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Vienybės ilgesys
Vyskupas Pranas Brazys apie moderniojo pasaulio ir lietuvių, tautos dvasinę vienybę

a
Laisvosios Europos lietuvių 

vyskupui Pranui Braziui šią va
sarą lankantis JAV ir Kanado
je, redakcija svečiui raštu įtei
kė keletą klausimų vienybės te
ma. Pasauliui atsidūrus keistoje 
situacijoje, kada atominio karo 
grėsmėje nemažiau kalbama ir 
apie žmonijos vienybę, gerbia
mojo Ganytojo nuomonė, temą 
jungiant dar ir su lietuviškuoju 
aspektu, yra ne tik įdomiai 
smalsi, bet ir didžiai prasminga. 
Redakcijos klausimus ir vysk. 
Pr. Brazio raštu grąžintus at
sakymus čia ir pateikiame mūsų 
skaitytojams.

★
— Ekscelencija, pastaraisiais 

metais ilgiau užsibuvote Euro
poje ir po trumpos viešnagės 
Amerikoje vėl ten grįšite. 
Mums, šiame Naujajame Pasau
ly begyvenantiems, visada yra 
be galo smalsu, kaip viskas ten 
klostosi Senajame Žemyne, kurio 
dvasios vaikais jaučiamės ir čia. 
Sakysim, mokslams, o ypač tech
nikai augant ir jų hegemonijoj 
pasauliui tam tikra prasme ma
žėjant, kartais girdime kalbant 
ar skaitome raštuos, kad pasau
lis rieda į kažkokią dar sunkiai 
suvokiamą žmonijos vienybę. 
Vienybės sąvoka dažnai išnyra 
ir Vatikano Antrajame Bažny
čios susirinkime. Įdomu būtų iš
girsti, kaip į tokias įvairiapras- 
mes vienybes žiūri pati Europa, 
kurioje kaip tik yra margaspal
vis tautų ir jų savitų kultūrų 
įvairumas ? Ar šiandieninis euro
pietis jau ima jaustis bendro li
kimo europiečiu, kad ir kultūri
ne bei dvasine prasme, kai net 
katalikiškoje Italijoje tautos dva 
sinis dvilypumas, komunizmui 
randant palankią dirvą, vargu 
reiškia tik įvairumą vienybėje.

— Neįmanoma būtų čia pat 
duoti trumpą ir išsamų atsaky
mą į taip gilų ir komplikuotą 
klausimą. Viena tačiau aišku, 
kad pasaulis siekia vienybės. 
Kur suyra vienybė, įsigali chao
sas ir mirtis. Dvasia ir medžia
ga yra labai skirtingi dalykai, 
bet be jų vienybės nėra žmo
gaus. Žmogus ir Dievas yra be 
galo skirtingi, tačiau žmogaus 
tikslas yra susivienyti su Die
vu amžinai, šv. Paulius sako, 
kad visata yra pašaukta į vie
nybę su Kristumi ir vaitote vai
toja, kolei to nepasieks. Jo šū
kis “Visa suvienyti Kristuje” 
veda į atstatymą pirmykštės
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Dievo tvarkos, kuriai priešta
rauja nuodėmė. Visa žmonija 
esmėje ilgisi ir siekia vienybės, 
bet nuodėmė, bet nepaisymas 
Dievo tvarkos ją griauja. Nėra 
nieko antisocialesnio ir pa- 
vojingesnio žmonijai, kaip ne
apykanta alsuojanti ir tvarką 
sprogdinanti nuodėmė, kuri pri 
pildo kalėjimus ir paverčia šią, 
rojui skirtą žemę degančiu pra
garu. Todėl nenuostabu, kad ir 
Europoje yra gyvas vienybės il
gesys. Bendroji Europos rinka, 
kultūrinis bendravimas ir net 
politinio apsijungimo siekimas 
yra ryškus dabartinės Europos 
gyvenimo bruožas. Tačiau šalia 
šios pozityvios vienybės tenden
cijos tiek atskirų tautų vidaus 
gyvenime, tiek ir tarptautiniuo
se santykiuose aiškiai pastebi
mas ir skaldančių, antisociali
nių jėgų veikimas. Šių dviejų 
tendencijų kova yra nupuolusios 
žmonijos kasdienė tikrovė ir jos 
istorijos tragiką.

★
— Pasauliui technikoje lydan 

tis į tuos pačius bendruosius 
bruožus, tačiau išsilaisvinusių 
bei pavergtųjų tautų proble
moms neapvaldomai sproginė
jant, rasių bei ideologijų įtam
pai didėjant, ar toks pabrėžti
nas vienybės linksniavimas nė
ra tik utopija, iliuzinis ramini- 
masis, nenorint atviromis aki
mis pažvelgti į apokalipsinę žmo 
nijos dvasios realybę ?

— Reikia saugotis per grei
tų, trumparegiškų sprendimų. 
Krikščionybė tiki, kad Dievas su
tvėrė pasaulį vienybei įvairy
bėje ir savo Apvaizda veda į 
ją, nežiūrint laisvo žmogaus 
nuodėmingų prieštaravimų. Kaip 
gyvybė, taip ir vienybė reika
linga maisto ir priežiūros. Ji 
neateina savaime, bet gali būti 
laisvo žmogaus pastangomis iš
kovota. Vienybė nėra dovana, 
ji yra visų pareiga ir sąmonin
gai siekiamas tikslas. Ir todėl 
labai svarbu dažnai ją prisimin
ti, gyvai įsisąmoninti ir nuolat 
savo veikime bei gyvenime prieš 
akis turėti. Naciai ir komunis
tai nuolatine, sąmoninga pro
paganda tik keletą iškreiptų 
idėjų įkalė žmonėms į galvą, o 
kaip sujudino pasaulį! Idėja, (Nukelta į 2 pusi.)

Trakų pilis ir Galvės ežeras vasaros vidudienį Nuotrauką m. Fligelio

pirma negu tampa kūnu ir vei
kia, turi sutapti su mūsų pro
tu ir širdimi.

★
— Ar nūdienėje žmonijos dva 

sios maišatyje Visuotinio Baž
nyčios suvažiavimo keliamos 
meilės, laisvės ir broliško apsi
jungimo idėjos gali būti veiks
mingos ir lemti kuria nors pras 
me žmonijos ateitį, kai kitos re
ligijos (sakysim, islamas, net 
ir suaktyvėjęs statiškasis bu
dizmas) vargu ar linkę eiti ta 
pačia kryptimi ir atsisakyti se
nosios, karingosios nuotaikos?

— Krikščionybė yra visos 
žmonijos dvasinės kultūros rau
gas, kuris pamažu ir nejučiomis 
kelia visą masę. Visuotinis Baž 
nyčios susirinkimas nori išva
lyti ir sustiprinti šitą raugą. Jo 
veikimą neišvengiamai pajus 
visa žmonija, nes žmogaus šir
dis, išėjusi iš Dievo rankų, yra 
natūraliai krikščioniška, t. y. 
savaime ilgisi nuodėmėj praras 
tos vienybės su Kristumi.

★
— Grįžtant prie grynai lietu

viškųjų problemų, būtų įdomu 
patirti, kaip Ekscelencija verti
nate nūdieninę lietuvių tautos 
dvasinę situaciją? Ar galima 
čia būtų kalbėti apie lietuviš
kosios dvasios vienybę, kai ta 
dvasia yra plėšoma ir grubaus 
bedieviškojo komunizmo ir ne
retai pasimeta tarp dvasią mig
dančio ir Vakaruos klestinčio 
hedonizmo? Ar ji savo pagrin
duos dar tebėra likus nepažeis
ta ir kurie turėtų būti jos atei
ties profilio pagrindiniai bruo
žai?

— Nežiūrint smulkesnių ar 
stambesnių susproginėjimų, mū
sų tauta yra vieninga. Tėvynė
je ji pereina kryžminės ugnies 
bandymą, kuriame pelai ir šiau 
dai dega, bet tikri grūdai dei
mantais žėruoja. Ilga ir kru
vina ginklo rezistencija yra per 
ėjusi į tylų, gerai užmaskuotą 
pasipriešinimą, kuris yra kie
tas ir lankstus, kaip plieno spy
ruoklė. Nėra abejonės, kad ir 
įtakingose valdžios bei partijos 
eilėse esama nepalaužiamų pat

Vyskupas Pranas Brazys Nuotrauka V. Maželio

riotų ir krikščionių, kuriais ka
da nors galėsim didžiuotis.

Nežiūrint to, persekiojimo rep 
lės vis labiau spaudžia, taip kad 
ir lietuvybė, ir krikščionybė yra 
mirtiname pavojuje. Paskutiniu 
laiku buvusieji mūsų tėvynėje 
pasakoja apie sparčiai didėjantį 
rusų kalbos įsigalėjimą įstai- 
ose, autobusuose ir kitose vie
šose vietose. Vilniuje krautuvių 
ir įstaigų iškabos pirma rašo
mos rusų, paskui lietuvių kalba. 
Fabrikuose ir įstaigose vadovau
ja ir geresnes vietas užima ru
sai. Tikintieji, ypač kunigai yra 
lygiai taip pat traktuojami, 
kaip žydai prie Hitlerio. Ant jų 
galvų kiekvienas gali pilti pa
mazgas ir pagiežą. Sugalvoti 
nebūtas istorijas ir keisčiausius 
nusikaltimus, ir jie neturi jokios 
galimybės pasiteisinti ar gintis 
nei viešu žodžiu, nei spaudoje, 
nei teismuose. Padėtį apibūdi

na kad ir atsitikimas su vysku
pu Slatkevičium, kuris viešai 
spaudoje buvo apkaltintas pavo 
gęs valdiškų malkų, nors tikro
vė buvo labai paprasta ir bū
dingai skurdi: jis buvo paste
bėtas benešąs sausų žabų iš miš 
ko valgiui pasišildyti. Kunigų 
amžiaus vidurkis labai aukš
tas, o į vienintelę seminariją 
Kaune teleidžiama priimti vos 
po vieną kandidatą iš kiekvienos 
vyskupijos. Kad nebūtų jaučia
mas kunigų trūkumas, kasmet 
metodiškai uždaroma vis dau
giau bažnyčių. Padėtis yra tra
giška, nes lietuvybė ir krikščio
nybė, tiedu svarbiausi tautos 
pasipriešinimo ramsčiai, vis 
žiauresniais smūgiais yra ker
tami. Jų abiejų išlaikymas šian 
dien yra gyvybinis mūsų tautos 
rūpestis.

AR KEIČIASI
ŠVČ. SAKRAMENTO 

MOKSLAS?

Kai vyksta Visuotinis Baž
nyčios susirinkimas ir daro
mos toli siekiančios Bažny
čios reformos, kartais kyla 
klausimas, ar nesikeičia kai 
kurios Bažnyčios pažiūros, ku 
rios iki šiol buvo laikomos la
bai tvirtomis. Taip, liturgijos 
reforma stipriai palietė mūsų 
pamaldas. Dar stipriau tai pa
jusime per kelerius metus. Ta 
proga kai kam kyla klausi
mas: ar švč. Sakramento 
mokslas nesikeičia? Ar nesi
keičia ta mūsų iki šiol tvirtai 
laikyta tiesa, kad Švč. Sakra
mentas yra Kristaus kūnas ir 
kraujas ?

Į tai reikia atsakyti, kad 
tai nesikeičia. Bažnyčios tikė
jimo tiesos, tos, kurias vadi
name dogmomis, vieną kartą, 
kaip tokios, paskelbtos, nie
kada nesikeičia. Jos turi di
džiausią galimą tiesų tvirtu
mą. Tačiau gali keistis mūsų 
laikysena tų tiesų atžvilgiu. 
Gali keistis būdas, kuriuo mes 
tas tiesas panaudojame savo 
gyvenimui. Taigi būdas, ku
riuo mes prieiname prie Švč. 
Sakramento liturgijos refor
mos dėka, atrodo, žymiai pa
sikeis. Tiesa, to pasikeitimo 
mes nepajusime staigiai, bet 
ilgainiui tai bus daugiau jun
tama. Mes čia norime at
kreipti dėmesį į keletą mo
mentų, kuriais, atrodo, keisis 
mūsų santykis švč. Sakramen 
to atžvilgiu.

Pirmasis dalykas, j kurį 
mes turime atkreipti dėmesį, 
yra tai, kad Švč. Sakramen
tas nėra kokia atskirai nuo 
visko stovinti vertybė, bet yra 
priemonė mus sujungti su 
Kristumi.

Švč. Sakramentas yra tam, 
kad mes jame matytume Kris 
tų. Kartais mūsų sakramen
tai suatomina Kristų. Mes 
garbiname Švč. Sakramentą, 
bet negarbiname Kristaus. O 
tuo tarpu, kai Kristus įsteigė 
Švč. Sakramentą, jis įsak
miai įsakė: “Tai darykite ma
no atminimui”.

Dėl tos priežasties liturgijos 
reforma šiandien eina ta kryp 
timi, kad mes Švč. Sakramen
to proga suartėtume su Kris
tumi, kad mes vertintume šį 
suartėjimą, žinoma, mes tu
rim išmokti vertinti patį 
Kristų. Bet tai yra atskira 
tema. Suartėjimas su Kristu
mi čia yra aukščiausio ir tamp 
riausio laipsnio. Taip kaip vai 
gomos medžiagos stato mūsų 
kūną, atgaivina jo jėgas, pa
pildo išsisėmusias jo dalis, 
taip Kristus nori būti mums 
viskas maisto formoje.

Tačiau kad žmogaus kūnas 
galėtų maitintis, jis turi būti 
gyvas. Tik gyvas organizmas 
maitinasi. Dėl to ir priiman- 
tysis švč. Sakramentą turi 
turėti sugebėjimą virškinti; 
turi būti gyvas tikėjimiškai. 
Tik tada Švč. Sakramentas jį 
veiks.

Kitas priėjimo būdas prie 
Švč. Sakramento, kurį liturgi
jos reforma mums, atrodo, 
atneš, yra aukos supratimas. 
Auka yra realus santykiavimo 
būdas žmogaus su Dievu.

Nėra sunkumo Dievui san
tykiauti su žmogumi. Kai Die
vas kuria žmogų, kai jis pa
laiko jo gyvybę iš dienos į 
dieną, Jis labai realiai santy
kiauja su žmogumi. Bet kaip 
žmogus gali santykiauti su 
Dievu? Ar jis gali duoti Die
vui ką nors realiai vertingo? 
Net jei žmogus savo gyvybę 
Dievui atiduotų, jis nieko iš 
esmės Dievui vertingo nesu
teiktų. Jis tik griautų jo Ap
vaizdos tvarką. Kas kita yra, 
kai žmogus Dievui aukoja per 
Mišias Švč. Sakramentą, ku
riame yra Jo Sūnus. Žmogus 
tada stovi visai kitame, die
viškame, lygyje.

Aš suprantu, jog nelengvai 
galėsime pasisavinti šį moks- 
lą, kad jis pasidarytų reali 
mūsų gyvenimo forma. Aukos 
mokslas yra, berods, pats 
aukščiausias mokslas. Jis yra 
tokiu ne dėl to, kad iš mūsų 
reikalautų didelių pastangų 
ar išsižadėjimų, ar kentėjimų, 
bet dėl to, kad jis reikalauja 
mus atsistoti tokiame aukš
tame lygyje, jog mes galėtu
me ką Dievui duoti ir jis ga
lėtų iš mūsų tai priimti. Au
kos mokslas reikalauja ne nu 
sižeminimo, bet labai didelio 
savęs iškėlimo.

Liturgijos reforma, paėmu
si mus už rankos, stipriai ve
da į šias aukštumas. Būdin
giausias reiškinys šiuo atžvil
giu yra vad. antrojo pakylė
jimo įvedimas. Jis nori išryš
kinti aukojamąją Mišių funk
ciją. Kunigas pakelia konsek
ruotą taurę ir ‘Ostiją ir sako, 
ar net gieda: “Per Jį, Jame 
ir su Juo tebūna Tau, Visa
galis Tėve, visokia garbė per 
amžių amžius”. Seniau ši apei
ga mišiose buvo gerokai ap
temdyta. Dabar ji atstatoma.

Mišios tokiu būdu įgauna 
naują centrą, ir tai patį tik
rąjį savo centrą. Iki šiol vie
ninteliu Mišių centru buvo pa
kylėjimas, kuris reiškė pagar 
bą tam faktui, kad Duona ir 
Vynas tapo Kristaus Kūnu ir 
Krauju. Tačiau ne šiame perkei 
time yra pati didžioji Mišių 
prasmė. Ji yra tame, kad 
Duona ir Vynas, tapę Kristaus 
Kūnu ir Krauju, aukojami 

dieviškajam Tėvui.

Taigi Švč. Sakramentas pa
silieka tvirtas. Tačiau jo pa
naudojimas rodo žymių keis
tis. Švč. Sakramentas, ligi 
šiol buvęs Bažnyčioje labiau 
statinis dalykas, garbinamas 
Bažnyčioje, darosi labiau dina
minis. Jis darosi didžiuoju ry
šininku. Jis jungia mus su Kris 
tumi, kai mes jį priimame. Jis 
jungia mus su Dievu, kai mes 
jį aukojame Tėvui.

