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O pasodinkite į vėlių suolelį
Atsako į vieną lietuvių raudų problemą beieškant

KUN. V. BAGDANAV1CIUS, MIC

Intriguojantis klausimas
Lietuviškose raudose dažnai 

sutinkamas išsireiškimas, pra
šantis mirusiajam vietos vėlių 
suolelyje. Palyginti nedideliame 
Juškevičiaus paskelbtų raudų 
skaičiuje randama apie dvylika 
tokių atvejų. Kyla klausimas, 
iš kur tas vėlių suolelis ir ką jis 
reiškia, šiam reikalui jokio pa
aiškinimo negalima rasti krikš
čioniškoje tradicijoje. Taip pat 
sunku tikėtis jj rasti animistinė- 
je tradicijoje, kur siela yra per- 
keldinama j kokias augalines 
ar gyvulines apraiškas. Saulės 
religijoje galima tikėtis rasti 
Įnirusiųjų perkėlimą į pomirti
nę buveinę arklių vežimais. Taip 
pat šioje kultūroje galima su
tikti dar iš seniau paveldėtą 
laivą, kaip priemonę persikel
ti žmogui į amžinąjį gyvenimą. 
Šios abi priemonės yra sutin
kamos egiptiškoje ir graikiškoje 
mitologijoje.

Bet iš kur yra vėlių suolelis? 
Jis turi savyje kažką visai kito, 
kas nesiderina nei su viena iš 
čia minėtų religinių krypčių. 
Kai visos kitos religinės kryp
tys mirtį išgyvena kaip perėji
mą iš vienos būsenos kiton, vė
lių suolelio religija kelionės idė
jos visiškai neturi. Kai kitos 
religinės kryptys mirtį pergy
vena, kaip sielos judesį tolima 
kryptimi, vėlių suolelis ją per
gyvena, kaip statinį dalyką, 
greičiau, kaip sielos pasilikimą 
čia pat.

Šitokios sampratos apie sie
los pomirtinį likimą negalėjo 
sukurti jokia klajoklių ar gy
vulių augintojų kultūra. Ją ga
lėjo sukurti tik sėsli tauta, ir 
tai tokia, kuri buvo giliai per- 
siėmusi savo sėslaus gyvenimo 
pobūdžiu. Vėlių suolelio sam
pratą galėjo išdirbti tik kokia 
miestiška civilizacija. Kai lietu
vių tautos tradicijoje nėra ži
noma jokia miestiška ar pana
šiai sėsli kultūra, tai šis vėlių 
suolelis raudose daros labai įdo
mus ir net intriguojantis klau
simas.

didelių akmenų kul- 
būdingasis jos bruo- 
ypatingas dėmesys 
Jiems buvo stato-

seiną ir pajūriais siekusi toli į 
šiaurę. Tačiau ši kultūra nėra 
tik vietinis reiškinys. Ji yra bu
vusi plačiai atstovaujama ir ki
tose vietose. Žodiškai išvertus, 
tai reiškia 
tūra. Pats 
žas buvo 
mirusiems.
mos įvairios akmeninės kama
ros ar angos ir jų garbei — 
akmeniniai stulpai — mengirai. 
Šią kultūrą autorius stengiasi 
atpažinti ne tik archeologiniais, 
bet ir etnologiniais metodais. 
Jis, studijuodamas kai kurias 
Afrikos ar salų tautas, kurios 
arijų invazijos nebuvo paliestos, 
randa duomenų išaiškinti kai 
kuriems megalitiniams paliki
mams ir sutinka atitikmenų kai 
kuriems Europos papročiams, 
kurių negalima išaiškinti ariji- 
niu atsinešimu. Pas jį mes ran
dame taipgi nemažai užuominų 
apie mirusiųjų suolus ir kėdes.

Pirmiausia jis, pasiremdamas 
Herodotu, sako, kad senieji 
šiaurės Afrikos libai lavonus 
laidodavo sėdinčius. Tai patvir
tina ir archeologinės iškase
nos. (453 psl.)

Kėdžių prasmei laidojime su
vokti jis yra radęs duomenų 
vienoje moteriškos teisės negrų 
gentyje. “Didžiausią vaidmenį 
jų protėvių kulte vaidina kėdės. 
Jos yra tikrieji garbės ženklai

tol, kol žmogus yra gyvas. Jos 
lydi savininką visur, kur tik jis 
eina. Ir jis niekada nesės ant 
kito kėdės. Atsitiktinės pro
švaistės liudija, kad ir Megali
to kultūroje akmeninės kėdės 
turėjo panašų pobūdį. Kėdės ir 
kėdžių modeliai, kaip kapų do
vanos ar kaip kulto objektai 
kapuose, tik iš čia gauna savo 
prasmę. Gyvendamas žmogus 
turi savo baltą kėdę. Bet kai 
koks prakilnus žmogus numirš
ta, pvz. išmintingas ir teisin
gas karalius, tai norima jį pasi
laikyti ir toliau. Tam tikslui pa
ruošiama jo kėdė. Kad joje ga
lėtų atsisėsti jo siela, ji išjuodi
nama, ištepant ją suodžių ir 
kiaušinio trynio mišiniu. Tada 
ji yra nunešama į kėdžių na
mus prie kitų protėvių išjuodin
tų kėdžių. Ji tarnauja tam, kad 
jon būtų galima paršaukti mi
rusiojo sielą ir su ja bendrau
ti”. (473—4 psl.)

Apibūdindamas Megalito 
rusiųjų kultą, Woelfel rašo, 
jų kapuose retai randama 
tyvinių kėdžių, nes medis 
išimtinais atvejais galėjo išlik
ti. Tačiau sulenkiamų kėdžių 
bronzos laikotarpio megaliti- 
niuose kapuose rasta Holštei- 
ne ir Mecklenburge. (226 psl.)

Vietoj to yra plačiai sutin
kami kapuose akmeniniai suo
lai. Etruskų kapuose yra žino-

Vytautas Ignas Paskutinė kelionė (medžio raižinys)
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ATSUKOME LAIKRODŽIUS, 
BET NEATSUKIME LAIKO

mos sielų nusėdimo vietos, pa
darytos iš akmcfts. Šios kėdės, 
arba sostai, vėliau pasidarė vie
tomis, kuriose buvo pastatomos 
urnos su mirusiojo pelenais. 
Yra rasta kėdžių, padarytų iš

medžio, aptrauktų metalu. Pa- 
tiesus ant jų lininį audeklą bu
vo pastatoma urna. Prieš kėdę 
buvo pastatomas žemas stalelis 
su aukos valgiais. (272 psl.) 

(Nukelta į 2 psl.)

Priešarijinė Europos religija
Šviesos šiam klausimui svars

tyti galima rasti 1961 m. išė
jusiame Vienos universiteto 
profesoriaus D. Woelfel veika
le: Priešarijinės Europos religi
jos. Autorius atstovauja pažiū
rą, kad vadinamoji Megalito 
kultūra ir religija tada buvo už
valdžiusi Viduržemio jūros ba-

VYTAUTO MAČERNIO KETURI SONETAI
Dvidešimties metų poeto mirties sukaktį minint

Šiame numery:

Atsukome laikrodžius, bet 
neatsukime laiko.
Vėlių suolelis mūsų tauto
sakoj.
Dvidešimtmetis nuo Vytau
to Mačernio mirties.
V. Kojelienės koncertas. 
“Hamletas” lietuvių kalbo
je.
Pokalbis su Algiu Šimkum. 
“Antrasis kaimas” naujoje 
fazėje.
Mykolas Vaitkus apie Leo
nardo Andriekaus poeziją. 
Filmų įvairumai ir kultūri
nė kronika.
Akademinės prošvaistės.

Poetas Vytautas Mačernis, 
vienas iš ryškiųjų tos kartos mū
sų rašytojų, kurie pradėjo reikš
tis paskutiniaisiais nepriklausomy
bes metais tėvynėje ir kurie vėliau 
laisvajame pasaulyje savo poetinį 
žodį sukaupė antologijoje “Žemė”, 
o taipgi suorganizavo ir leido “Li
teratūros Lankų” žurnalą. 1944 
metų rudenį Vytautas Mačernis iš 
savo tėviškės (Žarnelės kaimo prie 
Žemaičių Kalvarijos) taipgi buvo 
pakilęs kelionėn į Vakarus. Tačiau 
traukimosi ir kautynių maišatyje 
artimoj kaimynijoj žuvo, pataiky
tas galvon sviedinio skeveldros.

Trumpame savo gyvenime (mi
rė 24 metų) V. Mačernis nesusku
bo išleisti jokios savo raštų kny
gos. Universitete kaip literatas jis 
reiškėsi ateitininkų meno draugi
jos “Šatrijos” ribose ir plačiau pa
garsėjo tik 1943 metais Vilniuje 
ruoštuos literatūros vakaruos.

Vėliau poeto draugų rūpesčiu V. 
Mačernio kūryba išleista 1947 m. 
Italijoje (Vizijų ciklas ir kai kurie 
sonetai) ir visa V. Mačernio poe
zija 1961 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Vytautas Mačernis moderniosios 
lietuvių poezijos raidoje vienas pir
mųjų, pasukęs ją nuo ornamentuo
to žodžio intelektualinės gilumos 
kryptimi.

Čionykštėje nuotraukoje regime 
poetą 1938 metais, dar besimokiusį 
Telšių gimnazijoje, kada jis jau 
rašė pirmuosius posmus Vizijų cik
lo — geriausiojo savo kūrinio.

Už lango regis vakaro dangus ugninis, 
Jame iškyla ąžuolais apaugusi kalva. 
Tenai rainus senolių mano kapinynas 
Ten žemė, juos pridengusi, puri, lengva.
O čia — senolių namas, didelis ir tvirtas, 
Jame gyvena atkakli, žemaitiška dvasia. 
Nevienas ją nešiojęs dulkėmis pavirto, 
O ji vis auga ir tvirtėja ainių kartose.
Kiekvieną vakarą iš kapinyno seno 
Senoliai grįžę mano kambary susėda
Aplink mane plačiu ir taisyklingu žiedu
Ir ima tarp savęs įvertint darbus mano: 
Jeigu atranda kartais esantį vertu kurį, 
Aš stoviu ir džiaugsmu liepsnoju žiedo vidury.

• * *

Mylimosios augštumos lapuočių miškas 
Antikinio vakaro fone
Ir, rudens spalvų žaisme ištryškęs,
Man atrodo kaip šventa Giria.
Ten viršūnių monotoniško ošimo apsvaigintos 
Grakščios stirnos šoka aikštėse,
Ir upelio, kurs bedugnėn krinta,
Vandeny stebėdamas save,
Groja Panas amžinai naujas melodijas, 
O poetai, nuošalumo ir miškų draugai, 
Įsiklausę ima mėgdžiot jas.
Ir jų lyrinė dainelė neretai
Ugnimi paverčia kraują ir svaigina,
Kaip iš žemės sulčių spaustas saulės vynas.

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį, 
Maitinu geriausiais žemės vaisiais: 
Mokslu ir menu. Tegul ji gėris 
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.
Leidžiu jai ištvirkt ir atgailoti, 
Užsivilkus aštrią ašutinę,
Bet aš negaliu niekuo pasotint 
Tą panterą, plėšrią ir laukinę.
Kūno narve ji nervingai vaikšto, 
Amžinybės sau, kaip grobio, geisdama.
Ilgis saule nužertųjų aikščių,
Kur galėtų nemirtinga ir laisva 
Meilės šoky suktis su dievais kartu, 
Trypiant žiedus anemonų geltonų.

• * *

Man neramu. Aš savo nerimą bandau 
Išreikšti žodžiais ir poezijos vaizdais, 
Bet išreikštas nerimas nešt dar sunkiau — 
Be žodžių man sunku, bet dar sunkiau su jais.
Žinau, kad vakar mintys niekad nebegrįš 
Ir miręs jausmas antrą kartą nepabus,
Todėl ir skubinu, kad žody praeitis 
Surastų rimų kryžiais ženklintus kapus.
Bet aš jau pavargau ir mano nuotaika nupuolė, 
Many taip viskas greitai miršta, kinta, bėga — 
Gražiai palaidot praeitį ne mano jėgai;

Praėjusiame savaitgalį atsu
kome laikrodžius viena valan
da atgal. Tai įprasta šiame 
krašte. Su tokiu laikrodžio at
sukimu, tegu ir reliatyviai, va
karai pailgėja, atsiranda dau
giau laiko knygai paskaityti, 
išvykti koncertan, teatran, 
ypač kai su laikrodžių atsuki
mu beveik sutampa ir visokios 
kultūrinės veiklos naujo sezo
no pradžia.

Tik šitokiu laikrodžio rodyk
lės atsukimo atveju verta bū
tų prisiminti, kad pats laikas 
nė viena sekunde atgal neat
sukamas, jis net nė viena se
kunde nesustabdomas. Norim 
ar nenorim, jis teka drauge 
su mumis, savo srovėje atpluk- 
dydamas naujas idėjas, nau
jas visuomeninio gyvenimo ap
raiškas, naujas literatūros, 
muzikos bei meno kryptis. Tik 
mes šitoje gyvojo gyvenimo 
tėkmėje neretu atveju vis dar 
plūduriuojam, nerūpestingai iš
sitiesę ant romantiškojo pra
eities sielio, kai tuo tarpu da
barties diena mus paveja > ir 
pralenkia burinės jachtos ar 
net motorlaivio greičiu.

Šituo nenorime pasakyti, 
kad mums privalu praeities 
išsižadėti ir jos nevertinti. 
Anaiptol. Ji turi būti gerbia
ma ir vertinama, jeigu viso to 
yra verta, bet dabartis neturi 
būti seikėjama praeities sai
ku, praeitis, kaip nesugrąžina
ma savo esmėje, neprivalo bū
ti atnešta į dabartį ir pastaty
ta kaip stabas, tikint, kad jis 
nulems mūsų ir mūsų tautos 
likimą.

Praeitis turi būti gerbiama 
taip, kaip gerbiami mirusieji. 
Tačiau, kaip vargu ar atsi
ras gyvasis, kuris iš pagarbos 
mirusiajam norėtų pats pavirs
ti lavonu, taip ir dabartyje gy
venantiems negalima lavoniš- 
kai užmerkti akių prieš viską, 
kas šiuo metu formuojasi li
teratūros, meno ir aplamai vi
so kūrybinio ir viso visuome
ninio gyvenimo raidoje.

Tuo tarpu mūsuose vis dar 
pasitaiko, kad atsukamas ne 
tik laikrodis, bet norima su
stabdyti ir atsukti pats laikas. 
Todėl ne vienu atveju savo 
tarpe mes ir stebime, kaip vie
nam ar kitam politikui bei vi
suomenininkui laikas yra su
stojęs prieš 20 metų prie Ky
bartų, kaip literatūros mylė
tojui laikas sustojo prie Mai
ronio, geriausiu atveju dar 
prie. Aisčio ar Brazdžionio, o 
meno ar muzikos mėgėjui prie 
Žmuidzinavičiaus ar St. Šim
kaus.

Laiko tėkmėje susiformavu
si tradicija yra gerbtina ir net 
iki tam tikro laipsnio palaiky
tina. Bet, kai tradicija ima už
gožti visas naujosios kartos 
pastangas ištarti ir savąjį bal
są, atnešti gyveniman ir savą
ją duoklę, yra jau nebegerai. 
Tauta, bendruomenė, organi
zacija ar karta sveika ir gy
vastinga, kai šitai pati supran
ta ir kai imamasi priemonių 
tradicijose besustingstančiam 
gyvenimui išjudinti. Sakysim, 
kas gi beturi didesnę pagarbą 
tradicijoms, nešdama beveik 
poros tūkstančių metų jų krū
vį, kaip Katalikų Bažnyčia. O 
tačiau vis dėlto mūsų akivaiz
doje dabartiniame Bažnyčios 
Susirinkime tebevyksta tiesiog 
perversminė visų šių šimtme
čiais susiklosčiusių papročių 
bei tradicijų peržiūra, daug 
ką, šiems laikams neesminio 
nubraukiant ar pakeičiant tuo, 
kas labiau atliepia modernaus 
žmogaus situaciją pasaulyje ir 
jo kontakto su Dievu formą.

gi- 
ne- 
ne- 
ry-

Suminėtas tūkstantmetės 
Bažnyčios pavyzdys ypač įsi
dėmėtinas senajai ir vidurinia
jai mūsų išeivijos kartai, ku
riose tai viena, tai kita, nuo 
šių laikų gyvenimo atšokusi 
ir vos prieš dešimtmečius 
rausi tradicija laikoma jau 
pajudinama ir niekuo kitu 
pakeičiaama, lyg ant jos
motų visas pasaulis. Būdami 
tokiu būdu tik sau malonios 
praeities savimylos ir egoistai, 
mes aukojame per maža fizi
nių ir dvasinių pastangų eiti 
drauge su laiku, atnešti jin ir 
savąją duoklę ir jį lenkti 
mums palankia kryptimi, ta
čiau šios dienos, o ne prieš de
šimtmečius vartotomis ir jau 
pasenusiomis priemonėmis.

Pagaliau toks getinis užsi
sklendimas tik savuotės tradi
cijoje mus atskelia ne tik nuo 
visos plačiašakės šių dienų gy
venimo raidos, bet ir nuo savo 
lietuviškojo jaunimo, kuriam 
mūsų šitokios laikysenos dėka 
lietuvybė tampa kone atsiliki
mo sinonimu, su kuriuo susi
rišti tiesiog nepatogu. O tada 
jau pradedama vieni kitiems 
priekaištauti, kol prieinama 
prie visiško nesusikalbėjimo.

