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Blizgesys, nuolaika ir ekonomija
Bevartant vlena3 gražiau, ki

tas prasčiau išleistąsias naujas 
mūsų k yy. s, prisimena ir po
kario metai Vck cčijos lageriuo- 

Tenykštei mūsij spaudai ta
da tikrai trūko blizgesio. Bet 
rašto nepritrūko. Spaudą turė
jome net gausesnę, gyvą ir jud
resnę, leistą tada net rotato
rinis, šapirografais, rankraščių 
tęsėm, prastam popieriuje ar 
sieniniuose lapuose. Kam tada 
rūpėjo blizgesys? Svarbi buvo 
b dra laisvos spaudos nuotai
ka kū"yba, judėjimas, o gal tik 
idealas ?

Atrodo, lyg tada jau suprato
me, kad prieš Gutenbergą buvo 
dar sunkiau. Juk kiekvienas su
kurtas rašto lapas — jo kopija 
3eniau turėjo būti ranka perra
šyta. Sofoklis, Aristotelis, Eu- 
ripidas, Horacijus, net Petrar
ka, Dan'ė ir šv. Raštas (kaip 
šiandieninė pogrindžio spauda) 
dailyraštininkų buvo su prakai
tu dauginami. Spauda tada tik
rai kainavo. Tik turtuoliai ir la
bai ja suinteresuoti galėjo ir 
stengėsi įsigyti perrašytą kū
rybą.

Šiandien gi ar neatrodo, kad 
mes vėl gr žtame j tuos senuo
sius brangios spardos laikus? 
Tiesiog lyg į “papyruso” laikus, 
j atrink ą šaunesnį raidyną, im
ponuojantį popierių, komplikuo
tą ir brangų spausdinimo pro
cesą, išdirbtus- kietus viršelius, 
atitinkančius mūsų jau nelage- 
rinių salonų atmosferą. Kai tuo 
tarpu žurnalai, guarterly’s, kny
gos ir laikraščiai ne tik brangs
ta, bet viduramžiškai vėluoja 
puslapių ir prenumeratorių skai 
čirmi plonėja, leidinių materia
linė pusė nusimeta lyg svori, 
ųuarterly s pasirodo kartą į me
tus. metraščiai tampa trimet- 
raščiais, o kai kurie net premi
juoti veikaliukai pasirodo, kai 
kūrėjas jiatįį juos ąj

r.et atsisveikina su šiuo pasau
liu. Ir ar nesusi venkia tada de
besys, ar nerūgsta stovintis 
vanduo ir ar nea.tsira da savo
tiška ir mūsiškė kartais apmau
dinga, s' alč'ų ir ąsočių, praban
gumo liga, ar net rankos nu- 
mojimas?

Kitaip buvo tuoj po šio karo 
Europoj, kai visko;trūko. Tada 
ne tik mūsų leidiniai, bet net ir 
upiversite o profesorių paskaitų 
užrašai visur dailyraščiu rota 
to • ų lapa’s buvo pigiai leidžia
mi. Šiandien Amerikoj atsirado 
“pu'p” vadinami pigūs metodai, 
o teks N. Y. Review of Book's 
stebuklus padarė savo pigumu 
kokybe ir kiekybe, nulipdamas 
ant paprasto laikraštinio popie
riaus. Čia net universitetų žur
naliukai, knygos, atmušami ro
tatorium, xerex ir kt. pigiom 
priemonėm, nesustoja, bet vis 
išeina. O mūsuose tokios pana
šios spaudos geru pavyzdžiu 
yra, nors ir retokai pasiredąs,,
studentų ateitininkų leidžiamas'. 
“Gaudeamus”.

Bet gul vis dėlto reikia ir mo
numentalumo ? Kartais repre
zentacijos. Negi lengvai žengsi 
vieną ar du laiptus žemiau, O 
gal kai a ir nuotaika? Juk tik 
senovėje žodis buvo daug brau- j 
gestis už spaudos meną?

Bet gal dar ir nuotaika pasi
kels? Gal idealas ir judėjimas 
nuo jos dar atgis, kurie, prisi
menant pokarinius laikus, vis 
dėlto buvo kur kas gyvesni, 
žiūrint į juo3 šiandien pro iš- 
taig ngų rezidencijų langus.

O kaip su impoza-tiškais vir
šeliais, kai kurie klausia? Ar jų ' 
taipgi atsisakome? Teko girdė
ti, kad čia yra net sienų su nu
paišytais netikrais knygų vir
šeliais. Ateina min'in net ame
rikiečio rašytojo Fitzgerald 
“Great Gatsby” herojus su jo

LIETUVOS VALSTYBINĖ OPERA,
kaip muzikinio gyvenimo

veiksnys neprikfeusomoįe
Lietuvoje

VLADAS JAKUBĖNAS

Lietuvos Valstybinės operos premjera 1920 m. gruodžio 31 d. Kaune— G. Verdi “Traviata”: Violeta — Adelė Galauaienė ir Alfredas — 
K'prari Petrauskas.

i Šio straipsnio p’adžioj reikalin
ga kiek pasiaiškinti: jis yra rašy

bas asmens, kuris nebuvo surištas 
įsu Valstybine opera nei tarnyba, 
'nei kūryba; kuris savo publicisti
nės ir visuomeninės veiklos lai- 
jkotarpiuose nebuvo fanatišku o- 
peros gerbėju ir net savo straips- 

'niuose yra kartais pasisakęs kiek 
priešinga kryptimi.

Truputį autobiografijos. 1920- 
21 m. mokslo metais man tekt 
persikelti iš Biržų į Kauno “Auš 
ros” gimnazijos VI klasę, karti 
įstojant į tada dar J. Naujalio 
bet netrukus suvalstybintą, muz' 
kos mokyklą.

Kaunas tada gyveno sunkiu, 
kiek romantišku, bet primityvii 
vos susikūrusios valstybės laikino
sios sostinės gyvenimu. Gimnazi 
joje žymi mokinių dalis buvo kiek 
vyresnio amžiaus, dalyvavę kovo
se su bolševikais ar be’montinin- 
kais. Visi lietuviško policinio ir 
kultūrinio gyvenimo reiškiniai 
buvo nauji, įdomūs ir mieli. Mu
zikinis gyvenimas irgi buvo itin 
gyvas: gausu buvo koncertų, vi
suomet pilna publikos. Garsėjo 
vos susikūręs, bet jau puikiai 
skambąs J. Štarkos choras, gau
siai pasirodydavo iš Rusijos sugrį
žę dainininkai ir. keletas instru
mentalistų. Jų tarpe prasikišo ba- __  ________
tritonas Bieliūnos, tada dar mezzo darė tikrais herojais. “Pakelsim, 
sopranu dainavusi VI. Grigaitis- pakelsim mes taurę linksmybės!”, 
nė, tenoras J. Byra; netrukus, j “Užmiršai tėvų kapus” skambėjo 
kaip meteoras sužibo Kipras Pet- visu": moksleivių, valdininkų, net 
rauskas, koncertavęs kareivio - sa- jr lenkiškai kalbančių vežikų lū- 
vanorio uniforma. Apie ruošiamą 
operą daug neteko girdėti.

Vėlai rudenį beveik visi klasės 
vyrai išvyko į pafrontę kaip šau
lių būriai apsaugai nuo lenkų par 
tizanų. Kalėdų atostogas teko pra
leisti Biržuose. Sugrįžus 1920 m. 
sausio mėn. į Kauną, kultūrinė 
atmosfera buvo gerokai pasikeitu
si mieste; visi tekalbėjo apie nau- x I ___________
ai gimusią operą. Netrukus teko j ėjusi M. Petrausko “Birutė” ir di-: metais. Ilgai nebuvus krašte, įs- 
šgirsti berods antrą “Traviatos” džiai pasisekusi - “Rigoletto”. | pūdžiai buvo nauji ir, po užšie-
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spektaklį. Įspūdžio būta didelio. Kiek prisimenu, jau tada ope- 
Blankioje provinciališko miesto ros sąskaiton buvo pradėjęs ma- 
aplinkojo sužibo kažkas, kas pri-1 žėti koncertinis miesto gyvenimas, 
minė stambiuosius didmiesčius. Puikusis J. Smarkos choras buvo 
Kip as Petrauskas, A. Nezabitaus- 'visas įjungtas į operą.

1 ' ' ' ’ Persikėlus sekančiais metais į 
Biržus, o vėliau ilgesnį laiką stu
dijuojant muziką užsienyje, pra
džioje Rygoj, vėliau Berlyno Vals
tybinėje muzikos akademijoje, 
mūsų operos plėtotę teko stebėti 
tik apsilankymuos, pravažiuojant 
atostogoms iš Be~lyno. Tačiau tik
ro mūsų muzikinio gyvenimo privačią latvišką operą, turėjo se- 
vaizdo nebuvo progos patirti.

Sugrįžus 1932 m. į Kauną ir 
įėjus, nors pradžioje kukliomis są
lygomis, į Kauno Konservatorijos 
mokytojų personalą, teko pradžio
je plačiai pasinerti žurnalistinėje 
ir kultūrinėje-visuomeninėje veik-

kai'ė - Galaunienė(Violeta), tada į 
turėjusi gražų, deja greitai praras
tą, koloratūrinį sopraną, J. Bieliū
nas (Žermonas - tėvas) — pasi-

nio studijų, buvo su kuo juos pa
lyginti.

Su Ryga, irgi naujos valstybės 
— Latvijos sostine, buvo tekę ge
rai susipažinti. Sis miestas turė
jo gan senas vokiškas, o taipgi ir 
latviškas kultūrinio gyvenimo tra
dicijas; ten nebuvo viskas kuria
ma iš naujo; at’odė, kad viskas 
tik toliau tęsiama naujose, geres
nėse sąlygose. Latviai nebuvo per
gyvenę spaudos draudimo; dar 
carui valdant, jie 1912 m. įkūrė

posc. Lietuvių kalba, kaip kad 
anksčiau Europoje italų — Kau
ne pasidarė operos ir dainavimo 
kalba.

Prabuvus Kaune dar vienerius
1921-1922 mokslo metus, opero-lloje. Jaunos valstybės sostinės at- 
je buvo pastatytas A. Rubinstei- mosfera tuo metu jau mažai te- 
no“Demonas”, be pasisekimo pra- turėjo bendro su vargingais 1920

šgirsti berods antrą “Traviatos” džiai pasisekusi - “Rigoletto”.

Lietuvos Valstybinis teatras Kauno nepriklausomybės laikais, šiuose rūmuose prieš 50 metų — 1920 m. 
*4 ’k-T’ yiriiiilįUit. G .

čiau visuomenės akyse chorinis 
dainavimas nebeturėjo didelio 
prestižo. Naujai išaugusiai lietu
viškai visuomenei, gausiai lan
kančiai operą, tuo metu buvo sve
tima idėja, kad gali būti vien or
kestro koncertas be dainininkų 
scenoj, arba vienas dainininkas 
gali užpildyti viso vakaro progra
mą. Simfoniniai koncertai su už
sienio dirigentais buvo kartais ir
gi rengiami, tačiau šiaip jiems 
ruošti sąlygos nebuvo palankios: 
operos orkestrui, nors jis nebuvo 
perkrautas darbu, operas statant 
du ar triskart savaitėje, bet ma
žame teatre nebuvo patalpų repe
ticijoms. Bandymai konservatori
jos iniciatyva ruošti kamerinius 
koncertus neišsilaikydavo dėl ma
žo publikos lankymosi. Buvo pio
nierių solistų — pirmon eilėn 
Vincė Jonuškaitė —ruošusių kar
tais dainų rečitalius; atsilankyda-

nokų tradicijų turinčių chorų, 
'pasižymėjusių rečitalistų daini
ninkų, keletą smuikininkų ir pia
nistų. 1919 m. įsteigtoji Latvijos 
Valstybinė opera buvo aukšto ly
gio, bet ir šalia jos Rygos mu
zikos gyvenimas buvo gyvas ir į- 
vairus.

Priešhitlerinis Weimaro respub
likos laikų Berlynas buvo tada 
pats didžiausias muzikos centras Ivo tik mažas muzikų ir pažįsta- 
Europoje. Garsioji Filharmonija mų būrelis. Ir kukliausiomis sąly- 
su dirigentais Furtwaengleriu ir 
Bruno Walteriu, trys (vėliau tik 
H”) operos teatrai; viena garsiau
sių muzikos akademijų su dauge
liu pasaulinio garso profesorių, 
kaip pvz. pianistas, Beethoveno 
interpretatorius, Athur Schnabel, 
arba kompozitorius Paul Hinde- 
mith. nepaprasta daugybė įvai
riausių koncertų — visa tai trauk
te traukė į Berlyną studentus ir 
menininkus iš Europos ir Ameri
kos.

Kaune teko susidurti su savo
tiška, specifine atmosfera. Muzi
kos gyvenimas čia išaugo visai 
naujai, nesant ankstyvesnių tra
dicijų nei Kauno mieste, nei mū
sų visuomenėje. Muzikinis gyve
nimas pasidarė absoliučiai domi-; tu muzikos reikalu susidurdavo su 
nuojamas Valstybės teatro, kuria-1stereotipiniu atsakymu: “Mes rė
mė tilpo opera, baletas ir dra-|iniame meną (t.y. Valstybės te
ma. Visos kitos muzikos šakos bu- atrą) stambiomis sumomis. Ki- 
vo neaktualios ir daugiau ar ma-! tiems reikalams numatytų lėšų 
žiau merdėjo. Gyvavo keletas ne-, nėra”. Nemalonu, bet tuo metu 
blogo lygio chorų: Saulių sąjųn- nenoromis piršosi palyginimas 
Sotu uucjiAfc ii kit., ų-i-^ —. (Nukelta, j 2 p§l.) .------

gomis mažoje Konservatorijos sa
lėje suruošti koncertai, sumokėjus 
valstybės mokesčius, buvo surišti 
su nuostoliais. Latvijoje ir Estijo
je Kultūros fondų skiriamomis 
sumomis buvo kasmet reguliariai 
leidžiami savų kompozitorių kū
riniai. Lietuvoje, valstybei įsikū
rus, “Švyturio” bendrovės ir poros 
privačių leidėjų išleisti J. Gruo
džio, St. Šimkaus, J. Kačanausko 
kūriniai davė nuostolių; daugiau 
tuo reikalu niekas nesirūpino. 
Stambesni kūriniai — K. V. Ba
naičio “Sutemų giesmės ir vizi
jos” fortepijonui buvo išleistos pri
vačiomis lėšomis.

Bandymai gauti kokią nors pa
ramą iš vyriausybės vienu ar ki-
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LIETUVOS VALSTYBINĖ OPERA
(Atkelta iš 1 psh»

Valstybės teatro su neproporcin
gai dideliu gegutės vaiku mažų 
paukščiukų lizde, kuriam tekdavo 
kone visas tėvų nešamas maistas. 
Šiuo atveju, laimei, kiti “paukš
čiukai” iš lizdo nebuvo išstumti 
ir, kiek pabadavę, vėliau galėjo 
atsigauti.

♦

Galime drąsiai tarti, kad mūsų 
Valstybės teatras, o ypač opera, 
nuo pat savo įsikūrimo pasidarė 
lyg kažkokia nacionalinė meno 
šventovė. Opera buvo laikoma sa
vaime suprantama aukščiausia 
meno rūšimi, o sugebėjimas para
šyti operą — aukščiausiu kompo
zitoriaus sugebėjimų įrodymu. 
Nenuostabu todėl, kad, mūsų žy
miems kompozitoriams operos vis 
neparašant, iš Petrapilio atvykęs 
ir ne iš karto prie lietuvių prita
pęs J. Karnayičius, 1934 m. su
kūręs “Gražiną”, pasidarė visuo
tinai pripažintu pirmaujančiu 
lietuvių kompozitorium.

šis “gegutės vaikas” mūsų sos
tinėje tikrai buvo puošnus, o ma
žos valstybės maštabu — net gi 
grandioziškas. Pravažiuojant pro 
Kauną iš Berlyno atostogoms, 
dažnai tekdavo išklausyti vieną ar 
kitą operos spektaklį, vos prieš ke
letą dienų buvus Berlyno Valsty
binėje, ar Miesto operoje. Palygi
nimas duodavo pastovų įspūdį: 
kukli, daug mažesnė patalpa, bet 
jokiu būdu nežemesnis menas, likai, turėjo realų pagrindą: mū- 
Mūsų operos choras skambėdavo 
jei ne taip pat, tai kai kur net 
geriau, negu Berlyne. Dainininkų 
lygis irgi neteikė provinciališko 
įspūdžio, o atskirais atvejais, kaip 
Kipro Petrausko, V. Jonuškaitės, 
VI. Grigaitienės, A. Kučingio, I. 
Nauragio ir kit. atveju buvo net 
imponuojantis. Režisūra, dekora
cijos, dainininkų vaidyba kai kada 
būdavo aukštesnio lygio negu Ber 
lyno. Žinoma, tai liečia itališkas, 
prancūziškas ir rusiškas operas, 
kurios mūsų teatrui buvo įkanda
mos ir teatralų bei publikos mė
giamos ir kurios nesudarė ypa'in
gai palankios dirvos vokięJiąrps, 
Berlyno operos teatrų stiprioji pu; 
sė, Kaunui nepasickiaipa, buvo 
platus kitokio žanro repertuaras, 
kaip VVagnerio “Nibelungai”, ar 
“Tristanas ir Izolda” ir kitos rio

, vėlesnės operos, o taip pat ir gau
siai stati mos naujesnės, ar visai 
modemiškos operos, kaip Richar
do Strausso, Belą Bartoko, Al- ‘ 
ban Bergo, Hifldėmitho ir kitų 
modernistų veikalai. Kaune Wag 
nerio atžvilgiu buvo apsiribok . 
“Lohcngrinu” ir “Tamihięcu-u. 
šeriu”. Bet mūsų mažame teat 
rėlyje, aprūpintame sukama sce
na pertraukoms sutrumpinti 
(kurios neturi dar ir šiandien Chi 
cagos Civic Opera rūmai), su 
kukliu, bet švariai muziką išgro 
jančiu orkestru ir dažnai aukšte 
meniško lygio dekoracijomis bu 
vo teikiamas imponuojančio ly
gio operos menas. Opera pratur 
tėjo ryškiais solistais; iš Amerikon 
atsirado dramatinis sopranas M 
Rakauskaitė, sugrįžo baritonas A. 
Sodeika; iš savųjų jėgų priaugo 
V. Jonuškaitė, I. Nąuragis, A. Ku
čingis, J. Mažeika, A. Dąmbraųs- 
kaitė ir kit. Dviem koloratūri
niams sopranams greit praradut 
balsą (A. Nezabitauskaitė-Galau- 
nienė ir J. Dvarionaitė-Montvy- 
dienė) šioms rolėms iškilo' E. Kar
delienė. Kiprą Petrauską visose 
pirmose rolėse vykusiai pavada
vo iš Petrapilio atvykęs A. Kut- 
kus. Viso naujo prieauglio Čia 
nesuminėsi. Dirigentų pozicijose 
buvo įgavęs patyrimo. J. Tallat- 
Kelpša ir prityręs,senas Maskvos 
operos dirigentas M. Bukša. Lie
tuvai. esant ant kelio tarp Sovie
tų Rusijos ir Vakarų pasaulio, 
mūsų operai pavykdavo pagauti 
ir net “prisijaukinti” pastoviam 
apsigyvenimui tokias tarptauti
nio dydžio meno jėgas, kaip daili
ninkas M. Dobužinskis, gyvenęs 
Kaune, buvęs ne tik Kauno Vals
tybės teatro, bet ir Paryžiaus 
Grand Opera pastatymų dekorą 
torium.

