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"Vilniaus varpus" beliejant
Pokalbis su Chicagos Lietuvių operos dirigentu Aleksandru Kučiūnų apie komp.
Br. Markaičio, SJ, "Vilniaus varpų" kantatą.
Artėjant birželio 13 dienos di tyvas (choras, solistai) tiek iš
džiajam už laisvę kritusių par augo, jog garsas apie mūsų pa
tizanų pagerbimo koncertui Chi- stangas pasklido net ir už lie
^cagoje, tampa smalsu sužinoti, tuviškos bendruomenės ribų.
kaip j vieną ar kitą šio neeili Tur būt, reikėjo ir “Aidos”, ir
nio įvykio aspektą žiūri jo mu “Carmen”, ir “Toscos” pastaty
zikinio apipavidalinimo vadovas mų, kad visi būtume perėję šią
ir koncerto dirigentas muzikas operinę mokyklą. Šiandien jau
Aleksandras Kučiūnas. Šį kar galime svarstyti ir apie kokioj
tą užkalbiname jį, temą daugiau nors formoj komp. K. V. Ba
kreipdami į grynai lietuviškąją naičio “Jūratės ir Kastyčio” pa
programos dalį “Vilniaus var statymą. Rimtai galime planuo
pų” kantatą. Bet prieš prade ti komp. J. Gaidelio - poeto St.
dant kalbėti apie kantatą, te Santvaro operos premjerą. Ga
būna leista iškelti vienas bend lime galvoti apie kantatą ar ora
toriją, užsisakant ją pas komp.
ro pobūdžio klausimas.
— Ar Chicagos Lietuvių ope VI. Jakubėną... Taigi, turime ir
ra prasmingai naudoja savo lietuviškų muzikos planų. Pa
• energiją, statydama pasaulinio galiau tikiu, kad komp. Br. Mar
repertuaro operas, tuo paliudy kaičio kantatos pastatymas ir
dama jos vadovybės ir mūsų vi su visuomenės parama jos gai
suomenės muzikinę kultūrą, ta dų išleidimas kuklion mūsų mu
čiau kartais susilaukdama ir zikos istorijon bus įrašytas vis
priekaištų dėl nelietuviškų ope dėlto kaip neeilinis įvykis.
rų statymo?
— Komp. Markaičio “Vilniaus
— Pirmiausia norėčiau pa varpai” yra simfoninė kantata.
stebėti, kad tie mūsų muzikos Gal Jūs keliais žodžiais apibrėž
kritikai ne visuomet būna nuo
tumėte simfoninės kantatos,
seklūs. Pavyzdžiui, spaudoje te kaip muzikinio žanro, sąvoką.
ko matyti, kaip vieni meninin
— Kantata yra didesnės
kai barami už tai, kad per ma apimties vokalinės muzikos vei
žai atlieka lietuviškų muzikos kalas, susidedąs iš solistinių,
» kūrinių; kitų toks pat “nusikal- ansamblimų ir chorinių dalių.
, timas” nutylimas; o treti net
pagiriami, kad supažindina mū
sų visuomenę su svetimųjų kom
pozitorių kūriniais. Susidarė
įspūdis, kad daugiau lietuvišku
mo reikalaujama iš “čiabuvių”.
Pripažįstu, ir tai jau anksčiau
esu sakęs, kad lietuvis muzikas
ar solistas, pasirodydamas sa
vo visuomenei, privalo pirmoj
eilėj kreipti dėmesį į lietuvišką
kūrybą. Tačiau tos kūrybos, pri
pažinkime, yra labai maža: ge
resnioji jos dalis gerokai išdai
nuota, o silpnesnioji yra nepo
puliari ir nedėkinga. Antra ver
tus, kaip pianisto subrendimui
reikalinga Bacho, Beethoveno,
Chopino bei kitų klasikų kūri
niai, taip dainininkui reikalinga
klasikinės arijos ir dainos. O
kur su tais kūriniais daininin
kas gali pasireikšti, jei ne sa
vuose rečitaliuose - koncertuo
se? Ir Lietuvos valstybinė ope
ra nepriklausomybės laikais tu
rėjo gerokai įsibėgėti tarptauti
niame operų repertuare, kol
Aleksandras Kučiūnas
ėmėsi lietuviškų operų statymo
(beje, išskyrus “Gražiną”, be
didelio pasisekimo).
Kantata yra labiau lyrinio po
4 Tačiau grįžkime prie mūsų būdžio kūrinys. Komp. Markaioperos Chicagoje. Man atrodo, tis, žinodamas, kad kantata bus
nebus pasigyrimo, kad per kele atliekama su orkestru, pavadino
rius metus mūsų operos kolek- ją simfonine kantata.
— Atspausdintose “Vilniaus
varpų” gaidose matyti pianino
ir vargonų pritarimai. Ar kon
certe bus naudojami vargonai?
Ar simfoninis orkestras lydės
kantatą ištisai?
— Pianinas ir vargonai nebus
• Geriau vėliau negu niekad.
pavartoti.
Simfoninis orkestras
• Pokalbis su Aleksandru Ku
palydės
kantatą
nuo pradžios
*
čiūnu.
iki
pabaigos.
• Igno Končiaus “žemaičių
Piano ir vargonų akompani
kryžiai ir koplytėlės”.
mentai
gaidose pasitarnaus
Antano Jasmanto eilėraš toms lietuvių kolonijoms, kurio
čiai.
se bus įmanoma kantatą atlik
• Australijos lietuviai grafi ti su minėtų instrumentų paly
kai.
da, o simfoninis orkestras ne
• Yra tik viena Šveicarija bus prieinamas.
(kelionių apybraiža).
— Kokiu muzikiniu stiliumi
• 100 metų nuo kun. A. Sta- kantata yra parašyta?
niukyno gimimo.
— Kantata yra sukurta poli
• Nauji leidiniai.
foniniu stiliumi, t. y., kai du ar
• Kultūrinė kronika.
daugiau balsų savo temas vys
• Moterų gyvenimas.
to savarankiškai.

Šiame numery:

— Ar kantatą galima įtalpinti į kurios nors muzikinės sro
vės rėmus?
— Sunku kantatą sugretinti
su kokia nors ryškia muzikine
srove. Kompozitorius yra šių
laikų žmogus.- Muzika atspindi
jo būdą ir stilių. Bet jo kūrybi
nė išraiška remiasi daugiau tra
dicinėmis muzikos priemonėmis
ir konvenciniais ritmais bei har
monija.
— Patriotinis poeto Kazio
Bradūno tekstas iškelia prisiri
šimą prie gimtosios žemės. Vaiz
dingi posakiai, kaip “Atėjome
iš amžių glūdumos”, “Tūkstant
metį gyvą medį”, “Mano kraš
tas didelis milžinkapis” aiškiai
parodo poeto atramą į garbin
gą Lietuvos senovę. Kompozi
torius Br. Markaitis yra pareiš
kęs, kad kūrinio atmosfera yra
gana lietuviška, nors turinyje
nėra tipingos liaudinės temati
kos. Ar tokiu atveju “Vilniaus
varpai” priklausytų tautinės
muzikos sričiai?
— Nėra lengva griežtai nu
statyti, kas yra tautinė muzika.
Liaudinė tematika nebūtinai pa
sako, kad muzika yra tautinės
krypties. Antra vertus, yra
kompozitorių (Sibelius, Hindemith), kurie ir nevartodami
liaudies motyvų, kitomis kūry
binėmis priemonėmis atvaizdavo

GERIAU VĖLIAU NEGU NIEKAD
Reikalas žiauriai pavėluotas.
Tiesa, apie jį šioje pačioje
Kertinėje paraštėje buvo ra
šyta prieš trejetą metų. Ta
čiau anas priminimas lig šiol
taip ir paliko beveik kaip ir
balsas tyruose. Niekieno ne
buvo juo rimtai susidomėta,
paliekant problemą spręsti ne
mūsų pačių iniciatyvai, o pik
to likimo lėmimui, kuris ją vi
sada užbaigia su dideliu nuos
toliu išeiviškai mūsų bendruo
menei. Ir dar daugiau — su
nuostoliu visam lietuvių tau
tos kultūrinio gyvenimo rai
dos pilnumui.

J. Paukštienė

tautos charakterį savo kūriniuo
se.
Komp. Markaičio kantatoje
taipgi pastebima lietuviško cha
rakterio bruožai ir tautinės dva
sios spinduliavimas.
— Kai kurie lietuviai muzi
kai, peržiūrėję kantatą, randą
joje stipresnių ir silpnesnių vie
tų. Iš stipresnių dalių pagiria-

Vilniaus bokštai (aliejus)

nia mišraus choro “Vėsioj, bega
linėje šiaurėj” ir dviejų chorų
dainuojama pabaiga, vaizduo
janti varpų gaudimą ir vilties
tekėjimą. Kokia yra Jūsų nuo
monė apie stipresnes ir silpnes
nes vietas?
— Retai kada pavyksta kū
rėjams tobulai išbaigti savo kū(Nukelta į 4 psl. I

2EMAIC1V KRYŽIV ŠEŠĖLIUOSE
Ignas Končius, ŽEMAIČIŲ KRY
ŽIAI IR KOPLYTĖLĖS, (Čikaga)
— Tėviškėlė 1965, 178 in 8°. Įriš
ta kietais viršeliais, kaina nepažy
mėta.

Vienas didžiųjų Žemaičių žemės
keliautojų ir labai įžvalgus stebė
tojas prof. Ignas Končius (gim.
1886) atėjo su nauja knyga, iš
dalies pratęsdamas savo anksty
vesnes po gimtąją žemę keliones
ir papasakodamas bei savaip pats
paniūkdamas apie Žemaičių žemės
kryžius ir pastogėles (koplytėles),
tartum poilsiui prisėdęs jų šešė
liuose. Ig. Končius savo krašto
kryžiais susidomėjo dar prieš I
pas. karą. Jis tuomet išvažinėjo
Plungės apl. ir surinkęs gausios
medžiagos pakelių kryžiams ir pa
stogėlėms, kurios I pas. karo me
tu tik dalis teišliko; ją išspausdi
no 1931 Vytauto D. universiteto
Teologijos - filosofijos fak. SOTER žurnale. 1932 jis vėl perke
liavo tuos pačius kelius ir terado
vos apie 57% buvusių kryžių ir
pastogėlių, o naujų vos 8. Vėliau
jis kasmet vasarą praleisdavo ke
lionėse ir apvažiavo 2424 km anais
Žemaičiu žemės keliais, kur sužy
mėjo 3234 kryžius bei pastogėles;
tą medžiagą išspausdino tame pat
Sotere (1933 2, 1934 2. 1936 1 ir
2, 1938 1) ir 1943 “Gimtajame
Krašte” (Autorius 167 psl. rašo,
kad GK yra du jo straipsniai, de
ja, patikrinęs GK terandu vieną,
nors jis atrodo turįs du skirsnius,
žr. GK 153 psl., kur atskirai žy
mėta VIII dalis). Visa paskelbtoji
“Sotere” ir “Gimtajame Krašte”
medžiaga (Žemaičių padangės kry
žių ir koplytėlių statistika) vis
dėlto labai nebyli, nes dvasios pa
saulis į statistikas vargu suveda
mas: statistikon nirsuvedami ir
kryžiai ir pastogėlės.
Kiekvienas kaimo kryžius ar pa
stogėlė turi ir savo dvasinį pa
saulį, ir daug platesnį, negu kiti
žmonių kūriniai, pvz. pastatai,
varpstės, skrynios ir t. t. Mūsų
kryžių ir pastogėlių tas dvasinis
pasaulis žymiai turtingesnis nei
kiekvieno kito tautodailės kūrinio,

gos dalies ir noriu platėliau su
stoti, o antrąją — kažką pana
šaus lyg išvadinei, bet autoriaus
savaip niūkiamai — paliksiu ne
aptaręs, nes ji priklauso greičiau
nes kryžius ir pastogėlė statytas literatūrai ar kitai kokiai šakai,
tam tikram tikslui, kurį ne visada
(Nukelta į 2 psl.)
statantieji papasakoja svetimie
siems, ne visada pasakoja ir sa
viškiams. Todėl kiekvienam tau
tos gyvenos tyrėjui tas antrasis
kryžiaus pasaulis, tos statytojo
pasakojomosios visai apylinkei ir
tik savo šeimai intencijos nema
žiau brangios kiekvienam tautotyrininkui už aprašomąją ir sta
tistinę medžiagą, o kartais jos at
skleidžia ir geroką dalį didžios se
novės. Labai gerai prisimenu, vie
nu laiku šį tą ir “Jaunimo Vade”
rašiau, kaip įdomios atskirų kry
žių ar pastogėlių statytojų inten
cijos, nors ne visada jos buvo ir
krikščioniškos; vieni kryžiai buvo
statyti’ kad šeimos susilauktų vai
kų, kad jie vaikystėje nemirtų,
kiti — žuvusiems 1863 sukilėliams
prisiminti (1864 Muravjevas vien
dėl šių intencijų ir uždraudė Lie
tuvoje statyti kryžius, tai vad.
Anykščių incidentas), vėl jie sta
tyti sūnų į Ameriką išleidžiant,
sūnų į kunigus skiriant, pagaliau
ir kerštui, nors tokių buvo reta.
Keršto kryžių intencijas nesaky
davę kunigui, nes tokių kryžių jis
nebešventindavęs, bet tokias in
tencijas šeima tik vyresniesiems
šeimos nariams perduodavo, kaip
ir kitas slepiamąsias kryžių inten
cijas (1863 sukilėlių, knygnešių
ir t. t.).

ANTANAS MAŽIULIS

Taigi, šis kryžiaus pasaulis anuo
metu prof. Ig. Končiaus spausdin
tuose darbuose nebuvo paliestas,
bet prie jo sugrįžta autorius da
bar. pasakodamas atskirų kryžių
statymo sakas, kurias paįvairina
ir vieno kito kryžiaus ir pastogė
lės nuotrauka, paprastai perimta
iš senesniųjų jo straipsnių “Sote
re” ar “Gimtame Krašte”, o
naujų, anksčiau neskelbtų nuo
traukų, atrodo, tėra vos viena ki
ta (rašantysis šiuo metu visų tų
straipsnių neturi). Prie šios pasa
kojomosios prof. Ig. Končiaus kny-

Šitaip kalbant, turima galvo
je
lietuviškų
literatūrinių
plokštelių reikalą. Gal sakysi
te, kad jis dramatizuojamas
pertemptai? Gali atrodyti, kad
literatūrinės kūrybos vieta
(kaip jau nuo amžių buvo)
yra tik knygos puslapiai. O jų
dar vis vieną kitą atspausdina
me. Tad šito gal ir pakanka?
Deja, rpums mūsų uždarumo
je gali atrodyti, kad pakanka.
O tačiau viso pasaulio kultū
rinei raidai toli gražu kūrybi
nio žodžio, užrašyto vien tik
juodu ant balto, jau negana.
Žmogus nori dabar tą žodį ir
girdėti. Šitai labai akivaizdžiai
galime įsitikinti, užsukę į di
džiąsias šio krašto knygų par
duotuves, į didžiąsias miestų
bei švietimų institucijų biblio
tekas. Ne tik muzikinė, bet ir
literatūrinė žodžio plokštelė
šiose dienose šviesesniam žmo
gui jau tapo būtinybe. Jei ka
daise Lietuvoje buvo aktualus
šūkis: laukinis žmogus laikraš
čių neskaito, tai kultūrinei rai
dai nestovint vietoje, dabar
jau galėtume pakeisti jį šiai
dienai artimesniu: laukinis

šimtametė stulpinė pastogėle su gausiomis skulptūromis

žmogus plokštelių neklauso. Ir
plokštelės sąvoka šiandien jau
nesiejama vien tik su muzika.
Plokštelė nūnai jau pilna ne
tik gražiausių simfonijų, bet
ir gyvo poeto žodžių, šekspyrinio
aktoriaus
monologo,
mokslo bei meno paskaitų ir
ko tik nori.
Tik mūsuose šioje kultūrinio
gyvenimo apraiškoje jaučia
mas užkietėjęs pasilikimas
vien tik prie muzikinės plokš
telės.
Tiesa, literatūrinei lietuviš
kai plokštelei ledai pralaužti
jau prieš eilę metų. Tai buvo
padaryta Birutės Pūkelevičiūtės ir kitų montrealiečių teat
ralų, pionierišku užsidegimu
išleidžiant plokštelėse ir K. Bo
rutos “Baltaragio malūną”, ir
Balio Sruogos “Milžino paunksmę”, ir vaikams “Žirginė
lius”. Pradžia buvo padaryta
tikrai puiki. Tai buvo pirmo
sios lietuvių literatūrinės plokš
teles iš viso. Tik ar jas dėmesin
gai sutiko mūsų visuomenė,
Ar išpirko bent tiek, kad lei
dėjai apsimokėtų įdėtas išlai
das? Pagaliau neseniai J. Kar
velis išleido ir pirmąją gyvųjų
lietuvių poetų — Antano Gus
taičio ir Stasio Santvaro —
įskaityto žodžio plokštelę. Ir
vėl nejaukus klausimas: ar
parodė lietuviškoji visuomenė
jai reikiamo dėmesio? Kiek ži
nome, kadaise ta pati Birutė
Pūkelevičiūtė jau buvo beplanuojanti šio pokario mūsų
laisvosios poezijos pačių poe
tų įskaitytą antologiją plokš
telėse. Tačiau su Baltaragiais
ir Paunksmėmis patyrus mūsų
visuomenės šiam reikalui pri
brendimo laipsnį, reikėjo nuo
daug ko susilaikyti.
Kaip matome, literatūrinei
plokštelei leisti ledus pralaužė
privati iniciatyva. Tačiau vien
ja toliau pasikliauti jau nebevertėtų. Įvairios mūsų visuo
meninės institucijos turėtų
apie tai visai rimtai pagalvoti.
Gerai, kai įvairių fondų talka
išleidžiami mokykloms vadovė
liai. Bet jų talka būtų taipgi
nemažiau prasminga literatū
rinei plokštelei leisti. Juk šių
dienų
pasaulio
mokyklose
plokštelė yra tapusi taipgi pla
čiai naudojama mokymo prie
mone. Ypač šiandieninėse lie
tuviškose mokyklose tokia
plokštelė galėtų būti ir grynos
lietuviškos kalbos pavyzdys,
gal net einamojo dalyko pa
trauklus iliustracinis pristaty
mas, net pačių rašytojų gy
vasis žodis. Reikia tik sveikin
ti Kultūros fondo užsimojimą
išleisti Donelaičio "Metų” ir
Baranausko “Anykščio šilelio”
ištraukas, įskaitytas aktoriaus
Henriko Kačinsko. Fatališkas
aktoriaus balso praradimas ne
leido to įkūnyti Donelaičio
metais. Tačiau tikimasi, kad
užmanymas bus netrukus įgy
vendintas. Ir tebūna jis nepas
kutinis. Visa savo giliąja pras
me reikalas yra toks, kad jį
realizuoti niekada negali būti
per vėlu.
O tačiau viena šios proble
mos dalis jau yra pavėlinta
"ant amžių amžinųjų”. Ir čia
jau nieko nepataisysime. Kada

(Nukelta į 2 psl.)