V. Bgd.



T ačiau. regiu T avė gyvą...
Juozo Vaičkaus 30 metų mirties sukaktis

Berašydamas savo atsimini
mų knygą “Nepriklausomybės 
saulėj”, prisiminiau, jog 1965 
m. IV. 7 sukako 30 metų, kai 
mirė mūsų Vaičkus. Tad nura
šiau skyrių apie tą brangų as
menį ir štai per “Draugą” tei
kiu tą straipsnelį gerb. skaity
tojams.

Turėjom ir kitų teatralų, ku
rie kūrė lietuviškų dramos teat
rų; turėjom ir stiprių dramos 
režisierių. Kai kuriuos jau mi
nėjau, kaip štai Glinskį ir Sut
kų. Kai kuriuos čia štai pami
niu: Oleką Žilinską, Dauguvie
tį. Kodėl gi čia nepateikiu at
skirų skyrelių apie juos, o vien 
apie Vaičkų?.. Mat, jis mūsuo
se gana bendrai yra vadinamas 
mūsų teatro tėvu. Ar šiaip, ar 
taip, o jis yra rimtai užsitarna
vęs bent naujųjų laikų mūsų 
teatro pionieriaus vardą. Iš tik 
rųjų, juk jis už kitus anksčiau 
buvo sukūręs pastovią liet, dra
mos trupę ir ištvermingiau bei 
ilgiau su ja įvairiose vietose vei 
kė, vis ją meniškai tobulinda
mas ir papildydamas. Ir iš tos 
trupės de facto susidarė vėliau 
mūsų valstybinio teatro ansamb 
lis. Tad jis tikrai vertas atski
ro skyrelio. Be to dar, jis buvo 
man toks paprastutis bei drau
giškas — ir aš kažkaip natūra
liai su juo suartėjau labiau ne
gu su kitais teatro liūtais. O 
juk dar — abu esame (ar jau 
vien buvome?) žemaičiai; ir jis 
kurį laiką mokės Liepojoj, kur 
ir aš; o jo a. a. brolis baigė ten 
gimnaziją (ir aš), o paskui ku
rį laiką buvo Kauno kunigų se
minarijoje, kur ir
kodėl šis brolis, kaip 
man minėjo, tolokai išėjęs iš 
proto (ko aš dar nepadariau). 
Tad mudu su didžiuoju Juozu 
riša gana glaudūs saitai. Ir štai 
turite apie jį skyrelį.

Pirmiausia žiupsnelis biogra
finių duomenų. Ne pro šalį bus 
ir man pačiam, ir skaitytojams 
tai prisiminti.

Vaičkus Juozas gimė 1885. 
TV. 16 Tirkšlių valsčiuj, Mažei
kių apskrity. LE-dija sako, kad 
jis mokės Mintaujos gimnazi
joj, dalyvavo slaptoj lietuvių 
moksleivių organizacijoj, iš sep 
tintos klasės su būreliu ' kitų 
draugų buvo pašalintas. Ligšio
linėmis mano žiniomis, mūsų 
teatro tėvelis mokėsi Liepojos 
gimnazijoj. Tiesa, aš pats ten 
jo nei mačiau, nei apie jį ten gir 
dėjau, nors jis galėjo būt už ma
ne vien dviem ar trim klasėm vė
lesnis. Bet mokinių sąstatas tau
tiniu, tikybiniu ir socialiniu at
žvilgiu buvo toks mišrus, jog 
mes kitų klasių mokinių nei pa- 
žindavom, nei jais domėdavomės. 
O jei kartais su kuruo pasižin- 
davom, tai visai atsitiktinai. 
Tad kaipgi aš buvau gavęs žinių, 
kad Vaičkus mokės Liepojoj, 
kad ten stipriai skurdo, kad 
darbavos pas vieną notarą — 
darydavo nuorašus nuo doku
mentų, gaudamas už nurašytą 
dokumentą po penkias ar de
šimt kapeikų, o tai buvo net ir 
aniem laikam per mažas uždar
bis, nes Liepojoj gyvenimas bu
vo apybrangis? Tad kas man 
suteikė tas žineles? Po kelias
dešimt metų sunku būtų bepa
sakyti, kas. Tačiau turiu aiškų 
įspūdį, kad man papasakojo ti
kėtinas asmuo, gal net pats 
Juozas Vaičkus.

Dabar — kaip sutaikyt mano 
žinią su LE informacija? Gi, 
kad Vaičkus mokės Liepojoj 
prieš Mintaują, ar kad mokės 
Liepojoj po Mintaujos.

Jausdamas niežtint pašauki
mą į teatro takus, Juozas nuvy
ko į Peterburgą, į tą rusų te
atro Mediną (laikant Maskvą 
Mekka) ir laimingai perplaukė 
per Aleksandro teatro dramos 
studiją. Vienkart Peterburge 
sudarė lietuv. vaidybos studiją. 
Savo studentam sudarė reikia

aš; tik kaž-|«u pačiu direktorium - 
Juozas

mą praktinę mankštą — viešai 
vaidint scenoj — tad ir pateikė 
lietuvių publikai gražią eilę vai
dinimų.

Bolševikinė revoliucija su
stabdė tą naudingą lietuvių kul
tūrai darbą Peterburge (tuomet 
jau Petrograde) ir išlakino 
Vaičkaus studiją bei studentus 

režisie
rium į Lietuvą. Pirma jie nu
tūpė sostinėj, Vilniuj, ir 1918. 
VIII. 3 pradėjo pirmąjį profesi
nio lietuviškojo dramos teatro 
sezoną, suvaidindami Vaičiūno 
Aukas, paskiau — Jasiukaičio 
Alkanus žmones ir Vargšo Žmo
nes. Bet iš Rytų bei Pietų ėmė 
tikrai grėst . ginkluoti pavojai 
— ir Vaifikui su trupe teko 
kraustytis į saugesnį Kauną. 
Kol susiorganizavo šioks toks 
pastovesnis centrinis teatras, 
susidarė laikinė busimųjų artis
tų grupė Ir važinėjo po Kauni- 
jos vakarinę sritį, tai šen, tai 
ten vaidindami kurį nors veika
lą iš seno repertuaro. Apie tuos 
žygius turi pasirašius atsimini
mus ponia Vainiūnaitė Kuber- 
tavičienė, kuriuos man teko 
skaityt. Jie tuo itin įdomūs, kad 
parašyti kaip tik besibastant su 
trupe, dienoraščio forma.

Įkuriant savą pastovų teatrą, 
Meno Kūrėjų Draugijai teko pa
tirt stiprių gimdymo sopulių. 
Tačiau pagimdė. Čia Vaičkui te
ko įžymus uždavinys: stok prie
kin ir teatrauk, nesgi tavo ar
tistų būrelis yra gatavas, didžiau 
sias kitų tarpe ir apmiklintas 
įmanomai. Ir Juozas ėmės savo 
įprasto darbo. Pirmą spektaklį 
mum parodė 1920. I .19 Kauno 
miesto teatro rūmuose. Visi vai
dilos buvo iš jo trupės: A. Vai
niūnaitė, O. Kurmytė, T. Dra

žuvėdros

gūnaitė (Vaičiūnienė), T. Tin- 
džiulytė, P. Kubertavičius, J. 
Stanulis, M. Kiršinąs.

Keista, kad Juozas Vaičkus, 
senas teatralas, išėjęs rimtus 
vaidybos mokslus geroj pasau
linėje mokykloje, žinovų pripa
žįstamas buvęs stiprus teatro 
meno teoretikas ir vaidybos mo
kytojas, vis tik įkurtajame teat
re ilgai neišsilaikė. Kiek aš 
Vaičkų pažinojau ir kiek man 
iš įvairių artimų teatrui šaltinių 
teko pažint teatro vidaus gy
venimo bei veikimo sąlygas, ne
sistebiu, kad Juozui teko pasi
šalint: jis buvo kietasprandis 
žemaitis, neką teaptašytas kai
mo vyrukas, nediplomatas, ne
mėgstąs, o gal vien nemokąs 
pravest miklių intrigų; nors 
rimtai išsimokslinęs savo srity 
ir gabus vyras, vis dėlto nemo
kėjo žmonėms, net savo trupės 
nariams užimponuot gal ir tuo, 
kad neatrodė, kur reikiant, rim
tas ir ramiai tvirtas: vis prasi
verždavo jame lyg kad juokda
rio - klouno gyslelė (net gal ke
letas) — kas neleisdavo reikia
miem veiksniam imt jį rimtai. 
Tad gi Vaičkus neišlaikė stiprios 
teatro konkurencijos su tokiais 
liūtais, kaip štai, Glinskis, Ole
ka Žilinskas, Dauguivetis, Sut
kus ir k. Kaip kad neišlaikė ir 
Aleksandras Vitkauskas.

Vadinasi, iš kauniškio teatro 
Vaičkus nykte išnyko — ir vėl 
atgimė toli, toli — Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 1923 me
tais. Čia darbavos penkerius 
metus: įkūrė ir čia profesinį lie
tuvišką dramos teatrą; Brook
lyne suorganizavo dramos stu
diją, iš kurios išėjo visa eilė 
vaidybos artistų ar bent darbi
ninkų. Per tuos penkerius me

i—l 

tus čia Amerikoj Vaičkus įsten
gė suruošt su viršum 75 drami
nius vaidinimus. Tik jo spektak
liai neturėjo čia tokio pasiseki
mo, kaip, sakysim, Vanagaičio: 
Vaičkus bandė publiką pakelt 
prie teatrinio meno, o praktikas 
apsukrus Vanagaitis — teatri
nį meną nuleist iki publikos 
lūpų.

1929 metais veteranas Juozas 
vėl atsirado Kaune su visu 
krepšiu sumanymų. Ką veikęs, 
ko ne, įsteigė vaidybos studiją. 
Su savo studentais bandė pasi
rodyt scenoj, būtent, Tilmanso 
teatre. Tai buvo 1933. II. 6. Bet 
Vaičkus jau buvo buvęs klau
sytojų pamirštas; jau kiti re
žisierių bei artistų vardai buvo 
pasidarę jiem brangūs — ir 
Vaičkui nebepasisekė išvirt mū
sų teatralam pagundingos ko
šės. Pagaliau — kas ten bala- 
dosis taip toli į tą Tilmanso te
atrą kažkur ten pasaulio pa- 
kraštėj, o dar tokį apšepusį ir 
jau seniai iš mados išėjusį!

Bandė atkaklusis Juozas dar 
pasisvečiaut valstybiniam teat
re, bet palankaus atgarsio ne
susilaukė, priešingai. Bandė su
kurt pirmą Lietuvoj meninį fil
mą, bet nerado pritarimo nei pa
ramos.

Taip tatai, gana liūdnos buvo 
jo gyvenimo sutemos. Tik štai 
vieną dieną girdim: mirė Juo
zas Vaičkus, Lietuvos teatro 
tėvas!.. Ta žinia ne vieną bent 
seną teatralą blokšte pribloškė. 
Vadinasi, mirė! toli gražu ne
suvartojęs visų savo jėgų, ne
įvykdęs mylimiausiųjų sumany
mų, nepasiekęs savo idealų,.. 
1935. IV. 7.

Daugelio įžymių žmonių liki
mas. Kas kaltas? Iš dalies jie, 
iš dalies visuomenė. Te Dievu
lis jiem atleidžia (ypač šiai pas
tarajai damai).

Vadinas, Juozai, jau esi įam
žintas. Tačiau regiu Tave gyvą, 
tartum ne prieš 30 metų Tave 
regėjau paskutinį kartą, o va
kar...

Vidutinio sunkaus stoto, taip 
sakant, kvadratiškas; dėl to ir 
drabužis, jei nesukirptas bei pa
siūtas gero siuvėjo, atrodo ne
lankstus, atkragus, lyg sveti
mo asmens; vyras solidžiais 
aukštais pečiais, plataus, ap
skrito liemens, ant stiprių, ne- 
pašankių kojų. Ilgaplaukė liūto 
galva su apskritu, dažniausiai 
iškaitusiu veidu ir blizgančiom 
balzganom akim, lyg tartum vi
duje ugnis nuolat jame liepsno
tų. Tos truputį primerktos akys, 
tokios, rodos, gudrios, linksmai 
veizdi į jus, lyg šelmiškai, lyg 
juokdariškai, kartais švitriai, 
net aštriai — nesuprasi, ką jos 
jum sako. Bruožai, apskritai, 
gana simetriški, bet kaimietiš
ki, paprasto kalibro (jei leisti
na taip pasakyt), tolimai prime
ną Sokrato fizionomiją. Toli 
gražu ne gražuolis. Bet lūpos 
dailiai švelnios ir, jei nebando 
kritiškai, pašiepiamai ar ciniš
kai šypsotis, sugeba šyptelt na
tūraliai paprastai, draugiškai, 
net švelniai gražiai.

Paminėsiu čia trejetą smulk
menų iš mudviejų susitikimų.

Vieną spektaklio vakarą se
najame Kauno miesto teatre, 
kol jis dar buvo nerestauruo
tas, sėdėjau ložėj, kur buvo 
prie anuometinių didžiųjų jei- 

(Nukelta į 4 psl.)

Nuotrauka R. Kisieliaus

VIENYBĖS ILGESYS
(Atkelta iš 1 psl.)

★
— Šiais metais, Ekscelenci

ja, jau lankėtės visoje eilėje 
Europos ir Amerikos bei Kana
dos lietuvių kolonijų. Sakykite, 
kas labiausiai Jus džiugino ir 
kas kėlė rūpesčio, akivaizdžiai 
stebint jų religines, tautines bei 
kultūrines pastangas? Ir kas 
šiose pastangose turėtų likti 
pagrindiniu ir visus apjungian
čiu kelrodžiu moderniojo pašau 
lio sutemose ?

— Lankydamas Europos ir 
Amerikos lietuvius, visur skel
biau gyvą šv. Tėvo susirūpini
mą tragiškąja mūsų tautos da
bartimi. Jis ir naują vyskupą 
lietuviams paskyrė kaip tik tam, 
kad išeiviai išlaikytų savo lietu
viškumą laisvame pasaulyje ir 
išugdytų ko daugiausia lietu
viškų krikščionybės apaštalų 
savo tėvynei. Kai tik atsiras ga 
limybė, reikės ten pasiųsti ku
nigų, vienuolių ir pasauliečių, 
kalbančių lietuviškai ir mylin
čių savo tautą. Neužmirškime, 
kad daug tautų yra žuvusių ir 
daugelyje šalių krikščionybė 
yra išnykusi kaip tik dėl to, kad 
lemiamą valandą nebuvo kas at 
eitų į pagalbą ir iš naujo įžieb
tų gęstančią dvasią. Tegu ne
svajoja tarnaują Bažnyčiai tie, 
kurie šiandien slopina ir gesina 
lietuvybę laisvajame pasaulyje. 
Bet jei pešimės tarp savęs ir 
nebūsime vieningi, tai ne tik pa 
tys save sulikviduosime, bet nu 
baidysime nuo lietuvybės ir jau
nąją kartą, nuo kurios daugiau
sia priklausys tautos ateitis. Su 
didele atsakomybe ir jautrumu 
turime siekti, kad ankstesnieji 
išeiviai sutaptų su tremtiniais ir 
visi kaip vienas pasiimtų tautos 
nelaimę ir jos teisėtą laisvės il
gesį į širdį. Kaip kūnui reikia 
įvairių organų su skirtingomis 
funkcijomis, taip ir mūsų bend-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proteil-liu 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 68rd St, Chicago 20. IU.

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 8-4 ir 6-8. šeštad. 9-1

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 19—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
nusitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res. telef. WAlbrook 5-5078

Be*, 280*4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6440 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical BaUdlng) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 8148 W«t 68rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 8241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 2-7868 

DR, S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki t; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 VVest 93rd Street 
Kampas 68-člos ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 8-8 vaL vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-8048

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

Tel. 605-0583 — Elgin
425 No Liberty Street, 

Route 25. Elgin, Illinois 
Valandos paga) susitarimą

Tel ofiso HE 4-5840, rez. 888-2234

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVeet 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-8, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; res. HI 5-8325

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVeet 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 1-9, 
vai., penktad. 19 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. LA 
gontus priima pagal susitarimą. 

ruomenei reikalingos įvairios or
ganizacijos ir sąjūdžiai su skir
tingais metodais ir siekiais. Tik 
suprasdami ir pakęsdami vieni 
kitus, tik pasigelbėdami ir 
džiaugdamiesi vieni kitų laimė
jimais, suaugsime į vieningą lie
tuvišką šeimą, kuri norės ir ga
lės išlaikyti ir savo kalbą, ir tau
tinį bei religinį charakterį. Kaip 
per savo šeimą mes įsijungiame 
į tautą ir jai tarnaujame, taip 
tik per savo tautą mes sutampa
me su visa žmonija ir esame jai

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6900
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG 

5449 So. Pulalskl Road 
Valandos naeal snsltartms

Res. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670. 
Valandos paga) susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
'Ifiao HE 4.1414, Rez, RE 7-9887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgo. 
2454 VVest 71gt Street 

(71-os ir Campbell Ava. kampas) 
'•ai kasdien 1—8 ir t—8 vai. vak 

Šešt 12—8 v p, p 
Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220 

Namu — rez. PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K » A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKŲ LIGOS
3959 West 98rd Street

Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 Iki ’ vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo t Iki 4 vai

TeL ofiso PO 7-6000, res. GA 8-7378

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 9
Iki 8 vai. Trečlad ir Sešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1505
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 3-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
5540 So. Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą

Tel. RElianee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olympic 3-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. tr penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso teL RE 7-1168. 
Res. tel. 239-2919.

