r spaus tuvė 
nedirbs Kalėdų dieną, gruodžio 
25 d., ir šeštadienį, gruodžio 26 
d. Kūčių dieną, gruodžio 24 d., 
administracija ir paštas dirba 
iki 12 vai. dienos. Pirmadienį. 
gruodžio 28 d.. „Draugo" įstaiga 
dirbs visą dieną ir išleis 
..Draugo" antradienio, gruodžio 
29 d., laidą. Šis „Draugo" nu
meris išeina su kultūriniu prie
du. 

x Marijos ir Antano Ru
džių už jų plačią lietuvišką 
veiklą pagerbimas bus ateinan
čių metų sausio 10 d. Marti 
nique restorano pokylių salėje. 
Marija Rudienė yra Balfo cen
tro valdybos pirmininkė, o An
tanas Rudis yra Liet. 
Krikščionių demokratų 
valdybos pirmininkas . 
Renginiui vadovauja Irena 
Kriaučeliūnienė. 

x Vilniečiui žurnalistui a.a. 
Jeronimui Cicėnui mirus Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos 
Chicagos skyriaus nariai stam
bia sudėtine auka įamžino jį 
Tautos fondo Laisvės ižde. 
Aukas rink^. Juozas Lekas. 
Visos aukos Tautos fondu i miru
siems pagerbti bus saugojamos 
nepriklausomai Lietuvai Tik 
gaunami dividentai už investuo
tas aukas panaudoja.ai Lietu
vos laisvinimo kovai vesti. 

x „Lituanicos" futbolo klu
bas šį sekmadienį, gruodžio 27 
d., 2 vai. p.p. klubo patalpose. 
1614 W. 69 gatvėje, rengia susi
pažinimą su Chicagoje viešinčiu 
Vilniaus „Žalgirio" futbolo klu
bo vyr. treneriu Benjaminu 
Zelkevičium. Svečias rodys 
filmą ir supažindins su Vilniaus 
„Žalgirio" veikla ir laimėjimais. 
Visi sportu besidomintieji kvie
čiami atsilankyti. 

x Dr. Leonidas ir P raur imė 
Ragai sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga ir vietoj kalėdinių korte
lių aukoja „Draugui". 

x Marija Rubienė, Cicero. 
111., Šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linki 
sveikatos bei ramybės per 
ateinančius visus metus. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria 20 dol. 
„Draugui". 

x „Draugo" gruodžio 11d . 
laidoje užuojautoje a.a. An
tanui Dirsei buvo klaidingai pa
rašyta Jadvyga Gasiūniene. Tu
rėjo būti: J a d v y g a Gasiliū-
nienė. Už klaidą adminsitraci-
ja atsiprašo. 

x Kalėdų šokiai gruodžio 25 
d. ruošiami Jaunimo centro 
didž. salėje. Pradžia 8 vai. vak. 
Įėjimas auka 5 dol. asmeniui. 
Gros „Vyčio" orkestras. ASD ir 
Korp! Vytis kviečia atsilankyti 
studentus ir jaunimą nuo 18 m 
ir vyresnius. 

(sk.) 
x Vyresnio amžiaus mote

r i s skubiai ieško 4 kamb. buto, 
apylinkėse tarp Oak Lawn ir 
Lemont. Skambinti 737-8334. 

(sk.) 

x Pas Norman Bursteiną, 
vieninteli lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No. Michi-
gan A ve., 2-ras aukštas (įėjimas 
iš Huron St.), Chicago, IL 60611. 
Tel. 263-5826. 

