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DVYLIKA 
ir šeši pirmieji
ALGIMANTAS KEZYS, S. J.

Bene pirmasis, kuris iškėlė 
reikalą sukti dokumentinius fil
mus apie lietuviškąją veiklą ir ku 
ris pakalbino Lietuvių foto ar
chyvą užsiimti tuo darbu, buvo 
“Draugo” kultūrinio priedo re
daktorius Kazys Bradūnas. Kar
tą mums besikalbant apie kitus 
LFA užsimojimus, jis įsakmiai 
užsiminė, kad LFA turi rūpintis 
ne tik istorinių nuotraukų rinki 
inu bet sukimu ' dokumenti
nių filmų apie lietuviškąją 
veiklą. Girdi, mūsų apsilei
dimas šioje srityje yra ne
girdėtas — gyvename foto, filmo 
ir televizijos laikais, o štai visa ei 
lė svarbių kultūrinių įvykių ir pa 
čių kultūrininkų amžinai pasi
traukė į istoriją, nepalikę žymės 
šioje visiems prieinamoje vaizdi
nės komunikacijos juostoje. Po sa 
vaitės K. Bradūnas jau kėlė šį rei 
kalą savo “Kertinėje paraštėje”: 
“Gyveno mūsų tarpe, laisva
me pasaulyje, Vincas Krėvė, Ig
nas Šeinius, Jurgis Savickas, Faus
tas Kirša, Antanas Škėma, Julius 
Kaupas, Algimantas Mackus, gy
veno kompozitorius K. V. Banai
tis, regėjome savo tarpe dar gy
vus Nepriklausomybės Akto sig
natarus, lietuvių tautai daug 
nusipelnusius mokslo žmones, 
visuomenininkus, garbingus baž
nyčios hierarchus... Turime pa
galiau pabusti ir atviromis aki
mis įsitikinti, kad gyvename ne 
praėjusio šimtmečio “Litaui- 
sche Littrarische Geselschaft” 
laikus, kada buvo galima džiaug
tis užrašomąja kultūrinio lo
bio ir jo slinkties dokumentacija. 
Šiandien mums, kaip ir kitoms 
tautoms, tam pačiam tikslui vien 
tik plunksnos jau turi nepakakti, 
kai tiesiog po ranka pasiekiama 
ir nuotrauka, ir filmas, ir kalbos 
garso užrašymas juoston... Rei
kia atkreipti dėmesį į dabarties 
mūsų kultūrinio gyvenimo iš
karpų komplektavimą garsinių 
filmų pavidale” (Draugas, 1967 
spalio 14 d.). Straipsnyje buvo 
siūlyta iniciatyvos imtis Lietuvių 
foto archyvui, o jam į talką tu
rėtų ateiti visuomenė ir fondai, 
kurie turėtų padėti įsigyti apara
tus ir medžiagą.

Pirmasis atsiliepė “Paramos” 
savininkas Jurgis Janušaitis, ku
ris savo įprastu entuziazmu ir e- 
nergija surinko iš “Paramos” bi
čiulių daugiau kaip 500 dol. Au
kotojų sąraše buvo ne tik žinomi 
rėmėjai, kaip Kriaučeliūnai, Ber 
šteinai, Stankai, bet ir kiti, kaip 
Namoll, Kuzai, Craelius & 
Co. Antroji savanorė, pati pasi
siūliusi talkininkauti, buvo po-
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nia Stasė Semėnienė, kuri sutiko 
organizuoti komitetą garsiniam 
filmo aparatui pirkti. Šiuo metu 
komitetas jau pradėjo veikti. Jam 
pirmininkauja p. John Evans. 
Pritariančių ir skatinančių balsų 

. netrūko. Lietuvių foto archyvui 
beliko tik tarti “Amen” ir pradė
ti darbą.

Filmą režisuoti buvo pakvies
ta lietuviško garsinio filmo pra
dininkė B. Pūkelevičiūtė. Pū- 
kelevičiūtei sutikus, filmo sukimo 
ekipa praturtėjo ir režisiere ir 
skripto rašytoja, jau seniai sirgu
sią įvairiais filminiais reikalais. 
Garsą sutiko tvarkyti lietuviškų 
plokštelių gamintojas Jonas Ra
lis. Prie kameros atsistoti teko 
man, į talką pasikviečiau ir Lie
tuvių televizijos vedėją Tolių Šlu 
tą.

Viename iš pirmųjų mūsų po
kalbių apie busimąjį filmą — a- 
pie jo pobūdį, apimtį, turinį — 
Birutė Pūkelevičiūtė išsireiškė, 
kad filmas galėtų būti apie dvy
lika... — Dvylika! — Štai ir pava 
dinimas! Apie dvylika žymiųjų 
mūsų visuomeninio bei kultūri
nio darbo, veikėjų. Jei kiekvie
nam tektų apie 7-8 min. epizo
das, visas filmas išeitų apie pu- 
antros, o gal 2 vai. ilgumo. Kas 
tie Dvylika? Pirmi šeši jau žino
mi. I juos buvo kreiptasi, gautas 
sutikimas, ir darbas jau pradė
tas. Tai poetas kan. Mykolas 
Vaitkus, dail. Adomas Galdikas, 
Vaclovas Sidzikauskas, prof. Juo
zas Žilevičius, Leonardas Šimutis, 
prel. Mykolas Krupavičius. Jie 
visi jau yra pražengę deimantinį 
amžiaus jubiliejų. Pradėjome nuo 
toliau gyvenančiųjų — rodailan- 
diečių ir niujorkiečių — o tik pas 
kui prisiartinome prie Chicagos.

Skriptą rašė B. Pūkelevičiū
tė, kuriai teko sunkus uždavinys 
įsigilinti į kiekvieno asmens bio
grafiją, užčiuopti jos esmę ir nu
rodyti būdingą vaizdą bei žodį. 
I filmą ji įvedė mergaitę, kuri 
bus savotiška ryšininkė tarp vi
sų filmuojamų asmenų. Pas vie
ną ji atsilankys į namus, kitą už
kalbins įstaigoje, trečiam rašys 
laišką ar skambins telefonu. Šios 
mergaitės rolę atliks studentė 
Ramunė Kviklytė.

Patį pirmąjį nufilmavome 
kan. Mykolą Vaitkų. Poeto Vait
kaus filmo fragmentas yra medi
tacinis. Jis savo kalbą “mąsto”. 
Tai buvo padaryta daugiau prak 
tiškais sumetimais — tegalėjo
me paimti tik netiesioginę M. 
Vaitkaus kalbą, ir prie jos, pagal 
išgales, turėjome derinti vaizdus. 
Nors tatai buvo didelis suvaržy
mas, tačiau rezultate filmas išė
jo filmiškesnis negu tuo atveju, 
jeigu būtume galėję paimti kame- 
ron 5 minutes grynos šnekos. 
Taigi mūsų nepriteklius šį kar
tą išėjo į naudą — buvome pri
versti kalbėti vaizdais. Mykolo 
Vaitkaus epizodas prasideda laiš
ku, kurį jam rašo Ramunė: “Ger 
biamas Kanauninke, Jūsų “Nu
švitusi dulkė” — tai vienas jau
triausių poetinių išpažinimų... Ar 
ir dabar tebegalvojate, kad kiek
vieno poeto kūryba yra Amžino
jo Grožio teigimas”? Kamera nu
sikelia į ramųjį Peace Dale kam 
pelį Rhode Island valstijojje. Pro 
vienuolyno vitražus nušvinta

Viktoras Vizgirda šv. Jono gatvė Vilniuje (aliejus)
Iš Lietuvių dailės instituto parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

VILNIUS
J. AUGUSTAITYTE - VAIČIŪNIENE

Su pamatuos suspaustais turtais,
Su požemiuose miegančiais šarvuos kariais, 
Kardais su likimu sudurtais,
Laukiančiais, kada aikštėn išeis;

Su vėliavom, neštom poetų, Skargų 
Per pusnį, vandenį, per nuometus liepsnų, 
Per garbės gaudesį, per angų 
Vėją — spindesį šviesos sparnų.

Dabar, kai legenda kilnioji
Po pelenais sudegintos tiesos gyva,
Tu laisvas, grandines kilnoji, 
Žydėdamas pro sniegą alyva.

Pažinę tavo būdo dydį.
Kryžiuočiai, lenkai, rusai, polovcai, gudai — 
Jie tavęs Lietuvai pavydi,
Nes niekados savęs nepraradai.

Savo krauju maitindamasis,
Grumtynių ištverme į pergalę grįžtąs, 
Tu pelikanas Lietuvos tikrasis —
Ir atidavęs kraują nemirštąs.

į Nereikia jo statyt iš naujo,
Tik pavartyt senus istorijos lapus: 
Iš meno, geležies ir kraujo 
Jo veidas išraiškingai iškalbus...

Epochiniais namais ir bokštais, 
Su kryžiais, su saulutėmis, žalčiais juose, 
Su vyskupų, karalių sostais, 
Vaidilų, kankinių mirtim drąsia.

Su moterim Ievom, Marijom, 
Sutraukusiomis ir surišusioms kelius, 
Kai gimdė laisvėm Ir vergijom — 
Šventuosius dangui, žemei karalius.

Su dienų vieškeliais ilgaisiais, 
Su pokyliais, svaigiom vasarėm naktimis, 
Su Vakarų kultūros vaisiais, 
Pietų gėlėm ir šiaurės žiemomis.

Su mūruose patrankų tūtom — 
Budriom akim, langų langeliais apskritais, 
Su žolinėm, verbom ir rūtom, 
Ir katedrose aukurais šventais.

spindulių pluoštas ir leidžiasi 
ant pačios “nušvitusios dulkės”, 
kuri į tą spindulį buvo įsižiūrėju
si — Mykolo Vaitkaus galva, 
veidas, akys. “Taip, Ramune, 
norėčiau tikėti, kad mano kny
gos buvo Didžiojo Grožio atšvais 
tas”. Kamera seka poetą ir kam
baryje prie darbo stalo ir knygų. 
O čia jo knygų visa krūva: “Lai
mė”, “Šviesūs krislai”, “Brėkšta”, 
“Šerkšno sidabras”... “Visada ieš
kojau širdies giedros ir visada 
džiaugiausi jos sulaukęs” — ran
kos varto knygų lapus. “Redaga

vau,...dėsčiau,... rašiau...” “Ke
liasi nuo stalo, išeina į sodą prie 
tvenkinio ir vandens. Kamera 
rodo aplinką, susitikimą su kai
mynais. “Tu mane klausi, ką aš 
gyvenime dar mylėjau. Mylėjau 
lietuvišką jaunimą... dėsčiau gim 
nazijose, kunigų seminarijoje, me 
no mokykloje... Džiaugiausi, kad 
ir dabar galiu teikti paguodos žo
dį gyvenimo pakeleiviams. Peace 
Dale, Rhode Island — gražus 
gamtos kampelis gėlėms žydėti ir 
paukščiams čiulbėti. Gi aš save 

vadinu... žvirbliu, čiauškančiu 
Dievo palangėj”.
Vacįovą Sidzikauską čikagiškė 

Ramunė nutaria pasiekti telefo
nu. Išsuka numerį. New Yorke 
suskamba telefonas. “Alio, ar ga
lėčiau kalbėti su ponu Sidzikaus
ku”? “Aš kalbu” — prie ragelio 
Sidzikauskas. Atsakinėja į klausi
mus apie dabartį, apie praeitį di
plomatinėj tarnyboj, apie veiklą 
VLIKE. Kamera tuoj krypsta prie 
vaizdų Jungtinėse Tautose, VLI

(Nukelta į 2 psl.)

AR LABAI SVARBU AMŽIUS 
LAISVĖS KOVOJE IR 
KŪRYBOJE?

Kartos bei generacijos mū
suose jau kuris laikas labai 
madoje. Taipgi ir generacijų 
kova. Atrodo, kad kiekvienam, 
vėliau gimusiam, privalu vis
ką nubraukti, kas vyresniųjų 
padaryta, o kiekvienas kiek 
senėlesnis vėl tik atgalia ran
ka numoja j tai, kas jaunik
lių daroma. Ar šitoks “dialo
gas” net ir įvairių dialogų am
žiuje mums kuria nors pras
me yra naudingas, reikėtų la
bai ir dar gerai paabejoti. Blo
giausia, kad tai yra daugumo
je atvejų išsiskyrimo, bet ne 
susitikimo dialogas. Bent Va
sario šešioliktosios proga čia 

dėl tos, mus nelemtai išsiski
riančios metų “naštos” veria 
truputį ir susimąstyti.

Akivaizdžiu ir geru pavyz
džiu paimkime kad ir Vasario 
šešioliktosios akto signatarus. 
Jų buvo dvidešimt. Jau isi tam 
tikro ir netrumpo istorinio 
nuotolio šiandien jie mūsų są
monėje ir vaizduotėje, tur būt, 
sėdi apsupti patriarchų aureo
les, visi patriarchų amžiaus, vi
si baltomis vaidilų barzdomis. 
(Dėl tų barzdų jie gal dar bū
tų priimtini ir dabarties jauni
mui ?!) Šiaip ar taip, mums at
rodo, kad anie žmonės, imda
miesi tokio žygio — Lietuvos 
valstybės atkūrimo deklaraci
jos, jau turėjo būti ilgą savo 
amžių paaukoję tautai, turė
jo būt žinomi, visų gerbiami, 
žodžiu, tokie, kuriems jau ir 
dėl amžiaus nusilenkiama. Tad 
apie stalą, mūsų įsivaizdavimu, 
Nepriklausomybės aktui pasi
rašyti privalėjo rikiuotis veikė
jai maždaug šiandieninio L. 
Šimučio, prel. M. Krupavičiaus 
ar dr. P. Grigaičio amžiaus ir 
rango. Ar iš tikrųjų taip buvo?

Vyriausias iš dvidešimt bu
vo dr. Jonas Basanavičius, bet 
ir tas dar nepasiekęs 70, pasi
rašydamas Nepriklausomybės 
aktą jis buvo 67 metų. Jau
niausias buvo K. Bizauskas, 
turėjęs tada 25 metus. Visa 
kita signatarų amžiaus statis
tika atrodo šitaip: dar nepersi- 
ritusių per 30 metų buvo 3, 
jau peršokusių 30 metų ribą 
buvo 6, o peržengusių per 40 
suskaičiavome taipgi 6, persi
svėrusių per 50 metų tik 4, gi 
perkopusių per 60 vos 1. Aktą 
pasirašiusiųjų bendras am
žiaus vidurkis — 43 metai.

Kaip matome, Nepriklauso
mybės aktą pasirašiusieji var
gu ar Skyrė kokios nors lemia
mos reikšmės kartų ir amžiaus 
problemai. Netrūko pasirašiu
siųjų tarpe ir visai senyvo am
žiaus, bet taipgi lygia teise čia 
savo parašą brėžė nė trisde
šimt metų neturintieji. Apla
mai, pasirašiusių dauguma bu 
vo palyginti gana jauni žmo
nės, kuriems anuo metu pat
riarchališka poza dar būtų la
bai ir labai ankstyva.

Šitai turint prieš akis ir 
grįžtant į mūsų čionykštį gy
venimą, darosi tiesiog ir pikta 
ir graudu, kai senimas rauko

si, jog paskaitininku į Pasau
lio lietuvių seimą pakviečia
mas toks, jų galva dar gelton
snapis, dr. Kęstutis Keblys, 
turintis tik... 36 metus. Iš ant
ros pusės jaunimas purkštau
ja, kad visus mūsų veiksnius 
užgožę vien seneliai. O kas tie 
seneliai? Tai gal Vliko pirmi
ninkas K. Valiūnas — 45 me
tų, gal Alto pirmininkas Eug. 
Bartkus — 44 , arba JAV LB 

•Centro valdybos pirmininkas 
Br. Nainys — 48 metų? Ras
kite jūs pasaulyje tautą, ku
rioje tokio amžiaus žmonės jau 
būtų laikomi seneliais karšin
čiais. i

Gi šita vieni kitų “jaunini
mo” Ir “seninimo” liga jaučia
ma ne vien tik visuomeniniuos 
bei politiniuos laisvės kovos 
baruos, bet ir kultūriniuos bei 
kūrybiniuos sektoriuos. Atsi
randa, sakysim, kritikų, ku
riems Jonas Aistis yra jau nu- 
rašytinas senutėlis, nežiūrint, 
kad daug vyresni poetai (jų 
tarpe ir Putinas) gilioje senat
vėje parašė ne vieną kūrinį, nė 
kiek neblogesnį, net kur kas 
geresnį, už jaunystės metų. Iš 
antros pusės, metuose jau su
situpėjusiems, net ir to paties 
pašaukimo žmonėms dingojasi, 
kad šitaip jauno amžiaus Al
gimantas Mackus dar nieko 
gero negalėjo parašyti. Algi 
būtų jau taip greit užmiršta, 
kad Vytautas Mačernis žuvo 
kur kas net jaunesnis, sulau
kęs vos 24, mūsų literatūrai 
tačiau palikdamas jau nenu
ginčijamo svorio lobį. Arba 
vėl, yra pagyvenusių gudročių, 
kurie ir kompozitorių Darių 
Lapinską vien dėl jo amžiaus 
nelinkę laikyti dėmesio vertu, 
užmirštant, kad kaip tik La
pinsko amžiaus (35 metų) Mo- 
zartas jau numirė.

Kas gi čia tuo norėta pasa
kyti ? Ogi tik tai, kad nei visuo 
meninėje veikloje, nei kūrybi
nėje kultūrinėje plotmėje me
tai ir amžius negali būti verti
nimo bei vienokio ar kitokio 
apsisprendimo kriterijum. Lai
kas, kaip ir jo saikas — me
tai ar aplamai žmogaus am
žius, čia yra labai reliatyvus 
dalykas. O kartų bei genera
cijų dialogas atlieka teigiamą 
rolę tik tada, kai oponentai nė
ra vien trumparegiai, arba, 
geriau pasakius, vien savire- 
giai, kada dialogas vedamas 
ne oponento suniekinimui, bet 
tiesos ieškojimui, kada pokal
bis verčia ir vienus ir antrus 
intelektuališkai ir kūrybiškai 
pasitempti.

Vasario šešioliktos proga 
tad ir verta prisiminti, jog is
torijos eigoje net ir laiko dan
tų neišgraužiamos datos yra 
iškalamos ne vien tik seno ar 
jauno, bet aplamai Žmogaus, 
rašomo didžiąja raide. Nepri
klausomybės aktą pasirašiusių 
santalka yra geras pavyzdys, 
pasektinas ir išeiviškose mūsų 
sąlygose. k. tad.
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KO įstaigose, prie Lietuvos žemė
lapio, kredencialų, nuotraukų. 
“Diplomato kredencialai — tai 
ne vien teisė valstybei atstovau
ti. Tai didelė atsakomybė prieš 
visa tautą”. O tautą atstovauti te 
ko Berlyne, Vienoj, Berne, Lon
done, Kopenhagoje, Barcelonoj, 
Hagoj, Ženevoj... Visur čia ka
mera turėtų būti. Tačiau tegali
ma visa tai atkurti pasakojimo 
bei simbolių pagalba. Ramunė 
klausosi. Prieš akis prabėga 
New Yorko vaizdai, kur p. Sidzi 
kauskas dabar gyvena ir dirba. 
“Vakare aš dažnai stoviu prie 
lango, matau mirgančius New 
Yorko žiburius ir bandau įžiūrė 
ti Laisvės statulos siluetą... Vizi 
joje ši statula susilieja su kita 
laisvės statula — Kaune”...