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4782
DR. A. MACIŪNAS 

CHIRURGAS 
2858 VVest 63 etr.

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt I—f.

Priiminėja tik susitarus
Atostogose iki rugpjūčio 1 d.

DRJMARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71os Ir Campbell Avė. kamras) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šešt. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta, 

naudingi. O būdami naudingi ir 
lojalūs kitiems, mes laimėsime 
draugų ir pripažinimo savo tau
tai ir jos bylai, ir tokiu būdu ge
riausiai jai pasitarnausime.

★

Vyskupui Pranui Braziui po 
viešnages Amerikoje vėl grįž
tant Europon, “Draugo” redak
cija dėkoja už šį intervievv, lin
kėdama ir širdy geisdaipa, kad 
laisvosios Europos lietuvių vys-» 
kūpąs netrukus taptų jau lais-"* 
vosios Lietuvos vyskupu.

(k. br.j

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE , 

VIDAV3 LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii
. Tel.ef. ofiso: PUllman 5-9769 

Namu: BEverly 8-5'946
PdBru. vai.: kasdien 9-8 v. v.. Įeit 
1-9 o o Ir treč užoarvts

Tel. ofiso PR 9-7800; Namų 925-769' *>
DR. A, PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: 
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 p p 
lšakyrus_ trečiadieni_

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 South Kedzie Avenue

Tik pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 
VAL.. nuo 2 iki 7 vai. vak.

Aptarnanja tik senuosius pacientus 
Naujų nebepriima.

TEL. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šešt. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOpFJjuvftg LIGOS 

2745 Wes. 39th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Pirmad., antr. ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu;

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-738)
VAL.: 1 vai. p p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai, 
nuo 16 v. r. Iki 1 v. noplet.

Res. tel. PR 9-9730.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pilstės ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wes> 
7 ist. SL (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. RElianee 5-4410 

liet. tel. GRovehlll 9-0617
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. Ir 
vakarais pagal susitarimą.

Offiso telef. CLiffside 4-28M 
Resid. telef. WAlbrook 5-3096

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 1—4 ir

6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek. 
madienials uždaryta, priimama pagal 
susitarimą. Sekmad.: 2 v. — 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt.. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 _
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2133. Namų GI 8-6168

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Prlimln6ja ligonius tik susitartu

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. ir šešt. uždaryta 
Atostogose

Telefonas — GRovehlll 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERĮ * 
LIGOS

VAIANDOS: 1 Iki 4 tr 6 tkl 8 v. • 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečlaldlenlats uždaryta 

Atostogose iki rugpjūčio 16 d.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 So. Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 6-8.

Tik 'Svarbiais atsitikimais susitarus
Tel. ofiso PR 6-6446, re®. HE 4-31.56

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 Iki 8 ▼. 

Treč. ir teštad. pagal sutarti,



APIE DAILININKĄ, KURIS MĖGSTA 
VANDENIS IR LAUMES

P. JURKUS

Gyvam mūsų dailės judėjime 
dail. Pranas Lapė laikosi nuo
šalyje. Nesiveržia į bendras pa
rodas, pats nekeliauja su paro
dom iš miesto į miestą. Nesie
kia kokios reklamos ar garso. 
Kartą, kai jj pakvietė suruošti 
parodą Čiurlionio galerija, jis 
juokais atsakė, kad jam užten
ka jo miestelio.

Tas miestelis yra Rowayton, 
Conn., netoli nuo New Yorko. 
Ten jis mokytojauja Thomas 
gimnazijoje. Darbas jo neužgo
žė ir miestelis nepagavo sūku- 
rin — jis daug laiko skiria me
nui, ieškodamas taiklesnio pa
sisakymo. Jo menas yra vertas 
kur kas didesnio dėmesio, nei 
šis miestelis. Bet taip yra, kad 
jis čia be didelių pastangų par
duoda nemaža paveikslų. Gegu
žės 23 Thomas gimnazijoje bu
vo surengta jo kūrinių paroda, 
buvo išstatyta apie 70-80 grafi 
kos ir tapybos kūrinių, iš kurių 
apie 30 pardavė.

Dail. P. Lapės meno pagrin
dai siekia Kauno Meno mokyk
lą. Vėliau jis lavinosi Švedijoje, 
Stockholme. Atvykęs Amerikon 
1949 ir apsigyvenęs New Yor

ke, dirbo amerikiečių knygų lei

Pranas Lapė Karvutė (monatipas)

dyklose, iliustravo knygas, žur
nalus, piešė knygų viršelius. 
Šalia to ėmėsi ir tapybos, vys
tydamas ją impresionizmo po
veikyje. Čia New Yorke 1953 
pirmą kartą dalyvavo kolekty
vinėje parodoje.

Šio pavasario parodoje buvo 
išstatęs naują kūrybą, išaugu
sią paskutinių poros metų lai
ke.

Grafiką atstovavo jo iliustra 
cijos angliškoms knygoms, ku
rias išleido Manyland leidykla. 
Tai iliustracijos Afrikos pasa
kom, V. Tamulaičio pasakoji
mam apie skruzdėlę. Dailinin
kas taikliai vartoja įvairias 
technikines priemones, gerai at 
baigia savo užmanymus, jo 
iliustracijos yra elegantiškos, 
neperkrautos ir skoningos, pa
kankamai modernios ir raiš
kios.

Laumė (monotipas)Pranas Lapė

Piešiniai tušu ar pieštuku, 
daugiausia akademinio pobū
džio, vaizdavo apylinkės pajū
rį, namus ir sodus.

Mono tipai — atspaudai nuo 
stiklo — buvo patys įdomiausi 
jo grafikos kūriniai. Pirmą kar
tą jis panaudojo šią techniką. 
Nesivaržydamas piešiniu ar ko
kiu technikiniu sunkumu, jis 
minkštais ir spalvingais tonais 
leidžiasi į fantazijos laukus ir 
vaizduoja lietuviškų pasakų 
laumes. Vaizduoja su dideliu 
pamėgimu, ieškodamas vis nau
jų veidų, naujos išraiškos būdų. 
Vienur laumės veidas sulietas 
su žilvičiu, suaugęs su medžiu, 
kitur vėjo pagautas. Laumei su
teikiama paslaptingumo ir leng 
vo liūdesio. Atspaudai atlikti

Dailininkas Pranas Lapė

Aloyzas Baronas

ŠIOKIADIENIS
LAIKRODIS

f J

LAIKRAŠTIS

LANGAS

Plačiuose puslapiuos mažytės raidės neša, 
Daugiau kančios negu džiaugsmų švelnių, 
Ir juo daugiau pasauly kraujo laša, 
Sakom, kad daug ir įdomių žinių.

Į amžinybę vedant tavo keliui, 
Kol neatskirsi kur šiandien, kur ryt, 
Kolei užteks sekundės tik detalės 
Visam gyvenimui lig galo išmąstyt.

Žvelgi j laikrodį, baimingai širdžiai plakant, 
Ir gal tiki, kad laikas pinigai,
O veda erdvėmis kažin kur Paukščių Takas 
Ir šviesmečiai nebeatrodo perilgai,

Skaitai ir nesirūpini, kad kažkoks nelaimingas, 
Kad kažin kur prasiiria mirtis,
Ir būsi tu taip pat labai nerūpestingas, 
Kada kiti apie tave skaitys.

Tik senas gluosnis ir kertė garažo,
Ir mėlyno dangaus sklypelis vielomis sukapotas, 
O sėdi ir skaitai apie pasaulį gražų,
Apie saulėlydžius, ir ežerą, ir luotus...

O čia taip paprasta ir vakarą ir rytą,
Bet tu guodies saulėlydžiu, kai saulė skęsta dūmuos, 
Kad dar išvysi nuostabų pasaulį švytint,
Kai langus atdarys patsai didysis realumas.
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su technikiniu grakštumu ir 
lengvumu. Reikia pasidžiaugti 
šiom dailininko pastangom — 
m u ju moderniu būdu pakeden
ti ser.us tautosakos turtus.

Tapybą atstovavo portretas 
ir peizažas.

Iš savo pamėgto impresioniz
mo dailininkas išsiveržė gana 
triukšmingai ir nužengė didelį 
žingsnį, siekdamas net abstrak 
tą. Žaliais ar tamsiais tonais 
jis kūrė abstrakčius ar pusiau 
abstrakčius paveikslus, kuriuo
se galėjai atsekti miškų ar pa
jūrio ritmą. Mėgo komponuoti 
tamsias dideles mases prieš švie 
sius tonus.

Vėliau jis daug ką pasiėmė iš 
ekspresionizmo. Dabar paveiks
le pabrėžiama tik pagrindinė 
kompozicinė architektūra, tik 
peizažo esmė, o visa kita suly
doma į sodrų toną. ,

Dail. P. Lapė dažniausiai ta
po teptuku ir išgauna įdomius 

teptuko brūkšnius bei spalvos 
jėgą. Nors dideli plotai kartais 
nutepti viena spalva, bet ši 
spalva nėra nuobodi, ji turi sa
vo jėgą ir tiesiog reljefinę for
mą.

Portretai pagaunami pagrin
diniuose bruožuose, spalvos de 
rinamos su dideliais plačiais fo
nais. Pagal vedamąją nuotaiką 
ieškoma akcento ar tonų pritil- 
dymo.

Visam dail. P. Lapės menui 
būdinga tam tikras grakštumas 
ir lengvumas, europietiška me
no kultūra, vidinis santūrumas 
ir tvarkos pomėgis.

Dailininkas labai mėgsta van 
denis. Gyvena netoli jūros, ku
rią mato pro langus. Savaitga
liais lanko New Yorką, o visas 
atostogas ir vasaras praleidžia 
Maine ant jūros kranto, apie 
80 mylių nuo Kennebunkporto 
į šiaurę. Ten jis turi meškerę 
ir valtį, uolas ir dažus.
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Pranas Lapė Laumė (monotipas)

Afrikietiškoji apybraiža
Vienos kelionės įspūdžiai

A. GLADKAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Sulipam į laivą, kuris mus neša drumz
lino Nilo bangomis į plačią Saharos dyku
mos vienumą, kur senovės išminčiai nu
sprendė susitaikyti su savim amžinai, pa
silikdami dievų globoje, toli nuo žmonių. 
Bet nerangūs plėšikai išplėšė iš jų visą že
mišką turtą nuskriausdami visas ateinan
čias kartas, kurie, nematydami amžinos fa
raonų garbės, pasigendam jų žemiškos di
dybės. Iš dulkės į dulkę.

— Kai tik faraonas atsisėsdavo į sos
tą, jis pradėdavo statyti savo kapą. Tą ka
pą faraonas statė ir puošė iki savo mirties. 
Su faraono mirtimi sustodavo visi kapo 
įrengiamieji darbai. Pastebėkite, kad visi 
žmonės, išpiešti ant sienų, yra spalvoti ir 
piešti iš profilio.

— Kodėl?
— Kad gražesni atrodytų. Štai, faraono 

portretas; dievo paveikslas ir kunigo at
vaizdas. Kunigai vaizduojami su barzdomis; 
dievai su gyvulinėmis galvomis; faraonai 
tik vieni žmogiškai. Štai, čia faraonas, ap
simetęs kunigu ir užsidėjęs nętikro kunigo 
barzdą, neša auką mirties dievui, kad jį pri
imtų į pomirtinį pasaulį. Štai, deivė Aisis. 
Šitame kape matome naujos religijos žy
mes, kada faraonas liepė kunigams ir žmo
nėms garbinti ne saulę, bet jėgą, kuri yra 
už saulės. Garbinti Tikrąjį Dievą, kurį ti
kim mes koptai ir krikščionys.

Mūsų gidas yra koptas. Tai sena krikš
čionių sekta, kuri, Mahometo persekioja
ma, nuėjo į savo katakombas. Jas galima 
dar ir šiandien aplankyti Aleksandrijoj. Ir 
kada po šimtmetinių persekiojimų koptai 
išėjo iš požemių, jie buvo taip toli nutolę 
nuo Romos, kad pasiliko ir toliau su savo 
religija ir kalba, kuri yra mišinys arabų ir 
graikų kalbos.

—šitame kape guli faraonas, — tęsia 
toliau gidas, — kuris grąžino senąją reli
giją kunigams, laikantiems jį dievų siųstu 
pranašu. Žmonėms tai nesudarė jokio skir
tumo. Kiekvienas karalius turėjo ir savo 
karalienę, kurių kapus važiuosime dabar 
aplankyti. Bet prieš tai nuvažiuosime į ka
ralienės Ti kapą, kuri valdė kraštą, persi
rengus kaip vyras. Bet kadangi ji buvo 
moteris, tai palaidota atskirai nuo karalių 
ir karalienių. Jos paveikslas yra visur nu
trintas, nes sūnus, užėmęs sostą, norėjo 
atsikratyti motinos įtakos, kurios jis labai 
bijojo ir kuriai pats labai pavydėjo.

Pavydas sena yda. Ann stovi ir derasi 
su suvenyrų pardavėjais. Aš pasiūlau ją 
nufotografuoti statulų prieglobstyje. Ji ge
rai pritampa prie statulų, kurios, išskap
tuotos iš vieno gabalo akmens, atrodo gy
vos, atmetę savo akmenišką prigimtį. To
kios lengvos, nedrąsiai grasinančios užlipti 
ant žiūrovo ir nukeliaut^ per dykumą, ne
palikdamos savo akmeninių pėdų laiko slė
ny. Mus užpuola būriai pardavėjų, su ku
riais turi derėtis, nes tai vienintelė pramo
ga, kurią jie turi ir kuri jų greit neįžeidžia. 
Bet noras parduoti yra galingas, ir pamažu 
jis pratašo lengvai įgytą patarimą: “turi 
derėtis”. Perkam akmenines mumijas ir 
statulėles, džiaugdamiesi nusiderėję vieną 
kitą dešimtį piastrų. Egiptinė valiutos sis
tema suskirstyta į svarus: svaras į 100 
piastrų, piastras į 100 centų. Vienas svaras 
vertas apie $2.25 arba vienas piastras apie 
2 centus.

Privažiuojam prie Chicagos universite
to archeologijos mokyklos, kurios pašonėje 
randame užeigą. Ann iš viešbučio pasiėmė 
dėžutę su piknikiniais valgiais: šalta mė
sa, kiaušiniais, duona, apelsinais ir pamido- 
rais. Aš užsakau tris bonkas alaus.

— Vieną?
— Tris! — Ir iškeliu tris pirštus. Pada

vėjas atšiurena su viena bonka ir trim stik
linėm. Bonka yra litrinė.

— Lai Alachas atsilygina tau už tavo 
išmintį! — Ir mes abu su pardavėju nusi- 
juokiam.

Mūsų gidas nerimauja...
— Prašau sėsti į autobusą. Turim grįžti 

atgal į Luxor.
Prie Nilo mūsų jau laukia laivas. Mes 

atsisėdam žemai prie pat vandens ir, įmer
kę rankas į vandenį, gaivinamės. Aš taš
kau jos rankas. Ann bando pabėgti maišy
dama Nilo vandenį savo rankos švelniais 
mostais. Tas žaidimas sukausto mūsų dė
mesį, kol pamatom, kad laivas artinasi į 
krantą. Ištraukę rankas iš vandens, tiesiam 
jas į saulę. Ann man nusišypso. Jos akys 
yra tyros ir gyvos, pilnos neužbaigto 
džiaugsmo.

— Kaip ilgai būsi Luxor’e? —
- Aš važiuoju atgal į Cairo.
- Mes dar šį vakarą skrendam į As- 

wan, o po to už kelių dienų grįšim vėl į 
Ciiro.

X.