ŽEMAIČIU
(Atkelta iš 1 psl.)

ŠEŠĖLIUOSE

kartais iš šios knygos galima būtų žai patikrinta. XIX a. galan negy
bet jau ne tautotyrai ir ne jai ar manyti. Toliau reikia pastebėti, vus gimusius vaikučius buvo daug
kad stogiastulpiai iki mūsų dienų kur įprasta laidoti parapijų kapuo
timai kraštotyrai.
buvo išlikę ten, kur išlikusi ir mū se, vad. nekrikštytųjų kampelyje,
Krikštas ir kryžius
Autorius knygos veik pradžioje sų seniausioji medžio architektū kartais ir kaimo kapinaičių kam
pareiškęs, kad jam “negražiai ra, kur dėl įvairių mūsų krašto pelyje. Taip daryti niekas nedrau
skamba iš svetimų paimti sudur gamtos sąlygų pušis išlieka per dė. Antra, dar iš XIX a., tiesa, iš
tiniai žodžiai: stogastulpiai, kop 200 metų nesupuvusi, taigi, kur Aukštaičių žinau, kad ir toks ne
lytstulpiai, stulpakryžiai, kryžia- stogiastulpiai, klėtys statyta iš gyvas gimęs kūdikis buvo laidoja
stulpiai...” (9 psl.) ar kiek vėliau vad. senapušės (smėlynuose tan mas dienos metu, nors ir niekam
nepalydint, šeimos kape kaimo
(50 psl.) padaręs pastabą Rūpin kiai augusio pušyno pušies).
tojėliui, nei nauja skirstymo, nei
Paprastieji kryžiai, būtent ma kapeliuose. Ir būdinga taip pat,
vykusių terminų mūsų kryžiams žai puošti, kur labai aiški kryžma, kad XVIII—XIX a. sąvartos įvai
ir pastogėlėms nedavė. Žinau, kad autoriaus mažai minimi, tik iš vie rių parapijų knygose (Svėdasų.
nepatogūs sudurtiniai žodžiai, bet nos kitos nuotraukos jie daugiau Nemakščių, Viduklės) gausoka
nebūtinai jie turi būti svetimąja išryškėja. Iš jų aprašytas atski įrašų, kur nusiskuhdžiama, kad
daryba “pamušti”, nes ir gyvoji rai vad. mirusiųjų kryžius, kuris prie bažnyčių šventoriuose ir pa
mūsų kalba pažįsta grėbliakotį, esąs prieš bažnyčią, prie kurio su rapijų kapinėse mažai žmonės laikovarnį,
žalvamę,
stogadengį, tinkamas mirusysis. Taip, tokių dojasi, nors bažnyčia teikia ir at
miškakirtį, kirvakotį ir kt. dviejų kryžių prieš mūsų bažnyčias yra, laidų; visuotinai žmonės laidojasi
šaknų sudurtinius žodžius. Todėl vietomis gal jis ir mirusiųjų kry dar kaimų kapinaitėse. Antra, at
gali autoriui nepatikti stogastul žiumi vadinamas, bet, deja, reiš rodo, kad ir parapijų kapinėse
pis ar stulpiastogis, bet kad jie kinys nėra, visuotinis Lietuvoje, kamputis nekrikštytiesiems bei nebūtų svetimaisiais sekant sudary neišskiriant ir Žemaičių. Žinau yra katalikams laidoti Lietuvoje vėlai
ti, tai sunku įrodyti. Antra, kuo bažnyčių, kurios prieš jų didžiuo atsirado, ką būdingai liudytų to
geresnis stulpinis kryžius už stul- sius šventoriaus vartus, taigi ir kios Salako kapinės su priekampiastogį, taip pat nemokėčiau pa didžiąsias bažnyčios duris, neturi piais: iš šono — totorių kapinės
sakyti. Man viena tėra aišku, kad jokios aikštelės ir jokio medinio ir gale — nusižudėliams bei ne
mūsų kryžių nei suskirstymas, nei kryžiaus. Tiesa, gal tai atskiros krikštams. Ir man atrodo, kad dėl
terminologija dar nesudaryti, jie išimtys, gal senųjų miestelių pla slapto negyvai gimusio kūdikio
patys tik prabėgomis tyrinėti ir navimo prievarta, kur tokių aikš laidosenos yra visai kitos, visai ne
nemažiau sujaukti, nors kartais telių prieš šventorių nėra, bet kaip krikščionybės poveikyje susidariu
juos beliaupsinant iki proistorės tada paaiškinti, kad nėra nė me sios priežastys, būtent, koks nors
prasmenijos nuvesta ir jų krikš dinio kryžiaus prieš bažnyčią šven draudimas ar kaimo kapelių išnie
čioniškoji prasmenija bei lietuviš toriuje nei dešinėje, nei kairėje di kinimas, bet labai žmogiškos: tą Baroko užuominos lietuviškame
kojo kryžiaus ryšiai su V. Euro džiojo tako prieš bažnyčios didžią nelaimę šeima norėjo palikti sava
kryžiuje
pa suniekinti ir paneigti, nes kai sias duris? Kartais nėra tokio me nelaime ir nenorėjo, kad ją kiti
kuriems atrodė tik šis, su proisto- dinio kryžiaus nė arti varpinės, žinotų. Ir tokios šeimos tą nelai
re jungiamasis kelias esąs tikras kur palieka mirusiuosius. Taip pat mę, kiek žinau iš savo apylinkės,
ir mokslingas.
kartais prieš bažnyčią aikštelėje itin slėpė, nes ji savaip lietė ne vis dėlto toks atsitikimas gali bū
Krikštas, atrodo, bus autorių yra kokia nors pastogėlė, nebūti tik tą šeimą, bet ir giminę. Nesu ti vienas kitas ir tokių šv. Jonelių
daugiausia patraukęs, todėl apie nai Kristus nešantis kryžių, bet gebėdami išaiškinti kai kurių per neleidžia laikyti “su slėptuvėmis”,
jį rašo keliuose skyriuose, tartum, ir viena iš Šv. Marijos statulų, sileidimo priežasčių, pvz. Rh ir nes didžiųjų statulų išduba nėra
sugrįždamas, bet tuo pačiu išblaš kartais net atskiro šventojo. To pn., atskiros šeimos, vietomis gi slėptuvė, bet grynai drožybinis rei
ko skaitančiojo domę ir tas krikš dėl autoriaus atskirai ryškintas minės, (vienas man žinomas kai kalas. Panašių suvisuotinimų yra
tas lieka gana neaiškus, neišskir mirusiųjų kryžius prieš bažnyčią mas dar iki 1944 tegalėjo gyventi gausu ir kitose vietose, pvz. auto
tas iš įprastinio M. Lietuvos ant nors ir įdomi apraiška, bet nevi veik endogaminėmis kaimo vedy riui niūkiant apie Šv. Mergelės
kapinio paminklo — lentinio krikš suotina, kokia skaitančiajam at bomis) savaip baiminosi vesti to Marijos drabužių ar dažymo spal
kios šeimos ar giminės dukterų, vas, kur prišnekėta visa ko (36
to. Pagal autorių krikštas yra ma rodo.
Autoriui būtume labai buvę dė jau nekalbant apie visokias mėgs psl.), jog nežinai žmogus, kas iš
žas, tik pusėn liemens kryželis,
suręstas iš apvalaus medelio ko kingi, jei būtų jis paryškinęs tų tamas kaime paskalas. Todėl, ma žemaičių paimta, kas kitur paste
kios nelaimės, netikėtai žuvusiojo paprastųjų kryžių amžių. Man at no įsitikinimu, šio slapto negyvu bėta, kas knygose išskaityta ir
vietoje; jis nešventinamas ir ma rodo, kad šie aiškios kryžmos kry gimusio kūdikio laidojimo tiek kai kas šiaip pritauškaliota, kai “pri
žai tegerbiamas. Toks žemaičių žiai Žemaičiuose yra gana vėlyva mo kapeliuose, tiek kitur priežas šauta” net ir toks prieduras “bal
krikštas atliepia vokiečių Suehne apraiška, išstūmusi lauk stogia ties reikėtų ieškoti kitur, bet ne tas su žydria :— žydų tautiškos
kreuz, Marteln ir kitus jų gimi stulpius, apraiška ne religinė, bū sodos kapelių “suteršime” ir pn.. spalvos”. Iki šiol man buvo žino
naičius, tik vokiškieji paprastai tent atsietina nuo stogiastulpio nors ją mums neatsargiai autorius ma, kad liturgijoje ir bažnytinia
akmens, bet taip pat žemi ir sta “pagoniškumo”, bet grynai tauto- ir pakiša.
me mene žydri spalva yra dan
gaus spalva, o žydri su balta nieko
tomi nužudytojo ar žuvimo vieto dailinė, nes kryžių dirbėjai nemė
Pastogėlės
neturi su žydų spalvomis, bet tik
je ir pn. Tuo būdu žemaičių me go stogiastulpiui stogelio daryti,
dinis krikštas gali būti atsiradęs ką ir autorius yra pastebėjęs (154
Daugiausia vietos autorius ski su Šv. Marijos nekaltumu aplamai.
vokiečių Suehnekreuz įtakoje, nors psl.). Antra, didelio poveikio turi ria pastogėlėms (koplytėlėms), ku Ir buvau manęs, kad šias spalvas
ir kitose Lietuvos vietose šiaip že ir mada. Vienoje vietoje pradėjus rias Žemaičiuose itin žmonės mėgs mūsų tautodailės atstovai perėmė
mų, juodai dažytų kryželių pasi statyti aiškios kryžmos kryžius, ta, bet jas autorius taip po visą iš bažnytinio meno tik nusižiūrė
taiko kapinėse, žuvimo vietose ; jie kokiam kunigui dar juos pagyrus, knygą atskiromis antraštėlėmis iš dami, bet visai ne prasme, būtent,
taip pat nešventinami. Tačiau man jie ir plito, ypač kada tokio kry barsto, kad iš karto tiesiog sunku perėmė jas nesąmoningai, nors
lieka neaišku, ar šie !r. Lietuvoje žiaus darbui ir meistras lengviau esminius jų bruožus sugaudyti. baltą spalvą, taip pat ir žydrią,
sutinkami mažieji kryželiai nebus surandamas.
Pastogėlės gausios ne tik skaičiu lietuviai ganą; mėgsta, jau nekal
Labai gaila, kad autorius užsi mi, bet ir savo pavidalais, staty bant, kad dievadirbiai šias abi
vėlyva apraiška ir antrinės kilmės,
atsiradusi I pas. karo žuvusijų ka minė, bet plačiau nieko neparyški mo būdu ir t. t. Jų yra stulpinių, spalvas Įengyai pasiruošdavo pa
rių kryželiams veikiant. R. Lietu no, apie dviejų ir daugiau kryž kurios tėra stogiastulpio atšaka; tys.
'■ j'
Dabar1 šituo darbu naudosis
voje nelaimės vietoje dažniau mų Žemaičiuose sutinkamus kry jų vienos ant aukštų stulpų, kitos
statomi vidutinio dydžio akmens žius. Apraiška gana įdomi, bet ji žemastulpės, pagaliau kitos ir ant ir jaunesnis žmogus, kuris jau Lie
kryžiai, kartais ir šiaip medinis neatsiejama nuo Austrijos ir kitų kryžiaus stulpo įvairiai pridėtos. tuvos nebematė, kuris pasakojimų
kryžius, nežymint jo mažu juodu kraštų daugiakryžmių kryžių. Įdo Gausios Žemaičių pastogėlės prie apie mūsų kryžius nebebus girdė
kryžiuku, kaip daroma Žemaičiuo mu būtų išaiškinti, koks laiko ry medžių prikaltos, kurios ir medį jęs, kuris plačiau kryžių nei mu
šys tarp daugiakryžmių ir aiškios savaip “pašventina” (įsitikinimas ziejuose, nei kritiškesniuose leidi
se.
Stogiastulpiai, arba autoriaus kryžmos kryžių Žemaičiuose ir ki žinomas visoje Lietuvoje), taip niuose nebus sutikęs, bet pasišaus
vadinami stulpiniais kryžiais, tau- tur Lietuvoje. Tas ryšys gali būti pat ir įvairios didžiosios pastogė parašyti šio krašto’ universitetuo
totyrininkui patys įdomiausi, nes labai naudingas mūsų stogiastul lės ant akmenų, net medžio kelmų se apie juos kokį darbelį. Esu tik
mūsuose jie sukėlė daugiausia šne pio “žuvimui” suvokti.
pastatytos, nors jose dažniausiai ras, kad šiais gausiais autoriaus
kų ir įkarščių: jie rašančiųjų lai
Daug pasakodamas autorius apie Šv. Mergelės ir šv. Jonai Nepamu- pasiniūkavimais bus tikrai suklai
komi “pagoniškais”. Autorius jų krikštų ir kryžių statymo priežas kai. Autorius turi daug ką apie dintas ir pradės naujas Vaidevu
duoda keletą nuotraukų, bet ne tį, ne kartą sumini, kad po laukų jas papasakoti, nors tuose pasa čio, vaidilutės legendas. Dar dau
suteikia nė aprašų ji vieną vietą kryžiais laidodavę negyvus gimu kojimuose nelengva tiesos grūde giau nesusigaudys šioje maišaty
taip pat, tik juos dar daugiau iš sius šeimų kūdikius ir nužudytuo lis įžvelgti, nes kartais autorius je eilinis skaitytojas, kuriam tik
blaško, aprašinėja keliose vietose; sius mergvaikius. Taip pat vieno taip papasakoja, kad dalinė tiesa rovės ir autoriaus niūkavos miši
neprijungia stulpinių pastogėlių, je vietoje dar pastebi, kad negyvu virsta visuotine ir tautotyrininką nys bus tiesa ir apgaulinga tie
ypač pavadintų “iš vieno gabalo” gimusį kūdikį slapta palaidodavo gali labai klaidinti. Pvz. įdomus sa, nes paremta pvz. 166—171 psl.
(73—74 psl.). Šiaip ar taip visi ir sodos kapeliuose, nes šiaip bū pasakojimas apie didžiuosius šv. tikrais statistiniais duomenimis,
šie stulpiniai kryžiai ir pastogė tų kapelių išniekinimas- (11 psl.). Jonelius, kur net rekrūtų žmogus paimtas iš ankstyvesnių “Soter”ir
lės yra įdomiausi lietuvių mažo Pastaba labai įdomi, bet, deja, ma- jo išduboje sįepėsi (47 psl.), bet “Gimtojo Krašto” (170 psl. ištisai
perimtas iš “Gimtojo) Krašto” 1943
sios architektūros paminklai ir jie
153 psl., o 171 psl. — iš ten pat
negali būti vieni nuo kitų išskirti,
171 psl.), kai tuo tarpu nuo 137
juos tenka drauge imti, drauge ir
psl. šios knygos jau prasideda
tyrinėti, neišleidžiant iš akių nei
toks tiesos ir niūkavos mišinys,
Slovakų, nei Rumunų, o iš dalies
kad man nebetenka šioje apžval
ir p. Vokietijos, Austrijos, kur šios
goje nė minėti.
rūšies darinių esama. Įdomu pa
stebėti, kad pirmą kartą šiuos stoBaigiamosios pastabos
giastulpius nukrikščionino XIX a.
gale S. Kušeliauskas ar kun. A.
Prof. Ig. Končius šią knygelę
Vytartas, išleisdami Wisu metų
parašė. Yra vietų, kur pateikė
gyvvenimus szwentuju. Šiuose Gy
daug ir geros' tautotyrininkui me
venimuose Šventųjų, skirtose rug
džiagos, kitur pripasakojo visokios
sėjo mėn. “Naudose dvasiškose’”
niūkavos, kurią tautotyrininkas
ir buvo užpulti stogiastulpiai, pa
atsirinks, nors jaunesnysis ir ma
vadinti “pagoniškais”, vėliau to
žiau apdairus skaitytojas daug
kiais palaikyti ir kitų kunigų bei
kur pasimes ir nesusigaudys. Au
pirmųjų mūsų tautotyrininkų (dr.
torius galima išbarti, galima ir
J. Basanavičiaus ir juo sekusiųjų).
aštresniu žodžiu užpulti, priminti
Bet šioje prof. Ig. Končiaus kny
dažnai, kad ten suklydo ar su
goje gal ne tiek įdomūs patys sto
maišė, kad ten ir niekų prirašė,
giastulpiai, kiek visoki aprašymai,
bet, aplamai, padarė gerą darbą
kodėl vieną ar kitą stogiastulpį
tuos pasakojimus paskelbdamas.
statė. Bet skaitytojui ir tautotyJis atėjo tokia tautotyrininkui
rininkui lieka neaišku, ar žemai
medžiaga, kokios mažiausia mes
čiai stogiastulpius statė tik lau
turime. Ir aš čia norėčiau auto
kuose, neišskiriant ir nelaimin
riui tikrai pasakyti ačiū. Esu vie
gų mirties vietų, ar ir -kapinė
nas iš kraštotyrininkų, kuriems
se. Autorius keliavo įvairiais ke
nevienas autoriaus ankstyvesnis
liais ir dažnai tik, atrodo, pa
darbelis buvo tam tikra paskata,
kelės
stogiastulpius
žymėjosi,
net mokykla; autorius kryžiais su
o kapines paliko nuošalyje. Man
sirūpino, kai aš ir daugelis kitų
pačiam Žemaičiuose teko ma
buvome dar negimę. Jis šią kny
tyti stogiastulpius (kryžius ir pa
gą parašė, visokią medžiagą, net
stogėles) daugiausia taip pat pa
ir tiesiogiai kryžiaus nebeliečiankelėse, nors vienur kitur esu jų
čią, pvz. apie trikampę Degučių
matęs ir kapinėse; šiaip senesnė
medinę bažnyčią, net svirnelio pla
se Aukštaičių kapinėse, pvz. Sala
ną ir kt. sudėjo, mums jaunes
ke, Skineikių ir Daveinių (Duse
niems, jau kitas kraštotyrinio dar
tų), šeiminiškių ir Degėsių (Užpa
bo mokyklas ėjusiems, čia daug
lių), Mieleikių (Jūžintų), Taurag
kas be sistemos, kartais gal ir
nų, Šimonių ir kt. apylinkėse. Tai
nepatikima, kartais autoriaus vi
gi, stogiastulpis turėtų būti bu
sokį priedurai ir pašnekos, bet pr-i
vusi sena ir visuotinė apraiška,
siminus jo amžių, kada visa, kas
Koplytėlė ant akmens Žemaitijos gilumoje
bet ne dalinė, t. y. pakelių, kaip
sena, kas girdėta yra taip miela,