Netikintis Toma* (medžio raižinys)Vida Misiūnaitė

Ir apsodint kapus poezijos neužmirštuolėm 
Aš nebemoku, nebespėju, negaliu...
Ir man dažnai taip neramu, taip neramu.
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Tad ir užsklandinė išvada 
tebūtų tokia: gerbkime praeitį 
ir praeities tradiciją, tačiau 
statykime dabartį, apvilkdami - 
ją šios dienos rūbu ir įkvėpda
mi jon šios dienos kūrybinę 
dvasią. Jei šitai įstengsime, 
tai ir ateinančios mūsų tautos 
kartos, nors ir nežengdamos 
žingsnis žingsnin mūsų pėdo
mis, bent geru žodžiu kalbės 
apie tą laiką, kuris mūsų kū
rybinėmis pastangomis neliko 
lietuvių tautai tuščiaviduriu, 
kuris mūsų neatšokimu nuo 
gyvenimo skleidė savojo laiko 
žiedus ir brandino naujus ir 
nekartojamus savojo laiko vai
sius. Ir tai bus mūsų pačių 
savo tautos istorijai savam 
laike sukurtoji tradicija, kurią 
nebus gėda parodyti tegu ir 
vėl visai kitokiai ateičiai.

k. b.



O pasodinkite į vėlių suolelį
(Atkelta iš 1 psl.)

Kanarų salose yra atkasta 
akmeninių kėdžių, kurios buvo 
vartojamos tarybos susirinki
mams. Jos yra įmūrytos, arba 
ovalu sustatytos. “Yra žinių, 
kkd tokie akmeniniai sostai 
buvo naudojami ne tik tarybųs 
dalyvių, bet ėjo ir dvasių sos
tų pareigas tiems protėviams, 
kurie anksčiau šiuose sostuose 
sėdėjo”. (424 psl.)

Pas kai kuriuos Afrikos neg
rus mirusiųjų sielos užima kė
des pagal savo rangą. Į kėdes 
jos yra įleidžiamos tik po lai
dotuvių ceremonijų, kaip ir 
Egipte. (494 psl.)

Vienos negrų genties laidoji
mo papročiai liudija pačias sė
dimo laidojimo apeigas. Miru
sieji “sėdinčioje būklėje yra 
prieš ugnį išdžiovinami ir to
kioje pozoje aplipinami moliu, 
taip kad iš jų pasidaro savo
tiškas altorius, ar suolas”. Ant 
jo, tada yra dedami stabai. Šio, 
kultui skirto, suolo apačioje pa
liekama skylė aukoms. (498 
psi.)(

Kėdės kultūra
Būtų galima tęsti šiuos ptieš- 

arijinius kultūros liudijimus 
apie laidojimą ryšium su suolu 
ar kėde, tačiau ir iš to, kas pa
sakyta, dalykas atrodo pakan
kamai paliudytas. Vietoj to, da
bar atkreipkime dėmesį į tai, 
kaip kėdės klausimas stovi mū
sų kultūroje. Pirmu žvilgsniu 
tai atrodo nerimtas klausimas, 
nes mes su kėde esame taip su
sigyvenę, kad joks klausimas 
ryšium su ja mums nekyla. Ta
čiau, jei kalbame apie mūsų 
liaudies kultūrą, tai kėdė nėra 
joje nei senas, nei visuotinis 
reiškinys. Kėdė Europoje nebu
vo visuotinis baldas nei vidur
amžiais, nei senaisiais amžiais. 
Tai liudija kiekviena enciklope
dija. Šv. Tomo Akviniečio stu
dentai paskaitas klausė, sėdė
dami ant šiaudų kūlio. Visuoti
nių baldu kėdė yra pasidariusi 
Europoje tik 16 šimtmetyje. 
Salia to, galime prisiminti, kad 
yta ištisų žmonijos kultūrų, ku
rtos neturi kėdės. Čia turime 
galvoje Kinijos - Japonijos kul
tūrą.

Tokia yra kėdės, kaip liau
dies baldo, istorija. Tačiau ji 
yta visai kitokia, kaip politinio, 
teisinio ar religinio simbolio is
torija. Romos imperijoje kėdė 
yra žinoma, kaip teismo ir val
dymo Simbolis. Keista, kad, kaip 
Valdžios simbolis, ji yra žinoma 
Ir tūkstantmetėje Skitų kultū
roje. Egipte dievai, deivės ir 
faraonai sėdi. Taip pat kėdė 
vaidina didelį vaidmenį Babilo
nijos piešiniuose.

Šis aukštesnio kėdės pobūdžio 
simbolis yra išlikęs ir mūsų kul
tūroje iki šiai dienai. Vadovau
jančią kėdės funkciją visuome- 
httiiuose reikaluose yra ypač iš
laikiusi angliška tradicija. Čia, 
kaip sakoma, “chair rules” tiek 
sušlrftikimuose, tiek teismuose. 
Vadinasi, kėdė pasako paskuti
nį Žodį diskutuojamais klausi
niais. IŠ čia yra kilęs ir angliš
ka pirmininko “chairman” pa
vadinimas. Kai kurių šalių įsta
tymuose, rodos ir Lietuvos, yra 
nuostatas, kad teisėjo sprendi
mas, jei būtų paskelbtas neatsi- 
Sėdus, neturi galios. Dabar tei
sės aiškintojai tai nori suvokti 
ir pagrįsti psichologiškai, esą 
atsisėdęs žmogus mažiau karš
čiuojasi, dėl to iš jo galima 
laukti teisingesnio sprendimo. 
Tačiau klausimas, ar šis aiškini
mas išsemia teisėjo kėdės kul
tūrinę prasmę.

Ypač kėdės mistiškas vaid
muo yra išryškintas religiniame 
ir politiniame gyvenime. Vys
kupo sostas yra daugiau negu 
jo sėdėjimo baldas. Vyskupas 
yra labiau vyskupas, sėdįs sos
te, negu jame nesėdįs. Tai la
bai ryšku popiežiaus atvejuje. 
Kai popiežius kalba, kaip sako
ma, “ex catedra”, tai jo kalbė
jimo reikšmė yra visai kita, ne
gu kai jis kalba ne “ex cated
ra”. Šis simbolis yra perėjęs ir 

profesoriams. Jie taip pat turi 
katedrą, arba jos neturi. Politi
nėje srityje kėdė, arba, kaip 
sakome, sostas yra pasidaręs 
visuotiniu aukščiausios valdžios 
turėjimo simboliu.

Apžvelgdami šiuos reiškinius,

Senkapių koplytėlė Lietuvoje NuotrauakaV. Augustino

Iš lietuvių, tautosakos

MOTINOS APRAUDOJIMAS
Motinėle tu mano! Aš tau pasikloniosiu į pačias kojeles, katros mane 
užaugino, į pačias rankeles, kurios mane užneštojo, j burnelę, katra 
mane užkalbino, darbelių išmokino.
O dar tokių noišmokinai, kaip tu pati mokėjai; o tu visus darbelius nu-< 
dirbai; o tu mus visus užauginai, tu mus visus patiešijai, tu mus visus 
priglaudei.
Palikai šimtą kaip antelę ant vandenėlio; o aš vargelį kaip po pur- 
vynėlį; aš po ašarėles kaip po vandenėlį; sunkus suolelis siratėlio; į 
suolelį sėdau — suolelis linko.
O aa nueičiau į žalią girelę, o aš pastočiau po žaliu berželiu: berželio 
šakelės nemeilios, berželio šakelės taip labai skaudžios.
Motinėle pulkorėle! Kad aš neprakaTblnu, kad aš neprašnektnu, o ko
dėl tu nepratari nė žodelio, o tavo širdelė į akmenėlį pavirto; gana tu 
kalbėdavai, gana meili būdavai; o aš paprašyčiau girių gegelę, kad 
man padėtų prakalbinti.
Mano bočeli, maža mano motės sylelė, mažas josios viekelis, atkelk 
vėlių vartelius, atdaryk vėlių dureles, imk už baltų rankelių, pasodink 
į vėlių suolelį
Motinėle, maža tavo sylelė, mažas tavo viekelis, tolima tavo kelionėlė, 
tamsus tavo budinkelis, tamsūs tavo nameliai be durelių, be stiklo 
langelių.
O tu nematysi pavasarėlio išauštant, o tu negirdėsi girių gegelių ku
kuojant; užžels tavo takeliai žolynėliais, užries dobilėliais; o aš nesusi
eisiu nei ant jokių atlaidėlių, nei ant jokio jomarkėlio.

NlIO MOZARTO LIGI K. V. BANAIČIO
Valentinos Kojelienės dainų rečitalį, įvykusį spalio 24 

Jaunimo centre, Chicagoje, aptariant

BERNARDAS PRAPUOLENIS

Chicagos lietuviškajai visuo
menei solistė Valentina Kojelie
nė yra suruošus! tik antrą re
čitalį. Kiti miestai, kita publika 
ją pažįsta daug geriau. Cikagie- 
Čiams tik paskutiniųjų metų bė
gyje tenka susipažinti su šios 
solistės aukšta kultūra ir meniš
kumu.

Kojeliehės tembrą lengvai 
apibūdinti neįmanoma — nei jis 
lyrinis, dramatinis, koloratūri
nis ar spirito. Pirmoje arijoje 
— Mozarto “Alma grande e no- 
bil core” — balsui dar nesuši
lus, girdėjosi daug šiurkščių 
vietų bei neteisingos intohaci- 
jos. Tačiau tuojau galima buvo 
pastebėti, kad solistė nesimu
liuoja. Akompanuotojui pasirin
kus greitą tempą, ji ariją bando 
atlikti preciziškai. Frazės pra
skamba sklandžiai, bet arija 
jau lieka suskaldyta, gal būt, 
kad tesitūra, nors ir neaukšta, 
pradžioje dar nepatogi.

Vokiškų dainų grupėje Schu- 
berto “Nacht und Traeume”, 
dainuota ir pirmajam rečitaly, 
solistės išpildoma su atitinkama 
kantilena bei instrumentaliniu 
koloritu. Brahmso “Meine Lie
te is gruen” mažiau sėkminga 
gal todėl, kad solistė nepajėgė 
visiškai atsipalaiduoti, todėl ir 
įprasto spontaniškumo nesigir
dėjo. Įdomiausiai praskambėjo 
“Gretchen am Spinnrade”. Pra
dėdama su “Ach, sein Kuss”,

• ••

mes nesunkiai galime pastebėti, 
kad kėdės simbolika yra labai 
turtinga ir reikšminga. Ji yra 
daug didesnė, negu praktinė kė
dės reikšmė. Kalbant apie kė
dę čia, žinoma, turima galvoje 
ir suolas. Dėl to į šią kėdės 

solistė nepasiekė kulminacinio 
punkto. Norėdama šią, jai per
daug dramatišką dainą “išvež
ti”, ji rečiau akcentavo paskuti
nį “Meine Ruhe ist hin, mein 
Herz ist schwer”. Deja, ši ne
tradicinė interpretacija neside
rino su dainos turiniu, kaip ir 
perdėtas “echt” tarimas neliu
dijo idiomatinės vokiečių kalbos.

Pirmoji dalis baigta Debussy, 
Duparc ir Faure dainomis. Vi
sose girdėjosi puikių momentų, 
bet vien dėl G. Faure “Les Ber- (Nukelta į 5 psl )

Iš praėjusio savaitgalio koncerto Jaunimo centre, Chicagoje: solistė 
Valentina Kojelienė ir akompantiotojas Frederick Šchauvecker.

Nuotrauka V. A. Račkausko

tradiciją tenka įtraukti ir lietu
višką krikštasuolę ir išsiaiškin
ti, ką ji reiškia. Taip pat ir ang
lai teisėjo kėdę vadina sublu — 
“bench”.

Religinė suolo mistika

Kyla klausimas, iš kur kėdė 
yra gavusi tiek daug visuome
ninės ir religinės sinibolikos. 
Kodėl sėdinčio žmogaus laiky
sena yra laikoTha garbingesne? 
Klausimas yra vertas tyrinėji
mų, Pirmu žvilgsniu į jį žiūrint, 
reiktų iškelti, kad šiai simboli
kai pasidaryti bus turėję įtakos 
du dideli veiksniai: iš vienos 
pusės sėsli kultūra, kuri bus iš
dirbusi šią sąvoką, ir antra, re
ligija, stipriai persiėmusį pagar
ba įnirusiems, su išreikšta min
timi apie mirusiųjų pasilikimą 
vietoje. Jei šios pažiūros taip 
giliai užsimetė žmonijai, jos tu
rėjo būti pakankamai ilgai ir 
plačiai atstovaujamos.

Sosto ir sėdėjimo idėja yrk 
plačiai naudojama ir Sv. Rašte, 
Naujojo Testamehto neišski
riant. Kaip taisyklė ten visur 
Dievas sėdi. Jis sėdi savo sos
te. Tik kai iškyla klausimas, 
kur stovi Dievo soštas, psal
mės atsako, kad jis yra ir 
šventnamyje ir danguje (10 ps. 
4). šv. Rašte nėra tiesioginių 
kalbų apie mirusiųjų sostus. 
Tačiau, kai kalbama apie Mesi
ją, tiek Sename, tiek Naujame 
Testamente sakoma, kad jis sė
di soste. 109 psalmėje Dovydas 
sako: “Viešpats tarė mano vieš
pačiui: — sėskis mano dešinė
je”. Tą Kristaus išaukštinimo 
simbolį vėliau kartoja Matas, 
Lukas ir Morkus savo Evaiige- 
lijose. Lukas, atrodo, Žibo ir 
mirusiųjų sėdėjimus, ties, aptar
damas Kristaus (išdavimus, sa
ko, Jis yra atėjęs apšviesti tų, 
kurie “sėdi tamsybėje ir mir
ties ūksmėje” (1,79). Čia gali 
kilti klausimas, kokiii būdti se
novės žydų religijon atėjo sėdė
jimo simbolis: ar jis atėjo iš 
mirusiųjų sėdėjimo, ar ši lai
kysena tiesiog priskiriama Die
vui, kaip prakilniausia ir jam 
labiausiai tinkanti. Tačiau į 
šiuos klausimus mes čia negali
me gilintis, ’falp pat mes čia 
nei kiek nemanome išvesti seno
vės žydų Dievo sąvokos iš mi
rusiųjų kulto. Jos savaimingas 
kelias yra pakankamai paliudy
tas, nepriklausomai nuo miru
siųjų kulto. Jei mes čia keliame 

ceux” buvo verta atvažiuoti į 
rečitalį. Prahcūzų damose tik
rai pajutai solistės didelį meniš
kumą, jos tikslų poezijos per
davimą, jos ištobulintą klausą. 
Šių dainų garsai buvo tikrai 
gyvi ir lakiai skrendantys.

Antroji programos dalis su
skambo Margaritos arija iŠ Boi- 
to operos “Mefistofele”. Šią ita
lo kompozitoriaus Margaritą 
Kojelienė interpretavo su ne- 

tą klausimą, tai tik kaip išraiš
kos formos klausimą.

Tačiau formos klausimas pa
silieka. Kas buvo ta pirminė 
sėslioji žmonijos kultūra, kuri 
sėdėjimo sąvoką stipriai pasta
tė ir suteikė jai kulto pobūdį?

Atrodo, kad jos tenka ieškoti 
vakarinėje Afrikoje. D. Woelfel 
mano, kad čia mes esame bū
dingoje miesto kultūroje, kuri 
savo formomis yra senesnė už 
tas miestiškas kultūras, kurias 
Viduržemio jūros baseine ran
dame tais laikais, kai pradeda 
kalbėti istorihiai šaltiniai. Mies
tai čia dar nėra įglausti į sie
nas. Jie koncentruojasi apie 
miesto dvasią. Jo piliečius su
daro ūkininkai, vėliau amatinin
kai ir pirkliai. Juos valdo mies
to tarybos, kuriose ir moterys 
turi savo vietą. Visą šią 
daugelio miestų valstybę valdo 
dviems metams renkamas val
dovas, kuris, pasibaigus valdy-
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MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymaa 

VVA 5-9209 Chicago, Iii.
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proteztataa 

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai Spec. pagalba koloms 

(Arch Supports) Ir t t
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB.

Vai. 8-4 Ir 6-8. Šeštad. »-l 
2850 VV. 63rd St, Chicago 29, 111.

Tel. PRospect 6-5084 
hmbm*BMBSS!sese 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—6 ▼. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
sualtarua.

Ofiso telefonas: PR 8-3220, 
Rre. telef, VVAlbrook 5-6076 

» ▼.

lies. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKtftERI.IA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaskl Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6440 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti M1 8-0001

Ofisas 8148 VVest 68rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resld.: 3241 Wcet Htlth Piane 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos ir Californla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šešt. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, lllinois 

Valandos pagal susitarimą
Tel. Ofiso HE 4-584*. rez. 388-3233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VaL: pirm., kett. 1-4, Vakar. 7-8, 
antr., penkt 1-5, treč. tr šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5768; Res. HI 5-3335
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 VVest 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt 3-0 
vai. penktad. 10 v. r. iki 0 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

TeL ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6*60
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES IJGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLDG. 

0449 So. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal Susitarimą

Res. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

8132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
vtailiepi* skambinti MT 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6887
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ilgos 

2454 VVest 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
šešt. 12—8 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

2737 VVest 718t Street
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaro, 

šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligonius priima pagal susitarimą.
TMM. — 5-3417 

mo laikui, nunuodijamas. O ta-i 
ryba miesto aikštėje renka ki-l 
tą valdovą. Šias žinias Woelfel 
ima iš Frobeniajus davinių apie 
Ašanti gentį. (477—8 psl.) Įdo
mu, kad pasakų apie tokius 
trumpam laikui renkamus ka
ralius galima sutikti ir lietuviš
koje tautosakoje.