Luxoi* šventyklos bendras vaizdas

Aš jau būsiu tada Nairobi.
Už pusės valandos važiuosime ark

lį iis apžiūrėti šventyklų, — gido žodžiai 
pasiekia mus ir verčia judėti. Po gero pus
valandžio pavyksta ir man gauti vieta lėk
tuve, skrendančiam į Cairo šį vakarą. Gat
vėje sutinku dar Ann, beieškančią vežiko, 
kuris galėtų mus tris nuvežti į šventyklas, 
statytas Aleksandro Didžiojo įsakymu, nes 
jis pats garbino tuos pačius dievus kaip ir 
senovės egiptiečiai, šventyklos suskirsty
tos į tris dalis: žmonėms, kunigams ir šven
tų švenčiausioji vieta su altoriumi. Šven
tykloje gyveno faraonai ir kunigai. Prieš 
aukojimą ar prieš išleidžiant įstatymą, žmo
nės būdavo čia kviečiami pritarti valdovo 
norams ir užtarti tuos, kurie, įstatymų 
skriaudžiami, bėgdavo iš Egipto žemės, iš 
nelaisvės namų. Dabar tik faraonų statu
los, aukštos kolonos ir altorius testovi, liu
dydami mums, kad akmuo kietesnis už žmo
gaus norus bei įsipareigojimus, besikei
čiančius su valdovo užgaidomis. Bet ak
muo, sykį iškaltas virš žmonių pageidavi
mų, pasilieka per amžius, lyg nerašytas 
testamentas, kurį patvirtina kiekvienas sa

vais trūkumais, stebėdamas tūkstantmetę 
praeitį. Gera ir malonu fotografuoti Ann, 
kai ji, prisišliejusi prie amžinos statulos 
kojų, nepastebi, kaip aš su jos foto apara
tu siekiu apimti ir dangų, kuris, lyg riba 
amžinos malonės, pasiliktų su ja. Už šven
tyklos iškastas keturkampis baseinas kas
dieniniams faraonų apsiplovimams. Prie jo 
sėdi senas arabas ir pardavinėja coca eolą.

— Nebijok, gerk! — Ir Ann paduoda 
man coca eolą bonką. Kai aš geriu, ji užra
šo man savo adresą.

— Jau ketvirta valanda. Aš turiu lėk
ti, nes galiu pasivėlinti, — nusigąsta Ann. Ir 
mudu, pasiėmę už rankų, skriejam prie iš
ėjimo, kur jos jau laukia draugė ir pilna 
mašina žmonių.

— Atvažiuok į New Yorką, — ji pa
sako. “Atvažiuok į New Yorką”, suburz
gia mašinos motoras. “Atvažiuok”, subliau
na birbynė, liepdama praeiviui saugotis at
lekiančio mechaninio prietaiso. Žvalgosi gal
vos ir šokinėja kojos, nešdamos iš kelio ne
rangius kūnus, kurie tarp saulės ir smėlio 
dvelkia nakties pasakos neišbaigta dalim.

•
Naktis ir gamta atgyja ir prabyla savo 

didybe. Tik mūsų lėktuvas, atitrūkęs ir at
silikęs nuo dvasinio gėrio, vis dėlto kelia 
žmones aukščiau prie išminties, kuri ir yra 
vienintelis savęs pažinimo šaltinis. Aš ir 
beribė apsupti viso, kas išlaiko žemės plotą 
taip žmogui patraukliu. Pasigesti žemės yra 
natūralu. O joje gyventi reikia tik meilės. 
Ir labai mažai žmonių myli, nes tik jie vieni 
nenori užmiršti kaip mylėti. Visiems kitiems 
meilė yra išmintis, ir jie žino, kas yra mei
lė. Bet meilės nėra. Meilė yra švelnus gam
tos dvelkimas. Ir tai yra sunku pernešti. 
Šaukiasi žmogus iliuzijų, kurių pagalba 
nori išaiškinti sau meilę. Iš tikrųjų, kokie 
keisti yra žmonės. Jie sėdi namuose ir tei
sia kitus žmones. Bet kai keliauji per žemę, 
pamatai, kad žmonių teisti negali.

*
Lėktuvas nusileidžia Cairo aerodrome, 

mus susodina į EAA — Rytų Afrikos linijų 
autobusą ir veža į miestą nemokamai.

(Nukelta į 4 psl.)



T ačiau.
(Atkelta iš 2 psl.) 

namųjų durų. Ėjo nebatsimenu 
kuris veikalas. Dalyvavo jame 
pirmą kartą ką tik iš Maskvos 
grįžusi dramos artistė Onytė 
Rymaitė. Jau iš anksto žino
jom, kad ji mokiusis garsiojo 
Maskvos Meno teatro studijoj, 
esanti tikrai talentinga ir me
niškai išsitobulinusi vaidila (jei 
moteriškos giminės vaidilų esa
ma ar būta). Tad aš, kaip ir 
reikėjo, atsiskubinau to stebuk- 
liuko pamatyt ir pasigėrėt. Į 
tą pat ložę beateinąs ir Juozas 
Vaičkus. Dar labiau nudžiugau: 
jis — labai draugiškas žmogus 
ir gausiai šnekus, ypač jei apie 
teatro meną. Išeina į sceną ta 
naujoji scenos princesė... Ne
aukšta, liekna, grakšti. Laikos, 
juda, veikia racionaliai ir este
tiškai. Veidukas pailgas, gana 
ryškiais bruožais, dailus ir jaus
mingas. žodžiu sakant, asmuo, 
darąs iš karto gerą įspūdį. Ypač 
balselis (sakau tyčia: balselis, 
o ne balsas). Toks švelnus, toks 
lankstus, toks žmogų paperkąs 
ir žavįs... Pasibaigus aktui ir 
publikai plojant gyvai bei nuo
širdžiai, išgirdau Vaičkų sakant 
man tyliai į ausį: Na, juk girdė
jai? Ar tai ne Dievo dovanotas 
balsas!

Atsigręžiau į Juozą — o jo 
veidas susijaudinęs, balsas su
sigraudinęs, akys rasotos. Su
pratau jį, susipratau ir pats: tai 
bus artistė!.. Ir ji buvo. Vaič
kus neklydo.

Antras Vaičkaus paveiksliu
kas:

Ateina jis pas mane Kazimie
ro draugijoj. Pasikalbėję salo
ne apie bėgamus teatro "prajo
vus”, abu širdim jaučiam, kad 
Juozas kenčia nenugalimą skys
tos dvasios troškulį. Tad vėduos 
jį į valgomąjį, sodinu už stalo, 
imu iš solidaus bufeto, gražiai 
skaptuoto (Aleksandravičiaus 
daiįbo) netokį gražų grafiną, 
kurį a. a. Jablonskis pakrikšti
jo ropine (nevien tą manąjį, o 
ir visus lietuviškus grafinus), 
vadinas, ropinę, ne visai pilną 
ir pilu į vidutinio dydžio stik
lus, susirūpinęs, ar užteks tam 
lydžiui atsigert. O toj pilvotoj 
ropinėj buvo ar vyšninė, ar šer
mukšninė (dabar nebegaliu at
mint)... Gi į visą tą procedūrą 
nusimanomai veizdi Vaičkus, 
šaltu, nemirkčiojamu žvilgsniu, 
visai kaip katinas prie stalo, 
matydamas, kad šeimininkė 
baudžias ir jam kokį kąsnį 
duot. Na, ir ėmėm darbuotis: 
aš nugeriu ketvirtį, Juozas iš
mauna lig dugno, aš ketvirtį, 
jis lig dugno ir t. t. Įsitikinęs, 
kad tai didžiažuvei ropinės ne
užteks, pats nustojau gert sa
vo ketvirtį — daugiau paliks 
tam rykliui. Ir vis laukiu: ar 
nepradės svečiui painiotis liežu
vis, ar neiškais stipriai tas mė-

regai T avė gyvą...
siškai varinis veidas, ar akys 
neapsitrauks taukų plėvele... 
Kur ten! Juozas gurkšnoja, mįs
lingai veizdi į mane ir nuolai
džiai šypso. Veidas, koks buvęs, 
toks ir lieka. O žodžiai svečiui 
liejas vis sklandžiai ir visai ne
kvailai. Išbaigė ropinę. Juokias. 
“Ar neturi dar kokio dvasiško 
skysčio?” Ir spokso į mane taip 
provokatoriškai, taip pašiepia
mai... Visai lyg kovingas avinas, 
prieš atakuodamas žioplį praei
vį. Nuoširdžiai atsiprašau di
džiai gerbiamą amžinatilsį Juo
zą, kad pamiršau pavartot "ne
lyginant”, vietoj “lyg”. Teikis, 
Dievuli, duot mums daugiau to
kių "avinų”!

Į svečio iššūkį aš neva drą
siai, bet iš tikrųjų gana baimin
gai atsakiau: “ž-žinoma... be
rods dar turiu”... Ir einu prie 
bufeto. Ten tikrai dar bepūp- 
stanti ropinė, pusiau pilna kaž
kokio spiritualo... Lyg gaila ati
duoti tą paskutinį gėrimą tam... 
bedugniam smakui, kur bere
gint ištuštins tą dailią ropinu- 
kę lig pat dugno... O ką veik
siu, jei dar šiandien apsilankys 
koks kitas ištroškęs brangus 
svetelis? Tačiau herojiškai sta
tau paskutinį turtą išmaukt sli
binui... Jis nė nelaukia, kad pil
čiau, — pats įsipila ir gurkšt, 
įsipila ir gurkšt, nė paveizdėt 
nepaveizdėdamas, ar seku jo 
nekasdienišku pavyzdžiu... O aš 
tikrai nebeseku — tesižinai!..

Išsibaigė — blaivutėlis. Atsi
stojo — tvirtutėlis. Tiesia del
ną atsisveikint — visai sąmo
ningai. Ir taip natūraliai malo
niai sako: Lik sveikas! — ar 
ką kita panašu...

Beje, savo žmonelės Mortos 
Griškaitės, žemaitikės mūsų ope
ros dainininkės, Vaičkus man 
formaliai niekuomet nepristatė, 
neigi pas mane su ja apsilankė, 
ir iš viso nebandės su ja vai- 
dintis, nei ją į priekį kišti. Bet 
šiaipjau, kažkaip savaime, teko 
su ja pasižint. Kiek iš nedažno 
bendravimo galima spręsti, Mor
ta buvo mielas Dievo padarėlis, 
apdovanotas lieknu dailios blon
dinėlės stotu, kukle minele, ma
loniu balsiuku, kur skaidriai 
tryško iš siauro vamzdelio. Kaip 
operos dainininkė, ji negalėjo 
gaut įžymaus vaidmens, bet ap
skritame scenos būry harmonin
gai užpildydavo sau skirtą vie
telę. Muzikos ji mokės Petro
grade. Ją į dainos bei vaidybos 
padangę kilt ir ten skraidyt 
įgundė ir padėjo Juozas ir ją 
parodė Lietuvai dar prieš Pir
mą pasaulinį karą, skrajodamas 
su savo trupe ar tik su viena 
Morta po įvairius miestus - 
miestelius. Bene tuomet juodu 
ir susituokė. Dar vienas mūsų 
lietuviškojo menininkų gyveni
mo pavyzdys, kad scenos me
nininkas pasirinko sau gyveni

mo draugę irgi scenos meninin
kę. Ar geras išėjo duetas? Taip 
ir neišdrįsau Juozą paklaust. 
Manau, dueto iš viso nebūta: 
nes, kai Morta dainavo, Juozas 
tylėjo; jis nebuvo dainininkas.

Paminėsiu dar vieną savo su 
Vaičkum susilietimą, šį kartą 
piniginį (kaip žmonės teigia — 
patį opųjį).

Jau buvo plačiau pasklidę 
gandai, kad to svajotojo pinigi
niai reikalai esą stipriai pairę. 
Man buvo jo gaila. Užtat, kai 
jis vieną kartą su savo reikalu 
pas mane užsuko, nebuvo jam 
sunku mane reikiamai aptirpyt. 
Jis buvo įklimpęs tuomet į lie
tuviško filmo sukūrimo bėdą. 
Riebulis raudonikis besąs da
bar gerokai sulysęs, veidas ne- 
bešypsąs šelmiškai; akys, ir pir
miau visuomet blizgėjusios, nūn 
bežėruoją iš gilumos, lyg karšt
ligėj... Apskritai, veido išraiška 
ne jo įprastinė, kažkokia keis
ta... Buvau matęs ir stebėjęs 
nebenormalius asmenis... Atro
dė, be nebus Juozas priartėjęs 
prie savo a. a. brolio psichinės 
būsenos... Bet šiaipjau mano 
svečias nenukalba į pašalius, vi
sai ne. Gangreit prieina prie 
savo opaus reikalo ir išdėsto jį 
visai logiškai (pagaliau, čia di
delės logikos ir nereikia): šiuo 
metu esu labai reikalingas pini
gų rimtiem reikalam; didžiai 
prašau paskolint man... meldžiu, 
neatsisakykit... prižadu grą
žint... ir tikrai grąžinsiu! — Jis 
nurodė ir sumą. Savaime ji ne
buvo didelė; bet mano piniginei, 
kuri buvo ne didesnė ir, papras
tai, apytuščia, tiek paskolint 
buvo tikrai nelengva... O ypač, 
kad turėjau patyrimo, jog sko
los nenoriai grąžinamos.

Tačiau stebuklas! — grįžo! 
Mat, kai po ilgesnio laiko pa
prašiau mūsų teatro tėvelį grą
žint man skolą, jis, maloniai at
siprašydamas ir dėkodamas, 
prižadėjo netrukus grąžint. Ir 
nuostabu, net ištesėjo! — kas 
nebuvo madoj, bent meno pa
sauly. Užtat reiškiu jam čia vie
šai ir nuoširdžiai gilią pagarbą 
už įvykdytą gražią išimtį.

Kol Vaičkus buvo gyvas ir 
bandė uoliai veikt, labai daugis, 
ypač teatralų tarpe, uoliai jį 
kritikavo, griežtai jam prieši- 
nos. O kai jis mirė (1935. IV. 
7), net pikčiausieji priešai užsi
dėjo progai atitinkamas gedulo, 
liūdesio, užuojautos, pagarbos 
kaukes. Ką gi! juk velionis bu
vo tikrai daug nusipelnęs tautai 
vyras. Tad, lyg sekdami posa
kiu : kol dar gyvas — smerkiam, 
kai numiršta — verkiam, tau
tiečiai, netgi teatralai, suruošė 
bent iškilmingas laidotuves. Ži
noma, jo priešai neverkė: juk 
štai nebėr to varžovo, kurį te
ko kritikuot, pult, jam priešin
tis; dabar bus ramiau!

" --------- ---------

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 

lietuvius virš 40 mėty

Turtas virš
$50,000,000.00

JOHN I’AKEL 
Chaimutn oi the Board

Savo nariams turime pilną patarnavimą:
• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų" klubas
• Šeimos apdrauda
• Notaro patarnavimas
• Visokių rūšių apdraudos
• Nemokamas kambarys 

susirinkimams
• Mokame čekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildamas pajamas.

• PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokia suma bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų reikalavi
mus.

• PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai mokamas
dividendas du kartu 1 metus pridedamas prie Jūsų 
sųskait-os leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi Ir deniai įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos
valstybines! JAV valdžios įstaigos.

KAIP NAMŲ PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruoštą biudžetą.

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, neB mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti dlivlnlnku.

• ĮSIGYSITE JI LENGVIAU, nes mūsų Į nuomą panašūs
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE JI BE RŪPESČIŲ, ned kaimynystėje esanti 
draugiška mūsų įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

CHICAGO SAVINGS
• JAV pašto ženklai
• Parduodame ir išperkame

JAV bonus
• Du dideli kiemai automo

biliams pastatyti
• Vokai taupyti paštu
• Saugios depozitų dėžės
• Keleivių čekiai.

V --------- ' ...

AND LOAN ASSOCIATION
6245 So. Western Avenue

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
ANTRADIENĮ ... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.

Tel.: GR 6-7575
TREČIADIENĮ visą dieną uždara. 
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
PENKTADIENĮ ... 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
ŠEŠTADIENĮ ... 9:00 A.M. — 12:30 P.M.
-......... .................... .. ............................

AFRIKIETIŠKOJI 

APYBRAIŽA

(Atkelta iš 3 psl.)

— Į kurį viešbutį norite važiuoti?
— Mūsų viešbutis yra “Heliopolis”.
— O mūsų “Ambasadorius”.
Heliopolis yra toli nuo miesto centro, 

ant kalvos, lyg našlė atskirta nuo gyvųjų. 
Ten pat universitetas, bažnyčios ir muzie
jai. Tai koptų centras, paskirtas istorijos 
neramiam laikotarpiui įamžinti, kada čia 
dominavo graikų įtaka.

Bet dabar? Dabar čia skamba roman- 
tikų: žodynas naujose legendose. Ten va
žiuoja turistų porelė, kurie be draugų ir 
giminių pagalbos susirado vienas kitą, per
ėję jaunystę užmerktomis akimis. Ir taip 
be jokios žymės abudu iš karto surealėjo ir 
vedė vienas kitą. Į “Ambasadoriaus” vieš
butį važiuoja japonų grupė. Kaip tauta, 
japonai yra išgarsėję keliauninkai. Jie pa
žįsta gerą viešbutį, kuriame gerai pailsi, 
neeikvodami brangaus laiko atmosferai, ku
ri dvelkia iš kiekvieno viešbučio kampo, 
kur susiraizgęs sėdi arabas ir saugo savo 
koridoriaus dalį. Viešbutis yra Liepos 26 
gatvėje, numeris 16.