Dail. Adomo Galdiko filmas— 
vaizdinis, net tapybinis, kaip dai 
lininkui ir tinka. Už jį kalba pa 
veikslų serijos. Ramunė svečiuo
jasi dailininko namuose, apžiūri 
leidinius, komentuoja paveikslus. 
Pasipila spalvos, viena spalvinė

Kultūros temomis kitur
Apie kompoz. Darių Lapinską Lietuvoje

Vilniuje leidžiamas mėnesinis 
žurnalas “Kultūros barai" 1968 m. 
gruodžio mėn. Nr. 12 atspausdi
no žymaus tenykščio muzikologo 
Vytauto Landsbergio straipsnį, pla 
čiau nagrinėjantį mūsų kompozi
toriaus Dariaus Lapinsko kūrybą. 
Straipsnis iliustruotas D. Lapins
ko nuotrauka, “Karaliaus Mindau
go” kantatos partitūros dviejų 
puslapių nuotraukomis ir Aldonos 
Stempužieriės — Dariaus Lapins
ko plokštelės aplanko nuotrauka.

Vytautas Landsbergis savo raš- n*' v's4 dėmesį skirdamas kanta-
te ten apžvelgia Dariaus Lapinsko 
nueitąjį kelią ir paseka jo muziki
nės kūrybos raidą. Plačiau apsis
todama prie jo liaudinių ciklų 
“Mergaitės dalios” ir “Ainių dai
nų”. Anot rašančiojo: “Ainių dai 
nose” kompozitorius eina žymiai 
toliau, subtiliai moduliuodamas 
senas liaudies melodijas, palydė
damas jas laisvomis instrumentų 
improvizacijomis. Tuo būdu išgau 
nąmas betarpiškumo ir intymumo 
įspūdis permeta amžių ilgumo til
tą tarp šiuolaikinio muzikos skam 
bėjimo ir kažkokios labai senos 
gamtos vaikų pasaulėjautos, psi
chologijos. Lygia greta Lapinsko 
Ainių dainos tartum atspindi šiuo 
laikinio meno tendenciją —■ ne
dubliuoti, išreikšti, transformuoti 
ar atmesti gamtą, bet ją papildy
ti. Kas gali žinoti, ar ne analogiš
ka A
sų 
rai 

estetika lydėjo seniausių mū- 
liaudies dainų gimimą ?“Ge- 
jas suprasti tegali lietuvis, ir 

tai, išgirdęs kur laukuose, kuomet 
dainininkas neprašytas, nelieptas, 
pats sau dainuoja” (M. K. Čiurlio
nis)”.

Toliau Vytautas Landsbergis, ra 
šydamas apie Lapinsko kantatas 
bei operas, ilgiausiai apsistoja 
prie Chicagoje atliktos kantatos

simfonija tirpsta į kitą. Kiekvie
na vis nepakartojamai kita, bet 
parašas vis tas pats. Dailininko 
studija, teptukai, dažai, drobės. 
Čia paveikslai gimsta, bręsta, išei
na į pasaulį. Sužinome, kad dai
lininko įkvėpimo šaltinis yra 
gamta. Kamera išeina pasivaikš
čioti su dailininku po netoliese 
esantį parką, kuriame jis yra pra
leidęs daug valandų. Pribėga kai 
mynų šuniukas, kurį jis paglosto. 
Atsisėda pasigėrėti rudenio spal 
vomis, užkalbina nebaikščią vo 
vėrę. “Gamta yra mano stichija. 
Joje gyvenu, ji man medžiaga ir 
įkvėpimo šaltinis”. Ir vėl grįž
tame prie paveikslų, lyginame 
spalvas, kurios, lyg paties daili
ninko sielos atošvaistos, gyvena 
jau daugelyje muziejų ir dauge
lyje bičiuliškų pastogių.

Prof. Juozo Žilevičiaus vardas 
tampriai surištas su Muzikologi
jos archyvu. Į archyvą ir krypsta 
kamera. Randame profesorių su 
Ramune, besėdinčius už stalo ir 
besišnekučiuojančius. “Esate 
kompozitorius ir plačios apim

intymiąją autorių liniją veda Pa
sakotojas, kurio asociacijose, prisi 
minimuose ir mąstymuose seni be
raščiai tėvai beveik artimesni ka
raliaus Mindaugo laikams, nei da
barčiai, o Mindaugo likimas, gau- 

į biamas krikščioniškų legendų 
nuotrupu ir pagoniškų užkeiki
mų (“angis atgis duobės dugne 
balta ugnia”), meta šlovės ir lem 
ties atspindį į tūkstantmetį tautos 
kelią.” Už ką meldeisi tu vainika
vimo valandą? Kurie dievai laikė 
tave sūnum vienatiniu šiaurė-

Ir choras: “Mes ieškom protė- 
je?” 
vių dvasios, mes ieškom protė
vių žemės...” Jei čia suformuluo
ta pagrindinė veikalo mintis, tai 
iškyla gana pozityviai, tarsi anks
tesnės Lapinsko kantatos antite
zė — ten skaudžiai guostasi Al
gimanto Mackaus eilėmis: “Mes 
kalbame nykstančiais žodžiais 
merdinčios mūsų kalbos..."

Dvi pastarosios kantatos ir "Ma 
ras", įkūnytas totalinio teatro prie 
monėmis, atskleidė Lapinsko ta
lentą bei polinkį kurti ne tik mu
ziką teatrui, o tiesiog savąjį teat
rą. Lapinskas čia ir dramaturgas, 
ir dirigentas, ir režisierius. Bet 
pirmiausia vis dėlto — kompozi
torius. “Mindaugo" partitūra — ne 
tik iliustrata, bet ir puikiai orga
nizuotas. atseikėtas, ryškus dra
matinės muzikos veikalas, kurio 
būtų įdomu klausytis ir iš plokšte 
lės. Pasakojantys, dainuojantys, 
aidu niūniuojantys aktoriai ir so
listai, kalbantis ir dainuojantis 
chorai, neapibrėžtos sudėties or
kestras. kuriam pavedami tik du 
dinaminiai, natomis nekonkretizuo 
ti akcentai veikalo pradžioje ir pa- 

i baigoje. Nemaža epizodų, kur dai 
i nuojamasis muzikinis tekstas irgi 
nepilnai apibrėžtas, paliekant lais 
vės choristų ir solistų improviza 
cijai. Antra vertus, tie vadinamo
sios aleatorikos elementai apribo
ti aiškaus dramaturginio uždavi
nio ir organiškai įjungti j formos 
visumą. Melodijos išvedamos iš

“Karalius Mindaugas". Kaip žino
me, ši kantata drauge su viena
veiksme opera “Maras” buvo įkū
nyta Kultūros kongreso dienomis 
1967 metais. Vietinė kritika čia la 
blausiai dėmesį atkreipė į “Ma
rą". “Karalius Mindaugas” tuo bū 
du tapo “Maro" lyg ir nustelbtas. 
Mūsuose buvo kalbama daugiausia 
apie “Marą”, kantatą lyg ir aplen
kiant arba vos tik užsimenant. 
Tuo tarpu Vytautas Landsbergis 
savo straipsnyje “Marą” tik sumi- 

tai “Karolius mindaugas". Štai 
kiek ilgesnė ištrauka iš Vytauto 
Landsbergio muzikinio kantatos 
"Karalius Mindaugas" vertinimo:

“Kantata Karalius Mindaugas, 
kurios tekstą parašė poetas Kazys 
Bradūnaą, turi sąlyginį scenovaiz
dį. grupėmis išdėstomą chorą ir 
solistus ' veikėjus “kaip statulas 
ant pjedestalų”, tam tikrą “mu
ziejaus” atributiką, tarp kurios 
vaikšto Turistų vadovė, užgauda
ma kokį senovinį muzikos instru
mentą. paaiškindama — štai kry
žius su valdovo krikšto data, štai 
karališkasis kardas, kurio ranke
noj įbrėžta 1253 — vainikavimo 
metai. “Karaliaus gi vainiko čia 
nerasit — jis dingo amžiuos kaip 
dvasia”. Toliau — vyskupo Kristi
jono žiedas, neįveikiamosios Voru 
tos modelis, sukilusių prieš vokie 
čius natangų laiškas. "Nujojęs 
Mindaugas tik rado kartuves prie 
Manto ir Nomedos kapo, bet kilpą 
kartuvių pasiėmė į Lietuvą. Su ta 
virve jis plakdavo save krikščio
nių atgailos dienom, su ja nu
plakdavo ir žemę pagonių keršto 
apeigoj”.

Vis tai cezūriniai “spektakli- 
niai” intarpai tarp nuosekliai vys
tomos muzikos epizodų. Esminę,

ties visuomenininkas...” Prof. Ži
levičiaus sukurta apie 400 mu
zikinių vienetų. Pro aparato akį 
prabėga noneto, kvarteto, okteto, 
fugų, kantatų gaidos. Visuomeni
nės veiklos teįmanoma užgriebti 
tik pačias viršūnes — Lietuvos! 
Meno kūrėjų draugija, 1-ji dra Į 
ma Lietuvoje, I-ji opera, pirmo 
ji Dainų šventė 1924 metais, 32 
simfoniniai koncertai, spaudos 
darbas nuo “Vilties” iki Lietuvių 
Enciklopedijos, Muzikologijos ar
chyvo organizavimas, tvarky
mas. O tas archyvas! Ir Lietuvo
je niekas iki šiol nesugebėjo tiek 
medžiagos apie visa tai, kas su lie 
tuvių muzika vienaip ar kitaip 
yra susiję, surinkti - plokštelės, 
magnetofoninės juostos, gaidos, 
rankraščiai, fotostatai, nuotrau
kos, vardynas. “Tai nepaprastas 
lobis, profesoriau. Jūsų vardo mu 
zikofogijos archyvas virto rimta 
institucija, kuriai kiekvienas in
dividualus rinkėjas su pasitikėji
mu atiduoda savąsias vertybes”. 
Kamera persikelia į Jaunimo cen
tro sodelį, kur prof. Žilevičius il
sisi po darbo archyve. Ir pro mus 
prabėga visi keturi metų laikai — 
žiema, pavasaris, vasara, ruduo.

Leonardas Šimutis — tai kovo
tojo asmenybė. Filmo skriptas 
nukreipia kamerą į “Draugo” 
pastatus — Šimutis savo darbo 
kambary, rašo, varto korespon
denciją, tariasi su bendradar
biais, taiso korektūrą. Toliau Ši
mutis su vyčių veikėjais; Šimutis 
ALTO posėdžiuose; Šimutis BAL

Prel. Mykolas Krupavičius (Lietuvių foto archyvas)

FO organizatorių tarpe; Šimutis | brangiais prisimintinais suveny 
ALRK Federacijoje; Šimutis AL 
RK Susivienijimo susirinkimuo
se; Šimutis Vyty, Metrašty, Gar
se, Ryte.

Prel. Mykolą Krupavičių ap
lankome jo kabinete Ciceroj. Ra
munė jį klausinėja apie jo plačią 
visuomeninę ir politinę veiklą. O 
čia pasakoti yra tikrai ko! Nors 
prelatas sakosi esąs prozaiku, ta
čiau prisipažįsta turėjęs vieną sva 
jonę — padaryti Lietuvą raudo
na — mūrinę, raudonų plytų. 
Kadangi svajonei reikia lyrinio 
fono, išeiname į rugsėjo grožyje 
pražydusį sodelį. Gatve praeina 
būrelis vaikų, pamojuoja prela
tui,, jis nusišypso ir toliau kalba
si su Ramune — žemės reforma, 
VLIKAS...

Post scriptum. J šį sąrašą buvo 
įtrauktas ir PLB pirmininkas Juo 
zas Bachunas. Skriptas buvo baig 
tas prieš gerą pusmetį. Pagal jį 
Ramunė atvyksta Bachuno ap-, 
lankyti automobiliu į Tabor Far- 
mą, randa jį sėdintį verandoje, 
|>asisveikina, pradeda pokalbį. 
Bachunas aprodė kabinetą su

trumpos keturių astuonių garsų 
temos - serijos, kuri tačiau neturi 
pastovaus pavidalo, o lanksčiai va i 
rijuojama. Ritmas įvairus, išradin • 
gas. aktyvus. Vartojama klasikinė Į 
polifonijos technika (fugato, dvi
gubi kontrapunktai); grakščiai 
sprendžiama kūrinio sandara su 
mažais vidiniais epizodų kartoji
mais, juos variaciškai vystant su 
perdirbimais ir reprizomis, su pra 
smingai aprėmininančiais veikalą 
prologu - epilogu. Puikus energin 
gas choro fugato “Skubėk, žygū
ne” ir jo tąsa — ritualinė brie
džio medžioklė, ginklo šventini
mas. Centrinis muzikos epizodas
— “Vėjuoti vakaro debesys” — 
turi autonomišką išbaigtą formą. 
Jis parašytas nuosekliai polifoniš 
kai su veidrodiniais ir kontrapunk 
tų apvertimais, tuo pat metu ir 
labai teatrališkai iliustratyvus 
susikryžiuojančiais choro balsų 
glissando — vėjas, strėlių debe
sis, totorių antpuolis prieš Min
daugo Vorutą... Toliau dar akty
vesnis fugato, nerimas ir siaubas
— “Karaliau, kam nusiėmei šar
vus. kam sustojai nakvynės Že
maičių girioje?” — ir viso kūri
nio dramatinė kulminacija, sopra
no ir baritono duetas, rauda: “A- 
žuole ūžuonėli, o kas tave pakir
to, žalią viršūnę nuvytino?.. Pa- 
gelotos nakties migloje dabar se
noliai paklys...”

“Jūs klausiate, kur gi yra ka
raliaus kapas, — susigrąžina klau 
sytojus Turistų vadovė. — O tai 
būtų tolima kelionė... Ir kaip ka
ralių atpažinsi, kai ten, vėlių 
suolely, sėdi visi vienplaukiai, be 
vainikų...”

“Jei susidomėtų šiuo veikalu 
mūsų muzikiniai kolektyvai, būtų 
įdomu išgirsti Mindaugą ir Lietu
voje”, šitokia sugestija Vytautas 
Landsbergis ir baigia Lapinsko 
kantatos “Karalius Mindaugas” ap 
tarimą.

kr. 

rais, portretais, plačia korespon 
dencija, laiškais iš viso pasau
lio. Jiedu išeina pasivaikščioti - 
Parmos sodai, baseinas, golfo aik
štės, svetainė. Ramunė klauso
si apie turtingą prisiminimais lie
tuvišką veiklą Farmoje — suva
žiavimai, konferencijos. Grįžta 
į kabinetą, užkliūva už lietuviš
kos spaudos numerių — kiek čia 
dirbta!

Tiek apie skriptą. Šią vasarą, 
grįždamas iš Tautinės skautų 
stovyklos Custer, Mich., užsukau 
pas Bachuną pasitarti apie filmą 
vimąsi. Sutarėme pradėti darbą 
po savaitės, trečiadienį. Kai atėjo 
trečiadienis, pasikeitė Bachuno 
planai. Tą dieną buvo iškviestas 
į New Yorką PLB seimo reika
lais. Sutarėme susitikti kitą tre
čiadienį. Bet ir šį kartą nieko ne
išėjo. Jam prireikė išvykti į Daina 
vą. Kai grįžo iš Dainavos, vėl

B A N G A
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W 63rd St., Tel. 434-0421

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

Ofisas 3148 VVest 63r<1 Street 
Tol.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest fl«th Place 
Tel.: REpublic 7-7888 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais iri 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čios ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2-—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą: 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, lllinois

TeL ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., |x>nktad. 1-5, treč. ir šešt. lik 
susitarus. 

jam telefonuoju. Mano dide
liam nustebimui Bachunas aiš
kiai pasakė, kad nenorįs filmuo
tis. “Aš dar duosiu lietuvybei”, 
— buvo jo pasiteisinimas. Girdi, 
jis gal sutiktų į antrąją “Dvyli
kos” dalį, bet tik ne į pirmąją. 
Girdėjau, kad kai susirgo šią žie 
mą, pasiduodamas artimųjų spau 
dimui, jis pakeitė savo nuomonę. 
Bet, deja .netikėtas širdies smū
gis išplėšė jį iš gyvųjų tarpo. 
Mūsų planas taip ir liko neįgy
vendintas. Bachuno filmo frag
mentas turėjo pasibaigti Tabor 
Farmos vaismedžių sode, kur Juo
zas Bachunas, nuskynęs prino
kusį obulį, aiškina Ramunei, 
kad vėlyvas amžius tai nėra be

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais. petiKta<e«- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 n p. 
Ligonis’ priims m* narsi susltarlma
Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. Slst Street
TeL — GR 6-2400

VaJ. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.

0*1. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. L DECKYŠ

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVUI IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija tr moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JACEVIČIUS
J O K a A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. tr nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt nuo 9 tkl 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6

iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiao ir bato tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU UB VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto tkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tet 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 lst Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiao tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. Ir penkt 1—4 vai. 

Prilminšja tik susitarus

Ofiao HE 4-1818 Rea PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71Bt Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto tr 4—8 v. v. 
lettad. 9 ▼. r. — 2 9. popiet 

jėgė senatvė, bet nunokusi jau
nystė. Šį obulį mes rudenį nufil
mavome, paskyrę jį Bachuno frag 
mento pabaigai. Ir mūsų filme 
dabar liūdnai supasi vienišas nu
nokęs obulys...

• K Lietuvių kultūros istori
jos V tomas, 238 psl., pasirodė 
okup. Lietuvos knygų rinkoje. 
Leidinys serijinis, skirtas Lietu
vos kultūros istorijos problemom 
nagrinėti. Prieš 2-3 metus rusai 
jo leidimą sustabdė. Dabar, ma
tyt, jį gerokai “sutarybinus”, vėl 
pradėtas leisti.

• šimtmečio sukaktį pereitais 
metais atšventė latvių teatras. 18 
68 m. buvo pastatytas pirmasis 
veikalas.

ASSOOIATE OPTO.METRIST8 
IJetuvlškal kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius (r 
“contact lenaes”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. į 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos) 
Priima ligonius tiktai susitarus —

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2- —5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 Sa Cicero, Oak Forest, 11)

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

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

Valandos: pirm, ir ket nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA HI MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128, Namų GI 8-619B

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius ilk susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 ir 6 iki 8 ▼. vak 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt Ir šeštad. 2—t popiet 

Ir kitu laiku pagal sueltarirną.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 iki 8 V. V.

Treč. •’ šeštad. pagal susitarimą

Ofiao teL 767-2141. Namų 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-6 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6.8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vaL popiet



Imigracijos banga keleriems

i rė jam 5.000 R.M premiją už Lie 
tuvos vardo garsinimą svetimųjų 
tarpe.

metams pertraukė Instituto veik
lą. Bet 1950 metais Chicagoje į- 
vyksta pirmasis Instituto narių su 
važiavimas, kuriame nustatoma 
tolimesnės vaiklos gairės, atsi
žvelgiant į naują aplinką, nau
jas gyvenimo sąlygas, galimybes, 
bet taip pat ir ribotumus. Insti
tuto nariams išsiskirsčius Ameri
koje, Kanadoje, Australijoje ir 
Europoje, kolektyvinė veikla var
giai bebuvo įmanoma, ir jai bū
tų reikėję stambių lėšų. Nariams 
buvo pasiūlyta, turint omenyje 
pagrindinį Instituto tikslą, jo siek 
ti individualiomis pastangomis. 
Buvo stipriai pabrėžtas reikalas 
susikaupti individualiai kūrybai 
ir individualiai veiklai.