GERIAU VĖLIAU NEGU NIEKAD
(Atkelta iš 1 psl.)
nors lietuvių kultūros istorija
ištars šių dienų laisvojo pa
saulio lietuviams kartų kalti
namąjį žodį, kad jie, naudo
damiesi nuostabia šio laikme
čio technika, nepaliko būsi
moms kartoms gyvo, juostoje
ar plokštelėje įrašyto, mūsų
rašytojų balso. Juk vargu, ar
išeivija galės savo ir savo tė
vų kraštui parvežti gyvąjį Vy
dūno, Krėvės, šeiniaus, Savic
kio, Kiršos ir kitų jaunesnių
jų per anksti nuėjusių amžiny
bėn, autentišką žodžio skamiėjimą. Gal tik vieną kitą nuotaip žmogaus gyvenimo tiesiog da
lis, atleistina.
Bet negalima atleisti gerb. Vla
dui Vijeikiui šią knygą techniškai
išniekinusiam. Leidėjas pats ar jo
pavestieji bus perrašę rankraštį,
kur rašyba margesnė už nuotrau
kas, kur rašyba prašosi tokios pa
stabos, kurią buvo pridėjusi viena
Lietuvos spaustuvė — “už rašybą
ir korektūrą spaustuvė neatsako”,
o čia jau rašybos ir korektūros
nėra. Vienur ž, kaip lietuviai esa
me įpratę, kitur ta pati ž be jokio
ženkliuko, taigi “amerikoniškai”
apvilkta, vienur sakinyje prirašy
ta didžiųjų raidžių, kur nereikia,
kitur jau bolševikiškai rašo "visų
šventų” litanija “sopulingoji,” ir
t. t., o korektūra paliko ir “su
karliais”
(karoliais),
“kuliais”
(kūliais, taigi žemaitiškas žodis
vietoje
akmens),
“spinrdžių”
(sprindžių) ir taip kiekviename
puslapyje nuo pradžios iki galo,
neišskiriant, kad 17 ir 18 pav. su
parašais nesuderinti. Nors knyga
gero popieriaus, bet jau paveiks
lų didelė dalis tikrai menkai at
spausti, atrodo, kad ne visur nė
tekstas gerai atsispaustas (plg.
90, 104 ir kt.), taigi, pačios spaus
tuvės atkištinis darbas. Vienu žo
džiu, darosi liūdna, kad mes šia
me krašte savo spaustuvėse vėl
priartėjome prie I pas. karo spau
dos technikos.
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Ortopedas, Protezistas
Aparatai-Protezal, Med. bandažai, Spec. pagalba kojom)
(Arch Supports) ir t. t.
OBTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA B

2850 YV. 63rd St., Chlcago 29. III
Tel. PRospeot 6-5084
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS

trupėlę? Ir tai ne visų. O gana
lengvai galėjome surinkti ne
tik atsitiktinius jų skaitymo
trupinius, bet sukrauti ištisą
šio pobūdžio plokštelinę biblio
teką, nepranykstančią su šia
diena.
Eltos biuletenyje ir mūsų
spaudoje šiomis dienomis skai
tome, jog Lietuvoje pradeda
ma leisti V. Mykolaičio - Puti
no, I. Simonaitytės ir kitų ra
šytojų įskaitytos jų pačių kū
rybos plokštelės. Pats laikas
būtų sukrusti ir mums šia

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

Ofiso HE 4-1414, Rez, RE 7-6867

vDR. B. GAIŽIŪNAS
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J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS
2656 West 68rd Street
Pirm., antrad., ketvlrt. ir penkt
nuo 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 iki 7 v. v.
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

TeL ofiso PO 7-0000, rea. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 YVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Iki 8 vai. Trečlad ir šešt. uždaryta.

Tel. GBovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS
2422 YVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.
Ofiso ir buto tet. OLymplo 2-1881

VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad.
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525

Bez. TR 3-0281

DR. K. G. BALUKAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So. Pulaski Road

OHs2?.814J’

We«t «3rd Street

„ ,-TeL: PRospect 8-1717
Resld.: 3241 West 66th Plaee
Tel.: REpublie 6-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8* tr<
4u,ždai*yta- Antradieniais ]
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DR. VL. BLAŽYS
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2801 West 63rd Street
Kampas 68-člos ir Callforala
Vai.: kasdien nuo 6-8 vat vak
Šeštadieniais 2—4 vai.
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutar
Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. WAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Slapumo takų chirurgij
TeL 695-0533 — Elgin
425 No Liberty Street,
Boute 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5846, rez. 888-22

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!
2434 YVest 71 st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt t
susitarus.

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą
Tel. REllanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. S. ir M. BUDRYS

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAYVFORD MEDICAL BLDG.

6449 So. Pulalskl Road
Valandoj pagal susitarimą

VIDAUS

LIGOS

Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečladlenj

DR. AL. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4307 South Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)
*į";dl6n,nu° 2 Iki 8 vai. vak
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 YVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine
VAL.: Pirmad., antr. ketv
Šeštad *kl 11 v' ryt0 lr nuo '6‘8 vivnuo 2".4' Trečiadieniais lr
kitu laiku susitarus telefonu:
Telef. REpublie 7-2280.

DR. ANT. Rudokas, Opt.

Tikrina Akis lr pritaiko aklnlua
keičia stiklus lr rčmus

4455 S. California Avė., YA 7-7381
t^di^s

’šeVd^S,

nuo 16 v. r. Iki 1 v. popiet.

B®z. teL PR 8-6730.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės lr šlapumo taku
chirurgija
7lJt“stN??t“ adresas: 2454 Wes*
7ist. St. (71-os lr Campbell Avenue
kampas), tel. 776-2880.
Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas; 4255 YV. 63rd Street
Ofiso tel. RElianoe 5-4410
Rez. tel. GRovehiU 6-0617
Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 iki
2 v. p p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr.
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. lr
vakarais pagal susitarimą.

Offlso telef. CUffglde 4-2886
Resdd. telef. WAlbrook 5-8066

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 YVest 59th Street

4644 So. Ashland Avenue

Bendra praktika lr specialiai
chirurgija

Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir Valandos kiekvieną dieną 2__ 4 ir
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:30 6--8 vai vak. Trečiadieniais lr sekvai, vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. madlenlais
uždaryta, priimama pa
uždaryta.
gal susitai Imą. Šeštadieniais nuo 2 v
Iki 5 v. v.
Tel. ofiso Ir buto Oiymplc 2-4166

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 YV. 15th Street, Cicero

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
_
LIGOS
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak.,
Ofisas Ir rez. 2652 YV. 59th St.
išskyrus trečiadienius,
Tel. PRospeot 8-1228 ar PR 6-5577
šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Ofiso vai.. Pirm., antr., treč. Ir
Penkt.. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 3
DR. IRENA KURAS
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ
Of. tel. HE 4-2123. Namą GI 8-0195
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
DR.V. P. TUMASONIS
7156 South Western Avenue
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad.
CHIRURGAS
nuo 11 vai. Iki 1 vai, p. p. ir nuo
2454 YVeet 71st Street
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11
PrilminBJa ligonius tik susitarus
vai. ryto Iki 3 vai. p.p.
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 p. p.
Ofiso tel, RE 7-1168.
Treč. Ir šeSt. uždaryta
Res. tel. 236-2616.
Telefonas — GRovehU] 6-2828
Ofiso PR 8-7778, Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 YVest 63 str.

DR. MARIJA LINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2751 YVest 51 st Street
2817 YVest 71st Street
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9,
Telefonas HEmloek 6-3545
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v„
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. Li
(Ofiso ir rezidencijos)
Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6060

SPEC.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir Alergija

gonius priima pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8
antrad., penkt. 1—4.
Tel. ofiso HE 4-5768; rez. HI 5-8226 Priiminėja tik susitarus.

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

DR. C. K. PAULIS
Diagnostika ir Vidaus Ligos

Ofiso telefonas — CL 4-2421

Ofiso tol. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-6081

DR. ALG. KAVALIŪNAS

Pagal susitari
Jei neatsiliepia, skambinti MI S-(

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos.
Trečiadieniais uždaryta.
Pacientus priima pagal susitarimą.

Bes. 239-4683

6449 So. Pulasld Rd. (Craw:
Medical Bullding) Tel. LU 5-(

VIDAU8 LIGOS

5159 South Damen Avenue

DR. F. ¥. KAUNAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIG
GINEKOLOGINE CHIRURGU

GYDYTOJA IR CHIRURGE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2737 YVest 71st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Oliso telefonas: PR 8-822B
Res. telef. IVAibrook 6-5076

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS

Monroe Bullding, Sulte 709
2454 YVest 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
104 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak.
Valandos susitarus telefonu.
Šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta
Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 625-7667

pritaiko akinius

2858 YVest 63rd Street

K. Brd.

6182 So. Kedzie Avė., YVĄ 5-2670. 10748 S. Michigan, Chicago 28, m
Telef. ofiso: PUIlmas 5-6766
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
Namų: BEverly 8-3646
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Prlgm. vai.: kasdien 6-8 v. v. šešt
13 p. p ir treč uždaryta

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7__9
vak. Sefitadienlals 10—1 vai. Tročl
»uXu8Ždaryta’
L*001*1 Drl‘maj

kryptimi. Kas jau laiko tėk
mėje prarasta, to nebeprišauksime. Tačiau ką dar turime, tą
galime palikti būsimoms kar
toms ir bendram lietuvių kul
tūros aruodui. Tad gyvųjų mū
sų rašytojų savos kūrybos
skaitymai bei rinktinių akto
rių rečitavimai plokštelėse te
nebūna atidėti tik privačiam
reikalui. Teateina talka šiam
darbui ir iš organizuotos lie
tuviškosios visuomenės. Ir dar
bas tebūna atliktas ne atkištinai, o apgalvotai, kad rezulta
tas būtų vertas išlikimo.

Valandos pagal susitarimą
Ofiso HE 4-1818,

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2524 YVest 69th Street
specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ
LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 3 v. v.
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai.
Trečlaldlenlals uždaryta

Tel. PRospeot 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.
Šeštad. .nuo 2 Ik 4 v. Treč. Ir sekm
tik skubiais atvejais ir susitariu.
Tel. ofiso PR .-6446, rez. HE 4-3156

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. F. G. WINSKUNAS

2454 YVest 71st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 YVest 71st Street

Specialybė — vidaus ligos

(7los Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v.
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v.
šešt. 9 v. r. — 2 p. p.
Trečiadieniais uždaryta.
Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

¥

Eva Kiibbos

Po tirpdančia geltona saule

Nuolatinių pastangų įtampoje
Australijos lietuviai grafikai Čiurlionio galerijoje Chicagoje
Meno darbai kuriami žmogui.
Žmogiška juos priimti ar atmes
ti. Priklauso nuo individo, kiek
meno kūrinys jam svarbus ir
reikšmingas. Jokia kritika, jokis dailės kūrinio aprašymas jo
vertės ir esmės nepakeičia. Me
nas veikia daugiau pasąmonę,
negu racionalųjį mąstymą, to
dėl individualus kūrinys retai
kada gali būti svarstomas moks
liškuoju grynumu. Galima me
todiškai pažvelgti į meno vei
kalą iš atskirų žmonijos kultū
ros aspektų, tačiau toks žvilgs
nis ar svarstymas anaiptol ne
veda meno kūrybos į tobulumą
ar pažangą, privalomumus, ran
damus mokslo srityje.
Dailė ir menas aplamai tik
tiek reikšmingi ir universalūs,
kiek jie pajėgūs atliepti ir iš
reikšti žmogaus nuolatines pa
stangas bei įtampą, besivaduo
jant iš chaoso. Dailės kūryba,
būdama žmonijos istorijos kiti
mo ir virpėjimo veidrodžiu, tik
tiek racionaliai gali būti svars
toma, kiek ji išsitenka vienoje
ar kitoje civilizacijoje bei kul
tūroje. Ar meno kūrinys bus
matuojamas skaičiais, ar inter
pretuojamas metaforomis, ar
juo bus žavimasi, ar piktinama
si, ar jis bus priimtas, ar at
mestas — visada priklausys nuo

A. KURAUSKAS

individo dvasinio nusiteikimo,
kolektyvinės laiko dvasios, vidi
nių psichologinių poreikių ir
bendro intelektualinio klimato.
Todėl ir sakoma, kad be abipu
sės — kūrėjo ir jo kūrybą pri
imančiojo komunikacijos meno
veikalas nustoja savo prasmės,
ir tokia kūryba tėra vienpusė,
uždara, neatbaigta. Be tų dvie
jų polių — kūrėjo ir priėmėjo
pusiausvyros nėra ir reikšmingo
meno.
Čia ir sustosime
tikėdamie
si, jog tokia įžanga bus pakan
kamai provokatyvi susirasti sau
klausimams bei atsakymams,
susijusiems su meno parodomis
ar individualiais dailės darbais.
Savo tikruoju tikslu laikome
įspūdžių aprašymą, apžvelgus
Čiurlionio galerijoje dabar ten
vykstančią penkių Australijos
lietuvių parodą, kurią surengė
Santaros - Šviesos Chicagos
skyrius.
¥
Vengiant įprastų mūsų spau
doje superlatyvų, vis dėlto ten
ka pasakyti, kad šioji australie
čių lietuvių paroda dar kartą
įrodė, jog ir tikrai vertingos

s,

prekės dar nemokame iškišti
reikšmingesnės apimties varto
tojui. Nuo to nėra laisva jokia
mūsų organizacija, joks veiks
nys. Ir tik individualios inicia
tyvos dėka pavyksta išsiveržti
iš uždaros celės. Ryškiau kal
bant, galima tarti, jog austra
liečių lietuvių grafika (su ne
didelėm išimtim) gali būti reikš
minga ne tik nuolatiniams Čiur
lionio galerijos lankytojams,
bet ir tiems — lietuviams ir
amerikiečiams — kurie joje dar
nėra buvę.
Aplamai, penkių lietuvių gra
fika, išstatyta Čiurlionio gale
rijoje, yra ryški mūsų išeivių
dailininkų grupinė manifestaci
ja, liudijanti, jog gyvenama lai
ke, laisvės nepiktnaudojant, bet
ja pilnai naudojantis, ieškant
individualaus ir tautinio identi
teto naujoje, kad ir svetimoje
visuomenėje. Naujoje visuome
nėje nesutirpstama, bet kūry
biškai išryškėjama ir akcentuo
jami ne “aktualieji” momentai,
be‘ tie, kurių vertė yra ilgalai
kė ir universalesnio pobūdžio.
Tačiau pavieniai žvelgiant į at
skirus australiečių kūrinius, pir
masis bendrasis įspūdis kiek pa
byra, ir todėl ankstyvesniąsias
mintis tenka kiek modifikuoti
ir papildyti.
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VALERIJONAS JAKAS, Chicago, III.
Europos žemėlapyje, pačioje Europos šir
dyje, kelių didžiųjų kaimynų kryžkelyje,
Šveicarijos valstybė atrodo, maždaug, tik
pašto ženklo didumo, o pasaulio žemėlapy
je tik žirnio didumo. O vis dėlto Šveicarijos
įtaka, nežiūrint jos mažumo, spinduliuoja
gana plačiai. Ji yra pasaulio diplomatinių
konferencijų ir tarptautinių organizacijų
centras. Nors ir kariškai stipriai pasiruošu
si — turi 12 divizijų milicijos, bet jau ketu-

Ir Zueriche netrūksta bohemiškų šaligatvių
kavinių.

ris šimtmečius propaguoja neutralumą ir jo
laikosi. Šveicarija yra taipgi seniausia mo
dernių laikų demokratija, nors tik 3 kan
tonuose, iš 22 esančių, leidžia moterims bal
suoti. Šveicarija yra Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus įkūrėja. Žinoma ir labadaroje,
o ypač pokariniais metais, kai šelpė nuken
tėjusius nuo karo, globojo įvairių tautų vai
kus. Šveicarija yra lyg Europos pavyzdinė
valstybė, civilizacijos ir kultūros sala, tarp
neramių ir karus mėgstančių kaimynų. Tai
5’/a milij. dinamiškų, darbščių ir inteligen
tiškų gyventojų valstybė, jau beveik kaip
100 metų gyvena vienybėje, gal būt, be ide
alios broliškos meilės, bet bendram darbui
apvaldę tautinius, kalbinius ir religinius skir
tumus. Neturėdami nei naftos, nei anglies
ir kitų mineralų, be jokio išėjimo į jūrą, yra
sukūrę modernią pramonę, kurioje dirba net
pusė visų gyventojų. Be to, paskutiniuoju
laiku yra padarę daug išradimų chemijoje,
o ypač technikoje. Turi labai mažai tinka
mos žemės arimui, ganykloms, o net pusę
reikalingų maisto produktų ir dalį pašarų
importuoja. Nežiūrint tų visų trūkumų, švei
carai sugebėjo sukurti aukščiausią ekonomi
nį lygį Europoje ir stiprų, pastovų piniginį
vienetą — franką.
Šveicarija kaip magnetas traukia turistus
Be pramoninių, ekonominių, finansinių
laimėjimų, Šveicarija yra žymi dar ir didin

Visi lietuviai australiečiai
yra daugiau ar mažiau abstrak
tiniai ekspiesionistai, iš kurių
Henrikas Šalkauskas “natūra
liausiai ’ ją yra įsisavinęs, per
siėmęs, laisviausiai joje jaučiasi
ir savo pasirinktoje išraiškos
formoje, išlaikąs balansą tarp
emocijos ir intelekto. Visi Šal
kausko darbai yra lygūs, nei
vienas jų stilistiniai neatitolęs
nuo dailin nko užmanymo i. vi
si jie dvelkia apsisprendimu, jė
ga, žinojimu, bekompromisine
judesio ekspresija ir pasirinkto
mediumo subtilumu. Platesne
prasme, Henrikas Šalkauskas
nėra novatorius ar “l’enfant terrible”, net toli nuo sensacingų
amerikinės mokyklos šūvių, bet
sunku tūtų paneigti faktą, jog
lietuvių grafikų avangarde Hen
riko Šalkausko vaidmuo yra ne
abejotinas ir reikšmingas. As
tuoni Henriko Šalkausko seriografai ir vienas medžio raižinys
atstovauja pačiai geriausiai
abstraktinio ekspresionizmo mo
kyklos tradicijai.
Eva Kubbos ieško sau atspa
ros vokiečių ekspresionistuose,
ir nesunku jos darbuose išskai
tyti pastangas pabėgti visiškai
nuo vaizdo ar objekto, kas jai
geroka dalimi ir pavyksta. Dra
matiniai ir lyriniai elementai
jos darbuose kovoja tarpusavy
je, nepajėgdami išryškėti visa
savo jėga dėl geroko ele
mentų perkrovimo. Trijų spal
vų raižinys “Išdėstytos formos”
savo organizacija, piūvio lais
vumu, faktūros turtingumu ir
elegantišku visumos subalansa
vimu, liudija Eva Kubbos turin
čią ką ir žinančią kaip pasakyti,
kai emocija apraminama saiku
ir apsisprendimu. Eva Kubbos
“Ilga kelionė”, “Procesija” ir
tokie darbai, kaip dvispalvis rai
žinys “Skaldyklų tyla” neabejo
tinai ją pastato pačių įspūdin
giausių ir jautriausių grafikų poetų tarpan. Jausmas ir inte
lektas viename asmenyje yra ne
kasdien sutinkamos ir dar re
čiau suderinamos savybės. Ta
čiau Eva Kubbos atveju šita
sandermė mums labai akivaizdi.
Kaip ir dauguma šios parodos
dailininkų, Algirdas Šimkūnas
savo darbams negaili didumo.
Tik kur didelis formatas gelbs
ti kitiems jo kolegoms, Šimkū
no atveju, tartum per padidina
mąjį stiklą, išryškėja ir jo silp
nybės. Paveikslo dydis maža
tepadeda momumentalumui, jei
darbas silpnai suorganizuotas,
kompoziciniai neišspręstas ir
nuobodžiai atliktas. Būtų netei
singa taip apibūdinti visus 9
Algirdo Šimkūno darbus. Visu
ma kalba už Algirdo Šimkūno

Antanas Jasmantas

KLAJONES
Ilgai klajojom,
Ilgai klajojom ir jieškojom
Vartelių vynuogynuosTu pavargai ir, galvą nusvarinus,
Ties temstančių kalnelių kojom
Ilsėtis išėjai.