(sk.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Jėzu i tų koplyčioje Kalė
dų v idurnak t i šv. Mišias kon-
celebruos visi jėzuitai kunigai ir 
šv. Mišiose giedos sol. Aldona 
Buntinaitė. Sv. Mišiose 10:15 
vai. giedos sol. Dana Stankaity -
tė ir 11:15 vai. šv. Mišiose gros 
smuikininkas Herkulis Strolia. 
Prie vargonų per visas Mišias 
bus muz. Manigirdas Motekai-
tis. 

x Amerikos afganis tanie
č i a i , minėdami Sovie tų 
Sąjungos kariuomenes Afganis
tano užpuolimo aš tuoner ių 
metu sukakti, ruošia Chicagos 
centre demonstracijas gruodžio 
24 d. Kadangi Kūčių diena, 
lietuviai negali demonstracijose 
dalyvauti . Dėlto afganista
niečiai prašo pavergtųjų tautų, 
ypač lietuvių, solidarizuoti ir 
šios liūdnos sukakties proga 
uždegti žvakutes gruodžio 24 d. 
vakare ir jas pastatyti lange ar 
kitoje matomoje vietoje. 

x R a s o s L i n t a k a i t ė s su 
J a m e s Conclin užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 

x Vy tau t a s J a n u l a i t i s , mi
rus jo žmonai a.a. Salomėjai, iš
vyko Kalėdas ir Naujuosius 
metus praleisti pas savo sūnaus 
šeimą Malibu. Cal. Grįš i savo 
namus tik po Naujųjų Metų. 

x Elenora ir V ladas Velžai. 
Santa Monica. Cal. . mūsų 
garbes prenumeratoriai, nuošir
dūs „Draugo" rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą atsiuntė 200 
dol. ir palinkėjo visam „Drau
go" štabui džiaugsmingų šven
čiu ir laimingų 1988 Naujųjų 
metų. Nuoširdus ačiū už mielą 
paramą ir linkėjimus. 

x N. ir Z. L i rgamer ia i , Ke-
nosha. Wisc., Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų 1988 metų proga sveikina 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus, linkėdami sveikatos, 
džiaugsmo, ramybės ir vilties. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja „Draugui". 

x Bi ru tė A. V inda š i e nė ir 
Ona Daniusevieč ienė , Palos 
Hills, 111., sveikina visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus Sv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 metų 
proga ir linki visiems geros 
sveikatos per a t e i n a n č i u s 
metus. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui". 

x Helen Yan tosh , Rahway, 
N.J., nuoširdi „Draugo" rėmė
ja, Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1988 
metų proga atsiuntė 100 dol. 
dienraščio palaikymui ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Aušra J a s a i t y t ė ir Biru
tė J a sa i t i enė Šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga sveikina 
visus pažįs tamus, draugus, 
gimines ir lietuviškų darbų 
bendradarbius ir linki visiems 
sveikatos, sėkmės, ištvermės ir 
darbingų ateinančių metų. Vie
toje kortelių aukoja „Draugui". 

x P u t n a m o seselių rėmė
jos , Chicago, 111., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 metų proga linki 
geros nuotaikos ir ištvermės, 
sveikatos visam „Draugo" 
štabui, administracijai ir vi
siems geros valios lietuviams. 
„Draugo" stiprinimui atsiuntė 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Metinis L ie tuvos Vyčių 
c h o r o pokylis įvyks sausio 16 
d., šeštadienį. Šaulių salėje, 
2413 W. 43 St. Gros Gintaro 
orkestras, šalta, šilta vakarienė, 
laimėjimai Programą atliks 
Vyčių choras. Pradžia 7 vai. v. 
Bilietus užsisakyti pas pirm. E. 
Rogers, tel. 925-3948 arba pas 
V. Bužėnienę, tel. 598-4720. Au
ka 15 dol. asmeniui. 

(sk.» 

x Pr ieš Kalėdas Lovable & 
E d i b l e Gifts p a r d u o t u v ė , 
3211 W. 63rd St. atidaryta 10-8 
v.v. Kūčių dieną 10-7 v.v. Sav. 
Violeta Karosa i t ė . Didelis pa
sirinkimas. Papigintos kainos. 
Tel. 436 7558. 