Beveik po 20 metų tenka no
riai pripažinti, kad individuali 
Instituto narių veikla ir kūrybi
niai rezultatai, siekiant pagrindi
nio tikslo, yra įspūdingai vaisin
gi. Nežiūrint gyvenimo svetur, 
nepaisant labai sunkių sąlygų, 
sukurta svariai vertingų kūrinių, 
užimtos reikšmingos pozicijos 
meno pasaulyje. Visos narių ei
lės paveikslai, grafika, raižiniai, 
keramika, skulptūra, mozaika ir 
vitražai atsidūrė didžiųjų pasau
lio miestų muziejuose, galerijo
se, bažnyčiose, viešuose pastatuo
se ir privačiose kolekcijose.

Vienas didžiausių Lietuvių dai
lės instituto nuopelnų yra, bene, 
tas, kad jis sugebėjo apjungti di
delį skaičių pajėgiausių lietuvių Vytautas Ignas Piešinys

I

Jo narių parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, proga

BRUNO MARKAITIS, SJ.

Kvietimas į jubiliejinę Lietuvių 
dailės instituto paroda sako, kad 
ji atidaroma šj šeštadieni, vasa
rio 15 dieną, 7 vai. 30 min. va
karo Čiurlionio galerijoje auksi
nei Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo sukakčiai paminėti. Jo
je dalyvauja 19 dailininkų (18 
Instituto narių), kurie atstovau
ja įvairius stilius ir technikas: 
Akstinas, Augius, Bakis, Dargis, 
Daugvila, Ignas, Jameikienė, Ka
siulis, Kaupas, Kiaulėnas, Kurau 
skas, Petravičius, Ratas, Vaičai
tis, Valeška, Valius, Vienožins
kis, Vilimas ir Vizgirda. Iš jų 
5 jau mirę, būtent: Akstinas, Au
gius, Kiaulėnas, Vilimas ir Vieno
žinskis.

Ne vienas, tur būt, sustos ties 
Vienožinskiu ir prisimins, kad iš 
jo studijos Lietuvoje išėjo gauso
kas būrys labai pajėgių ir labai 
brandžių dailininkų, kad jis Lie
tuvos vaizdiniam menui atidarė 
langus į Vakarų Europos meną, 
i įvairias idėjas, sroves ir stilius, 
kurie anais laikais judino ir do
minavo meninį pasaulį. (Štai 
priežastis, kodėl, jo kūriniai įtrau 
kti į šią parodą). Jo mokiniai, 
persiėmę mokytojo meninėmis

mintimis, nusistatymu ir pažiuro 
mis, įnešė į Lietuvos vaizdinę kū
rybą daug naujovės, pažangos, 
net avangardizmo, žodžiu, tų ele
mentų, kurie būtinai reikalingi 
pažinti, išreikšti ir įforminti lai
ko dvasiai.

Kai kurie iš Vienožinskio bu
vusių mokinių, atsidūrusių karo 
metu Vokietijoje, ir toliau ėjo 
mokytojo pramintais takais. Su
sibūrę Freiburge ir pasikvietę pa
jėgesnius jaunosios kartos daili
ninkus ir skulptorius, jie įsteigė 
Lietuvių dailės institutą. Tai bu
vo prieš 21 metus. Pagrindiniu 
tikslu buvo užsibrėžta puoselėti 
Lietuvos meną už tėvynęs ribų ir 
per meną garsinti Lietuvos vardą. 
Institutas nesistengė būti gausus 
narių skaičiumi. Jam pirmiausia 
rūpėjo atskiro nario meninis pa
siruošimas ir jo kūrybinis poten
cialas. Atrodo tikslu sakyti, kad 
Insitutas, ar per savo organizaci
ją, ar per paskirus narius, pats 
pirmasis užsienyje pradėjo orga
nizuoti parodas, parodydamas lie
tuviškąjį meną ir pristatydamas 
lietuvius menininius Vakarų Eu
ropai. Jau pirmaisiais Instituto 
gyvavimo metais VLIKAS pasky- Adolfas Dargis Šventoji apeiga

dailininkų, kurie buvo ne tik pro
duktyvūs savo vertingoje kūrybo
je, bet kurie ėjo su laiko dvasia, 
ieškojo naujų kelių, nebijojo net 
avangardinės naujovės ir drįso 
leistis į naujus kūrybinius nuoty
kius tiek medžiagos, tiek stiliaus, 
tiek formos prasme.

Būtų labai gera ir naudinga, 
jei kas su didesne kompetencija 
ir žymiai plačiau supažindinti lie
tuviškąją visuomenę tiek užsien- 
nyje, tiek Lietuvoje su Lietuvių 
dailės instituto ir jo narių kūry
ba, laimėjimais ir įnašu tiek į lie
tuviškąjį, tiek į pasaulinį meną.

Mat,ši jubiliejinė paroda Jauni
mo centre tik ribota dalimi at-i 
skleidžia Instituto narių meninį' 
pajėgumą. Kaip minėjom, nariai 
pasklidę po visą pasaulį. Dideli 
nuotoliai reikalauja didelių lėšų 
tiek kolektyvinių parodų organi
zavimui, tiek kūrinių, ypač stam
besnių, transportui.

Bet ir šis dalinis žvilgsnis at
skleis ir naują dimensiją, ir prie- 
dinę tikrovę, ir įtikinantį įrody
mą, kad kur daugiau talento, ten 
daugiau kūrybos, ir ta kūryba, 
bent daugumoje, yra vertinga ir 
įspūdinga.

Opera, prieš kuria pats 
karalius supasavo
G. B. Pergolesi “Ponią tarnaitę" Chicagos scenoj 
pasitinkant

lių. Vėliau ją vežiojosi populia
rių dainininkų grupės, besibasty- 
damos iš vieno Italijos miesto i 
kitą. Išvežė ją ir už Italijos ribų. 
Taip ji aplankė Dresdeną (1740), 
Vieną (1746) ir Paryžių (1746). 
Viskas praėjo be ypatingesnio at
garsio: iki tol niekas ant jos “ne- 
užmetė” nei nuostaba susižavėju 
sios akies, nei melodingais gar
sais užburto dėmesio.
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Tada 1752 m. Paryžiuje atsiti
ko kažkas netikėto. Ši opera bu
vo vėl statoma Prancūzijos sosti
nėj vienos italų trupės... ir dėl 
jos kilo baisus triukšmas... muzi
kinės kritikos karas, vadinamas 
“La Guerre dės Buffons”. Viena, 
užriestanosių didžiūnų grupė, re
miama paties karaliaus, peikė tą 
itališką “skurdeivos triumfą iš
keliantį šlamštą” ir gyrė tik 
“grynas” prancūzų pakilias tra
gedijas; kita, vadovaujama Ma- 
dame de Pompadour, užstojo šį 
importuotą deimančiuką, kaip 
išraišką “naujojo galvojimo”, 
garbinančio a la Rousseau natū
ralų žmogų ir randančio tikrą 
žmogišką vertę tiek nuoširdžiam 
kaimiety, tiek paprastoj tarnai
tėj-

“Ponią tarnaitė” atsirado 
prancūzų dėmesio centre... Po 
pirmojo sekė dar bent 100 spėk-1 
taklių... iki tol, kol karaliaus frak
cija ištrėmė italus dainininkus.

Bet "Ponia tarnaitė” prancū- 
žus jau buvo užbūrusi... Jie ėmė 
laikyti ją sava. Išvertę prancūzų 
kaibon, ėmė patys dainuoti. Kuo 
toliau dainavo, tuo labiau žavė
josi jos banguojančia muzika. O- 
pera ėmė plisti po visą Prancūzi
ją... Karalius supasavo... Tarnai
tė tapo ponia...

Nuo to laiko “Ponia tarnaitė” 
ėmė karaliauti — ne tik Pran
cūzijoje, bet ir kituose Europos 
kraštuose. Savo muzikos gyvumu 
ji nustelbė tūkstančius panašaus 
žanro kūrinių ir tapo vienintelė 
klasikinė iki šių dienų išlikusi ii 
tebestatoma “Opera comiųue”.

Kaip tokia, ši opera pirmą kar
tą ims karaliauti ir Chicagos Lie 
tuvių Jaunimo centro scenoj 
“Laiškų Lietuviams” parengime 
kovo 8 d. Soprano partiją atliks 
Dalia Kušėnienė, boso — Vytas 
Nakas. Režisuoja ir vaidybinę 
partiją atliks akt. Juozas Valenti
nas. Libretą į lietuvių kalbą iš
vertė ir muzikiniai solistus ruo
šia Izabelė Motekaitienė. Akom
panuos Manigirdas Motekaitis. 
Gros styginis kvartetas. Dekora
cijas ruošia J. Daugvila; kostiu
mų škicus — N. Banienė. K.

Retai kuris muzikinis kūrinys 
turėjo tokią įdomią istoriją, kaip 
G. B. Pergolesi “La Servą Padro- 
na” (Ponia tarnaitė). Mat, jai 
ir pats Prancūzijos karalius kurį 
laiką priešinosi, bet... galų gale 
ją — kaip ir tas operoj vaizduo
jamas turtingas viengungis — 
supasavo. O ir buvo dėl ko supa-

suoti.
Ši gaivių arijų trumpa komiš

ka opera buvo sukurta talentin
go 23 m. amžiaus italų kompo
zitoriaus Giovanni Battista Per
golesi. Pirmą kartą pastatyta 17 
33 m. Neapoly, ji tarnavo poil- 
singam juokui sukelti, kaip įtar
pis tarp ilgos rimtos operos da

Juozas Siparis, žinomas ak
torius, po Sibiro tremties tebegy
vena Vilniuje. Vasario 26 d. jis 
švęs savo 75 m. amžiaus sukak
tį.

• Estų grafikos paroda buvo 
suruošta Kaune, M. K. Čiurlio
nio galerijoje.

Valpurgijų naktys
Iš spaudai paruoštos knygos "Milfordo elegijos"

Jonas Aistis
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Niekas negalėtų užginčyti to fakto, kad 
paskutiniame posėdyje Smetona nebuvo vie
nas, ir lygia dalia nebuvo vieni tautininkai 
valdžioje. Visi atsiminimų aiškinimai yra nei 
daugiau, nei mažiau, kaip tik paprastas išsi
sukinėjimas.

Neginta Lietuvos žemė bus per amžius 
mūsų tautos gėda. Jos nepateisins memuari
nė literatūra. Priešingai, tiktai parodys val
dančiojo sluoksnio menkystę. Tebūnie pasa
kyta dar viena karti tiesa, kad tie atsiminimai 
labai žemo lygio literatūrine ir pilietine pras
me. Jei mes tiktai tiek galios teturėjome, tai 
visai nenuostabu, kad taip įvyko. Ir tai bene 
bus liūdniausias puslapis visoje šioje istorijoje.

Turint prieš akis pasipriešinimą, kyla 
klausimas, kada reikėjo priešintis. Mano 
šventu įsitikinimu reikėjo priešintis lenkams. 
Tiesa, diplomatinių santykių užmezgimas lyg 
būtų ir silpnas motyvas karo veiksmams pa
teisinti, bet ultimatumas yra jau smurto, veiks 

mas ir į jį reikėjo visu rimtumu reaguoti. 
Reikėjo dėl to, kad kompromisas valstybės gy
vybiniuose reikaluose veikia tautą ir veda į 
defetizmą. Tasai pasipriešinimas būtų padė
jęs tinkamai spręsti kitus laipsniuojančius tau
tos negandus: Mažąją Lietuvą ir pačią nepri
klausomybę...

Žinoma, buvo rizika net ir pačią nepri
klausomybę prarasti porą metų anksčiau. Bet 
net ir blogiausiu atveju tauta būtų jautusi, 
jog yra bandžiusi atlikti savo įžadus. Jei kiti 
įvykiai būtų rutuliojęsi, kaip jie rutuliojosi, 
tai visai kitaip būtų mus traktavę vokiečiai, 
o ir tie patys rusai.

Bet buvo galimybė ir atsispirti... Lenkai 
paskutine minutę galėjo suabejot. Jie turėjo 
tada sunkumų. Sako, kad sąmoningesni uk
rainiečiai būtų kovoję lietuvių pusėje.

Čia visa atsakomybė krinta prezidentui ir 
jo kariuomenės vadui. Pastarasis atkalbėjęs 
nuo priešinimosi prezidentą kariuomenės ne- 

parucšimu... Kitoje atsiminimų vietoje bu
vęs kariuomenės vadas betgi rašo: “O Lenki
jos ultimatumo metu, kada per lenkų organi
zuotas demonstracijas Vilniuje ir kitur buvo 
šaukiama: “Maršale, . vesk mus į Kauną’, 
kas privertė Rykantų apylinkėse sutelktas len
kų divizijas atsisakyti nuo karo žygio iki Ne
muno pozicijų? Ar tik ultimatumo priėmi
mas?” (Kovose dėl Lietuvos, 2 t., 60 p.). 
Čia reikia, žinoma, pagal buvusį kariuomenės 
vadą suprasti, kad lenkų sutelktos divizijos 
pabūgo jo paruoštos ir vadovautos Lietuvos 
kariuomenės. Iš to sektų, kad lenkai apie Lie
tuvos kariuomenę buvo daug geresnės nuomo 
nės negu kariuomenės vadas...

Lietuvos kariuomenės generalisimas dide
liu kuklumu nepasižymi. Savo atsiminimus 
pavadinęs Kovose dėl Lietuvos, bet iš 1392 
dvitomio puslapių tik penkiasdešimt galima 
toms kovoms priskirti, o visa kita — vienos 
pagyrų pabiros... Tikras miles gloriosus (ka
rys pagyrūnas).

Apie 1935 m. “Literatūros naujienų” re
dakcijoje dingo mano ilgokas rašinys, pava
dintas Ašaros. Jame tada buvo liečiama vie
nas kitas dalykas, kuris štai ir čia atgyja ne
užgijusiomis žaizdomis ir nenusilupusiais ša
šais. Be kita ko, ten paminėjau epizodą apie 
nusigėrusį ir iš koto išvirtusį Vyčio kryžiaus 
kavalierių...

Vytauto kalno ąžuolyne šventadieniais 
rinkdavosi marga Kauno liaudis pasivaikščio
ti bei pasilinksminti. Taip vieną šventadienį 
su būriu draugų ėjau per tas vaikštynes į 
Mickevičiaus slėnį. Visų mūsų dėmesį atkrei
pė pusamžis žmogus pagal armonikos taktą 

solo šokąs kažkokį nematytą šokį. Jis buvo 
pabrizgusiom ir per kelius išlėtusiom kelnėm, 
išgverusiais batais, suveltais plaukais, dėmėtu 
ir prairusiom siūlėm policijos uniformos švar 
ku, bet ant jo krūtinės šokinėdami žvangėjo 
du Vyčio kryžiai ir dešimtmečio medalis...

Vakarop, grįždami iš slėnio, matėme savo 
žmogų labai nedidvyriškai aukštielninką gu
lintį su savo kryžiais ir medaliu. Vienas ma
no draugų pasipiktino ir buvo beeinąs ieško
ti policijos, kad neniekintų viešoje vietoje Vy
čio kryžių... Aš jį sulaikiau sakydamas:

— Vyruti, nesiskubink! Jis tuos kryžius ne 
loterijoj laimėjo... Jam dabar pasilsėt visos 
vietos Lietuvos žemėje priklauso...

Netrukus vienas pasukau į Aukštaičių gat
vę ir pradėjau garsiai kartoti Victor Hugo 
Oceano Nox... Combien de marins, combien 
de capitaines (Vandenyno naktis... O kiek tų 
jūreivių, o kiek tų kapitonų)... Kiek būsimų ra 
šytojų, kiek būsimų mokslininkų, kiek būsi
mų diplomatų... nepriklausomybės dienomis 
nusinešė ta vandenyno, atsiprašau, alkoho
lio banga... Ir niekas nėra to fizinio ir mo
ralinio nusigyvenimo taip pavaizdavęs, kaip 
Petras Tarulis savo apysakų rinkiny “Žirge
liai padebesiais”...

Tame savo rašinyje ieškojau priežasčių, 
kodėl tiek jaunų ir daug žadėjusių paslysda- 
vo ir žūdavo, nors mokyklos suole ir vėliau 
rodė didelio susitvardymo, didelio darbštumo 
ir didelės ištvermės. Turėjo būti šis tas gero
kai patręšęs mūsų būtyje. Štai kad ir tasai 
Vyčio kryžiaus kavalierius. Turėjo būti patrio
tas. Buvo narsus, reiškia rizikavo savo gyvy
be. Kas jis buvo? Paprastas, eilinis karinin
kas? Karininkas? Turėjo tarnybą? Nelaimė? 

Paprastas bodesys? Bet neatsilaikė žmogus ir 
pasileido likimo pakalnėn? Subiaurojo Dievo 
paveikslą žmoguje... Gal būt. Bet mes nežino
me, kodėl... Andai buvau linkęs pakaltinti lai
ką, nes jis dažnai neturėjo polėkio, neturėjo 
turinio, neturėjo gilesnės prasmės. Toną ir ta
da duodavo lengva muzika, tušti farsai. Dau 
giui atrodė, kad visada taip buvo ir visada 
taip bus. Draugai poetai anuos laikus kartais 
pavadindavo “puota maro metu”. Ir ne vien 
tie, kurie visur ir visuomet viską smerkė. Prie
šingai, tie, kurie smerkė, skubėjo pasinaudo
ti visais prieinamais gyvenimo patogumais. O 
buvo ir tokių, kurie patys netikėjo, o kitus 
labai lengvai įtarė ir kaltino...

Kai paskelbiau vieną savo elegijų, pavadin
tą Niekšybė, atsiliepė tokia aibė žirklių, jog 
man staiga akys atsivėrė: netikę žmonių veiks
mai buvo teisinami... Jei žmogus yra “gar
bingas”, tai visi jo veiksmai eo ipso turi bū
ti garbingi. Gali būti geras ir garbingas hid
rologas, bet visai nerimtas politikas, galvo
jau, bet, pasirodo, mano labai klysta. Harun- 
al-Rašidas apie savo imaną yra taip pasakęs: 
jis visur mėgsta savo nosį kišti, bet tik ne į 
koraną. Tur būt, labai malonu rodyti suma
numą ten, kur nesi kvalifikuotas...

Galvojau, kodėl politikoje gudrumas yra 
svarbiau negu išmintis... Aišku, kad beveik 
natūralu nesilaikyti moralės ir taurumo...

Politika suabejojau, būdamas devynerių 
metų! Niekad neužmiršiu tos saulėtai vėjuo
tos vėlyvo pavasario dienos, kai aš vienų vie
nas buvau paliktas plyname lauke su galvi
jais ir arkliais. Visi trys arkliai staiga išsi-

(Nukelta { 4 psl.)



Valpurgijų naktys
(Atkelta iš 3 psl?

pančiojo ir pradėjo siautėti, kaip ir tas vieš
kelio smėlį nešiojąs vėjas. Vieškeliu ėjo žmo
gus... Prieš vėją ir smėlį. Tas žmogus buvo 
politikierius, kuris man, užuot padėjęs, pradė
jo politikuoti. Politikierius buvo geras, noriu 
pasakyti — guvus demagogas... Taip geras, 
kad man į jį panašūs visi geri politikieriai. 
Asmeniškai jis man nieko blogo nepadarė, 
kaip man nepadarė nieko blogo visi kiti ma
no sutikti politikai...