Taigi, turint prieš akis prois- 
torinius duomenis, surinktus 
tiek archeologiniais, tiek etholo- 
giniais būdais, yra pagrindo gal
voti, kad sėsli mirusiųjų laido
jimo idėja galėjo susikurti Va
karinės Afrikos proistorinėje 
miestų kultūroje. Čia yra paliu
dyta ne tik sėsli civilizacija, bet 
ir mirusiųjų , laidojimas sėdin- į 
čioje būklėje.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — res. PRospect 8-0081 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOK ŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2050 VVest 6.3rd Street
Plrmad., antrad.. ketvlrt Ir penkt 

nuo 11 lkl 1 v. Ir nuo 4 Utį 7 v v. 
šeštad, nuo 1 lkl 4 vai

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 VV 59th Street

BALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-3421 *

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 South Kedzle Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archerl

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7378

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 (Vest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 6 
lkl 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVeet Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVeet 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonio*

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 lkl 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. ▼. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso PR 6-17*5. Res. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 VVest 51st Street 

Oakley Medical Arta
Pirm., antr., ketvlrt Ir penkt nuo 

2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikri™, akis ir pritaiko akintas

keičia stiklus ir rėmus «
4455 S. Californla AVtų YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien: treš. 
uždaryta; lešt. nuo 16 v. r. Iki 1 po- 
plet

Ofiso ir buto tel. OLymplc 3-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad., tik susitarus.

Res. teL PR 9-6T80

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adreea.. 2454 Weal 
7lst St. (71-os Ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimąTel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Plrmad., antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p.p.. 6:80-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel. REllanre 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-8 p. p. ir 6-8 p. p.
Penkt. tik 1-8 p. p. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutart).
Tel. ofiso ir buto OLymplc 3-4153

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—-8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

Offlso telef. ULlffside 4-2896 
Resid. telef. VVAlbrook 6-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir a,>eciallai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 lt 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 y. . 
iki 5 v. v. *DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 239-2919.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
rel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6571 
Ofiso vaL: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 TVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZTD.) 
Valandos pagal susitarimą

Of. tel. HE 4-2133. Namų GI 8-61*6

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVeet 71st Street 

Priiminėja ligonius tik eusltarua, 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.

Treč. Ir šešt. uždaryta
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Tel. ■— PRospect 8-7773

Vai.: plrmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. Ir penktad. 6-8 v. v.

Telefonas — GRovehill 6-2833
DR, A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
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Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti

Grįžtant prie lietuviško vėlių 
suolelio, reikia pasakyti, kad 
jis čia negalėjo atsirasti istori
niais laikais. Jis čia negalėjo 
atsirasti krikščioniškais laikais, 
nes kėdė suolo formoje nebuvo 
toks objektas, kuris tada plito. 
Jis čia negalėjo atsirasti nei Ro
mos imperijos laikais, nes Ro
mos politinės kėdės samprata 
neatitinka lietuviškų raudų vė
lių suoleliui. Jis čia galėjo atsi
rasti tik tais laikais, kada bu
vo organiškas ryšys tarp suolo 
ir laidojimo praktikos. Bet tai 
galėjo būti tik priešistoriniais 
laikais, nes, pasak Gimbutienės, 
jau 1000 metų prieš Kristų Lie
tuvoje yra žinomas laidojimas, 
minusiuosius deginant.



PRASMINGAS SHAKESPEARE’O 
JUBILIEJAUS PAMINĖJIMAS

A. Nykos Niliūno "Hamleto" vertimas lietuvių kalbon

NIJOLE MARTINAITYTE

KRIKŠTASŪNIS ĮAMŽINO MAIRONĮ MUZIKOJE
Pasikalbėjimas su kompozitorium Algiu Šimkum

Literatūrinio šedevro verti
mas j kurią svetimą kalbą yra 
sunkus, iš vertėjo reikalaujan
tis daug kūrybinių pajėgų dar
bas. Ypatingai šitaip tinka kal
bėti, kai originalas yra VVillia- 
mo Shakespeare’o HAMLE
TAS, Danijcs princas, kurį išei
vijoje dabar lietuvių kalbon iš
vertė Alfonsas Nyka Niliūnas, 
tuo drauge parodydamas ir sa
vo didžiulį poetinį pajėgumą.

A. Nykos Niliūno “Hamleto” 
teksto supratimas yra aiškus, o 
vertėjo lietuvių kalbos žinoji
mas bei jos subtilus panaudoji

O koks aš niekšas ir žemiausias vergas! 
Ar ne klaiku, kad aktorius tasai, 
Tik išmonėj, tiktai aistros sapne, 
Pajungt vazduotės žaismui sielą gali?
Jos veikiamas, žiūrėk, pabalo veidas, 
Ištryško ašara, patsai pakriko,
Palūžo balsas — viskas taip pakluso 
Vaizduotės formoms. Ir visai dėl nieko! 
Tik dėl Hckubos!
Kas jam Hekuba ar jis Hekubai, 
Kad verktų jos? Ką jis darytų, jeigu 
Turėtų ženklą ir motyvą aistrai, — 
Jo pyktis plėšytų ausis žiūrovams; 
Ko pyktis plėšytų ausis žiūrovams; 
Kaltus iš proto vestų; nekaltus 
Išgąsdintų: kvailiai apstulbtų; akys 
Ir ausys pojūčių jėgos netektų.

Arba vėl, tur būt, daugiau-1 čiojo veiksmo monologas: “To 
šia visų ir visur cituojamas tre- Į be or not to be...”

Būt ar nebūt — štai klausimas. Ir kas gi 
Yra kilniau: ar dvasioje iškęsti 
Strėles ir akmenis rūstaus likimo, 
Ar griebtis ginklo prieš marias nelaimių 
Ir baigti jas kovoj? Numirt — užmigt, 
Ir viskas. Šitaip pagaliau nutraukti 
Širdies skausmus ir begalybes smūgių, 
Kuriuos paveldi kūnas, — štai ko mums 
Uoliausiai reiktų siekt! Numirt — užmigt.

Karalienės Gertrūdos pasako
jime apie Ofelijos paskendimą, 
A. Nyka Niliūnas lietuvių kal

r Yra palinkęs virš upokšnio gluosnis,
Srovėj atspindintis blyškius lapus. 
Atėjusi ten su keistais vainikais 
Iš dilgėlių, saulučių ir vėdrynų 
Iš orchidėjų — tų, kurias grubus 
Piemuo vadina daug šiurkščiau, kurioms 
Mergaitės skaisčios ir nekaltos duoda 
Numirėlio pirštelių vardą, — siekė 
Ant svyrančios šakelės užkabinti 
Gėlių pynes ir, stiebui pavydžiam 
Nulūžus, krito su žolių trojefais 
Į verkiantį upokšnį. Jos suknelė, 
Tarsi undinę, laikė virš vandens,

* O ji, nė nesuvokdama, kas laukia,
Lyg savo elemente pasijutus. 
Dainavo nuotrupas senų dainų. 
Bet neilgai, tik kol sušlapę rūbai 
Nutraukė vargšę iš skaidrios dainos 
Į mirtį dumbliną.

Sunkiausias ir gal neįmano-1 vertimas “puns”. Tai žaidimas 
miausias vertimo aspektas yra I žodžiais, kurie vienodai skamba,

V. K. Jonynas Duobkasių scena iš “Hamleto” (medžio raižinys)

mas yra pasigėrėtinas. A. Ny
ka Niliūnas Shakespeare’o ža
rdžiuose nepaklysta. Jis neverčia 
dramaturgo žodis po žodžio ak
la tvarka, bet, vengdamas pa
vojingo mišinio, kiek tik galė
damas, keičia sakinį, nepakeis
damas jo esmės.

Ilguose monologuose A. Nyka 
Niliūnas paiodo visą savo, kaip 
vertėjo, meistriškumą ir savo 
aukščiausią poetinį sugebėjimą. 
Pavyzdžiu čia gali eiti Hamleto 
monologas antrame akte: “O, 
what a icgue and peassant sla
ve am I!”

Alfonsas Nyka Niliūnas

boj pasiekia Shakespeare’o tur
tingą, kartais vadinamą “auksi
nį”, kalbos laipsnį.

bet ką kitą reiškia. Šių žodžių 
Shakespeare’o “Hamlete” yra 
daug. Paimkime Hamleto ir Po- 
lonijaus pasikalbėjimą pirmame 
veiksme.

Polonjjus: Ar Jūs mane pažįs
tate?
Do you know me, my 
lord?

Hamletas: Puikiausiai. Jūs esa
te žuvininkas.
Excellent well: you 
are a fishmonger.

“Fishmonger” anglų kalboj reiš
kia žmogų, kuris perka ir par
duoda žuvis. Taip pat “fish” 
ar “fishy” turi dar ir kitą, pri
dengtą reikšmę; dvipusiškas 
žmogus — turintis du veidus. 
“Monger” — pirklys. Aplamai, 
žodis “fishmonger” reikštų suk
tą žmogų, kuris į lietuvių kal
bą išverstas “žuvininku” pra
randa anglų kalboje šiuo atve
ju norimą duoti reikšmę. Bet, 
palyginti tai su visu puikiai at
liktu “Hamleto" vertimu, šito
kios plonybės lieka tik antraei
lis dalykas.

Lietuviškojo “Hamleto” ver
timo skaitymas yra lengvas ir 
be jokio vargo suprantamas, 
kuris kartais tuo savo lengvu-

"Antrasis kaimas1' naujoje fazėje
Antros premjeros vasaršilčiai Įspūdžiai

Džiugus prakalbėjimas apie 
įvykį, apie neseną praeitį, apie 
viltį ir... pasitikėjimą jaunimu. 
Gera, kad galima pasidžiaugti 
Džiaugimosi priežastis: “ANT
ROJO KAIMO”, lietuviško Chi
cagos kabareto, naujoji premje
ra.

Ir ne vien rūpestingai paruoš
ti šios programos “gabalai” (t. 
y. paskiri jos sudėties fragmen
tai), bet ir šio mažojo teatro 
per trumpą, palyginti, laiką aki
vaizdi evoliucija bei įvairiopa 
pažanga atnešė akstiną šiltes
niam džiūgavimui.

Pernai įvykę pirmieji “Antro
jo kaimo” vaidinimai turėjo de
biutą vimo (naujos idėjos, naujų 
ir jaunų veidų, naujanybės ir 
“sensacijos”) pobūdį bei ■ pa
trauką.

Gal net buvo atgaivinę vai
duoklišką (mūsiškėje jaunuome
nėje vis atgimstančio) “berno 
klumpėse” efektą: grubumo, 
arogantiškesnės tematikos, per
dėto savimi pasitikėjimo įspūdį.

Menu, net du, Europoje stu
dijuoją jauni bičiuliai, užtikę 
amerikinėje spaudoje anuometi
nes “Antrojo kaimo” vaidinimo 
nuotraukas, parašė man veik 
idenčius laiškus, kuriuose atsi
rado tapatus sakinys: “Kokia 
skonio stoka! Kaip galit pakęs
ti ir propaguoti panašius daly
kus?!” (Mat, kad ir paviršiniai, 
buvau kiek palankiau atsiliepęs 
apie "Antrojo kaimo” spektak
lius.)

Tačiau, manuoju galvojimu, 
kiekvienos kritikos tikslas ne 
vien aštriau ar kandžiau ar 
kompetentingiau apžvelgti, bet

Didžiojo Lietuvos kompozito
riaus ir muziko Stasio Šimkaus 
vardas puikiai buvo žinomas 
nepriklausomos Lietuvos žmo
nių tarpe, jį žinojo ir anksty- 
vesnioji lietuvių karta Ameri
koje, o taipgi čia gimusia lie
tuvių jaunimas, mylintis lietu
višką dainą. Stasio Šimkaus 
komponuotus kūrinius tebedai- 
nuoja ir šių dienų chorai bei 
solistai .

Chicagoje gyvena St. Šimkaus 
sūnus Algis Šimkus, kuris, pa
sekęs tėvo talentu ir pėdomis, 
jau 10 metų dirba kaip dirigen
tas su čikagiškiu Dainavos an
sambliu, o neseniai padarė mie
lą staigmeną, sukurdamas mu
ziką populiariai Maironio bala
dei “Čičinskui”, kurią išpildys 
Dainavos ansamblis savo kon- 
ęerte sausio 17 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje.

Ta proga kreipėmės j jauną 
kompozitorių su eile klausimų:

— Spaudoje buvo pranešta, 
kad sausio mėn. “Dainavos’’ an
samblis savo koncerto repertu- 
aran įtraukia naują kūrinį — 
Maironio baladę “Čičinską”, ku
riai muziką parašėte Tamsta. 
Įdomu, ar tai Jūsų pirmasis di
desnės apimties kompozicinis 
darbas, ar jau teko ir anksčiau 
šioje srityje darbuotis?

— Mažesnių kompozicijų so

mų ir praranda Shakespeare’o 
gerokai sunkios, bet tuo pačiu 
ir turtingos kalbos atspalvį.

A. Nykos Niliūno “Hamleto” 
vertimas yra svarbus kultūrinis 
įvykis lietuviškajame gyvenime 
ir didelė bei vienintelė laisvojo 
pasaulio lietuvių dovana Shake- 
speare’ui, jo 400 metų mirties 
sukaktį minint.

¥
W. Shakespeare, HAMLETAS, 

Danijos princas. Tragedija. Ver
tė Alfonsas Nyka Niliūnas. Virše
lį ir titulinį puslapį piešė Žibuntas 
Mikšys. Išleido šviesa-Santara. 
Chicago, 1964 m. Leidinys didelio 
formato, 200 psl., kaina $5.00, gau
nama Drauge.

ST. MERINGUS

ir “numatyti” ar atspėti. Ir 
smagu pastebėti, kad lūkesčiai 
bei spėjimai nėra apvylę.

Mūsiškis ambicingas ir jau
natviškai stiprus kabareto rau
gas jau fermentuojasi: jo spal
va ir ragavimo skonis darosi 
patrauklesni. Ir busimieji žiūro
vai, tikiuosi, pilnai gaus už kiek
vieną savo centą ne vien aktu
aliai įdomią programą, pramo
gą, bet ir šviežius kūrybinius 
netikėtumus.

Satyrinis scenos veiksmas 
yra bėgančio gyvenimo, akivaiz
džių dalykų veidrodis. Kartais 
kreivas, kartais tobulai šlifuo
tas, betgi aštresnėmis linzėmis 
ir drąsesniais šviesos poveikiais 
fiksuojantis. Vertinąs per juo
ką, nebijąs kandesnės pašaipos, 
savaip interpretuojąs kasdieny
bę, apimąs įvairiausias sritis bei 
temas. Apsnūdusioje aplinkoje 
“Antrasis kaimas” yra gaivus 
vėjelio pūstelėjimas. Ir lietuviš
ku žodžiu sceninio veiksmo, kad 
ir kabaretine forma, sveikinti
nas tęsinys.

Jaunoji inteligentija, laisva
laikius skirdama “Antrojo kai
mo” triūsui, neša viltį, pasitikė
jimą ir, kaip jau esu prataręs, 
džiaugsmą. Paskutinis žodis te
būnie šios įžangos taškas.

šeštadienio, spalio 24-os dienos 
vertintojo įspūdžiai

Pirmiausia negalima nepami
nėti, jog jau išspręsta visų mū
sų teatrinių sambūrių opiausio

lo balsui, chorui ir fortepijonui 
esu rašęs dar studijų laiku Kau
no ir Vilniaus konservatorijose, 
nors nesu ypatingai stengęsis 
savo kūrinių platinti. “Čičins
ko” baladė yra, be abejonės, 
stambiausias mano darbas šioje 
srityje.

— Ar šis darbas nebuvo pra
ėjusių Maironio metų kūrybinis 
vaisius, skirtas poeto įamžini
mui muzikoje, žinant, kad 
Tamstą, berods, riša giminys
tės ar kitokie saitai su šiuo lie
tuvių tautos dainium?

— “Čičinskas” nėra vienerių 
metų darbo vaisius. Šis nuotai
kingas Maironio kūrinys man 
visada atrodė ypač tinkamas 
muzikiniam apipavidalinimui. 
Apybraižas šiai muzikai esu 
pradėjęs daryti dar 1945—46 
metais, begyvendamas Augs
burgo DP stovykloje. Judrūs 
sekančių metų įvykiai šį darbą 
pertraukė, ir gal viskas taip ir 
būtų pasilikę palaidų užrašų 
formoje, jei pereitais, Maironio 
atminimui skirtais, metais su 
keletu bičiulių besvarstant, kiek 
Maironio kūrinių tekstų yra pa
naudota muzikos veikalams, ne
būčiau pripuolamai užsiminęs 
apie užsimotą “Čičinsko” kanta
tą. Po to pradėjo galutinai kris
talizuotis veikalo formatas ir 
apimtis. Galų gale, bičiulių pa
kartotinai raginamas, pasiryžau 
baladę užbaigti. Taigi, galima 
pripažinti, kad šis kūrinys yra 
bent dalinai surištas su Mairo
nio metais.

Mano asmeniška giminystė 
su Maironiu yra daugiau sim
bolinio pobūdžio: jis buvo ma
no krikšto tėvas, kuo aš labai 
didžiuojuosi. Jo šilta asmenybė 
ir gilus idealizmas man yra pa
likę didelio įspūdžio.