Mažesnio masto, bet irgi aukš
to prityrimo ir skonio buvo ilga ' 
mėtis operos režisierius Pavlovs-. 
kis ir keletą metų dirbęs D. Arbc 
ninas.

Olekos Žilinskio direktoriavi 
mo laikais Valstybės teatrui tei
kė prestižo tiek jo paties vaidy 
ba ir režisūra, tiek jo pakviestom 
rusų emigrantų meno jėgos: ak 
torius ir režisierius M. Čechovas, 
o taipgi ir aukšto lygio baletinin- 
kų trijulė — Zvierjevąs, Obucho- 
vas ir Karsavina. Visa tai kaina 
vo pinigų, bet davė įr rezultatų.

Galime taip pat drąsiai tarti, 
kad šis išimtinis operos prestižas, 
specifinis jaunai Lietuvos respub-

(Atkelta iš 1 psl.) 
monumentalia brangių knygų 
bibliotekėle, kurią, neskaitęs, 
jis taip išdidžiai rodė savo my
limajai, bet vis tiek jos savo 
turtais ir brangiais knygų vir
šeliais nepaviliojo. Neužmirški
me taipgi, nors ir kaip besi- 

I steng ūme užmiršti, kad esame 
dar išeiviai, tad judėjimas ir 
idealas mums turėtų būti daug 
artesnis už paviršiaus spindu- 

. liavimą ir auksinį rašalą.

Į Tel. ofiso HE 4-5819. re*. 388-2233

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tlK 

j susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta, perBmč 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Stree.
TEL. Uit 0-2400

Vai. pagal susitarimu: Pirmad. ii 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk- 

j tad 10-4: šeštad. 10-2 vaL

I Ofs. 735-4477. Re*. PR 8-0000

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
I ORAWFORD MEDICAL- BUILDING 

0440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimo

Kas iš puošniausios knygos, 
jeigu ji bus įsigyjama tik kaip 
dekoracija, o ne skaitymui. Bet 
jeigu puošni knyga mieliau ir 
dažniau skaitoma, tebūna ji to
kia. Jų visokių ir turime. Tad 
ir teisinimasis, kad lietuviškos 
knygos vienam yra per prastos, 
o kitam per daug liuksusinės, 
yra grynai fariziejinis. Knyga 
prašo iš mūsų tik nuoširdumo, 
pati mums visada tokia būda
ma. P. Min.

G. Rjzet operos “(Įai-ron^ spektaklis 1931 metais Lietuvos Valstybinės operos sienoje, Kaitinę. Trijų vy
rų grupėje kairėje, piltais iš kairės —< AleksandrasKutkus ir antras — Antanas Kučingis. Dekoracijos 
dail. Aleksandro Benois.

i- ■ ' M . rllIM ■ *1? Ki liF

i

,sų operos teatro lygis tikrai bu- 
jvo aukštas, o mažos valstybės 
mastu — išimtinis ir neįprastas.

Kartu gi šis operos kolosas, 
puošniai ir kiek neproporcingai 
išaugęs, čiulpė į save geriausias 
muzikines jėgas ir stambią vals
tybės paramą. Per pirmutinius vaidmenį čia turėjo spaudos kam- 
keliolika mūsų valstybės gyvavi- ■ panija, kurioje iniciatyvos griebė 
mo metų buvo suvėlintas ir ap- si plunksną valdą kompozitoriai 
stabdytas kitokių mūsų sričių au- K. V. Banaitis, St. .Šimkus, VI 
girnas, kaip chorų kultūra, dai- ’ 
nininkų rečitaliai, instrumentali- 
nių solistų bei kamerinių ansamb
lių koncertai. Tuo būdu netiesio
giai buvo mažinamas ir kūrybir 
nis akstinas kompozitoriams; 
mažai tebuvo vilties pačiam iš- 
gi.Ti.ti-ar. tasti kldusytojų, parašius 
sudėtingesnę solo dainą ar, choro

v kūrinį. pažymėti, kad J.
§ arkos'Vedamas, aukšto lygio pa
siekęs operos dioras, kuris, butų to,' K. Kavecko vedamas, atlikę 
galėjęs nors kartą per mctfe^'šu- Tcfkftncė'rtihcs 'išvykas į Švediją 
ruošt koncertą, supažindindamas ir Į Paryžių, Jaunalietuvių, ved. 
visuomenę su Stambesniais pa- K. Griauzdės; Studentų Ateitinin- 
aūliriėš ■if šąVošios chorinės li- kų, ved. Ą. Makačino. Chorai 

‘era'ūros kūriniais, buvo visiškai pradėjo griebti ir nugalėti sunkes- 
• atitraukęs iš koncertinės veiklos.

■ l’uo, pačiu laikų aukšto lygio Ry- 
ęds operos choras laikė savo pa- 
eiga suruošti per metus vieną 
lu imponuojančius koncertus.

Jakubėnas. Žymios paramos su 
silauktą iš didelio muzikos mėgė 
jo Švietimo ministerio K. Masi
liūno. Bet... ir savaime augo ir 
dygo; naujos jėgos; nauji susido
mėjimai. Žymiu įvykiu buvo N. 
Martinonio su Šaulių centriniu 
choru įvykdytas W. A. Mozarto 
“ftėąuiem’’ pastatymas Valstybės 
teatre su orkestru. Pradėjo kilti 
i- Įriti chorai: V. D. Universilę

I
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Ofiso HE 4-1818. Re*. PR 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAt 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Pirm, ir penkt. 2 — 8 p. p.

Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 
ir 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. iki 12 <1

D:R. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“čontact linses”
Vai. pagal susitarimu. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
rei. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimu.
Trečiadieniais uždaryta

Telef. 423-2660

0 R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
vai pLiiiiuu., anirud., ketvirtad 1- 
penktad. u v. r. iki 9 v. v. Treč. it 
veštad b v. r. iki 3 vai. popiet.

Antanina Dambrauskaitė — viena iš pi.Uaujančių n:priklaus:mis 
Lietuvos Valstybinės operos solisčių — R. VVagnerio ‘ Lohengrino“ 
Elzi.

Re*. Tel. GI 8-0873

OR. W. M. EISIN EISINAS
\kuAerija ir moterų lig<» 

<tin<*kolotfIne Chruraija
i 6132 S. Ked/.ie Avė., WA 5-!67i 
Į i m landos (Migai suMtarimų, Jei n< 

alMIirpia. skambinti: M t 3-0001

Ofiso tel. Pll 8-2220
Namų - rezid. — PRospect 8-9081

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

VAIKU LIGOS 
2656 W< st 63rd Street

Pirmad . antrad.. ketvirt. ir nenkt. 
nuo 12 iki 3 vai. tr nuo 5 iki h 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs PO 7-60CO Rez. G A 3-7278

DR A. JLNKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVtst 13.d Street
Vai. kasdien nuo 1—4 p. p ir b 
'ki 8 »ai Trečiad. ir šeštad. uždaryta

OfLso Ir buto tel. OLytnpic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
. YDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. I9th Court, Cicero
Vai kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
• r šeštad tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS IAGOS

2715 IVesl 69th Street
Tel. 737-229J-; of so ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By nppolntnicnt)

Jn. LEONAI SEIBUTiS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 West 63rd St.

Vai.: antrad. nuo 1 - 4 popiet 
ketv.rtad. nuo 5-7 vaka e

Ofisu tel. 776-2880; Rez. 448-5545

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

Ofiso tel. REliance 5-44 Iv 
Re*. GRovelliUI 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 ra> 
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak 
•mtr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai p.p 
ir vakarais pagal susitarimą

ncs mūsų kompozitorių dainas; 
prasidėjo pasikeitimai vizitais su 
gretimomis Pabaltijo valstybėmis. 
Po nepavykusios antrosios Dainų 
šventės, buvo pradėta plačiu mas
tu ruoštis trečiajai (ji taip ir ne
įvyko iki 1944 m.). Pradėtos ruoš
ti gimnazijų chorų varžybos ir 
rajoninės dainų šventės; chorinis

c
Persiritus per 1930 metus, 

operinio monopolio būklė pra
lojo pamažu keistis. Tam tikrą dainavimas suaktualėjo, ir chorų

ši

Kiprai) Petrauskas nepriklausomos Letuvos Valstybinėje operoje. 
— P. Čaikovskio “Eugenijaus Oniegino” Lenskis.

i

lietuvių 
spaus-

prasidė-

Jevųemi s.Oęiegins"-ertskis, r K. Petrauskas.

lygis kilo.
Valstybės radiofone pamažu iš

augo B.\ Dvariono pastangomis 
pilnas simfoninis orkestras, kuris, 
jį 1938 m. perėmus J. Kačinskui, 
buvo žymiai ištobulintas. Simfo
niniai koncertai pasidarė aktua
lesniu dalyku. St. Šimkus kurį lai
ką buvo prie Valst. teatro paskir
tas specialiai simf. koncertų di
rigentu. Šiaipgi šiuos koncertus, 
su jungtiniu Valst. teatro ir radio
fono orkestru ruošdavo Filharmo
nijos draugija.

Nuo 1934 m. pavyko išgauti 
nedidelę metinę sumą Švietimo 
ministerijos biudžete 
kompozitorių kūriniams 

Į dinti.
II Pasauliniam karui

jus, lietuvių muzikos gyvenimo 
j struktūra jau buvo gerokai pasi
keitusi: ji buvo kiek “decentra
lizuota” ir, sakytume, sunorma- 
lėjusi. Okupaciniai laikotarpiai 

I čia įnešė naujų pakeitimų. Radio
fono orkestras, perkeltas į Vilnių, 
pasidarė vis daugiau garsėjančia 
Vilniaus Filharmonija, o kartu 
aptarnavo ir vokiečių okupacijos 
metu įkurtą Vilniaus operą. Vil
niuj tuo laiku Filharmonijos kon
certų prestižas buvo nemažesnis, 
o gal net didesnis už operą. Įdo
mu, kad karui pasibaigus, jau 
palikus tėvynę, Vakarų Vokieti
joje ne kartą teko sutikti vokie
čių, kurie iš karo laiko' prisimin
davo Lietuvą... dėl puikių Filhar-

monijos koncertų Vilniuje, ir net 
atmindavo dirigento vardą: “Herr 
Kač... Kač... Kačinskas”.

Kas gi tuo laiku dėjosi su mū-
(Nukelta j 4 Dsl.)

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2«58 West 63rd Street
Vai.: kaBdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
rak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
išdaryta . Ligoniai priimami susftaru- 

Ofiso telefonas: PR 8-8229. 
Re*, telef. VVAlbrook 5-ou7«

Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.. 
Jei neatsiliepia skambuti 374-8012.

DR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-čjoa tr California

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija
„ Tel. 695-0533 — Elgta

425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
55441 S Pulaski Rd

Valandos pagal susitarime
Skambint 585-2525
Telef veikta 24 vai.

Tel. — REliance 5-1811

OR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
3925 W. 59 Street

Vai : pirmad., antrad.. ketvlrtad Ir 
uenktad nuo 12—4 vai. p p 6—8 
rat. vak., šeštad 12—2 vai. p p 
'rečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenne 
"trmad, antrad., kevtrt Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vaJ. p. p. ir nur 
6—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto iki 8 vai. p p
Ofiso telel. RE 7-1168

Re*, tel. 239-2919

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

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

Kasdien — 3 vai. tr 6—8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 tkl 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Tel. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos)

Valandos pagal susitarimu

Ofiso tel. PR 8-7773. Re*. PR 6-4732

OR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street 
Priima tik susitarus

Valandos pirmad., ketv 6—8 vai., 
antrad. 2—4 vai.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto. 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. Ir Sekmad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas Ir re*. 2652 W. 59tli St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Ptrm.. antr.. treč tr 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak 

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA Ui CHIRURGE 
6648 South Aiban.v Avenue

Vai.' pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-6440, re*. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pnlaėki Road
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850 
Vai pirmad.. antrad., penktad. 1-4 
Ir 8-8 v v kčtvrt. 4-8 v. vakaro 
Šeštadieniais ll-i vai. popiet
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Laikas ir Antanas Škėma
Vietoje “Raštų" antrojo tomo recenzijos

Antanas Škėma, RAŠTAI. II tomas. 
Knygoje yra visi scenai skirtieji A. 
Škėmos veikalai: Julijana, Živilė, Pa
budimas, Vienas ir kiti. Žvakidė, Ka- 
lėdi| vaizdelis ir Ataraxia. Copyright 
by J. Škėmienė. Redagavo: A. Lands
bergis, A. Nyka-Niliūnas ir K. Ost
rauskas. Išleido Algimanto Mackaus 
Knygų leidimo fondas 1970 m. L. of 
C. C. C. N. 66-17801. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. Tiražas 
— 800 egz. Knygos kaina $6.00, gau
nama ir “Drauge”.

*

Buvo ruduo mūsų mažame bu
telyje Brooklyne. Senelis buvo 
prapuolęs iš namų kelioms valan
doms, pasiklydo už gatvės kam
po, jį sugrąžino į namus negriu
kas taksistas. Mūsų berniukas nu- 
sivertė laiptais su savo triračiu, 
laimei sprando nenusisukęs. Ir 
kai jau abudu “nusikaltėliai” bu
vo saugūs savo lovose, prie du
rų pasigi'do skambutis — tenai 
Antanas Škėma.

Ne pirmas toksai kartas, kada 
jis atsirasdavo pas mus. Prie ka
vos sujukusi nuotaika kiek sušvel
nėjo. Staiga jisai paklausė:

— Kas yra laikas?
Bandžiau parodyti visą savo 

gudrumą, nubrėždamas laiką tai 
įvykiais, tai faktais, tai istorijos 
slinktimi.

— Tu kalbi apie tai, kaip ma
tuojamas laikas, valandos, minu
tės, akimirkos, metai šimtme
čiai, bet tu man pasakyk, kas y- 
ra laikas iš esmės?

Mūsų pasiklaidžiojimas fiziko
je ir metafizikoje, ir visatoje, ir 
amžinybėje užtruko gana ilgai. 
Tokie pasikalbėjimai mūsų bute
lyje iki šios dienos visos mūsų 
šeimos minimi kaip patys ge
riausi, neurgrąžinami vakarai.

Vilniuje mums susidraugauti 
padėjo Balys Lukošius. Tai nuo
stabių gabumų ir neišmatuoja
mos fantazijos žmogus. Apie sa
ve jis kalbėjo, kad jo senelis jam, 
girdi, sakydavęs:

— Vaikeli, tu su savo liežu
viu tai marias išlaktum, bet ta
vo pirštai... pasisėsti... Tikras po-

P. J. BAGDAS

sakis kiek stipresnis, bet būtų ne
spausdintas.

Lukošius tuo metu studijavo 
Vilniaus meno akademijoje, jis 
daug įtakos padarė Škėmai, susi
pažįstant su tapybos grafikos ir 
skulptūros menais.

Vieną vakarą jisai pasiprašė 
vietos mano kambaryje prie Kaš
tonų gatvės Vilniuje, kad galėtų 
susirinkti keli draugai, kuriems

Škėma norįs paskaityti savo dra
mą. Veikalas dar ne visai buvo 
baigtas, kai Škėma skaitė jį pats 
mums keliems išrinktiesiems. 
Man susidarė įspūdis, kad veika
lo griaučius lipdant, tenai reta 
proga ir Lukošius savo pirštus 
bus prikišęs.

♦

Susidraugavome mes, praleido
me daugybes vakarų. Ypač atsi- 
mintina buvo, kai mus pasisekė 
pagauti retą Vorobjovo rankraš

tį apie M. K. Čiurlionį. Tai bu
vo habilitacijos darbas docento 
vietai Vilniaus universitete. Pra
rijome jį per vieną naktį. Škėma 
susijaudinęs susidomėjo Čiurlio
nio asmeniu. Bėgdavo į Wrublev- 
skio biblioteką ieškoti literatūros 
apie Vienos secesionistų mokyk
lą, kuri, kaip sakoma, buvusi pa
dariusi Čiurlioniui įtakos. Ieško
jo kontakto su Kymantaite-Ciur- 
lioniene. Karas nutraukė visus 
šiuos jo darbus bei rūpesčius.

♦

Vilniaus teatras, kuriame dir
bo Škėma buvo tikrai nuostabi 
institucija, gal visai tokia vienin
telė. Toje scenoje buvo pastatyta 
daugybė veikalų įvairiausių dra
maturginių krypčių ir šakų. Per 
tuos metus ten buvo statomi lie
tuviški, rusiškieji komunistiniai 

(Nukelta j 4 pusi.)

LESIA UKRAINKA
NE, NENUGALĖSIU...

Antanas Škėma B. Lukošiaus piešinys plunksna 1942 metais

Po Taraso Ševčenkos, žy
miausia ukrainiečių poetė, Le
sia Ukrainka (tikruoju vardu 
Larisa Kosač) gimė 1871 m. va
sario 25 d. Volinijoj, ukrainie
čių bajorų veikėjų šeimoje. Ji 
buvo išauklėta ukrainiečių tau
tinėje dvasioje, išmoko klasiki
nes ir kitas žymiąsias kalbas. 
Poeziją pradėjb įkurti, beeidama 
12 metus. Tačiau nuo pat tra
pios jaunystės ligi ankstybos 
mirties (mirė tesulaukusi 43 
m.) ji kentėjo nuo anais laikais 
nepagydomos kaulų džiovos. Iš
tisus mėnesius turėjo gulėti lo
voje, ieškoti pagalbos ligoninė
se, važinėti į kurortus, pakelti 
sunkią operaciją, kęsti skaus
mus, prarasti galimybę norma
liai gyventi ir dirbti, atsisakyti 
asmeninio gyvenimo ir aktyvios 
visuomeninės veiklos.