šioje elegijoje norėjau pasvarstyti dvi nak
tis: pasktuinę gardiniškio seimo naktį, kai bu
vo laidojama Lietuvos - Lenkijos jungtinė 
valstybė, ir naktį, kai buvo palaidota nepri
klausomybė. Ir vienu ir antru atvejais veiks
mas vyko naktį. Yra šioks toks panašumas 
tarp tų dviejų naktų, nors gardiniškė naktis 
sankcionavo antrąjį jungtinės respublikos pa
dalinimą. o kauniškė naktis tiktai nutarė ne
sipriešinti. Panašu, kad abiem atvejais buvo 
rusų kariuomenė krašte... Tai reiškia, kad a- 
biem atvejais buvo laidojama valstybė iš anks 
to ii pamažu.

Mūsų politikai dažnai cituoja rusų sutar
tis. Asmeniškai patarčiau visiems ateities po
litikams ir valstybininkams niekad nesirašyti 
sutarčių su rusais, nes man būtų labai įdo
mu žinoti, ar yra buvusi bent viena rusų su
tartis su kaimynais, kurios rusai bet kada is
torijoje būtų laikęsi tada, kai jie turėjo galią 
ją sulaužyti.

.Vakarų pasaulyje prie didelių vienetų ga
lėjo tūkstančius metų išsilaikyti mažos valsty 
belės ir tautos... Rusai visas savo gausias tau
tybes klastingai ir niekšingai nukariavo ir 
naikino ir tebenaikina... Nieko Rusijai nebuvo 
šventa. Panslavizmas buvo paprasčiausias kės 
las į slavų seseriškas tautybes...

Pasižiūrėkite, kaip niekšingai šiandien ru 
sai elgiasi su čekais. Vienintele tautybe, ku
ri nuoširdžiai rusofilė. Čekai buvo nuoširdžiai 
rusofilai tik dėl to, kad neturėjo bendrų su ru
sais sienų, tai yra, rusų betarpiškai nebuvo 
pažinę...

Mums baisus ne komunizmas, bet niek
šingai nuogas rusų kolonializmas. Su juo rei
kia kovoti, jam reikia visomis išgalėmis nepa
siduoti (O vis dėlto manytume, kad mums 
nevertėtų “nesidomėti” ir komunizmu. Dau
guma tautos, o tikrai ir pats Jonas Aistis, lais
vo pasirinkimo atveju, valstybei rinktųsi šian 
dieninės Danijos, bet ne šiandieninės Albani
jos santvarką. Red.)

Man visada vaidenasi Brolių Karamazo- 
vų romano prokuroro Vizija apie Rusijos pat
rakusią troiką, kurią reikia sulaikyti. Ją, ma
nau, geru momentu gali suvaldyti pačios ru- 
šų engiamos ir naikinamos tautybės.

Netikėkite jokia svetima pagalba. Gelhė- 
kitės patys. Tai yra pati patikimiausia pagal
ba. Laisvėjimas eina ir eis. Jo nesulaikys če
kistų teroras.

Brežnevas kruvina ašara pravirko, kai če
kai kritiškai atsiliepė apie čekistus... Nėra abe 
jonės, kad Brežnevo įpėdiniams bus daugiau 
progų kruvina ašara žliumbti. Bet istorija 
ne stovi vietoje. Ar čia seniai buvo gąsdina
ma komunistiškojo pasaulio monolitiškumu. 
Šiandien tasai monolitas skeldėja ir yra to
kiais gabalais, kad buvusios komunizmo Me
kos valdovams nugaros pagaugom eina...

Kodėl? O todėl, kad tasai didelis ir kru
vinas griozdas buvo stztomas ant melo pa
matų. Vadinamoji lenininė tautybių politika 
buvo ir yra piktžodžiaujantis melas. Rusai už
miršo seną žmonių priežodį: su melu toki ne
nueisi...

Kaip kadaise Kartagena, taip dabar Rusi
ja turi būti sunaikinta. Šiandien vėl Rusijai 
gresia kinų jungas... Visos engiamos tauty
bės turi būti pasiruošusios atsiskaitymui. Ru
sija nėia Vakarų problema, bent ji jų proble
ma nebuvo. Rusiją turi pasiruošti naikinti 
amžius skriaustos ir naikintos mažumos. Jų 
yra šventas reikalas to koloso griuvimu ir su
naikinimu pasirūpinti.

Ar čia taip seniai buvo planuota ir tikė
ta komunizmą tapsiant pastovia valstybės for 
ma. Nepraėjo nė pusės šimtmečio ir te tau 
dvylekis. Komunizmas praeis, o liks didžia- 
rusiškas deržimordiškumas...

Artėjant įvykiams, manau, kiekvienas tu
rėtų pagalvoti, kad niekas nežino nei dienos, 
nei valandos, kada tasai kolosas grius. Gali 
praeiti pora, kaip ir pora dešimtų metų, gal 
net ir geriau, kad tai įvyktų kiek vėliau, bet 
tai valandai jau šiandien reikia ruoštis: ne 
tada laikas kurtus lakinti, kai jau briedis pa
keltas ant kojų...

Ką reiškia nepasiruošimas įvykiams, turime 
aibę pavyzdžių. Bene gražiausias pavyzdys — 
paskutinis posėdis, palaidojęs nepriklausomy
bę. Jei būtų visas dvidešimtmetis skirtas sutik
ti toms lemtingoms valandoms, tai būtų lai
ko per akis padaryti sprendimą ir reaguoti, o 
kai nebuvo į tai rimtai žiūrima, tai galuti- 
nioje išvadoje niekas nekaltas ir visi teisūs. 
Kad būtų buvę nesityčiota iš demokratinės 
institucijos-seimo, tai ir vadinamam liaudies 
seimui būtų nepatogu buvę diktatūriniu bū

du balsuoti, tai yra, laužyti tradicijas. Man 
gaila tų žmonių, nes jie visi jautėsi atlieką 
pareigą savo tėvynei pagal savo išmonę ir iš
gales, bet dar labiau gaila tų, kurie, likę vie
toje, turėjo tą didžiąją skolą atlyginti iki pas
kutinio skatiko...

Gardino seimas truko penkis mėnesius ir 
šešias dienas. Visi jo dalyviai, nors buvo pa
perkami (Lietuvos atstovai po 200 dukatų, 
Lenkijos — po 500 dukatų), nors buvo apsup
ti kaiiuomenės, bet laikėsi, galima sakyti, did
vyriškai ir pasakė tiek patriotinių kalbų, kaip, 
gal būt, niekad savo istorijoje, bet, deja, jau 
buvo šaukštai po pietų. Per tuos penkis mėne
sius jungtinės respublikos didžiūnai mokėjo 
šimto penkių dešimtų metų skolą...

Kiekviena diena, kaip jinai bebūtų pilka ir 
kasdieniška, yra svarbi tautos ir valstybės gy
venime. Ja reikia sutikti taip, lyg tai būtų 
pirma ir paskutinė diena.

Praeitis yra praeitis. Ja galima pasidžiaug
ti. Iš jos galima pasimokyti. Bet ir čia reikia 
žinoti, kad istorija nesikartoja. Kartojasi klai
dos, tautos charakteris eina ta pačia kryptimi, 
nes žmonių būdas nesikeičia, jis tiktai savo 
rėmuose ir vėžėse kartais pakyla, kartais nu
krinta... Praeitis yra įstangos atsarga arba 
trūkumas...

Ir šiandien mums veiksniai, gali sakyt, 
kartoja: bendruomenė gali būti rami, yra kas 
Lietuvą vaduoja...

Ką besakyti. Esame be valstybės, be tau
tos, susiskaldę emigrantai. Savo tarpe gudrūs 
ir smarkūs, lyg tos mano suminėtos senio Kur
sos marčios. Nieks mūsų nevaržo, nieks mūsų 
neriboja, darome, ką išmanome.

Bendruomenė turi būti dinamiška, lanks
ti, ne atsirėmusi j inertiškus principus ir dės
nius. Praeitį, nors jinai ir kažin kaip būtų di
dinga ir brangi, reikia priimti kaip kažką neto 
bulą ir neišbaigtą, kas mums pagal teisę ir 
prievolę reikia ištobulinti ir išbaigti. Būtų dar 
geriau, jei į praeitį žiūrėtume, kaip į Sodo- 
mą-Gomorą, į kurią negalima ne tik grįžti, 
bet dargi atsigrįžti, kad ir mums nenutiktų 
tai, kas nutiko Loto pačiai. Istorija būtina pa
žinti kiekvienam, nes iš jos galima pasimoky
ti, kokie sprendimai ir veiksmai yra naudingi 
tautai ir kaip klaidų išvengti, bet jokiu būdu 
jinai neturėtų mumyse žadinti nei didybės 
manijos, nei menkavertiškumo komplekso, 
nes ta pati tauta vienu momentu gali rodyti 
antgamtinio gyvastingumo, o kitu momentu 
gali pasiekti visiško sugniužimo...

Tarybiniai pareigūnai verčia lietuvius pio
nierius kartoti prieš dvidešimtaštuonerius me
tus nukaltas kalkes: “tapo įmanoma tik tary
binės santvarkos laikais” ir “buržuaziniais 
metais liko tik tuščiomis svajonėmis”. Ta nuo- 
bodžiuko pasaka, ta tarybinė šeine katarinka 
kretinina ateinančias kartas, kurioms tarybi
niai laikai turi būti geri tik dėl to, kad jie 
Žiugždoms ir niukoms geri. Tuos dalykus 
imkime ne iš buržuazinio, bet iš pionierinio 
matymo taško. Kas čia, jei ne akligatvis? 
Negyvoji ir gyvoji gamta su laiku stengiasi 
užgydyti visas žaizdas ir išlyginti visus randus, 
o čia ir po tiek metų jaunimui stengiamasi se
nas žaizdas krapštyti, kad jos pūliuotų ir dvok
tų ne praeitimi, kuri visada ir visiems nusi
dažo palankiom spalvom, bet čekistų tamsu
mu ir juoda sąžine.

Ne buržuazinių nacionalistų spauda, kom
jaunimo organas “Jaunimo gretos” rašo, kad 
tarybiniai darbuotojai verčia senų kapinių 
akmeninius kryžius ir deda į namų pamatus... 
Reportažo autorius Alfonsas Judžentis krenta į 
sarmatą, kad turįs iš istorijos penketuką, o če
kai daugiau žino apie lietuvių kunigaikščius 
negu tarybinis turistas... Aišku, čekas neturėjo 
tarybinio žmogaus klausti apie kokius ten 
Lietuvos kunigaikščius. Jis turėjo paklausti, ką 
1650 m veikė Akmenės dvaro Vegerių kaimo 
valstietis Motiejus Čepukaitis, ir turistas būtų 
nemirkčiodamas atsakęs, kad tas valstietis 
saugojo dvaro gyvulius (J. Jurginis Lietuvos 
TSR istorija; vadovėlis vidurinėms mokyk
loms, Lietuvos TSR Švietimo ministerijos pa
tvirtinta, 45 p.). Nesakyčiau, kad tas vadovė
lis yra istorijos parodija, ne, tai gražiausias 
antiistorijos specimenas net ir tarybiniu mas
tu. Ko tada norėt iš netašytų pusbernių, ku
rie biauroja istorinius pastatus ir niekina ka
pus? Iš to nihilistinio chamizmo nėra išsiva
davimo. Aišku, kad tasai nihilizmas eina iš 
didžiosios tėvynės... Tik rusų carai buvo pa
žangūs, išskyrus vieną Nikalojų II. Visi ru
sų kremliai pažangos paminklai. Viena rusų 
tauta nieko nenukariavo ir nenukariauja, nie
ko nevergė ir nevergia, nieko nenaikino ir ne
naikina... Aišku, tarybinės mokyklos tuos įžū
lius tauškalus moko, bet ne tai yra apmaudu, 
o liūdna yra tai, kad tarybiniai šviesuoliai 
rusiškam agitatoriaus bloknotui šventai tiki. 
Reporteriui neaišku, kad niekint Lietuvos pra
eitį ir naikint praeities paminklus yra oku
panto gyvybinis reikalas. Man dažnai liūd
na, kad dauguma mano tautiečių yra be ga
lo naivūs ir lengvatikiai...

(Bus daugiau kitą šeštadienį)

apžvalga
P. JONIKAS

Dr. Pranas Skardžius, LIETU
VIŲ KALBOS KIRČIAVIMAS. 
Išleido Pedagoginis lituanistikos 
institutas 1968 metais Chicagoje. 
Mecenatas Lietuvių fondas. Leidi
nys kietai įrištas, 120 psl., kaina 
$5.00., gaunamas Pedagoginiame 
lituanistikos . institute. 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, Illinois 
60636.

♦

studija, skiriama studen- 
o taip pat ir šiaip lietuvių 
besidominčiai ir bent kiek 
kalbotyrą nusivokiančiai

Prieš porą mėnesių, kelerius 
metus spaustuvėje kamavęsis, išė
jo labai naudingas prof. Pr. Skar
džiaus veikalas “Lietuvių kalbos 
kirčiavimas”. Tai populiari mok
slinė 
tams, 
kalba 
apie
šviesuomenei.

Autorius joje trumpai nagrinė
ja lietuvių kalbos kirtį ir priegai
dę. Pirma jis duoda bendrinės kal
bos kirčiuotes linksniavimo ir as
menavimo srityse, o taip pat ir ki
tų kalbos dalių kirčio lyčių. To
liau jis jas lygina su dabartiniais 
lietuvių kalbos tarmių duomeni
mis, o paskui ir su senųjų lietuvių 
kalbos tekstų, ypač XVI a. M. 
Daukšos, kirčiavimu, iš dalies 
ir su artimesnėmis lietuvių kal
bos giminaitėmis (latvių kalba 
ir kt.). Iškyla aikštėn nemažas 
lietuvių kalbos kirčiavime įvairu-

Autorius duoda daugiau bendrą 
kirčiavimo apžvalgą su gausiais 
pavyzdžiais, kai kur atskirus duo
menis, jų grupes bei raidą trum
pai paaiškindamas, o kai kur nu
rodydamas, kas dar tebelaukia ty
rimo. Jis teapžvelgia svarbesniuo
sius pagrindinius dalykus, kurie 
yra jau pakankamai paaiškėję. 
Šiame daugiau vadovėlio pobū
džio darbe autorius nenagrinėja 
vėlesniųjų akcentoioginių hipo
tezių, pasitenkindamas kritiško
mis pastabomis bibliografijos sky
riuje.

Veikalo paskirčiai, rodos, bū
tų pravertęs dar didesnis popu
liarinimas, įskaitant ir knygoje 
vartojamo metodo nušvietimą.

Šitoks darbas bus naudingas 
ne tik mokymosi, bet ir tyrinėji
mo reikalui. Norint gilintis j kir
čio sritį, surasti lietuvių kalbos 
akcentologijos dėsnius, juk pirma 
tenka apžvelgti pačius mūsų kal
bos duomenis ir ligšiolinių tyri
nėjimų gaumenis, kaip, autorius 
kad ir daro. Be tų dalykų skubė
jimas formuluot galutines ičvadas,
nustatyti lietuvių kalbos kirčiavi- ’ 
mo raidos dėsnius, kaip dar kar
tais kai kas pasielgia, gali nuvesti 
į pačių mūsų kalbos duomenų ne
atitinkančias spekuliacijas. Auto
riaus žodis čia labai praverčia, i 
nes dr. Pr. Skardžius yra šioje sri-1 —

mas. Bendrinė kalba čia neretai1 tyje apsityręs: jis kelerius metus'p 
skiriasi nuo dabartinių mūsų tar- Į dėstė lietuvių kalbos akcentologi- 
mių, o taip pat ir nuo senovinio I------
kirčiavimo. Tas palyginimas ne-| 
vienur autoriui parodo, kurie 
šiandieninės mūsų bendrinės kal
bos ar ir tarinių kirčiavimo 
duomenys yra senesni, o kurie vė
lesni, jau pakitėję.

“Lietuvių kalbos kirčiavimas” 
yra pirmas lietuvių platesnis mok- 

| slinis darbas, monografine for- 
I ma populiariai nągnnėjąs lie
tuvių kalbos kirtį ir priegaidę.

Dr. Pr. Skardžius

jos kursą Lietuvos universitete, 
parašė studiją apie XVI a. lietu
vių kalbos kirčiavimą (Daukšos 
akcentologiją, 1935) ir pateikė 
normuojamąjį kirčiavimo vado
vėlį (Bendrinės lietuvių kalbos 
kirčiavimas, 1936).

Tolimesnis žingsnis lietuvių 
kalbos akcentologijos srityje ga
lės būti žengtas, pakankamai iš
tyrus kirčiavimą atskirose mūsų 
tarmėse ir istoriniuose lietuvių 
kalbos paminkluose.

Nors šis veikalas nėra normuo
jamojo pobūdžio, bet jis nebus 
be naudos ir mūsų bendrinės kal

bos praktikai. Tiesa, ši studija ne 
duoda praktinio atsakymo, koks 
kurio žodžio ar formos kirčiavi
mas siūlytinas bendrinei kal
bai, kai lietuvių kalbos plote 
kas kirčiuojama vienaip. Ta
čiau joje pateikiamos bendrinės 
kalbos kirčiuotės bei tarminiai 
ir istoriniai kirčio duomenys 
duoda bent kiek sąmoningiau 
sugebančiam į kalbą žiūrėti as
meniui sveiką bendrą pagrindą, 
kurio atsirėmus galima rimčiau 
ir kurį specialesnį kirčio normi- 
nimo klausimą svarstyti.

Kas norės labiau gilintis į mū 
sų akcentologijos klausimus, 
tam bus naudinga knygos gale 
pridėta bibliografija su kritinė
mis autoriaus pastabomis. O ne- 
specialistams pravers ir knygos 
skyrelis, kur paaiškinami kai 
kurie kalbotyriniai terminai.

• Grafiko A. Kučo darbų pa
roda, švenčiant jo 60 m. am
žiaus sukaktį, atidaryta parodų 
rūmuose Vilniuje. Išstatyta neto
li 400 jo darbų.

• Dail. R. MiknevičhiH Nukū
rė Zarasų miestui naują herbą. 
Jo centre — fantastinis žvėris — 
stirna su žuvies uodega, apačio
je kalavijas. Herbas simbolizuo
jąs “turtingą krašto gamtą ir liau 
dies kovas”.

A. ABALL ROOFING C0. 1
įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūru "tuot 
potntlng”. Pilnai apsidraudė Visa, 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-877R

Apskaičiavimai nemokamai i 
Skambinkite bet kuriuo laiku

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį. 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienius nuo 9 iki 9:30. Kitorn denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

M O V I N G 
8ERRNAS perk rausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
dirnai ir pilna apdrauda.
5047 VV «7th Place WA 5-8063

OF YOUR 
INVESTMENT

10% — 20% — 30% pigiau mokėkit 
ui apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK Z A P O L I S

3208 K 'Vest »5th Street 
Chicago, Illinois

Tel. GA J.8B54 ir GR 0-4330

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKV8 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllltf'

NARIAMS

♦

TEL. GR 6-7575
o

1

*
★

*
*

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
*
*

Pirmad. 
Antrad 
Trečiad.

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with our spec’i 
money order checks. No

Ant visą knygelių 
sąskaitų

sąskaitos 

išduodami tūks- 
Mažiausiai turi 

Pelnas mokama?

... 9:00 A.M.-8:00 P.M. 
... 9:00 A.M.-8:00 P M.

9:00 A.M. -12:30 P.M.

Certifikatų

Certlfikatai 
tantinėmis. 
būti 
kas

URS: 
Ketvirtad. 
Penktad. . 
šeštad ...

. 12:00 P M.-8:00 P.M. 
. . 9:00 A.M -4:00 P.M. 
............. Uždaryta visa d

ŠTAI
Vacation Club
Colleg" Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
C'h risimas Club
Insured Family Savings

5 $8000. 
šeši mėnesiai.