Miegok, miegok! Tai pjovėjai
Saulėleidyj namo iš tolo šaukias.
Tai Hūdesyj, ak Hūdesyj
Ir mes jau grįžtame visi
Kaip paskutinės bitės sunkūs.

’"
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Miegok, miegok! Tai prisisunkus
Kalnų varpelių žemė aidi
Lyg koplytėlė.
Ji tuoj nutils. Naktis jau pasikėlė.
Kaip blyškūs želmens žvaigždės kalas
Pro lengvą dylančių padangių šydą.
Miegok! Toli, labai toli dar
Klajonių .mūsų galas.

PAVASARIS

Algirdas Šimkūnas

Kažkur toli aš palikau mergaitę.
O jau pavasaris!
Pro liūdną eilę kiparisų
Kalneliai žvalgosi nukaitę.
Kažkur toli aš palikau mergaitę
Tarp dviejų kiparisų.

Ir žemėj jau,
Jau viena ašara daugiau,
Ir vyno jau
Lašu daugiau,
Ir meilės jau,
Ir skausmo jau
Daugiau,
Daugiau,
Daugiau...

Vidudienis. Po saulėtą pašlaitę
Trumpučiai vėjai liovės skaitę
Gyvybės pažadus nuo antkapių šaltų.
Kažkur toli aš palikau mergaitę.
Bet tu, pavasari, gal tu
Parkviestum ją? Juk vėliai
Į pievas krinta vyturėliai.
Nežinomas paukštelis tarp lazdynų
Tuoj atsibus.
Visus kapus--------------------------- ---- —-----Juk saulė išvėdino.
Tik aš — kažkur toli aš palikau mergaitę-

Kažkur vargonai tarsi groja,
Kažkur lyg varpas dindi.
Ak, tai vaidenas!
Tai mano būgnininkas senas
Iš lėto trepsi koja
Į kietą grindį.

Ir valanda jo štai atėjo:
Ir sėdi jis — ne ten tarp jų,
Tarp mūs, tarp mūs dviejų,
Tarp jos ir tarp manęs —
Ir lieja džiaugsmą tarsi vyną
Ir klykiančias minias
Šokdina.
Tai jis,
Tai jis tas trečias!
Tai liūdesys,
Tas pirmutinis mūsų svečias,

VESTUVES GALILĖJOS KANOJ
Kažkas ten džiaugsmą lieja
Tarsi vyną
Ir šokdina
Pavargusias minias.
O aš su ja, o mes tik dvieje.
Bet kas tenai tas trečias?
Tas trečias ten, tarp jos ir tarp manęs?

energiją ir ištvermingą milžiniš
kų plokštumų grafikoje apval
dymą, tačiau pavieniuose dar
buose stokojama išeities taško;
dėmesio centro, kompozicinių
elementų užakcentavimo ir fak
tūrinio išradingumo. Paieškojus
tų savybių, Algirdo Šimkūno in
dividualybė žymiai ryškiau su
spindėtų ir išvengtų nervingos
monotonijos. Jo didžiulė spalvo
ta “Kompozicija” (katalogo nr.
34) efektingas ir akiai patrauk
lus raižinys. Plakatiškas, stiprių
spalvų ir gerai išbalansuotas,
bet piovime ir faktūroje kiek
banalokas, nepajėgiąs ilgiau

gomis Alpėmis, ežerais, gydyklomis. Du
trečdaliai Šveicarijos ploto yra nukloti kal
nais, uolomis, ežerais ir miškais. Šios gam
tos grožybės sutraukia milijonus turistų
atostogoms, sveikatai pataisyti ir paspor
tuoti. Kad įvairių tautų turistai lanko Švei
cariją, galima įsitikinti, tik pažvelgus į ta
bako gaminių kioskus, kuriuose parduoda
ma keli šimtai rūšių įvairių valstybių ciga
rečių.
Be Alpių ir ežerų, Šveicarija niekad tiek
turistų nesuviliotų, nors šveicarų anksty
vesnių kartų kultūrinis palikimas, kaip ir
kitur Europoje, net iš romėnų laikotarpio,
nėra užkonservuotas muziejuose ar bažny-

Iš tik ką “Ateities” išleisto eilėraščių rinkinio
“Gru<

reiklesnio žiūrovo prie darbo
išlaikyti.
Adolfas Vaičaitis išstatė 7
nedidukus grafikos darbus. Ne
sunku suprasti, kad tai naujas
“senos gvardijos” atstovo vei
das. Adolfas Vaičaitis pusiau
abstraktine forma visuose savo
darbuose vaizduoja vyrą ir mo
terį. Tema, gal būtų gili ir pras
minga, bet be elementarinių
grafikos elementų suorganizavi
mo, be galingo išnešimo išorėn
ji nustoja būti ne tik tema, bet
paveikslu bendrai, o grafikos kū
riniu atskirai. Nauji Adolfo Vai
čaičio forminiai sprendimai da

čiose, bet matomas kiekviename kantone,
kiekvieną žingsnį miestuose ir miesteliuose,
harmoningai sujungtas su šių laikų kultū
riniais laimėjimais.
Švedų rašytoja Seimą Lagerloef vieną
kartą yra pasakiusi, kad vienos dienos eks
kursija po Šveicariją yra verta kelionės po
visą Švediją. Tokioje mažoje valstybėje ir,
be to, techniškai labai aukštai pažengusioje,
visos gamtos grožybės labai lengvai pasie
kiamos. Tam patarnauja geri keliai, geras
geležinkelių tinklas, tuneliai, patogus pasi
kėlimas į kalnų viršūnes ir į ledynus. Tuo
įsitikinau, pakeliavęs po šiaurės rytų ir cent
rinę Šveicariją.
Zuericho gatvės, kaip pasaulinės parodos
alėjos

Zuericho kantono tautiniai rūbai.

Natiurmortas su portretu

Nustembi aplankęs protestantišką, dau
gumoje vokiškos kilmės gyventojais apgy
vendintą, dalinai pramonės centrą — Zuerichą, kuris jau yra pats didžiausias Šveica
rijos miestas, su beveik puse milijono gy
ventojų. Tai lyg JAV Pittssburghas, bet nie
kur nematai aukštų rūkstančių kaminų, kvė
puoji grynu ir neužterštu oru. Šito paslaptis
yra ta, kad Šveicarijos fabrikai naudoja tik
elektros energiją. Vienintelis tos valstybės
gamtos turtas yra vanduo iš Alpių, kuris
panaudotas elektros gamybai. Ir fabrikai
čia daugiau panašūs į ligonines, mokyklas.
Įmonių kiemai išpuošti gėlėmis ir dekoraty
viniais krūmais. Nesimato jokių darbininkų
lūšnų ir lūšnelių. Darbininkai gyvena ma
žuose namukuose, ir jų namų palangėse,
kaip ir kiekvieno šveicaro, dėžėse prisodin
ta pelargonijų arba snapučių, čia darbinin
kas aukščiausiai atlyginamas visoje Euro
poje. Ir net nekvalifikuotas uždirba 40—45
dol. į savaitę.

bar kelia kai kurių klausimų.
Pvz., kodėl nužudomi visi ne tik
grafiniai kontrastai, bet net sub
tilumai ant pigaus raudonos
spalvos fono? Abejojame, ar
lengva būtų čia atsakyti ir pa
čiam raižinių autoriui. Bet daž
nam žiūrovui peršasi, sakyčiau,
neskani mintis, jog bene vienin
telis šios spalvos popierius bus
pasimaišęs dailininkui, bedarant
savo darbų nuospaudas. Vienin
telis iš 7 darbų Adolfo Vaičai
čio raižinys (?), atspaustas ant
pilko fono, leidžia spręsti, jog
naujieji jo darbai atlikti dau(Nukelta į 4 psl.)

Zuerichas jau yra įsikūręs prieš krikš
čionybę prie pusmėnulio formos 26 mylio il
gio ežero, toje vietoje, kur Limmat upė iš
teka iš ežero. Aplink ežerą yra įsikūrę prie
miesčiai, žaliuoja miškeliai, kyšo kalvos, o
tolumoje matosi snieguotos Alpių viršūnės.
Beveik kitoje ežero pusėje yra Rapperswill,
kur vienoje pilyje Lenkija, prasidėjus jos
dalinimams, kadaise laikinai buvo paslėpusi
savo svarbius dokumentus, bet kurie toje
pilyje išgulėjo iki 1927 m.
Vaikščiodamas po švarias Zuericho gat
ves, išpuoštas gėlėmis, žengdamas per tiltus
(per miestą teka dvi upės), jautiesi, lyg
vaikščiotum pasaulinės parodos alėjomis.
Net lempų stulpai papuošti žydinčių gėlių
krepšiais. Ypatingai toks jausmas apima
(Nukelta i 4 dsI.)

Stein, am Rhein mieste 15 amž. namas su auk
sine saulės emblema, šalia fontanas su kariuo

menės samdinio statula.

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. gegužės mėn. 8 d.

"VILNIAUS VARPUS" BELIEJANT
(Atkelta iš 1 psl.)
rinį. Kartais ir pasaulinio garso
kompozitorių operos ar simfo
nijos esti kupiūruojamos. Išim
tį sudaro genialių kompozitorių
šedevrai, kurie šimtmečiais iš
lieka meistriškais kūriniais. Be
to, reikia pastebėti, kad orkest
rinis fonas visada prisideda ir
prisidės prie kantatos vertės
pakėlimo.
— Tad kokį vaidmenį atliks
simfoninis orkestras kantatoje?
— šioje kantatoje ypatingai
svarbų ir savaimingą vaidmenį
turi orkestras. Labai malonu
pranešti, kad orkestracija yra
gerai pavykusi, spalvinga. Prie
kūrinio atlikimo ir jo grožio ši
tai prisidės ryškiai ir teigiamai.
— Garsiąją Valentino maldos
ariją “Fauste” Gounod sukūrė
išskirtinai baritonui Santley,
penkeriems metams praslinkus
po operos premjeros, ši arija
tačiau liko viena iš mėgstamiau
sių vietų “Fausto” operoje. Kal
bama, kad “Vilniaus varpuose”
yra įvykdytas smulkus piūvis:
išimta neįspūdinga chorinė da
lis, o jos vieton idėta arija mū
sų baritonui Algirdui Braziui,
nes pirmuoju atveju jam būtų
tekę dainuoti tik 13 taktų. Ar
arija derinasi prie kūrinio vi
sumos? Ar gali pasikartoti Gou
nod atsitikimas, kai vėliau pa
rašyta arija paliko vertingesnė
už daugelį kitų operos vietų?
— Mūsoji arija pilnai tinka
prie veikalo visumos. Tai yra
viena iš gražesnių ir lyriškesnių
vietų visoje kantatoje. Kompo
zitorius joje išlaikė savo vienti
są stilių. Labai galimas dalykas,
kad ši arija bus dainininkų pa
mėgta, net atskirai išpildoma
koncertuose.
— Muzikos mėgėjams dažnai
kyla naujo kūrinio vertinimo
klausimas. Nežiūrint daugybės
teigiamų atsiliepimų ir pripaži
nimo, Londono Morning Post
sukritikavo Verdi “Reųuiem”.
Tais pačiais 1875 metais pirma
sis “Carmen” spektaklis buvo
publikos šaltai sutiktas. Bizet
dėl to net pradėjo sirginėti. Dėl
komp. A. Šimkaus muzikinės
baladės “Čičinskas” lietuvių mu
zikos kritikai pasisakė taipgi
nevienodai. Turint galvoje ne
atlikimą, bet grynai naujo kū

rinio muzikinį vertingumą, leis
kite iškelti gana sunkų klausi
mą. Kuris naujo kūrinio verti
nimo mastas yra teisingesnis:
švieži pokoncertiniai įspūdžiai,
ar laiko perspektyva?
— Dažniausiai laiko perspek
tyva.
— Poetinis kantatos tekstas,
be abejo, bus atspausdintas
programoje. Tai žymiai paleng
vins klausytojui suprasti pirmą
kartą girdimą kūrinį. Malonėki
te, maestro, glaustai nušviesti
kantatos muzikinę eigą ir ryšį
su poetiniu tekstu?
— Į šį klausimą čia nebus
įmanoma trumpai atsakyti. Ge
gužės 20 dieną, ketvirtadienį,
Margučio radijo bangomis su
kantatos muzikos pavyzdžiais
mėginsiu padaryti įvadą į šį įdo
mų kūrinį. Visi, kurie domisi
mūsų kompozitorių kūriniais ir
žada dalyvauti koncerte, yra
kviečiami pasiklausyti mano ko
mentarų.
*
Kiek mums teko patirti, šiuo
metu didžiajam minėjimui besi
ruošią chorai jau yra baigę Ver
džio “Reųuiem” apipavidalinimo
repeticijas ir dabar visu inten
syvumu dirbama prie Br. Markaičio “Vilniaus varpų” kanta
tos. Belieka tik palinkėti sėk
mingos užmojo pabaigos ir lie
tuviškosios visuomenės šimta
procentinio įvykio reikšmės su
pratimo.
Kazys Skaisgirys

Iš ciklo “Jūrate ir Kastytis”

V. Ratas

NUOLATINIU PASTANGŲ ĮTAMPOJ
(Atkelta iš 3 psl.).

giau sofistikuota technika ir
mažiau pretenzinga poza, gali
išblaškyti žiūrovo piktus įtari
mus, jog vienintelis būdas per
siorientuoti naujon srovėn yra
pamiršti senos mokyklos svei
ką logiką, aiškumą ir techni
kos grynumą.
Žvelgiant į “senojo” Rataiskio - Rato naujuosius darbus,
sunku iš tikrųjų nuspėti, kur
yra jo tikrosios kūrybos aukš
tumos. Vaclovo Rato išstatytieji*
darbai skyla į dvi ryškias dalis:
jo “Didvyris”, “Klajonė” ir
“Mimi” yra dar Lietuvoje su
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Australijos lietuvių grafikų parodą atidarant.

YRA TIK VIENA
ŠVEICARIJA
(Atkelta iš 3 psl.).

Bahnhof gatvėje, kur daugybė prabangių
parduotuvių, lyg ta gatvė būtų Šveicarijos
“Fifth Avenue”. Ir Zueriche, kaip ir kitur
Šveicarijoje, architektai sugebėjo kitų kar
tų statytus pastatus sujungti su ultramodernia statyba. Senieji pastatai negriaunami,
bet šalia senųjų statomi nauji. Ypatingai
toks suderinimas krinta akin Lindenhof
aikštėje.
Įdomi ir pati senoji miesto dalis su labai
siauromis gatvėmis, kiemais, istoriniais gil
dijų namais. Be to, stebiesi automobilių ir

Nuotr. P. Petružio

kitų susisiekimo priemonių tvarkingu judė
jimo reguliavimu beveik be jokių katastrofų.
Šalia įvairių mašinų, tekstilės ir popie
riaus pramonės, Zuerichas yra garsus drau
dimo įstaigomis ir yra bankų centras. Ban
kuose galima atidaryti pagarsėjusias slap
tas sąskaitas, kurių paslaptingumas yra ap
saugotas Šveicarijos bankų įstatymais. 16
amž. Zuerichas yra buvęs didelis religinio
ir politinio gyvenimo centras. Kada šiame
mieste gyveno garsusis reformatorius
Zwingli, tai iš Zuericho sklido reformacijos
ir konfederacijos idėjos. Dar ir dabar mies
te puritoniška Zwingli įtaka jaučiama, kai
apie vidurnaktį visos pramoginės vietos už
sidaro.