Tahrein aikštė į vakarus nuo penktos 
gatvės. Aikštę supa modernūs senos val
džios rūmai, turistams krautuvės, lėktuvų 
linijų raštinės, autobusai, o vakare viena
me aikštės kampe veikia televizijos apara-

Didysis Gizos sfinksas

tas. Aštuntas numeris nuveža į Gizos ra
joną, kur yra piramidės ir sfinksas.. Įky
riai stebiu autobusų numerius, žinodamas, 
kad arabiškai 8 yra apversta V raidė. Tuo 
tarpu V raidė, arba lotyniškai 5, arabiš
kai reiškia 7. Pagaliau paklausiu vieno vy
ro, kuris žiūri į mane ir šypsosi. Jis nuve
da mane į apversto V autobuso sustojimo 
vietą Nuvažiuoti į Gizą 3.50 piastrų.

Cairo miestas yra slėny, o piramidės 
yra ant kalno, kur prasideda dykuma. Tik 
sfinksas, atsukęs nugarą į dykumos papėdį, 
su pakilia išraiška šypsosi miestui, nesigė
dydamas savo dydžio ir garbės. Kadaise 
sfinksas turėjo gražios karalienės veidą, 
kuri sau pasistatė paminklą, primindama 
žmonėms, kas juos valdo. Dabar tik žymės 
beliko to neapsakomo grožio. Sakoma, kai 
Mahometas paskelbė savo žodžus, jis už
draudė vaizduoti žmogų mene. Anot jo, 
žmogaus kalba yra jo atvaizdas, niekas ki
tas. Ir taip Mahometo uolūs pasekėjai iš- 
ra'žė sfinkso veidą savo nežmoniška valia 
besekdami raidę. Bet tai nesvarbu. Visa se
novės didybė yra pavaizduota vakare per 
“Scn et Lum'ere” pastatymą. Tai šviesų ir 
garsų efektai su žodžiu ir muzika bei dai
na iškelią tą pagarbą, kuria senovės poe
tas nr'eidavo prie savo dievų, imdamas iš 
jų išmintį savo kūrybai. Kūryba yra D e- 
vo įkvėpimas. Ir sfinksas iškyla kaip žmo
gaus ir Dievo junginys kūryboje. Veidas

šypsosi, supratęs, kad yra amžiams prira
kintas Dievo jėgos prie žemės, kada neno
ri žmogiškai įeiti į dievų pasaulį. Vakaro 
programa yra anglų, arabų, prancūzų ir 
vokiečių kalbomis.

Kupranugarių varovai siūlo ir graso, 
įkalbėdami turistus joti ant jų kuprių. Visi 
turistai pabūgsta piramidžių ir dykumos ir 
sėdasi ant kuprių. Taip besėdėdami, jie su
stoja prieš piramidę, duoda varovui savo 

foto aparatą ir tyliai tikisi, kad varovas 
suprato, kurį mygtuką spausti ir įamžint’ 
jų žygį bent miglotoje nuotraukoje.

— Puikia išėjo... didingai išėjo.... neap
sakomai graž i išėjo, — kartoja vienas po 
kito varov . Jie juo. iasi iš to žmogaus ne- 

dėl* ngo susirūp’n mo. Bet turistas, atgavęs

Cairo — Liepos 26 gatvė

savo foto aparatą, net užmiršta atsidėkoti 
piastrais. Drąsesnis varovas tada pasitiki 
savo kupriu, kai jis bando pakratyti paiką 
turistą, norėdamas nors netiesioginiai, at
skirti žmogų nuo jo vertės. Ir tas procesas 
yra gana skaudus. Kodėl tas kupranugaris 
taip kratr mane? Kodėl? Kodėl? Kodėl ma
žos merp-aitės, surinkę kuprių mėšlą, sulipdo 
jį į dic’-'lį kamuolį ir, užsidėję sau ant galvų, 
lipa emyn nuo kalno, prilaikydamos mėšlą 
sav. r.< donais nagais. Tik jų karoliai, aus- 
kirA > apyrankės žiba prieš saulę. Kodėl?

Viė ienis. Ir prityrę maldininkai nu
kreipia savo kūną į rytus, mintimis ieškoda
mi paguodos giesmėje, kuri skardena po vi
są žemę. Prie vienos piramidės šono kaž
koks kabalistas tyliai svarsto savo slaptus 
žodžius. Molinės pašiūrės duryse guli žmo
gus, visai nesistebėdamas, kaip sukdamasis 
vėjas varo smėlį, keldamas jį aukštyn, kur 
amžina tuštuma nejaučia gyvųjų įtampos. 
T k musės savo įkyrumu verčia žmogaus 
ranką judėti ir mosikuoti po nosim šluotele. 
Tolumoje ant kuprių joja trys žmonės, vy
dami vienas kitą. Lenktynės ar žaidimas — 
vienas ir tas pats Lygiai kaip ir bandymas 
kopti į Cheopso piramidės viršūnę, gidui pa
dedant. Piramidė yra kapas, kurio viduje 
laidojasi žmogus. Galima pažvelgti į piranr- 
dės šerdį ir įeiti į jos vidurius tik už keletą

(Nukelta į 5 psl.)



Saulėtieji vandenys Nuotrauka R. Kisieliaus

IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ
MOKSLO AKADEMIJOS

VEIKLOS

1. Naujos Centro valdybos ir 
Revizijos komisijos rinkimai

1962. IX. 24 d. išrinktos Cent 
ro valdybos ir Revizijos komi
sijos kadencija baigiasi, todėl 
Centro valdyba, vadovaudamo
si Akademijos įstatų 24, 31 ir 
34 paragrafais, šaukia kores- 
pondencinį visų Akademijos na 
rių susirinkimą naujai Centro 
valdybai ir Revizijos komisijai 
rinkti.

Remiantis ankstyvesniais na 
rių pasisakymais (jau du kar
tus: 1959 ir 1962 m. buvo na
rių atsiklausta dėl Centro val
dybos būstinės ir abiem atve
jais dauguma narių pasisakė ųž 
būstinę Romoje) ir aplinkybe, 
kad sekantis, t. y. VH-tasis Aka 
demijos suvažiavimas 1967 m. 
yra numatomas sušaukti Vo
kietijoj (Centro valdyba, būda
ma Europoj, lengviau ir efek
tingiau galėtų diriguoti suva
žiavimo paruošiamiesiems dar
bams) Centro valdybos būstinė 
ir kitai kadencijai paliekama 
Romoje. Todėl kandidatais j ją 
statomi Romoje gyvenantieji 
nariai.

Kartu su šiuo aplinkraščiu 
siunčiamas visiems nariams bal 
savimo lapas su vokais. Prašo
me visus narius balsuoti. Bal
savimo tvarka yra nurodyta 
Balsavimo lape.

2. Trumpa veikimo apyskaita

Centro valdybos pavestas (ne 
sant sekretoriui ir iždininkui) 
Reikalų vedėjas padarė Centro

valdybos darbų apžvalgą ir Aka 
demijos kasos bei turto apy
skaitą.

1) Trijų metų laikotarpyje 
(1962. IX. 24 — 1965. VII.5) 
Centro valdyba: a) padarė 13 
posėdžių, b) rūpinosi narių prie 
augliu. Šiame laikotarpyje į 
Akademiją buvo priimti 62 nau
ji nariai. Nario mokslininko ti
tulas suteiktas (1964. VI. 27) 
trims nariams: dr. A. Damušiui, 
dr. J. Girniui ir prof. dr. A. Sen- 
nui. Šiuo metu Akademijai pri
klauso 189 nariai, iš jų 15 turi 
nario mokslininko ir 3 garbės 
nario titulą, c) Centro valdyba 
pasirūpino akademijos įstatų 
pertvarkymu ir jų atspausdini
mu. d). Centro valdyba dėjo 
pastangų stiprinti Akademiją 
organizaciniu atžvilgiu. Per tą 
laiką įsteigti nauji židiniai: 
New Yorke 1962. XII. 15, Nau
jojoj Anglijoj 1963. XI. 17, Dėt 
roite 1964. n. 9, Montrealyje 
1964. V. 22, Toronte 1964. XII. 
9, Daytone 1965. I. 24.

2) Centro valdyba šios kaden 
cijos metu ypatingą dėmesį 
kreipė į mokslo sritį: a) Jos rū
pesčiu ir pastangomis prie Aka 
demijos įsteigtos dvi naujos 
institucijos: Dokumentacinės me 
džiagos apie Lietuvos religinę 
padėtį centras (veikia nuo 1963 
m. pradžios ir jam vadovauja 
kun. R. Krasauskas) ir Lietu
vos Istorijos bei religinės kul
tūros institutas (pradėjo veik
ti nuo 1965. VI. 14). b) Centro 
valdybos, New Yorko židinio ir

sudarytų komisijų bei mecena
tų A. ir J. Kazickų pastangomis 
ir dėka suruoštas ir gražiai pra 
vestas 1964. IX. 5-7 d. New Yor 
ke, Fordhamo universitete VI- 
tasis Akademijos mokslinis su
važiavimas. c) Paruoštas ir iš
leistas Suvažiavimo darbų V to
mas, baigiami spausdinti dar 
du leidiniai: LKMA Metraštis 
ir prof. dr. A. Kučo parašyta 
Kunigo A. Staniukyno mono
grafija. Ruošiama spaudai VI- 
tasis Suvažiavimo Darbų tomas.

3. Pagerbti nariai
Per praėjusį pusmetį Akade

mija turėjo džiugių įvykių; kele
tas jos narių buvo atžymėti pa
aukštinimu ir garbės ženklais: 
Buvęs Centro valdybos narys 
Tėv. dr. Pr. Brazys tapo paskir
tas ir pakonsekruotas vyskupu; 
J. E. vysk. V. Brizgiai, šven
čiančiam 25 m. vyskupavimo su 
kaktį, šv. Tėvas suteikė Šv. 
Sosto asistento titulą; Šv. Ka
zimiero kolegijos rektorių prel. 
L. Tulabą šv. Tėvas pakėlė į 
apaštališkuosius protonotarus; 
Centro valdybos narys kun. dr. 
P. Jatulis už nuopelnus mokslo 
ir kitose srityse pakeltas prela
tu; taip pat kun. K. Dobrovols
kis pakeltas į prelatus; dviems 
Akademijos nariams Šv. Tėvas 
suteikė garbės atžymėjimus — 
prof. Simui Sužiedėliui Šv. Sil
vestro ordino komendanto ir dr. 
V. Vygantui Šv. Silvestro ordi
no vyčio.

Kiti nariai atšventė šiais me
tais savo gyvenimo žymesnes 
sukaktis: Akademijos garbės na
rys inž. A. Rudis — sidabrinę ve 
dybinio gyvenimo sukaktį; Tėv. 
dr. J. Vaišnora — 60 metų am
žiaus; dr. P. Mačiulis — 70 m. 
amžiaus; prof. J. Gravrogkas — 
80 m.; Tėv. dr. T. Žiūraitis — 50 
m. amžiaus sukaktį.

Jj. Įkurtas naujas institutas

1965 m. birželio 14 d. Romo
je, prie L. K. M. Akademijos 
įsteigtas Lietuvos Istorijos ir re
liginės kultūros institutas. Cent 
ro valdyba tos dienos posėdyje 
priėmė instituto statutą ir pa
tvirtino instituto vadovybę, su
sidedančią iš direktoriaus kun. 
R. Krasausko ir dviejų sekreto
rių: prel. dr. P. Jatulio — Isto
rijos skyriui ir prel. Kl. Razmi
no — Religinės kultūros sky
riui. Instituto būstinės adresas 
yra: Via Antanėlio da Messina 
36 int. 3, Roma 10, Italia. Ins
tituto tikslas, nusakytas statu
te, yra tyrinėti Lietuvos istori
jos ir religinės kultūros klausi
mus, telkti tam reikalingą me
džiagą ir skleisti lietuvišką ka
talikišką kultūrą lietuvių ir ki
tataučių tarpe.

5. Nauji židiniai

Po VI-jo suvažiavimo New 
Yorke, įvykusio pereitų metų 
rugsėjo 5-7 d., Akademija ple
čia toliau savo židinių tinklą. 
1964 m. gruodžio 16 d. įsteigtas 
naujas židinys Toronte, Kana
doje. Šiam židiniui vadovauti iš
rinktas dr. J. Sungaila, židiniui 
priklauso 9 nariai. Jauniausias 
LKMA židinys, įsteigtas 1965

m. sausio 24 d. prof. dr. V. Bie
liausko ir kun. dr. T. Narbuto 
iniciatyva, yra Daytono. Jam 
priklauso 10 narių, židinio va
dovybę sudaro šie asmenys: 
pirm. prof. dr. V. Bieliauskas, 
vicepirm. dr. Z. Prūsas, sekr. 
kun. dr. T. Narbutas. Abiejų 
naujų židinių įsteigimą ir va
dovybes Centro valdyba patvir
tino savo posėdyje š. m. birže
lio 14 d.

6. Akademijos leidiniai

Artimiausioje ateityje pasi
rodys du LKMA leidiniai. Tai

iiimiimmiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalyt 
Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. II auk., PR 6-1063 
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiur

prof. dr. A. Kučo parašyta Ku
nigo A. Staniukyno monografi
ja, kuri jau baigiama spausdinti 
(šios knygos spausdinimo išlai
das padengia prel. L. Mendelis)

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

ir LKMA Metraštis, kuris išeis 
rugpiūčio mėn. pradžioje. Tai 
bus vertinga ir stambi knyga 
per 300 psl.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų remontas 
5759 So. VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9533 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Litu artica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

FRANK’S T. V. &• itwi6, hie
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7282
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR C0NDIT10NING

eurrent dividend on tnvestment bonno
• DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
J Ui I metų investavimo bonus mokama 4 H 44 dividendų kas pusmeti lr 
; dar ISmokame po H % nž kiekvienos metus. 4 metams praėjus

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32 ILLINOIS

• Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir Šeštad. 9 v r. — 4:80 p. p
Trečlad. uždaryta: Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

P|DCI IIT T \l RADIO (LIETUVIAI) 
*-'■ nuui I I .v. gav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALTBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 62 H S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokčjknais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

męs apmokant visas pašto 
''V persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST GF.RMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, i'uesday, Friday ,9 to 4; 
Utursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, Presidenl

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S0. D AMEN AVĖ. A J. PHONES WA 5-8202
JULY — LIEPOS 29, 30, Si D. D.

ROYAL CANADIAN IMPORTED
CANADIAN 86 Proof VVH1SKY Gal. $“| Q,95

DE KUYPERS CREME DE CACAO, Peppermint,

COEUR DE FRANCE IMPORTED
Fifth $4.29COGNAC

TERRY 84
8PANISH

Proof IMPORTED 
BRANDY Fifth $4.39

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5-49
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

Schnapps, or Creme de Menthe Fifth $2-79
CINZANO VERMOUTH Dry or Svveet Fifth $1.39
AUGSBURGER BAVARIAN

FLAVOR BEER Case $4.59
CUSENIER IMPORTED BLACKBERRY, CHERRY

or APRICOT LIQUEUR Fifth $3-49
DREVVRYS BEER

Case of 12—oz. Throw Away Bottles Case $1.49

(Atkelta iš 4 psl.) 

piastrų. O taipgi užlipti ant piramidės ir ją 
nustelbti savo pastangomis ir prakaitu.

¥
Grįžtu alkanas į Tahrein. Gatvėje senas 

arabas, sukūręs ugnį, taukuose verda bul
vės didumo patiekalą, kurį, suvyniojęs į laik
raštį, parduoda dar karštą. Kiek toliau ki
tas arabas parduoda plokščius duonos kepa
lus. Reikia pirkti duoną ir jos vidų užpildyti 
karštu kepsniu, kuris veržiasi lauk per šla
pius laikraščio puslapius.

— Šiandien yra pasninkas, — sako pa
davėjas, atnešęs man patiekalų sąrašą ir 
atsiprašydamas, kad nebeturi jautienos 
mėsos.

— ‘O kaip paukštieną?
— Paukštiena nėra mėsa, tai tik paukš

tiena.
— Prašau duot1 paukštienos su r'ž’a’s 

alaus, turkiškos kavos ir braškių su grieti
nėle.

Po vienas k’to atsiranda ant stalo duo
na. salotai, vištiena su garuojančiai ryžiais 
ir putajanti. litrinė a1 ai's bonka Įsiveli” 
i va'g‘”s ’r įs’lieiii Į žmoni” ma"“ sė^-č o 
ir valančią aplink mane. Pasigendu arabų 
akvlu^o, kuri ■’unri eat-’e ^a t’e-
s’og hnnot’zuojantį akylumą, kurio traukia
mas arabas įkiša savo nosį į tavo veidą ir... 
staiga nusisuka, nepaliesdamas tavo skruos

to. Rankos tiesiasi į tave, norėdamos sulai
kyti tą prabėgantį žemės fenomeną — bal
tąjį žmogų. Ir staiga pajunti, kad ne derėtis 
jie nori, bet susikalbėti su baltaisiais, kurie 
taip keistai jam atrodo savo gležnume. Lyg 
vaikai, kuriems rytojus dar nepatekėjo ir

Cairo: senoji tvirtovė ir Mohameto Aly mečetė

kurių diena dar neišaušo. Tave supa gyva 
masė, kuri susideda iš rankų ir kojų, bevei
dė ir bežadė. Savo dainomis tokia artima 
Carl Orff viduramžių melodingumui. Be 
galo liūdna, nes žmogus dainuoja apie savo 
ryžtą, neatskiriamai susigyvenęs su būties 
problema.