PATARNAVIMAS:
service charge to members 
Sėli Si redeem U.S. Bonds 
Tuo large free park’g lota 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Bozes

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Heating Contractor 
J rengi u naujus ir pmrtatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr conditionlng i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinns (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
H KATI N G A SHF.KT MKTAL 
4444 S. VVestern. Chicago ». III. 

Telefonas VI 7-3417.

Kurkite geresnę ateit 
įsijunkite Į CHICAGO TAUPYMO BENROVftS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4)4%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENESINR TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS 
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

|2 YRS. 4 YRS. !fl YRS. 8 YRS. 10YRS.I 12YRS.I 14 YRS. I 16 YR. | 18 YRS. j'20 YRS.
$10 00 $252 13’ $524.08: $833.30 $1,167.46131,534.51 $1,937.70 $2.380.57 $2.867.04'$3.401.40 $3.988.36
20.00 504.28 1,058.16 1.666.59 2.334.911 3,069.02 3.875.39 4,761.14 1 5,734.081 6.802.80 7.976.72
30.00! 756 38 1,587.25'2,499.89 3.502.37 ! 4,603.53 5,813.09 7,141.71 ! 8.601.12 10.204.20 11,965.08
40.00! 1,008.5312,116.3313,333.18 4.669.821 6,138.041 7,750.78 ' 9.522.28'11.468.16 13.605.60 15,953.43
50.00! 1,260.66 2,645.4114,166.48 5,837.28 ! 7,672.55 ! 9.688 48ill.902.85 14,335.21 U7.007.tXJ 19,941.79
60.00! 1,512.79 3,174.4914,999.78 7,004.73 1 9,207.06'11,626.17'14.283.42 ! 17.202.25 20.408.40 23,930.15
70.0011,764.92 3,703.58 5,833.07 8,172.19 10,741.57113,563.87! 16,663.99 !20,069.29 23,809.80 27,918.51
80.0012,017.05 4.232.6616,666 37 9,339.65 12.276 08 15,501.56 19,044 56 22,936.33 27.211.19 31,906.87
90.00 2,269.1814,761.74 7,499.66 10,507.10 13,810.59:17,439.26'21,425.13 25.803 37l30.612.5b'35.895.23

100.00 2,521.32 5.290.82 8.332.96 11,674.56! 15,345.09 19,376.95 23,805.70 28.670.41 34,013 99 39,883.59

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ.

H



ProL .Jono Balčikonio netekus
BRONIUS KVIKLYS

Kai nūdien tiek savo tėvynė
je, tiek išeivijoje lituanistų moks
lininkų nedaug teturime, A. A. 
prof. Jono Balčikonio mirtis, 
nors po ilgos ir sunkos ligos, vi
sur buvo sutikta su dideliu liūde- 

A siu: netekome didelio lietuvių 
kalbos praktiko, mokytojo, žody
no ir daugelio lituanistinių raš
tų autoriaus.

J. Balčikonis buvo gimęs 1885. 
III. 25 Ėriškių bažnytkaimyje, Pa 
nevėžio apskrityje, netoli Upytės 
upelio. Si vietovė, ilgą laiką pel
kių ir miškų atskirta nuo kitų vie 
tų, ilgiau kaip kitos vietos išlai- 
kė senuosius lietuvių papročius 
bei kalbos žodžius. Tai padėjo 
susiformuoti ir jam, kaip lituanis 
tui.

1898 m. jis baigė Ramygalos 
pr. mokyklą; 1898 m. Panevėžio 
realinę gimnaziją. Išlaikęs papil
domus egzaminus iš lotynų kal
bos, įstojo į Petrapilio u-to Isto
rijos - fil. fakulteto slavistikos sky 
niu ir 1911 m. jį baigė.

r 1913 m pradėjo dirbti pe
dagoginį darbą; paskirtas Vil
niaus progimnazijos mokytoju;
1914- 1915 m. mokytojavo “Sau
lės” dr-jos suaugusių kursuose,
1915- 1918 m. Voronežo liet, gim 
nazijoje. Pradedant 1918 m. dir
bo Panevėžio bern. gimnazijoje; 
1919 m. paskirtas jos direkto
rium; nuo 1924 m. vadovavo ir 
vietos mokytojų seminarijai.

Lietuviška veikla

Visuomeninėn veiklon J. Bal
čikonis įsijungė gana anksti, ra
gindamas gimtosios apylinkės 
jaunimą tautiškai susiprasti. 19 
08 m. drauge su K. Būga ir J. 
Jablonskiu svarstė aktualius He

mas sulaikytas. Užtat to paties 
žodyno III tome (išl. 1956 m.) 
žodyno paruošėjų bei redaktorių 
tarpe J. Balčikonio pavardės jau 
neberandame; jos nėra ir tolimes 
niuose tomuose. Profesorius bu
vo nuo žodyno paruošiamojo dar 
bo nušalintas.

J. Balčikonis profesūroje dirbo 
ir po II pasaulinio karo. 1944- 
1950 m. buvo Vilniaus u-to lietu 
vių kalbos katedros vedėjas ir 
profesorius. 1944-1952 m. vado
vavo Mokslų akademijos lietu
vių kalbos institutui kaip jo di
rektorius.

Lietuvių kalbos tyrinėtojas

J. Balčikonis buvo ne tik žo
dyno paruošėjas, bet drauge ir 
lietuvių kalbos tyrinėtojas. Ta
čiau daugiausia dtmesio skyrė lie 
tuvių rašomosios kalbos prakti
kai: rūpinosi parūpinti mokyklai 
ir visuomenei tinkamų praktiškų 
kalbos raštų. Norėdamas, kad 
lietuvių jaunimas gražiai kalbė
tų ir taisyklingai rašytų, jau 19 
18 m. išleido Anderseno pasakų 
vertimą 1921 m. išleistos jo vers 
tos Haufo pasakos, 1923 m. Per- 
ro pasakos, 1925 m., Brolių Gri
mų pasakos. 1931 m. išspausdin 
ti jo redaguoti M. Valančiaus 
raštai; 1932-1936 m. suredaga
vo ir penkiais tomais išleido J. 
Jablonskio raštus. 1939 m. foto- 
grafuotinu būdu parūpino 1598 
m. Merkelio Petkevičiaus katekiz 
mą. Redagavo (nežinia ar baigė) 
Daukšos “Postilę” su reikiamais 
kalbiniais paaiškinimais. Drauge 
su kitais kalbininkais redagavo 
D. Kleino gramatikos naująją lai 
dą ir komentarus. 1955 m. reda
gavo M. Petersono “Lietuvių kai

Prof. Jonas Balčikonis

darbas, matyt, jam teikė sveiką 
poilsį. Be kita ko, jis rūpinęsis ir 
pagerinti Lietuvos bičių 
Viename savo 1960.VI. 12 
iš^ilniaus rašė į Chicagą:

...drįstu į Jus kreiptis

veislę, 
laiške

r

Problemos ir sumanymai, IV Dainų šventei 
pradedant ruoštis

i
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kis

vienu 
svarbiu prašymu... girdėjau, kad 
Jūs ir šiais metais vykstate pavie
šėti į savo kraštą. Prieš vykstant 
ar negalėtumėt gauti 2 kaukazi- 
nes bičių motinas... Išlaidas grą
žinsiu Jums atvažiavus. Moti
nas galima vežti įsidėjus į portfe
lį; vienos motinos narvelis ne
daug didesnis už degtukų dėžutę. 
Motinos aprūpintos maistu, gali 
kelionėj išbūti kokį mėnesį. Be 
abejo, motinas galima užsakyti ir 
telefonu”.

Jis mirė 1969.II.5.
Lietuvių tauta anapus ir šia

pus Atlanto karštai mylėjo moks 
lininką, kuris tiek daug metų 
dirbo, keldamas mūsų senosios 
kalbos grožį, 
brangakmenius 
damas kalbines 
mas mokytojus,
kai buvo pašarvoti 
mokslų akademijos rūmuose, II 
6 d. 15-20 vai. su juo atsisveiki
no mūsų tautiečiai. Velionio pa
geidavimu jo palaikai II.7 iš Vil
niaus pervežti į gimtuosius Ėriš
kius, kur ir palaidoti.

rinkdamas jos 
(žodžius), rašy- 
sttfflijas, ruošda- 
Velionio palai- 

Lietuvos

Prof. Jono Balčikonio rankražčio pavyzdys su profesoriaus autografu

tuvių kalbos reikalus. Liet, spau
doje rašė įvairiais slapyvardžiais 

f nuo 1906 m. Bendradarbiavo 
“Lietuvos ūkininke”, “Šaltinyje” 
nuo 1908 m. “Viltyje”, 1909 m. 
“Mokykloje” (vėliau “Švietimo 
darbe"). Gyvendamas Vilniuje 
kurį laiką dirbo “Vilties” redak
cijoje.

1924 m. pakviestas docentu 
į Lietuvos u-tą Kaune. Lietuvių 
kalbą dėstė Humanitariniame, 
Teologijos - filosofijos fakulte-1 
tuose.

Mokslininko kelias

r 1930 m. gruodžio 1 d. pakvies
tas Lietuvių kalbos (didžiojo) žo 
dyno redaktorium. Praktiškai jis 
perėmė prof. K. Būgos žodyno pa 
likimą, kuriame tada buvo 617, 
553 lapelių (žodžių). J. Balčiko
nis per eilę metų suorganizavo 
lietuvių kalbos žodžių rinkimo 
darbą ir žodyno kartoteką padi
dino ligi 2 milijonų žodžių. Jis 
pats iš gyvosios kalbos surinko 
kelioliką tūkstančių žodžių bei sa 
kinių, užrašė, šimtus dainų ir ki
tų tautosakos dalykų. Jis ir jo 
bendradarbiai bei talkininkai iš
rinko daug žodžių iš senųjų lie
tuvių raštų; lietuvių kalbos žo
džiai buvo renkami net Ameri
kos lietuvių išeivių tarpe. Vis dėl 
to žodyno paruošimo ir jo išlei
dimo tempas buvo lėtas: Per 10 
m. tebuvo spėta paruošti spau
dai ir 1941 m. išspausdinti tik I 
tomą(A-B raidės, 1008 psl.). Šis 
tomas vėliau bolševikų buvo su-

• konfiskuotas, nes žodžių aiškini
mai “neatitiko” partijos ideologi
nių pagrindų.

II žodyno tomas buvo ruoštas 
ir redaguojamas jau kelių auto
rių; apėmė C-F raides. Buvo iš
leistas 1947 m. Bet netrukus ap
sižiūrėta, kad ir jis “neatitinka” 
bolševikų reikalavimų; jo platini

bos apybraižą”. Parašė daugybę 
straipsnių bei smulkesnių studi
jų lietuvių kalbos klausimais. Su
rinko daugybę Lietuvos vietovar 
džių, tautosakos. 1954 m. drau
ge su kt. kalbininkais, išleido 
“Dabartinės lietuvių kalbos žody 
ną” (990 psl.). Jo II laida išleis
ta 1962 m. Chicagoje.

Kaip kalbininkas laikėsi prof. 
J. Jablonskio rašybos ir labai re
tai kur nuo jos nutoldavo. Raš
tuose ir kalboje stengėsi išsireikš
ti arčiau žmonių kalbos, taip sa
kant, “liaudiškai”. Dirbdamas 
universitete, gimnazijoje ir dėsty 
damas liet, kalbą įvairiuose kur
suose, paruošė daug šimtų lietu
vių kalbos mokytojų. Stengėsi į- 
diegti savo studentams gimtosios 
kalbos, savosios žemės meilę.

“Draugo” redaktorius kun. dr. 
J. Prunskis pasakoja, kad 1939 
m. gale, atgavus Vilniaus kraš
to dalį, sutikęs J. Balčikoni Alek
sote. Profesorius jam tada pasa
kęs, kad dabar atėjęs pats laikas 
ilgai lenkintam Vilniaus krašto, 
lietuviui įduoti į rankas gerą lie
tuvišką maldaknygę, kuri būsian 
ti geriausias paskatas išmokti lie 
tuvių kalbą.

Senatvėje — bitininkas

Nedaug turime žinių apie A.. 
A. prof. Balčikonio senatvės die-| 
nas. Ateinančios žinios sako, kad 
jis nesitaikė prie okupantų atneš 
tos santvarkos. Tarnyboje laikė
si tik todėl, kad buvo nepakeičia 
mas specialistas. Vėliau jis buvo 
nustumtas, nors daug kur buvo’ 
reikalingas. Vėl griebėsi vertimų. | 
Parūpino naujas laidas anksčiau' 
išverstų pasakų, išvertė “Tūks
tantis ir viena naktis” pasakas.

Iš kai kurių jo laiškų matyti, 
kad jis, kaip ir kitas mūsų žymus 
kalbininkas dr. A. Salys, buvęs 
didelis bitininkas. Šis malonus

Kaip jau spaudoje paskelbta, 
1971 m. liepos 4 savaitgalyje Chi
cagoje įvyks IV Dainų šventė. 
Jos rengėjai LB CV, vadovauja
ma pirm. inž. Broniaus Nainio. 
LB CV pirmiausia kreipėsi į Lie
tuvių vargonininkų ir muzikų 
s-gą, kad ji sudarytų šventei re
pertuarą ir būtų atsakinga už vi
są šventės muzikinį planą. Lietu
vių Vargonininkų ir muzikų s-ga 
tą naštą mielai prisiėmė. Jau su
daryta repertuaro komisija iš pir
mininko muziko Pr. Armono ir 
narių — muz. A. Skridulio ir lit. 
mokyklų muzikos mokytojo V. 
Gutausko. Repertuaro komisija 
atrinks šventei repertuarą. Šalia 
šios komisijos taip pat baigiama 
sudaryti ir muzikinė komisija, ku 
ri bus atsakinga už šventės meni
nį pasisekimą.

Vasario 10 d. vakare į inž. B r. 
Nainio butą buvo atvykęs reper
tuaro ir muzikinės komisijos pirm.
P. Armonas pasikalbėti su kai I 
kuriais LBCV nariais. Šis pokal-j 
bis buvo atviras ir spaudai. Čia I 
muz. P. Armonas ir iškėlė pa-| 
grindinį klausimą, ką veikt, visas 
dainas išdainavus? Tad pasiūlė, 
kad ateinančioje Dainų šventėje 
praskambėtų visai naujos ir nie
kad negirdėtos dainos. Tam iš 
anksto būtinai reikia skelbt nau
jų dainų konkursą, nes laisvieji 

i lietuviai kompozitoriai, tikimasi, 
1 yra sukūrę naujų muzikos kūri
nių ir laiko juos stalčiuose, ąrba 
jie turi užmojų naujus kūririius 
parašyti ar užbaigti.

(Manytume tačiau, kad suda
ryti Dainų šventės repertuarą 
vien tik konkurso būdu vargu ar 
yra pati geriausia išeitis, ypač 
jau iš patirties žinant, kad šito
kie konkursai dažniausiai neduo
da norimų rezuitatų, kada gana 
didelė dalis pajėgiausių kompo
zitorių tokiuos konkursuos visai 
nedalyvauja. Tad ar negeriau 
būtų Dainų šventės organizato
riams tiesiog užsakyti kūrybin- 
giausiems mūsų kompozitoriams I ir busimoji Dainų šventė susirin- 
dainas visai be tos konkursinės! kušiai masei atskleistų kuo pla- 
atrankos, kuriojė gali ir nebūti čiausiai naujausius lietuvių kom- 
iš ko pasirinkti. Dainas gi tie- pozitorių kūrybinius laimėjimus, 
siogiai užsakius, jau bent gali-1 VI. Rm.

Po Vatikano II susirinkimo pa kongregacijos nuostatus, kbd gy- 
gausėjo religinė literatūra, kuria ventojai nebūtų verčiami* keisti 
ma to suvažiavimo dvasioje. Vie-.savųjų papročių, nebent jie bū
nąs iš tos rūšies naujų veikalui tų priešingi religijai ir dorovei, 
yra Eugene Hillmari“The Wider 
Ecumenism” (išleido Herder ir 
Herder, New York. 1968. 159. 
psl. $3.95). Autorius platesnio pa 

i tyrimo įgijo, bedirbdamas Rytų 
Afrikos misijose, ir veikale pla
čiau žiūri į religinį bendravimą. 
Autorius perspėja, kad krikščio
nybė neturi būti tik mirštanti 
Vakarų religija ir kultūra, o turi 
būti dinamiška ir imli santykiuo 
se su kitomis religijomis ir svei
komis pasaulėžiūromis. Krikščio
nys turi būti ryžtingi Kristaus liu 
dininkai žmonėse.

ma tikėtis, kad jos tikrai sutar
tu laiku bus sukurtos. Konkursu 
gi nieko gero nelaimėjus, o vien 
tik praradus šventei brangų 
paruošos laiką, yra pavojaus vėl 
grįžti tik prie tų pačių, nudai
nuotųjų dainų. Red.).

Šį įdomų pasiūlymą išsamiau 
aptarus, prieita išvados, kad prieš 
šventę reikia išleisti naujų lietu
viškų dainų leidinį, kuriame tilp
tų naujausi išeivijos lietuvių kom 
pozitorių kūriniai, geriausius kū
rinius premijuoti ir iš tų naujau
sių dainų sudaryti šventės reper
tuaro pagrindą. Tai padarius, 
Dainų šventė bus nauja, gyva ir 
kūrybinga, o lietuvių kompozito
rių kūriniai iškelti iš stalčių į die 
nos šviesą. i

Nėra abejonės, kad šį pasiūly- puošnius religinių institucijų rū 
mą artimiausiame posėdyje pa
tvirtins LB CV, tuoj bus paskelb
tas oficialus atsišaukimas į lie
tuvius muzikus.

Si nauja idėja išplaukė, repertu
aro komisijos pirm. muz. P. Ar- 
monui besitariant šventės reika
lais su “Čiurlionio” ansamblio 
dirig. muz. A. Mikulskiu.

Kaip žinia, į IV Dainų šventės 
repertuarą jau yra įtraukta nau
joji muz. Br. Budriūno kantata 
“Šviesos keliu”, kurią chorai ga
lės pradėti mokytis artimiausiu'__ 
laiku. Tenka pabrėžti, kad busi
moji šventė susidės iš trijų da
lių: jungtinio choro, pajėgesnių 
chorų ir mokyklų. i

' (Nieko neturėdami asmeniš- _ 
kai prieš kompozitorių Br. Bud-|mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai. Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vak

Priminęs, kad pasaulyje per 
metus badu miršta apie 30 mil. 
žmonių, pabrėžia, kad krikščio
nyse būtų gyva socialinių refor- 
nyse būtų gyva socialinių refor
mų svasia, kuri sulaikytų nuo 

j stambių sumų investavimo į

mus, kur ir be jų galima apseiti, 
o tos lėšos būtų nukreiptos vargo 
žmogui gelbėti.

Iš ekumeninių dialogų jis lau
kia didesnio nuoširdumo ir gilu
mo, kad jie nebūtų suvedami tik 
į pramoginį intelektualų pasisma 
ginimą. Skatina suaktyvinti mi
sijų veikimą. Misijų kraštuose 
Bažnyčia turi ieškoti pasipildy
mo vietinės kultūros vertybėmis. 
Autorius primena dar 1695 m. 
paskelbtus Tikėjimo platinimo

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOICE MĖSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi-

riūną, vis dėlto suabejotume, ar 
buvo tikslu jo kantatą įtraukti 
ir ketvirtojon Dainų šventėn, 
kai to paties kompozitoriaus kan
tata buvo atlikta ir trečiojoje 
Dainų šventėje. Ieškant reper
tuare naujumo, reikėjo ir čia bū
ti logiškiems — tam pačiam žan
rui paieškoti naujo kompozito
riaus. Red.).