Jau nuo senų laikų mieste yra garsus
universitetas su medicinos mokykla, tech
nologijos institutas, muzikos akademija, o
pastaruoju laiku garsėja Jung psichologijos

formuoto stiliaus ataidžiai, ku
rio šaknų tektų ieškoti vokiečių
ekspresionistuose, fauvistuose ir
Ecole de Paris pastangose. Gi
naujieji Vaclovo Rato darbai
dvelkia ryškiais užmojais atsi
sakyti senųjų dievų, atsisakant
ir visų tų kvalitetų, kurie bu
vo anksčiau taip rūpestingai ir
sėkmingai kultyvuojami. Vaclo
vas Ratas persiorientuoja į “li
teratūrines” abstrakcijas, žai
bišku posūkiu ir dar žaibiškesniu improvizaciniu būdu paneig
damas tradicinį kelią. Kur yra
jo tikrosios pergalės kalvos,
kur yra poilsio slėniai, į tai, ži
noma, atsakymą tegalės duoti
pats Vaclovas Ratas. “Jūratės
ir Kastyčio” ciklas mums dar
ilgai liks identiškos kūrybos vei
kalu.
Keturiasdešimt septyni Aust
ralijos lietuvių išstatyti darbai
kalba už tvirtos grafikos pozi
cijas mūsų mene. Šioji paroda
gyvai skatina pritarti minčiai,
jog reprezentacinės lietuvių gra
fikų parodos suruošimas ir jos
pristatymas ne vien lietuvių vi
suomenei jau sulaukė brandaus
laiko. Tokia mintis, kiek paty
rėme, ir yra puoselėjama San
taros - Šviesos federacijos už
planuotų darbų eigoje.

• Akt. V. Dineikai — 65 m.
amž. Lietuvoje paminėtos akto
riaus Viktoro Dineikos 65-sios
gimimo metinės. Jis gimęs 1900
Rygoje. 1914 m. karui prasidė
jus, Petrapilyje įstojo į Vaič
kaus dramos studiją. 1914 m.
su Vaičkaus trupe atvyko į
Vilnių, kur vaidino lietuviškuo
se spektakliuose Vilniuje ir pro
vincijoje ligi 1918 m. pabaigos.
Dalyvavo kovose dėl Lietuvos
nepriklausomybės. Kauno Valst.
teatre vaidino iki 1924 m. Tais
metais išvykęs į JAV, kartu
su A. Vanagaičiu, J. Dikiniu ir
J. Olšausku sukūrė teatrą
Dzimdzi - Drimdzi ir su juo
dvejus metus važinėjo po te
nykštes lietuvių kolonijas. 1926
m. grįžęs į Lietuvą, V. Dineika
vėl pradėjo darbą Valst. teat
ro dramoje Kaune. Sukūrė dau
giau kaip šimtą sceninių vaid
menų.

Daugiau kaip 50 metų
sąžiningai patarnaujame
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas,
Prezidentas
4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632
Telef. CL 4-4470

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident call)

LAIKAS PAGALVOTI APIE
ATOSTOGAS

G R 6 • 77 7 7

24 hour tovving Service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir
smulkūs pataisymai.

Užsisakykite vietą tuojau.

Tel. Code 715 — 362-7318
arba rašykite:
Charles Rocush, R. 4, Woodboro,
Rhineiander, VVisconsin 54501

lllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll

SIUNTINIAI I LIETUVČ
Ir kitos kraštus.

BODY & FENDER WORK

P NEDZINSKAS, 4065 Archei
Chicago UI. 60632 Tel. VA 7-5981'
llllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllll

PAINTING,

MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, Ilk, 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI
EkspertlSkal uždedant naujus Ir tai
some genus. Pilnai apsldraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
tA I-8O47
arba
RO 2-8778

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANCKUS. Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos
Tune-ups Ir Motorų remontas

5759 So. Western Avenue
Kampas 58th Street
Telefonas PRospeet 8-9533
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paprastas ir spalvotas nebrangiu
taisau. Už patarnavimą vietoje $3
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys
Greitai ateis laikas, kada iš mū Pasiteiraukite apie naujas.
sų kovos ir didžiosios tautos sem
I. MIGLINAS
sis kovos dvasios vandens.
2549 W. 69 St., U auk., PR 6-1063

Jr

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT —

MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.
,nn
PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANA-

Stein Textile bendrove yra pirmoji, kuri parūpino vilno
nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.
Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę.
Jefferson St., Cbernina aikštėje

— K. Pakštas

institutas. Pažymėtina, kad Jung yra buvęs
didelis materializmo priešininkas. Be to,
mieste yra daug muziejų, meno galerijų, o
ypač yra garsus Kunsthaus, turįs daug mo
dernaus meno kūrinių. Dažnai yra rengia
mos parodos ir muzikos koncertai. Kiekvie
nų metų birželio mėnuo yra skiriamas fes
tivaliui su drama, parodomis, koncertais
ir opera.
Viename knygyne gėrėjausi vaikams iš
leistomis knygomis. Viena iš jų “A bee for
Ursli” taip puikiai išle'sta ir iliustruota, kad
yra susilaukusi pasisekimo visame pasau
lyje. Taip pat puikiai išleistos “Heidi”, “Pitschi” ir kt. O ką kalbėti apie “Skira” lei
dyklos leidžiamus meniškus leidinius.
Reklaminių stulpų niekur nesimato, bet
gatvėse krinta į akis reklaminiai plakatai.
Jie visi yra modernaus meno įtakoje, bet
prekės reklamuojamos labai originaliai. Kaip
teko girdėti ir matyti, šveicarai pritaikoma
me mene yra labai išradingi ir pasiekę pui
kių rezultatų.
Neturistiniame Reino krašte

Būriniai laiveliai nardo Zuericho ežere.

Rūpėjo pamatyti, kaip atrodo neturistinė Šveicarijos dalis, kaip gyvena ūkininkai
negausioje, bet derlingoje Reino krašto že
mėje, pačioje šiaurėje, kur Reino upė skiria
Vokietiją ir Šveicariją. Pravažiuojame mo
dernius Zuericho priemiesčius. įsukame į
autostradą, kuri jungia Vokietiją su Itali
ja. O jau už W'.nterthvr. didelio pramonės
centro prasideda ūkin’nkų sodybos. Winterthur yra garsus su 330 m. sukaktį atšven
tusiu seniausiu ir geriausiu simfonijos or
kestru Šveicarijoje. Turi meno galeriją ir
Oskar Reinhardt fundacijos meno kūrinių
kolekciją.
Už Winterthur miškeliai, gubose sukrau
ti nupjauti javai, ganosi karvės. Kai kur ke
liukai apsodinti berželiais. Ūkininkų trobe
siai turi viduramžių atspalvį. Vieni namai
pusiau mediniai, pusiau tinkuoti. Kiti jau
mūriniai. Aplink namus vaismedžiai. Net

Istorinis Stein am Rhein miestas.

ir tvartų palangės išpuoštos dėžėmis su gė
lėmis. Tolumoje ant kalvų dunkso pilys Pri
važiuojame Reiną netoli Konstancos ežero.
Vokiečiai kitoje pusėje šį ežerą vadina Bodensee. Jau čia pat ir istorinis Stein am
Rhein. kuriame gyvena 3.000 gvventojų šis
miestas plačiai žinomas dėl Re'no krašto
tioingos architektūros. Namai su iškeltais
stogais, čerpėmis dengti. Pro miesto vartus
patenki į miesto centrą. Ir pamatai seną
rotušę, kuri yra pusiau medinė, pusiau mū
rinė su meniškais vitražais. Kai kurios ro
tušės sienos išpuoštos freskomis. Jr kiti na
mai išpuošti freskomis ir kai kurie turi sa
vininko spalvuotą herbą. Ir čia namų palan
gės nuklotos gėlėmis.
Prieš rotušę fontanas su kariuomenės
samdinio statula, pasirėmusią skydu ir lai

kančia ietį rankoje. Statula primena tolimus
la'kus. kai šveicarai yra buvę iš pirmųjų Eu
ropos militaristų. Kai tik jie kadaise atsi
kratė Habsburgų valdž’os, susijungė į kon
federaciją, tuoj bandė “jungti” kaimynines
žemes į savo globą. Ir kurį laiką jiems tai
sekėsi. Bet 1515 m. prie Marignano Pran
cūzijos karalius šveicarų kariuomenę skau
džiai nuvalėto. Šitai šveicarus taip pamokė,
kad nuo to laiko jie jau daugiau nekariavo.
Nors senaisiais savo kariniais žygiais dar
ir šiandien didžiuojasi. Po anos nesėkmės
.jie išt'SUB savo dalinius su karininkais pa
vesdavo kurio nors karaliaus tarnybai už
sutartą atlyginimą. Be to, tūkstančiai ka
rininkų treniravo kitų valstybių kariuome
nę arba buvo karinės strategijos patarėjais.
Net šveicarų pulk. Bousguet buvo G. Wa-

S pektaklis j vyks
JAUNIMO CENTRE
5620 S. Claremont Avė.
Gegužės 15 d., šeštadienį,
8 valandą vakaro
Gegužės 16 d., sekmadienį,
3 valandą popiet
BILIETAI GAUNAMI
MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St.
Tel. PRospect 8-4585

SCENOS

DARBUOTOJŲ
STATO

VAIDINAj

ANATOLIJAUS KAIRIO 3 veiksmų premijuotą, satyrinę komedija

Režisierius — ALGIMANTAS DIKINIS

Dailininkas — JURGIS DAUGVILA

100 metų nuo kun. fl. Staniukyno gimimo
IHL ANTANAS KUČAS

Seinų vyskupiją tais laikais
sudarė Suvalkijos ir žymios da
lies Lomžos gub. Lenkijoje gy
ventojai. Švietimo srityje ji pri
klausė Varšuvos mokslo apy
gardai. Tai kaip tik davė pro
gos visur plisti lenkų kalbai. Ir
Seinų seminarija, nors daugumą
kandidatų gaudavo iš lietuvių,
buvo palenkta lenkiškai dvasiai.
Todėl lietuviškas susipratimas
tegalėjo atsirasti iš pačių klie
rikų. Staniukynas lietuvybės
darbą čia pradėjo organizuotai:
įsteigė slaptą lietuvių klierikų
draugiją ir lietuviškų knygų
knygynėlį. Už tai po įšventinimo
jį paskyrė vikaru į menkiausią

mozūrų parapiją, kur kleboni
ja ir tvartai buvo po vienu sto
gu Skurde ir pusbadžiu vege
tuodamas, jis atsidėjo apašta
lavimui visa širdžia. Po devynerių metų jam pavyko gauti
leidimas važiuoti į užsienius
studijuoti.
Pabuvo kiek Šveicarijoje, Ro
moje, paskui nuvažiavo į Jeru
zalę, kur domininkonų vedama
me Šv. Rašto studijų institute
i aigė mokslus teologijos dakta
ro laipsniu (1901). Grįžęs Lie
tuvon, jis tikėjosi gauti vietą
seminarijoje. Tai buvo lyg ir
žadama. Tačiau buvo kilnoja
mas neva laikinai iš vienos pa
rapijos į kitą. Kai po dviejų me
tų atsidūrė jau septintoje pa
rapijoje, nusprendė priimti ame
rikiečių lietuvių kunigų kvieti
mą persikelti Amerikon. Čia
atvyko 1904 m., ir tuojau buvo
paskirtas Mt. Carmel, Pa., lie
tuvių parapijos klebonu ir Shamokin Pa., parapijos globėju.
Abi parapijos nedidelės, skolose
paskendusios, šliupinės nesan
taikos apkrėstos, girtybėje įmirkus;os Mažai kas moka skaity
ti. Vaikai eina į lenkų mokyk
lą arba visai nesimoko.
Į savo užrašų knygutę, užvardytą “Nelaimingi atsitikimai
Mt. Carmelyje”, tarp kitų da
lykų jis įtraukė ir 28 lietuvių
laikomas smukles. Tuojau pa
matė, kad reikalingiausias da
lykas yra švietimas — gelbėti
žmones iš skurdo, o jų vaikus
iš nutautėjimo. Būtiniausias rei

shingtono karo strategijos mokytojas. Kai
dar šveicarai nemokėjo laikrodžių gaminti,
tai pirmas jų eksportas ir buvo kareiviai.
Kaip žinome, ir dabar šveicarų sargybiniai
saugo Vatikaną.

Centrinės Europos Niagara

Pakeliui į Schaiffhauseną sustojon e pa
sigėrėti Reino kriokliu, kuris yra lyg cent
rinės Europos Niagara. Neblogai krioklys
matyti iš Laufen pilies, kuri dabar yra pa
versta restoranu ir turi įdomių medrio dro
žinių. Daug sunkesnis kelias yra nusileisti
laiptukais prie krioklio. Įdomu yra nusilei
dus pamatyti iš arti, kaip drumzlinas Rei
no vanduo kokių 400 pėdų pločiu staigiai tri
jose vietose krenta apie 80 pėdų, atsimuš
damas į uolas, ūžia, verda ir putoja.
Schauffhausenas *— 30,000 gyventojų
miestas — jau yra abiejose Reino upės pu
sėse ir yra lyg Vokietijos glėbyje, todėl, ka’p
pasakojama, per karą JAV aviacijos buvo
per klaidą bombarduotas Bendrai Šveicari
ją Vokietijos kaimynvstė buvo labai išgąs
dinusi 1940 m. gegužės 10—14 d. laikotar-

kalas turėti lietuvišką mokyk
lą. Tai kaip tik sutapo su kitų
lietuvių kunigų noru, tik nie
kaip negalėjo išspręsti, kur gau
ti mokytojų. Jau kuris laikas
buvo svarstoma steigti lietuvai
čių seserų vienuolyną, bet ne
buvo, kas tokio uždavinio im
tųsi. Kun. Antanas Milukas ir
kun. Antanas Kaupas nuspren
dė kreiptis į kun. Staniukyną,
kuris po ilgesnio apsvarstymo
sutiko.
Su šiuo sumanymu jis nuke
liavo pas savo vyskupą Joną
W. Shanahan, Harrisburgo die
cezijos valdytoją. Nors jo vys
kupijoje buvo tik tos dvi lietu
vių parapijos, vyskupas suma

pyje, kai netoli pasienio Hitleris buvo su
traukęs kariuomenę Šveicarijai užimti. Bet
greit Šveicarija paskelbė antrąją mobilizaci
ją, grasino susprogdinti St. Gotthardt svar
bų geležinkelio tunelį, jei jos sienos būtų
peržengtos. Gal būt, papildomos šveicarų di-*
vizijos ir sulaikė Hitlerį nuo krašto okupa
cijos.
Šiaip S hauffhausenas, viduramžių švabiškas miestas, įsikūręs dešinėje Reino pu
sėje. dominuojamas Munot pilies, nors ir be
itališkos lyrikos, bet daug šiltesnis ir žmo
nės linksmesni. Nematyti žmonėse tokios
rimtos veido išraiškos, kaip protestantiška
me Zueriche. Kai kas teigia, kad žmonės
čia linksmesni todėl, kad toliau nuo Alpių,
nes kalnai prislegia žmones ir daro juos ty
liais ir mažakalbiais. Kiti aiškina, kad Rei
no gyventojai yra dideli raudono vyno ga
mintojai ir, žinoma, jo ragautojai. Neva vy
nas pataisąs ir jų nuotaiką. Nežinia, kurie
“ekspertai” yra teisūb.
Pchm’ffhausene visur siauros gatvės,
fontanai, namai su išsikišusiais langais, kai
kurie papuošti freskomis. Yra įdomi 12 amž.
bazilika. Viename vienuolyne yra garsus 15
amž varpas kurio skambėjimas įkvėpė Ši
lerį sukurti “Varpo giesmę”.
16 amž. Munot pilis - tvirtovė, kuri sau~cio miestą nuo priešų, jungia miestą požemin’ais koridoriais. Galima užlipti į pačią
pilį. Iš viršaus regimas įspūdingas vaizdas
i irf’esta ir i bes'vingiuojanč’ą Reino upę.
B”žnvč!n bokštai, iškilę virš namų stogų,
lyg linkčioja vienas kitam iš tolo.
Prie Liucernos' ežero ir klasiškų Alpių

Dar įspūdingiau atrodo Rheino krioklys, kai jis
apšviečiamas fejerverkais.

Julija Cijūnėlienė, Regina Stravinskaitė,

VIŠČIUKU ŪKIS

GYVENIMAS, PAŠVĘSTAS DIEVUI
IR IEVYNEI
Kun, Antanas Staniukynas
Amerikos lietuviams pažįstamas
kaip didis patriotas, uolus ku
nigas, auklėtojas, asketas, ne
paprasto pasiaukojimo vyras ir
lietuvybės žadintojas. Jo veik
los paminklai yra Šv. Kazimie
ro vienuolijos, Kunigų vienybės,
laikraščio Draugo ir Labdarių
sąjungos įsteigimas.
Gimė jisai 1865 m. gegužės
4 d. Saltininkų kaime, Krosnos
parapijoje. Marijampolės aps.
Jis buvo pats jauniausias iš 3
sūnų ir 3 dukterų ūkininko Jo
no Staniukyno ir Elzbietos Jogiūtės šeimoje. Kadangi ūkyje
jau buvo paaugusių pagalbinin
kų, tai Antanas buvo leidžiamas
į mokslus. Išėjęs pradžios mo
kyklą Krosnoje, toliau mokslą
tęsė Suvalkų gimnazijoje ir
1884—1889 m. Seinų dvasinėje
seminarijoje.

SĄJUNGA

Kitą kartą rūpėjo aplankyti patį Šveica
rijos centrą, kur vasarą visus pasaulio tu
ristus kaip magnetas traukia Keturių kan
tonu ežeras, populiariai vadinamu Lucernos
ežeru, ir jo apylinkės. Pasidomėjęs statisti
ka nustebau, kad ir čia vieną trečdalį lan
kytojų sudaro amerikiečiai.
(Bus daugiau)

nymą parėmė nuoširdžiai. Po
dvejų metų pastangų ir kandi
dačių paruošimo gimė pirmoji,
Amerikos lietuvaičių vienuolija
— Šv. Kazimiero Seserys. 1907
m. rudenį Mt. Carmely atsidarė
pirmoji kazimierięčių vedama
lietuvių mokykla. Greta šių
dviejų asmenų .kazimieriečių
vienuolijai atsirasti ir augti
daug padėjo Nekalčiausios Ma
rijos Širdies tarnaičių vienuoli
jos motina generalė M. Cirflė,

Elena Petrokaitė - Rukuižienė,

Algimantas Dikinis, Arvydas Dikinis,
Edvardais Radvila, Juozas Raudonis,

Romas Stakauskas.