Tačiau negaluojančiam jau
nos poetės kūne glūdėjo nepa
prastas ryžtas, stipri valia Ir 
didvyriška dvasia. Sunkiausiom 
fizinių kančių valandom Lesia 
neišleisdavo plunksnos iš rankų, 
nekrisdavo j nusiminimą, nesi
davė palaužiama ir laikėsi ligi 
paskutiniųjų. Tokiom valandom 
ji sukūrė savo garsų eilėraštį 
“Contra spem spero”, jame iš
sakydama savo nepalūžtamumą 
ir drąsą, o taip pat norą gyven
ti. Visas jos gyvenimas buvo

Poetės šimto metų gimimo sukaktį minint

dvikova su savo baisia liga. 
Kaip vienas jos biografas pažy
mi: “Reikia tik įsivaizduoti tą 
skausmingą gyvenimą, kai su 
kiekvieneriais melais jos kan
čios ir skausmai vis didėjo, ir, 
to nepaisant, jos kūrybiniai lai
mėjimai vis stiprėjo, kad su-
prastume Lesios gyvenimo tra
gediją.

Kartu su tuo ji, galima saky
ti, buvo viešnia savo tėvynėje. 
Ligai vis labiau įsigalint, žiemos 
metu ji turi važiuoti į Krymą, 
ar į (Italiją, ar į Egiptą, ar pas 
garsius Vakarų Europos gydy
tojas. Kai 1913 m. ji atvyko į 
Kijevą ir ukrainiečių visuome
nės buvo iškilmingai priimta, 
vienas tos šventės dalyvis rašė, 
kad buvę neišpasakytai graudu 
žiūrėti į ją, išblyškusią, su pil
nom rankom gėlių, su kupinais 
energijos žodžiais ir mirtimi 
akyse. Tuoj po tų iškilmių ji 
mirė 1913 m. rugpiūčio 1 d.

Carinės Rusijos laikais Ukrai
nos būkflė buvo labai sunki. Dar 
T. Ševčenka vaizdavo Rusiją 
kaip šalį, kur “nuo moldavų iki 
suomių, visos tau'ybės tyli.” Tą 
patį rašė ir Lesia Ukrainka, pa
žymėdama, kad “šitoje nelais
vės priespaudos šalyje žmonėm

žinias skelbia grandinių žvangė
jimas.” Kitoje vietoje sako: 
“Rusai smurtu bruka žmonėm 
svetimą kalbą, priešišką ideolo-
giją. Jie badu, kalėjimais, ištrė
mimais, katorgos darbais naiki
na mūsų tautos žiedus — jauni
mą. Mūsų tėvai jau guli po pa
matais jų įžūlių šventyklų. Rais
tai užversti mūsų nelaimingų 
protėvių lavonais”.

Didžiausių aukų ir kančių kai
na poelė nori įkvėpti ukrainie
čiams tėvynės meilę ir veiks
mingą pasiruošimą kovai už sa
vo krašto laisvė ir garbę. Žy
miausios jos kūrinių pagrindi
nės mintys nukreiptos į beato- 
dairinę kovą su priešu. Daugelis 
jos eilėraščių kupini svajonių 
apie nepriklausomą Ukrainą. 
Lesia buvo nepaprastai aktyvi. 
Ji veržėsi į veiksmingą kovą 
prieš tautų kalėjimą — Rusijos 
imperiją. Kaip žinome, sveikata 
jai neleido dalyvauti tokioje 
veikloje. Užtat visą savo ener
giją, visą savo nepažabotos dva
sios jėgą ji sudėjo Į poetini žodį 
ir jį padarė galingu ginklu ko
voje už savo idealus.

Visa jos kūryba buvo laimin
gas gilaus idėjingumo susijun
gimas su poetine forma. Jos ei
lėraštis alsuoja ypatinga ener

gija ir jėga, poetinė kalba pa
siekia savo tobulumo viršūnės. 
Ji atneša į ukrainiečių literatū
rą naują tematiką, naujas idė
jas, naujas problemas ir naujas 

! menines priemones toms idė- 
| joms išsakyti; savo poetinėje 
| kūryboje ji išnaudoja gražiau- 
I sius Vakarų Europos literatūri- 
I nius laimėjimus; strofines for- 
i mas, laisvus eilėraščius, impro- 
i vizacijas, "laiškus”.

Gal geriausiai lesios Ukrain- 
kos vietą ukrainiečių literatūro
je nusakė kitas žymus jų poe
tas Ivan Franko, dar 1898 m. 
rašydamas; “Nuo Ševčenkos lai
kų Ukraina negirdėjo tokio 
stipraus, tokio karšto ir poeti
nio žodžio, koks išėjo iš lūpų ; 
tos silpnos, ligotos mergaitės”. 
L. Ukrainkos kūryba, visuotinu 
pripažinimu, yra aukščiausias 
ukrainiečių poezijos ir dramos 
tarp XIX ir XX šmt. laimėji
mas. Nenuostabu, kad ir nūdien 
jos kūryba ypatingai populiari, 
kai ukrainiečių tauta išgyvena 
nepalyginamai žiauresnį, nei ca
rinės Rusijos metu, komunistų 
didžiarusių persekiojimą ir uk
rainiečių kalbos ir kultūros gu- 
jimą. Kaip žinome, Rusijos ir Si
biro priverčiamo darbo stovyk
lose ukrainiečiai dažnai sudaro 
pusę visų suimtųjų.

P. Gaučys

Ne, aš negalėsiu nugalėti
Tos beprotiškos dainos, kuri iš širdgėlos gimė, 
Nej kaukės nemoku ant jos uždėti,
Nei šviesiu drabužiu nemoku aprengti, — 
Nes juodasparnis ir grobuoniškas paukštis 
Taikstosi sužeisti, kai tik noriu ją jėga 
Palenkti. Ei, maištaujanti daina!
Į ką tu nusidavei tokia nesuvaldoma? 
Ir išvaizda ir halsas manęs pakluso.
Aš tyli, rami. Q tu? — Kaip vėjas!
Tau nėr varžtų. Tau vis vien, 
Kad pradėjusi, ugnį įsiūbuosi į gaisrą, 
Kad sutikusi vilnį, ją įsiūbuosi į audrą, 
Kad juodus debesis sujauksi į chaosą, 
Kad vargingą bakūžę, paskutinę prieglaudą, 
Sunkia lavina nustums! į prarają.
Tau vis tiek! Tas tegu verkia,
Kas neapdairiai žiežirbą ant kelio paliks, 
Kas valtį įnoringam vandeniui patikės, 
Kas tamsią naktį išeis į kelią,
Kas menką namelį, paskutinę padangtę, 
Pastatys ant bedugnės krašto, — 
Tu apsigimei sparnuota ir turi skraidyti!

Taip, laisva, laisva daina! Aš nežinau, 
Ar laimei, ar vargui tokia laisvė.
Aš dar nenukaliau jai grandinių; 
Nežinau, kur gauti jom geležies, 
Ir kokioje geležyje jos kalamos.
Tiek tikra — kalsi, nekalsi, 
Ate s laikas, ir jos subyrės. 
Ir pabus išlaisvinta da na, 
Ir išsiverš iš nela svės, kap raudos, 
Ilgai sulaikomos, pritJdytO3 slepiasi 
Š rdies kalėjime.

Neprašykite linksmybių,
Jūs visi, kad liūdnai nuteikia tokia daina, 
Kad nieko malonaus joje nėra.
Ji iš s elvarto 'r nus minimo gimė, 
Už paslėptą skausmą nori atsikeršyti 
Ugr'mi, nuoda's, dviašmeniu kančios kardu. 
Jeigu jum basu, — šal nk tės iš kelio!
Tegul ši dalia pralekia vieniša, 
Kap audra per ledo jūrą.
Jai ne-e kla nei ašarų, nei užuojautos, 
Jai tere k a t k laisvės ir erdvės.
Taip pamišei š įgyja laisvę, 
Kad bėgtų į nežinomybę ligi pražūties...
Lėk a padūkusi daina — saugokitės!
Nes skausmas neturi svorio, jis — ka p mirtis!

AŠ VERKIU

Ukra'na! L'eju ašaras dėl tavęs... 
Aiman! Nieko negelbės šis sielvartas!
Ką laimėsiu šia gil a širdgėla? 
Deja, madas bus pasitarnav mas!

Ai, ašaros karštos — jos degina sielą, 
Jos palieka amž na' išdegintu^ pėdsakus.
Tas kartus gailesys man širdį paėdė, 
Ir jai nebepadeda jokie va štai.

Argi maža mūsų verk'a tokiom ašarom? 
Ar gal m mes, vaikai, l nksmi būti, 
Kai mot na nedal oje ir varge pluša?
Kaipgi čia linksmą žodį berast.?

Sakoma, motinos ašaros karštos, 
Jos kiečiau ir stipriau už akmenį įsminga. 
Nejaugi nuoširdžios, kruvinos ašaros
Jokios jėgos neturi?

UKRAINIEČIU LITERATŪROS 
ŠIMTMEČIUI

Kiekvienoje tautoje, kiekvienoje šalyje 
Gyvas atsiminimas, kad senovėje
Buvo .aukso amžius,
Kai žodis ir daina būva dar gerbiami 
Šio pasaulio galiūnų, ir ne vien tik ant kapo 
Poetams būdavo dedami vainikai.

Už puikias dainas, didingas odes, 
Karaliai siuntė poetams dovanas, 
Jie jų garsą laikė rankoje;
Už grakščius stansus, skambius madrigalus, 
Gražuolės irgi dovanas duodavo.
Dainiai nebuvo išdidūs.

Ir puošniausios dvaro ponios 
Scenoje vaidindavo sumanias tarnaites, 
Kad pačios išgarsėtų ir pasilinksmintų: 
Pati karalienė nusiimdavo karūną, 
Iš aukšto sosto nukopdavo žemyn, 
Kad poetui svajotojui tarnautų.

» -
Dievam prilygo dainiai laureatai.
J'.e išdidžiai dėvėjo puošnius drabužius 
Ponų magnatų draugėje.
Ir netgi jų erškėčiai buvo paauksuoti, 
O grandinės — irgi auksinės!

Taip... kiekvienoje šalyje!
Tik nėra jų pas tave, mano gimtoji šalie! 
Hetmanų laikais buvo dainiai.
Kai kurie jų puikias dainas suposmavo. 
Bet, kaip jie vadinosi ir kur jų kapai, 
Kad, nors pavėluotai, juos pagerbtume?

Jie šalinosi didžiūnų,
Jų akis viliojo kitos sritys, 
Į ponų rūmus nevedė jų kelias, 
Ne odes jie rašė, o liaudies dainas.
Ne stansais garbino mylimos grožį, 
O kukliom liūdnom dainom...

Tas amžinas dainas, vienintelį palikimą, 
Pasiėmė kiti poetai palikuoniai
Ir nuėjo protėvių keliu.
Niekas nenorėjo jų globoti, 
Niekas nenukopdavo nuo sosto,
Kad jiem suteiktų gyrių.

Galvos nevainikuodavo laurų vainiku, 
Erškėčių nedabino nei duknas, nei gėlės 
Kentėjo dainiai vienumoje.
Ant jų nešvytėjo brangūs ka liai, 
Nes ant jų rankų žvangėjo pančiai, 
Ir jie nebuvo auksiniai.

KUR TOS STYGOS?...

Kur tos stygos, kur galingas balsas ...
Kur tavo sparnuotas žod s,
Kad apdainuotų tuos sunkius laikus, 
La me ir nesėkmėm turtingus?

Lai iše'na visi uždaryti kalėjimuose, 
Ir pasirodo erdviose aikštėse,
La! į žmon'ų kalbą kas išverčia
Dainas, kuriom grandinės žvanga.

Jeruzalė turėjo savo Eremiją,
Kuris gedėjo taukuose, 
Kodėl savo Erem'jo neturi 
Mūsų pavergtoji tėvynė?

Amžina ugnim, visų palikuonių siaubui, 
Dantės pragaras liepsnoja,
Dar didesnis pragaras dega mūsų šalyje, —• 
Kodėl mes neturime Dantės?

E', žaibe, griaustinio broli,
Kur tu? Nutrenk juoduosius burtus!
Nors kartą prabilk'me griaustiniu 
Taip, kaip pavasario audros!

ŽEME! ŽEME!

Svetimoji žeme, kok'a man g'mta tu esi! 
Motina Žeme, gelbėk savo vargšą vaiką!
Mane išdavė jūra; Už meilę ats lyg no patyčia. 
Girdi? Vis dar piktu juoku džiūgauja žuvėdros.

Kas tai? Aš žiūriu — ir tu kenti nuo išdavimo? 
Puiki Bizantijos žeme, kaip našlė paprastuose 

rūbuose.
Po sunkia sniego danga tyliai sielvartauja, 

nes saulė,
Mylimoji saulė pamilo varžovą debesį...
Mot na žeme, nurimk! Tegul išdavikišką draugę 
Laikinai paviliojo kitas — vaikai su tavim 

pasiliko, 
Nelaimė, išdavimas ir sielvartas — visa juos 

suartina su tavim.
O kai prisipildys taurė — sugrįš į tavo įsčias. 
Tokios laimės niekad neturi žmogus.
Tu laimingesnė už visus. Žeme, džiūgauk ir 

žydėk.

CONTRA SPEM SPERO

Salin mintys, jūs kaip rudenio debesys! 
Juk dabar auksinis pavasaris!
Argi taip liūdesyje ir aimanose 
Pralėks jaunos dienos?

Ne, aš noriu pro ašaras juoktis, 
Nelaimėje dainuoti dainas, 
Nors ir be vilties, vis vien tikėtis. 
Noriu gyventi! Šalin liūdnos mintys!

Aš nuo pakrypusio lieptelio 
Barstysiu spalvingas gėles, 
Jas barstysiu ir šalčiam siaučiant, 
Ant jų liesiu ašaras karčias.

Ir nuo tų karštų ašarų ištirps 
Toji ledinė, kietoji žievė, 
Gal tada pražys gėlės ir išauš 
Dar ir man linksmas pavasaris.

Iš ant stataus titnaginio kalno 
Sunkų akmenį užkelsiu.
Ir, nešdama tą baisų svorį, 
Linksmą dainą dainuosiu.

Ilgą, tamsią, skurdžią naktį 
Nei akimirkai nesumerksiu akių, 
Vis ieškosiu pranašingos aušrinės, 
Tamsiųjų naktų šviesios valdovės.

Taip! Pro ašaras aš juokiuos, 
Nelaimėje dainuosiu dainas, 
Nors ir be vilties, vis vien tikėsiuos. 
Noriu gyventi! Liūdnos mintys šalin!

Išvertė P. Gaučys



M- nsl. 4 šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 30 d.

Lietuvos Valstybinė opera, 
kaip muzikinis veiksnys

(Atkelta iš 2 pusi.) 
opera? Ji neteko monopolio, 

I kaip “vienintelė aukščiausio me
no rūšis”, bet dėl to ir nesu- 
smuko. Priešingai: laikotarpis, ar- 

[ tėjant pasauliniam karui ir oku
pacijose iki 1944 metų, buvo y- 
pač vaisingas ir kūrybingas. Jau 

i anksčiau iškilęs, iš Prahos studi- 
I jų sugrįžo talentingas jaunas di- 
[ rigentas V. Marijošius, davęs ke

letą ryškių, individualaus atspal
vio pastatymų: G .Verdi “Otelio” 
ir atnaujintą R. Wagnerio “Lo- 
hengriną” (čia į pirmaeiles pri
madonas iškilo A. Dambrauskai
tė). Buvo pastatyta keletas lie
tuviškų originalių operų: A. Ra
čiūno “Trys talismanai”, J Damb 
rausko perdirbta M. Petrausko 
“Egle, žalčių karalienė” ir paga
liau — ypač sunki įvykdyti — 
St. Šimkaus “Pagirėnai’’. Pradė
jo vis daugiau reikštis jaunesnės 
jėgos, jau Kauno Konservatorijoje 
išauklėtos: A. Kalvaitytė, Za
niauskaitė, Z. Pusdešrytė-Adomai- 
tienė, VI. Baltrušaitis, vėliau, jau 
Vilniaus operoje: tenorai Gutaus
kas ir Indra, sopranai Jasaitytė, 
F. Pupėnaitė ir kit. Šiame straips- i 
nyje nėra tikslo paminėti visus 
mūsų operos personažus; dauge
lis jųjų bus praleista ar užmirš
ta. Svarbu išvada: mūsų opera, 
kad ir netekusi ekskluzyvinės pa
dėties, palaikė savo aukštą lygį ir 
rodė gražų naujų jėgų prieauglį. 