Linkėtina, kao šios naujos pasl . 
tangos atneštų brandžių vaisių,

iiiiiiiihiiiuifniiiiiniiHiiiiiiiiiiimiiiiiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS.

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
1IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

i tų priešingi religijai ir dorovei. 
Misijonierius neturi savo krašto 
gyvenimo būdo perkelti į misijų 
plotus, bet respektuoti vietinius 
sveikus nuostatus.

Tik čia autorius eina gal net 
kiek per toli, manydamas, jog rei 
kia net tam tikrais atvejais tole
ruoti poligamiją, kur ji yra prigi
jusi.

J. Pr.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkrausimas 
Ilgų meti; patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, Iii. 60632. Tel. Y A 7-598*'

APDRAUDĘ

YOU
Insurunce į Jagent

AGENTŪRA
N amu. gy vy bes,

automobHitji, 
sveikatos, 
nio.

Patogios 
mokėjimo 
lygos.

biz-

IžsL 
s«l-

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

------------------------- ;---------------------

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS

MAKQLETTE GIFT PAROF.t SKHV 
41108 HVtb St. Tel. WA 5-2787
4501 «»th St. Tel. WA 5-2737
3333 -So. HhMmI St. Tel. '454-3820

Lietuvio bendrove turinti 
siuntinius siųsti savo vardu iž Chl- 
hk>>s tiesiai i Lietuvą..

Didelis pasirinkimas Įvairiu me
džiagų. ital lietpalčiu lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už- 
■akymal

E. Ir V. Žukauskai

teisę

M O V I N G
Xneraustas perkrau-tymas 

{vairių atstumų

A VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1862

OUARTERLY 
DIVIDENDS

51/4 4%’%
CERTIFICATES
(Six Month Minimum) 
minimum $10,000 or larger 
in multiples of $1,000

PASSBOOK 
ACCOUNTS

STANDARD 
FEDERAL

HDfl®

HOURS: Mon., Thurs., 9 a.m.-8 p.m.; Tues., Fri.
9 a.m.- 4 p.m. 8at, 9 a.m.»12 noon; Wed. — 
no business transacted

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI 7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twice legal reąuirements)

$5.39

RICHMOND AUTO 
SERVICE 

Kampas Richmond ir 63rd Street
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas — Juozas (Joe) Juraitis

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ ALL PHONES WA 5-8202

VASMIO-FEBRUAHY MEN. 13, 14 ir 15 D.D.

JIM BEAM 100 Proof BOURBON
Green Glass Decanter

JACQUES C AR TIEK Imported French 
BRANDY Fifth $3.98

HAUTEFORT VSOP. COGNAC
Imported from France Fifth $5.49

190 Proof GRAIN ALCOHOL Fifth $4.98

HINE COGNAC
Imported from France Fifth $5.98

MEISTERBRAND GERMAN BRANDY Fifth $4.89

MERCTER Imported French CHAMPAGNE Fifth $3.98

DREWREY’S BEER
24—12 oz. bottles, plūs deposit Case $3.19

YELLOYVSTONE 86 Proof BOURBON Fifth $3.98

IMPORTED PORTUGAL BRANDY Fifth $3.49
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Nauji leidiniai
• LIETUVA, IEVYNE MU- 

SXJ. Tėvynės pažinimo ir trum
po geografijos kurso konspek
tas lituanistinėms mokykloms. 
Paruošė mokytojos O. Paulikie- 
hė, S. Jelionienė ir S. Burokienė. 
Išleido Kristijono Donelaičio 
mokykla Chicagoje 1968 — Lie
tuve* Laisvės kovos metais. Ti
ražas 1000 egz., spaudė M. Mor 
kūno spaustuvė. Leidinys gau
siai iliustruotas nuotraukomis, 
kietai įrištas, 212 psl., vadovė
lis yra įsigyjamas, rašant šiuo 
adresu: Julius širka, 6143 S. 
Sacramento Avė., Chicago Dl. 
60629.

Kaip vadovėlio autorės leidi
nio Pratarmėje sako, “dirbant 
lituanistinėje mokykloje, jaučia
mas didelis geografijos mokslo 
priemonių trūkumas. Be šių prie
monių geografijos dėstymas pa 
sidaro sausas, kartais moki
niams nuobodus.

Šiame vadovėlyje sudėti bū
dingesni aprašymai ir vaizdai 
tų Lietuvos vietovių, kurios kuo 
nors skiriasi nuo kitų, į jas pa
našių. Iš čia pateiktos medžia
gos kiekvienas skaitytojas ga
lės pasirinkti tai, kas jo klasei 
bus tinkama ir reikalinga.

Norime pažymėti, kad ši (kny
ga nėra joks mokslinis veikalas, 
o tik kelių mokslo metų tėvy
nės pažinimo ir Lietuvos geogra 
finės medžiagos konspektas.”

• J. Kazlauskas, LIETUVIŲ 
KALBOS ISTORINĖ GRAMA
TIKA. (Kirčiavimas, daiktavar
dis, veiksmažodis). Išleista 
“Minties” leidyklos Vilniuje 
1968 m. Veikalas kiek didesnio, 
mokslinei knygai įprasto, forma
to, 414 psl.

Tai įspūdingai didelis ir litua
nistikos mokslui reikšmingas 
autoriaus užmojis parašyti lie
tuvių kalbos istorinę gramati
ką. Šio sunkaus dabbo pobūdį 
gal net ir darbo paskatus, skai
tytojas gali užčiuopti jau pa
čioje veikalo Pratarmėje, kur, 
be k’ta ko, rašoma:

“Šio darbo uždavinys — iš
ryškinti baltų kalbotyroje kai 
kuriuos naujus galimumus, at
siradusius pastaraisiais metais, 
pakitus pažiūrai į indoeuropie
čių kalbų istoriją ir jos tyrinę- tuva” BIULETENIS, "1969 m. 
jimo metodus. Pasitraukiant į sausio mėn. Nr. 1. Redaguoja 
praeitį tam tyrinėjimo etapui, jr ST>audos darbus atlieka Eu- 
kai priešistorinio indoeuropiečių genijus Petrauskas, 7742 So. 
kalbų periodo modelis buvo su- Troy Str., Chicago, Dl. 60629; 
tapatinamas su s. indų ir grai- administruoja ir ekspedijuoja 
kų kalbų modeliu, darosi gana 
aišku, kad nė viena indoeuropie- 
čių kalba, išlikusi istoriniame 
periode, negali betarpiškai at
spindėti bendraindoeuropiečių 
kalbos faktų. Vadinasi, vidinė 
atsk’rų indoeuropiečių kalbų 
priešistorinės būsenos rekonst
rukciją dabar įgyja nepaprastai 
svarbią reikšmę”.

< DANA. Libreto originalas. 
Išleido Chicagos Lietuvių ope
ra 1969 m. Prologo ir 3- jų veiks
mų opera. Muzikos autorius Ju
lius Gaidelis. Libretą parašė 
Stasys Santvaras. Operos muzi
kinį aptarimą davė Vladas Ja- 
kubėnas. Viršelio piešinys dail. 
Vytauto Raulinaičio. Leidinio 
technikinį apipavidalinimą pa
ruošė Karys Simanavičius. Spau 
dė Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvė Bostone. Leidinys 64 
psl-, įsigyjamas, perkant operos 
spektakliams bilietus “Margi
niuose” (2511 W. 69th Str., Chi
cago, Dl. 60629), kaina $1.00.

Paskaityti operos libretą, 
prieš einant į spektaklį, kiek
vienam labai naudinga ir pra
vartu. Tad ir Šio leidinio pasiro
dymas, manome, bus visų ope
ros mėgėjų sutiktas su džiaugs
mu. Ypač kai leidinyje duotas 
dar ir muziko Vlado Jakubėno 
anonsinis operos apibūdinimas, 
išankstinis klausytojo ir žiūrovo 
supažindinimas su šiuo premje
riniu veikalu.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1968 
m. Nr. 5—6. žurnalą leidžia 
Amerikos Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Chicagos 
skyriaus TcchniktnČR spaudos

sekcija. Redaguoja redakcinė 
kolegija. Redakcijos adresas: D. 
Šatas, 323 N. Williams Dr., Pa
latine, IU. 60067. Administraci
jos adresas: Mečys Krasauskas, 
2633 W. Montgomery Avė., Chi
cago, Dl. 60632. Metinė prenu
merata $5.00, studentams — 
$2.00.

Daugiau ar mažiau specialiai 
tai ar kitai sričiai skirtų žurna
lų savo tarpe turime ne vieną. 
Tačiau dažnai pasitaiko, kad jų 
ir žodinės medžiagos redakcinis 
ap!pavidalmimas, o ypač techniš 
kasis — estetinis sutvarkymas 
būna tokio žemo lygio, kad ne
verta čia apie tai nė kalbėti. 
“Technikos žodis” čia būna daž
nai vienintelė šviesi išimtis. Žur- Į medžių lentelių, įbrėžiant tam 
nalas taip skoningai sutvarky
tas, taip puikiai išplanuoti įvai
riose teksto, šriftų ir nuotrau
kų kombinacijose puslapiai, kad 
rauti malonumą žurnalą ne tik 
skaitydamas, bet ir greitosiomis 
pavartydamas. Už šį išorinį žur
nalo patrauklumą tikrai vertas 
neeilinės padėkos techniškasis 
jo redaktorius J. Slabokas.

Skaitytojas naują numerį 
skaitydamas sužinos daug apie 
grafitą, apie naftą Lietuvoje, 
apie lietuvius technikinėje spau
doje. apie latvių architektų są- 
iungą. apie architektą Vytautą 
Landsbergį ir daug įdomių įvai
renybių, kurios žinotinos kiek
vienam šviesesniam lietuviui, 
nebūtinai vien tik inžinieriui ar 

'architektui.

i
I

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• Kun. Aleksy Petrani, AR
KIVYSKUPAS JURGIS MA
TULEVIČIUS (MATULAITIS). 
Roma, 1968 ; 28 psl. brošiūra 
lenkų kalba.

• KRISTUI IR BAŽNYČIAI, 
redaguota kun. Jono Bukowicz, 
MIC, iškeista Londone; sudėti
nis veikalas apie Dievo tarną 
Jurgį Matulaitį (Matulevičių) 
jo keturiasdešimt metų mirties 
sukakčiai paminėti; 104 psl. vei
kalas lenkų kalba.

• Filatelistų draugijos “Lie-

Kazys Rožanskas, 3605 W. 
71st.. Chicago, UI. 60629. Meti
nė prenumerata $5.00,

M O V I N G
Perkrausto baldus iš arti ii toli

A. BENIULIS
Chicago, Dl. 60629. Tel. RE 7-7083

Kairėje — Kulautuvoje (prie Kauno) rasta akmens nuolauža, dešinėje 
Romainiuose rasta puodo šukė su tikrais ar tariamais runų rašto ženklais.

Kultūrinė kronika

I

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Chepkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VirS 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd„ Tel. 281-4111

VATIKANO PARAMA ,
Vatikano Rytų Bažnyčių Kon-

| sodyboje Aukštadvario miestely-, 
je yra sukūręs nemažą muziejų l

i — įvairių senienų rinkinį; esą su gregacija, kaip kasmet taip ir 
telkta daug senų liet, knygų, nu- i 
rpizmatikos, istorijos, geografijos, 
liaudies meno dalykų, guaus se
nų namų apyvokos dalykų sky
rius: girnų, spragilų, žagrių, pin-

l tinių, kultuvių, verpsčių, piestų
— j ir panašių dalykų. M. Venzlaus- 

kas, buvęs mokytojas, dabar gy
vena kaip pensininkas. Tai se
nas tautosakos rinkėjas, užrašęs 
daugybę liaudies dainų, pasakų, 
mįslių ir kt.

• Lietuviškoji tautodailė Ru
sijos gilumoje. Lietuviško Nukry- j 
žiuotojo apnykusi (be rankų ir

praeitais metais gausiai parė-1 
mė finansiniai įvairias Rytų Į 
Bažnyčių bei katalikų bendruo
menės ir artimo globos insti
tucijas, reikalingas nuolatinės 
paramos. Indijoje, Etijopijoje, 
Arabų Suvienytoje Respubliko
je, Irake ir Izraelyje pastoviai 
buvo teikiama parama, virš 
penkiasdešimčiai vaikų globos! 
įstaigų ir raupsuotųjų gydymo 
stotims.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturera

• Lietuvoje rasta runų? Kaip Juozapavičius, dail. K. Šimonis. I 
žinome, runos — senovės skandi pastarojo rankas pateko viename 
navų kilmės žodis, reiškiąs pusią Kulautuvos darže rastas akmens kojų) liekana buvo neseniai ras- 
pį, raštą, abėcėlę ir kt. Tai ger- gabalėlis su runų rašto raidėmis, I ta Novosibirsko srityje, Vengero 
manų - skandinavų senųjų kil- kuriame dailininkas išskaitęs žo- v0 rajone, bendrose Baisogalos ir 
čių raštas. Yra žinių, kad runo-1'"' 
mis rašė jau I-III amžiuje po Kr. ---------------------- ,-------- , — a,uus kukius lcu

Žinomi keli runų alfabeto vari-Į ta prie upelio griūvančiame kul- 1863 m. lietuviai tremtiniai, ki- 
antai iš III-VIII a. Yra ir kiek skir i tūriniame sluoksnyje Romainių nuo Šeduvos ir Baisogalos. At- 
tingesnių IX - XI a. runų. Runi- 
mis dažniausia buvo rašoma ant

dį “vargu”. Antrasis radinys —( Šeduvos kaimų kapinaitėse. Kaip 
puodo šukė su runų ženklu, ras-1 žinoma, šiuos kaimus ten įkūrė 

___• _____1:____ :_______ X:______ 1...1 • — .. . . .....

parke netoli Kauno. Čia minėtas i likę priverstiną katorgą, 1888 m. 
dailininkas išskaitęs raides: “isa- 
da kad pilnas bu...” Labai gali
mas dalykas, kad Lietuvoje už
tikti runų pėdsakai, nors tikrų iš
vadų dar negalima daryti, b.kv.

• Čiurlionio dailės muziejuje 
Kaune atidarytos Liepojos daili
ninkų parodos tema “Mano mies 
tas Liepoja”. Išstatyti eilės latvių

tikrus ženklus. Ženklai įbrėžiami 
tik vertikaliai — tai apsprendė 
medžiaga. Nedaug medyje rašy
tų runų išliko. Bet yra išliku
sių runų, rašytų patvaresnėje me 
džiagoje — molyje, akmenyje. 
Žinomi runų antkapiniai pa
minklai, kalendoriai. Iš viso su j dailininkų darbai, 
runų ženklais paminklų rasta:, • Motiejus Venzlauskas savo
Švedijoje — apie 2000, Danijoje 
— 200, Norvegijoje — apie 50, 
kitur mažiau.

Spėjama, kad senovės prūsai, 
lietuviai ir latviai taip pat runų 
raštą naudojo. Runos į Lietuvą 
galėjo iš šiaurės atkeliauti. Apie 
tai savo raštuose užsimena isto
rikai Ad. Jucevičius, S. Daukan
tas, J. Basanavičius ir kt.

Šiuo metu okup. Lietuvoje ru
nų raštu domisi pedagogas P. 
iiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmii

SIUVIMO Masinos
*
*

♦
*

ELNA 
BERNLNA 
NECCHI 
VIRINO 
PFAFF 
SINGER

vokiškos, itališkos,Šveicariškos, 
japoniškos ir kitų firmų.

«
Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING 00.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer Ir California)
Chicago, IU. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis
llllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllltl

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Valome, 
ištepame, 
suderiname 
Pakeičiame 
(hoses) 
žarnas.

jie čia pasistatė trobesius ir ap
link save sutelkė daugiau lietu
vių su šeimomis ir manta. Ir da
bar jų palikuonys, ypač senesnie 
ji, kalbą lietuviškai. Manoma, 
kad rastoji Nukryžiuotojo lieka
na buvusi iš Lietuvos atgabenta, i maišelius ir visus prijungimus (da- 

bs) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO. 
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, IU. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Virginia 7-7258-59

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis,

Perskaitę "Draugą“, duo
kite ii kitiems pasiskaityti

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang 
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet, rašytojai, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.
Mokiniai įjyvena benu/abuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-19.70 m.
Priimami berniukai baigų 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ, 
KOL JI YRA. JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:
Rev. Rector
Št. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

M- >
M

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS...
No-Limit on MONTHS 

fųll lifetime guaran. 
TEE agalnst defeots in work- 
ftianshlp and materials and 
all normai road hazard in- 
juries encountered in every- 
llfeday passenger car uee for 
the Ufe of the original tread 
deslgn in accordance with 
terma of our printed gua- 
rantee certlfieate. Prlce of 
replacement pro-rated on 
orlglnal tread depth wear 
and baaed on Flrestone ad- 
justment prlce fo<r replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Flrestone adjustment 
prices are intended to, būt 
may not, represent approx- 
Imate current average sel- 
ling prices and are subject 
to change without notlce.

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius t&upymo knygutėse.

MUTUAL Federal SAVINGS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

Platinkite “Drangų”

čia 
bei 
pa-

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE COROOSEVELT
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47II
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai. ;' antrad., trečiad. ir šeštad 
nuo 9 iki 6 vai sekmad atdara nuo 11 iki A:30 vai po pietų.

i

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.—7 v. v., šešt. 7 v.r.-3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS ČESAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000.00 ar daugiau, Įdedant po 
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MlDLANirŠAvTNGę

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS

Pr ealdent

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas.

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Įdedant po

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOŪRS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

PETRAS KAZANAUSKAS, President

($5,000.00 ar daugiau, 
$500.00)

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD............« v. r. Al I v. T.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD....................9 v. r. iki 5 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

mi*

Mes mokame

MINIMUM SUMA $5,000.00

* ant visų taupymo 
certifikatų

per annum

MIDLAND 
SAVINGS



Kultūrinė kronika
28,000 dolerių lietuvybės ir lietuvių 
kultūriniams reikalams

Lietuvių fondo pelno skirsty- kitiems kultūriniams darbams 
mo komisija baigė darbą. Pasku- paremti.
tįsiame savo posėdyje vasario 1 Komisija atsižvelgė į visus pra- 
u paskyrė daugiau kaip 28000 šymus, gautus net paskutinę po- 
dolerių. Visi gauti prašymai ir 
pageidavimai buvo išstudijuoti 
ir svarstyti. Daugeliu atve
jų buvo kreptasi į tam tikrų 
sričių specialistus ir atsiklau 
sta jų nuomonės. Kai kurių 
darbų paruošimą net pati komi
sija organizavo ir planavo.
^Prašomoji suma siekė daugiau 

kaip 60000, todėl, savaime aiš
ku, visų nebuvo galima paten
kinti. Lietuvybės -švietimo reika 
lams teko pusė tos sumos. Ketvir
tadalis buvo paskirtas specia
liam Lietuvių fondo kultūri
niam projektui vykdyti, o likusis 
ketvirtadalis paskirtas įvairiems

sėdžio dieną ir net nenustatė ter
mino, iki kada kreiptis dėl para 
:nos.

Lietuviu fondas neskubėjo pel 
no paskirstyti prieš baigiantis 19 
58 metams, nes pelno paskyrimą 
norėjo sutapdinti su Lietuviu 
fondo fiskaliniais metais, kurie y- 
ra kovo mėn.