— Būsimam klausytojui iš 
anksto žingeidu žinoti, kurią 
muzikinę kryptį atstovaus kū
rinys ir kokias charakteringes- 
nes harmonines priemones nau
do jot kompozicijoje?

— Kiekvienam autoriui yra 
sunku žodžiais apibūdinti savo 

ji problema: savos pastovios pa
stogės neturėjimas. Vis ieškoma 
priebėgos ir pasitenkinama to
pografiniai patogesnėse ruože- 
lėse, dažnai net atsitiktinėse są
lygose spektaklių ruoša. “Ant
rasis kaimas” šį neišsprendžia
mą klausimą jau yra išrišęs. 
Vadinamąją Hollywoodo svetai
nę pasirinkęs kaip nuolatinę 
veikimo bazę, tą svetainę išde- 
koravo, įrengė puošiamą arma
tūrą, aptvarkė estradą, panai
kino skurdžią uždangą, o sce
nai davė savitą foną — apipa
vidalinimą. Pasirūpinta ir sta
leliais ir kitais dalykais (kaba
retai paprastai vaidina, žiūro
vams sėdint prie staliukų ir net 
gesinant troškulį).

Chicagos kabaretas “Antra
sis kaimas” paminėtą šeštadie
nį vaidinti pradėjo apie 9 vai. 
vakaro, paprašant užgesinti ant 
stalelių tviskančias žvakes. 
Įjungdami sceninės šviesos šal
tiniai, ir prasidėjo trijų dalių 
naujos programos pildymas.

“Antrasis kaimas” yra gry
nai čikaginės aplinkos vaisius. 
Todėl ir 15-os tematiniai skirtin
gų škicelių programos turinys 
daugumoje asimiliuojasi su vie
tos lietuvių nuotaikomis, ten
dencijomis, jų tarpe įvykimais 
(Paramos krautuvėje, Madų pa
roda, Margučio radijo programa 
ir net dviem atvejais siūlomo
mis Chicagos “įvairenybėmis”). 
Netgi politinės satyros (Preliu
das į nulį, Elektroninis konser
vatyvumas) rišasi su palinki
mais ar kai kurių mūsų sluoks
nių neslepiamais nusistatymais.

Apžvelgiant visą programą,

pasirinktą stiliaus kryptį bei 
vartojamas technikines priemo
nes. Manau, tai galės daug sėk
mingiau įvykdyti kolegos mu
zikai ir publika, veikalą išgir
dę. Pats galėčiau tik pasakyti, 
kad, mano nuomone, “Čičinską” 
tektų laikyti bandymu panau
doti kiek naujesnio stiliaus ir 
harmonijos priemones, nors ir 
darant kai kurių nuolaidų, kad 
veikalas netaptų neįkandamu 
pažangesniam mėgėjų chorui. 
Su šių laikų muzikos priemo
nėmis teko arčiau susipažinti 
čia Amerikoje, bestudijuojant 
Harvardo universitete. Nors ten 
esu baigęs socialinių mokslų 
skyrių, tačiau, muziką laikyda
mas savo antrąja profesija, bū
davau dažnas ‘laisvas’ klausy-

Algis Šimkus

tojas to universiteto muzikos 
departamento paskaitose.

— Pastebėję, kad “Čičinsko” 
išvedimui į sceną yra pakviestas 
režisierius (A. Rūkas) ir daili- 
lininkas fV. Petravičius), su
prantame, kad baladė nebus 
grynai koncertinė ir statiška, 
bet inscenizuota. Tad ir įdomu, 
kokią baladės įforminimo viziją 
Jūs turėjot prieš akis, rašyda
mas muziką, ir kokį pavidalą ji 
įgauna dabar, ruošiantis išvesti 
ją scenon?

— Muzikiniai “Čičinskas” yra 
parašytas laisvoje kantatos ar 
oratorijos formoje mišriam 
chorui ir solistui, taip pat pa
naudojant deklamaciją ir melo
deklamaciją veikalo dramatinei 
slinkčiai išryškinti. Dainavos 
pastatyme nusprendėme “Či
činską” sceniniai apipavidalinti. 
Veikalas bus išpildytas įspūdin
gų dail. V. Petravičiaus dekora
cijų ir Antano Rūko lakios fan
tazijos sukurtų šviesų ir kitų 
sceninių efektų fone. Turiu pri

“Antrojo kaimo” škicas “Juozapas pas Faraoną”. Iš kairės: R. Sta- 
kauskas, R. Jurkūnaitė, K. Almenas, R. S t ras i n skaitė, S. Urbonas, 
R. Aninkevičius, R. Vėžys ir V. Demereckas. Nuotr. C. Nepomuceno

susidaro įspūdis, kad meniniu 
požiūriu labiau pavykę buvo 
škicai “Kur nėra dūmų”, “Juo
zapas pas Faraoną”, “Finansi
ninkas”, “Elektroninis konser
vatyvumas” ir “Meilė škotiškoj 
migloj”. Netikėtumu bei savitu 
įvadu įdomus ir “Preliudas į 
nulį”.

Mažiau šiam apžvalgininkui 
imponavo “Povestuvinis inciden
tas” (nors neblogai vaidino R. 
Stravinskaitė), “Juodosios piliu
lės” (persenęs anekdotas!) ir 
“Chemijos stebuklai”.

sipažinti, kad, nors baladė ir 
yra tinkama išpildyti koncerti
nėje - statiškoje formoje, Dai
navos pasirinktas įforminimas, 
man atrodo, bus žymiai įspū
dingesnis. Panašų vaizdą, pri
menantį senovės graikų teatrą, 
esu turėjęs, rašydamas muziką. 
Aišku, dabartinį pastatymo api
pavidalinimą palieku pastatymo 
‘bosui’ A. Rūkui ir dail. Petra
vičiui.

Dar viena naujiena Dainavos 
pastatyme bus veikalo akompa
nimentas. Vietoje Dainavai 
įprasto vieno fortepijono, šį 
kartą girdėsime jam talkinin
kaujantį styginių instrumentų 
kvartetą, kuriame dalyvauja 
šalia prof. V. Jakubėno dar P. 
Armonas, P. Matiukas, A. 
Paukštys ir J. Strolia.

— Jau eilę metų darbuojatės 
su “Dainavos” ansambliu, be 
abejo, puikiai pažįstat ir šio ko
lektyvo pulsą. Kokią pramatot 
ansamblio ateitį: ar ansamblis 
gauna užtektinai muzikalaus 
prieauglio, ar nesusidaro prob
lemų repertuaro pasirinkime ir 
pritaikyme (pvz. dėl muzikinių 
veikalų), ar ansambliečiams dar 
užtenka noro dainuoti?

— Dainavos ansamblis šiuo 
metu turi beveik tiek pat akty
vių narių, kaip ‘senais, gerais 
laikais’, būtent, ansamblio veik
los pradžioje beveik prieš 20 
metų. Nežiūrint, kad kiekvienais 
metais, kaip ir visiems chorams, 
tenka dėl įvairių priežasčių nu
stoti eilės dainininkų, Dainava 
per paskutinius kelerius metus 
kiekvienais metais augo. Ant
ras džiuginantis ir daugelio pra
našystėm gal prieštaraujantis 
reiškinys — tai faktas, kad 
daugiau kaip pusės choro daly
vių yra jaunimas, daugumas 
Lietuvą mažai prisimeną ar ir 
visai jos nematę. Lietuviškame 
gyvenime, manau, retai kur ga
lime matyti tokį darnų ir be 
trynimosi dirbamą bendrą dar
bą, kaip mūsų choruose, suda
rytuose iš jaunosios ir dar Lie
tuvoje auklėtos kartų.

Nenorime nusibosti publikai, 
dainuodami visą laiką tuos pa-
čius ar vieno kompozitoriaus 
parašytus kūrinius. Ieškome 
įvairumo, tačiau, sekdami sena 
tradicija, pildome tik lietuvių

kompozitorių kūrybą.
Teko pastebėti, kad lietuviš

koji publika mėgsta sceninius 
muzikinius veikalus. Šioje sri
tyje sutinkame gal didžiausią 
repertuaro paįvairinimo kliūtį. 
Choristai mielai tokiuose veika
luose dalyvauja. Vienintelė bė-

(Nukelta į 5 psl.)

“Paramos krautuvėje” ar 
“Margučio radijo programa” 
nepasižymi stipriu humoru ir 
tuose gabaluose satyra nėra 
taikli, tik atsitiktinė. Numerius 
gelbsti aktualija, betgi norėtųsi 
patarti juos perkelti į kitą, 
baigminę programos dalį Įdo
mus “Susirinkimas”, tik gal rei
kalingas didesnio surepetavimo, 
netikėtesnių spalvų ir tikresnio 
galo.

Per visą vakarą žiūrovai ska
niai pasijuokė, programą sutiko 

(Nukelta į 5 psl.)



1 DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. spalio mėn. 31 d.

Po “NAKTIGONES” DANGUMI
Prie trečiosios Leonardo Andriekaus knygos grįžtant

RAŠO M. VAITKUS

Nemanau čia rašyt apie gyvąjį 
šv. Pranciškaus sūnų, poetą Leo
nardą Andriekų, būtent, apie tre
čiąją dainiaus knygą “Naktigonę”. 
Truputį pasivėlinau — ir jau anks
čiau už mane atsiliepė, kiek šiuo 
tarpu žinau, kun. dr. Baltinis 
"Drauge”, K.P.C. "Darbininke”, J. 
Gliaudą “Aiduose” ir J. Naujokai
tis “Tėv. Žiburiuos”. Bet simpa
tingas poetas vertas ir daugiau 
atsiliepimų.

1954 metais, nuvykęs į New Yor- 
ką, apsistojau pas tėvus pranciš
konus. Ten tėvelis Leonardas kuk
liai man prisipažino, turįs paruo
šęs spaudai savo eilėraščių rinki
nį. Nustebau: nė sapnuote nebu
vau sapnavęs, kad jis kuria eilė
raščius. Tad, susidomėjęs, papra
šiau man juos parodyt. Ir ėmiau 
skaityt (o jis klausytis), kaskart 
labiau stebėdamasis: na gi, juk 
čia tikras, naujas poetas! Ir tai 
jaunajam kolegai nedvejodamas 
pasakiau ir patariau būtinai spaus
dint. Jis prisipažino, jog ir prof. 
Brazaitis, ir redaktorius Antanas 
Vaičiulaitis taip pat patarią.

Ir pasirodė nustebusiai bei nu
džiugusiai mūsų inteligentinei vi- 
sucųnenei 1955 metais pirmoji L. 
Andriekaus poezijos knyga “Atvi
ros Marios”, 1960 metais antroji 
— “Saulė Kryžiuose”, o štai ir 
1963 metais ir trečioji — “Nakti
gonė”.

Nors jau pirmajame savo rinki
ny naujasis poetas pasirodė su pa
kankamai išryškėjusiu savo išvir
šiniu pasaulėvaizdžiu bei išvidiniu 
dvasios pasauliu, su savo nuotai
ka, savu žodžiu, bet kartais buvo 
dar jausti kiek Brazdžionio įtakoB. 
Sekantieji rinkiniai jau rodo dai
nių visiškai susiradusį save, susi
kūrusį visai nepriklausomą savą 
pasaulį, pasireiškiantį mums visai 
ryškiu savu veidu. Tas originalus 
dainius yra tai tikras Šv. Pranciš
kaus varpelis, kuris jau kartais 
suskamba varpo balsu, ir aš ti
kiuos, jog jis tai kaskart dažniau 
darys. O dabar — prie tos “Nak
tigonės’ .

Kodėl dainius šiam savo rinki
niui pasirinko tą vardą, pirmojo 
čion įdėtojo eilėraščio pavadinimą, 
ir dar jį ryškiai atskyrė nuo kitų 
eilinių, kaip visam rinkiniui mot- 
to ar leitmotyvą? Taip ir tebesu 
bespėliojąs. Gal dainius visą savo 
ligšiolinį gyvenimą nūn regi ir jau
čia kaip naktigonę, kurioj jis štai 
ką išgyveno:

Kas man iš tos naktigonės,
Kai viską praganiau!

Atgal ne vienas mano žodis ne
sugrįžta, 

Kai aš tave šaukiu,
Upelėm tylint.
Iš tos gelmės
Į mano paskutinį sapną žvelgia 
Užkeiktos naktys
Akim jau be vyzdžių
Ir be blakstienų.
Ten pat jungias “Ant kranto”. 

Tai — stiprus, gerai apipavidalin
tas asmeninis išgyvenimas:

Buvau tylus ant jūros kranto, 
O ji beviltiškai raudojo.
Stebėjausi, kaip ji —
Tokia šalta, kilni, didinga — 
Savęs nevaldė.

Nejaugi dar nežino jūra, 
Kiek ir benamiui žmogui 
Pakelti lemta...

Beliko pilnatis
Su vientulystės šiurpuliu 
Ir lygumos, 
pasiilgusios aušrų.

Beliko gailesys širdy 
ir atšiauri dalia.

Praganęs aš tave,
lig ryto skųsiuos pilnačiai:
Kokia naktis,
Kokia gaili naktis.
...Viską praganiau... Praganęs aš 

tave... Įsiskaitykit, prašau! Kaip 
giliai išjausta, o kaip trumpai, 
kukliai, ogi stipriai išreikšta. Be
je, kaip dailiai suskaldyta į grakš
čias strofeles. Andriekus mėgsta 
ir jaučia simetriją bei harmoniją 
ir stengias kultyvuot eilėraščio 
grakščią išorinę struktūrą. Rinki
ny tai maloniai puola į akį.

Aure, pasakiau, jog autorius ga
li giliai jaust, o trumpai, kukliai, 
bet stipriai išreikšt. Tačiau gali 
jis irgi giliai pamąstyt, originaliai 
vaizdžiai pasakyt 
jausmu išliet. Tik 
mažan “Lašelin”:

Jeigu seka šią

ir vėlgi giliu 
įsiskaitykit šian

planetą kokios 
akys, 

Iš tolybių tik vandens lašelį ma
to.

/ 
Nuostabu, kaip galima tiek 

skausmo, 
Džiaugsimo ir malonės 
Viename lašely sutalpinti.

i

Mūsų rašto žmonės iš rytinio pakraščio: (iš kairės j dešinę) Pranas Lembertas, Leonardas Andriekus, 
Antanas Gustaitis, Mykolas Vaitkus ir Juozas Girnius.

dei krintant”, "žvilgsnis”, "Astro
nautas”, “Poilsis”, “Nakvynė”.

Įdomu, ką pateiks mum And
riekus sekančiam savo rinkiny? 
Gal “Naktigonėj ’ gana gausingi 
grynai asmeninių, intymių jausmų 
pumpurai išsiskleis vaiskiom gė
lėm?.. Nors kartais pumpurai esti 
įdomesni, net gražesni, už išsi
skleidusias gėles... Tačiau lauksim. 
Sykį Andriekų pavadinau Aukso 
Adata. O! toji adata dar išadys 
mums savo kūrybos kilime mielų, 
puikių vaizdų savo vaivorykštiniais 
siūlais!

kant, pasibylinejant su Kūrėju: 
pareikšt Jam atsargių abejonių, 
pateikt mandagių priekaištų, žo
džiu sakant, Jžengt mažutį žings
nelį į vaikiškai meilingą revoliu- 
cijėlę. Ir kas galėtų čia daryti rim
tą priekaištą? Juk, manau, ir Die
vulis vien tik maloniai nusišypso, 
jei Jo kūdikis kiek patrepsi, by 
tik p^briai, saikingai...

Tai visa poetas atlieka nuošir
džiai nuotaikingai, estetiškai, sai
kingai, poetiškai. Dar stipriau bei 
įspūdingiau (neasyžietiškai) išreiš
kia poetas įviją — visatoj gelmingą 
kančią, amžiną žmonijos bei atski
ro žmogaus gyvenimo tragizmą ir 
savo širdies sopulingus patyrimus. 
Užtenka tik pasiskaityt “Ant kran
to”, “Skaistyklą”, “Gimimas ir 
mirtis”, “Gelmė”, “Užmarštis ’, 
“Upės ir dainos”, "Nendrė” ir k.p.

Leonardas Andriekus — origi
nalus ir stiprus kūrėjas ir jo kū
rinijoj daug grožybių. Bet... ir pui
kiausiame kalnyne visuomet esa
ma dangun iškilusių viršūnių ir 
nuo žemužės netoli teatitolusių 
gūbrių. To neišvengia ir dideli kū
rėjai. Tad ir Andriekaus kūrinijoj; 
tokių kalvų esama, kur neiškyla į 
poezijos viršūnes, o nusileidžia 
arčiau ar tolėliau prie prozos. Iš 
“Naktigonės” susižymėjau vieną- 
kitą pavyzdį (ne be to, kad juose 
nebūtų ir gražių krislelių): “žvaigž

— Apie žuvusį prez. Kennedy 
išleista keliasdešimt knygų. 
Skelbiama, kad Amerikoje yra 
apie 200,000 asmenų, kurie pir
ko visas prez. Kennedy liečian
čias knygas.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Ir Idtua kraštu*.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 32, I1L Tel. YA 7-5980

rafiškojo tėvo dvasios virpuliuose ? 
Visų pirma objekto, o paskui iš
raiškos, atžvilgiu:

Abiejų objektas — visas didysis 
pasaulis ir jo Kūrėjas begalinis 
Dievas. Abudu grožisi ir gėrisi 
tuo nuostabiuoju Viešpaties kūri
nių su jo didžiais bei mažais, gy
vais bei negyvais padarais ir gar
bina Kūrėją bei dėkoja Jam pa
prastais, bet nuoširdžiais bei gi
liais kūdikiškais jausmais bei žo
džiais ir tokia pat meile myli Jį. 
— Iš visų Dievo padarų abudu la
biausiai myli žmogų, ypač vargšą, 
kenčiantį, net nusidėjėlį. Nuodė
mės problema abiem vienodai jun
gias su išganymo problema. Čia

mano žemės ir dangaus visuotinė 
užuotema — kokia graudinga tu, 
o nendre, praregėjus žvaigždžių bei 
ežerų akim!