Gyvendami Chicagoje, mes 
kasmet galime gėrėtis puikiuoju 
Chicagos Lyric Opera sezonu, 
kur sukviečiamas kone viso pa
saulio dainininkų elitas. Kaip ti
pinga išeiviams, ta proga pažvel- 
giam praeitin. Vis dėlto, kai kū- 
rię įspūdžiai iš Kauno operos pa
statymų pasiliko -nenustelbti. 
“Borisas Godunpvas”, su I. Nau- 
ragiu titulinėje rolėje, su A. Ku- 
čingiu — vienuoliu Varlaamu 
Lietuvos pasienio scenoje, paga
liau su St. Santvarų, epizodinėje 
“dievoto durnelio” rolėje, užbai
giančiu operą v’aitojimu dėl Ru
sijos vargų šių atsiminimų nepa
jėgė nuslopinti Chicagos pasta
tymai su puikiais artistais Chris- 
tovu ar Giaurovu, su “originalo 
kalba” dainuojančiais kitais so
listais ir choru, kurių, ir puikiai 
mokant rusiškai, negalėjai pagau
ti nė žodžio. Abu jau minėti V. I I If aJL 
Marijošiaus pastątytmai — “O.te-, J) Ji
116’,’. if “i/oheįignhas’l; kartais su • •

men” su V. Jonuškaite ir su ne-1 
paprasto vaidybinio ryškumo ka- (Atkelta iš 3 pusi.)
rininku Zuniga — A. Kučingiu; . . „
atskirais atvejais “Tosca” su M. ve,kalai ir vėliau Vakarų Euro- 
Rakauskaite ir A. Sodeika Scar- P°s veikalai. Tenai buvo susibu- 
pio rolėje. “Pikų Dama’’ su pui
kiai sudainuota VI. Grigaitienės 
arija prie kanalo ir K. Petraus
ko “Šiandieną aš, o tu rytoj”... ir 
iš viso pats Kipras Petrauskas, kai 
jis kokio nors “gala” spektaklio 
proga parodydavo savo pilną pa
jėgumą (metams slenkant ai ne
bebūdavo .taip jau dažnai)... visa 
tai yra įspūdžiai, kurie nenublu
ko ir nenublunka, besibastarit po 
platų Vakarų pasaulį ir lankąpt- 
didmiesčių operas. Kauno operos 
teatre glūdėjo kažkokia kolektyvi
nė pakili dvasia, ją iškelianti 
aukščiau, negu daugelis pana
šaus masto operos sambūrių ma
žesniuose miestuose.

sų

Dabartinėj. Lietuvoj, sistemin
gai ir plačiai remiant visas me
no sritis, Vilniaus Akademinis o- 
pęros teatras, kaip atrodo, neuž
ima išimtinos padėties ir taipgi, 
kaip atrodo, nepasižymi, ypatin
gu, kitas sritis prašokančiu lygiu. 
Vilniečių muzikos mėgėjų nuo
monės, kiek teko girdėti, nėra per 
daug palankios nei operos pasta
tymams, nei Filharmonijos kon
certų lygiui. Sprendžiant pagal 
čia girdėtus Vilniaus operos šian
dieninius solistus, Nepriklauso
moje Lietuvoje operos žydėjimo 
metu solistinės jėgos buvo stip- 
resi'š 
u mate Vihuaua upatu 4u.uk-
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A. LINKUVIS

¥

P-

žodį kitą tarti 
mums aktua-

žą įnašą į senųjų prūsų istoriją: 
jis padarė tai, ko lig šiol netesė
jo mūsų istorikai specialistai. Vei
kalas yra daugiau populiaraus, 
kaip grynai mokslinio pobūdžio,

savintis 
gyventus 

Rytų Prūsijo-

D r. Martynas Anysis, SENPRC- 
SIŲ (PRUTHENORUM GENTES) 
KOVOS DĖL LAISVES SU VO
KIEČIŲ RITERIŲ ORDINU nuo 
128C iki 1283 įmetu. Išleido Mažo-i 
Šios Lietuvos Lietuvių draugija 
Chicagoj 1968 m. Veikalas 330 
psl., kaina $7.50, gaunamas “Drau
ge”.

liūs vis dėlto sako, kad pastaty- 
, mų lygis esąs padorus ir profesi

nis. T , i
įdomu, kad lietuvių šviesuome

nės palinkimas į operą, o iš da
lies ir mūsų valstybės įsikūrimo 
laikų prisiminįmai pasikartojo ir 
dabartinėj emigracijoj. Chicagos | 
•Lietuvių opera, nepertrauk
tai veikianti nuo 1956 m., yra iš
imtinio ryškumo ir patvarumo 
organizacija lietuvių tautinėje 
grupėje. Nemaža to: visos Ame
rikos mastu nerasime čia pana
šaus sambūrio, kuris sugebėtų per 
keliolika metų kasmet pastatyti 
po operą, dainuojamą savo gim
tąja kalba su beveik profesinio 
lygio spektakliais.

•

Čia pareikšti istoriniai prisimi
nimai ir įvertinimai tenebūnie 
suprasti kaip priekaištas mūsų o- 
perai ar visam Valstybės teatrui. 
Tai yra tik faktų konstatavimas. 
Būta savotiško likimo. Mūsų jau
noji valstybė kūrėsi nykiame ru
sų gubernijos mieste. Istorinis li
kimas norėjo, kad Petrapilio sce- 

,noje turėjome tikrai neeilinio 
masto dainininką — Kiprą Pet
rauską, kuris visa savo prigimtim 
buvo linkęs į operą, o ne į kon-| 
certinę estradą. Sugrįžęs, tėvynėn, I ir , |§e]Vjjog i^tuvlų operoms susitinkant:
jis panoro kuo greičiausiai sukur-, soijstį Vincė Jonuškaitė ir solistas Stasys Baras. Nuotr. V. Maželio 
ti savąjį operos teatrą. Apie tai 
jau buvo galvojęs. A. Kačanaus-1 
kas, vėliau prie operos neprita- 
pės ir palikę^ istorijoje ne kaip 
dainiųinkas, bet dainų kompozi
torius. K,ipras Petrauskas, savąją 
operą bekuriąnt, sugebėjo būti ir 
režisierium, ir> dainininkų instruk
torium, .ir patarėju dirigentui — 
naujokui (J. Tallat-Kelpšai); pir
mutinį spektaklį įvykdžius, jis su
spindėjo kaip nepaprasto ryšku
mo solistas: tiek dainoje, tiek ir 
vaidyboje, Jo, asmenybė spindu
liavo į kitus, irgi neblogus dai- 
rilninkus; buvo iškart duota kaž- 
kas, ko nei vienoje kitoje srity- ^ag. 
je jaukutė Lietuva dar negalėjo ' 
pasiekti.

Susidaręs išimtinis operos do- lusi opera švietė lyg koks žibin-

minavimas ir laikina absorbaci- 
I ja viso muzikos gyvenimo mažam 
i žemės ūkio kraštui būtų lyg kaž
kas nenatūralaus. Tačiau mūsų 

, atveju tai buvo organiška, savai
minga, niekeno neplanuota, o dėl 
to ir natūralu. O keliolikos me- 

Įtų kitų muzikos sričių augimo su- 
'vėlinimas istoriniu mastu yra i- 
| tin trumpas laikotarpis. Mūsų ga-1 ryškiausiu mūsų muzikinio gyve- 
I bi tauta tai prisivijo vėliau, net
ir dabartinėje Lietuvoje, kur mu
zikos sritis visų mažiausiai duo- 
__ i politiškai reguliuojama.

i Mūsų valstybės pradžioje iški-

liau, nors ir nemokšiškai, bandė 
pasekti ir kiti.

Taigi, tiktai toks teatras turė
jo pakankamai drąsos rįžtis sta
tyti visai naujo rašytojo ir visai 
naują dramą “Julijaną”. Kai kas 
sakosi neatsimenąs, kad tas vei
kalas būtų buvęs teatro meno va.- 
dovybės priimtas ir sąrašas su 
vaidmenų paskirstymu būtų bu
vęs pakabintas lentoje. Vieną va
karą pas mane pats Škėma džiau
gėsi, kad jo veikalas būsiąs pasta
tytas. Lukošius kiek niurzgėjęs 
dėl vaidmenų padalinimo ir dėl 
režisūrinių paskyrimų.

Kiekvienas teatras, pagaliau, 
kaip karaliaus d varąs, Jame pil
na ponių, panelių freilinų ir da
mų. Tenai gausu aktorių juokda
rių, komedijantų ir intrigantų. 
Kam nepatikęs paskirtasis vaid- 

Vilniaus muo, kam nepatikęs veikalo turi- 
— i._1 nqrįjęš prakišti men
kavertį vertimėlį, o kažkas net vo- 

“Julijana” 
šviesos

rę patys gerieji, plačiau pasipe
šę režisieriai, kaip Juknevičius, 
Grybauskas, J. Gustaitis, Vaidilos 
teatrui paskolintas Lukošius ir 
labai anksti šiltine miręs Jak- 
ševičius, kuris savo “Marko mi
lijonų” pastatymu Kauno teatre I 
buvo, pakėlęs didžiausią audrą. 
Ten susibūrė beveik visi talen- 
tingesni aktoriai, tęsdami Vilko-1 
lakto, Jaunojo Teatro ir Vakarų 
teartų tradicijas: Tokiame teatre | 
brendo Škėmos vaidybinis ir 
dramaturginis talentas.

Tame teatre buvo taip daug ir ! 
taip gyvai pulsuojančios fanta- j 
zijos, Bene pats nuostabiausias | 
eksperimentas buvo tą naktį, kai 
uždarame spektaklyje 1 
Dramos teatras pastatė Fausto o- ( nys, kas 
jyeros parodiją. Margarita — ve- 1 
Įėjo rėčkutėje baltinius ir daina-1 kiečiams pasiskundė, 
vo įmantrią Margaritos ariją iš! Vilniaus teatro rampos 
Fausto operos. Pas ją su kieta i taip ir neišvydo, 
šiaudine skrybėle, kaip jaunas a- c x " 
merikoniukaS, prisistatė Faustas. >

Su mažomis išimtimis dabarti
nis Vilniaus teatras propagandi
nės smalos sceną prisipylęs tik 
mastadontais tupinėja. Vargu, ar 
kas nors tenai pasirįš ką nors Škė
mos vaidinti.

Toks spektaklis buvo didžiau-, 
šia naujiena bet kam. Tokį polė- i 
kį turėjo tik tuometinis Vilniaus 
teatras. Spektaklis buvo priimtas 
triukšmingomis ovacijomis. Ta 
parodija nepasidžiaugė operos 
žmonės. Viešai publikai tas spėk-1 
taklis nebuvo pakartotas. Tik pol 
daugelio meti? kažin ką pana- 

AealMridusieJL iiuta lit-ie. Kovaks te- ___ __ .
kviAJuu u Junk uuiaryu*

*

traukiniu važiuoju 
Škėmos šermenis.

Klegančiu
aš į Antano
Nors atvykau laiku, bet. aš esu 
•■•jenų1 vienas jaidojimo įstaigoje

I

tas visai tautai, buvo mūsų 
sididžiavimo šaltiniu ir mus 
rai atstovavo prieš užsienį, 
vien dėl to ji gali būti laikoma 
tautinės stiprybės verksniu, tiek, 
sunkioje valstybinio gyvenimo 
pradžioje, tiek ir toliau, mūsų 
valstybei ir mūsų .operai augant 
ir plėtojantis. Ji buvo ir pasilieka

Aną dieną skaitau žinomo šių 
dienų vokiečių poeto Johannes 
Bobrovvskio (mir. 1965) pasisa
kymą apie senųjų prūsų likimą 
vienos poezijos antologijos pusla
piuose: “Iš mano gyvenimo pasi
darė maždaug tokia tema: vokie
čiai ir europiniai Rytai. Užaugau 
prie Nemuno, kur kartu gyveno 
lenkai, lietuviai, rusai, vokiečiai, 
žydai. Tai ilga istorija iš nelai
mės ir kaltės, pradedant vokiečių 
ordino dienomis, ir kurią reikia į- 
rašyti į mano tautos skolą. Be a- 
bejo, to nebepakeisi ir atgaila ne- 
begrąžinsi, bet ji verta vilties ir 
nuoširdaus pasisakymo vokiškose 
eilėse” (\Viderspiel, 1962, 
160).

Tai bus bene pirmas toks nuo
širdus atsiliepimas apie senųjų 
prūsų likimą po Herderio, kurs 
prūsų pavergime ir išžudyme ma
tė didžiausią nežmoniškumą.

Jeigu Bebrowskis rašė be rytų 
'vokiečių įtaigojimo,' paskatinto 
rusų, tai visa vad. Kaliningrado 
sritis po praeitojo karo yra dau
giau, negu istorinis nesusiprati
mas. Čia tebegalioja Vytauto Di
džiojo vokiečių ordino magistrui 
pasakyti žodžiai: “Tai mano pro
tėvių žemė”.

pa Baigdamas skaityti praeitais 
. metais dr. M. Anyso knygą “Sen- 

prūsių (gentes pruthenorum) ko
vos dėl laisvės su Vokiečių Rite
rių Ordinu nuo 1230 iki 1283 
m.”, radau taiklų atsakypą į ru
sų ir aplarhai slavų “teises’’ į 
senųjų prūsų žemeS: “Kadangi

nimo reiškiniu. Tai galime 
džiaugsmingai pabrėžti, minėda
mi 50 metų sukaktuves nuo 1920 
m. gruodžio mėn. 31 d. pirmą 
kartą lietuvių kalba suskambę-' 
jusios “Traviatos.”

i 
karstas. Už jo — galinės sienos 
uždangos atitrauktos. Sienoje ka- 
bo gėlių susisukę pastovai, čia pat I Kas' 
surūdiję vainikams padėti triko- —_ 
jai, kelios prožektinės užgesitos M" 
lempos ir visokios kitos to liūde- B 
singo teatro butaforijos reikme- U 

Ir man prisimena, koks jis visa- ^0 

da buvo estetas, koks kruopštus, B 
pasirinkdamas rūbus ir batus, U 
koks nuoseklus, beveik dabita, B 
savo išvaizdoje. U

Man buvo sakyta, ;kad dar se- B 
niai prieš savo mirtį vieną va- M 
karą savo žmonai ir savo duktė- B 
riai jisai buvo kalbėjęs apie mir- U 
tį. (Negi nujautė tada?) Jisai ta- B 
da prašęsis, kad būtų pašarvotas M 
tokiu ir tokiu kostiumu, tais ir B 
tais marškiniais ir svarbiausia — U 
tik tokiais batais. O dabar kars- B 
tas uždaras... U

1 laidojimo įstaigą ateina ber- B 
niukas su pirmomis gėlėmis. Pa- |J 
skui didelis vyras, margais mal- H 
kakirčio marškiniais, ima bartis M 
su juodai apsirengusia ponia. B 
Ginčas pasibaigia, kai ima rink- M 
tis lankytojai.. Skubiai užtraukia- u : 
ma didelė užuolaida, kuri pasle- ’ U 
pia laidojimo įstaigos butaforiją. R- 

Šauniai apsirengusi laikraštinė M 
ponia, pripuolusi prie liūdinčių-. B 
jų, ima žlabanoti, kad ji esanti U 
užsakiusi bilietus naujų metų su- B 
tikimui jiems abiem prie savo M 
stalo, o, žiūrėk, dabar nėra, B

Kaip ne vietoje ir kaip ne lai- U

* r
a.. in rlraifcmcrtūt kalio i

kartus. Pirmpji, nors dalimi, bu
vo man skaitoma jo paties. Ir' da
bar, gaVęs iš p. Janinos Škėmie
nės antrąjį Škėmos ' raštų tomą, 
aš jas vėl skaičiau.

Staiga .Šiandien man pasirodė, 
kad visose io dramose ir kituose

'veikaluose pats didysis objektas 
yra laikas. Vienaip jis atvaizduo
tas Živilėje, kitaip jis suvoktas 
Žvakidėje dar nuostabiau Pabu
dime, Julijanoje, Baltoje drobulė
je.

Visuose veikaluose vienas, vi
sur tebeesantis klausimas. Visur 
vis tas pats ir tas pats ieškoji- 

! mas — kas yra laikas.
Toksai man atrodo tas Anta-į spėjimu bei išvadom. Teko jam' 

nas 'Škėma — Dramaturgas Lai- ( oponuoti ne vienam žymiam is
torikui (jų tarpe ir mūsų prof. I-

'■

vinskiui dėl Saulės-Šaulių vieto
vės ir kt.), bet ir čia jo kriterijus 
turėjo remtis į asmeninę nuomo
nę, nes, kaip teisingai nusiskun
džiama, mūsų istorikai čia nieko 
nebuvo nuveikę.

Į ne mažesnes imtynes auto
riui teko leistis ir su kalbininkais. 
Dėl senųjų prūsų vietovardžių 
susiima jis net su tokiais kalbi
ninkais, kaip su J. Endzelynu, K. 
Būga, A. Saliu, vietoj jų nustaty
tų Sūduvos, Nadruvos, Sembos ir 
kt. vietovardžių, vartodamas Su- 
daviją, Nadraviją, Sambiją ir 
pan. Tačiau vargiai pateisina
mas vartojimas tokių terminų, 
kaip aistas (aistis), krivė (krivis), 
kaplanas (kapelionas) ir kt. Kal
bininkai dabar vengia ir “sen- 
prūsių” (kaip ir “senlietuvių”, 
“mažlietuvių” ir pan.).

Veikale kalbą peržiūrėjęs a. a. 
B. Bab-auskas buvo gan libera
lus: jis paliko nemaža autoriaus 
tarmybių, net sakinio sintaksi
nių nelygumų (vis dėlto neįma-

I ---------------

Iprutėnų kalba neturėjo ir dabar 
neturi nieko bendro su slavų kal
bomis, reikia griežtai atmesti ru
sų ir ypačiai lenkų aiškinimus, 
kad senprūsių kraštai anksčiau 
gyvenami slavų giminių. Dėl to 
rusai nei lenkai neturi jokio et
nografinio pagrindo 
anksčiau senprūsių 
kraštus buvusioje 
je” (p. 299).

Čia dar tenka 
aplamai dėl šio 
lauš veikalo. Nors jo autorius y- 
ra daugiau teisininkas kaip isto
rikas tikrąja to žodžio prasme, 
bet savo kilme iš Mažosios Lietu
vos sričių ir ilga diplomatine tar
nyba jis jautėsi galįs imtis šio ne
mažo ir išsamaus darbo. Jam te
ko panaudoti apie kone šimtą 
pirmaeilių istorinių šaltinių ir ki
tų veikalų, nušviečiančių senųjų 
prūsų likimą maždaug 50 metų | nomas toks sakinys: “...pavadini- 
laikotarpyje. Gal dar ir pasiges-Imas sako, kad čia artybėje būta 
tum vieno kito veikalo, bet šiaip pagoniška kultaus vieta...” p. 
jau surinkta visa, kas svarbiau-i 53).
šia šiuo klausimu. (Beje, lig šiol i Tačiau, nepaisant tų kalbinių 
buvo žinomas G. Gerulio veika-' ir kitų tekstinių trūkumų, auto- 
las “Die altpreussischen Ortsna- rius savo darbu yra atlikęs nema- 
men” ar nebus R. Trautmanno žą įnašą į senųjų prūsų istoriją: 
veikalas?).

Veikalas paskirstytas į 8 dalis, 
pradedant prūsų kilme, jų gyve
namomis sritimis, einant per ko
vas su kryžiuočiais, per prūsų su-1 ir tatai skaitytoją juo labaiu pa
kilimus ir baigiant jų pavergimu., trauks. Senųjų prūsų likimą pa- 
Be abejo, tai tik dalis tos tautos į žinti iš arčiau mūsų dienomis yra 
istorijos, ir bent kultūros istori
kui dar užteks darbo, pradedant I 
Koperniko ir baigiant Kanto ga-1 
dyne.

Autorius yra užėmęs ne tik is
torinius faktus bedėstančio istori
ko, bet ir istorinių įvykių nušvie
timo kritiko poziciją. Šiandien, be 
abejo, lengva siūlyti, kaip senie
ji prūsai turėjo pasielgti, kad ne
būtų kryžiuočių užpulti ir išnai-i 
kinti. Juk, prisipažinkime, jų me-! 
to savybių dar tebeturime šiek 
tiek ir mes, šių dienų lietuviai. 
Nusivylimo momentais kai kas1 
bandė net pagonybę papropa- 
guoti.