Vasario 12 d. įvyko LF. Tary
bos posėdis, kuriame komisijos 
sprendimas yra patvirtintas. Ko
vo 29 d. įvyks metinis Lietuvių 
fondo narių suvažiavimas. Po to 
tuoj bus sudaryta nauja pelno 
skirstymo komisija, kuri nedel
siant pradės darbą šių metu pel
no paskirstymui.

i

Lietuvių fondo 1968 m. pelno skirstymo komisija, iš kairės j dešinę: dr. K. Ambrozaifs (LF), A. Šantaras (LB), dr. 
J. Valaitis (LF) — pirm., J. Kavaliūnas (LF), J. Borevičius, S.J. (LB) ir V. Kutkus (LF).
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mantriu dialogu - jo kaip ir 
ra, vartojant dabar įprastą 
merikoje kalbą, grubią savo 
viru išsireiškimu.

| Nepasižymi filmas nė kostiu- 
i mų įvairumu aktorių dėvima, 
kas mūsų visų kasdien dėvima.

Techniškoji filmo vertė ne
prilygsta įprastų standartų, nes 
filmas buvo sukamas juoda

nė- 
A- 
at-

5?

7

balta 16 mm. filmu (vėliau pa
didinant 35 mm.), dažnai pa
vartojant prieinamą šviesą bei 
garsą. Spaudoje plačiai mini
mas Seymour Cassel, vertas kan
didatuoti akademinei premijai 
dėl savo puikaus “hippie” tipo.

Skelbkitės “Drauge”.

SS

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHYČIA 
2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

4.
• Prof. Z. Ivinskis — Lietuvos 

istorijos autorius. Lietuvos nepri 
klausomybės atkūrimo 50 m. su
kakties proga Lietuvių fondas nu 
tarė pradėti vykdyti specialų sa
vo projektą, kurio kitos mažesnės 
organizacijos finansiškai nepajė
gia. Pirmajam projektui nutarė 
pąkyiesti prof. dr. Zenoną Ivin
skį parašyti Lietuvos Istoriją. Šią 
mintį intensyviai siūlė ir Bosto
no lietuvių bendruomenė.

Prof. Ivinskis sutiko šį didelį 
da-rbą atlikti. LF pelno skirsty
mo komisija paruošė susitarimo 
projektą ir tam reikalui paskyrė 
minimalinių lėšų. Darbas prade
damas šių metų vasario mėn. ir 
bus baigtas 1974 metais. Bus pa
ruošti trys dideli Lietuvos reika- 
jos tomai ir kiekvienas tomas 
tuoj bus išleistas. Leidimo reika
lai pavesti JAV LB CV-bai, ku
ri pasirūpins surasti leidėją. 
Prof. Ivinskis dėl to įsipareigoji
mo sutiko atsisakyti visų kitų di
desnių darbų ir dalies savo paskai 
tų Bonnos universitete.

• Dail. J. Bakio Lituanikos 
paminklo projektas. Beverly Shr 
res (arti Chicagos) liet, k-bo Li
tuanikos parko komitetas pakvie
tė Toronte gyvenantį dail. J. Ba- 
kį paruošti paminklo projektą, 
įųris bus pastatytas Lituan. par
ke Beverly Shores, Ind. paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės atsta 
tymo 50 m. sukakčiai. Dail. Ba- 
kis pirminį projektą pagamino ir, 
jį atveža į Chicagą, kuris bus re- Į 
girnas ir Lietuvių dailės instituto i 
rengiamoj parodoj, atidaromoj 
vasario 15 d. Čiurlionio galerijoj.

Komisija su projektu susipaži
no ir jį priėmė. Metalinė skulp
tūra yra apie 6 pėdų aukščio, o 
galutinai išbaigta ir pastatyta 
bus daugiau kaip 24 pėdų aukš
čio. Skulptūra stovės vandenyje 
ant cementinio pagrindo, kurio 
projektą ruošia arch. E. Masiu
lis, parengęs ir Lituanikos parko 
projektą.

Parodos lankytojai galės sa
vaip skulptūrą interpretuoti. Kai 
kam atrodo, kad skulptorius J. Ba 
kis pavaizdavo grakščiai į erdves 
besiveržiantį lėktuvą, kurio spar
nas palūžo. Yra ir lietuviškų 
simblių, o paminklo bazėje bus 
atitinkamų įrašų, Lietuvos bei 

miestų herbų.
Beverly Shores lietuvių klubo] 

pirmininku šiuo metu yra inž. J. 
Noreika.

• Kun. Rapolas Krasauskai, 
Lietuvos lokalinės istorijos spe
cialistas, daugelio istorinių studi
jų autorius, vienas iš Lietuvių 
katalikų mokslų akademijos va
dovų, jau kelintas mėnuo atvy
ks iš Romos gyvena prie Putna
mo seselių vienuolyno ir rašo Šv. 
Mergelės Nekalto prasidėjimo 
vienuolyno istoriją. Yra jau su
rinkęs daug medžiagos ir tikisi šį 
didelį darbą ligi pavasario už
baigti. Po to vėl grįš į Romą. 
Laiškas redakcijai

dimino pilis su raudona vėliava. 
Užrašyta, kad tai “tarybų val
džios” paskelbimo Lietuvoj 50 m. 
sukakčiai paminėti. Lietuviai 
prie to ženklo išleidimo piršto ne 
pridėjo. Peišinio autoriai — N. 
Babinas ir H. Hausmanas...

• Čekoslovakijos vadovėlių 
paroda buvo suruošta Vilniuje, 
Mokytojų tobulinimosi institute. 
Parodoje buvo išstatyti vadovė
liai, metodiniai leidiniai, periodi
ka, moksleivių piešiniai, fotogra
fijos.

Priežastis nesustoti
Amerikos karo policininkas 

motociklu pasivijo “džipą”, ku
rį vairavo girtas kapralas.

— Ar tu negirdėjai, kaip 
aš tau riktelėjau sustoti?

— Ne, — nusišaipė kapra
las. — Aš maniau, kad tai rė
kia vienas iš tų, kuriuos aš 
suvažinėjau.

Skulpt. J. Bakio Lituanikos paminklo 
modelis (metalas).

Laiškas redakcijai

Vasario 8 d., “Draugo” kultū
riniame priede, skaitant J. Gliau- 
dos straipsnį apie A. Kairio veika 
lą “Šviesa, kuri užsidegė”, man 
teko rasti klaidą. J. Gliaudą ra
šo, “ ‘Šviesa, kuri užsidegė’ bu
vo vienintelė premjera festivaly
je”.

Lietuvių Bendruomenės Jauni 
mo teatro pasirodyme festivaly
je, “Viva Poezia” triptiko pasku
tinis veikalas — A. Kairio “Dip
lomuotas Siuvėjas” taip pat bu-

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

Ne rožėmis bertu keliu

• “Pofita SSSR” vėl išleido 
“lietuvišką” ženklą. Tai 4 kapei 
kų ženklas, kuriame nupiešta Ge

vo premjerinis pastatytas pirmą 
kartą.

L. B. Jaunimo teatro aktorius, 
Rimvydas Vasiukevičius

Parking Facilitfea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

C±S±±±±±±±fimą bei išmoko naujai vaikščioti. 
Tai jos stiprios valios triumfas. 
Tik suaugusiems.Frank Gilroy “The Subject 

Was Roses” buvo išskirtiniai pui-' 
kus scenos veikalas, tačiau, nors 
ir labai rūpestingai nufilmuotas, 
jis sušlubuoja ekrane. Gal dėl to 
ir filmo premjera buvo skirta 
plačiose apylinkėse, o ne miesto 
centre, kaip įprasta.

Pasakojimas vyksta apie jau
nuolį, kuris, jo tėvo žodžiais ta
riant “išėjo į kariuomenę vai
ku (18m.), o grįžo vyru (21 
m. )” po II pasaulinio karo, at- 
sidurdamas kryžminėje ugnyje 
tarp tėvų.

Gilroy originaliame scenos vei
kale (filmui tekstas parašytas jo tate išėjo dviejų valandų su ket- 
paties) tėvų portretai nupiešti ] virčiu studija apie žmogaus kan- 
labai ryškūs. Galima nujausti čią, gėdą, žiaurumą ir šiurkštu- 
kad tėvų nesutarime slepiasi kaž mą tokio žiaurupįą. Jr, šiurkštų-1 

kad iš to viso susidaro daugiau 
išgyvenimas negu pramoga. Jis 
pastatė filmą, labaiusiai sutam-

Skirtingiausias filmas 
iš visų

terš rolėje, John Marley— vyro 
(panašus į Onassis, tik kiek įdo 
mesnis, bet tais pačiais maišais 
po akimis) ir jo daug jaunesnės 
žmonos, pasimetusios ir linku
sios savižudybei — Lynn Car- 
lin (tai jos debiutas).

Ne vieną sykj žiūrovas pajun 
ta lyg brovimąsi į privatų gyve
nimą, jausdamas lyg nusikalti
mą, kad stebi tai, nuo ko turė
tų nusukti akis. Filmas yra taip 
skirtingas iš visų ligi šiol pas-

New Yorko filmų festivalyje į- tatytų, kad festivalyje vos per 
spūdingiausiu filmu buvo pripa- plauką nelaimėjo geriausio fil- 
žintas amerikiečių nespalvotas mo vardą, gaudamas antrą vie- 
filmas “Faces”, Tai aktoriaus tą. Spręsdamas labai opią temą, 
John Cassavetes antrasis bandy- režisierius išvengė dabar pa-i 
mas kaip rašytojo bei režisie- mėgtų nuogybių, tačiau filmas1 
riaus. Pusmetį jis praleido sukda- skiriamas A-IVklasėn — mora- 
mas filmą, daugiausia savo nuo- j liniu atžvilgiu skirtinas tik su- 
savame name, Los Angeles mies- brendusiems ir tai su rezervais, 
te. Ir beveik trejetą metų pralei
do, filmą redaguodamas. Rezul-

kad tėvų nesutarime slepiasi kaž 
kas gilesnio, kai jie susikerta dėl 
sūnaus auklėjimo, dėl piniginių 
problemų, bažnyčios, uošvienės, 
nujaučiamos neištikimybės. Net- pantį su šiais mūsų laikais, 
gi rožių puokštės dovanojimas
virsta melu. Trumpai tariant, tai padėties vidutinės klasės vedy

bas, priėjusias prie^subyrėjimo ri- 
' bos ir privedusias prie svetimote-

tipingos amerikietiškos vedybos. 
Teleskopiškai atvaizduodamas] 

'vedybų kartumą bei trapumą 48irįavįmo Taj daroma ilgomis sce- 
valandų periode, Gilroy perkel-l 
damas 1964 m. sėkmingą Broad- 
way scenos reikalą ekranan, pa
teikia lyg žemesnio lygio O‘Neill 
plakimo botagu imitaciją, įtrauk 
damas publiką liudininkais ko
lektyviai stebėti asmeniško po
būdžio maištavimą.

Nežiūrint taiklių kasdieninių 
šeimyninių žodžių (“Vieną gra
žią dieną mes nusisuksime spran
dus, nes tu atsisakai palikti de
gančią šviesą”) ir jo charakterių 
stiprumo, Gilroy medžiaga dau
giau tinkama scenai, negu fil
mui, nes ten žodinis repertuaras 
viršija vaizdinį.

Gilroy ekrano tekstas seka ori
ginalią dramą pėda pėdon, ta
čiau filme pridėti vaizdai kelio
nės į vasarvietę, visos šeimos 
pramogavimo mieste ir motinos 
dingimo sekmadienį bei jos per
gyvenimo pajūry viską paįvairina 
ir įneša filman gyvumo, ypač tai 
spalvotos nuotraukos atliktos 
techniškai labai gerai. Tuo lei
džiama režisieruii Ulu Grosbard 
atkurti 1946 m.: ano meto auto
mobilius, madas ir gyvenimo bū
dą.

O vis dėlto filmo širdis pasi
lieka žemesnės vidurinės klasės 
šeimos bute, kuriame uždaryti 3 
svetimieji: tėvas, motina ir sūnus.

Jack Alberton - tėvo rolėje ir 
Martin Sheen —sūnaus Timmy, 
kartoja savo roles, turėtas Broad- 
way scenoje, todėl jie, nors ir ge
ri, bet daug teatriškesni, kaip Pa- 
tricia Neal — motinos rolėje, ku
ri žiba visu vaidybos pasisekimu. 
Ji moka nedasakyti, visko neati
dengti, bet duoti žiūrovo vaizduo 
tei numanyti. Sis yra jos pirmas- 
ir labai sėkmingas — grįžimas 
ekranan po trigubos apoplekci- 
jos, kurią nugalėjo, atgavo vienos 
akies regėjimąj kalbos sugrįži-

THREE 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Filmas nepasižymi nauju į-

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ OIREK TORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios: 
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-985/
4605 - 01 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

’’
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Geriausia ir Vertingiausia 
DOVANA 

SIŲSTI Į LIETUVĄ 

DOVANŲ 
|> PAŽYMĖJIMAI ' 

Pasakojama apie apgailėtinos J s* Do,,ar Certificates) ( 

PILNAI GARANTUOTA

Jūsų artimieji gali pasirink- 
ti, ką jie nori, kada nori ir ' 
gausiai. Tūkstančiai jau yra i 
persiuntę dovanų pažymėji
mus savo giminėms per In | 
tertrade Express Corp. ir gi
minės jiems parašė, kokie jie I 
buvo laimingi ir patenkinti. 
Jei dar nesiuntėte dovanų pa- I 
žymėjimų, užsakykite juos . 
dabar. Per Vneshposyltorg ' 
Specialias Dolerių Krautuves i 
jūsų giminės gali pasirinkti 
iš vairiausių, geriausios koky- ( 
bės amerikietiškų, vakarų-eu- 
ropietiškų ir vietinių ekspor- ( 
tui pagamintų prekių už daug . 
žemesnes kainas nei bet kur. ‘ 
Todėl dovanų pažymėjimai i 
yra geriausia ir vertingiausia ’ 
dovana, ir jūsų giminės tai I 
patvirtins. Už šį patarnavimą 
jums nieko nereiks primokė- j 
ti, nes už savo darbą mes I 
gauname komisą. Minimumas i 
yra $50.00, bet virš šos sumos ’ 
galite siųsti kiek norite. Pri- I 
statymas trunka 3-4 savaites. 
Mes dėkojame tūkstančiams | 
mūsų klientų, pasinaudojusių . 
mūsų patarnavimu bei reko. I 
mendavusių mus savo drau- i 
gams. Ir ateityje pažadame ’ 
gerai ir patikimai jus aptar- ( 
nauti. Jei kartais jūs dar ne- ’ 
pasinaudojote mūsų patarna- ( 
virnu,, siūlome! pabandyti. 
Esame tikri, kad būsite pil- I 
nai patenkinti. ,

Užsisakykite dabar. Užsisa- i 
kykite tik per 

INTERTRADE !

EXPRESS j
CORP. <

nomis, net per ilgomis ligi nuo
bodulio, apie neprideramus emo
cinius išsiveržimus, apimančius: 
pusamžius biznierius, kvailas, 
susimaišusias jų žmonas, apie ge 
raširdę gatvės merginą ir jauną, 
“svieto perėjūną”. Visi jie yra pri
versti veidmainiauti vieni prieš 
kitus ir net prieš save pačius.. Jie 
maitina vienas kitą kvailu humo
ru, melu ir vaikiškais žaidimais, 
norėdami iššaukti norimo juo
ko, privedančio beveik prie tra
giškos pabaigos.

Filmas pagrįstas nuostabiai 
stipria vaidyba. Ypač pasižymi 
Cassavetes žmona — aktorė Ge 
na Rowlands — laisvos mo-

Mieli lietuviai, praleiskite žie
mą šiltoje ir saulėtoje Arizono
je, naujame lietuviškame mote
lyje:

Angelą Molei
2114 W. Buckeye Rd., 
Phoenix, Ariz. 85009 

Telef. 252-1265
25 vienetų motelis, labai šva

rus ir ramus, nemokama tele
vizija, nemokamai atvežam ir 
nuvežam į aerodromą, autobusų 
ir geležinkelio stotis. 
Savininkai:

M. ir M. DAMBRAUSKAI

125 E. 23rd Street 
New York, N. Y. 10010

Prašykite neapmokamo
katalogo.

LUIZ AUTO REPAIR
TELEF. — 436-3699

KAROSERI.TOS, SPARNŲ (FENDER) 
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

Atliekami tiksliai ir nebrangiai.

6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste. | 

Telef. — CEdarcrest 3 * 6335 
Vienas blokas nuo kapinių

I

I

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
KOPLYČIOS:

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-4)9

TRYS MODERNIOS
2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET Tel REpubUc 7-1218
2814 W. 23rd PLACE__________________ Tel Vlrginia 7-6072

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-357

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ._______________Tel. YArda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET T<4. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth Avė., CICERO, ILL.______ Tel. OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Slgmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD.. OAKLAWN. ILL Tel 636-2320

Pasinaudokite Draugą „(lassified" skyriumi
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Leidžia Siaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga
Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankražčius siųsti šiuo adresu: 
"Akademinės Prošvaistės’’, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 
“Akademinės Prošvaistės” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį.

kademinės

pošvaistės

Buvo buvo, kaip nebuvo
įspūdžiai iš "nežinomo” studentų suvažiavimo

• • •

nors literatūrinio vakaro, tai tik 
parodo, kad lietuviškoji studen
tija tesidomi tik šokiais. Progra
ma, vykusi po šokių, nors ir neo
ficialiai suvažiavimo organizato
rių sankcionuojama, sutraukė 
daug dalyvių ir stebėtojų. Stebė
tojų tarpe pasirodė ir keli uni-

Po ŠALSS (Šiaurės Amerikos 
Liet, studentų sąjungos) suva
žiavimo, įvykusio Chicagoje pra
eitų metų Padėkos dienos savait
galyje, lapkričio pabaigoje, nesi
skubinau ano mūsų susibūrimo 
spaudoje aprašyti. Mat, esu pir
mametis studentas, tad užbėgti 
vyresniesiems už akių būtų, anot ’ formuoti policininkai, keli jų ir 
“Bubulio ir Dundulio”, nei šis, | civiliai apsirengę. Bet tai gal ne- 
nei tas. Tačiau dabar, jau kone svarbu. Juk gi žinoma, kad ame- 
trims mėnesiams nuo to įvykio rikiečiai lietuvių nemėgsta ir ne
praėjus, ir jokiam senjorui plun nori jiems leisti savu būdu links- 
ksnos nepajudinus, imuosis raš
tininko pareigos, kad istorija ži
notų, jog toks studentiškas nuti
kimas tokiais tai metais Chicago
je buvo. Tauta ir liaudis ligi šiol 
apie aną studentų suvažiavimo 
buvimą, atrodo, nieko nėra girdė
jusi. Taigi...

Burmistras Daley turėtų būti 
laimingas, kad “yippies”, o ne lie 
tuviai studentai riaušes kėlė per 
jo partijos suvažiavimą Chicago
je 1968 metų vasarą. Kiek “yip
pies” Chicagos miestui žalos pri
darė (o gal atvirkščiai), apskai
čiuoti buvo galima. Tačiau, jei 
lietuviai studentai būtų stoję prieš 
burmistro mašineriją, sąskaitos 
nebūtų buvusios taip greitai su
vestos, nes tos mašinerijos grei
čiausiai nebūtų likę, ji būtų din
gusi tokiu pat greičiu, o gal net 
greičiau, kaip televizijos apara
tas, išmestas iš viešbučio dvide
šimt penkto aukšto.