Kaip tai gimininga su. K. Bal- 
monto gulbės daina: kad ji, mir
dama, išvydo tiesą pirmąkart..

Į grynai asmeninių išgyvenimų 
srovę tinkamai liejas sūnaus jaus
mai motinos link “Motinos” kūri
nėly. Jis daugeliui patiks. Tai — 
lyg paaugusio lopšinė daina moti
nai. Mielai vaikiška. Truputį ma- 
nieriškai sentimentali.

Prisiminus motiną, savaime pri
simena kita motina — tėviškė. O 
joj — kalnelis. Ir štai savaime 
susikūrė kitas kalnelis — "Kalne- „— — —„—„ — ----------  —
lis”. Originaliai, o vienkart papras- I iškyla gailestingiausiasis Išganyto- 
tai išreikštas tėviškės pasiilgimas. 
Visai subjektyvus išgyvenimas, be 
sąryšio su religija ar su kitais 
aukštais idealais. Verta būtų išti
sai pacituot. Bet teks pasitenkint 
penkiom paskutinėm 
“Yra kalnelis 
liai ir kopia 
žingsniais — 
kalnelin mano

Paminėjęs tuos visus eilėraščius, 
žinoma, toli gražu neišsamiau vi
sos “Naktigonės” tematikos. Bet 
jie man ypač įstrigo ir, mano nuo
mone, jie yra būdingi visai “Nak
tigonei”, o ir jačiam autoriui.

Būdingi? Kas yra būdinga?.. 
Šiuo atveju mūsų poetui? Tai ne
lengva pasakyt. Buvau manęs su
rast kurį nors tam tikslui tinka
miausią kūrinėlį ir jį ištisai paci
tuot - pateikt lyg kokią iliustraci
ją.. Bet vienti kūrinėliu neaprėpsi 
poeto kūrybos dvasios bei stiliaus... 
Šiek tiek juos apibūdiną viršuj ci
tuotieji “Gintarėlis”, “Užmarštis” 
ir, gal ypač “Paukšččiai”. Bet ne
vienas kitas eilėraštis neįstengs 
nei “Naktigonės” rinkinio, nei juo
ba visos Andriekaus ligšiolinės 
kūrybos apibūdint. Reikia įsiskai- 
tyt atsidėjus ir giliau į jo visą kū
riniją. Aš čia galiu vien teoriškai 
bei abstraktiškai pamėgint išsakyt, 
kas yra toji būdingoji Andriekaus 
poezijos siela, atmosfera, nuotaika, 
kvapsnis. Į

spėt, jog Asyžietis... Šiaip ar 
taip-tai poezija.

Labai vykęs kūrinėlis “Paukš
čiai”: pavasario džiaugsmas iš
reikštas taip nuoširdžiai, papras
tai, bet taip ekspresingai, vaizdin
gai, taip santūriai jausmingai, o 
grakščiai formingai, jog noris tą 

I Asyžiečio paukštelio dainelę pava
dint klasikine.

Galvoju, kur tasai laivelis,
Irklai, tos dvi neramios širdys, 
Ir pravirkstu sykiu su jūra, 
Kad man nebuvo leista
Iš meilės mirti.
Jei nebūtų ilgėlesnis, čia ištisai 

pacituočiau eilėraštį “Skaistykla” 
(jis tos pat rūšies). Nuoširdus, in
tymus, stiprus jausmas, originaliai 
išlietas. Te skaitytojas jį visą per
skaito.

To pat jausmo tolesnis čiurleni
mas, intymiai paslaptingas, gerai 
išreikštas — “Atsiskyrimas”. Ir, 
galų gale, “Debesys”, paskutinis 
knygos eilėraštis. Reikšmingas: in-

O štai, po tos džiugios daine
lės, čia liūdesinga — “Užmarštis ’, 
■— tikrai pranciškiška lyrika, to
kia paprastutė, o vienkart gili, nes 
giliai sielą jaudina:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
TV — RADIJU TAISYMAS

P. RUDftNAS
4448 S. Westem Avė. 

Tel. 847-4829
pat galite gauti Briedžio dažųOla
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Vis meldžiamės už sielas, 
Kurių jau niekas neatsimena, 
Nors patys grimstam užmarštin.

SodasJ. Pautienius
(Iš lapkričio 7 d. Bostone atidaromos parodos)

tymus poeto širdies pasiskundi
mas bei pasiguodimas:

Šiandieną sieloje
Vėl mirtimi alsuojanti erdvė:
Vėl begalinė tuštuma — 
Užstojo debesys 
Į tavo širdį taką.

Bet aš jų nesumerkiu,
Nors ir tikrai žinau,
Kad jais naktis į žemę atke

liauja.
Žinau, kad gali dar nušviest ta

kus
Tie švento Jono' vabalėliai,
Kuriuos ten rinkome ■—
Atverk tik saują!

Taip šitas tyras jausmo sriautas 
baigias saulėtu akordu.

Bet rinkiny esama ir kitokių 
giesmių, kitokių motyvų. Štai ma
ne privertė susimąstyt, draug su 
dainium, prieš milijonus metų auk
so kalėjiman patekęs “Vabzdys 
gintare”. Originaliai ir grakščiai į- 
kūnyta poeto meditacijėlė. Ima pa
gunda pacituot visą ilgoką kūri
nėlį. Tačiau tenka pasitenkint 
vien šia ištraukėle:

Kaip sopulingai trūkčioja,
Bandydami įsilinguot
Sparnai į saulę...
Deja, šitie sparnai
Jau niekad neįsilinguos...

Kartais net klaiku pažvelgti 
visatą,

Pilną begalinių dydžių ir mažy- 
bių.

f
Viešpatie, koks buvo didelis tas 

skausmas,
Džiaugsmas ir malone, 
O kokia maža ta ašara!

Lig čia “Lašelis”. Įdomu, kad šio
se paskutinėse trijose eilutėse dai
nius, kaip ir “Naktigonėj”, nebe
sieja savo konkretaus, asmeninio 
skausmo su Visatos, Tėvynės, Kū
rėjo bei Išganytojo skausmu, kaip 
gebėdavo pirmiau ir dažnai daro 
dabar, o jau kaupias savo paties 
intymiajam viduj.

Baisi gelmė...
Baisi gelmė...
Iš tos gelmės

Kokia ironija —
Tik ant šitų silpnų sparnų
Dar laikosi gyvi
Akmens bei vario amžiai!
Taip. Juk šitas vabzdelis atsto

vauja aniems amžiams...
“Gyvenime” gražiai ir origina

liai pavaizduotas amžinas poeto li
kimas: pavasariais piemenys nulu
pa žievę nuo karklo, pasidaro vam 
zdžius — ir džiugina žemelę pava
sario melodijom; ir taip karklo 
sopuliu džiaugias žmonės. Pana
šiai ir poeto pašaukimas tartum 
nulupa nuo jo patį gyvą gyveni
mą — ir štai žmonės džiaugias jo 
sukurta daina — dainiaus sopuliu.

“Fontanas” mane keri savo mig
lotu, nuotaikingu neaiškumu. Skai
čiau jį gal dešimtį sykių-ir užsi
rašiau savo pastabose: Vaizduotė, 
vaizdai... Grakštų ir muzikalu... 
Puiku, kad poetas drįsta pavartoti 
rimus... Tik neaišku, kas įsako eit 
nuo durų prie durų, kas nežino, 
kad “mane išverkė jūra, išdainavo 
ruduo”, kas turi paverst balan
džiu? Iš paskutiniojo posmo reikia

Rytoj mes būsim sielos, 
Kurias beatmins tiktai šie

gluosniai —
Šie mūsų žemės melancholikai.

?

Jų atmintin įstrigo 
Kiekvienas mūsų sudejavimas, 
Ir laikas jau neišdildys.

Man gaila vargšo gluosnio,
Taip žiauriai palenkto miglų 

prie žemės,
Kad jį dar savo liūdesiu 

apsunkinau.

arNagi, šis pastarasi posmelis 
tai ne paties Asyžiečio?!

Liūdna, nors dėl kitos priežas
ties, rauda “Upės ir dainos”.

Gražus upių ir poeto dainų su
gretinimas. Svajinga, ilgesinga, 
vaizdinga. Gilus jausmas. Tikra 
lyrika.

Ir vėl į vainiką pinas džiugi gė
lė — “Džiaugsmo lašas”. Iš savo 
asmeninio jausmų šulinio dainius 
iškyla į Astuonių palaiminimų 
kalną, į Kristų, kuris tą džiaugsmo 
lašą suteikia ir kuris galutinai pa
laimins nuliūdusiuosius. Kūrinėlis 
stiprus: prasmingas, vaizdingas, 
nuotaikingas.

Jau tokia poeto dalia: vėl suai- 
di liūdesio aidas “Gintarėly”. La
bai nuoširdi, jausminga rauda. Ir 
grakščiai sukurta. Ir dainiaus pa- 
silyginimas su gintarėliu gražus. 
Neįstengiu atsispirti pagundai — 
ryžtuos štai pateikti skaitytojui tą 
“Gintarėlį” pasigrožėti:

Nemoku verkti,
Negaliu raudoti —
Jau siela, kaip išsekus įlanka, 

tuščia.
Tu už mane paverk,
Tu už mane raudok
Prie Baltijos, mažyti gintarėli, 
Į krantą išmestas nakčia.

Nūn tavo balsą
Begirdi vienas Dievas,
Užmigdęs vėją, bangą ir žvejus. 
Tavęs nemyli jūra,
Manęs nemyli žemė — 
Apverk, apverk, mažyti gintarėli, 
Dalužę mūsų abiejų.

eilutėm: 
kurį pamilo topo- 

jo viršūnėn metų 
Užkelkit, topoliai, 
kaulus ’..

jas, pasiaukojęs, kenčiąs ir mirš
tąs už nusikaltusius žmones, šv. 
Pranciškus Kristaus kenčiančio 
vaizdą nešiojas ne vien dvasioj, o 
ir kūne. Mūsų dainius laiko Jėzaus 
vaizdą ne vien minty bei vaizduo
tėj, o ir regi Jį tartum objekty
vuotą Lietuvos kryžiuos bei smūt- 
keliuos ir jau pats Jį objektyvuoja 
savo kūriniuos.

Įdomus, bendras abiem (Asy
žiečiui ir Bruklyniečiui) bruožas 
— kad juodu jaučias glaudžiai su
siję su visa visata, su jos didžiom 
ir mažutėm dalim, gyvom ir ne
gyvom, tartum savo giminėm ir bi
čiuliais: abu ne vien jais gėris ir 
juos myli vienašališkai, o ir į 
juos įsigyvena bei įsijaučia, su jais 
kalbasi, juos ragina mylėt bei gar
bint Kūrėją ir patys jungias tam 
liaupsinime.

Tačiau esama ir didžių Bkirtų. 
Asyžietis regi gamtą apskritai; 
mūsų Leonardas vaizduotėj nešio
jas Tėvynės gamtą. Šv. Pranciš
kus liaupsina Dievą drauge su visa 
visata, Italijos kaip ir nepaisyda
mas; Andriekus, kur buvęs, kur 
nebuvęs, žiū — jau bus nusileidęs 
į Lietuvą. Pranciškus savo meile 
puoselėja anonimišką žmogų, o 
mūsų dainius laiko širdy bei vaiz
duotėj gyvą brolį lietuvį, šv. Pran
ciškus kontempliuoja pasaulį bei 
gyvenimą, optimistiškai nusiteikęs 
ir liaupsina Kūrėją giedriai, 
džiaugsmingai; o mūsų dainius 
nusiteikęs dažniausiai gana mino
riškai, garbinte tai garbina Dievą, 
apskritai imant, kūdikiškai paklus
niai bei pasitikimai, tačiau dažnai

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
"Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, Illinois

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS

Tel. 735-7338
3313 W. (Mitli PI., Clilca«o, III.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

■
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10%, 20%, 80% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies Ir auto
mobilio pas
F R A N K ZAPOLIS 

3208 H VVest 05 Street.
Chicago 42, Illinois

Tel. GA 4-8654 ir GR fl-4330 
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on Investment bonuseurrent dlvldend ______________ _______
4W% DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokoma 4 H % dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame po H % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeStad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

r‘|D/’'IIIT T M * RADIO (LIETUVIAI)VlHL/UI I I .v. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

Pavadinau Andriekų Š. Pranciš
kaus Varpeliu. Kiti jį vadina Š. 
Pranciškaus dvasiniu sūnum, dar 
kiti — Serafiškojo tėvo sielos 
atospindžiu ar kitaip panašiai. Bet 
visi tie vardai, maždaug, reiškia i persimeta iš Pranciškaus registro 
tą pat. Kas yra bendra to mūsų' į Senojo Testamento pranašų ar 
Varpelio (jei norit — Varpo) dainų I kai kurių patriarchų praktiką — 
bei giesmių vibracijose- ir ano Se- pagarbiai bei nuolankiai, taip sa- r

FRANK’S T. V. 8C RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: OA 3-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

O čia štai gal dar liūdnesnė mįslin
ga "Nendrė”: apguls žvaigždes 
rudens ūkai, apguls giedriausius 
ežerus neperžvelgiami liūnai... ir 
niekas neregės, kaip nendre svir- 
dama toje tamsumoje apstulbo. 
Akla erdvė, akla gelmė — ant

PIRKIT NAMUOSE
Pasinaudokit mūsų prityrusiu na

mų dekoratoriumi, kuris atvyks į jū
sų namus su šimtais žavių pavyzdžių, 
iš kurių galėsit pasirinkti; žinoma, 
jokio įsipareigojimo.

CHICAGO
6245 So. Kedzie Avenue

WA 5-5 700
Iš užmiesčio tel. 798-3110
Pirm, ir ketvirt. atidara ir vakare.

UŽUOLAIDOS PADARYTOS 
PAGAL UŽSAKYMĄ

Su prityrusiu tikslumu pagal užsa
kymą padarytos pagal duotus nurody
mus... tai yra darbas, kurį mes atlie
kam pas Florence Ilraperies ir rezultate 
yra dramatiškai gražus lango uždengi
mas, pat<-nklnąs labai išlepinta skoni.

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vletory 2-4226 i
Vedėjas E RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. ffestern, PRosp. 8*5875 :

Vedėjas J. UEPONIS

Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30 kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda
ra nuo 12 vai. Ud 5 vai. poppiet

,»

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, nes mes apmo

kame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Dabartinis dividendas ^2% išmokamas du kart per metus.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 0F CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems ter
minams ir žemais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

*



"Antrasis kaimas " naujoje fazeje Nuo Mozarto ligi K. V. Banaičio
(Atkelta iš 3 psl.)

palankiai, išsiskirdami išsinešė 
gerą nusiteikimą.

Žiūrovų reakcija yra svarbus 
kiekvieno teatrinio veiksmo sti
mulas. Ir šiuo atveju gali būti 
fiksuojamas žodis “pasiseki
mas”.

Dėl ko norisi viešai džiugiam 
pasirodyti ir ką tenka šia 

proga pasakyti

“Antrojo kaimo” ansamblį su
daro dvi merginos ir šeši vyrai 
(du barzduoti!). Keli vaidinto
jai parūpina vaidinimo tekstus, 
kurie, berods, bendromis jėgo
mis būna koreguojami bei fik
suojami. Visą administracinį 
sambūrio vargą pakelia patys 
vaidintojai. Du pernykščius na
rius pakeitė nauji: jų įsijungi
mas sveikintinas!

Šiuo metu sambūrį sudaro 
Ramunė Jurkūnaitė, Regina 
Stravinskaitė, Kazys Almenas, 
Romas Aninkevičius, Vytautas 
Demereckis (jisai ir gitaristas), 
Romas Stakauskas, Benius Ur
bonas ir Rimas Vėžys. Progra
mai režisūrinę talką efektyviai 
suteikė Levis Barauskas: įna
šas yra ryškus ir pastebimas. 
Netgi daugiau!

Naujos programos pildymas 
buvo ramus, drausmingas, su 
užsidegimu ir bendro tikslo sie
kimu. Džiugu (ir vėl džiugu!) 
iškelti, kad visi vaidintojai pa
rodė nemenkus vaidybinius su
gebėjimus: persikūnijimą, į
vaizdą lengvomis priemonėmis 
įsiliejimą, šiuo atveju visi jie 
parodė tai, ką savyje (su kai 
kuriomis išimtimis) iki šiolei 
slėpė ar dar neturėjo progos 

uillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllih
SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. j 

i 2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, Y A 7-3278 | 
f Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke- | 
| lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau- | 
f kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi- | 
| joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri- f 

= koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. Įstai- = 
f ga atdara 6 dienas savaitėje.
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iškelti. Paminėjus anksčiau vie
nos moters pavardę, nenoriu nu
tylėti ir debiutantės Ramunės 
Jurkūnaitės vardo; yra jauki, 
šilta ir jai nestinga svarbaus 
dalyko — teisybės.

Visi vyrai sudarė darnų sam
būrį, o kiekvienas jų surado ne
blogų aktoriškų priemonių ir 
parodė šviežių spalvų. Antra- 
kaimiečiai palengvėl tampa ak
toriais !