Dėl to šalia krikščionybės pa
kabinimo dėl senųjų prūsų liki
mo veikale pasigestum ir kryžiuo-| 
čių ordino popiežiui neklusnu
mo nušvietimo.

Nors autorius ir sakosi stengę
sis šiame veikale “paduoti kiek 
galima teisingesnes žinias” (p. 
40), bet jų atsijojimas ne kartą 
susijęs ir su autoriaus asmeniniu

juo aktualiau, kai svetimieji, ten 
brovėsi ir braunasi su savo “teisė
mis”.

Mirė vienas pirmaujančių
1 tyrusių

Re moję sausio 20 d. mirė 
kard. A. Bacei, 85 m., kuris ra
šė lotyniškuosius tekstus Pijaus 
XI. Pijaus XII, Jono XXIII ir 
Pauliaus VI enciklikoms. Jis 

| sukūrė nemažai naujų lotyniš
kų terminų, pvz. televizijai va
dinti ir paruošė italų - lo ynų 
žodyną naujiesiems lotyniš
kiems terminams.

Scm narista' turės pažinti 
maiksizmą ir ateizmą

Vatikano sekretoriatas neti- 
kiičiųjų reikalams išleido po
tvarkį, pagal kurį seminaristai, 
besirengią tap i ktr ig'ais, priva
lo gerai pažinti marksizmą ir

I ateizmą.
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Ištrauka iš spaudai rengiamo veikalo 
"Kentėję už Kristų ir Lietuvą

M. RAIŠUPIS

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

“Savo šventumu ir gražiais
atšalusių

mentų. Daugumas pradėjo eiti 
kone kiekvieną dieną prie šv. 
Komunijos. Labai visi pamylėjo 
mūsų Klebonėlį. Jis vargšas toks 
kuklus, kad net neturi sau tinka
mo kambario poilsiui, gyvena'

Krasnojarsko peršokame į vo perpildyti, negalėjo visi 
kitą Sibiro dalį — Jakutiją.- Iš klausyti, 
ten yra laisvuosius Vakarus pa
siekęs lietuvio tremtinio laiškas, mokslais labai daug 
rašytas 1957 m. Laiške rašoma: žmonių pritraukė prie šv. Sakra-

“Mes 16 metų gyvename iš
tremti Jakutijoje, kur ir dabar te
bėra tūkstančiai mūsų lietuvių 
tremtinių. Kiek ten pergyventa 
ir sveikatos padėta, tai tik vienas 
Viešpats Dievas težino. Ir per
visą tą 16 metų gyvenome kaip koplytėlėj, kur žmonės savo nuo- 
laukiniai, be išpažinties ir šv.. latiniu atsilankymu trukdo ilsė- 
Sakramentų, nes nei vieno kuni- tis. Jis pasiruošęs dieną naktį pa- 
go nebuvo. Tik 1956 metais ru-l tarnauti žmonėms, nesiskaityda- 
denį mums kaip iš dangaus at
skrido nelauktai, taip visų išsva
jotas mūsų brangus Kunigas, ku
rį visi sutikome su džiaugsmo 
ašaromis. Nes mūsų vaikai buvo 
nekrikštyti, jaunimas gyveno be 
šliūbo. Dvasiškai daugumas bu
vo atšalę nuo šv. Bažnyčios.

“Daug darbo turėjo mūsų my
limas Klebonas, kol privedė visus l 
prie tvarkos. Sąlygos buvo gana 
sunkios, nes nebuvo nei rūbų, 
bei bažnyčios, su kambariais irgi 
labai sunku, gyveno visi* ankštai, 
daugumas po vieną kambariuką 
teturėjo. Bet dėka Jo pasišventi
mo ir rūpesčio, atrado pas porą 
lietuvių didesnius kambariukus, 
kur sekmadieniais papuošdavo I gaivino žmonių dvasią, kuri tiek ' Sibire, vėliau Lietuvoje jis 1960. 
altorėlius ir taikydavo šv. mišias, j metų buvo giliai užgniaužta šir-l^l. J2 tarybiniame “Literatūra 

ir menas” žurnale komunistų bu
vo užpultas ir iškoneveiktas pik
čiausiais žodžiais:

“Jo niekas nesiuntė ir nekvie
tė Jakutijcn. Jis pasirodė mūsų tos išgamų atvaizdais, 
mieste nelauktai, kaip perkūnas “Matyt, kum- J-. Paukštys 
iš giedro dangaus. Pagyvenęs, Jakutijos katalikų dirbo ne vien 
aukštas, truputėlį pakumpęs, se- bažnytinės pastoracijos darbą, 
na nudėvėta eilute, Jonas Paukš- “Pagaliau Jakutijos katalikam 
tys prieš pora metų įžengė Jaku- įgriso (šimtu procentų tikime 
ti jos žemėn ir prisistatė: tiesai, kad ne katafikams, bet ko-

— Kunigas jėzuitas,
vyskupo dešinioji ranka. Jis ma- — Aut.) pe daug rajus ganyto- 
ne ir atsiuntė pas jus, į pasaulio jas, jie pareikalavo jį kraustytis 

ten, iš kur buvo atsikraustęs.”
Keista, kad taip sudrebėjo ga

linga Sovietų imperija nuo šv. 
mišių, teikiamų sakramentų, 
žmonėms dalinamų maldakny
gių, mėdalikėlių, šventųjų pa
veikslėlių. Valdovai išsigando

Atlaidų pamoksla i 1£69 metų vasarą Vilniauus krašte

mas su sveikata, kuri yra silpna, 
nes lageryj būdamas visą sveika
tą paliko. Rūbų tinkamų irgi ne
turi, nes jų nėra.

“Nors ilgai sėdėjo lageryj ir 
silpnos sveikatos, bet, išėjęs iš la
gerio, negrįžo į Lietuvą gyventi, 
o atvažiavo į tolimą šiaurę at
nešti Dangiškos Šviesos ištrem
tiems žmonėms, kurie ilgą eilę 
metų troško ją pamatyti. Nors ir 
neturėjo vilties, nes buvo visų 
užmiršti. Bet Viešpats Dievas pa
sigailėjo žmonių ašarų ir atsiun
tė tokį šventą, kuklų kunigą, ku- __ , __________ __________  __ ________ _____
ris savo šventumu ir labai gra- vana> šventuoju ir kitais pagar- das, turėdavo prieangyje įsigyti

riais vien Šiauliuose yra išgelbė- žančių. Ar berūpi dabar jauni- 
ję per 150 žydų. Bet komunistai, mui dievo garbė, amžinoji laimė 
puldami kun. J. Paukštį už a- 
paštalavimą Jakutijos tremtinių 
tarpe ir kitur, užmiršta tikrąjį jo 
veidą, kad jis buvo toks pat tar
nas ir gėrio nešėjas skriau
džiamiesiems tuo taiku, kada bol
ševikai buvo iš Lietuvos išmušti 
ir Lietuvoje viešpatavo jų mirti
ni priešai naciai.

O ką blogo padarė kun. Jonas 
Paukštys iš Jakutijos’ prievarta 
parvarytas į Kaltanėnus, kad jį 
vėl plūsta komunistinė spauda? 
Todėl, kad jis čia, gavęs vysku
po paskyrimą, prikėlė merdinčią 
parapiją. Tai vėl naujas bombos 
sprogimas kitame sovietinės im
perijos krašte. Vėl plaukia pikti 
sakiniai kun. J. Paukščio adresu 
“Literatūra ir menas” žurnale. 
Vietoj savo puslapiuose pagerbus 
jį, kaip buvusį žurnalistą, žurna
lų redaktorių, asketą, jis iš nau
jo puolamas:

“Tuščia ir nyku Kaltanėnų 
bažnyčioje. Trenkia pelėsiais ir 
milkstančiu vašku. Blausiai ple

vena storų žvakių liepsnelės... 
Pasieniais sutūpusios kelios seny
vos moterėlės pusbalsiu čeža ro-

po mirties... Ir nėra, kas juos pa-
(Nukelta į 6 psl.)
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KELIONES f LIETUVA 
IR IŠ LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiate.* 
| važiuoti j Lietuvą, arba iAkviesti Iš 

Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vfiliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradfijd 
organizuoti keliones j L etuvą Lr jau 
nuvežę virš 20 gručių. Ateinančia va
sarą jis organizuoja net 6 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje jstaigo’e dabar dir
ba dvi lietuvaitšs — Josephlne Mlle- 
riūtš ir La'ma LuneckienS. Nedels
kite. vietų skaičius grupėse ribotas. 
Dėl datų ir kitų informacijų kreip
kitės j

WALTER RASK - RASČIAUSK^ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KVIEČIAME APLANKYTI
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ji — Aut.). Per religingas mo-j paštalavę kunigai, pasako ir ki- 
terėles kun. Paukštys trumpu' tas laiškas, rašytas iš Sibiro tais 

j pačiais 1957 metais:
“Tik vieną didelį džiaugsmą 

mums galėtumėt padaryti, jeigu 
___ _____ _ _____ r...... ........ .... i pajėgtumėt išrūpinti leidimą 
tintai su dangiškomis dovanomis pardavinėti devocianalijas ir su 
Jakutijos katalikams. (Štai dėl ko atlaidais, nes kitaip milijonai ti- 

I kinčiųjų negali gauti šių malo
nių dėl tos paprastos priežasties, 
kad kunigai jų negali pasiekti, o 
tiek turto čia niekas neturi, kad 
tas devocianalijas veltui dalinti 
galėtų...”

Bet eikime toliau Sibiro apaš
talo kun. Jono Paukščio likimo 
keliu:

“Dabar jis Kaltanėnuose.
“Kur tik ėjo šis juodas vidur

amžių pranašas, ten liko giliai 
įspaustos veidmainystės, apgau
lės, žmogaus pažeminimo pė
dos”, rašo “Literatūra ir menas”.

Tuo tarpu su tų pačių komu
nistų palaiminimu 1967 m. 
okup. Lietuvoje išleistoje S. Bin
kienės redaguotoje knygoje “Ir be 
ginklo kariai”, kur yra surašyti 
Lietuvos žydų atsiminimai apie 
juos gelbėjusius lietuvius, tarp ki- 

Kauno munistinei valdžiai ir saugumui tų šiauliečių su didele pagarba 
minimi ir du lietuviai jėzuitai — 
kun. Jonas Borevičius,. daharti- 
nis Chicagos Jaunimo centro di
rektorius, ir kun. Jonas Paukšty 
bolševikų žodžiais, Jakutijoje į 
spaudęs “veidmainystės, apgau
lė?, žmogaus pažeminimo pė 
das”... Knygoje rašoma, kaip ji 
nacių persekiojamą ir gaudomą

“Buvo net tokių, kurie savęr 
amžiuj nebuvo priėję išpažin
ties arba retai kada eidavo, gy
vendami Lietuvoje, o mūsų 
brangaus Kunigėlio pastangomis 
priėjo išpažinties ir šv. Komuni
jos. Žmonės kitaip Jo nevadino, 
kaip šventu...”

Maža abejonės, kad čia cituo- j komunistai ir. dabar tebeširsta 
jamam laiške yra minimas jėzui- ant Balfo, Religinės šalpos ir ki
tas kun. Jonas Paukštys, buvęs tų labdaros organizacijų — 
Sibiro tremtinys, vėliau žymus Aut.). Nuo to taiko tikintieji, no- 
Sibiro lietuvių tremtinių apašta- rėdami išklausyti kun. J. Paukš
tas, jų vadinams šv. Dvasios Do- ■ čio taikomas bažnytines pamal-

šiais pamokslais, o juos galima bos pįlnais žodžiais. Bet už kant-
butų klausyti dieną ir naktį, at-1 rų jr pavojingą apaštalavimą

Sekmadieniais net trejas šv. mi-idyse. Žmonės pralinksmėjo, jau- 
šias laikydavo dėl žmonių pato- nimas, kurs buvo pradėjęs iškryp- 
gumo, nes kambariai maži ir dėl | ti, pasitaisė, senimas pradėjo var- 
daugybės tikinčiųjų žmonių bu- žytis gerti.

Kun. J. Paukštys, S. J. Jakutijoje

M
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BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengės- įvairiai- 

būdas patarnaut -au bl i-us metus. Pirmautais metais iis gynė lietu 
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus lt 
komunistus Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draug ia- 
ir katalikiškas parapijas Dabar jis yra didysis informacija-. centrą 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose m reikaluose I ai i<> pasta- 
,1 -s padėti šio krašto lietuviam-

Š-U-- metu DRAUGA5 ešku nauju pi etelių kurie a ,-itų im- 
i talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumerata 
' ainoš prideda didesnę ar mažesnę auką Tokia pagalba padeda įn 
terlau patarnauti l etuviškai hcndruomeni" DRAUGAS pai-gia «u< 
tl geresnių mašinų kli’ėms gaminti, knygom - spausdint- ir 11 

/RAUGUI butų laba- naudinga kad dabartiniai įo draugai p., 
dėtu |am r kitais budais būtent prikalbintų -avo artimuosius prenu 
meruot s šį dienra tj jei nuoširdžiai vertinai musų dienraščio patam., 
.mus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos kutu- DRAUGO d.- 
•ii-ra užs prenumeiavv ų užsisakyti

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad 
-esus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesj DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
būsime |ums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai

T

terėles kun.
laiku suregistravo visus Jakutsko 
miesto katalikus...

“Iš kažkokio kito pasaulio 
kun. Paukščiui ėmė plaukti siun-
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TYPEWRITJRS
Sales, Service, Rantais, Repai ■ s 

ALL URANUS — including 
OLYMPLA and HERMES 
Typewri ers — Adders

& II BUSINESS MACH1NE 
Tel. 925-8o73

A 
3530 W. 63rd St.
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Visue.met g:edra i" visuomet sau
lėta. Ypatingai gražus ir anksty
vas p vasir's, gra"i saulėta vasara.

V. ir A. Andrulis, Sav.

kokią no*s šventą relikviją: Kris
taus, dievo motinos, kurio nors 
šventojo ar nors Romos švento
vės atvaizdą... Esą, kad ne tik 
šventųjų paveikslus turėdavęs ši
tas jėzuitas. Jo lagaminuose bū
davo užsienyje išleistos šmeiži
kiškos brošiūros- su lietuvių tau-

tarp

DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
175 h Ir I>lxie Highuay, East Hazelcrest, 111.

Restoranas atda”as nuo 6:30 iki 10 vii. vak., 
Lounge atdara iki 3 vai. ryto kasdien 

Dniiomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt. ,

Skambinkite 198.7770 arba 79<?-7C00
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai, 

■ ■> Savininkai
4

kraš‘ą...”
Toliau esą vietinis laikraštis 

“Socialističeskaja Jakutija” 1958 
m. birželio 12 d. rašęs:

“Sis jėzuitas, vedamas krikš
čioniškos artimo meilės, ‘Dievo’ 
vardu sugebėjo sekvestruoti dalį 
geležinkelio darbininkų bendra- vergų stovyklose fiziniai beveik, žydę mokytoją Ronę Rozentelie- 
bučio, jo gyventojus sugrūdęs į sunaikinto lietuvio jėzuito ir įsa- 
vieną mąž4"‘Llirhbarėlį, o sau ir kė jam” skubiai iš Jakutijos nėš- 
savo dievui įsitaisyti erdvius apar
tamentus (tai komunistų falsifi
kacija, nes cituotame laiške aiš
kiai pasakoma, kad koplyčiai pa
talpas savo noru užleido tikintie

ŠV. BONAVENTŪRO
PARUOŠIAMOJI MOKYKLA

(Nuo 9—12 klasių)
BENDRABUČIUI

VADOVAUJA TĖVAI PRANCIŠKONAI

Pilnai Prinaž'.nta Mokykla

Strrt.vcnl, Wiccons*n 53f 7
(68 mylios nuo Chicagos)

d'intis į Lietuvą, iš kurios anks
čiau jis buvo ištremtas kaip ne
patikimas asmuo.

Ko labiausiai prašė iš laisvųjų 
lietuvių 1957-58 metais Sibire a-
T

nę, perrengtą vienuolės rūbais 
Vedžibjęš pt> Rožių ir kittfs kai 
mus kalėdoti, kad kuo daugiai 
surinktų maisto getuose uždary
tiems žydams. Kun. J. Borevi 
čiaus liudijimu, jis su kun 
Paukščiu ir kitais komiteto na ------ L. ....... .........

Rea r Fatler: . .

Pie. se send me further information on St. Bonaventūre 
Pi'ej tara tory School

Manu

Yddress . ..

. Statė

.................. Age . .

.. Phone ........
*1

Zip

TAKE TIME
OUT TO
SAVE

and maintain a well planned savings account get
You needn’t just plan for an emergency. . . plan 

With a savings account at Standard Federal

Those who open 
more out of life. 
for an opportunity also.
you’ll be ready for tomorrow whether it brings an unexpected event
or that golden opportunity.

HOURS: Mon., Thurs. 9 A.M.-8 P.M.
Tues., Fri. 9 A.M.-4 P.M.
Sąt. 9 A.M.-12 Noon
Wed. — No Buslness Transacted

STANDARD 
FEDERAL®
Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue at Sacramento 
Chicago, Illinois 60632 a VI 7-1140 
Assets over $149,500,000.00
Reserves over $13,500,000.00
(more thtui twice the lefęal reąulrcments)

G.; J-teį Į,

fIII
I
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Grade

I
C

Rbbart

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR
NAUJA MŪSŲ KLIENTUS I

Stanhv Sr. Stanley Jr. Stanley III

1971 Chrysler - 
Newport, 4 dr 

$3,733.00

1971 Plymouth
2 dr. £2,313.00

BALZEKAS MOTORS
Hymootn F<wVMMMt-GTX-Ro«oruniwr-B«rracuM-Di

4030 AKHH VI 7-1J1S
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riaus klaustukus, knygą perskai
čius, taipgi galėtume atsakyti 
klaustukais: bet ar duoda, ar 

j bent žada ką gero per didelis Į 
pasitikėjimas savimi ir savo kū
rybiškumu ?

Visi klaustukai ir atsakymai šauktų prie dievo, kas gelbėtų

(Atkelta iš 5 pusi.)

• Juozas Tininis, DAILININ
KO ŽMONA. Romanas. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas 1970 
m. Aplankas Giedrės Vaitienės. 
Knyga 218 psl., kaina $5.00, gau
nama “Drauge”.