¥
Be jokio tikslo kopiu į Saladin mečetę, 

kuri seniai, 16 šimt., pastatyta ir mūrų ap
vesta, virto tvirtove. Jos papėdėje skuba 
arabės moterys ieškoti savo vaikų, atsargiai 
žergdamos per srutų upelius. Jau prietema. 
Tik kauliukų riedėjimas ir lošikų aiktelėji
mą". bei juokas primena grubius dienos ai
dus, susipynusius į vieną gyvą riksmą. Lau
ke šviesa dar žaidžia mečetės sienomis ir 
pilies bokšteliais - minaretais, lengva’ atšau
kiančiai kalbėtojo gerai išmoktus žodžius, 
kurie tik turistams yra reikšmingi ir svar
būs. Žodžiai kaip laisvė, tiesa ir žmon’šk”- 
mas yra didybė ir kietas ryžtas lamėti ir 
"šs’vaduot: iš priešų Bet tai tik žodžiai, nu
spalvinti mameliukų krauju ir tironų begė
dyste. Mameliukai buvo išskersti, kadang’ 
skriaudė tuos pačius žmones. Tironai buvo 

buvo nuverst’ n”o sosto nog t a’nei 
žmonhi noro. Ca’ro yra Nugalėto

jas Ta’p užs’baigia “Son et Lumiere” pa
statymas. Autobusas nuveža mane atgal į 
Tahrein.

¥

Rytų Afrikos oro linija skrendu į Nai
robi, Kenya. Lėktuvas sustoja Entebee, 
Ugandoje, prie gražaus ežero, tiesiog ant 
ekvatoriaus. Neilgai ten stovim, nes neper- 
daugiausia žmonių važiuoja į Ugandą. Kam- 
pala miestas yra didelis geležinkelio ir ke
lių mazgas, iš kur lengva išvažiuoti su sa- 
'fari. Kampala yra apie 100 mylių į šiaurės 
rytus nuo Entebee. Bet pirmyn į Nairobi.

Plati lyguma išsitiesia prieš akis, priim
dama iš toli atskubantį keleivį. Nusileidžiam 
vidury Kenijos Valstybinio parko. Laukinių 
gyvulių aplink nematyti, bet ore tvyro gy
vas galvijų kvapas, kuris kiekvienu momen
tu gali susikristalizuoti į bandą putojančių

Žirafos

zebrų ar grakščiai linguojančių žirafų, ku
rios, išdidžiai apsukę savo liežuvius aplink 
gležnus medžių viršūnių lapelius, godžiai 
juos žeria sau į pilvą. Mano viza yra gera, 
ir be ilgo vargo pereinu per Kenijos imigra
ciją ir muitą. Rytų Afrikos oro linijų auto
busas nuveža visus keleivius į Nairobi. Vie
nus į miesto didžiausius viešbučius, kitus į 
lėktuvų linijų centrinį pastatą. Pasiimu "Kas 
dedasi Nairobi šią savaitę”, kur Nilestar sa
fariai įstringa man į akis savo prieinama 
kaina ir dideliu pasirinkimu. Rytų Afrika 
yra žmonijos mišinio modernus pavyzdys. 
Čia rasi senus arabus, gulinčius mečetės 
prieangy ir besivėsinančius. Matysi indus, 
sėdinčius savo krautuvių tarpduriuose, lyg 
vorus, kurie tyliai seka prabėgančias aukas. 
Užtiksi baltus ir juodus, kurie vadina save 
afrikiečiais, neįstengę primesti savo buvi
mą kuriai nors giminei ar tautelei.

Išdidūs masai nepr’pažįsta valstvbin'ų 
rėmų ar kieno nors reikalavimų Karvių 
kraujas sumaišytas su pienu, duoda iėgos 
ir drąsos iuokt’s iš visų. Kadangi masai ne
turi baimės, jie yra labai dosnūs navien’am 
žmogų’, kuris tik kreipiasi į juos, ieškodamas 
nekalbos Dosnūs išd’dūs ir karinei Valgas 
tam liūtui, kuris pasenęs nepaiėgia užmušt" 
D’-o ii bėgančio zebro, bet puola ir suryja 
kurią nors karvę, priklausančią masai.

(Bus daugiau)



LIETUVIU KŪRYBA SVETIMTAUČIU BAŽNYČIOSE 
IR ŠIANDIENINE JOS SITUACIJA SAVOSIOSE

J. ŽILEVIČIUS

Keista ir nesuprantama, kai 
savieji mūsų bažnytinės muzi
kos vadovai, labai retai susido
mi mišiomis ar mišparais savų 
kompozitorių, o jų vietoje cho
rams pateikia tik svetimtaučių 
parašytus veikalus. Niekada ne
teko šiame krašte lietuvių baž
nyčiose girdėti T. Brazio 2 bal
sams su vargona s parašytų mi
šių lietuviška tema “Jėzau pas 
mane ateiki”, aria J. Naujalio 
visą eilę mišių, kurios buvo pla
čiai giedamos Vokietijoje, Aust
rijoje ir kt. Juk tie veikalai 
spausdinti, juos galima gauti, 
jei ne kitaip, tai bent fotostato 
kopijas, nors šiame krašte sun
ku jas kur rasti, bet paieško
jus, visada bus randama. Minė
tos T. Brazio mišios yra pana- I 
šaus pobūdžio kaip ir plačiai I 
vartojamos M. Haller’io mišios 
“Tertia” ar *‘Quarta”. Ne
reikia pamiršti, kad J. Nau
jalis, kaip ir T. Brazys, yra bu
vę to paties M. Haller’io moki
niai.

Garsiąsias Č. Sasnausko mi
šias “Reųuiem” teko girdėti Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Chicagoje, 
kada ten jas išpildė dar St. So
deikos vadovaujamas Dainavos 
ansamblis. O juk sunku ką ge
resnio rasti religinių koncertų

Du seni bičiuliai — veteranas komp. J. Žilevičius su Slivyniene, Pirmos 
Amerikos lietuvių dainų šventės dalyve, motorlaivy George ežere, N. Y.

Nuotrauka V. Maželio

i

I

I

ir choras greit paruošė J. Žile
vičiaus 40 vai. parašytus miš
parus. Antrą atlaidų vakarą 
tie mišparai ir buvo bažnyčioje 
atlikti. Susirinko daugybė apy
linkės lenkų kunigų pasiklausy
ti lotyniškų mišparų, kurie ne
paprastai jiems patiko. Kai ku
rie prašė A. Kačanausko parū
pinti ir jiems minėtus mišparus. 
Klebonas, tuo didžiuodamasis, 
trijų dienų pamaldas buvo pa
tvarkęs taip: vieną vakarą — 
tradiciniai lenkiški mišparai, 
antrą — nauji lotyniški ir tre
čią vakarą — Mišios su proce
sija ir litanija. Reiškia, visi bu
vo patenkinti.

Toje pat bažnyčioje būna kai 
kada pamaldos Ir lietuviams. 
Dabar Alg. Kačanauskas su cho 
. u ruošia lietuviškas mišias. 
Dar įdomiau, kad tos parapijos 
choro šulas — lenkas yra taip
gi pagrindinis solistas tenoras 
lietuvių “Rūtos” chore. Solistas 
tuo didžiuojasi, o kai dainuoja, 
negalima atskirti nuo lietuvio, 
taip puikiai tekstą ištaria. Tai 
tik pora pavyzdžių, kaip pla
čiai gali žmogus vesti savos mu
zikos propagandą svetimųjų 
tarpe. Kad tokių Kačanauskų ir 
Čižauskų būtų daugiau, mūso
ji bažnytinė muzika toli būtų 
nužygiavusi.

Pastaraisiais laikais spaudo
je daroma užuominų kompozi
toriams, kad jie rašytų lietu
viškų giesmių, na, ir mišių. Pui
kus pasiūlymas, bet jei tie vei
kalai vėl gulės lentynose, kaip 
guli parašytieji, tai ar verta 
laiką gaišinti ir popierių gadin

ti, jei mūsų parapijų muzikos 
vadovai ir toliau pasiliks savų
jų kūrėjų atžvilgiu atšiauriai 
šalti. Yra nemažai prirašyta 
giesmių, tegu tik gieda. Aišku, 
kad ilgai neišsilaikys dabar nu
statytos giesmės, jos pasidarys 
nuobodžios ir įgris iki gyvo kau
lo pamaldas lankantiems. Juk 
dabar giedamos 3—4 giesmelės, 
lyginant jas su lotyniškomis mi
šiomis, jų didingumu ir puikia

kūryba, yra tik apgailėtinos, 
nors ir lietuvių kalba giedamos.

Kadangi mūsuose lietuviškos 
muzikos komisijos, pasakančios, 
kurie tekstai tinka numatytoms 
sukurti giesmėms ar mišioms 
tuo tarpu nėra, tai tebegyvena
me chaose. Ką nors kurti, kol 
kas dar nėra įmanoma, nes su

kurtasis dalykas teksto atžvil
giu gali būti ir nepriimtinas.

Panašioje padėtyje su giedo
jimais atsidūrė ir kitos tautos. 
Fischerio gariu leidykla pasku
bomis išleido porą mišių, angliš
ką tekstą pritaikant gr'galinio 
(vad. gregorianinio) choralo 

(Nukelta į 7 p’isl.)
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VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ
(Complete auto service)

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpinu 
reikalingus leidimus, iš miesto vai 
dybos namu statymui, pertvarkymu 
ar remontavimu;.

Visa.* darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 VVest 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL 60609

ROOSEVELT riCTURf 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai metale aplieti 
rėmai.
2400 8. Uakle.t Avė. ChicaK>

VIrginia 7-7258-59

PILNAS TAISYMAS IR APTARNAVIMAS

ERWIN’S AUTO REPAIR, INC.
2218 West 69th Street, Tel. HE 4-6900

CHICAGO, ILLINOIS 6063G
% ---------- ---------- ------------------ < ‘

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
programai už C. Sasnausko “Re- 
quiem”. Kai kadaise Petrapily 
buvo laidojami garsūs žmonės 
ar ypatingais atvejais atnašau
jamos gedulingos Mišios Šv. 
Kotrynos bažnyčioje, dažnai bū
davo statoma ir sąlyga, kad 
choras būtinai giedotų minėtas 
Sasnausko mišias. Dar tebegy
vena Chicagoje garbingas mū
sų operos solistas A. Kutkus, 
kuris C. Sasnausko chore visa
da tose mišiose atlikdavo solo 
partiją. Šia proga prisimintini 
ir kiti balsai: bosas — Prozoro- 
vas, altas — Bukšaitė, sesuo 
buvusio Lietuvos operos diri
gento M. Bukšos, kurie klausy
tojus žavėte žavėdavo. Ne kar
tą man pačiam teko vargonais 
tas mišias palydėti, kai jos au
toriui diriguojant, buvo atlieka
mos kai kada net su orkestru. 
Gale mišių ir varpai įvesti. Tik, 
deja, Šv. Kotrynos bažnyčios 
vargonuose chimes nebuvo. Di
desnėse iškilmėse ir Kaune tos 
mišios ne kartą skambėjo Kau
no bazilikoje.

Tik muz. J. Čižauskas vokie
čių šv. Mykolo bažnyčioje, Eli- 
zabete, per eilę metų giedodavo 
J. Naujalio Eucharistinio kon
greso proga parašytas mišias 
su dideliu pasisekimu. Net ir J. 
Žilevičiaus “Salve Jesu Parvu- 
le” mišių premjerą jis atliko su 
tuo pačiu choru. Savotiška 
smulkmena: tos mišios parašy
tos Kalėdų melodijomis, o jų 
premjerą J. Čižauskas turėjo 
laike sumos Verbų sekmadienį! 
Paklaustas, kodėl taip jis da
ro, paaiškino, girdi, “vokiečiai 
lietuviškų kalėdinių melodijų ne
pažįsta”. Taip pat J. čižauskas 
ten pat atlikdavo visą eilę sa-

vųjų kompozitorių motetų, of- 
fertoriumų ir kt. Skelbiama pa
rapijos biuletenyje muzikinė 
programa buvo kartojama ir 
vietinėje anglų spaudoje su vi
somis autorių pavardėmis. Tai 
tikrai pavyzdinga savosios kū
rybos propaganda!

Prieš kelerius metus komp. 
J. Kačinskas Bostone ir Pr. 
Ambrazas Clevelande su savo 
parapijų chorais paruošdavo J. 
Žilevičiaus šv. Juozapo mišias. 
Pastaruoju laiku Pr. Ambrazas 
gieda savo parašytąsias mišias, 
kurios parapiečių yra maloniai 
klausomos.

Taipgi muz. Alg. Kačanaus- 
kas, vargonininkaudamas lenkų 
parapijoje, Linden, N. J., pla
čiai pradėjo ten propaguoti lie
tuvišką bažnytinę muziką, net

ir parapijos vakarėliuose daž
nai išpildydamas lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Lenkuose 
nuo seno yra paprotys laike 40 
valandų atlaidų giedoti visa 
bažnyčia mišparus lenkų kalba, 
tik kunigas savo dalis atlieka 
lotynų kalba. Kadangi A. Ka- 
čanauskas yra labai choro mė
giamas ir klebono gerbiamas, 
tai niekas jo nevaržo bažnytinės 
muzikos pasirinkime. Tad šį pa
vasarį jis paprašė klebono su
tikimo vieną vakarą giedoti miš
parus lotyniškai, kaip giedama 
lietuvių parapijose. Klebonas su 
malonumu tą pasiūlymą priėmė,

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai. /
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:09 

valandos vakaro.

PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai 
........... ..........

SUSTOKIT, APŽIŪREKIT —
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaštlnS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro Ir SeStadle- 

nlals iki 8 vai. p. p.

Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir šeštadieniais, nuo 
9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po piet’j

CRANE SAVINGS

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO 
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

Balzekas Motor Sales, Ine
4030 Archer Avenue, Telef.: VIrginia 7-1515

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH -Valiant — BARACUDA
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintom kainom. Galima pirkti be pinigų. 

Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

BIU,..—- ...... ■"__ >i

w:- ' ' -J

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.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
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. Chernin’s aikštėje 

......................... ...................... V 

NAUJI MUITAI-SENOS KAINOS! ]
Nepaisant to kad eilei dovanu Sov. muitai pakeliami nuo 

š. m. liepos mėn. 1 d.
Visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki 1-mos 

rugsėjo siunčiame į Lietuvą vilnonius nertinius, skareles, medžia
gą avaline ir t.t. SENOMIS KAINOMIS.

Naudokitės šia išimtina proga ir paskubėkite kol dar gali
ma pasiųsti giminėms ir pažįstamiems mūsų didelio pasisekimo 
turėjusius siuntinius:

V-3: 10y2 jardų tvirtos gražios vilnonės angliškos medžiagos 
trims eilutėms tik už 55 dol.

N-4: 16 jardų sunkaus nepermatomo labai gražaus gėlėto 
nailono keturioms suknelėms, tik už 45.00 dol.

V-3 ir N-4 junginį tik už 91 dol. (susitaupo pasiuntimo iš
laidos).

SM: 3 labai gražius šiltus, storus, grynos škotiškos vilnos 
nertinius — cardigan —, 6 kasmirinės vilnos skarelės ir 6 ita
liško šilko skarelės, tik už 65 dol.

ir ypatingai vertinga: ZP—3 super velour medžiaga — 9 
jardai trims šiltiems ir švelniems vilnoniems žieminiams arba ru
deniniams paltams mėl., rudos arba juodos spalvos tik už 60 dol.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių, ra
šykite —

BALTIC STORES, LTD.
421 Hackney Road London E. 2 

GREAT BRITAIN
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma Anglijoje. Garan

tuotas ir greitas pristatymas!

4V
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas

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

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........... Trečlad. uždaryta

VANDER WAGENz. , ,
HEATING J 

OIL #
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

b ■■■

SuperFIame

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

..........

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

AMERICAN BONDING
AMERICAN INDEMNITT 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE
LASALLE CASUALTY

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

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

%
Telefonas CEntral 6-5206



PREMIJOS OKUPACIJOS
25-MEČIO PROGA

Švęsdami 25 Lietuvos paver
gimo metines, Maskvos statyti
niai Lietuvoje stengėsi visus pa
rengimus padaryti kuo iškilm n- 
gesnius. Vilniuje buvo suruoš
tos trys dailės parodos, šiaudi
nės vyriausybės posėdis, dainų 
ir šokių festivalis su prieš tai 
vykusiomis atskirų vienetų var
žybomis, paskirtos stambios 
premijos už mokslo, technikos, 
literatūros ir meno darbus, dau
geliui asmenų įte kti “Pergalės 
1941—1945 metų Didžiajame Tė 
vynės kare dvidešimtmečio” me
daliai ir t. t. Neišvengė tų prie
vartinių iškilmių ir antraeiliai 
Lietuvos miestai ir net rajoni
niai miesteliai.

7 ‘-'respublikinės” premijos pa 
skirtos už mokslo ir technikos 
darbus:

P. Norkūnui už “Darbus 
skrandžio opalinės patogenezės 
klausimu” — 2,500 rb.

Septynių asmenų grupei už 
“Lietuvių kalbos žodyno” III— 
IV tomus .— 2,500 rb.