Į spektaklį įvestos modernios 
priemonės. Jose nestinga išra
dingumo, drąsybės ir gero sko
ningumo. Svarbu, kad naujovės 
publikos yra aprobojamos ir 
priimamos. O jos yra būtinos.

“Elektroninio konservatyvu
mo” garsų efektai gerai tvar
komi ir daro pageidaujamą 
įspūdį.

“Antrojo kaimo” dalyviai vai
dina be grimo; reikalui esant, 
tik keisdami aprangą. Toks jų 
vaidybos stilius ir išraiškos for
ma — ir tai yra savitas ir ka
baretui nesvetimas vaidybos 
būdas.

Svarbu, kad yra progresas, 
kad “Antrasis kaimas” neta
po erdvėn nuskridusiu meteo
ru ir kad jis tobulėja ir rodo 
gyvastingumą bei užsidegimą. 
Tenka tik palinkėti gerų vėjų 
ir jaunos, nenublunkančios iš
tvermės.

Viešas džiūgavimas yra nuo
širdus. Kas juo netiki, patarti
na nueiti pažiūrėti naujos “Ant
rojo kaimo” programos: susi
daryti savąją nuomonę ir šį ap
žvalgininką pakritikuoti, pa
smerkti ar su jo nuomone su
tikti.

Privatūs žodžiai antrakaimie- 
člams, kurie pratariami viešu 

būdu. Ir dar — džiugesys 
.Reikalas liečia “Antrojo kai

mo” programos lapelius. Su
prantu, tai yra skubi, privati 
ar kolektyvinė pagalba, bet kas 
per humoras spausdinti “finan- 
cininkas”, “įvairianybės”, “Mar
gučio radios”? Jūs gi visi to
bulai kalbat lietuviškai, o jūsų 
vaidinimo programa yra skirta 
informuoti ir, jei neklystu, nu
teikti. Tai pagalvokit, kokią 
nuotaiką sukelsit žiūrovuos su 
tomis “financininko, radios, įvai- 
rianybėm”!

Patarimas: sudarykit progra
mos numerį, kuriuo į veiksmą 
(replikomis ar bendra daina) 
būtų galima įtraukti ir publiką. 
Jūsų svečiai ir viešnios, kiek 
pastebėjau, nori būti įvelti į 
vaidinimą: trokšta jame daly
vauti! Ar reikia atimti jiems 
malonumą? Sugestija nėra pri
valoma, tik impulso iššaukta. 
Bet gal nekenksminga.

Baigmės žodžiai tebūna to
kie; “Antrasis kaimas” pateisi
no savo gimimą! Jo bendrinin
kai ieško, darbuojasi, seka sve
timus analoginius vaidinimus, 
mokosi ir tobulėja. Leiskim 
jiems paruošti naujus ir naujus 
spektaklius! Jų satyra gali bū
ti dar tobulesnė, jų vaidinimai 
bus dar patrauklesni: nūdienos 
pažanga teikia tam pilną garan
tiją.

Ex catedra: vertinimo apžval
goje bandžiau kalbėti apie įvai
rius dalykus. Bet viduje kun
kuliavo dėl jaunatvės darbų ir 
pasisekimo džiugesys. Siūlau 
tuo džiaugsmu su manimi pasi
dalinti.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago

Vlrginia 7-7258-59

Dail. Vytautas Raulrnaitis (kairėje) ir dail V. K. Jonynas šnekučiuo
jasi Jonyno dailės darbų parodoje “Gallery International” patalpose, 
Clevelande. Nuotrauka V. Pliodzinsko

KRIKSTASUNIS ĮAMŽINO 
MAIRONĮ MUZIKOJE

Atkelta iš 3 pusi.
da tai, kad beveik visiškai ne
turime savų, meniniai vertin
gesnių šios rūšies kūrinių. Kuk
lią pradžią šioje srityje yra da
vę Velička, A. Mackus ir J. Ig- 
natonis savo sceniniais vaizdais. 
Tačiau nei vienam iš jų nebuvo 
parašyta originalios muzikos 
ir įvykę pastatymai išėjo mo
zaikiniai, labai nelygaus meni
nio lygio.

Amerikoje populiarūs ‘musi- 
cals’, atrodo, neranda pasekėjų 
lietuvių rašytojų ir kompozito
rių tarpe. O tokie veikalai ga
lėtų paplisti ir jie nebūtinai turi 
būti vien, taip vadinamo, leng
vosios muzikos žanro. Eilė gar
sių pasaulinių kompozitorių yra 
taipgi sukūrę vertingos chori
nės, solo ir iliustracinės muzi
kos įvairiems draminiams vei
kalams.

— Būdamas a. a. muz. Stepo 
Sodeikos pasirinktas jo įpėdiniu, 
kartu su juo dirbęs eilę metų, 
kaip vertinate a. a. S. Sodeikos 
nuopelnus “Dainavai” ir kaip 
užpildot spragą, jo netekę?

— Stepas Sodeika buvo išla
vintas muzikas, nuoširdus pat
riotas ir atsidavęs lietuviškos 
muzikos skleidėjas. Gal iškiliau
sias jo bruožas tačiau buvo kil

ni, aukštos kultūros asmenybė. 
Jis niekada nėra leidęs savęs 
įtraukti į bet kokias asmeniško 
pobūdžio intrigėles ar ginčus. 
Jo vairuojamas Dainavos an
samblis sugebėjo pergyventi il
gą virtinę besikaitaliojančių 
tremties metų nuotaikų ir išsi
vystė į vieną svariausių lietu
viškos dainos vienetų laisvaja
me pasaulyje. Stepo Sodeikos 
pagarba lietuviškai dainai tapo 
neginčijamu dainaviečių įstaty
mu. Nemanau, kad bus lengva 
užpildyti jo paliktą spragą. Bet
gi tikiuosi, kad jaunatviška dai
naviečių energija bei pasišven
timas ir toliau ves juos tobu
lėjimo keliu ir šis choras dar 
ilgus metus palaikys lietuvių 
širdyse tėvynės meilę ir ilgesį.

Norėdami tinkamai pasiruoš
ti išpildymui sudėtingesnių kū
rinių, dainaviečiai repetuoja 
darbo metų bėgyje du kartu sa
vaitėje. Įskaitant atskirų balsų 
mokymą, tokia tvarka reikalau
ja nemaža laiko iš dalyvių ir 
ypatingai vadovų, šį darbą dir
bome su Stepu Sodeika beveik 
10 metų, kartu pasidalindami 
ir pasirodymais scenoje. Šią va
sarą Chicagoje įsikūrė muzikas 
Petras Armonas, užimdamas 
šv. Kryžiaus parapijoje vargb-

(Atkelta iš 2 psl.) 
įprastai ilgom fermatom ant žo
džio “vėlo”. Ir baigiant ariją, 
solistei pasukus veidą profiliu, 
regėjos tikros tragiškosios vaiz
das. Sekančios dvi anglų dainos 
— F. Bridge “Oh that it were 
so!” ir R. Hageman “Do not 
go, my love” — buvo romansų 
pobūdžio. Jų sentimentą solistė 
itin jausmingai pavaizdavo, pa
sinaudodama atitinkamu balso 
tembru. Deja, aukštose gaidose, 
Kojelienė prarasdavo kontrolę 
ir ypatingai ilgesnėse frazėse 
turėjo tiesiog fiziškai gaidas pa
gaminti. Rečitalis baigėsi Gaile- 
vičiaus, Žilevičiaus ir K. V. Ba
naičio dainomis.

Žilevičiaus “Ratuose” trūko 
aštresnio humoro, tačiau Ba
naičio “Atsiminimuose”, “Obe
lų žieduos” ir “Tulpėse” prie- 

nininko vietą, šalia savo tiesio
ginių pareigų jis sutiko stoti 
talkon ir Dainavos ansambliui 
sunkiame repeticijų darbe, o 
taip pat ir scenos pasirodymų 
blizgesy. Jo pirmą, kaip chorve
džio, pasirodymą Chicagje pa
matysime šios'žiemos Dainavos 
koncerte, kuriame jis diriguos 
dalį programos.

VL Rmjs 

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas, Atvykit į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ištikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

kaištų nerandama, žodžiai buvo 
aštriai tariami ir suprantami. 
Solistei sukuriant impresionis
tinę atmosferą, muzika pulsuo
ja. Kaip ir prancūzų dainose, 
atskiros frazės čia įgauna nuo
stabų skambesį. “Atsiminimo” 
paskutinioji “naktis” ypatingai 
gražiai užbaigta.

Besiklausant K. V. Banaičio 
dainų, man dar kartą paaiškė
jo, kad “Jūratės ir Kastyčio” 
operos autorius yra gal mūsų 
pats didžiausias kompozitorius. 
Amerikietiškojoj visuomenėje 
Čiurlionį pristatyti būti} beveik 
neįmanoma — jis perdaug lėkš
tas dėl to, kad jo muzika yra 
perdėm eklektiška. Gi Banaitis 
kur kas ryškesnis bei savites- 
nis kompozitorius. Nors ir jo 
muzika kartais primena Hugo 
Wolf, bet tai tik melodijų ele- 
giškumu ir harmonijų rafinuo
tumu. Rečitalio metu tokiam 
įspūdžiui susidaryti padėjo ir 
solistės akompanuotojas Frede- 
rick Schahvecker. Jis tiek pat 
meilės ir meno įdėjo ir į lietuvių 
kąmpozitorių dainas, kaip ir į 
kitų tautų reprezentantų kūri
nius. Jo menas V. Kojelienės 
vokalinius trūkumus bei techni
kos klaidas labai vykusiai iš
balansavo. Be jo rečitalis galė
jo būti tik pusiau toks geras.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

KANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday ........... 9:00 A.M.-4:00 P.M.
VVednesday .. Closed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday .............  9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marųuette Parke - - Amerikos Lietuviii Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

ILLINOIS GRovehill 6-7575

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.
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Česlovas Janusas Audringa jūra
Iš Čiurlionio galerijoje lap kričio 7 atidaromos parodos

FILMŲ ĮVAIRUMAI
SEMĖNIENESTASE

B. Shaw meilės istorija

New Yorko laikraštininkai, 
po “My Fair Lady” filmo prem
jeros, atsistoję entuziastingai 
sukėlė ovacijas. Taipgi Chicagoj 
pereitą savaitę publika stovėjo 
šešias valandas žvarbiame vė
juje gatvėje, kad pamatytų at
vykstančias j premjerą žvaigž
des. Visi bilietai buvo išparduo
ti prieš keletą mėnesių.

Šitaip nepaprastai pakilia 
nuotaika sutiktas muzikalinis 
filmas, pastatytas pagal George 
Bemard Shaw 1912 m. parašy
tą komediją “Pygmalion” anų 
laikų garsiai anglų gražuolei, 
47 m. amž. artistei Beatričei 
Campbell, kuriai jis pats nebu
vo abejingas.

Ir nuo tos gimimo dienos 
prieš 52 m., vėliau perėjęs į 
muzikalinę formą scenoje 1956 
m. kovo mėn. New Yorke, “My 
Fair Lady” buvo visad tik di
džiausias pasisekimas, dabar 
tapęs ekrano klasiku. Frederick 
Loewe grakščioji muzika ir 
Alan Jay Lerner užkrečiamoji 
lyrika (jis parašė knygą ir ek
rano tekstą) buvo priežastis, 
kad “My Fair Lady” sumušė 
rekordą scenoje. Ėjęs vien tik 
New Yorke Broadtvay scenoje 
6’į metų, užsidarė 1962 m. rug
sėjo mėn. po 2,717 spektaklių. 
Taipgi Chicagoje gastroliavo ke
letą metų, vis pakartotinai su
grįždamas, bei kituose didmies
čiuose, tiek JAV, tiek Europoje 
ir kitur. Todėl nenuostabu, kad 
18 muzikalinių numerių taip iš
garsėjo, jog buvo išversti j 9 
kalbas (vokiečių, italų, ispanų, 
japonų, danų, švedų, hebrajų, 
protugalų ir olandų).

1937 m. britų filmų gaminto
jas Gabriel Pascal pastatė fil
mą “Pagmalion” su Leslie Ho- 
ward ir Wendy Hiller, laimėda
mas tarptautinį įvertinimą ir 
1937 m. Akademijos premiją už 
geriausią ekrano tekstą.

Ir taip po “Kleopatros”, šis 
yra vienintelis filmas, sukėlęs 
nepaprastą dėmesį visame pa
sauly ir tai be krislelio jokių 
skandalų ar teismų bylų.

Per visą savo pusės šimtme
čio filmų gaminimo laikotarpį 
Warner Bros. bendrovė niekad 
nepaskyrė tiek dėmesio vienam 
filmui kaip šitam garso bei 
vaizdo technikai pagerinti. Ga
mintojas Jack L. Wamer pa
naudojo “Super Panavision 70" 
tobuliausiom spalvom išgauti ir 
šešių takų stereofoninį garsą 
— duodantį stebuklingą efektą, 
kad publikaai gaunasi įspūdis, 
jog ji girdi “gyvą” orkestrą ir 
“gyvus” balsus.

Šio filmo pastatymas kainavo 
17,000,000, sumokant vien už 
teksto teises 5% milijono dol. 
(1962 m.) — aukščiausią kainą 
filmui.

Fonetikos prof. Henry Higgin

susilažina su pulk. Pickering, 
kad per šešis mėnesius jis iš
mokytų biauriausiu žargonu 
kalbančią mergaitę, kaip gat
vės gėlių pardavėją Elisą Doo- 
little, jog visi palaikytų ją ku
nigaikštiene. Prasideda sunkios 
pamokos profesioriaųs namuo
se. Pagaliau mokinė pradeda 
kalbėti puikia anglų “karaliaus 
kalba”. Ambasadoriaus baliuje 
ją palaiko vengre ir karališko 
kraujo. Profesorius triumfuoja 
laimėjime. Mokinė gi pamilsta 
profesorių ir pabėga pas jo mo
tiną, Profėsorius, netekęs jos, 
supranta, kad jis “ne tik pripra
to prie jos veido, pasiilgsta jos 
balso”, bet ir visas gyvenimas 
jam, užkietėjusiam viengungiui, 
nemėgstančiam moterų ir besi
rūpinančiam vien savimi — ne
mielas be jos. Kai ji sugrįžta 
ir profesorius užklausia; “Eli
za, where the devil are my slip- 
pers?”, jauti, kad po tuo gru
biu shavišku išsireiškimu sly
pi laiminga pabaiga dviem kil
niom širdim.

Elizos rolėje Audrey Hep-

burn, savo 13-tame filme, buvo 
paimta todėl, kad ji skaitoma 
filme tikra “apdrauda" — už
tikrintu pasisekimu. Broadway 
scenoje Elizos rolėje istoriją su
kūrė Julie Andreios, tada 19 
m., bet niekad nevaidinusi filme 
(dabar su didžiausiu pasiseki
mu Walt Disney pagriebta “Ma
ry Poppins” rolei). Hepburn, 
gavusi “Oscarą” savo pirmaja
me filme “Roman Hdliday” var
gingos gėlių pardavėjos rolėje, 
kalbančios vad. “cockney” žar
gonu ne taip ryški. Gimusi Bel
gijoje, šioji aristokratė išauk
lėta bei išmokslinta Anglijoje 
ir Šveicarijoje. Prasčiokės rolė 
ir keiksmai kiek svetimoki jai. 
Tačiau ambasadoriaus baliuje, 
su deimanto tiara (seninau dė
vėtą Hesse princesės Alice, 
prieš jai tampant cariene) ji 
spindi nepamainoma savo didy
be, laikysena ir kalba.

| Rex Harrison prof. Henry 
Higgns rolėje jau net 1,007-tą 
kartą vaidina (Broadway sce
noje įamžinęs). Jis taip natūra
lus, taip įprastai talentingas, 
kad tikriausiai už šią rolę lai
mės Akademijos premiją, ku
rią vos negavo už Cezario rolę 
“Kleopatroje”. Jo nepaprastai

apšlifuotame vaidiname joks 
niuansas nėra praleistas

Alfred Doolittle, Elizos tėvo, 
rolėje Stanley Hollowav yra vie
nas tų retų aktorių, karalienės 
Elzbietos apdovanotu Britų im
perijos ordinu.

VVilfrid Hyde - White (dar 
pažinojęs B S’navv) — pulk. 
Pickering — įtikinantis aristo
kratas Gladys Cooper — prof. 
motina — žavi dama, nemanda
gaus sūnaus nepakelianti.

Hepburn, Harrison. ITolloway, 
veteranas režisierius George Cu- 
kor, rūbų kūrėjas Cecil Beaton 
ir eilė kitų talentų nušienaus 
“Oscaro” statulėles sekantį pa
vasarį... Tai, tikriausiai, gali 
būti filmas, daugiausia nunešęs 
premijų. Po “Gone VVith the 
Wind” (1939 m.), šis bus ant- 
raasis filmas, einąs po 25 m. 
ir ilgiau visame pasaulyje.