Kai klasikinis humanistas ir

Australijoje, maždaug nuo 1958 
metų ji įsijungia į vietinę lietu
vių spaudą, pasisakydama litera
tūros, teatro ir visuomeniniais 
klausimais.

šioje jos pirmoje knygoje ran
dame keturiolika novelių. Jos

kalbininkas Juozas Tininis rašo tuo įdomios, kad mūsų šio žanro 
erotinį romaną, tai ir jo perso- literatūron atneša dar beveik ne- 
nažai, tarsi klasikinės statulos, paliestą grynai australietišką te- 
yra nušviesti pietų saulės. Ero- matiką, žmones, aplinką ir kt.Tai 
tinės audros, čia iškylančios, ne- tikrai mūsuose yra kone egzoti- 
įstengia sudrumsti giedro, tiesa ka, bet autorės paliesta su tokiu

dideliu pastabumu ir realiojo gy
venimo aštrumu, kad ta egzoti
ka ne kartą čia tampa širdį dras
kančia tikrove.

Išskirtinai gražus ir knygos iš
leidimas su neatkištinai atliktais

DAIIANINKO
ŽMONA

AlŲ-Mb. FIlduK

ne Viduržemio, bet Australijos 
dangaus.

žincmojo mūsų grafiko Vaclovo 
Rato piešiniais. Jeigu Australi
jos lietuvių periodinė spauda sa
vo išorine išvaizda atrodo gana 
skurdžiai, lyginant su ameriki
niais mūsų leidiniais, tai knygų 
leidyboje amerikonams ir net eu
ropiečiams tektų rimtai pasimo
kyti, žvelgiant į Lukšytės nove
les, kaip reikia pagarbiai ir es
tetiškai apipavidalinti ir mūsų 
lietuviškosios knygos išorę.

Meilė, erotiškai motyvuota, 
čia yra aiški ir. galinga, kuriai 
neįstengia atsispirti nei kultūri
nės, nei tautinės vertybės, ji irs
ta irgi klasiškai paprastai, su
dūžtančios klasikinės statulos 
gabalais, kurie yra gražūs ir su
dužę.

Net kultūros nepaliesta Aust
ralijos gamta iš po Tininio 
plunksnos išeina sukultūrinta. 
Nei perlų žvejas su savo gaiva
liškomis intrigomis nesudrums- 
čia šios klasikinės saulės.

Meilė, kurią vyras jaučia mo
teriai, čia yra atvaizduota daili- 
ninkiškais stebėjimais. Su kiek
vienu teptuko brūkšniu šis vaiz
das įgauna vis ryškesnių spalvų 
kontūrų ir šešėlių. Ne be to, kad 
kalbininkiškai autoriaus palinki
mai vienur kitur neprasimuštų į 
knygoje.

Juozas Tininis yra gimęs 1911 
m., šiaurinėje Lietuvoje, Pane
munėlio valsčiuje. Klasikines 
studijas jis atliko Kaune, Vieno
je, Nancy ir Los Angeles.

1957 m. jis išleido novelių rin
kinį “Sužadėtinė” ir 1938 m. iš
vertė B. de St., Pierre novelę 
“Paulius ir Virginija”.

• Agnė Lukšytė, KALNŲ VEL
NIAS. Novelės. Išleido H. Mei
liūnas, Sydney, Australijoj. Vir
šelis ir iliustracijos Vaclovo Ra
to. Knyga kietai įrišta, 174 psl., 
kaina $5.50.

Novelių rinkinio autorė Agnė 
Lukšytė šių dienų išeivijos gro
žinę literatūrą besekantiems nė
ra staigmena. Nors autorė pasi
rodo su savo pirmąja knyga, bet 
skaitytojo dėmesį patraukusių 
novelių bei apsakymų ji jau ne
mažai pastaraisiais metais buvo 
paskelbusi Lietuvių Dienose, li
teratūros almanache Pradalgėse, 
Drauge ir Australijos lietuvių 
laikraštyje Tėviškės Aiduos.

Pati Agnė Lukšytė — gimus 
Lietuvoje. Kūrybinius bandymus 
pradėjo dar gimnazijos suole. 
Studijuodama universitete lietu
vių ir vokiečių kalbas ir litera
tūras, spaudoje pradėjo reikštis 
novelėmis.

Tremties kryžkeliuose jos kū
rybinis veržlumas kurį laiką kie
tų gyvenimo sąlygų buvo už
gniaužtas. Tačiau, jai įsikūrus

Agnės Lukšytės novelių rinkinio 
“Kalnų velnias” aplankas, pieštas 
Vaclovo Rato.

| vė Lietuvai šešis naujus kuni- 
I gus, po to buvo ištremtas į Sibi- 

;-----------------•'——i,- „ v.- . i r j- L • i rą. Dalį bausmės atliko, tamau-turėtų būti uždavinys jau plateS-pustančias sielas... Lazdmytei ro-!^ sanitaru-kaliniu ligoninė- 
je Vorkutoje. Atbuvęs 10 metų 
bausmę, gužo j Lietuvą pailsėti. 
Paskui, po kelių mėnesių, savo 
noru vė] išvyko į Sibirą, kur So
vietų spaudos žiniomis, sėkmin
gai apaštalavo. Sakoma, kad jis 
gavęs leidimą iš vietos komunis
tų statyti bažnyčią Jakutos mies
te. Kai tą faktą komunistų spau- 

' da iškėlė, turėjo grįžti į Lietuvą. 
Nuo 1958 m. ėjo pareigas Kalta- 
įėnų parapijoje. Mirė širdies 
istma. Tokia oficiali biografija 
paskelbta Lietuvių enciklopedijo
je, išskyrus įtarpą apie naujai į- 
šventintus Dūkšto parapijos ku
nigus.

Vienas asmuo laiške iš Lietu
vos apie kun. Joną Paukštį tuoj 
po jo mirties taip atsiliepė:

“Nulėkė pas Aukščiausiąjį pil
nas ge'ais darbais ir nuopelnais. 
Mirė neturte. Neturėjo nei kar
vės, nei kiaulės, nei vištos, nei 
katės, nei šuns. Net batų netu
rėjo ir buvo apautas tapočkėmis, 
kurias ką tik buvo žmonės dova
noję. Viską atidavė bažnyčiai iš
puošti. Jam rūpėjo, kad Dievo na
mai būtų gražūs ir patrauklūs. 
Todėl įvedė iliuminaciją, kokios 
perėjęs skersai išilgai Lietuvą ne
rasi.

“Jis Dievo žodžio skelbėjas, 
garsus pamokslininkas, maldos 

i žmogus, asketas, žurnalistas, dau
gelio žurnalų redaktorius, rašy
tojas, sielų žvejys, o ypač Mari
jos mylėtojas. Ant tėvelių ant
kapio jis įrašė šiuos žodžius: 
‘Lūšnų Paukščiai ir mirę myli 
Mariją’. Laidotuvėse Ratnyčioje 
dalyvavo apie 40 kunigų, ir tą 
pačią dieną parvežtas į Sutkus...” 

Kitas liudininkas, matęs laido
tuvių procesiją trumpai sustoju
sią Kaune, rašė: “Ir aš su ro
žėmis jį palydėjau. Prie Aleksoto 
tilto buvo 20 minučių laidotuvių 
eisena sustojusi. Čia vienuolės ir 
kunigai jį garbingai atsisveikino-

lės knygos recenzijos, kurią ir d°s*, kad parapija, sulaukusi tik
ėkimės artimiausioje ateityje ro> pasišventusio ganytojo, atgy- 
skait y tojams pateikti.

• Janina Degutytė, ŠVIEČIA I
SNIEGAS. Eilėraščiai. 1____

i “Vaga” Vilniuje 1970 m. Dai- 
I lininkas Rimtas Tara'bilda. Rin- 
kinys 72 psl, suskirstytas į tris 

i skyrius: Cukrinės varpinės, Va
sarvidžio erdvėj ir Lapkričių 
vartai.

tų, bažnyčia vėl lūžtų, nesutal
pindama maldininkų.

“Po pamaldų Lazdinytė su- 
karš-

Janina Degutytė (gim. 1928) 
jau pokario dešimtmečiais oku
puotoje Lietuvoje subrendusių 
mūsų rašytojų tarpe yra vienas

Poetė Janinr Degutyti

• Feliksas Jucevičius, TAUTA 
TIKROVĖS IR MITO ŽAISME. 
Išleista 1970 m. Leidėjas nepa
žymėtas. Spaudė Immaculata 
spaustuvė Putname. Knyga 176 
psl., kaina $3.00, gaunama ir 
“Drauge”.

Knygos įvadiniame žodyje 
skaitytojui autorius rašo:

“Prieš kiek laiko žodžiu ir raš
tu pasisakiau prabėgomis kai ku
riais tautiniais klausimais. Šie 
mano pasisakymai rado gana 
platų atgarsį. Tai parodė, kad 
visuomenė domisi tais klausi
mais. Todėl nutariau savo pasi
sakymus perredaguoti ir išleisti 
atskira knyga. Kaip periodinėje 
spaudoje, taip ir knygoje svars
tysiu klausimus be dramatikos ir 
vengsiu detalių. Juk yra tik pa
sisakymai, o ne studija. Jei kai 
kurie pasisakymai sudarytų stu- 

jdijos įspūdį, tai tik atsitiktinai 
[ir todėl, kad prisilaikysiu tam 
tikros logikos ir galės būti su
prasti tam tikroje istorinėje vi- 
zijoje.

Logika yra man daugiau mąs
tymo seka, negu metodas. O isto
rijos viziją suprantu žmonių ma
tymą laike. Pagal A Study of 
History autorių, tautos sugriūva, 
kai jos nepajėgia spręsti laiko 
pastatytų klausimų. Nepajėgu
mo priežastis yra vadovaujančios 
mažumos susvyravimas kūrybiš
kai ir praradimas pasitikėjimo 
savimi. Kad esame susvyravę, 

(kūrybiškai, tai ne paslaptis. Bet 
[ar taip pat nepraradome pasiti- 
jkėjimo savimi?”
i Tačiau į čia statomus auto-

autentiškiausių ir lietuviškiau
sių balsų tiek savo poezijos te
momis, tiek įvaizdžiais. Bet vien 
tik temos ir įvaizdžiai dar ne
padaro poezijos. Reikia ir talen
to. C šio Degutytei kaip tik ne
stokoja. Apie ką ji berašytų ir 
kaip berašytų — rezultate ko
ne visada, kaip šviežio korio me
dus, varva gryniausioji lyrika. 
Neabejo inai ji tendienykštės 
mūsų pcezi'os Parnase stovi 
načio.je viršūnėje

Ir pastarasis Degutytės rin
kinys “šviečia sniegas” ne tik 
‘šsila ko jau' anksčiau poetės 
pasiektame lygyje, bet šoktelia 
dar aukštyn, ypač kažkokio ty
ro, tiesiog snaiginio trapumo 
prasme. Rinkinyje yra apsčiai 
tekių eilėraščių, kuriems pako- 
mentuo i, kuriuos aprašyti tie
siog trūksta žodžių. Juos reikia 
pačiam skaityti ir jausti širdi
mi. Tokie eilėraščiai tampa jau 
ne vien tik Degutytės, bet visos 
mūsų literatūros perliukais. 
Iliustracijai štai vienas iš tokių:

Iš'.eido renka parapijos komitetą ir
i tai įkalbinėja:

— Važiuokim į Vilnių, 
'daukim vyskupą. Gelbėkim 
tančias parapiečių sielas.

“Parapiečių delegacija 
ganytojišką vyskupo palaimini
mą (tikriausia vysk. J. Stepona
vičiaus, dar ir dabar tebelaikome 

i Žagarėje — Aut.) ir naują klebo
ną Kaltanėnų parapijai...”

Kaltanėnuose išpuošęs bažny
čią, artimai susidraugavęs su pa
upiečiais, skleidęs krikščiony
bę, tautiškumą ir blaivybę, vie
name pamoksle kun. J. Paukštys 
neva pabėręs kolchozininkams ir 
praktiškų minčių:

“Bet išgėrimas ne 
nuodėmė. Jūs gyvenat 
Norite gauti didesnį 
sklypą arba geresnę ganyklą savo 

I gyvuliui. Užėjo pas jus kolūkio 
j pirmininkas ar brigadininkas. 
į Vaišinkite jį...” 
j Tokia konkreti tarybinė mora
lė, paskelbta iš sakyklos, nepati
ko okupacinės valdžios atstovam, 

i kaip kad nepatiko ir naujojo kle
bono didelis populiarumas para
piečių tarpe. Todėl visa tai ir iš
šaukė pregą “Literatū'os ir me
no” žurnale surašyti ilgą kaltini
mų tiradą.

Kun. Jonas Paukštys mirė Rat
nyčioje, prie Druskininkų, 1965 
m. gegužės 15 dieną. Šio veikalo 
įvykių eiga taip susiklostė, kad 
kentėjusių už Kristų ir Lietuvą 
martirologiją tenka pradėti nuo 
kun. Jono Paukščio. Aplamai to
liau minėdamas įvairių asmenų 
biografijas, stengsiuosi išryškinti 
jų gyvenimą tik antrojoje sovie
tinėje okupacijoje, kas mums, lais
vėje gyvenantiems, mažiau žino
ma.

Kun. Jonas Paukštys po karo 
kunigavo Vilniuje, vėliau Dūkš
te, toje parapijoje, kuri antrojo
je sovietinėje okupacijoje jau da-

Mal- 
žūs-

gavo

visuomet 
kolūkyje, 
sodybinį

RENĖ RASA

MEILĖ TRIKAMPY

Šiąnakt bus vejas ir lietus.
Iš sapno pauk'čiaj atsibus.
Suskeldėję aukšti medniai 

kryžiai vaikščios 
Po laukus.

Naktis — juoda upe p~o mus —, 
kaip akmenis — praplauks 

augs žolė ir lūkesys — ligi 
dangaus, ligi dangaus, 

pušys tyliai gaus, 
vėjais švintant

Ir

Ir
Ir
Prie žemės prisiglaus.

Pianistui Rubinsteinui
85 metai

Vienas iš pirmaujančių pasau
lio pianistų — Arthur Rubins- 
tein — šiemet sulaukia 85 m. 
amžiaus sukakties ir dar vis 
sėkmingai įstengia pasirodyti 
scenoje. Sausio 20 d. jis New 
Yorke su simfoniniu koncertu 
atliko Beethoveno Ketvirtąją ir 
Brahmso Pirmąją simfoniją, j 
Jau 70 metų, kaip jis duoda kon 
certus. Yra parašęs eilę kūrinių 
for'epionui ir kameriniams są
statams. Jo žmona Mlynarskai- 
tė yra kilusi iš Lietuvos ir pats 
pianistas palankus lietuviams.

Negrų poezijos antologija
®š spaudos išėjo naujosios 

negrų poezijos antologija: “Na
tūrai Process: An Anthology of 
New B’ajk Poetry”. Paruošė T. 
Wilenz ir T. Weatherly. Išleido 
Hill & Wang.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

me. Iš karto davė baisus 
kaip iš kibiro. Bet kai tik 
jo laidotuvių mašina, iš 
saulutė užšvietė. Taip, kaip sau
lutę palydėjom jį į amžino poil
sio vietą Sutkuose...”

Taip žemišką žygį užbaigė dar 
vienas Lietuvos Dovydas — lietu
vis jėzuitas, kovojęs prieš sovietinį 
Galijotą ne fizine jėga, bet žmo
nėse skleisdamas Kristaus mokslą, 
Evangelijos šviesą ir savo žemės 
bei žmonių meilę. Į jo vietą stoja 
jaunesnieji, kelionėse skleidžiant 
tikėjimą jau sukorę daugiau ke
lio negu prieš 2000 metų šv. Po
vilas. Jų žygiai atsiskleis ateinan
čiuose puslapiuose.

lietus, 
susto- 
karto

šiam čelistui Mstislavui Rostro
povičiui išvykti su koncertais į 
užsienį. Turėjo būti nutraukti 
numatytieji to muziko koncer
tai Paryžiuje, VVashingtone, 
Suomijoje. Draudimas uždėtas 
tedėl, kad Rostropovičius gynė 
Nobelio laureatą Solženiciną, 
kuris yra diktatūrinės Sovietų 
vyriausybės nemalonėj.

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615
f ■mir in- • iniiiiirfiinii————

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Už simpatijas Solžanicinui 
nubaudė muziką

Sovietų Sąjunga bent šešiems 
mėnesiams uždraudė savo gar-

►r.:

VVAGNER & SONS
Typevvriters — Addlng Machines — 

Checkwriters 
Nuomoja — Parduoda — Tal«o 

NAUJOS NAUDOTOS
✓irS 50 m. patikimas patarnavima> 

NAcJuJE Vietoje
.610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

Apie šią knygą, kurią išleidi 
Liet. Knygos klubas, yra tokie at
siliepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... 

triga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuc nirmo pusią 
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
"... romano stilius paprastas, 

lengvas, skaitytoją iš karto pa 
gauna.”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie knygos kainos Ilinois gy
ventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Rankomis i'piaustyti paveikslų 
rėmai — prit tikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2403 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrgin a 7-7258 - 59

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 ■ 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGE1VOOI), N. Y. 11237

IŽELIS

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašo:

“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos i 
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalu^” (Darbininkas, 1970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.

Kaina $3.50.

ūki-

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIE1VICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas ui Vienu Me
tų Ccrtiflcatų sąskaitas 

Minimum $5,000.00

5 %
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sukaltas.

«i

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

PIRMAD. ir KETVIKTAD .... » v. r. Iki 9 v. v. 
VALANDOS: ANTRAD Ir PENKTAI) .. 9 v r Iki 5 v. v.

ŠEŠTAI). 9 v r. iki 13 t d. — Trečlad uždaryta.
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Vytautas Volertas laimėjo XX-tą Draugo romano konkursą5

nuošė jis lygiai gerai jaučiasi ir 
ten ir čia, kas ne vienam mūsų! 
rašytojui nėra šiandien toks 
lengvas dalykas.

I Pastarasis, premijuotasis Vy
tauto Volerto romanas "Pragaro

Mūsų grožinės literatūros isto
rijoje daug buvo ir daug yra į- 
vairiausių literatūros konkursų. 
Jie jau įprasta literatūrinio gy
venimo realybė ir būtinybė. Ta
čiau ligi pat šios dienos nebuvo
įprasta, kad to paties vardo ir vyresnysis” (jury komisija: A. 
žanro konkursas gyvuotų metai Vaičiulaitis, D. Lukienė, J. Ais- 
po metų net visą dvidešimtmetį, tis, J. Blekaitis, A. Sužiedėlis) 
"Draugo” romano konkursas, iš- ‘ atverčia mums šiandieninės oku-

Dail. Magdalenos Stankūnienės parodoje Čiurlionio gal .rijoje, Chicagoje. Iš ka rės j deataę: dail. Povilas 
Kaupas, dail. Magdalena Stankūnienė, Aldona Petravičienė ir dail. Viktoru Petravičius.