12 asmenų grupei už darbą 
“Labai didelio tikslumo apva
laus šlifavimo staklių 3E153 ir 
universalių labai didelio tikslu
mo apvalaus šlifavimo staklių 
3E12 sukūrimą ir įdiegimą į ga
mybą” — 2,500 rb.

J. Požėlai už darbą apie 
“Karštus elektronus ir jų pa
naudojimą radioelektronikoje — 
1,500 rb.

Keturių asmenų grupei už 
veikalą “Lietuvos TSR upių ka
dastrą”, 3 dalis — 1,500 rb.

7 asmenų grupei už veikalą 
“Lietuvos TSR florą”, I—III to
mus — 1,500 rb.

12 asmenų grupei už darbą 
“Stambiaplokščių gyvenamųjų 
namų Lietuvos respublikoje pro-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiii

APIE LIETUVIŲ 
BAŽNYTINĘ MUZIKĄ 

mišių melodijoms. Bet dėl skie
menų skaičiui neatitinkant lo
tyniškąjį tekstą, sutrumpėjo ar 
vietomis pailgėjo melodijų gru
pinės frazės, susigadino melo
dinė rami slinktis. Visa tai ang
liškam tekste skamba labai ne
muzikaliai; atrodo, jog melodi
ja prievartaujama. Dėl to jau 
yra nemažai nepasitenkinimo. 
Mūsieji vargonininkai, kai ku
rie jau patys įsirašė lietuviškus 
tekstus po grigalinėmis melodi
jomis.

Kai laike lietuviškos sumos 
begiedama vos kelios giesmelės, 
jau pradeda irti bažnytiniai 
chorai, nes choristas nebetrau
kiamas iškilmingu sumos giedo
jimu kaip seniau. O dėl kelių 
atsakymų ir poros posmų gies
mės nebevažiuoja giedoti para
pijos bažnyčion, o mišias išklau
so artimiausioje, kur jam yra 
patogiau.

Norint prilaikyti parapijų 
chorus nuo suirimo, tenka ruoš
ti metuose bent porą religinių 
koncertų Kalėdų ir Gavėnios 
laikotarpiu, programos pagrin- 
dan imant minėtų laikų temas 
su atrinktu priedu kitokio reli
ginio turinio veikalų. Čia cho
rų vadovai ir turi puikią progą 
savųjų kompozitorių kūriniams 
iškelti. Tokių kūrinių yra apstu 
rankraščiuose, nors spaudoje jų 
maža. Bet jei chorai pildys sa
vųjų veikalus pirmoje eilėje, o 
ne pripuolamai, suprantama, 
mūsieji kompozitoriai jų para
šys kur kas daugiau. Tai vienin
telė proga beliko savos religinės 
muzikos kūrybos platinimui.

Šį rašinį rašydamas, neturiu 
mintyje jokių kaltinimų kam 
nors, tik pažymėjau šiandieninę 
padėtį, kažkokiu būdu susida
riusią mūsosios muzikos nenau
dai. Šį nenormalumą nesunku 
įveikti, jeigu dar turime svei
kos tautinės ambicijos, jeigu 
dar norime sulaukti iš savo 
kompozitorių naujų ir dėmesio 
vertų kūrinių.

(Atkelta iš 6 psl.)

jektavlmą ir gamybos išvystymą 
bei tobulinimą 1980—1964 m. 
m.” — 1,500 rb.

Taip pat 7 “respublikinės” pre 
mijos paskirtos už literatūros ir 
meno darbus:

J. Avyžiui už romaną “Kaimą 
kryžkelėje” — 2,500 rb. (Roma
no platesnį aptarimą duosime 
k tą kartą.)

M. Mironaitei už sukurtus 
zaidmenis teatre, radijuje ir 
koncertinę veiklą — 2,500 rb.

Valstybiniam styginiam kvar
tetui už aukštą meninį lygį ir 
irtus nuopelnus — 2,500 rb.

A. Gudaičiui už keturis port
retus ir Lietuvos peizažų ciklus
— 1,500 rb.

S. Krasauskui už iliustracijas 
Just. Marcinkevičiaus knygai 
“Kraujas ir pelenai” ir E. Mie- 
želaič o “Žmogus” — 1,500 rb.

J. Lingiui už kūrybinę veiklą, 
vystant lietuvių choreografiją
— 1,500 rb.

Alf. Maldoniui už eilėraščių 
knygą “Saulėti lietūs” — 1,500 
rb.

Režisieriui J. Miltiniui už V. 
Šekspyro tragedijos “Makbeto” 
ir M. Šolochovo romano “Pa
keltos velėnos” inscenizacijos 
pastatymus Panevėžio dramos 
teatre — 1,500 rb.

Iš viso paskirta 14 premijų.
(E.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

lillllllllljlllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllll
M O V I N G

J. NAUJOKAITIS
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustymas. 
WA 5-9209 Chicago, III.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll)

COSMOS EXPRESS
MARQUETTE GIFT PARCEL

SERVICE

2608 ir 2439 VVest 69th Street
Chicago 29, IU. Tel. WA 5-2737.
3212 South Halsted Street
Chicago 8, IIL Tel. CA 5-1898

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiekiai 
K Chicagos į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas! geriausios rū- 
Sies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
TINKAMI RŪBAI TEIKIA 

GERĄ SAVIJAUTĄ
Tokius rūbus vyrami ir moterims 

parūpina geriausiose

“Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, III. 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt., nuo 9 v. ryto Iki 
6 v. vakaro. Trečiad. lr sekmad. už
daryta.
Illlllllllllllliuilllllllllllilllllllillllllllllllll
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10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą njo ugnies ir auto
mobilio pas

F R A NK ZAPOLIS 
8208 h VVest 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4339
lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllll

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

llllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllllllllll
A. ABALL ROOFING C0.

Įteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame najus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą • “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas. ų

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

Illlllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllll

NAUJI LEIDINIAI
• THE LIVING TESTAMENT Leidinyje pateikiama gaidos ir 

OF FAITH AND COURAGE. Spe- ’ tekstas daugiau kaip šimtinės liau- 
cialus žinomosios Sibiro lietuvaičių dies ir šiaip individualiai sukurto
maldaknygės “Marija, gelbėk mus” 
leidinys, minint laisvės kovos 25- 
kerius metus. Išleido dr. J. K. Va
liūnas ir kun. L. Jankus. Viršelis 
ir vinjetės P. Osmolskio. Spaudė 
“Romuva”, 84—20 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N. Y., 11421. Leidinys 
kietai įrištas, 10%x8% inč. forma
to, 58 psl., kaina nepažymėta.

Puošnus spaudinys pradedamas 
įvairių tautų bažnytinių hierarchų 
atsiliepimais apie šią maldaknygę 
bei jų įvadiniais žodžiais į jos lai
das atitinkamose kalbose. Leidinio 
kiekvieno puslapio viršuje duoda
mas lietuviškas rankraštinis mal
daknyges tekstas, o puslapio apa
čioje to paties teksto vertimas j 
anglų kalbą. Leidinys, kaip lietu
vio ir tikinčiojo žmogaus relikvija, 
turėtų rasti vietos kiekvienoje lie
tuvių šeimoje. Labai prasminga 
dovana įteikti kitataučiams.

, teksto dainų, charmonizuotų ryš- 
jkiųjų mūsų kompozitorių. Be kita 
j ko autorius įvadiniame žody sako: 
“Apie devyniasdešimt šio rinkinio 
dainų muzikos mėgėjai gali skam
binti fortepijonu solo, nebūtinai 
dainuoti. Dauguma dainų liaudiš
kai antruoju balsus pritariamos... 
Pritarimas fortepijonu taip para
šytas, kad juo galėtų naudotis ir 
vos pradedą mėgėjai. Dainas gali 
pradėti vienas ar keli balsai iš kar
to, grupėmis ar visi drauge... Dai
nyne yra parinktų dainų įvairioms 
progoms: Vasario šešioliktajai, 
Motinos dienai,. tragiškosioms bir
želinėms, Vilniui, rezistencijai pa
minėti ir kit. Yra dainų pritaikintų

• LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ. Lietuvių dainynas daina
vimui arba pianui.. Sudarė Juozas 
Žilevičius. J. Karvelio leidinys, Chi
cago, 1964. Knyga kietai įrišta, 
9%x7 inč. formato, 112 psl., kaina 
nepažymėta.

eisenoms. Nuošalesnės ir mažesnės 
lietuvių kolonijos čia ras ir tradi
cinių giesmių, žodžiu, leidinys vi
same laisvajame pasauly lietu
viams bus labai pravartus.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1965 m., 
birželio mėn. Viršelyje sukaktuvi
ninko dr. Juozo Girniaus nuotrau
ka. Numeris pradedamas redakci
jos vedamuoju, raginančiu jungtis 
j dinamišką ir visuotinę laisvės ko
vą: “Visi esame vieno žygio daly
viai. Ne kovos stebėtojai iš už kam
po”. Toliau — prof. Juozo Brazai
čio kalba, pasakyta dr. J. Girniaus 
pagerbime, taikliai aptariama šio 
mūsų filosofo, šakoto kultūrininko 
bei visuomeninko asmenybė ir jo 
veiklos plotai. Literatūrinė sąsiu
vinio duokle: B. Augino humores
ka “Menininkas”, St. Jakšto ir D. 
Kolbaitės eilėraščiai. Palankiai ap
tariama baltiškas “The Literary 
Review” numeris ir Alb. Baranaus
ko premijuotasis romanas “Kark- 
lupėnuose”. VI. Ramojus skoningai 
nuotraukomis išpuoštuos dviejuos

i puslapiuos rašo apie ryškų mūsų 
foto menininką — tėvą Alg. Kezj, 
SJ., kurio nuotraukų paroda nese
niai buvo ir Chicagos Meno insti
tute. “Lietuvių Dienos”, gausiai 
iliustruotas lietuvių žurnalas, jau 
eina šešioliktuosius metus. Los An
geles jį leidžia A. F. Skirius, o re
daguoja poetas Bern. Brazdžionis.

• KNYGŲ LENTYNA, 1965 m., 
nr. 1. Trimėnesinis Lietuvių biblio
grafinės tarnybos žiniaraštis. Lei
džia: Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros fondas (pirmininkas Zigmas
iiiiiimiiitimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

TV — RADIJŲ TAISYMAS
P. RCDENAS

2740 W. 63rd St.
Telef. 434-0421

Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
Illilllllllllllllllllllliiilllllllllllllllllllllllll
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RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertiškal uždedam naujud ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-0047 arba RO 2-8778
lllll■llllltlllllllllllllllll■f•■••MlllllllllllllIII

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadlenlo 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie 
nials ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. VakaralB pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg FM 
Tel HEmlock 4-2413 

Tel. HEmlock 4-2413
7159 So. Maplervood Avė. 

Chicago 29, DI.

“PAŽANGA”
savo garaže ir SINCLAIR gazolino stotyje 
papigintai įdeda duslintuvus (muflerius) ir 
stabdžius brakes. Teiraukitės kainą pas:

ANTANĄ ir ALGIMANTĄ STANEVIČIŲ, 2637 W. 47th St. 
Telef. — LAfayette 3 • 9663

STANDARD Safety...
ASSURED and INSUREDl

Turtas
$95,000,000.00

Rezervai
$9,200,000.00

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. liepos mėn. 29 d. 7

Dailidka, 5921 S. Fairfield, Chica
go, III. 60629, iždininkas Jonas Ber- 
tašius, 5348 S. Talrnan Avė., Chi
cago, III. 60632, reikalų vedėjas K. 
Rožanskas, 3605 West 71st St., 
Chicago, Illinois 60629, narys bib
liografijos reikalams Bronius Kvik
lys, 5747 S. Campbell Avė., Chica
go, III. 60629.) Už bibliografiją at
sako Aleksandras Ružaniec - Ru- 
žancovas, 1132 N. Walnut St., Dan- 
ville, IU. 61833. Spausdina ViVi

Printing, 4346 So. Vestern Avenue, 
Chicago, III. 60809. Tiražas 400 egz. 
Prenumerata 1965 metams JAV- 
se ir Kanadoje $2.50, kitur $1.50. 
Money orderius ir čekius adresuoti: 
Lithuanian Bibliographical Service, 
1132 N. Walnut St.., Danville, III. 
61833, USA. “Knygų Lentynos” lei
dimas yra didžiai reikšmingas dar
bas ir būtų gera, kad kiek galima 
daugiau žmonių jį paremtų, leidi
nį užsiprenumeruodami. ’ •'

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų Kt 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
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UGI ŠIURPULIO DRAMATIŠKAS
Dail. Juozo Bagdono parodą uždarius

A. KUBILIUS

Antroji dail. Juozo Bagdono 
tapybos paroda New Yorke, 
apie kurios atidarymą buvo ra
šyta Drauge liepos 17 d., 166 
nr.( susilaukė gyvo liet, meno 
mėgėjų dėmesio. Ir tai supran
tama, nes J. Bagdonas savo pir
mąja paroda, suruošta tik prieš 
pusmetį Brooklyne Angelų Ka
ralienės parapijos salėj, užim
ponavo kaip didžiai talentingas, 
didelės kūrybinės energijos, ori
ginalus dailininkas. Iš tikrųjų, 
reikia gėrėtis jo darbštumu: jis 
vėl išstatė kelias dešimtis naujų 
tapybos darbų, iš kurių daugu
mas yra didelio formato, o kai- 
kurie net 3x2 metrų (120x80 
inčų) dydžio. Tenka pastebėti, 
kad toks didelis formatas nėra 
dailininkui praktiškas dalykas. 
Mat, kaikurie jo geriausiai nu
sisekę darbai yra tokio didelio 
formato, kad jų mėgėjai neper
ka tik dėl to, kad nėra kur juos 
bute pakabinti. Jiems reikia sa
lės. J. Bagdonas yra didelio, pla

tas (gal tik Vaikšnoras) mūsų 
dailininkų galėtų prilygti. Tiesa, 
kai kur galima aptikti skubotu
mo, mažo neišbaigimo, bet užtat 
yra jo darbų, atliktų su pedan
tišku skrupulu, tapant lyg per 
mikroskopą. Tačiau būdingiau
sias jo savumas yra laisvas, drą
sus kontrastas chaosinėms, dra
matiškoms situacijoms išgauti. 
Tai daro Bagdono kūrybą ne sal
džiai švelnią, bet pagaunančią, 
net sukrečiančią, lyg Vagnerio 
muzika, kuri ne tik sudaro įspū
dį, bet ir pasilieka neužmiršta
ma. Dėl to jo kūrybos darbai 
priklauso tokiems, kurie niekad 
nenusibosta.

Šią J. Bagdono parodą suruo
šė brooklyniečių komitetas, va
dovaujamas kun. V. Pikturnos. 
Maspetho liet. Atsimainymo pa
rapijos klebonas prelatas Jonas 
Balkūnas mielai užleido parapi
jos salę, kuri yra po puikiąja, jo 
statydinta bažnyčia. Tai salė, 
kuri atrodo esanti tik meno pa-

Vasaros rytmetys George ežere, N. Y. 
t

Nuotrauka V. Maželio

PASAULIO POETŲ FESTIVALIS ITALIJOJ

KODĖL PASKIRTOS TRYS JAUNIMO 
LITERATŪROS PREMIJOS!

BEN. BABKAUSKAS

Reikėjo paskirti vieną premi
ją. Ir toji pati nedidelė: 500 do
lerių. O kandidatų daug, kaip 
niekada: net 25! Žinoma, ne dėl 
to komisija nusprendė skelti tą 
nedidutę premiją, kad didesnis 
premijuotų skaičius pasidarytų, 
bet paprasčiausiai dėl to, kad ne
buvo tokio, kuris aiškiai prasi- 
kištų pro kitus.

Dvejopi reikalavimai

Kompozicija (tempera)J. Bagdonais

taus masto tapytojas, dėl to jis 
mažame formate neišsitenka, 
jam reikia erdvės, kurioj jis ga
lėtų laisvai švaistytis. O nesu
valdomai pasišvaistyti jis mėgs 
ta ir geba. Gal dėl to jis ir ne
mėgsta savo darbų įrėminti. Vi
si jo darbai išstatomi be jokių 
rėmų. Tai irgi negalima priskir 
ti prie teigiamumų. Įdėtas į rė
mus paveikslas daro kitą įspū
dį. Dailininkai turėtų atminti, 
kad kiekvienas tapybos kūrinys 
be rėmų atrodo prasčiau. Tai 
yra taisyklė tik su vienintele iš
imtimi : paveikslas atrodo dar 
blogiau, jeigu įdėtas į netinka
mus jam rėmus. Tačiau, jeigu 
dailininkas sugeba sukurti puikų 
paveikslą, tai jis žino ir kokį 
jam rėmą parinkti.