Apšvietimas — KAZIO CIJCNELIO

kurios globoje Scrantone, Pa.,
keletą metų buvo ruošiamos
kandidatės.
Kun. Staniukynas atsidėjo
aukų rinkimui. Reikėjo išlaiky
ti ne tik savo mokyklą, bet ir
apmokėti už kandidačių moks
lą bei pragyvenimą. Tuojau iš
kilo motiniškų namų reikalas,
kur kandidates galėtų paruošti
pačios savam lietuviškam rei
kalui ir kur koncentruotųsi be
auganti vienuolija. Jis važinėjo
po lietuviškas kolonijas, ėjo iš
vieno namo į kitą prašinėdamas
aukų Jos galėjo ateiti tik iš
lietuvių. Motiniškų namų reika
lą uoliai parėmė motina Cirilė
ir vysk. Shanahan. Tarp dauge
lio pasiūlymų buvo kiek dau
giau susidomėta viena vieta ne
toli Philadelphijos. Vysk. Sha
nahan pats panoro ją apžiūrėti
ir nuvyko ten drauge su kun.
Staniukynu, kurį jis labai ger
bė ir vertino. Po nenusisekusios
misijos jis rašo motinai Cirilei:
“Per visą dieną, apžiūrint St.
Michael’s nuosavybę, kun. dr.
Staniukynas buvo su manim;
jis palydėjo mane į Philadelphiją. Visą laiką jo burna buvo
visiškai užčiaupta; jis neturėjo
nieko pasakyti. Kun. Daktaras
man yra mįslė; aš pats turėjau
apie viską kalbėti, klausinėti,
atsakinėti, o jis tik žiūrėjo pa
tenkintas Jeigu jis būtų nesu
pratęs kai kurių angliškų išsire;škimų, tokiai tylai būtų šioks
toks paaiškinimas, bet jis ang
liškai moka puikiai, kaip Jūs
žinote, ir jis rašo angliškai laiš
kus geriau už mane...
Kun. Daktaras nori keliauti
rinkti aukų naujai kongregaci(Nukelta j 6 psl.)

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI.

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklins ir kitus
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jūsų namų page
rinimui ir papuošimui

KOSTA
Telefonai: LUdiotv 5-6291, bet kuriuo laiku,
PRospect 8-2781 rytais ir vakarais.

SKIP'S Self Service

LIQUOR STORE
MAY

GEGUŽES 6, 7, 8 D. D

MEISTER BRAND V.S.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY
BISQUIT THREE STAR COGNAC

Fifth

NAPOLEON V.R.QJP. COGNAC
GRAEN ALCOHOL 190 Proof V.S.P.

Fifth

BUTON IMPORTED VERMOUTH
Dry or Sweet. 30 oz Bottie

STOCK GRAPPA 100 PF.
ITALIAN BRANDY
MONASTERY CREME DE BANANA
Fifth
LKįUEUR

3240 S. HALSTED ST.
Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS
ĮVAIRIAUSIŲ
TELEVIZIJOS
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS
ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

OLD ST. CROIX LIGIIT or DARK
IMPORTED RUM

Fifth

LEMON ICE LIQUEUR

Specialus Pasiūlymas!

Fifth

MELLER IHGH LIFE BEER

Case of 24—12 oz. Bottles

Plūs Deposit

$3-09

Visuomenei pageidaujant atnaujiname mūsų ankstyvesnį la
bai patrauklų ir didelį pasisekimą turėjusį pasiūlijimą dovaninio
į Lietuvą siųstino maisto siuntinio.

M-13: 6 sv. miltų, 4 sv. taukų, 2 sv. sviesto, 2 sv. ryžių,
1 sv. šokolado, 1 sv. cukraus, i/2 sv. kakavos, % sv. arbatos,
1 dž. Nescafe, 2 unc. lauro lapų, 2 unc. pipirų ir 1 sv. razinkų.
Kaina tik $30.00 su pasiuntimu ir muitu.
eurrent dlvldend
on lnvestment bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.
Už 1 metų investavimo bonus mokama 4)4% dividendų kas pusmeti Ir
dar išmokame po 14%. už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

Jau gavome naujas pavasarines vilnones ir nailonines labai
gražjas medžiagas ir siūlome šiuos mūsų parinktus siuntinius:

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

N-4: 16 jardų nailoninės sunkios, nepermatomos, su gėlėmis
įvairių spalvų medžiagos, keturioms suknelėms, už $45.00.

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS
Valandos: Plrmad., Antrad., Penkt. ir fieštad. 9 » r. — 4:80 p. p
Trečiad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

V-3: 10% y. labai tvirtų ir gražių mėlynų, juodų, arba rudų
angliškų grynos vilnos medžiagų trims vyr. eilutėms arba 3 mo
teriškiems kostiumams ir vienam extra sijonui, tik už $55.00.
P-3: 6 jardai dviems vyr. arba mot. žieminiams arba pava
sariniams paltams (pagal Jūsų pageidavimą) ir 3y2 jardų
extra geros Jūsų pageidaujamos spalvos medžiagos vyr. arba
mot. kostiumui, tik už $75.00.

Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponį!

Į nurodytas kainas įeina visos pasiuntimo išlaidos — Sov.
licencija, muitas, supakavimas, pasiuntimas ir draudimas. Gavė
jui nieko nebereikia primokėti. Garantuotas pristatymas — per Į
t sav. nuo užsakymo gavimo dienos.

Rašykite, siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ,

I

BALTIC

STORES,

INC.

421, Hackney Road

Londan, E. 2.,

Great Britain

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.
Nuosavos krautuvės ir sandėliai Londone.

Atstovai USA:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Te. 436-0494)
GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875 '
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo ,
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p

Rcmkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

GYVENIMAS, PAŠVĘSTAS DIEVUI IR TĖVYNEI
• Atkelta iš 5 psl.)
pajėgė jam tarnauti. Džiovos
'a'. Jis dabar turi Mt. Carmely apimta gyvybė geso kaip žvakė,
kunigą kažkokiu neištariamu
Kai jau nepajėgė judėti, vis
ardu, kuris tvarkys parapijos dar rašė, pusiau sėdėdamas, puikalus, kol jis bus iškeliavęs. siau gulėdamas lovoje. Kapelio
Kun. Daktaras gali palikti Mt. no pareigose jį pavadavo kun.
Carmelj ir išnykti kaip dūmas, prof Pranciškus Būčys, kuris
— kas gali žinoti? Tie užsienie- jam padėjo sudaryti ir testa
"iai kunigai moka tai puikiai mentą. Menkas turtelis buvo pa
įdaryti. Jeigu aš galėčiau iš skirstytas tarp seserų marijo
jo ištraukti kokį žodį, manau, nų ir giminių, o gausus knygų
;ad galėčiau jį tinkamai įver lobis — tarp seserų ir marijo
pti, bet tas žmogus nekalba nų.
r pajėgtų suvedžioti visą PinKetvirtadienį, 1918 gruodžio
ertcno seklių armiją...” (Iš■ auka iš 1908 spalio 19 laiž
ei
Pristatome Visokiu Rūsiu
Mot'na Ciril; turėjo iš to laišSTATYBAI IR NAMU
:o gardaus juoko ir tuojau vys
PATAISYMUI
Mm!AC/>
kupui išaiškino, koks buvo kun.
'taniukyno būdas ir kad jis ne
sikišo į kalbas vien tik iš pa
garbos pačiam vyskupui. Mo
tiniškiems namams vieta buvo
aprinkta Chicagoje ir ten pa
statyti
dabartiniai
namai
(1911).
CARR MOODY
Aukų rinkimas, kandidačių
LUMBER CO
ieškojimas ir jų paruošimas, lie
STASYS LITVVINAS, Prez.
tuviškos visuomenės švietimas 3039 S. Halsted St., VI 2-1272
Ceslovas Janusas
Mėnesiena jūroje (akvarelė)
Paveikslas laimėjęs ‘Grand National Artists Profesional Legue” premiją
ir našlaičių bei senelių globa Apkainavimą ir prekių pristatymą
kun. Staniukyną paskatino ap
teikiame nemokamai
jungti visų lietuviškų parapijų Raštine atdara kasdien nuo 8 vai.
ryto Iki 6 vai. vakaro ir šeštadie
niais iki s vai. p. p.
• Juozas Eretas, TREMTIES kunigus, leisti gerą katalikišką
laikraštį
ir
turėti
prieglobą
našLIETUVIS IDĖJŲ SŪKURYJE.
Išleido “Šaltinis”, 21 The Ovai,' laičiams. Iš to ir išaugo Kunigų
Hackney Rd„ London E. 2, vienybė, Draugas ir Labdarių
ST. ZABRODSKAS
AIDAI, mėnesinis kultūros pačių moksleivių užpildytas tik
Great
Britain. 1965 m., 16 psl., sąjunga. Sunki tai buvo našta, MIESTO IR NAMŲ STATYMO
žurnalas, 1965 m., balandžio lietuviškai parašytais rašiniais,
su didelėmis kliūtimis, visada
KONTRAKTORIUS
mėn., nr. 4. Labiausiai dėmesį liudijusiais, kiek daug jie gavo didesnio formato, kaina 2 šil. su nedatekliais, savęs išsižadė
Atlieka remonto, perstatymo ir na
(30
centų).
Pernai
ta
pati
lei

patraukiantis ir ne .viena pras iš savo mokyklos”.
mų
statybos
darbus, cemento darbus,
dykla išleido prof. Dr. J, Ereto jimu, nemigo naktimis kelionėse elektros įrengimus ir kt. Išrūpina
me skaitytoją džiuginantis šio
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, gilių, reikšmingų svarstymų ir su daugybe raštų spaudai ir reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui
numerio straipsnis yra Antano 1965 m., balandžio mėn., nr. 4.
remontavimui.
pluoštą, vardu “Tremtis — pra knygoms paruošti. Visa tai čiul ar Visas
darbas yra garantuotas ir
Maceinos “Kristaus prasmė A- šio numerio puslapiuose akcen
keikimas ar uždavinys?”, kurį pė jo sveikatą. Talkon pasikvie apdraustas.
leksandro Bloko poemoje Dvyli tuojama laisvės problema. Gab2040
West 52nd Street,
tė
Amerikon
tėvus
marijonus
spauda ir visuomenė aukštai įka”. Prieš vieną kitą dešimtme riel Marcei mintimi ir konden
Tel.
PR. 8-7887
ir
pats
norėjo
į
jų
vienuoliją
vertino. Čia randame tų svarių
CHICAGO, ILL. 60609
tį dažni Antano Maceinos raš suotai turiningu Kęstučio Tri
įsijungti,
bet
niekaip
negalėjo
profesoriaus minčių tęsinį.
tai Židinyje, Naujojoje Romu mako, SJ, straipsniu “Laisvė
atsipalaiduoti nei nuo kazimievoje ir tuos pačiuos, Vokietijoj ir laisvėjimas” skaitytojas pri
riečių, nei nuo kitų reikalų. Gy
leistuosiuos Aiduos didžia dali rišamas prie šios, šiandien
vendamas asketišką elgetos gy
ROOSEVELT PiCTURE
• V. Stanley Vardys, GEIB- venimą, dėl savo uolumo ir šven
mi prisidėjo prie kūrybingos ir taip visur aktualios, laisvės te
FRAME COMPANY
pažangios mūsų katalikų švie mos. Anot jo vaizdžių žodžių: MANY’S P0STWAR SOCIAL- tumo jis įgijo visų pagarbos,
Manafactnrers
suomenės formavimo. Tik pas “Kaip pasimetimas laisvės kely ISM: NATIONAI.ISM AND bet galingos dvasios tvardomas
taraisiais metais, A. Maceinai yra tragiškas, taip jos atradi KURT SCHUMACHER? (1945 ir darban stumiamas kūnas nelikus Europoje ir apsikrovus mas nepaprastai brangus. Bran -52). Reprinted from The Redarbais vokiečių universitete, gus, nes nelengva laisvės esmę view of Politics. Vol. 27, No 2,
ėmėme pasigesti jo plunksnos Suvokti ir dar sunkiau ja gy pp. 220 - 244, April, 1965. UniSOPHIE BARČUS RADIO
mūsų žurnalų puslapiuos. Ir jos venti. Pradedančiam visada per versity of Notre Dame Press,
ŠEIMOS PROGRAMOS
mums nuostolingai trūko kaip šasi kas lengva — atsikratyti Notre Dame, Indiana.
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadlenio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
tik tuo laiku, kai vyresnieji ėmė visų išorinių varžtų: pradedant
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki
9:30 vai. ryto.
Vakarais pirmadie
•
V.
S.
VARDYS,
THE
COpavargti, o jaunesnieji aplamai vystyklais ir baigiant valstybės
Rankomis išpiaustyti paveikslų
niais 7 vai. vak.
LONIAL NATURE IGF SOVIET VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
pasimesti. Jeigu dabar naujam ir Bažnyčios suvaržymais”.
rėmai. Pritaikinti paveikslams,
NATIONALITY POLICY. Re
Aidų redaktoriui įmanu būtų
1490 kll. AM ir 1027 mg FM
skelbimų rėmai, metalu aplieti
Jau labiau išplėstame straips
rėmai.
Tel. HEmlock 4-2413
Maceiną angažuoti dažnesniam nyje “Laisvas laisvės svarsty printed from: International ReTel. HEmlock 4-2418
šių dienų kultūrinių problemų mas” krikščioniškus ir nekrikš view of History and Political
7159 So. Mapleyvood Avė.
2400 S. Oakley Avė., Chicago
Chicago 29, Hl.
svarstymui Aidų puslapiuose, čioniškus, filosofinius ir teologi Science (India). Vol. I, No. 3
VIrginia 7-7258-59
skaitytume tai jau nemažu kre nius laisvės branduolius raičio (December, 1964).
ditu.
ję Jonas Boguta. Straipsnis gra
Be kita ko, naujame žurnalo žiai ir įdomiai apipavidalintas.
numeryje spausdinama V. Bo- Vertas kiekvienam paskaityti.
gutaitės ir Doniaus Remio ei Nemažiau šį kartą yra dėmesio
lėraščių, Jono Puzino straipsnis vertas ir jo autoriaus atvejis.
apie Sūduvą naujausių archeo Jonas Boguta yra jau šio krašto
loginių tyrinėjimų šviesoje; dr. mokyklų auklėtinis nuo parapi
V. Mar. ryškina Chruščiovo ko nės mokyklos suolo iki ruošimoPRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
vos metodus su religija ir Vy si doktoratui. O tačiau lietu
tautas A. Jonynas aptaria pran vių kalba ir lietuviškasis raštas
cūziškojo Kvebeko situaciją Ka jam nėra kliūtis reikšti savo
Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite
TIKIMĖS, kad
mintis gana sudėtingomis są
nadoje.
atsiųsti paštu, nes mes apmokamvisas pašto
turėsime progos
Apžvalginėje dalyje J. Gir vokomis. Taipgi jau esame įpra
Jus pamatyti ir
persiuntimo, išlaidas.
nius rašo apie kun. Alfonsą Lip- tę dejuoti, kad Amerikos civi
patarnauti Jums
niūną, minėdamas jo 60 metų lizacija gamina tik siaurus savo
ir Jūsų
gimimo ir 20 metų mirties su srities specialistus, be jokio pla
namiškiams
kaktis. Dr. A. Jurkus įdomiai tesnio žvilgsnio į kultūros gel
išaiškina, už ką buvo paskirta mes aplamai. Jonas Boguta yra
1964 metų Nobelio fizikos pre chemikas. Tačiau jo čia mini
mija, o K. P,. Celiešius nušvie mas straipsnis rodo, kad ir ši
čia pradėtąjį dialogą tarp ka tas kraštas niekam kelio į pla
talikų ir stačiatikių Bažnyčios. tumas neuždaro.
Recenzuojamos knygos: N. E.
Sūduvio “Vienų vieni” ir N. Narutės “Relikvijos”.

12, jau atrodė mirštąs. Kapc’ianijon subėgusios seserys, di
džiai susijaudinusios ir verkdamos, suklaupusios kalbėjo mal?s prie mirštančio. Kai jis pa’ne'pė galvą ir pravėrė akis jos
prašė palaiminimo. Bejėgia ran
ka darydamas kryžiaus ženklą,
jis tarė visoms čia susirinku
sioms ir tolimuose miestuose
esančioms dukrelėms: “Tegul
Dievas laimina jus ir jūsų dar
bo vaisiai tebūnie gausūs”. Pas

VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ
(Complete auto Service)

PILiiAS TAISYMAS IR APTARMAVIM S

ERWIN’S AUTO REPAIR, INC.
2218 West 69th Street,

mokagenus dividendui

Atskirai paminėtinas Alaušiaus raštas lietuviškosios Šv.
Antano gimnazijos Kennebunkporte reikalu. Juk iš tikrųjų vi
soje Amerikoje ši lietuvių pran
ciškonų vedama mokykla savo
lietuviškuoju pobūdžiu yra to
kia vienintelė. Tad ir akcentuo
jamas bendras reikalas nepalik
ti šios mokyklos be lietuviškojo
jaunimo. O jos lietuviškumas ir
čia rašančiam Alaušiui pada
ręs gilaus įspūdžio: “Buvo tik
rai jaudinanti patirtis būti liu
dininku šio krašto lietuviukus
gaunančius gimnazijos baigimo
diplomus iškilmėse, pravestose
tik lietuvių kalba. Dar labiau
jaudino šios laidos metraštinė
knyga (Antonianum 1964), akir
ta “kenčiančiai, bet greit prisi
kelsiančiai Lietuvai”. Visas stam
bokas (72 psl.) leidinys buvo

UTUAL

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

Ji

Mūsų erdviose patalpose

visų modemiškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
nzijos aparatų, šaldytuvų ir
kitų namams reikmenų.
LIETUVIU IŠTAIGA

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

Tel. SEeley 3-4711

2310 W. Roosevelt Road

Atdara pirmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treti.. Ir šeštadieniais nuo
9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:80 po pietų

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIUTKIEIVICZ, Prez..

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING
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Naujas aukštas dividendas
/o mokamas už investavimo
sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
VAI AilRnCa

YALfiNUUS!

ANTRAD. ir PENKT.........................9. v. r. Iki 5 v. v.
PIRMAD ir KETV.......................... 9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... Trečiad. uždaryta

VANDER WAGEN.Sinclair
ę ,
ANGLYS

HEATING
OIL

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.
POrtsmouth 7-8020
F
NELAUKITE, nes rytoj 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.