Nuotr. V. Noreikos

studijų, o dar 200 kitų marijua
nos studijų vykdo mokslininkai 
privačiai JAV-se ir užsienyje, 
kaip apie tai praneša U. S. 
News & World Report” savo 
vasario 1 d. n-ry.
CHRUŠČIOVO ATSIMINIMU 

KNYGA TIKRA

rinis priedas “Parade” sausio 24 
d. paskelbė, kad tie atsiminimai 
buvo gauti paties Chruščiovo į- 
kalbėti į magnetofono juosteles. 
Specialistai patikrino tų juoste
lių balso vibracijas ir anksčiau 
užrašytų Chruščiovo kalbų vib
racijas ir atrado, kad jos visiš
kai atitinka, šis patikrinimo bū-

Plataus susidomėjimo sušilau- das esąs taip pat tikras, kaip ir 
kė Chruščiovo atsiminimų kny- pirštų nuospaudų patikrinimas, 
ga, išleista Little Brown bendro- Taip patikrinęs Chruščiovo atsi
ves. Kai kur pasigirsta abejonių, minimus ir būdamas įsitikinęs, 
ar tie atsiminimai yra tikrai kad jie tikri. Time, Ine. už juos 
Chruščiove. “Sun Times” kultu- i sumokėjo $750.000.

H I G
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5*
PASSROOKR

5’/4%
• 1.0*10 minimum

INVESTMKNT BONUS
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6%
•5.000 minimom 

YiAI( CKRTTFIOATF 

53/<% 
• 1,000 minimum 

YEAR CER11FICATE 
•30,000

tvermingai besikartojąs pame
čiui net dvidešimtąjį kartą mūsų ! 
literatūriniame gyvenime yra 
niekieno dar nepakartotas uni
kumas. Literatūrinio dėmesio iš
judinimu, o kartais ir išskirtine 
literatūrine verte jis yra, galė
tume sakyti, tiesiog mūsų čio
nykštė “Nobelio literatūros pre- 
nįūt”.

Ilgoje metų virtinėje, supran
tama, ne visi premijuotieji ro
manai pasiliks mūsų literatūroje 
įamžinti. Jeigu visa dvideŠimtis 
būtų jau nemirtingieji, tai tikrai 
galėtume jaustis kažkokia ant
žmogių tauta, kokių gi pasau
lyje ir nėra. Bet vis dėlto “Drau
go” romano konkursas didele da
limi davė mūsų literatūrai gana 
apčiuopiamą indėlį; per du de
šimtmečius konkurso paskato 
poveikyje buvo parašyta ne vie
na ir tokia knyga, kurių vardai 
bus išliekantys. Tačiau ir kitos 
premijuotosios, nors ir nepasie- 
kusioB išskirtinių aukštybių, ne 
vienam skaitytojui vis tiek buvo 
malonus bendravimas su litera
tūra.

Apie šiemetinį jubiliejinio kon-1 Jin,!) r-'“no •‘'•nim.sc laLnėtojas. 
kurso laureatą Vytautą Volertą
lik ratūra besidominčiam ką nors no veiksmas vyksta sukolckty- 
dar negirdėto papasakoti beveik vintos Lietuvos provincijoje, au- 

• neįmanoma. Visi jį gerai pažįsta toriui akcentuojant įvykio, psi- 
ir kaip rašytoją, žurnalistą ir chologinių painiavų ir aplinkos 
kaip visuomenininką, bendruo-1 situacijas.
menininką ir kaip savo profesiją Romanas šiuo metu jau pra- 
gerbiantį inžinierių. įdedamas rinkti “Draugo” spaus-

Kaip rašytojui, jam lygiai gc-1 tuvėje, kad jubiliejinėje premi- 
rai pažįstamas ir Lietuvos ir A- jos įteikimo iškilmėje kovo 14 d. 
merikos gyvenimas, žmonės ir Jaunimo centre, Chicagoje, skai- 
visa aplinka. Todėl ir jo romą- tytojai knygą jau galėtų įsigyti.

puotosios Lietuvos lapus. Roma-

Vytnutas Volerlas, Draugo juliilie-

niau išstojusius narius, bet, deja, 
be vaisių. Lygiai sielotasi į LRD 
įjungti visus literatūroje pasižy
mėjusius asmenis. Bet ir čia 
tikslo pilnai nepasiekta. Naujais' 
nariais į Lietuvių rašytojų drau- • 
giją valdyba siūlo priimti aštuo- 

|nis mūsų rašytojus bei literatū
ros kritikus. Šiam reikalui su ' 
pranešimu draugijos nariams at
siųstas ir balsavimo lapelis.

Pranešimą baigdamas, pirm. 
Leonardas Andriekus dar pra
neša, kad LR Draugijos litera
tūrinei premijai už 1970 m. kūri
nį Lietuvių fondas jau yra paža
dėjęs 1000 dol. Valdyba už tai 
yra giliai dėkinga. Dabar ban
doma sudaryti jury komisiją 19- 
70 m. išspausdintoms literatūri
nėms knygoms vertinti.

Taip pat šiais metais valdyba 
stengsis sutelkti visus puoselė
jančius grožinį raštą asmenis į 

’ Lietuvių rašytojų draugiją, kel
ti Draugijos reikšmę bei orumą 
visuomenėje, tiesti kelią lietuvių 
literatūros knygai į skaitytoją, 
atstovauti Draugijai visuose 
reikšminguose lietuvių suvažia
vimuose, žodžiu bei raštu prime
nant jos siekimus. Pagaliau bus 
ir toliau mezgami kontaktai su 
kitataučiais rašytojais bei jų 
draugijomis.

• Vilniuje išleistas didžiojo 
“Lietuvių kalbos žodyno’’ aš- 
tun'bsis tomas. Jia apima žo
džius: melūda — ožvilnis. šį to
mą “Tiesoje” (sausio 8) vertin
dama Sofija Kėžytė, pažymėjo.

rantininkų susirinkimas. (E.)
• Lietuvoj® Išleistos Petro 

Armino - Trupinėlio “Eilės”. 
1895 m. mirusio poeto paskelb
ti 24 kūriniai.

• Vilniaus filharmonijoje ne- 
f iiiai įvyko prancūzų simfoni
nės muzikos vakaras. Orkestrui 
dirigavo svečias iš Prancūzijos, 
Jean Car.de Cassadessus.

• Klaipėdos dramos teatras 
neseniai pastatė Vaižganto “Ne
bylį”. Veikalą pas atė Raimun
das Samulevičius, nurodęs, kad 
Vaižganto kūrybą parodyti te
atre — nepaprastai sunkus už
davinys.

PLAN
SavhigH

Hlgbent reservr*

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, lllinois 60632

• Nauja. kompozitoriaus Da
riaus Lapinsko kūrinys Simui 
Kudirkai atminti, šiuo metu 
Chicagoje gyvenantis jaunosios 
mūsų kartos kompozitorius D. 
Lapinskas baigė rašyti plates
nės apimties simfoninį kūrinį, 
Tvirtą tragiškajam lietuvio jū
rininko Simo Kudirkos žygiui 
praslvežti j laisvę. Veikalas pa
vadintas IL VIGILANTE DĖL 
MARE. Jis pirmą kartą bus at
liktas vasario 27 d. 8 vai. vak. 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėje, Chicagoj, "Margučio” 
rengiamame koncerte ir pakar
totas ten pat vasario 28 d. 3 
vai. popiet.

Šiame koncerte dar bus sim
foninio orkestro atlik'a Pon- 
chelli operos “I Lituani” uver
tiūra, M. K. Čiurlionio simfoni
nė poema “Jūra", jungiant ją 
ir su baletu, kurio atlikėja ir 
choreacgragė yra V. Karosaltė, 
ir Dariaus I^ipinsko "Infinitas 
VII” — baletas ir choreografi
ja R, Arve.

• Iš Lietuvių rašytojų draugi
jos veiklos. Draugijos pirminin
ko poeto Leonardo Andriekaus 
išsiuntinėtame draugijos na
riams pranešime sakoma, kad 
Draugijos valdyba tikisi, kad 
Nauji Metai bus našūs literatū
rai knygomis, rečitaliais ir pre
mijomis.

Praėjusieji metai šiuo atžvil
giu, anot pirmininko, buvo geri. 
Pažymėtini keli žymiausieji lite
ratūriniai įvykiai. LRD 1000 dol.

premija teko Henrikui Nagiui už 
poezijos knygą, “Broliai balti ait
varai”. Premija, kurios mecena
tas Lietuvių fondas, įteikta lite
ratūros vakare Lietuvių kat. 
mokslo akademijos suvažiavime 
Toronte. Į vakarą susirinko virš 

1400 žmonių. Montrealio Lietuvių 
i akademinio sambūrio 500 dol. li
teratūrinę premiją laimėjo Kazi
mieras Barėnas už romaną “Tū- 
boto gaidžio metai”. Premijos į- 
teikimo pobūvis įvyko Montrealy 
spalio 24 d. LRD narys prof. Dr. 
Antanas Maceina buvo pagerb
tas Ohio Liet gydytojų draugi
jos 1000 dol. kultūrine premija. 
Prie 1970 metų literatūrinių lai
mėjimų priklauso Bernardo 
Brazdžionio rinktinės "Pilnatis” 
išleidimas jo gerbėjų aukomis.

LRD valdyba liūdi, kad praė
jusiais metais mirtis pasiėmė du 
draugijos narius. Poetas Henri
kas Radauskas staiga mirė Va- 
shingtone rugpiūčio 11 d. Pulgis 
Andriušis, kiek ilgiau sirgęs, at
siskyrė nuo gyvųjų Adelaidės 
mieste, Australijoje, gruodžio 19 
d. Abu rašytojai iškilūs talentai 
ir pajėgūs amžiumi.

Valdyba 1970 metais visom 
jėgom stengėsi stiprinti Draugi
ją naujais nariais ir jos atstova
vimu lietuvių bei kitataučių kul
tūriniuose suvažiavimuose. Taip 
pat Draugijos vardu buvo pasi
sakoma ten, kur skatino ypatin
gi lietuvių tautos reikalai. Praė
jusių metų valdybos planuose 
vyravo troškimas atkviesti se-

kad krenta į akis šiame tome 
daug liaudies šnekamosios kal
tos žodžių, be to, nemaža sudė
tingos semantikos žedž ų. Esa
ma gausiai vedinių su priešdė
liais ne- ir nuo-. Kai kurie žo
džiai turi daug variantų, pvz. 
vien tik mergaitei pavadinti jų 
yra per 50.

Šio temo neigiami bruožai: 
pasitaiko netikslūs žodžio reikš
mės aiškinimai, redagavimo ne
vienodumas, apsirikimai, korek
tūros klaidos. Dabar baigiama 
redaguoti 9-sis ir redaguojamas 
10-sis tomai. (Elta)

• Lietuvoje jau ketvirtą kar
tą išleistas M. K. Čiurlionio dai
lės kūrybos aplankas "Repro
dukcijos” (20,000 egz.), be to, 
pasirodė S\ Budrio knyga “Al
gimantas Stoškus” — vitražis- 
to gyvenimas, kūryba.

• Esperanto kalba okupuoto
je Lietuvoje. “Komj. Tiesa” 
(gruodžio 8) pranešė, kad espe
ranto, tarptautinė kalba priva
lomai dėstoma 31-je Sovietų Są
jungos mokykloje. Esperanto 
kalba jaučiamas dėmesys ir 
ckup. Lietuvoje, tačiau trūksta 
pedagogų. Pernai vasarą specia
lus esperanto kalbos kursas bu
vo suruoštas 27 rajonų atsto
vams. Pernai privalomas tos 
kalbos kursas pradėtas skaityti 
Vilniaus valst. Pedagoginio in
stituto studentams.

300 metų, kai mirė 
Comenius

Net ir okupuotoje Čekoslova
kijoje buvo plačiai paminėta 300 
m. sukaktis, kai mirė jų peda
gogas, teologas, humanistas Jan 
Amos Comenius. Jis yra miręs 
1670 metais, būdamas 78 m. 
amžiaus. Visuotinio švietimo ša
lininkas, savo pedagoginių idėjų 
’aujumu susilaukęs tokio garso, 
kad buvo kviečiamas į Švediją 
ir Angliją sukurti naujas švie
timo sistemas, organizuo'i nau
jų vadovėlių paruošimą. Jo pa
grindinis veikalas “Didactica 
Mag’ia” buvo 1927 m. išverstas 
į lietuvių kalbą. Minėdamas jo 
300 metų mirties sukaktį, žur
nalas “Relig'ion in Communist 
Dcminated Areas” pirmame pus 
lapyje įsidėjo jo nuotrauką ir 
jo lyg testamentinį žodi savo 
tėvynei; “Negaliu aš užmiršti 
'avęs, čekų ir moravų tauta, 
mano gimtoji šalie, dabar, kai 
aš paskutinį kartą atsisve’ki- 
nu... Turiu tikėjimą Dievuje, 
kad tavųjų reikalų tvarka bus 
vėl atstatyta, o čekų tauta’...”

Naujas JAV atlasas
JAV federalinė vyriausybė iš

leido pirmą oficialų šios šalies 
a lasą, kuris labai rūpestingai 
paruoštas ir tiksliausias iš visų 
iki šiol turimų. Atlasas turi 421

f puslapį, sveria 14 svarų, turi 
765 žemėlapius, kurių 336 spal- 
vo i. Atlase ir atskirai duota
me sąraše sužymėta 41,000 

į vietovių, šis atlasas buvo ruo
šiamas 8 metus. Ruošimo dar
bams vadovavo U. S- Geolcgčcal 
Survey, į tą uždavinį dar buvo 
įtraukta 80 ki ų federalinių 
įstaigų ir dausr kemercinių 
bendrovių, specialistų, patarėjų. 
At’asas kainuoja 100 dolerių, 
gaunamas minėto j U. S. Geolo- 
gical Survey įstaigoje.

Moksl nis Marijuanos 
tyrimas

JAV įstaiga Center for Stu- 
dies o" Narcotics and Drug 
Abuse nustatė, kad marijuana 
gali pažeisti smegenis. Dr. S. 
Cchcn tvirtina, kad pas mari
juanos naudo ojus būna daž es- 
ni ir ilgesni sąmonės aptemimai. 
Esantieji marijuanos poveikyje 
yra pavojingesni autemobilių 

i vairuoto jai; tekį rūkytoją la- 
| biau ir ilgiau akina ateinančio 
j automobilio šviesa. Marijuaną 
1 rūkiusieji vairuodami daro pa
našias klaidas, kaip ir gėrusieji 
alkoholį, šiaurės Afrikoje, kur 
dargiau naudojamas marijua- 
nai g miningas hašišas, tarp tų 
rūkytojų atsiranda daugiau fi
ziškai ir ps’ehiškai sužalotų 
žmonių, panašiai kaip tarp al
koholikų. Dabar pravedamos 
dar gilesnės marijuanos studi
jos. JAV vyriausybės globoje 
šiuo metu vykdoma 40 tekių

10% — 20% — piginu mokėsit
už apilftuidą nuo ugnies lr automo
bilio pas

FRANK Z A P 0 L I S
3208 H Wcst #5th Street 

Chicago. lllinois 
Tci. GA 4-8054 ir GR 0-4330

G £ L £ S 
vestuvėms, banketams, laldotuvčm* 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

Beverly llills Gėlinyčia 
2443 W. O3rd Street, Chicago, lllinois 

TKI,. T’R 8-0833 — PR 8-ORSi

DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS 
DIENRAŠTIS AMERIKOJE
Pabrannus popieriui bei pa^to išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

priversti pakelti prenumeratos kainą Nuo 1971 m. sausio 1 d DRAU
GAS metams kalnuos:

CF.icagoj ir Cook Cotinfy, lllinois .................................. $19 Ou
Kitur Jungtinėse Amerikos Valstybėse ........................... $17.00
Kanadoje .......................................... ................................. $19.0'
Užsienyje .................................................................. ......... $20 00

Gruodžio mėn. Vilniuje, mi
nint esperanto kalbos įkūrėjo 
Zamenhcfo 111-sias metines, 
įvyko tradicinis Lietuvos espe

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje.

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kultūrinių aprašymų.

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jj vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorius gali užsakyti DRAUGĄ treč
daliu pigiau.

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs kainos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštį re 
mia net savo aukomis Mums būtų malonu, kad ir ateityje mieli skaty- 
tojai nepamirštų savo dier.raštj aukomis paremti.

DRAUGO ADMINISTRACIJA

E U D E I K IS
OOVTDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

La d o t u v i y Direktoriai
I’ i y s Modemiškom Koplyčios 

4d3u South Calitornia Avenue
Telelonai: LA 3-0440 ii LA 3-985?

4805-0 i South Hermrtage Avenue
Telefonas — TAids 7-1741 k

FUNERAL HOME

3
T H RE E 

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Paritinę Fartttttaa

6845 SOUTH V/ESTERN AVĖ. HEpubhc 7-8800

M

MARQUETTE FUNERAL HOME 
— TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS;

2533 West 7lst St. Telet. GRovehiil 6*2345-0 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

4

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 South MDcrigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340)

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfa.vette 8-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asoeiacijos Nariai

Car.de
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—5988

■v

□1

buto, mitybos ir kt.) bei Bažny
čios situaciją po II-jo Vatikano 
suvažiavimo.

Su dideliu atsidėjimu suvažia
vime ieškota ir spręsta, kaip kuo 
greičiausiai — vadovaujantis vil

kimi — įgyvendnti savo, kaip 
pasauliečių apaštalavimo, misiją 
komplikuotame ir vis kintančia
me šių dienų pasaulyje ir Baž
nyčioje.

Suvažiavime taip pat diskuto- 
ti ir priimti nauji Europos pasau
liečių apaštalavimo forumo sta
tutai. Nutarta suvažiavimus or
ganizuoti kas dveji metai.