Kalbu iš tam tikro patyrimo, 
kaip stebėtojas ir dalyvis lietuvių 
studentų suvažiavimo. Šis suva
žiavimas esu įsitikinęs, kad ji
sai buvo pirmasis tos rūšies, nes 
kitaip Lietuvių studentų sąjunga 
būtų jau seniai uždaryta, links
mai tariant, kaip subversyvi, 
anarchiška, radikali, destrukty
vi, etc.) vyko Chicagos Sheraton 
viešbutyje 1968 metų Padėkos 
dienos savaitgalyje, kitaip ta
riant kalakutinėse.

Galima būtų prirašinėti, kaip 
visuomet ir daroma, jog suvažia
vimas praėjo sėkmingai ir vaisin
gai. Arba galima būtų tą suva
žiavimą ir nutylėti, kaip jau, at
rodo, ir bandoma daryti. Bet ge
riausia nei saldinti, nei tylėti, o 
aprašyti viską taip, kaip buvo ir 
atsitiko.

Tiesa, šiame rašinėlyje dau
giau dėmesio bus kreipiama ne į 
protokokus, o įspūdžius. Leng
viau įspūdžius rašyt, mažiau pa
klaidų. Ir man lengviau, ir skai
tytojui lengviau, nes dėl kieno 
nors įspūdžių nebus reikalo per 
daug sielotis, galima bus ranka 
į juos numoti. Bet vieną dalyką 
prisimink, mielas skaitytojau, 
kad įspūdžiai pirmamečio stu
dento, tad jie gal turi ir ypatin
gesnės vertės. Pradžia juk yra 
svarbus dalykas.

To suvažiavimo darbotvarkė, 
mano manymu, yra nekritikuo
tina. O nekritikuotina ji yra to
dėl, kad ji buvo taip visiškai 
niekam neverta, kad nebūtų bu
vę jokio skirtumo, ar būtų ji bu
vusi vykdoma ar ne.

Suvažiavimo vakarų progra
mos irgi nekritikuotinos, nes kaip 
žmogus gali kritikuoti taip logiš
kai sustatytą programą: 1. Susipa 
žinimo šokiai, 2. Pasilinksmini
mo vakaras, ir 3. Atsisveikinimo 
šokiai. Aišku, kitaip ir negalėjo 
būti. Tačiau, kad studentų suva
žiavime nebuvo kultūrinių da-' lais. Po Aukos ir maldos jau bu- 
lyky, kaip, pavyzdžiaui, kokio'vo šeštadienis, reikėjo skirstytis

mintis.
Svarbiausioji ir gal įdomiausio-

Senojo Vilniaus universiteto paunksmėje...

vos. Skuba jie į devintos valan-, Lygiai kaip, kaip ir visi prele- 
dos suvažiavimo paskaitą. Porą'gentai (išskyrus, žinoma, tuos, 

| minučių pavėlavę, įbėga į vieš-i kurie visai nepasirodė), šis užbai 
būtį uždusę, raudonais veidais, giamosios paskaitos prelegentas 

ji suvažiavimo dalis buvo paskai- sušalusiais pirštais, ir skuba kel- priėjo prie pulto. Priėjo prie 
tos. įspūdžiai apie jas yra tokie: j tis i devintą aukštą. Kadangi po pulto ir pradėjo kalbėti. Esą, ka-

Paskaitininkas prieina prie 
pulto ir taria:

— Šią paskaitą skaičiau praei-

i vakarykščios nakties uliavojimų 
tik pora keltuvų sveiki liko, il
gai trunka, kol pasiekiamas de-1

tų metų suvažiavime Baltimorė- vintasis aukštas. Tuoj visi ketu
je. Kadangi mažai žmonių jos te
siklausė, ir matau, kad nė vieno 
iš čia esančių veidų nebuvo Bal- 
timorėje, tenka man ją vėl čia 
skaityti.

Prelegentui nereikėjo ruoš
tis paskaitai, nes jį išgelbėjo 
nauji veidai. Tik įdomu: kieno 
tie nauji veidai? Ar nesusipratu- Į 
šių naujokų, pirmokų? Ar tų stu-' 
dentų, kurie buvo priėję išvados, daug žmonių. Jų skaičius gero- 
kad paskaitų saleje yra patogiau- kai prašoko šimtą. Visi ramiai 
sios kėdės išsipagiriojimui?

Keturi smarkūs, studentiškai 
nusiteikę studentai, tris valan- kuri visą suvažiavimo nuotaiką, 
das numigę keliasi 8 valandą, i visas mintis, viską reziumuos. 
Nusiprausia su lediniu vande-'Visi susėdo ir, nesitverdami 
niu, išgeria porą litrų juodos ka-1 smalsumu, laukė.

ri kaip vienas puola iš keltuvo 
prie durų. Kai jas atidaro, tik 
tuščia, tyli tamsa juos pasveiki
na. Nei paskaitininko, nei 
žiavimo organizatorių. Ir 
tada bereikalingi tie keturi 
ziastai, pasiruošę paskaitos 
sytis?

Bet buvo viena didelė išimtis.
Į paskaitą susirinko stebėtinai

dangi dėl šių bei tų, dėl anų ir 
kitų, dėl visų ir vienos priežasčių 
ar priežasties viskas yra aišku... 
Jei būtų dar kokių neaiškumų, 
paskaitininkas esąs pasiruošęs to
liau problemą išryškinti.

suva- 
kam 

entu- 
klau-

susėdo ir rengėsi pasiklausyti pas
kaitos, geriausios iš visų. Tokios,

Stebuklingas receptas suvažia
vimams ruoštil Organizatorių 
pareiga tik sugalvoti temą ir pa
rinkti žmogų, kuris temos užvar- 
dijimą be gramatinės klaidos ga
lėtų perskaityti. Ir daugiau nie
ko. Žinoma, tema bus sudėtinga, 
nė klausimo nėra. Ir vardas jos 
bus stebuklingai skambus. Bet 
todėl viskas bus aišku. Ir orga
nizatoriai savo1 darbą bus atlikę, 
ir prelegentas pagarsės. O klau
sytojai galės, nieko negaišdami, 
grįžti prie baro.

Aleksandras Pakalniškis Jr.

lietuviškųjų akademiniu korporacijų pradai•v
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Uždaros studentų ateitininkų vyrų rekolekcijos

Dainava, vasario 7 d., penk
tadienio vakaras. Dainavos tuš
tuma paįvairinta trim automo
biliais. Baltuosiuos Rūmuos juda 
dvylika vyrų, įsijungdami vande
nį ir krosneles šilumai. Jie čia 
pasiryžę išbūti dar dvi dienas.
Būtiną ruošą baigus, susirinkta 

draugėn ir pasikalbėta su dvasios 
vadu tėvu Gediminu Kijausku, S. 
J., nustatant mūsų rekolekcijų ei
gą ir pobūdį, labiau išsiaiški
nant tai, ko ir kaip mums čia 
gausiau pasisemti. Prieita išva
dos, kai tai turėtų būti dialogas 
su Dievu. Po šito sekė šv. Mi
šios ir Komunija dviem pavida-

poilsiui.
Šeštadienį, kiek pramigus, 

vo intensyviai vykdyta užsibrėž
toji programa. Pašnekesiams va
dovavo tėvas G. Kijauskas. Bu
vo kalbėta temomis, besiklostan
čiomis nuo Senojo Testamento i- 
ki šių dienų reformų. Pokalbiai 
buvo įdomiai dinamiški, šokant 
skersai ir išilgai nuo vienos te-j 
mos prie kitos ir per visas. Kiek-I 
vienam buvo proga tą ar kitą pro-. 
blemą giliau įsisavinti, persvars-; 
tyti, pasverti. Panašiai praėjo ir 
sekmadienis.

Prieš išsiskirstant, teko užklaus
ti pora savo bendraamžių: ką jie 
laimėjo šiose rekolekcijose? Vie
nas atsakė: “Dialogo su Dievu

Europos universitetai

Studentiškų korporacijų pradų 
tenka ieškoti viduramžių Euro
pos universitetų veikloje, kur stu 
dentai, dažnai atkeliavę iš kitų 
kraštų ir miestų, studijavo sveti
mose sąlygose ir aplinkybėse.

XII a. Vakarų Europoje pradė
jo steigtis bendrojo ir specialaus 
lavinimo mokyklos vadinamos 
Universitas magistrorum et scho 
larium, kurios, panašiai kaip ir 
pirklių gildijos arba amatininkų 
cechai, buvo nepriklausomos or
ganizacijos.

XIII a. šalia miesto universite
tų, Katalikų Bažnyčia ėmė steig
ti savus universitetus. Tokiu bū
du karaliaus Liudviko IX kape
lionas Robert de Sorbon įsteigė 
universitetą Paryžiuje.

Studentai gyvendavo bendra
bučiuose, taip vadinamose burso 
se (iš lotyniško žodžio “bursa” — 
kišenė, piniginė; mokyklų atveju 
— bendra pragyvenimo kasa). Iš 
to kilo pavadinimas bendrabučių 
studentams — buršai. 
mi svetimame krašte, 
organizavosi etninėm 
(Landsmannschaften) 
poracijom.
XV ir XVI amžiuje studentų ne

prieteliai buvo įvairių cechų a- 
matininkai, bet laikui bėgant, su 
mažėjus amatininkų įtakai, mies 
tų sargybiniai ir kareiviai pasi
darė studentų priešais. Juos stu
dentai pravardžiuodavo “filisti- 
nais”. Griežta viduramžių mies
tų tvarka ir įstatymai nesiderino jie buvo vadinami “filisteriais”, 
su nerūpestinga studentiška veik- i Filistro titulas priklausė tiktai

Jurgis Zaikauskas
ropietiško intelekto gyvenimo da
lis.

Gyvenda- 
studentai 

grupėm 
arba kor-

lo ir kultūros tvirtovėse, virė po
litinis gyvenimas, kūrėsi įvairios 
akademinės draugijos ir sąjun- 
Igos, — tai buvo studentiškų kor
poracijų žydėjimo laikai. Studen 
tų korporantiškais užsiėmimais 
galėjo būti dainavimas, literatū
ra ar fizinė mankšta. Juos galėjo 
jungti bendra tikyba, valstybė ar 
ba regionas, bet visose korpora
cijose vyravo tėvynės meilė, as
mens suverenumas, draugystė vi 
sam gyvenimui ir tolerancija. Iš
sivystė stiprios ir turiningos kor
poracijų tradicijos, kurios tarna
vo jų narių intelekto ir pilnuti
nio žmogaus ugdymui. Ne vel
tui didieji XIX a. Europos moksli
ninkai, filosofai, literatai, muzi
kai ir mąstytojai, kaip Goethe, 
Schilleris, Herderis, Wagneris ir 
kiti, jaunystėje priklausė akade
minėm korporacijom, o senatvė
je su ilgesiu prisimindavo savo 
studentiškas dienas.

Vilniaus Universitetas

Lietuviško studentiško gyveni
mo istorija yra ankštai susijusi 
su XVI a. vidurio Vilniaus url^' 
versiteto, tuo metu vadinamo 
Alma Academia et Universitas 
Vilnensis Societatis lesu, įkūrimo 
istorija, kuri prasidėjo tada, kai 
Vilniaus vysk. Valerijonas Pro- 
tasevičius, susirūpinęs kolegijos į- 
kūrimu, pradėjo ieškoti pirkti ar 
statyti būsimai kolegijai namus. 
Karaliaus ir Didžiojo Kunigaikš
čio sekretorius Mikalojus Jasins
kis sutiko parduoti vyskupui sa
vo namus, stovėjusius tarp šv. Jo
no bažnyčios ir vyskupijos kuri
jos. Vyskupas V. Protasevičius su 
mokėjo iš savo sutaupų 10,000 
florenų, išleido dar porą tūkstan 
čių įvairiems vidaus pertvarky
mams, įrengė namuose koplyčią 
ir testamentu užrašė būsimajai 
kolegijai visą savo asmeninį tur
tą.

Užbaigti rūmai buvo gražūs, ir 
vyskupas jais labai didžiavosi. At 
likęs paruošiamuosius darbus, jis 
kreipėsi laišku į provinciolą tėvą 
Lauryną Maggio, kviesdamas tė-

Studentiškų tradicijų būta į- 
vairių, jų įstatai formalūs ir griež 
ti. Kiekviena korporacija didžia
vosi savo spalvom, regalijom, ke 
puraitėm, perpetinėm juostom, 
rapyrom ir herbais. Nauki nariai vus jėzuitus priimti fundaciją ir 
buvo vadinami “fuksais” arbaįkurti kolegiją.

lietuviškai “jauniais”, už metų 
po ypatingų ceremonijų buvo pa 
keliami į “spalvūnus” (buršus). 
Baigę mokslus, kaip jau minėjau,

Senojo Vilniaus universiteto istoriniai antspaudai

neįstengiau užmegzti, bet jau įs
tengiau žengti žingsnį ton pusėn, 
užmegzdamas dialogą su savim”.

J.B.

Draugovės šventė

Vasario 2 d. buvo suruošta stu 
dentų ateitininkų Chicagos drau
govės šventė. Naujiena buvo ta, 
kad šventė įvyko privačiame bu
te, kur draugovės dvasios vado 
tėvo Kęstučio Trimako, S.J. bu
vo atnašaujamos ir šv. Mišios. 
Mišių metu kandidatai davė įžo
dį, pasižadėdami dirbti ir tarnau
ti Dievui ir Tėvynei.

Sustiprėję dvasioje, neužmiršo
me ir kūno: merginos paklojo 
ant stalų apetitą keliančią vaka
rienę. Čia raginti nieko nereikė
jo. O po to sekė diskusijos ide
ologiniais klausimais ir nesibai
giančios liaudies dainos...

Vis dėlto buvo jau sekmadie
nio vakaras. Tad ilgiau užsibūti

la. Po paskaitų, komeršų, nugė- 
rimų smuklėse, dažnai vykdavo 
muštynės tarp studentų ir mies
tų sargybinių. Laikui bėgant “fi- 
listinais”, vėliau “filisteriais”, bu 
vo pravardžiuojami visi už uni
versiteto sienų gyvenę prekybi
ninkai, civiliai tarnautojai, karei 
viai ir net studentai, baigę uni
versitetą. Ir taip iki šių dienų kor 
porantas, baigęs universitetą ir 
dirbąs savo profesijoje, tituluoja
mas “filisteriu” arba Vokietijoje 
ir Austrijoje — “Alter Herr”.

XIX amžiuje Europoje vyko di
džiulės valstybinės, kultūrinės ir 
civilizacinės permainos. Po napo 
leoninių karų formavosi centri
nės Europos valstybės, kaip Vo
kietija, Austrija ir Italija. Keitėsi 
senosios Europos veidas, kėlėsi iš 
pavergimo naujos tautos, gi šiau
rės rytuose baltai, lenkai, čekai 
siekė laisvės.

Universitetuose, Europos moks

ir laiko stokojo, nes pirmadienio 
ryte vėl visų laukė universitetų 
auditorijos ir darbas.

tam mokslą baigusiam asme
niui, kuris buvo akademinės kor
poracijos nariu. Kiti mokslus bai 
gę, bet korporacijai nepriklausę 
asmenys, buvo vadinami diplo
muotais, bakalaurais, magistrais, 
daktarais ir panašiais jų akade
minio statuso laipsniais.

Studentai, susirinkę savo mė
giamoje smuklėje, atšvęsdavo vi
sus svarbius universitetinius įvy
kius prie putojančio alaus baka- 
lo, dainuodami apie niekniekius, 
profesorius, apie išdaigas, gėri
mus ir merginas. Čia vykdavo, 
prisilaikant specialių formalumų 
ir tradicijų, metinės šventės — 
komeršai su iškilmingom gies
mėm, priesaikom tėvynei ir am
žinai draugystei.

Iki šių dienų korporacinis gy
venimas išliko beveik visuose Eu 
ropos universitetuose, išskyrus 
Angliją bei diktarūrinės santvar
kos valstybes.

Tradicijos, išsivysčiusios am
žių bėgyje, yra skrupulingai iš
laikomos. Tai yra centrinės Eu
ropos universitetų gyvenimo stip

j.b. rybė, o taip pat neišskiriama eu-

Linksma lietuviškoji studentija... Nuotrauka Vytauto Maželio

\ VO
v 1 w

Pirmoji jėzuitų grupė, vado
vaujant austrui tėvui Pranciškui 
Sunyer, atvyko į Vilnių 1569 m. 
Netrukus prasidėjo ir kolegijos 
mokslas.

Tačiau kolegijai tapti unive.J 
tetų reikėjo paties karaliaus lei
dimo. Todėl vyskupas Protasevi
čius, palaikomas savo padėjėjo 
vyskupo Jurgio Radvilos (Livo
nijos vietininko, vėliau kardino
lo) kreipėsi tuo reikalu į Lenki
jos karalių ir Didįjį Lietuvos Ku
nigaikštį Steponą Batorą. 1579 
metais Steponas Batoras suteikė 
kolegijai Privilegium Universitu- 
tis teisę teikti gradus seu bacca- 
laurem, seu magistrorum, seu li- 
centiatorum, seu doctorum (in 
iurecivili).

Universiteto gynėju buvo pas
kirtas šviesios atminties žemaičių 
vyskupas Merkelis Giedraitis (et 
alios episcopos Samogitiae), o pa 
čiu universiteto kancleriu tapo 
vyskupas Protasevičius.

Ir 1579 metais, pačiam Stepe 
nui Batorui atvykus į Vilnių, ka
rališkuoju aktu “In Nomine Do
mini” buvo tai mokslo instituci
jai suteiktas Alma Adademia et 
Universitas Vilnensis Societatis 
lesu vardas.

Profesoriai ir studentai sutiko 
Steponą Batorą nepaprastai iškil
mingai. Pagrindinis iškilmingas 
pasveikinimas įvyko prie šv. Jo
no bažnyčios ant specialiai pada
ryto podiumo, kur stovėjo profe
soriai, dvasiškiai, studentai, orkes 
tras ir dainininkai.

Pagal tų laikų papročius stu
dentai organizavosi pagal kilmės 
vietas etninėm grupėm arba pro
vincijom, todėl naujai paskirtas 
universiteto rektorius jėzuitas, po 
litinis veikėjas, žymus pamoksli
ninkas Petras Skarga pasveikino 
karalių visų 10-ties provincijų 
vardu. Vokiškuose universitetuo
se tokios provincinės grupės buvo 
vadinamos Landsmannschaften. 
Studentų vardu lotyniška prakal
ba sveikino jaunasis Jonas Karc^/ 
lis Katkevičius, vėliau pagarsėjęs 
karo vadas, sumušęs Salaspilyje, 
Latvijoje švedus, besiveržiančius 
į Lietuvą.

Tais pačiais metais vyskupas 
V. Protasevičius nupirko mūrinį 
namą Bernardinų gatvėje ir įstei 
gė studentų bendrabutį, gavusį 
Valerijono (vyskupo vardo) bur 
šos pavadinimą, o studentai dėl_ 
to gavo buršų vardą. Čia tenk,' 
pažymėti, kad universitetų istori 

'-kai ir tyrinėtojai savo knygose 
dažnai pabrėžia buršo ir filisterio 
žodžių kilmę, pareinančią iš Pa
baltijo universitetų.

Vilniaus studentai, dėkingi vys 
kupui už galimybę naudotis ben 
drabučiu, patarnaudavo mišiom 
ir giedodavo Vilniaus katedroje. 

(Tęsinys bus sekančiose 
“Akademinėse prošvaistėse”)
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