(sk.> 

x A.L. T a u t i n ė s s-gos Chi
cagos skyr ius šiais metais, 
kaip ir visuomet. Nauju Metų 
sutikimą ruošia L. Tautiniuose 
namuose(6422S. Kedzie A ve.). 
Pradžia 8 v.v. Visi atvykusieji 
bus maloniai sutikti ir pavai
šinti skania vakar iene bei 
šampanu. Bus muzika ir šokiai. 
Vietoms rezervuoti skambinkite 
776-3547 V. Lenkevičienei arba 
476-3525 F. Braunienei iki 
gruodžio mėn. 28 dienos. 

'sk) 

x C h i c a g o s Ate i t in inka i 
sendraugia i , Chicago, 111, per 
dr. Aldoną Juozevičienę atsiun
tė 50 dol. „Draugui" auką, o 
Kristaus Gimimo šventėje svei
kina visą „Draugo" štabą ir 
linki laimingų ir sėkmingų 
Naujųjų 1988 metų. Nuoširdus 
ačiū. 

x Chicagos Lietuvių mote
r ų k lubas , Chicago, 111., Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 metų 
proga sveikina visus geros 
valios lietuvius, o „Draugo" 
visam š tabui l inki geros 
ištvermės, dirbant lietuvišką 
sunkų spaudos darbą. Švenčių 
proga aukoja 50 dol. 

x Sol. Prudenci ja ir inž. 
Stasys Jokubauska i , visuome
nininkai, žiemužę leidžią St. 
Petersburg Beach, Fla.. pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
25 dol. auką, sveikina visus su 
Šv. Kalėdomis ir Naujais 1988 
metais, dėkoja draugiškam 
„ D r a u g u i " ir visiems jo 
kūrėjams. Nuoširdus ačiū už 
auką. gražius linkėjimus mūsų 
mieliems garbės prenumera
toriams. 

x Marąue t t e pa rko namų 
savininkų draugija, Chicago, 
111., Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1988 
metų proga sveikina visus lietu
vius ir linki geros sveikatos per 
visus ateinančius metus. Valdy
bos vardu per Juozą Bagdžių 
aukoja 25 dol. „Draugui". 

x C h i c a g o s Lietuvių žu-
vautojų Medžiotojų klubas, 
Chicago, 111., per Petrą 
Padvaiską aukoja „Draugui" 30 
dol.. t a proga sveikina su Šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 1988 
meta i s visus savo narius, 
draugus ir pažįstamus. Nuošir
dus ačiū. 

x L i t h u a n i a n Lega t ion , 
Washington, D.C., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 metų proga parė
mė „Draugą" 50 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Pre l . J o n a s A. Kučingis, 
Los Angeles, Cal.. „Draugo" 
didelis ir nuoširdus rėmėjas, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Labai dė
kojame. 

x Marce lė Vaičienė, Santa 
Monica, Cal., atsiuntė 20 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių su prierašu: „Drau
gas" yra mano laukiamas, nes 
iš jo daug sužinau, kas darosi 
pasaulyje. Mano nuoširdūs lin
kėjimai Kalėdų ir Naujųjų 1988 
metų proga visam „Draugo" 
personalui". Labai dėkojame. 

x Kelionės į Romą bendra
keleivės, Angelės Shukienės. 
neįrašyta pavardė į užuojautą 
Genovaitei Dirsienei ir šeimai. 
Už šią klaidą p. Shukiene 
atsiprašau. P.G. 

(sk.) 

x Kalėdų Švenčių proga 
Ba l t i c B l o s s o m s (sav. K. 
Kuraitytė) nuoširdžiai sveikina 
visus klientus, pažįstamus ir 
draugus. 

(sk.) 
x Gin ta ro k lubas kviečia 

visus j kalėdinius šokius, šešt. 
gruodžio 26 d. 9 v.v. Šokite visą 
naktį prie Louis Stankaičio 
muzikos! 

hk.) 