Susitikimas su amerikiečių 
atstovėmis Jungtinėse Tautose

LKMOPS įgaliotinė tarptauti
niams ryšiams B. Venskuvienė 
pereitą vasarą lankėsi J.A.V-bėse. 
Čia rugpjūčio 25 d. LKMOPS 
cent’o valdybos posėdyje padarė 
p anešimą apie tarptautinę veik- 

j lą-
Savo buvimo metu New Yor

ke, B. Venskuvienė, drauge su 
LKMOPS centro valdybos pirmi
ninke dr A. Šlepetytojanačiene, 
buvo pakviestos WUCWO ir a- 
merikiečių atstovių Junginė e

i
iŠ MOTERŲ PASAULIO
* Dr. Vanda Sruogienė skaitė 

istorinę - mokslinę paskaitą — 
“Lietuvos moters teisės praeity 
ir dabar”. Paskaitą suorganiza
vo Liet. mot. klubo federacija, 
Chiicagos skyrius. Skyriaus su
sirinkimas su šia paskaita įvy
ko sausio 17 d. Jaunimo centre. 
Paskaitoje gausiai dalyvavo 
skyriaus narės ir keliasdešimt 
viešių, ieškančių socialinio - 
kultūrinio bendravimo. Susirin
kimą’ ir parkaitą pravedė Mari
ja Kriaučiūnienė, kuri gintaro 
dirbiniais apdovanojo paskaiti- 
nir.kę ir kelias veiklias skyriaus 
nares: Lorenticnę, Vaitaitieę, 
Leonaitienę, Juškevičienę ir kt.

Baigiantis 1970 m., B. Šlepe- 
tytė-Venskuvienė — Lietuvių ka
talikių moterų organizacijų pa
saulinės sąjungos (LKMOPS) į- 
galiotinė tarptautiniams ryšiams 
padarė centro valdybai praneši
mą apie tų metų tarptautinę veik
lą.

Paminėtini svarbesni 1970 m. 
LKMOPS ats*ovavimo tarptauti
nėje plotmėje momentai:

Europos katalikių moterų 
suvažiavimas

Pasaulio Katalikių moterų or
ganizacijų unija (WŲCWO), be 
nuolatinių pasaulinių kongresų, 
tarptautinių kolokvijumų, studi
jų dienų, dažnai organizuoja ir 
paskirų kontinentų suvažiavimus.

Jau keleri metai iš eilės vyksta 
Europos katalikių moterų suva
žiavimai. 1970 m. toks suvažiavi
mas įvyko sausio 30-vasario 4 d. 
Tiltenberge (Olandijoje). Daly
vavo 23-jų Europos kraš ų ka’a- 
likių moterų atstovės, daugiausia 
vadovės. Lietuvių Katalikių mo- 
(erį. prgap.tzp.ciju .pps.ąulinę ^są
jungą šiame suvažiavime atstova- 
. o B. Venskuvienė.

Programa susida ė iš trijų da
lių. 1. Pirmoji diena buvo skirta 
ekumeniniam susitikimui ir stu
dijoms. Be Europos katalikių mo
terų atstovių, dalyvavo atstovės 
ir kitų religinių konfesijų (ang
likonų bažnyčios, protestantų, 
metodistų ir kt.), taip pat Eku
meninės Bažnyčių tarybos ir Pa
saulinės krikščionių moterų uni
jų federacijos. Šioje su itikimo 
dienoje buvo nag inėti ekumeni
nio ugdymo klausimai. Paskaitas 
skaitė: dr. Maria A. Lucher (Vo
kietija) "Šv. Rašto rolė ekumeni
niam sąjūdyje”, dr. A. Vingiani 
(Italija) “Katalikų daugumos 
kraštų ekumeninė rolė” ir R. Ven- 
drik (Olandija) “Ryšiai su neti
kinčiais”. Studijų diena baigta 
bendromis ekumeninėmis pamal
domis.

II. Kitos suvažiavimo dienos 
buvo skirtos temai: Diskrimina
cijos ir prietarai moters atžvilgiu 
socialiniame, politiniame, profe
siniame ir šeimyniniam gyveni
me. Po šios temos paskaitų (skai
tė dr. Marga Klompe — Olandi
jos kultūros reikalų ministerė ir 
Rev. Scharff) įvairiose darbo gru
pėse išklausyti pranešimai apie 
esamas padėtis V. Europoę kraš
tuose, diskutuoti ir i . 
kretūs pasiūlymai situacijoms iš-

(i------------------------3 -----------------------

ITau*ose C. Schaefer ir dr. Zizza- 
lorillo (WUCWO pirmininkė — likėms klausimų, kongresas at- mia pietų, kurių metu buvo pla- 
Ispanija)' “Moteris Bažnyčioje’’ir kreipė didelį dėmesį į tarptauti- čiai painformuota ir išsikalbėta 
vysk. Zwarikruis (Olandija) te- nės veiklos išryškinimą. Tam pro- pavergtos Lietuvos, LKMOPS ir 
mn “Rnznvrtnę nvnlinriin ir rtnę- crramnio hnvr» c Ir irta iS'icn rlionn U7Tma “Bažnyčios evoliucija ir pas- gramoje buvo skirta 
toraciniai bandymai”. tema: “Mūsų tiltas

Šių svarstymų rezoliucijose bu- Tarptautinei dienai 
vo iškelta ir sunki religinė pade- Vokietijos senatorė, 
tis pavergtuose kraštuose, jų tar- terė Aenne Brauksiepe. Atiday- 
pe ir Lietuvoje. mo posėdyje kongreso dalyvėms

Suvažiavimo dalyvės buvo gra- buvo pristatytos visos atvykusios 
žiai globojamos Olandijos kata- garbės viešnios, suminėtas kiek- 
likių moterų, priimtos Haarlemo vienas kraš as atskirai. LKMOPS 
vyskupo Zvvartkruis, be to; Ams- atstovė kongresui pristatyta ypa- 
terdamo burmistro-specialiai'jom tingai'jautriai. TSrp kitų šiltų žo- 
suruOštame pagerbime.

• WUCWO Tarp, biuro ir 
komisijų posėdžiai

Ta’p'au'inio biuro posėdžiai į- 
vyko 1970 m. balandžio mėn. 6- 
11 d. Paryžiuje ir spalio mėn. 9- 
11 d. Turhoute (Belgijoje).

iš isa diena, 
į pasaulį”, 

vadovavo ir 
buv. minis-

džių, senatorė A. Brauksiepe iš
kėlė ir tai: “... LKMOPS atstovė 
B. Venskuvienė gyvena Paryžiu
je, bot jos ši dis yra nuolat Lie
tuvoje ir jos veikla bei darbai yra 
skirti Lietuvai— Per ją mes jun
giamės šiandien su pavergtaisiais; 
tai yra taip pat tiltas (šios die-

WUCWO veiklos klausimais.
Pasaulinis katalikių moterų 

suvažiavimas

Turhouto (Belgijoje) spalio 
—14 d.d. įvyko Pasaulio katali
kių moterų organizacijų unijos 
suorganizuotas tarptautinis kolo- 
kvijumas moters asmenybės ug
dymo klausimais.

Po tarptau’inio kolokvijumo, 
ten pat spalio 16-20 d. įvyko pa
saulinis ka‘alikių moterų organi
zacijų atstovių suvažiavimas. Da
lyvavo atstovės iš 65-kių pašau- ‘S‘K 
lio kraštų. do;a TI'

Lietuvos katalikių moterų or
ganizacijų pasaulinę sąjungą tarp 
tautiname kelokvijume ir pa

12

I

Fasiulinis kat. anot. org. atstovių suvažiavimas Belgijoje. II-je eilėje 15 deš. lietuvės atstovės B. Vens
kuvienė ir V. Žemaitienė. '

r** v i' fl ■
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LKMOPS atstovė prie WUCWO nos tema) — Vokietijos į paverg- 
visuose posėdžiuose dalyvavo, tos tus kraštus. Labai ačiū, miela Po- 
didžiulės tarptautinės katalikių 1 nia Venskuviene, kad atvykote”, 
organizacijos vadovaujamuose Po šio pristatymo kongresui, kal- 
organuose įnešdama daug kons-Įbėjo viešnios. LKMOPS atstovės 
truktyvaus darbo.

Abiejuose Tarpt, biu’o sesijo
se galutinai baigta paruošti nau
jos Pasaulio Katalikių Moterų or
ganizacijų unijos tikslų bei užda- 

aptarti kon- 'Yinių gairės’ ketu ių metų Yeik‘ 
los programa ir naujos struktū-
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lyginti. Sudarytos rezoliucijos bu- rOj pr<^,° tas‘
vo pasiųstos visoms V. Europos 
katalikių moterų organizacijoms, 
tarptautinėms institucijom (kaip 
Jungtinės tautos, Europos taryba, 
Tarptautinis darbo biu’as ir kt.) 
bei kai kurių kraštų vyriausybėm.

III. Šio tarptautinio suvažiavi
mo metu buvo taip pat nagri- 
nėtąs katalikės moters vaidmuo 
Bažnyčios gyvenime Europoje.

Svarstyta katalikės moters at
sakomybė naujose Bažnyčios struk 
tūrose ir įgyvendinant “Popu- 
Iurrt Progressio” enciklikos nuro- 

Paskaitas skaito; P. M-

Naujų Matų sutikimas Washingtone
Washingtono Lietuvių moterų 

klubas 1971 metus pradėjo Naujų 
Melų sutik ino b ilkimi, kuris įvy
ko puošniame Washington-Hil on 
viešbutyje. Tą vakarą iškrito labai 
daug sniego ir kai kurie asmenys 
iš tolimesnių užmiesčių, nors ir iš 
anksto bilietus įsigiję, negalėjo į ba
lių’ atvažiuoti, bet vis tiek susirin
ko gražus būrys lietuvių. Buvo sve
čių specialiai atvykusių net iš New 
Yorko ir Clevolando.

Balius praėjo paikiai. Graži aplin
ka, elegantiškas bufetas su daugybe 
r i! ų ir šil ų užkandžių, geras 5 
armėnų orkestras prisidėjo prie ba
liaus pasisekimo. įvyko ir loterija, 
kuriai dovanas davė Ministeris ir 
ponia Rajeckai, nors baliun atsilan
kyti negalėjo.

D.//lik ai valandai artėjant, Al
fonsą^ Petrutis pravedė Nau
jų Me ų sutikimo cerenomijas. O 
klubo pirmininkė Vida Zubkienė pa
sveikino visus susirinkusius, sugie- 
___ Jjgiaucių Metų, o paskui visi 

. ienus kitus nuoširdžiai sveikino, 
linkėdami laimės ateinančiais me-
ais. —„—, — --------

Nuotaika visą laiką buvo pakili, aklųjų dėl tos pačios ligos. Tai 
link, iii i 
matyti, 
lietuviai 
mi, bet 
mi -gražias 
balius baigėsi 2 vai. ryto, svečiai 
lar tuoj nesiskirstė, dar šnekučia- 
zogi, dalindamiesi įspūdžiais ir taip 

it džiaugdamiesi gražiai drauge 
praleistomis valandomis.

4

Ca3tro sesuo Juvnita, kuri Lietuvos nepriklaus mylės ,atkūrimo mi
nėjime Chicagoje vasario 14 d., 2 v. p p., kalb's į lietuvius Marijos 
Auk-L. mokyklos s įlėjc.
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Daug kur kalbama apie seksu- žia mergaitės a'sparumą, praran- 
alinę revoliuciją. Šiuo klausimu da tikrą dėmesį ja moterystės gy- 
prasmingas veikalas yra neseniai venimui.
kišenine laida išėjusi John Mc- Tie, kurie netvarkingi prieš ve- 
Laughlin knyga “Love Before dybas, dažnai būna neištikimi po 
Marriage” (Corpus Books, New vedybų. Todėl autorius knygą bai- 
York, 1970 m., 62 psl., 1.25 dol.). gia mintimi, kad du žmonės nie-

Autorius surinkęs gausiai fak- kada taip labai nepatidaro vieniu 
tų Jis atkreipia dėmesį, kad JAV- 
se per metus gim"ta apie 300,000 
povainikių kūdikių. Šiuo metu J 
AV-se ya net 24,000 psichinių 
ligonių dėl sifilio ir apie 12,000

vienetu, kaip tuomet, kai jie tam
pa trys — moterystėje susilauk
dami šeimos.

J. Daugi.

ir d.augiški. Gražu buvo stiprus perspėjimas laikytis mora- 
kai susirinkę kelių kartų . lė$ nuostatų.
linksminasi, ne i ik šokda-|
ir ratu sustoję dainuoda- 

lįetuvlškas dainas. Kai 
" ’ ė......

Autorius atkreipia dčmrsį, kad 
įvairi vadinamoji “Playboy” nuo
taika žmonėse nukreipia dėmesį 
į seksualinius dalykus ir tuo bū
du vieton tikrosios meilės neša 
pomėgių gatidymą, žlugdo asme
nybę, telkdama žmogaus dėmesį 
į kūną, ne į asmenį; jeigu ir bū
na toks k~n š' as bendravimas 
tai jis tampa tik dviejų asmenų 
egoizmas, — kaip prancūzai ta
ko —“egoisme a deux”.

Vyras, kuris tik ai nemyli mo
ters, norės ja tik parinaudoii, tas 
gi, kuris tikrai ją myli, jis ją ger
bia ir erotinius intymumus taupo 
moterys’ės gyvenimui, sąko auto
rius. Knygos autorius J. Mc-

-■fp a’s’r?nda m?.da?
7Lt; ’berougho kun’gail žtie-ė, 

b Consuelo Vnnderbilt, lai- 
' • pirmūne, pradeju ia da
bar išsiplėtusį pamišimą dėvėti 

l ' em" “črfs apykaklę.” 
i dėvėjo ne 19 eilių perlų,4| 

apvy1a,ma juos aplink savo lyg 
čs ’&tysusį kaC:fą.

■’osies t e'kerno dm
• konkuravo, sako madų.isėori- 

O t čtu j? pamėgdžioja ir 
v bei storų kaklų madas 

nežiū-
'og tekia mada ne joms 

ri.

šitokio 
viekas ne-

laiky1! glaudžius ryšius su kito
mis tarptautinėmis o ganizacijo- 
mis bei institucijomis tiesioginiu 
darbu ir savo patyrimo įnašu.

Per tarptautinį kolokvijumą ir 
pasaulinį katalikių moterų suva
žiavimą daug laiko skirta eucha- 
istiniam susitelkimui —Šv. Mi- 

1 oms, kurios vyko kiekvieną die
ną specialiomis intencijomis. Spa- Laughlin pasakoja atsitikimą a- 
lio 11 d. atlaikytos Šv. Mišios pie mergaitę, kuri gundančiam 
už Tylos Bažnyčią. ją savo bernaičiui pasakė: “Tu

Pasaulinio katalikių moterų or- nori mano kūno? Atpildas už tai 
ganizacijų suvažiavimo dalyves — vedybų žiedas. Užmauk vestu 
priėmė Belgijos karalienė Fabio- vėse ant mano piršto, ir mes pra- 
la ir Bruges provincijos (kur su- dėsime gyventi”. Autorius prime 
važiavimas vyko) gubernatorius, na, kad dažnai, kai vyras palau- paties teisėjo sūnaus.

’■ vartančios mcterya, 
rint. Gars'oji ?morikict3 astrologė

Ev ' gel me Adams buvo pa i 
aršiausioji arr.erikieč'ų astro

logė. 1930 metais ji nuėjo į 
tesmą .ir kovojo, kad tūtų le- 
yJ'izucitas atstrologijos prakti
kavimas New Yorke. Ji laimė
jo, kai viešai išanalizavo ho- - 
roefcopą, kuris pasirodė esąs

Dali. Magdalenos Stankūnienės parodoje. Čiurlionio ga'.erjoje. Iš kairės į de'.iaę: Aldona Valkui, kun. J. 
Vaišnys, S. J., Birutė Briedienė, Marija Maciežienė, ..B. Markūnlenė, Janina Juknevičienė, Salomėja En- 
drijonienė ir Magdalena Birutė StankūnienS. Nuotraukoje regimos ponios daug p.įsidėjo pr.j parodos s 

NuoU. V. Noreikos

sauliniame katalikių moterų su
važiavime atstovavo B. Vensku
vienė (iš Paryžiaus) ir V. Žemai
tienė (iš Romos).

Tarptautinio kolokvijumo pa
grindinės paskaitos buvo sekan
čios: “Naujasis žmogus” (skaitė 
Rev. Russo-Prancūzija), “Nauja
sis moters vaizdas” (Dr. Yvonne 
Pelle-Douel-Prancūzija) ir “Auk
lėjimas, kaip žmogaus išlaisvini
mo procesas” (skaitė Rev. Cara- 
muru-Brazilija). Paskaitų temos 
diskutuotos 9 darbo grupėse — 
paskirai prancūzų, anglų, vokie
čių ir ispanų kalbomis. Išnešta 
eilė nutarimų ir rezolicuijų.

Pasauliniame katalikių mote-

| dėka, Lietuves vardas plačiai nu
skambėjo 2000 suvažiavusių Vo
kietijos katalikių or-jų atstovių 
tarpe.

Europos pasauliečių 
apaštalavimo forumas

Birželio mėn. 12-14 d. Innsbru- 
cke (Austrijoje) LKMOPS įgalio
tinė tarptautiniams ryšiams B. 
Venskuvienė atstovavo sąjungą 
Europos pasauliečių apaštalavi
mo suvažiavime — forume.

Jame dalyvavo 18-kos Europos rų or-jų atstovių suvažiavime pri- 
kraštų organizacijų atstovai. Fo- ima WUCW0 keturių metų veik- 
rumo tema: “Gyventi viltimi —(los programa (liečianti dau- 
atsakymas dabarčiai”. j giauria moters asmenybės ugdy-

Po pagrindinių paskaitų (ku-mo klausimus), iškelta katalikės 
Bažnyčios 

dalyvauti Vokietijos katali-.chegaray), dalyviai, susibūrę į 10 gyvenime, būtinybė labiau negu

Be Tarpt, biuro posėdžių, tuo 
pat metu ir tose pačiose vietovė
se vyko WUCWO komisijų po
sėdžiai, kuriuose B. Venskuvienė 
taip pat dalyvavo.

Vokietijos katalikių moterų
kongresas

Balandžio mėn. 14-16 d. LK
MOPS atstovė B. Venskuvienė į 
buvo pakviesta, kaip garbės vieš- rias skaitė Rev.Frisųue ir Mgr. Et- moters atsakomybė 
nia, < . . ' i ' - - - - "" - - .
kių moterų kongrese Freiburge, (darbo grupių, diskutavo dabar-j bet kada šių dienų pasaulyje iš- 
kur buvo labai gražiai priimta, ties problemas (kaip politikos sri- ryškinti pasaulinį ir katalikišką

Bę aktualiųjų Vokietijos katį* tyjc4 JJi padėties^ WUGWO vaidmau, tol ją ų ja*
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