Scenoje arklių lenktynės — 
Ascot praėjo su didžiausiu pa
sisekimu. Tai buvo prabangos, 
didingumo zenitas. Ekrane, nors 
laikytasi scenos balta - juoda 
spalvos elegantiškumo, ir ste
reofoninis arklių kanopų, besi
artinančių ir nutolančių, garsas 
sukėlė efektą, pats vaizdas liko 
blankesnis už scenos. Užtat am
basadoriaus balius, kur Eliza 
triumfuoja, savo karališka di

dybe bei pompa tiek pralenkia, 
kad jokia scena nepajėgtų to 
sukurti. Taipgi Viktorijas lai
kų Londono karališkoji opera, 
Covent Garden, vaisių ir gėlių 
turgus taip autentiškas, kad ne
sinori tikėti, jog tai yra Warner

ŽIEMINIŲ 
LANGŲ 

IR DURŲ
• STAINLESS

• ALUMINUM

• NYLON-V1NY1

• RAUDONMED

• PUŠŲ

• SPALVOTO

GARANTUOTI
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

A-l MODERN HOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavhnas tel.:

CL 4-4600

studijoje, ne pačiame Londone, 
sukurta. Puikus laiko praleidi
mas — meniską pramo'gS visai 
šeimai.

Žmogaus siela lyg vanduo: iš 
Dangaus ateina, į Dangų ir grįž
ta.

— J. W. Goefhe

RADIO — TV TAISYMAS
Pranas Kašuba

Tel. 863-2411 
1825 S. 50th Ct., Cicero, III.

M OVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047_W_67 PL_WA 5-8063

► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Slaplewood Avė.

Chicago 20, III.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupys’te pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi- 

■ rinktus reikmenis Kalėdoms.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago 29, Illinois

KALĖDINĖS DOVANOS
1 LIETUVĄ

Norite pasiųsti ypa
tingas dovanas — 
automobilius, šal
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius? 
Reikalaukite naują
jį katalogą.

Norite pasiųst nuo
savų daiktų siunti
nį? Ar pirkti pre
kes iš mūsų sandė
lio?
Reikalaukite iš mū
sų muitų sąrašą.

Norite pasiųsti 
maisto siuntinį — 
standartinį ar iš 
Jūsų pasirinktų 
maisto produktų?
Reikalaukite naują
jį katalogą.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. 
220 South Statė Street, Chicago 4, Illinois

Telefonas — WA 2 - 9354

Skyrius: 2618 West 63rd Street, WA 5-2466

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotojų.

Artistic Beauty Salon
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

VANDER WAGEN
(i Sinclair\\ 

HEATING // 
.. OiL /Z

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

±jmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

TAUPIOS ATOSTOGOS
7 puikios dienos slaptingoj PUERTO RICO. Jeto trans- 
portacija, viešbutis, maistas ir ekskursijos . . $286.00.

6 dienos LAS VEGAS — lėktuvo transportacija su 
šampanu, maistas ir ekskursijos......................  $188.00.

17 dienų kelionė į istorinę MEXIC0, buso transportaci- 
ja, viešbučiai, maistas ir įvairios ekskursijos $255.25.

10 dienų kelionė tropikinėse BAHAMA salose su “Tro- 
pic Rover” laiyu ...............%................................$115.00.

11 dienų kelionė į SAN FRANCISCO, LOS ANGE
LES ir LAS VEGAS Jeto transportacija ir viešbu
čiai ....................................................................... $258.00

Nemokamai patarnaujame visokių kelionių bilietais, pasais ir 
rizom.

Skambinkite dėl visų transportaeijos informacijų
pirmadienio iki penktadienio, 10 — 4 šeštadienįVai. 9 — 7

SOCIETY TRAVEL, INC.
A. ir V. KR1KŠTOLAIČIAI

162 North Statė St. Room 918

Chicago RA 6-1785

ir

ANGLYS

I

Tel. PR 6-8998

sąskaitas

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

PINIGAI {NEŠTI

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele- 
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:30 po pietų

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

bukma ANTRAD. ir PENKT..................... .. . 9 v. r. iki 6VALANDOS: PIRM, ir KETV ........................... 9 v. r. Iki 8
ŠEŠTAD. 9 v. r. liti 13 v. d. Trečlad. uždaryta

l

STEIN TEXTILE CO.

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Textiie bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
> TELEFONAS — HARRISON 7-8737

"j& Jefferson St., Chernin’s aikštėje
K Atdara kasdien Įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. iki B:30 vak.
& Pirmadieniais uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiau {

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

----------------------------------- —--------- ---- —------------
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN C ASU AUT Y & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-s

O'MAllff and McKAV. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-52O4J

0



Jonas Rimša Pajacai

• Nauja vaidyba ir nauji na
riai Menininkų klube. Chicagos 
Lietuvių menininkų klubas sa
vo visuotiniame susirinkime 
Bpalio mėn. 25 d. išrinko naują
ją vaaldybą: pirm. P. Gaudys, 
Vicepirm. J. Mulokas, sekr. A. 
Petrikonis, ižd B. Macevičius 
ir valdybos narys spaudos rei
kalams J. Daugvila. Pastaruo
ju laiku Menininkų kiuban įsto
jo visa eilė naujų narių, klubas 
paaugo visa dešimtine veiklių 
ir kūrybingų žmonių, kurie ti
kimasi įneš naujos energijos, 
pagyvins bei praplės ligšiolinę 
klubo veiklą. Menininkų klubo 
naujieji nariai yra: poetė Julija 
Švabaitė, rašytojas J. Ignatonis, 
dail. Adolfas Valeška, dail. Br. 
Jameikienė, dail. J. Daugvila, 
arch. Vyt. Peldavičiue, arch. 
Vyt. Vepštas, laisvųjų menų 
bakalaure H. Vepštienė, akto
rius Vyt. Juodka ir aktorius 
Alg. Dikinis.

• J. Rimšos darbų paroda 
Buenos Aires, Argentinoje. Š. 
m. rugsėjo 28 d. Buenos Aires 
mieste atidaryta 20-ji iš eilės 
dail. Jono Rimšos paroda. Iš
statyti 25 kuriniai. Ryšium su 
parodos atidarymu “Argentinos 
Liet. Balso’’ (1239 nr.) paskelb
tame pasikalbėjime J. Rimša 
pasakojas, kad pirmąją parodą 
jis organizavęs prieš 32 metus,

Tel. GRovehill 6-7875
ALF. STAHČIAUSKAS — 
HEATING and COOUNG 

Hld,mų tr laidymų Irengimaa) 
7304 So. Rockvrell Street

CHICAGO 2», ILL.

WESTERN AUTO SERVICE!
PAGRINDINIS IR SMULKŪS

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4818 S. Western Chicago 9, Iii. 
Sav. St. Sčerba LA 3-1790

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. VVestern Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

♦ »■»♦♦♦♦♦♦♦♦« »♦»♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ 
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS 
2549 W. 69th St. n a. PR 6-1063
♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦

M O V I N G
Apdraustas per kraustyme 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 8 Lltuanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882 

jam esant Buenos Aires Meno 
akademijos studentu. Tapytojo 
J. Rimšos darbus yra įsigijęs 
Bolivijos bankas, Istorinis tau
tos muziejus, Wildestein galeri
ja Argentinoje, Čiurlionio meno 
galerija Chicagoje, privatūs me
no rinkėjai įvairiuose P. Ameri
kos kraštuose, lietuviai keliuo
se kontinentuose ir kt.

Būdamas Valst. Bolivijos me
no akademijos direktorium ir jo
je profesoriaudamas, J. Rimša ai 
gą išdalindavęs neturtingiems 
studentams. Jo paruoštų meni
ninkų yra visoje Pietų Ameri
koje.

Šiemetinis Nobelio literatūros 
premijos laureatas prancūzas Jean- 
Paul Sartre, kurio filosofinį mąs-1 
tymą ir literatūrinę kūrybą plačiai 
aptaria (Ir. Juozas Girnius naujau
sioje savo knygoje “Žmogus be 
Dtevo”.

• Česlovo Januso tapybos 
darbų paroda lapkričio mėn. 7 
d., 7 vai. 30 min., atidaroma 
Jaunimo centre, Chicagoje. Ją 
rengia Amerikos Liet. dail. s- 
ga. Česlovas Janušas yra vienas 
iš tų realistinės krypties daili
ninkų, kurių kūryboje yra ryš
kiai užakcentuotas ryšys su Lie
tuva. Gyvendamas tėvynėje, jis 
ypatingai buvo pamėgęs Palan
gą, gaivališkąją Baltiją ir jos 
romantiškus krantus. Jeigu jo 
lietuviški gamtovaizdžiai pilni 
ramybės ir idilinio pasiilgimo, 
tai jūroje C. Janušas dažnai 
dramatiškas ir Veržlus, kaip 
nuolat besikeičiančios jūros 
nuotaikos. Vienodai pajėgus ak
varelėje ir aliejinėje tapyboje 
jis yra sukūręs daugybę gamto
vaizdžių, kurie išbarstyti beveik 
po visą pasaulį.

Begyvendamas Amerikoje yra 
įsijungęs į eilę Amerikos meno 
organizacijų ir, dalyvaudamas 
parodose, laimėjo nemažai pre
mijų. 1957 m. Art Lcage of 
Long Island “First in Water 
Color”; 1959 m. — "First in 
Oil” VVindsor Newton speciali 
premija; 1963 m. St. Luke’s 
Guild parodoje gavo premiją už 
akvarelę.

1931 m. baigęs Meno mokyk

lą, Česlovas Janušas perėjo ilgą 
kūrybos bei pedagoginio darbo 
kelią. Dėstė meną eilėje viduri
nių mokyklų ir buvo Dailiųjų 
amatų mokyklos direktorium. 
Taip pat nemažai dirbo valsty
biniame teatre, sukurdamas de
koracijas St. Santvaro “Kaimy
nams”, Vienuolio - Žukausko 
“Prieblandai”, Stasio Šimkaus 
operai “Pagirėnams”.

Ypatingai C. Janušas yra 
stiprus akvarelėje, kurios tech
nika iš dailininko reikalauja la
bai tvirtos rankos ir nedvejojan
čio įgudimo. Kai 1937 m. Lietu
vos dailininkų sąjunga surengė 
jo parodą, tai kauniečiai išpirko 
64 paveikslus.

Amerikos Lietuvių dailininkti 
s-ga, rengdama šią parodą, no
ri suteikti dailininkui progą pa
sidalinti su lietuviška Chicagos 
visuomen savo kultūriniais per
gyvenimais. V. V.

• Paminėtas “Amerikos pir
ty” autorius. Ok. Lietuvoje pa
minėta lietuvių dramaturgijos 
pionieriaus, “Amerika pirtyje” 
autoriaus A. VilkutaiČio - Ke
turakio 100 m. gimimo sukaktis. 
“Lit. ir Menas” (40 nr.) A. Vil- 
kutaitį tepaminėjo vos keliomis 
eilutėmis, pažymėdamas, kad 
dramaturgas buvęs “buržuazi
nių pažiūrų publicistas”. Primin
ta, kad “Amerika pirty” buvusi 
populiari ir Amerikos lietuvių 
mėgėjų teatro scenoje.

• Rašytojas Vincas Ramonas 
verčiamas latvių kalbon. Vinco 
Ramono knyga “Dulkės raudo
name saulėleidy” greitu laiku 
pasirodys latvių išeivijos knygų 
rinkoje. Tą mūsų rašytojo kū
rinį išvertė latvių kalbon ir 
spaudai paruošė Emilis Skuje- 
nieks. Knygą leidžia A. Eglitis 
leidykla Mineapolyje JAV-se, 
kuri savo laiku Vokietijoje yra 
išleidusi latviškai Vinco Ramo
no “Kryžius”.

• Išleidžiamas literatūros 
metraštis. Lietuvių spaustuvė 
Londone dabartiniu metu renka 
literatūros metraštį “Pirmoji 
pradalgė”. Tai bus pirmas Nidos 
knygų klubo naujausios mūsų 
rašytojų kūrybos almanachas, 
kuris ketinama leisti kas metai 
Pirmame metraštyje - almana
che dalyvauja 30 lietuvių rašy
tojų.

• Dail. J. Pautieniaus rengia
mą parodą Bostone globoja vie
tos Lietuvių Bendruomenės val
dyba. Paroda bus atidaryta lap
kričio mėn. 7 d. 6 vai. 30 min. 
vak. Tautinės sąjungos namuos. 
Dail. J. Pautienius parodoje iš
stato apie 30 savo tapybos kū
rinių, kurių dauguma nutapyta 
1963—1964 metais.

• Lietuvių dailininkų parodos 
Australijoje. Rugsėjo 29 — spa
lio 12 d. Melbourne, Australijo

PARDAVĖJAI:
Fred Garaci

Leo Ciaranino
Edivard McCarthy

Charles Kane

Parduodamas 4 durų SEDAN, pilnai įrengtas: Automatine trans
misija, radio, šildytuvas, Power steering, baltos padangos (White 
Wall Tires), mėlynas stiklas (Blue glass).

Viso pilna kaina .. $2,475

je, buvo atidaryt aa dail. Henri
ko Šalkausko individualinė kū
rinių paroda. Buvo išstatyti 27 
kūriniai. Dailininkas yra atžy
mėtas visa eile premijų. Jo dar
bų turi įsigijusios visos Aust
ralijos meno galerijos. Prieš mė
nesį H. Šalkausko darhų paroda 
vyko Adelaidės mieste ir buvo 
labai teigiamai įvertinta.

Spalio 16 d. Sydnev mieste 
atidaryta dail. V. Rato dailės 
paroda. Ji truks iki spalio 31 
d. Išstatyta 32 kūriniai — dau
giausia lino, medžio ir gipso 
graviūros.

• Dail. J. Mieliulis šiais me
tais atsisakė nuo pedagoginio 
darbo amerikiečių aukštesnėse 
mokyklose, nes pasiryžo užbaig
ti tapyti keletą monumentalių 
tapybos darbų.

• Wl<JSENSCIlAFTLlClrER 
DIENS FUER OSTMITTELEU- 
ROPA. Herausgegeben vom Jo- 
hann - Gottfried - Herder - In- 
stitut, Marburg an der Lahn. 
Jahresgang 14. August 1964.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYAIA

2443 WEST 63rd STREET
Telef, PR 8-6883 PR 8-0884
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VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. .. Tel. OLympfc 2-1068

STEPONAS C. LAKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
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ANTANAS M. PHILUPS
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JURGIS F. RUDMIN
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POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

PETRAS BIELIONAS
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Pasinaudokite Draugo „Oassified“ skyriumi.

Užtikrinkite savo ir savo šeimos ateiti šiandien

DR. VLADAS ŠIMAITIS
2737 West 43rd Street Telef. CL 4-2390
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IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $2-98

B1DVVEISER BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles $3-59

Heft 8. Atskiro numerio kaina 
DM 2. -

Dr. R. Grenž iš lenkų šaltinių 
informuoja apie “Archeologi
nius tyrinėjimus Žalgirio mūšio 
teritorijoje”. Kasinėjant nuo 
1958 m. rasta visa eilė ginklų, 
Ordino, Lietuvos, Prūsijos ir 
Lenkijos monetų, jaunų vyrų 
skeletų. Vietovėje Faulen (Os- 
terodės apskr.), kur buvo lietu
vių kariuomenės stovykla, ras
ta XV a. masinis kapas. Dar 
nepavyko rasti buv. Tannenbcr- 
go bažnyčios, kurioje Jogailos 
įsakymu buvo palaidoti žuvę ba
jorai (psl. 281--283). Skyriuje 
“Zeitschriftenschau” dr. P. Rėk
laitis aprašo “Gimtosios Kal
bos” žurnalo Nar. 1—18 (1958 
—1962) turinį, iškeldamas šio 
žurnalo reikšme lietuvių dvasi
niam gyvenimui užsienyje ir 
lietuvių kalbos kultūrai aplamai, 
fo paties bendradarbio parūpin
tas ištrauktais vertimas “Nau
jos instrukcijos paminklų ap
saugai Lietuvoje”, paskelbtas 
kitame šio žurnalo numeryje 
(September 1964. Heft 9., psl. 
339—341). irs)

DRAUGAS,’šeštadienis, 1964 m. spalio mėn. 31 d. T

------ --------= K
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu- ' 

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 

valandos vakaro.
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.
Redaguoja Audronė Valaitytė ir Laima Poskočimaitė

Medžgiaga siųsti: 6641 S. Maplewood Avė., Chicago 29, III.

SIU DIENU LIETUVIS STUDENTAS
Pirmieji lietuvių studentai jau 

yra plačiai įsitvirtinę Amerikos 
gyvenime ir lietuvių kolonijose. 
Šie pirmūnai ne tik pirmauja 
Amerikos kultūriniame, politi
niame, bet ir savo profesiniame 
gyvenime, be to, jie yra veik
lūs lietuvių bendruomenės na
riai. “Senųjų” studentų pergy
ventos studentiškos dienos pa
dėjo jiem įsikurti naujoj tėvy
nėj ir tapti pavyzdingais veikė
jais. Šie studentai sekė šias gai
res, kurias jie pasirinko 1951 
metais:

1. Sujungti visus JAV akade
minėse institucijose studijuojan
čius lietuvius ir lietuvių kilmės 
studentus.

2. Reprezentuoti juos lietu
viškoje bendruomenėje, JAV 
įstaigose, bei tarptautinėse or
ganizacijose.

3. Organizuoti bendrą studen
tų veiklą lietuvybei išlaikyti, 
Lietuvos laisvei atgauti ir ruoš
tis išlaisvintos Lietuvos atsta
tymui. šiame darbe Sąjunga de
rina veiklą su Lietuvių Bend
ruomenės ir politinių veiksnių 
akcija.

4. Rūpintis studentams studi
javimo galimybių sudarymu bei 
pagerinimu, juos informuojant 
ir organizuojant medžiaginę pa
ramą.

5. Rūpintis socialiniais ir kul
tūriniais studentijos reikalais, 
skatinant ir palaikant glaudų 
studentų tarpusavio bendradar
biavimą.