Krištan ivu'-iaus fondo vakaronėje Jaunimo centre įrruodžio 4 d. Iš kairė? pirmoj eilėj: dr. Jonas 
Račkauskas. Algimantas Kerrys, dr. Milda Budrienė — gavu«i fondo premiją. Česlovas Grincevičius; 
antroj eikj. fondo steigėjas kun. Vaclovas Gutauskas ir fondo pirmininkas Robertas Vitas. 

Nuotr. Valerijos Sparkytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARIJONŲ 

BENDRADARBIU 
KALĖDINIS POBŪVIS 

Kaip kasmet Marijonų bend
radarbiai dideliu pirmininkės 
Stelios Kaulakiene*. Petronėlės 
Tamošiūnienės ir Sabinos Hen-
son rūpesčiu surengė savo na
riams ir kviestiems svečiams 
kalėdini pobūvi Šiemet toks 
pobūvis buvo gruodžio 19 d., tuoj 
po pietų. Marijonų vienuolyno 
svetainėje. 

Jau apie 1 vai. p.p. buvo susi
rinkęs gasu geras būrys bendra
darbių ir svečių. Programa pra
dėjo pirmininkė St. Kaulakienė. 
trumpu žodžiu p<!įveikindama 
susirinkusius ir pakviesdama 
Marijonu vienuolijos provincijo
lą kun. Viktorą Rimšelį su
kalbėti maldą ir palaiminti val
gius. Jis taip pat buvo pakvies
tas pirmasis pasakyti kalėdinę 
kalbą, kurioje nušvietė Kalėdų 
prasme ir Kristaus gimimo 
įtaką žmonijai. Paskui trum
piau ar ilgiau kalbėjo kun. A. 
Kelpšas, kun. P. Cibulskis, dva
sios vadas kun. A. Švedas, 
buvęs dvasios vadas kun. J. 
Duoba ir kt. Visi gavo ir 
kalėdinių dovanėlių. 

Vaišės buvo sudėtos ant sta
lų ir kiekvienas pasiėmė, ką 
norėjo. Vaišės buvo tikrai labai 
turtingos, skaniai pagamintos ir 
įvairios. Taip pat buvo skanių 
saldumynų, kuriais galėjo pasi
gardžiuoti visi dalyviai. 

Baigiantis vaišėms poetas 

Apolinaras Bagdonas paskaitė 
savo sukurtus du kalėdinius 
ei lėraščius. Atėjo Kalėdų 
,,senis" su pagelbininke ir 
išdalino dovanėles visiems sve
čiam? ir dalyviams. Po to 
pagiedojo keletą kalėdinių 
giesmių. Tarpais V. Žvingilas 
armonikėle pagrojo religinių 
melodijų. 

Pabaigoje bendradarbes viską 
sutvarkė, o svečiai buvo labai 
pa tenkin t i gera nuota ika , 
kalėdinėmis vaišėmis iv geru 
maistu, kurio niekas nestokojo. 

ps 

TARPTAUTINĖ HUGB 
MILWAUKEE MIESTK 

Lapkričio 21 d. Lietuvių a-
merikiečių Bridgeporto apylin
kės susivienijimas ..Labas" 
valdyba suorganizavo išvyką 
autobusu į \Viseonsin valstijos 
Milvvaukee mieste Holiday Folk 
Fair mugę. 

Pakelyje buvo sustota Mit-
chell parke ir apžiūrėtas sodi
ninkystės š i l tnamis ..The 
Domės". Jame augančia įvairių 
kraštų augmenija išvykos daly
viai labai domėjosi jos įvairumu, 
spalvingumu. Kiek čia grožio, 
kiek spalvų — sunku aprašyti. 
Vėliau išvykos dalyviai, kaip 
etninė grupė, vyko apžiūrėti 
mugės eksponatu, kuriuos buvo 
išstačiusios 35 etninės grupės. 
Mugės pagrindiniai eksponatai 
buvo maistas, kultūrinės pa

rodos ir tautiniai namų darbo 
dirbiniai. 