Antroji J. Bagdono paroda 
yra tikras tęsinys pirmosios. 
Išskyrus glėbį mažesnio forma
to temperos darbų, kuriuose jis 
bando save kitaip negu anks
čiau išreikšti, Bagdonas pasiro
dė lygiai tas pats. Tačiau tai 
nereiškia jo nusekimo, atoslū
gio ar nuovargid. Priešingai, jis 
lygiai impulsyvus, lygiai taip 
pat nesulaikomai dinamiškas ir 
ligi šiurpulio dramatiškas. Jo 
polėkiams, jo drąsiems teptuko 
čaižams nėra varžtų. Bagdono 
sugebėjimas operuoti spalvų 
kontrastais (ypačiai baltomis - 
juodomis dėmėmis), laisvai, bet 
tiksliai, žeriamais brūkšniais, 
šiuo būdu išgaunant gyvą dra
matiškumą, yra jo didžioji stip
rybė, kuriai vargu ar kuris ki-

rodoms ir pastatyta. Dail. Bag
dono paroda buvo iš viso pirmo
ji meno paroda Maspethe. Dėl 
to ji buvo gausiai lankoma. Ją 
atidarant, tarė žodį prof. J. Bra
zaitis, iškeldamas dailininko iš
gyvenamą ir savo kūriniais iš
sakomą šiandieninį pasaulio 
dvasinį chaosą. Parodos uždary
mui buvo pakviestas prof. V. Jo
nynas, kuris pakalbėjo apie mo
dernųjį meną ir išryškino dail. 
Bagdono kūryboj jaučiamą ir 
matomą dramatiškumą bei dina- 
nizmą, jo mėgiamą naudoti 
kontrastus ir jo laisvą mostą.

Parodą uždarant, ruošėjų 
vardu žodį tarė žinomas kultūri
ninkas Domas Penikas. Jis pa
dėkojo prelatui Balkūnui už su
teiktą galimybę suruošti parodą, 
dailininkui už jo kūrybingumą, 
prof. Jonynui ir visiems susirin
kusiems į parodos uždarymą.

500000000000000

Vidurinės Italijos mieste Spo- 
leto kompozitorius Gian Carlo 
Menotti vieną mėnesį metuose 
suruošia Dviejų pasaulių festi
valį, į kurį šiais metais, kaip 
rašo “New York Times Review”, 
buvo pakviesti ir poetai. Toks 
poezijos festivalis įvyko šįmet 
birželio mėnesio pabaigoje. Pra
džioje buvo pakviesta 16 poetų, 
iš kurių tačiau niekas neatsakė, 
nors buvo pažadėta apmokėti 
visos išlaidos. Vėliau buvo pa
siųsta dar tiek pat kvietimų, ir 
staiga pradėjo plaukti atsaky
mai. Atsiliepė, kad dalyvaus net 
30 poetų iš 14 įvairių kraštų. 
Tai Menotti sugalvojo, norėda
mas labiau išgarsint poeziją, 
nors ir žinojo, kad išlaidų paja
mos niekada neapmokės. Kas 
dieną vienos valandos poezijos 
skaitymas buvo pradedamas 
penktą valandą po pietų Caio 
Melisso teatre, kuris turi tik 
pusketvirto šimto vietų ir poe
zijos skaitymo metu būdavo 
pilnas, tačiau neperpildytas.

Eilėraštis “The Swim- 
iššaukė didžiulius “Bra- 

šauksmus auditorijoj. “New

kas” ir po to skaitė eilėraščius 
apie antisemitizmą. Skaitymą 
baigė eilėraščiu “Valio”. Po jo 
sekė amerikietis Tate, kuris iš
reiškė baimę, kad po Jevtušen
ko jis atrodysiąs labai blankus, 
tačiau jo rūpestis buvo be rei
kalo, 
mers” 
vo”
York Times Book Review” ko
respondentas Robert Neville tei
gia, kad ramieji poetai kaip Ta
te, čilietis Pablo Neruda, ita
las Quasimodo, brazilas Men- 
des ar prancūzas Andre Fre- 
naud daugiausia susilaukė ova
cijų negu tie vadinamieji triukš

lydėtas į estradą poeto Desmond 
O’Grady. Kad senelis poetas ne
pavargtų, buvo padėta kėdė ir 
arti įtaisytas mikrofonas. Ne
paisant to, buvo sunku suprasti 
kai kuriuos jo žodžius. Jis skai
tė ne savo, bet kitų tautų poe
tus, tarp jų ir kiniečių penkto
jo šimtmečio poeziją. Poetas bu
vo sutiktas ilgom ir nesibaigian- 
čiom ovacijom, į kurias jis nela
bai kreipė dėmesį. Jis taip pat, 
tas dvi dienas būdamas Spole- 
to, beveik nieko nekalbėjo. Sa
vu laiku kaltintas fašizmu ir la
bai mėgstąs kalbėti poetas da
bar buvo tylus, gi jo politinės

Mepotti iš karto suprato, kad 
poetai yra kontroversiški, tem
peramentingi ir mėgstą ginčy
tis. Kai kurie jų atsisakė pasa
kyti iš anksto, ką jie skaitys 
todėl sudarė daug sunkumų pa
ruošti teksto vertimus, kiti gi 
nenorėjo dalyvauti tą pačią die
ną su kai kuriais kitais poetais. 
Klasikai nelabai mėgo bitnikų 
ir atvirkščiai.

Jevtušenko rečituoja savo poeziją Spoleto poezijos festivalyje (Italijoj), 
prie stalo sėdint amerikiečiui Allen Tate, anglui Stephen Spender ir 
italui Lino Curci.

Komisijos padėtį sunkino dve
jopi reikalavimai; pagrindinis 
jų buvo išskirti mūsų jaunimui 
tinkamą ir galintį jiems patikti 
veikalą; tačiau kadangi komisi
ją sudarė ne tik mokytojų, mo
kančių tą jaunimą ir geriausiai 
pažįstančių jo pomėgius, atsto
vai, bet ir rašytojai, taigi šių 
pastarųjų savaiminė pareiga bu
vo premijuojamąjį dalyką pa
sverti literatūriniu požiūriu. To
kiu atveju susikirtimas dažnai 
būna neišvengiamas: tas, kas 
literatūriškai vertingesnio, šio 
meto mūsų jaunimui gali būti 
nepatraukiantis arba jam ne
įkandamas; iš kitos pusės jauni
mą atrodąs labiau patrauksiąs 
zeikalas literatūriškai gali būti 
silpnesnis.

Taip pat nelengva buvo sutar
ti dėl skirtingo amžiaus, api
mančio jaunimo sąvoką. JAV 
LB Švietimo taryba, skelbdama 
Jaunimo literatūros premiją, ap
ribojo jaunimo amžių 10—16 
metų. Dėl to pvz. L. Dovydėno 
literatūriškai stipri, turininga ir 
idėjiškai vertinga “Mano dukra’’ 
daugumo komisijos narių buvo I 
rasta labiau tinkama studen
tams, bet ne 10—16 metų moks
leiviams. Panašiai buvo pasisa
kyta dėl kito komisijos nario 
pasiūlyto K. Almeno romano 
“Upė į rytus, upė į šiaurę”, nors, 
be iškelto gero, kitų buvo nuro
dyta eilė šio veikalo silpnybių. 
Toliau literatūriškai buvo rasta 
vertinga S. Tomarienės fantasti
nė apysaka vaikams "Dangus — 
brangus”, bet daugumas balsų 
nusvėrė Ivaškienės, švaisto ir 
Norimo premijavimą.

imperatoriaus arklininko Galmi- 
no ir jo sūnaus nuotykius, gabe
nant karaliaus vainiką Vytautui 
Didžiajam. Užpuolę lenkai vai
niką atima, o jį vežusį paima 
į nelaisvę ir parduoda Florenci
jos laivo kapitonui. Tėvas mirš
ta, o jo sūnus Jovilas patenka 
piratams ir po įvairių nuotykių, 
piratų laivui sudužus, atsiduria 
San Salvador saloje, kur po il
gų metų gyvenimo indėnų tar
pe 1492 m. išvysta atplaukiantį 
Kolumbą.

Lengvai skaitoma nuotykių 
knyga vyresniesiems gali sukel
ti vienokių ar kitokių abejonių, 
bet 13—15 metų skaitytojas jai 
priekaištų gali nerasti.

Reikia tikėtis, kad Kultūros 
fondas išleis šias knygas dailiai 
paveiksluotas, kad jauno skai
tytojo vaizduotei būtų padėta 
išryškinti skaitomąjį dalyką. 
Būtų pageidautina, kad Lietu
vių fondas, šiemet skyręs $500 
jaunimo literatūros premijai, 
ateityje paskirtų dvi premijas 
po $500: vieną 10—15 metų 
moksleiviams, kitą 16—20 metų 
studentams. Skelbiant pačią pre
miją, reikėtų duoti bent pusę 
metų, kad autoriai turėtų laiko 
siunčiamiems rankraščiams sti
listiškai apdoroti.

Tikslinga būtų autoriams pa
likti laisvę siųsti premijai skir
tus veikalus pasirašant pavardę 
ar slapyvardžiu: kaip kuriam at
rodo parankiau.

Premijuotieji veikalai
Antanas Tamošaitis 

Grėbėja (aliejus)

• Paminklas Janoniui. Biržų 
rajone, Beržinių kaime, toje vie
toje, kur gimė Julius Janonis, 
pastatytas paminklinis akmuo. 
“Tiesa” rašo, kad jis iškilo 
“ant rankomis supilto kalnelio”. 
Ant granito įrašyti metaliniai 
žodžiai: “Šioje sodyboje 1896. 
IV. 5. gimė pirmasis lietuvių 
proletarinis poetas Julius Jano
nis”. Paminklas atidengtas di
delėmis iškilmėmis. Nors Jano
nis nebuvo joks komunistas, ta
čiau visi kalbėtojai taip kalbė
jo- lyg jis būtų buvęs tikras 
partinis.

Pirmasis į pakvietimą atsakė 
Sovietų Sąjungos poetas Euge
nijus Jevtušenko, tačiau jis pa
reiškė, kad nenorįs kartu skai
tyti su amerikiečių poetu Ezra 
Pound. Festivalio ruošėjai tai 
painformavo Italijos komparti
jos vadovybę, kuri, žinoma, ta
rėsi su Maskva. Pagaliau Jev
tušenko atvyko, lydimas Gian- 
cardo Paietta, vieno aukščiau
sių Italijos komunistų pareigū
nų. Jevtušenko skaitė tą pačią 
dieną su Italijos poetu Lino 
Curci ir amerikiečiu Allen Tate. 
Curci atmintinai padeklamavo 
poezijos apie erdvių užkariavi
mus, neišskirdamas nei sovietų, 
nei Amerikos. Poetas susilaukė 
didelių ovacijų.

mingieji poetai. Jevtušenko 
skaitydamas labai grąžė ran
kas, balsą kėlė ir žemino ir da
rė tokius teatrinius judesius, 
kad žiūrovai jį pavadino 
ko metiku iš Smolensko”.

Vardai ir drabužiai

“dis-

veiklos beveik niekas nebepri
siminė.

Kaip minėta, tokio poezijos 
festivalio paskirtis buvo noras 
išreklamuoti Dviejų pasaulių 
festivalį, kas kompozitoriui Me
notti, reikia pasakyti, labai pa
vyko.

Disko metikas iš Smolensko

Po Curci skaitė Jevtušenko. 
Ilgas, liesas sovietinis poetas 
pradėjo eilėraščiu “Maldinin-

Dail. Juozo Bagdono parodą Maspetho lietuviu parapijos salėj liepos 11 d. uždarant, kalba dailininkas Vy
tautas K. Jonynas Nuotr. L. Tamošaičio

Kiekvieną dieną skaitydavo 
trys ar keturi poetai. Vakarais 
galėjo platformoj paskaityti po
ezijos ir kiti poetai. Vienas jau
nas danas, atvykęs į Spoleto, 
padeklamavo savo poezijos, su
kurtos čia pat per keletą minu
čių, ir susilaukė daug plojimų. 
Poetai buvo apsirengę kas kaip 
norėjo. Quasimodo buvo be kak
laryšio tik su švarku, Curci bu
vo elegantiškai apsirengęs, Ne
ruda atrodė lyg koks nors biz
nierius, dėvėdamas dryžuotus 
marškinius, Spender taip pat 
dėvėjo dryžuotus, gi O’Grady 
pasirodė su geltonomis kelnė
mis. Jevtušenko buvo su mėly- 
įais sportiniais marškiniais. Be 
Ispanijos minėtų, dar dalyvavo 
poetai Rafael Alberti, Jose Hier- 
ro ir Jose Angel Valente, iš 
Anglijos — Ted Hughes, iš Šve
dijos — Johannes Edfelt, o iš 
JAV — John Ashbery, John 
Weners, Lawrence Ferlinghet- 

I ti ir Barbara Guest.

L. Augštys

Taip jau susiklostė, kad visos 
premijos teko nuotykių apysa
koms. Nors poezijos ir draminių 
veikalų buvo net 15, tačiau nė 
vieno jų nepasiūlyta balsuoti. 
Žinoma, tai nereišika, kad tie 
žanrai būtų paniekos verti, bet 
šį kartą labiau prasikišo proza.

Pirmon vieton iškelta Gintarė 
Banaitytė - I Vaškienė yra nau
jas vardas, komisijos nariams 
reiškęs tiek, kaip ir slapyvardis. 
Ir dabar iš gauto laiško tik tiek 
paaiškėjo, kad autorė Lietuvos 
beveik neatsimena, kad ji rašė 
savo “Baltąjį stumbrą”, 105 psl. 
apysaką, atsidėjusi ir kad pati 
mato joje stilistinių nesklandu
mų.

Apysaka yra iš Mindaugo lai
kų. Medžioklėje girioje paklydu
sio paauglio nuotykiai, susidrau
gavimas su vilkiuku, pagaliau 
patekimas į pasienio pilaitę, 

I prieš tai dar suradus kalavijuo
čių pagrobtus lietuvių vaikus, 
kalavijuočių užpuolimas ir kau
tynės su jais — toks yra apysa
kos turinys. Kalba paprasta, 
vaikų, atrodo, bus lengvai ir 
mielai skaitoma,
žmonės pasiges kūrybinių polė- 

i kių.
Juozo Švaisto “Šaunus penke

tukas” yra 53 psl. penkių lietu
vių milžinų nuotykių apysaka. 
Tai yra ne stilizuota pasaka, bet 
originalus autoriaus kūrinys, pa
sakų stiliumi vaizduojąs stipruo
lį kalvio sūnų, jo kelionėje su
tiktus draugus, jų nuostabius 
darbus. Knygą skaitys ne tik 
mažieji, bet ja gėrėsis lygiai ir

literatūros

Tačiau didžiausia atrakcija 
buvo amerkiečio Ezra Puond pa
sirodymas. Plonas, sipnas, aštuo 
niasdešimtmetis seneljs buvo at-

Iš dviejų pasaulių poezijos festiva
lio: viršuje — festivalio organiza
torius kompozitorius Gian Carlo 
Menotti (kairėje) ir Nobelio pre- i 
mijos laureatas, italų poetas Sal- vyresnieji dėl gražios kalbos ir 
vatore Quasimodo; apačioj — airių išdailinto stiliaus, 
poetas Desmond O’Grady (kairėje) 
ir amerikiečių įtakingasis novato- apysaka yra Andriaus Norimo - 
rius Ezra Pound.

Pagaliu trečia premijuotoji

Mirono “Be namų”, aprašanti

• “Musical Leader” apie Bru
no Markaitį, SJ, ir .jo kūrybą. 
Minėtas mėnesinis muzikos žur
nalas, įsteigtas 1900 m. ir dabar 
kas mėnesį išeinantis Chicagoje, 
š. m. birželio mėn. numerio vir
šelyje įsidėjo puslapinę mūsų 
kompozitoriaus Bruno Markai- 
čio nuotrauką. Tekste atskiru 
straipsniu žurnalas iškelia Mar- 
kaičio, labiausiai kaip muziko,

.veiklą, išskaičiuodamas jo pa- 
I rašytus ir išpildytus kūrinius, 
o taip gi ir aptardamas jo kū
rybos pobūdį, kurioje, be kita 
ko, “kartais girdimi ir lietuviš
kųjų liaudies dainų aidai”. 
Straipsnio antraštėje kreipiamas 
dėmesys į šiemetinį žuvusiems 
pagerbti koncertą ir jame išpil
dytą Bruno Markaičio kantatą. 
Tik neaišku, kodėl “Vilniaus 
varpai” čia pavirtę “The Bells 
of Hope”, Vilnių visur nutylint?

• K. Korsakas gavo filologi
jos mokslų doktoratą. Visasą
junginės Mokslų akademijos M. 
Gorkio vardo Pasaulinės litera
tūros instituto mokslinė taryba 
suteikė filologijos mokslų dak
taro laipsnį Kostui Korsakui. 
Sovietinė spauda rašo, kad šis 
laipsnis jam pripažintas už jo 
darbų filologijos srityje visumą 
be disertacijos gynimo. Tai lyg 
r garbės doktoratas. Tik klau
simas, kodėl to nepadarė oku
puotos Lietuvos mokslų akade
mija: ar ji nerado Korsako to 
laispsnio vertu, ar ji jau nebe
turi iš viso teisės doktoratų 
teikti.
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