Po keturiolikos metų keletas 
tūkstančių lietuvaičių bei lie
tuvių baigė aukštąjį mokslą, 
šimtai jų įgijo magistro laips
nius, o keletas šimtų apvaini
kavo daktaratais, šiandiena 
JAV ir Kanadoje pats didžiau
sias skaičius lietuvių studentų 
studijuoja universitetuose ir 
lanko kitas aukštąsias institu
cijas. Ne tik lietuviai, bet ir vie
tinis jaunimas perpildė univer
sitetus. šis studijuojantis jauni
mas, šiais metais, sudaro vadi
namą "war crop” kartą.

Jaunimas, kuris gimė Vokie
tijoje, 1946 m., atsidūręs Ame
rikos ir Kanados kraštuose, bai
gęs šių kraštų pradžios mokyk
las ir gimnazijas, šiandien jau 
studijuoja šių kraštų universi
tetuose. Studentas, išauklėtas 
amerikietiškoj dvasioj ir aplin
koj, susidūrė su dilema, kas jis 
yra: ar amerikietis ar lietuvis, 
ar Amerikos lietuvis, ateivis, 
imigrantas, D. P., ar kas nors 
kitas?

Šių dienų dalis studentų jau 
turi užtektinai pinigo lankyti 
valstybinius universitetus, ku
riuose neegzistuoja jokia lietu
vių kolonija. Čia lietuviška stu
dentiška veikla pradeda mirti, 
ir netrukus lietuviai studentai 
integruojasi bendroj studentiš
koj veikloj. Kiti studentai, ku
rie pasirenka vietinių kolonijų 
universitetus, kur gyvuoja lietu
viškos kolonijos, dar rodosi lie
tuviškoje veikloje, tegu ir dau
giau tik socialinio pobūdžio.

Anų “senų” dienų studentai 
buvo neturtingesni už šios die
nos studentus ir būrėsi tuose 
universitetuose, kuriuose moks
las buvo pigesnis. Tas nedaval- 
gęs studentas vis dėlto rado 
laiko ne tik įsigyti aukštąjam 
mokslui, bet rūpinosi ir savo 
kolegės-os materialine būkle, rū
pinos ir visos Lietuvos ateitimi, i 

šiandien jaunasis studentas so
tus, pasitenkina savaitgaliu, ka
da jis gali savo artimiausią 
kviesti į pasimatymą, jam yra 
daug svarbesnis įvykis, jeigu 
jo universiteto futbolo komanda 
laimėjo rungtynes, o apie ki
tus pasaulio įvykius jis mažai 
ir galvoja. Lietuvių kolonijos 
veikla jam tampa tiktai vyres
niųjų reikalas, o apie Lietuvos 
jaunimą ir Lietuvos ateitį jis 
dar mažiau galvoja. Lietuviškos 
jaunimo ideologinės organizaci
jos studentui duoda progą jas 
panaudoti savo socialinei pro
gramai įvykdyti.

Lapkričio mėn. 26—30 d. stu
dentės ir studentai iš visų Ame
rikos ir Kanados vietovių su
važiuos į Detroitą, į visuotinį 
studentų suvažiavimą. Čia, Stat- 
ler Hilton viešbutyje, jie nagri
nės dabartinį studento tipą ir 
bandys jį apibūdinti. Šią temą 
praves kol. Kęstutis Žygas ir 
Antanas Saulaitis, S. J., o 
kiekvienas suvažiavimo dalyvis 
turės progos išreikšti taipgi ir 
savo nuomonę diskusijų laiku. 
Be šios temos nagrinėjimo bus 
ir sąjungos veiklos pranešimai, 
rezoliucijų paruošimai, dailės 
paroda, spaudos paroda, dainos, 
šokiai ir t. t.

Detroito studentai kruopščiai 
ruošiasi primti visus studentus, 
kurie tik galės atvažiuoti j šį 
visuotinį suvažiavimą. Laukia
me Jūsų pasisakymų apie da
bartinį lietuvį studentą šiame 
suvažiavime.

LSS visuotinio suvažiavimo 
Detroite programa

Ketvirtadienį, lapkričio 26 d. 
Registracija — 12 v.
Skyrių veiklos pranešimai — 3 v. 
LSS seminaras — 4 v.
Atskirų ideologinių organizacijų 

vakarai.
Penktadienį, lapkričio 27 d.

Atskirų komisijų posėdžiai — 
9 -11 v.

Suvažiavimo atidarymas — 12 v. 
30 m.

Diskusijos tema “Dabartinis lie
tuvis studentas — 1 v. 30 m.

Jaunųjų menininkų parodos ati
darymas — 7 v. 30 m.

Susipažinimo vakaras — šokiai
— 9 v. 

šeštadienį, lapkričio 28 d.
Diskusijų tęsimas ir užbaigimas

Dalios Koklytės ir Algio Luko vestinės rugsėjo 6 d. Šv. P. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marųuette Pk., 
Chicagoje. Iš kairės į dešinę pamergės Milita Lemo naitė, Lilė Gedvilaitė, Lydija Koklytė ir nuotaka Da
lia Koklytė. jaunavedys Algis Lukas, pabroliai Ry mautas Lukas, Vytas Lukas ir Algis šlapkauskas.

Nuotr. V. Noreikos

Posėdis, planuojant Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą. Kairėje Pa 
šaulio lietuvių bendruomenės vicepirm. Vytautas Kamantus

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESUI RUOŠIANTIS

PLB valdybos, JAV LB cent
ro valdybos, Kanados LB krašto 
valdybos, jaunimo organizacijų 
ir jaunimo spaudos atstovų pa
sitarimas, įvykęs 1964 m. rug
sėjo 19—20 dienomis Tabor 
Farmoje, Sodus, Mich., vaišin
goje PLB valdybos pirmininko 
Juozo Bačiūno globoje, išklau
sęs PLB valdybos narių inž. V. 
Kamanto bei M. Lenkauskienės 
pranešimų ir išdiskutavęs Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so šaukimo reikalą, tikslus bei 
uždavinius, sutarė:

1. Pasitarimas pritaria Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
šaukimo minčiai, nes toks kon
gresas, burdamas pasaulio lie
tuvių jaunimą vienon vieton, 
įgalins apžvelgti dabartinę jo 
padėtį laisvojo pasaulio kraš
tuose ir padaryti reikiamas iš
vadas jo kultūrinei, visuomeni
nei, sportinei, Lietuvos laisvės 
kovos ir kitokiai veiklai.

2. Kongresui siūloma 1966 
metų Darbo dienos savaitgalio 
data — rugsėjo 3—5 — ir vie
ta Detroitas, Clevelandas ar ku
ris kitas JAV vidurio miestas.

3. Kongreso rengimo komite-

9 - 12 v.
Paskaita — Iv.
Prof. J. (Ereto paskaita — 3 v. 
Suvažiavimo uždarymas — 4 v. 
Dramos rečitalis — Martinaitytė 

ir Kelečius — 7 v. 30 m.
Šokiai — 9 v.

tą sudaro PLB valdyba: ji kvie
čia penkis šio komiteto narius, 
kiti nariai jos kvietimu deleguo
jami JAV ir Kanados lietuvių 
jaunimo organizacijų.

4. Rengimo komitetas išsiren
ka darbo prezidiumą ir techniš
kiems kongreso darbams Suda
ro atitinkamas komisijas, išsky
rus finansų komisiją, kurią su
daro PLB valdyba.

5. Kongresą globoja PLB val
dyba, ir visų kraštų lietuvių 
bendruomenės yra prašomos ak
tyviai jį remti moraliai bei ma
terialiai, kad jis ko sėkmingiau
siai galėtų atlikti tuos uždavi
nius, kurie tokiam kongresui 
skiriami. Į tuos uždavinius įei
na į kongresą sutraukti ko dau
giausia viso laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimo, kelti jaunimo 
tarpusavio bendravimo ir bend
radarbiavimo nuotaikas, paro
dyti jau dirbamą darbą ir už
degti dvasią naujiems darbams, 
polėkiams, pasiryžimui.

Gyvos lietuviškos dvasios 
jaunimo reikia lietuvių išeivi
jos, lietuvių tautos ir Lietuvos 
ateičiai. Todėl visi į darbą.

PLB VALDYBA

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS SEMINARAS
L. S. S. centro valdyba suva

žiavimo metu, 1964 m. lapkri
čio mėn. 26 d, 3 v. v., ruošia 
skyrių valdybom seminarą, ku
riame bus nagrinėjama skyrių 
veikla, jų uždaviniai ir t. t. Se
minarą praves kol. Gabrielius 
Gedvilą iš Chicagos. Seminare 
prašome visas skyrių valdybas 
dalyvauti.

Šiais metais L. S. S veikia 
šie skyriai: Baltimorės, Bosto
no, Clevelando, Chicagos, Det
roito, New Jersey, New Yorko, 
Omaha’os, Philadelphijos, To
ronto, Rochesterio ir Urbanos. 
Naujausias sąjungos narys yra 
Ann Arbor, Michigan, skyrius, 
kuriame jau yra daugiau kaip 
dvidešimt studentų.

Ir kitose kolonijose studijuo
ja nemažas skaičius lietuvių 
studentų, bet juose (gaila!) lig 
šiol neegzistuoja mūsų sąjungos 
skyriai. Taip yra Montrealyje ir 
Los Angeles. Kolegos, laukiame 
atsiliepiančių.

PRANEŠIMAS IR PADĖKA
Prabėgus studentiškiems me

tams, pasibaigė ir 13-sios Lie
tuvių studentų sąjungos centro 
valdybos kadencija. Per tuos 
metus studentija turėjo progos 
paskaityti tris STUDENTŲ 
GAIRIŲ numerius, kuriuos re
dagavo Rimantas Griškelis. Jam 
talkininkavo: Algis Jokūbaitis, 
Dalia Briedytė, Jūratė Joksai- 
tė, Audronė Tamulionytė ir Vid
mantas Brazys. Lietuvių politi
niame gyvenime studentus su
maniai atstovavo dr. Tomas Re- 
meikis, Jūra Gailiušytė ir Biru
tė Augustinavičiūtė. Šie trys 
asmenys buvo Sąjungos atsto
vai Amerikos Lietuvių Tarybo
je. Tarptautinį skyrių vedė Bi
rutė Augustinavičiūtė, jai pa
dėjo Pranas Mašiotas ir Algis 
Rukšėnas. Jų dėka buvo suor
ganizuota bendra pabaltiečių 
studentų' konferencija, atsto
vauta LSS “United Statės Na- 
tional Student Association” su
važiavime ir “World Assembly 
of Youth” suvažiavime. Taip 
pat buvo padaryti žygiai atsto

Korp! Neo-Lithuania nauji nariai korporacijos šventėje Lietuvių na
muose, Detroite.

VEIKLA IR INFORMACIJOS
1964—65 mokslo metų Lietu

vių studentų sąjungos centro 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
šitaip :

Pirmininkas — Algis Zapa- 
rackas, 4120 Yorba Linda Dri- 
ve, Royal Oak, Michigan 48072. 
Tel. Area Code 313 549-1982.

Vicepirmininkas — Algiman
tas V. Bublys, 6450 Memorial, 
Detroit 28, Michigan.

Sekretorė — Jūra Gailiušytė, 
645 Merrick Apt. 21, Detroit 2, 
Michigan.

Iždininkas — Algs Alantas, 
15369 Freeland, Detroit 28, Mi
chigan.

Tarptautinio skyriaus vedėja 
— Birutė Augustinavičiūtė, 
4607 Anderson Road, So. Euc- 
lid 21, Ohio.

Spaudos ir informacijos vedė
jas ir STUDENTŲ GAIRIŲ re
daktorius Rimantas Griške
lis, 8485 Dixie Lane, Deaborn 
Hts, Mich. 48127.

Šioji Centro valdyba stengsis 
vadovauti lietuvių studentijai, 
turėdama prieš akis Lietuvių 
studentų sąjungos užsibrėžtus 
tikslus.

LITUANUS VAJUS
LITUANUS vajus turėjo 

įvykti rugsėjo mėn., bet, kadan
gi studentija visai į vajų neat
kreipė dėmesio, tai dar kartą 
apeliuojame į studentiją, kad 
pradėtumėte lokalinius vajus 
kuo greičiausiai.

NARIO MOKESTIS
Nario mokestis $2.00. 2/3 

siunčiama Centro valdybai, li-

Mūsų studentijos veikloje aktyviai besireiškią Dalia Koklytė ir Algis 
Lukas šį mėnesį sukūrė lietuvišką šeimą. Dalia Koklytė daug savo 
jaunatviškos energijos yra paaukojusi skautijai, o Algis Lukas atei
tininkams ir “Lituanus” žurnalo leidybai. Sveikiname!

Nuotrauka V. Noreikos

vauti lietuvius studentus Tarp
tautiniame studentų suvažiavi
me Naujojoj Zelandijoj.

LITUANUS reikalais rūpino
si Fondacijos pirmininkas Algis 
Lukas. Studentai turėjo savo 
visuotinį suvažiavimą New Yor- 
ke, studijų dienas Bostone ir 
Toronte, padėjo ruošti Ameri
kos Lietuvių Kongresą Wa- 
shingtone. Jaunimo atstovavi
mas buvo atliktas šių asmenų, 
kurie atliko savo pareigas 
kruopščiai ir sąžiningai: LSS 
pirmininkas — Algis Zaparec- 
kas, vicepirmininkas — Arūnas 
Udrys, sekretorė — Giedrė Ba
jorūnaitė, iždininkas — Petras 
Kausteklis, užsienis reikalų ve
dėjas — Algimantas V. Bub- 
lys, programos vedėja ir AKA
DEMINIŲ PROŠVAISČIŲ re
daktorė, suredagavusi jų 13 nu
merių — Audronė Valaitytė. 
Visiems išvardintiems kolegoms 
už parodytą rūpestį ir pareigin
gumą reiškiu širdingą padėką.

Algis Zaparackas,
LSS CV Pirmininkas

“Studentų Gairių” redaktorius ir 
LSS centro valdybos narys Riman
tas Griškelis džiaugiasi, išleidęs 
naują “Studentų Gairių” numerį”.

L. S. S. RYTINIO RAJONO „
ŽIEMOS STOVYKLA

šiais metais L. S. S. rengia 
žiemos stovyklą rytų rajone. Ši 
stovykla įvyks žavingoj Killing- 
ton Ski Area, arti Rutland, Ver- 
monte. Šitas slidinėjimo rajo
nas siūlo visiems progą parody
ti savo gabumus kalnuose ir slė
niuose, kur jie yra svaiginančio 
aukščio ir kelių mylių ilgumo.

Stovykla vyks 1965 m. nuo 
sausio 24 iki 29 dienos, Fondue 
House Ski Lodge, Killington 
Road. Kaina penkioms dienoms * 
su valgiu yra $37.00. Registra
cijos mokestis, kuris turi būti 
atsiųstas prieš gruodžio 15 d., 
yra $12.00. Šitas mokestis bus 
atskaitomas nuo pilnos stovyk
los kainos. Dėl rezervacijų at
skiri rajonų skyriai yra prašo
mi rašyti:

Jūra Galinytė, 
19 Mellen St., 

Dorchester, Mass.

Slidėmis patariama pasirūpin- * 
ti savo miestuose, nes Killing- 
tone išnuomavimo kainos yra 
gana aukštos. Informacijų, jei
gu yra reikalo, galima gauti iš 
Jūros Galinytės. Iki pasimaty- 

' mo stovykloj!

kusią dalį pasilieka skyriai. Na
rio mokestis turi būti prisiųstas 
Centro valdybai ne vėliau kaip 
lapkričio mėn. 15 d., kad nebū- • 
tų sutrukdyta nariams dalyvau
ti suvažiavime pilnateisiais na
riais. Jeigu skyriai nerenka na
rio mokesčio, prašome siųsti pil
ną sumą iždininkui, kol. Alan- 
tui.

SKYRIŲ VEIKLA

Skyriai turėtų susitvarkyti 
pagal vietos aplinkybes ir veik
ti pagal LSS įstatus. Skyriai 
turėtų daugiau dėmesio atkreip
ti į kultūrinę, intelektualinę ir 
politinę veiklą. Nereikia sky
riams bijoti bendravimo šiais 
mokslo metais, organizuojant 
minėjimus, literatūros vakarus 
ar banketus, kurių tikslas būtų* 
nušviesti ir svetimtaučiams stu
dentams dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Skyriai šiais metais bus 
prašomi paskirti vieno parengi
mo pelną LSS šalpos fondui ar
ba LITUANUS fundacijai.

Jeigu galėčiau tapti didžiausiu 
pasaulio karaliumi, bet su ta sąly
ga, kad negalėčiau turėti knygų 
skaitymui, aš nenorėčiau to išaukš
tinimo. Bevelyčiau skurdžiai gy
venti mažuose nameliuose su dau
gybe knygų, kaip būti karaliumi 
be galimybės skaityti. į

— Macaulay

Nei pergalė Olimpo žaidimuose, “ 
nei kovų laukuose žmogui neatne
ša laimės. Ją patiria vien tik tas, 
kuris pats save pergali. Pagundos 
ir nusivylimai yra tikrasis kovų 
laukas. Tapai čia nugalėtas kartą, 
du, tris, dvidešimt, šimtą kartų? 
Tęsk kovą toliau. Kai pagaliau nu
galėsi, būsi taip laimingas, kaip 
tas, kuris visada nugalėjo.

— Epiktetas

Išmokti skaityti yra tas pat, 
kaip uždegti proto lempą, išvaduo
ti sielą iš kalėjimo arba atidaryti 
į pasaulį vartus. *

— P. S. Kuck
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