Pasistiprinę lietuvišku ir kitų 
etninių grupių maistu, vykome 
į didžiulę areną — Bruce Hali, 
— kurioje lietuviai kaip pa
grindinė etnine grupė šoko tau
tinius šokius ir dainavo tautines 
dainas, o orkestras lietuviš
komis tautinėmis melodijomis, 
rodos, mus visus užbūrė pasakų 
pasaulyje. Kitos etninės grupės 
mus žavėjo savo grakščiu šokiu 
ir jų kraštų gražiomis, turi
ningomis dainomis. Apžiūrėję 
kai kuriuos mugės eksponatus 
ir apsipirkę jos pagamintais 
suvenyrais, ruošėmės grįžti į 
namus. 

Susivienijimo „Labas" Robert 
A. Martin, jr., pirmininko 
duomenimis šioje į mugę iš
vykoje dalyvavo 47 jo nariai ir 
svečiai. Grįždami dalinomės 
muges įspūdžiais, jos didingumu 
ir nepastebėjome, kad jau esame 
atvykę prie Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios — namie. 

Milvvaukee ir Wisconsino 
valstijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui, valdy
bos nariams ir lietuviams, ren
giant šią mugę, daug darbo ir 
poilsio valandų paaukojusiems, 
kad lietuvių etninė grupė šioje 
mugėje būtų gausi, savo tau
tiniais šokiais ir dainomis ža
vėtų lietuvius ir amerikiečius ir 
kitų tautų etnines grupes esame 
dėkingi. 

Mūsų visų padėka priklauso 
Wisconsino valstijos ir Mil
vvaukee miesto ir jų apylinkėse 
gyvenantiems lietuviams, kurie 
ruošė, organizavo šią mugę, kad 
mūsų gyvenimas būtų šviesus ir 
prasmingas. 

Vincas Urbonas 

PAGELBA VARGŠAMS 

IŠARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Baltų Laisvės lyga, ku
rios centras yra Californijoje, 
lapkričio mėnesį padarė nutari
mą dėti pastangas, kad Ameri
kos vyriausybė Pabaltijo valsty
bių klausimą įjungtų i regiona-
lių konfliktų su Sovietų Sąjunga 
sąrašą. Kalbėdami apie „regio
nai conflicts" Amerikos valdžios 
pareigūnai mini Afganistaną, 
Nikaragvą, Angolą, Kambodiją, 
Etiopiją ir kai kada Persų 
įlanką. Lygos vadovybė, ap
svarsčiusi tą klausimą, padarė 
išvadą, kad Pabaltijo valstybių 
problema turi visus tuos pačius 
elementus, kaip ir Afganistano. 
Šioje akcijoje Baltų Laisvės lyga 
pasiruošusi dirbti su visomis 
kitomis centrinėmis pabaltiečių 
organizacijomis. 

— J o n a s Vytautas Simo-
kaitis, 15 metų išbuvęs Si
biro lager iuose , a tvyko į 
Phoenixą, Ariz., pastoviam 
gyvenimui. Dabar ieško darbo, 
bet kartu mokosi anglų kalbos. 
Iš profesijos jis y r a inžinierius. 
Vietos laikraštis paskelbė, kad-
jis yra žydas, bet J . Simokaitis 
pasisakė, kad jo tėvai ir jis pats 
yra katalikai ir su žydais nieko 
bendro neturėjo ir neturi. 

— L i e t u v o s Nep r ik l au 
somybės šventę — Vasario 
16-tąją Seattle, Wash., lietuviai 
minės Latvių salėje vasario 13 
d. 6 vai. vak. Pagrindinis kalbė
tojas bus iš Los Angeles Valdas 
Šakalys, neseniai pabėgęs iš ok. 
Lietuvos. 