AMERICAN BOND1NG
AMERICAN INDEMNITY
CASUALTY MUTUAL
FIDELITY & DEPOSIT
FIRE & CASUALTY OF CONN.
GIBRALTAR INSURANCE
THE H ANO VE R
HIGHWAY INSURANCE
THE HOME
INTERSTATE
LASALLE CASUALTY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupya’te pirkdami čia
jvairių 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.
Chicago 29, Illinois
Tel. PR 6-8998

turime didžiausį pasirinkimą

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street

Tel. HE 4-6900

CHICAGO, ILLINOIS 60636

NAUJI LEIDINIAI

PLANINGAS TAUPYMAS

kui kiek nutilo ir po valandėlės
tylai tyliai pratarė: “šiandien
lai nemirsiu, dar turiu kentėti
is dienas”. Daugiau jis nebea i ėjo. Mirė gruodžio 15 d. 7
vai. vakare.
Plačiau apie spalvingo kun.
Staniukyno gyvenimą pe švęstą
Sievui ir Tėvynei prašau nesi
skaityti jau spausdinamoje kny
goje, kurią leidžia Lietuvių ka
talikų mokslo akademija Ro
moje.

■ SAVINGS
Pirmadieni, antradienį ir penktadienį
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet,.

Ketvirtadienį nno 9 vai. ryto iki 8 v. vak.
Šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietą
Trečiadienį uždaryta vteą dieną,

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

Chartered and Superviaed by the United States Government

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

Phooe VIrginia 7-7747

MANHATTAN FIRE & MARINE
MERCURY MUTUAL
MONARCH
NATIONAL UNION
NEW YORK FIRE
SECURITY INSURANCE
UNITED STATES FIRE
UNIVERSAL INSURANCE
WESTERN FIRE & CASUALTY
CALIFORNIA LIFE

John J. Kazanauakas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSU ĮSTAIGOS

V

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street
Telefonas CEntral 6-5206

Room 800
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ŽĖMĖLAPĮ
• Išleidžiamas Lituanistikos
instituto metraštis. Lituanisti
kos institutas, kurio centras yra
Washingtone (ne Chicagos Pe
dagoginis) atidavė spaudai sa
vo metraščio, kuris bus pava
dintas “Lituanistikos Darbais”,
pirmą tomą. Šiam tomui studi
jas ir straipsnius parašė J. Ais
tis, K. Avižonis, J. Balys, J.
Gimbutas, Z. Ivinskis, A. Ma
žiulis, P. Pauliukonis, W. R.
Schmalstieg, R. Sealey, V. Vi
liamas ir kiti. Bus platus sky
rius “Bibliographia Baltica” lie
tuvių ir anglų kalbomis.
Gegužės 16 d. VVashingtone
susirenka bendram posėdžiui
dvi Instituto redakcinės komisi
jos: Monografinių leidinių re
dakcinė komisija, kuriai pirmi
ninkauja Pennsylvanijos univ.
prof. A. Sennas ir Metraščio
redakcinė komisija. Bus aptarti
Instituto leidinių reikalai ir ga
limybės.
•Lietuvių rašytojų draugijos
premijiniai ir kitokie rūpesčiai.
Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba, esanti Los Angeles mies
te, savo dviejų metų kadenciją
baigė pernai metų gale. Ieško
ta vietovės, kurioje būtų pakan
kamai kandidatų valdybos rin
kimams. Vesti asmeniški kon
taktai su trimis miestais, bet
atsakymai buvo neigiami. Tuo
būdu senoji valdyba buvo pri
versta savo kadenciją užvilkin
ti.
Kadangi šiuo metu valdyba
yra vietovėje, tolimoje nuo di
desnių lietuvių kolonijų, taigi
ir LRD-jos narių susibūrimų,
nebuvo įmanoma nė visuotinio
susirinkimo sušaukti. Valdyba
rengia biuletenį, kuriame bus
iškelti visi aktualieji klausimai
ir atiduoti korespondentiniam
draugijos narių sprendimui. Ma
noma, kad šiuo atveju toks bū
das bus tinkamiausias.
1964 metų grožinės literatū
ros premijai 500 dol. suma už
geriausią tais metais išspausdin
tą grožinės literatūros knygą
gauta iš Lietuvių fondo. (Anks
tesnių dviejų metų premijų me
cenatai buvo surasti Los Ange
les mieste.) Tikimasi, kad ir
ateityje Lietuvių fondas mece
nuos Lietuvių rašytojų dr-jos
literatūros premiją ir kad su
ma bus pakelta iki 1,000 dolerių.
Netrukus bus sudaryta premijuotinam veikalui atrinkti ju
ry komisija. Jury komisija su
daroma iš 5 asmenų; autoriai
bei leidėjai prašomi tai atminti,
siunčiant veikalus komisijos dė
mesiui — prašoma atsiųsti bent
po 3 kiekvieno kandidatuojan
čio veikalo egz. nemokamai.
Lietuvių Rašytojų Draugijos
adresas:
Lietuvių
rašytojų
draugija, 4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90029.

• Lenkijoj išėjo Jono Otrembskio naujas “Lietuvių kal
bos gramatikos” tomas — “Gra
matika języka litewskiego” tom
II, nauka o budowie wyrazow,
Warszawa 1965, 416 psl. Iš vi
so šios monumentalios grama
tikos jau pasirodė 3 tomai —
pirmas 1958, o trečias 1956 me
tais. Šis antrasis tomas apima
žodžių darybą. Autorius sakosi
naudojęsis A. Leskieno (Die
Bildung der Nomina im Litauischen 1891) ir Pr. Skardžiaus
(Lietuvių kalbos žodžių daryba
1943) tos rūšies veikalų medžia
ga, tačiau šis darbas skiriasi
nuo anų autorių tuo, kad jis
skiriamas daugiausia dabartinės
literatūrinės kalbos žodžių da
rybai. Vis dėlto, nevieną daly
ką aiškindamas, autorius nau
doja ir tarminę bei istorinę (se
nų raštų) medžiagą. Nemaža
yra ir etimologinių žodžių aiš
kinimų. Veikalas įdomus, bet
plačiau apie jį galės pasisakyti
tik klausimo specialistai.
• Adalberto Staneikos po
mirtinės dailės darbų paroda,
atidaryta balandžio 24 Wyncote,
Pa., kur dailininkas iki mirties
(1962 m.) gyveno, praėjo jau
kiame amerikiečių ir lietuvių
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dėmesio ženkle. Parodą aplankė
apie 300 meno mėgėjų. Vietinė
amerikiečių spauda skyrė jai ne
maža vietos, pažymėdama taip
gi, kad parodos ir dailininko
mirties minėjimo proga našlė
Marija Staneikienė gavo aps
čiai laiškų ir telegramų iš visos
eilės mirusio dailininko bičiulių
bei pažįstamų, tarp jų ir iš buv.
viceprezidento Nixon’o, senato
rių ir šiaip žinomų meno pasau
lio žmonių.
• Dail. Česlovo Januso lai
mėjimas. Amerikos “Artists
Professional Legue”, kuriai pri
klauso per 5,000 dailininkų vi
same krašte, kasmet ruošia me
tinę parodą, vad. “Grand Natio
nal Art Exhibition”, N. Yorke.
Šių metų paroda buvo sureng
ta naujame Park Avenue dan
goraižyje (First National City
banko pastatas).
Iš daugiau
kaip 1,000 prisiųstų meno kūri
nių buvo išrinkti ir išstatyti pa
rodoje tik 149 tapybos, skulptū
ros ir grafikos darbai.
Šioje parodoje dail. Česlovas
Janušas laimėjo premiją už ak
varelę “Mėnesiena jūroje”. Apie
šį laimėjimą rašė ir New Yorko
didžioji spauda.
Parodos jury komisijos nariai
yra žinomi Amerikos dailininkai,
kurių pavardes puošia N. A.
(National Academy) raidės. Šis
laipsnis meno pasaulyje yra ži
nomas ir branginamas.
Negausus skaičius Amerikos
dailininkų turi tą laipsnį. Be to,
jie yra ir meno žurnalo “Ame
rican Artists” redaktoirai.
Išleistame parodos kataloge
buvo patalpinta ir dail. Česlovo
Janušo akvarelė , “Mėnesiena
jūroje”, laimėjusi premiją.
Panašaus pobūdžio premijų
Č. Janušas jau yra laimėjęs ir
anksčiau; pastarasis atvejis yra
ketvirtas toks mūsų dailininko
pasisekimas.
- V. K • J. Grušas priekaištauja te
atrams ir dramaturgams. “Tie
soje” ir kitoje spaudoje Lietu
voje tebesvarstomi lietuviško
sios dramaturgijos klausimai.
Dramaturgas J. Grušas “Tieso
je” (nr. 84) pripažino, kad san
tykiuose tarp teatrų ir lietuvių
dramaturgų esama nesklandu
mų. Jis pabrėžia: sunku reika
lauti, kad sutaptų teatro reži
sieriaus ir dramaturgo idealai.
Jei jie nesutampa, prasideda kū
rybinis konfliktas. Pagal Gru
šą, teatrai, veikalus statydami,
eikvoja nemažai pinigų, sukvie
čiama šimtai žiūrovų. Vardan
ko visa tai? “Kokios dvasinės
vertybės atiduodamos žmonėms,
kurie sumokėjo už bilietus ir
atėjo, kažko svarbaus tikėda
miesi? Kas palieka, uždangai
nusileidus?” Pagal Grušą, te
atras turįs taip atsakyti į klau
simus, kaip negali atsakyti nei
spauda, nei radijas, o klausi
mai, kilę žmonių protuose, rei
kalauja atsakymo.
J. Grušas daro priekaištų ne
tik režisieriams, bet ir drama
turgams, nes jie ne visada pa
jėgia įsibrauti į “sudėtingą žmo
gaus dvasinį pasaulį, neparodo
kūrybinės drąsos, jie dažnai
pavaizduoja herojų, sukirptą
kaip logikos silogizmas, sovie
tiniai herojai kartais parodomi
schematizuotai”. J. Grušo nuo
mone, juk gyvenime esama ne
tik herojų, stebime ir blogas
ydas, neigiamus reiškinius. Į
tikrovę privaloma žiūrėti blai
viai. Tiesa, anot Grušo, lietuvių
dramaturgai nėra nei Šekspy
rai, nei Čechovai, tačiau jie vis
vien turį dėti pastangų būti
menininkais. Pagaliau, jis tei
gia, kad lietuvių teatre turin
čios rasti vietos naujos drama
turgijos formos.
• Th. Mann sūnaus protestas.
Ryšium su R. Vokietijos spau
dos agentūros paskelbta žinia,
kad rašytojo Th. Mann sūnus
prof. Golo Mann žadąs nutrauk
ti santykius su Vak. Vokietija
ir persikelti į Šveicariją, G.
Mann pažymėjo, kad šioji žinia
— grynas prasimanymas ir me
las. .

Drauge (IV. 21) ir Naujienose
(IV. 16) teko pastebėti trumpa ži
nutė, siejanti Lituanistikos Insti
tutą su A. Gustaičio ruošiamu že
mei? piu. Ten sakoma, kad “Litu
anistikos Instituto atstovai, išstu
dijavę Algirdo Gustaičio ruošiama
naujo Lietuvos žemėlapio 1:400,ooo juodraščio fotostatinę nuotrau
ką, iš esmės pasisakė teigiamai,
neprieštaraudami dėl sienų, vaizdi
nės žemėlapio paskirties ir kt."

“American Artists Profesional Legue” prezidentas, žinomas skulptorius
VVheeler VVilliaims sveikina dail. Česlovą Janusą, laimėjusį premiją
už, akvarelę. Viduryje stovi parodos pirmininkas, tos dailininkų orga
nizacijos viceprezidentas Frank VVright, įteikęs laimėtojams premijas.

Pastabos ir nuomonės

Liberalizmas, sutemos ir bedievybė
Tikrai įdomu stebėti šiuo laiku
vykstančias! diskusijas dėl kun.
St. Ylos knygos “Dievas sutemo
se”. Tiek kun. St. Yla, tiek Br.
Raila išsamiai lukštena religijos,
moralės ir kitų vertybių esmes,
gal kartais tik be reikalo užkliū
dami plačiajai visuomenei ne taip
prasmingoje šio ar kito asmens
paskutinių
gyvenimo
veiksmų
analizėje.
Reiškiant tad pasitenkinimą to
mis diskusijomis ir paliekant pa
grindinių (diskusijų objektų ko
mentarus daugiau kvalifikuotiems
individams, norėtųsi tik pabrėžti
vieną St. Ylos iškeltą mintį jo
straipsnyje “Žodis iš Romos Pary
žiui per Chicagą” (Kultūrinis Drau
gas, 1965 m., balandžio mėn. 24
d.). Ten yra visai teisinga jo pa
staba, kad kažkodėl pas mus, lie
tuvius, liberalizmas (ir gal, pridė
čiau simpatijos socializmui) būtinai
yra susiejamos su bedievybe, net
karingu antireligiškumu.
Ši tema man įdomi, nes, pralei
dus vaikystę Lietuvos žemelėje, li
kimas lėmė man kultūrinį subren
dimą ir iš dalies pasaulėžiūrą suce
mentuoti vokiečių kultūros aplin
koje, kurią daugiau pažinau kaip
“Volk der Dichter und Denker”,
o ne hitleriškų laikų “Richter und
Henker”. Spėju, kad dėl šitos prie
žasties man visada ir buVo neaiš
ku, kodėl mūsuose yra madoje toks
gramozdiškas ir jokia logika nepa
grįstas suplakimas liberalizmo su
bedievybe.
Klasikiniu pavyzdžiu galime imti Paryžiuje gyvenantį liberalą dr.
A. J- Greimą, kurio gabi plunksna
negali nė penkių eilučių parašyti,

neužkabindama religijos, tuo pačiu
su pasididžiavimu iškeliant ir sa
vo liberalizmo standartą, kaipo pa
grindą ir akstiną visai šiai kovai.
Sakau religija, nes neteko maty
ti, kad jis darytų skirtumą tarp
Dievo, religijos ir Bažnyčios, kaipo
institucijos. Tekdavo tik stebėtis,
skaitant jo straipsnius (ne knygas,
kaip St. Yla teisingai pastebėjo),
jog toks gabus intelektualas kaip
dr. Greimas šitaip gaišina savo lai
ką, kovodamas, it Don Kichotas
su olandišku malūnu, prieš tai, ką
jis nevertina, o gal, jo įsitikinimu,
visai ir nebėra.
Manding, kad minėtas liberaliz
mo suplakimas su bedievybe, bent
tarp lietuviškoje aplinkoje brendu
sių tautiečių, kyla iš rusiškai - len
kiškų šviesuomenės tradicijų, lai
kui bėgant, tapusių dažnokai visai
nevykusiu raugu.
Gerai prisimenu savo vaikystėje
Išlaužo gražią bažnytėlę Suvalki
joje, į kurią važiuodavom užimti
“ponįjai” skirtas vietas — ložes
sekmadieniais, prie kurių tūnojo
užrašai, rezervuoją vietas tik tur
tingiems dvarininkams. Gal tai ir
buvo priežastis, kad socialiniai be
sivystančioje visuomenėje Bažny
čia buvo priskirta prie STATUS
QUO valdžios taip tampriai, jog
daugiau ar mažiau teisingų socia
linių reformų vykdytojai įžiūrėjo
Bažnyčioje kone pagrindinį savo
priešą. Tokios tradicijos gal iššau
kė Rusijos tragediją, gal jos sun
kina ir kard. Višinskio misiją šių
dienų Lenkijoje.
Tuo tarpu vakarų ir vidurio Eu
ropos kultūros dialogas tarp tikė
jimo ir netikėjimo vyko ir vyksta

Iš tikrųjų buvo taip. LituanistiInstitutas buvo JAV Lietuvių
Bendruomenės pirm Jcno Ja3a;č'o
paprašytas pareikšti nuomonę dėl
šio žemėlapio. įvertinti ji buvo pa
vesta Instituto Lietuvos žemės
mokslo skyriui, kurio vedėjas dr.
Vladas Viliamas 1964. IX. 6 d. raš
te išdėstė skyriaus nuomonę šiuo
reikalu. Atrodo, kad dabar yra rei
kalinga būdingesnes šio rašto iš
traukas paskelbti visuomenei, kai
kažkas yra padaręs savotiškas iš
vadas ir bando remtis Lituanisti
kos Instituto autoritetu. Tame
rašte tarp kitko buvo pasakyta:
“...Nuomonę reiškiame tik dėl
žemėlapio 1:400,000, kurio yra at
siųsta tik dar gana gruboko juod
raščio nuotrauka... žemėlapis yra
didelės apimties ir ypač vakaruo
se įjungia teritorijas, prie kurių
reiškia pretenzijas tik patys didie
ji Lietuvos sienų maksimalistai...
Dainavos ir Prūsijos ribos jau ga
na ištemptos ir čia jau istorikų bū
tų reikalas jas nuspręsti ir pagris
ti... Lietuvinti vietovardžius be sa
vo turimų gerų pakaitalų būtų la
bai rizikinga... gis žemėlapis yra
daugiau parodomojo, sieninio ti
po. Tam privalomi ir specialūs rei
kalavimai, vaizdingumas, geras vi
sų vietovardžių išryškinimas, aiš
kiai išvestos upės ir ežerai. Pri
siųstame žemėlapy tai nėra pakan
kamai išryškinta. Gerų norų paro
dyta daug, bet žemėlapis dar tik
juodraštis. Reikėtų dar daugiau
fotografijų. Parašai ilgoki ir gadi
na vaizdą. Juose reikėtų vengti to
kių žodžių, kaip išskerdė, nudėjo,
perskrodę kalaviju ir kt. Daug
upių vardų neišskaitoma, kitoms
visai trūksta vardų. Tas pats 3U
ežerais. Miestelių lokalizacija la
bai paviršutinė. Žemėlapio galuti
nam paruošimui patyrusi topogra
fo priežiūra labai dar reikalinga.
Dailininkas čia visko neatliks. Vie
logikos ir filosofijos baruose, o ir
ne politinėse bei ekonominėse plot
mėse. Tačiau jeigu aš čia, taip gal
vodamas, klystu, tai tenka prašy
ti kun. St. Ylos, Br. Railos ir kitų
savo dialoguose paliesti ir šį klau
simą. Tarp kasdieninių VLIKo ALTo tipo ginčų tai būtų šviežes
nio vėjelio dvelktelėjimas mūsų
spaudoje.

tovių lokalizavime, upių ir ežerų
išdėstyme, sienų pravedime gai;
atsirasti didelių netikslumų, kurių
dailininkas nepastebės. Žemėlapio
išleidimas yra statomas labai jau

tragiškai, kai sakoma: juoSe •— že
mėlapiuose glūdi Lietuvos Tautos
ateitis, gal net mūsų brangiosios
tėvynės būt! ar nebūti sprendimas.
Tai yra visai bereikalingas ir ne; r'mtas b’uginimas”.
Kas dar moka suprasti lietuviš1 kai rašytą raštą, tegul patyš spren
džia, kokia yra Lituanistikos In' stituto nuomonė apie šį žemėlapį.
Dr. Jonas Balys,
Lituanistikos Instituto
Prezidentas
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sviesus mūsų motinos veidas
Motinos garbei skirtą dieną
švenčiame ne vasarą, kada jau
vaisiai bręsta, ne rudenį — piūties metu, ne žiemą, kada vai
siais gėrimės ir jais naudoja
mės, bet pavasarį — jaunos
naujos gyvybės atsiradimo me
tu.