ARGENTINOJE 
— Pavasa r io šventę Argen

tinos Lietuvių Susivienijimo sa
lėje Lanus mieste surengė, daly
vaujant v ie t in iams i r iš 
Urugvajaus jaunimui. Monte-
video šokėjus pristatė Ariana ir 
Daniela Rastauskaitės. Mon-
tevideo šokėjams vadovavo 
Sergius Baliukonis, Danielius 
Jasponis ir Klaudija Mike-
liūnaitė. Už meninę programą 
padėkojo Susivienijimo pirm. 
Ant. Mikučionis. Jam menišką 
lietuvišką kryžių įteikė O. Le-
vanavičius. Po to buvo išrinkta 
pavasario karalaitė Karina I . 
Taparauskai tė , princesės — 
Nelia Kundrotavičiūtė ir Silvija 
Sorokaitė. 

— A. a. Veronika Rakals -
k a i t ė P i k u t i e n ė po ilgos 
ir sunkios ligos, sulaukusi 80 
metų amžiaus, mirė liepos 5 d. 
Buenos Aires. Palaidota Chaca-
rita kapinėse prie savo jau anks
čiau mirusio vyro. Argentinoje 
gyveno nuo 1930 m. Liko duktė 
meno profesorė Irena Eva Par-
šelienė, jos vyras prof. dr. Ernes
tas Paršelis ir du anūkai be i 
giminės ok. Lietuvoje. 

JAV I.B K 
pirm Povi 

ultūro? tarybos pirm. Ingrida Bublienė ir Lietuvių fondo tarvbor. 
las Kiltus po pasitarimo kultūriniu stipendijų reikalais. 

Nuotr .J. Tumi i l - iH i<> 

Brighton Parko Balfo 6 
skyriaus aukų rinkimo vajus 
jau užbaigtas. Pas i šventę 
rinkėjai gražiai atliko savo 
darbą. Jie dėkingi geradariams 
aukotojams, kurie maloniai juos 
priėmė ir paskirtą auką atidavė. 
Nebuvo nė vieno, kuris būtų 
užtrenkęs duris ir aukos ne
davęs. Aukų buvo visokių — nuo 
100 dol. iki 1 dol. Jos visos su
rašytos apyskaitos knygoje. Pi
nigai perduoti apskrities iždi
ninkui K. Stankui. Pagarba 
rinkėjams, kurie aukoja savo 
brangų laiką ir dar pridėjo pini
ginę auką. Garbė geradariams 
aukotojams, kurie iš anksto 
paskir ia piniginę auką ir 
laukia, kada ateis rinkėjas 
paimti. Ačiū ir tiems, kurie savo 
auką čekiu atsiuntė. Šeštas 
skyrius aukų surinko 3211.50 
dol. I tą skaičių įeina ir nario 
mokestis. Per šį laikotarpį 10 
geradarių aukotojų iškeliavo į 
amžinybę. Mes juos prisime
name savo maldose. Gerai, kad 
jų vieton atėjo naujų, jaunų 

aukotojų. Gražu, kad jie supra
to Balfo reikšmę ir paskyrė 
gražias aukas. 

Brighton Parko Balfo 6 sky
riaus aukų rinkėjai buvo Nįjo-
lė Dumbrytė, Simas Jokūbaitis, 
Vacys Jakovickas, Elena Jokub-
kienė, Jonas Jokubka, Julija 
Lungienė, Kazys Lauc ius , 
Grasilija Meiluvienė, Liuda 
Samuolienė, Albina Ramo
nienė, Marija Strungienė, Jad
vyga Tamasevičienė, A l ina 
Vadeišienė ir Ona Žilionienė. 
Visiems linkiu gero poilsio iki 
ateinančio rudens Balfo vajaus. 

Brighton Parko 6 skyriaus 
vajų tvarkė ir apyskaitą surašė 
pirm. Grasilija Meiluvienė. 

Or. M. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-6700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d . 
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