Dar visai nedaug laiko pra
ėjo, kai krikščioniškasis pasau
lis pradėjo giliau suprasti tylios
didvyrės motinos vaidmenį.
Valstybės nuo amžių garbino
poetus, mokslininkus, garbino
karo didvyrius, statė jiems
brangiausius paminklus, jiems
himnus giedojo... Tik vis būda
vo užmiršta, nepastebėta nė
kiek nemažesnės reikšmės kukli
didvyrė — motina. Po daugelio
tūkstančių metų jau suprasta
jos pašaukimo reikšmė, įvertin
tas jos pasiaukojimas kilnioms
pareigoms. Dabar jau skiriama
diena, kuri primintų visiems,
kokią svarbą turi jos pareigos,
kurioms ji yra pašaukta.
Motina — vaikų vairuotoja

Šiandien lietuvės motinos pe
čius išeivijoje dar daugiau už
gula tokių pareigų, kurių tėvy
nėje neturėta. Tai pareigos bū
ti angelu sargu šeimoje, kad
jos vaikai nepatektų į svetimų
jų rankas. Dabar pirmas jos
uždavinys — įkvėpti į vaiko sie
lą gimtosios kalbos meilę, per
teikti savo prieaugliui gyvą pra
eities dvasią, kad jis užaugęs
žinotų, jog esąs tikras lietuvis,
tikras savo žemės sūnus ar duk
ra. Motina yra šeimos ir visuo
menės veidrodis. Jos asmuo tu
ri švitėti stipriais religiniais,
tautiniais ir artimo meilės prin
cipais. Taigi reikia pasakyti, kad
motina yra tikroji savo vaikų
vairuotoja: kur ji juos pasuks,
ten jie ir nueis.
Motinos pastangų vaisiai
lituanistinių mokyklų varžybose

Psichologų tvirtinimu, moters
jausmai giliau su krašto pra
eitimi suaugę, todėl jos sunkiau
nutautėja. Todėl ir savo kraštui
apginti jos daug gali prisidėti
savo namų teigiama dvasia.
Galima džiaugtis, kad šių die
nų lietuvė motina stengiasi iš
laikyti gyvą lietuvišką dvasią
savo šeimoje.

Tiesa, yra ir pasimetusių mo
tinų, kurios nežino savo parei
gų svarbumo ir atsakingumo,
kurios tenkinasi vien tuo, kad

nimo draugėje, vargu ir stip PAŠNEKESIAI ETIKETO KLAUSIMAIS
riausias dvasia Vladas Pūtvis
būtų nepalūžęs. Ji buvo jam tik
roji padėjėja jo plačioje ir ša
Daugelis mūsų skaitytojų pa jusios etiketo klausimuose Emikotoje lietuviškoje veikloje.
sigedo “Etiketo” kampelio šia ly Post (jau mirusios) populia
me skyriuje. Naujosios skaity rumo žvaigždė nubluko ir ją lai
Lietuvybės židinys Pūtvių
ūkiuose
tojos gi ne sykį pareiškė pagei ko atgyvenusia — Viktorijos
Savo ūkiuose jie įkūrė tikrąjį davimą, kad toks skyrelis būtų laikų etiketo žinove. Skaityto
anų laikų lietuvybės židinį. Ten įvestas. Viena jaunutė bendra jos, besidominčios šiais klausi
koncentravosi knygnešių veik darbė — gydytojo žmona — sy mais, prašomos siųsti paklau
(Sekančiame
numery
la, kurioje E. Pūtvienė aktyviai kį gana rimtai dėstė, kad mums simus.
dalyvavo, skirstydama, slėpda lietuvaitėms būtinai reikia šio stengsimės atsakyti į jau gau
Red.
ma ir toliau pasiųsdama už to pasimokyti, ne tik kaip elg tus laiškus.
tis
šiame
krašte,
rėdytis,
bet
draustas lietuviškas knygas ir
spaudą. Jų namuose nuolat net kaip stalą padengti.
Ir avalynėje pasireiškia
“Reikėtų pradėti nuo A iki
rinkdavosi ir buvodavo lietuviai
Z
”
,
ji
nuoširdžiai,
nekritikuoda

išmislai
veikėjai, kaip Višinskis, Jablons
kis, G. Petkevičaitė, Žemaitė, ma pareiškė savo nuomonę,
Nors ir gana trumpą laiką,
Janulaitis ir k.; ten vasarodavo “nes kaip dažnai tenka matyti
bet
moteriškuose batukuose pa
svečiuose
ant
stalo
sidabrines
lietuviai studentai. Kam reikė
sireiškė
“mažos mergaitės” ma
žvakides
ir
popierines
lėkštes
ir
jo, Pūtviai padėdavo ir suda
pan.
Reikia
net
pradėti
nuo
to,
da.
Dabar
gi dar daugiau šia
rydavo sąlygas pabėgti į Tilžę.
kaip
ir
kada
dėvėti
pirštines
ir
kryptimi
pažengta
— išgalvota
Pas juos buvo įkurtos net dvi
batuose
“
baby
”
—
kūdikiškų
kokias
ir
t.
t.
”
slaptos lietuviškos mokyklos.
Išklausę
bendradarbių
pagei

batelių
fasonas.
Bateliai
yra be
Jie taip pat rėmė ir šelpė lietu
davimo,
kreipėmės
į
Daivą
Dokulnų
—
plokšti,
apskritos
for
viškas draugijas ir laikraščius,
bilienę,
mūsų
etiketo
klausimais
mos
priešakyje
ir
užsegami
kuriuose Pūtvis ir pats bendra
darbiavo. Anais rusifikacijos bendradarbę, vėl atnaujinti tą dviem dirželiais. Net patys kū
laikais jų namai buvo lyg švy gyvą, kasdieninį klausimų sky rėjai juokiasi, kad tokie bateliai
turys tamsią naktį. Nenuosta rių. Ji daugiausia vadovaujasi netiks nei į kokią kokteilio va
bu, kad tokiose sąlygose užau Amy Vanderbilt, didžiosios ame landą eiti, nei šiaip į puošnesnį
gusi jų šeima buvo taip pat gi rikiečių etiketo žinovės, pasiū susirinkimą. O vienas amerikie
liai patriotiškai nusiteikusi. Vė lymais bei nurodymais, kaip čių batų gamintojas pastebėjo:
liau, tėvui įkūrus Šaulių sąjun šiame krašte elgtis, rėdytis, “Jie primena man tuos juokin
gą, jo vaikai tapo tos veiklos kalbėtis, užimti svečius, dengti gus batus, kuriuos avėjo Charstipriausieji pradininkai ir šulai, stalus ir t. t. Didelį vardą turė lie Chaplin”.
o taip pat Nepriklausomybės
laikų veikėjai. Vyriausias sūnus
Stasys Pūtvis buvo seimo na
rys ir žemės ūkio ministeris. Jis
buvo komunistų išvežtas iš
Šiaulių kalėjimo į Nižnio Naugardo kalėjimą, kur ir buvo nu
kankintas. Liūdnas supuolimas
— tame pačiame kalėjime caro
laikais yra kalėjęs ir jo tėvas
VI. Pūtvis. Dukros buvo šaulių
moterų vadės. Sofija Mantautienė ir dabar, tremtyje, yra
Šaulių sąjungos garbės narė ir
aktyvi centro valdybos narė.

šeimos nariai būtų sočiai paval
gę ar gerai apsirengę. Yra ir
tokių šeimų, kur motina neįsi
leidžia į savo pastogę lietuviš
kos spaudos ir vengia paduoti
į rankas savo vaikui lietuvišką
knygą. Bet, reikia tikėtis, kad
tai tik tamsios išimtys šviesio
je lietuvės motinos aukoje. Ir
kur tų išimčių nebūna? Tačiau
kieno, jei ne motinos (rečiau
tėvo) pastangų vaisiai pasiro
Motina ir dukra bažnyčioje (akvarelė)
K. Šklėrius
do lituanistinių mokyklų varžy
bose, kai vos kelerių metų lie
tuviukas ar lietuvaitė taip aiš
kiai ir taisyklingai skaito ar ei
lėraštį deklamuoja. Čia vien jų
mokytojams visos garbės ir pa
dėkos netenka atiduoti. Mūsų
motinos pareigos daug kur per
Kankinė Emilija Gruzdytė - Pūtvienė
žengia mitybos ar aprangos pa
reigas: jos siekia kur kas to
Jeigu mes daug kalbame apie po Valančiaus sesers duktė.
liau ir giliau.
lietuvę motiną, kaip tautos gim Ten užaugo ir. mokėsi. 1897 m.
dytoją ir auklėtoją, tai ypač ji ištekėjo už Vlado Pūtvio Ąltruistinės meilės simbolis
svarbu yra prisiminti tas mūsų Putvinskio ir tapo jo didingo
motinas, kurios ypatingais nuo gyvenimo draugė ir bendrininkė,
Motina — tai
altruistinės pelnais yra mūsų tautai nepa didžioji parama jo audringo ir
meilės simbolis: jj aukojasi, my mirštamos. Joms pirmiausia pri turiningo gyvenimo kovose. Rei
li, kad kiti gyventų ir džiaugtųsi. klauso mūsų didžioji pagarba kia prisiminti anų laikų didžiu
Tokia motina duoda kitiems tik ir dėkingumas.
mos Lietuvos bajorų sulenkėjiros meilės, šilimos ir jaukumo,
mą, kad suprastume, kokį dide
o savo tėvynei — tvirtų asme Kankinių motina — pati kankinė lį reikėjo turėti pasiryžimą, sie- Močiutė — nežinomos kankinės
nybių ir ištikimų laisvės kovo
Neapsiriksime pasakę, jog vi
simbolis
tojų.
sos gražiausios idėjos randa pa
Pati Emilija Pūtvienė akty
Tegu motinos dienos proga tikimą dirvą motinų širdyse.
viai dalyvavo šaulių veikloje ir
reiškiami gražūs meilės ir pa Jų puoselėjamos gražios idėjos
buvo moterų šaulių garbės pir
garbos jausmai nesibaigia tik per jų vaikus įsikūnija ir pri
mininkė ir garbės vadė, popu
šia diena.
Tegu šios dienos gyja visoje tautoje. Nebe rei
liariai visų šaulių vadinama Mo
skaidri visų nuotaika supa jas kalo Šaulių sąjungos įkūrėjas
čiute.
ir lydi visur ir visada — kas Vladas Pūtvis yra pasakęs:
Antrojo pasaulinio karo me
dieninio, nelengvo, bet prasmin “Kokios jūs moterys būsite, to
tu, Lietuvai patekus į bolševikų
kia bus ir visa tauta”. O dabar
go gyvenimo kely.
O. R.
vergiją, vieni pirmųjų nukentė
šauliai, savo leidinyje “Nepri
jo šauliai. Pirmųjų Sibiran ve
klausomai 'Lietuvai”, prideda:
žimų metu buvo ištremta ir naš
“Kol lietuvių tautoje gims to
lė (Pūtvis mirė 1929 m.) Emi
kios moterys, kaip Emilija Pūt
lija Pūtvienė. Kartu su motina
ATPIRKIMAS
vienė, tautos ateitis bus užtik
buvo išvežtas antras sūnus Vy
rinta. Kalinio ir tremtinio žmo
tautas su žmona ir 4 vaikais.
na, tremtinių ir kankinių moti
Atrodo, kad ir jis buvo žiauriai
Kristina žebrauskaitė
na ir pati kankinė, jinai yra am
nukankintas Vorkutoje. Tik pra
žinai gyva liudininkė lietuvės
slinkus 10-čiai tremties metų,
Ilgas kelias,
motinos kraujo ir kančių testa
artimieji gavo žinią, jog ji žiau
mento, kuriame slepiasi gyvy
Sunkus kryžius,
ria mirtimi mirė kalėjime 1943
bė ir jėga ateinančioms kar
Emilija Gruzdytė-Pūtvienė
Žmonės juokiasi.
m. Niekas nežino ir nebesuži
toms”. (14 psl.) Giliai prasmin
nos jos kapo. Tačiau jos stipri
gu gyvenimu ji didžiai pasitar kiant pasirinko kelio ir dar dvasia ir jos atminimas liks am
Aštrios vinys,
navo savo tėvynei Lietuvai, o daugiau valios išeiti prieš šią žinai jos ir jos tautos vaikų šir
Stiprūs smūgiai —
vėliau viena iš vyriausių amžiu srovę, pasiryžusią tokius drą dyse ir bylos apie jos didžius
Skausmas.
mi motinų, tapusi Sibiro trem suolius sunaikinti. Nuo tokių savo tautai darbus ir tyrą tė
tinė ir ten nežinomam kalėjime “litvomanų” jie visi pasitraukė, vynės meilę. Tai lyg mūsų tau
Akys stebi gailestingai.
nukankinta — ji garbingai už paskelbę jiems stiprią panieką tos motina, Močiutė — nežino
sitarnavo
motinos kankinės vai ir kerštą. Neturėdamas stiprios mos kankinės simbolis.
Kryžius keliamas —
niką.
moralinės paramos savo gyve
Em. Petrauskaitė
Pritvirtintas.
Vysk.
Valančiaus
giminės
atžala
Motina verkia.
Emilija Gruzdytė gimė 1875
Kritikuojama aktorė už šventosios rolę
m. Suvartuvų dv., Kelmės vals.,
Žaibai trankosi,
Kai spaudoje pasirodė žinia, kuri daug metų praleido ChicaRaseinių aps., garbingoje pat
Balsai šaukia iš baimėskad
Sophia Loren vaidins šven goje.
riotų žemaičių bajorų Gruzdžių
Atleidžiantieji žodžiai —
tosios
Motinos Cabrini gyvenimą
Tarpe išdėstytų visų kitų mo
šeimoje. Jos motina — Petro
ekrane,
pasipylė
protesto
šauks

tyvų,
Motina Uršulė atkreipė
Atpirkimas.
nėlė Beresnevičiūtė buvo vysku
mai, laiškai bei ištisi straips O’Brien dėmesį ir į tai, kad So
niai. šiomis dienomis tyli bei phia net savo išvaizda yra tai
nežinoma vienuolė — Motina rolei visai netinkamas tipas.
Uršulė pasiuntė protesto laišką “Motina Cabrini buvo maža,
Robertui H. O’Brien, galingo liekna moteris. S. Loren yra
sios Metro - Goldwyn - Mayer stambi”.
filmų studijos Hollywoode pre
zidentui.

GARBINGOJI MOČIUTE

Dvi šeimininkės, be kurių neapsieinama nė viename parengime. Iš kai
rės Į dešinę: p. Viržintienė ir p. Stropienė.
Nuotr. A. Gulbinsko

Anglų teisėjas neduoda
perskyrų

Moterys — geriausios
vairuotojos

Vienas britų garsiausių teisė
jų perskyrų bylose Sir Jocelyn
Simon paskelbė spaudoje, jog
jis neduosiąs perskyrų ir niekas
kitas neturėtų jų duoti žmo
noms bei vyrams, turintiems
vaikų, jaunesnių kaip 16 m. am
žiaus.
Jis taipgi pastebėjo, kad per
siskyrimai yra vaikų nelaimių
priežastimi ir padaro juos “bau
ginančiai nesaugiais dėl savo
ateities, nervingais, išsiblaškiu
siais bei netvarkingais”.

Daugelis moterų “yra geriau
sios vairuotojos plentuose greitkeliuose”, pasakė Hary Sliger Tuscon mieste, Ariz. Jis
yra Greyhound autobusų ilga
metis šoferis. “Jos yra labiau
jasi kiekviename veiksme”, pajasi kikeviename veiksme”, pa
brėžė jis.

Vykstančios į Afriką

Seserys
domininkonės
iš
North Guilford, Conn., įsteigė
savo pirmąjį vienuolyną Rytų
Afrikoje. Motina Kathleen su 11
Mokslininkė apie moterį
seserų vienuolių — savanorių
Viso pasaulio geriausi bei Išvyko balandžio 30 d. į Nairo
brangiausi kremai neatstos to bi, Kenya, įsteigti ten Corpus
grožio, besiskleidžiančio visoje Christi vienuolyno.
moters išvaizdoje, kurios žvilgs
iiiiiiiniiiiiiii
nis į gyvenimą yra laimingas ir
nesavanaudiškas. Marie Curie,
didžioji mokslininkė, yra pasa
KELEIVIS
kiusi: “Kai moteris yra jauna,
ji turi veidą, su kuriuo ji gimė.
Zita Burneikytė
Kai ji senstelėja, ji įgauna vei
dą, kurio pati užsitarnauja”.

Izraelis pagerbia
Rooseveltienę
Eleanora Roosevelt pagerbia
ma Izraelyje ir jos atvaizdas
bus atspausdintas ant Izraelio
70 agorot pašto ženklo, išlei
džiamo šį mėnesį.

Pasaulio vėtrų gaubiamas
Ir mindžiojamas žmonių - vabalų,
Visų draugų ir 'mylimų
apleistas —
Kūną žemėje palikęs —
Džiugiai keliauja nuskriaustas
vaikas
[ Tėvo ištiesas rankas.

Motinėlė Uršulė, Cabrini ko
legijos Radnore, Pa., prezidentė,
išdėstė laiške, kad aktorė So
phia Loren bus “blogiausias pa
rinkimas” suvaidinti į šventąs'as pakeltą Motiną Cabrini.
O’Brien studija skelbė anks
čiau, kad Sophia atvaizduos ne
trukus sukamame filme Motiną
Cabrini, pirmąją JAV pilietę
(čikagietę), tapusią šventąja.

Trys Balto veikėjos: (iš kairės j deš.) Juzė Daužv ardienė, Dalia Bobelienė ir Birutė Jasaitienė.
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Sophia ir jos vadinamasis
“vyras” Carlo Ponti yra trau
kiami italų teisman Romoje už
dvipatystę.
Motina Uršulė asmeniškai
dar pažinojo Motiną Cabrini, Gira ar punšas gaivina ištroškusias Lietuvos dukterų baliuje?
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