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Šiame numery Lietuvišką operetę
DAILĖS PARODŲ AKIMIRKOS.
LIETUVIŠKĄ OPERETĘ PASITINKANT — 
POKALBIS SU REŽISIERE.
TARP ŠVELNIŲ MURINO SPALVŲ IR 
LENGVOS NUOTAIKOS.
STASYS MERINGIS APIE TEATRO 
FESTIVALĮ.
BUDRICNO NEMUNAS LAUŽIA LEDUS. 
JONO STRIELKŪNO EILĖRAŠČIAI.
ŽEMAITĖ AMERIKOJE — IŠTRAUKOS IŠ 
RAŠYTOJOS IA1ŠKŲ.
NAUJI LEIDINIAI.
FILMŲ ĮVAIRUMAL
KULTŪRINĖ KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

pasitinkant
Pokalbis su "Sidabrinės dienos” režisiere 

Zita Kevalaityte-Visockiene
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Šį savaitgalį (šeštadienį ir 
sekmadienį) 25 metų jubiliejų 
švenčiantis Dainavos ansamblis 
Marijos aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, Chicagoje, ren
gia premjerinius operetės “Si
dabrinė diena” spektaklius. Mu
zika — Broniaus Budriūno. Žo
dinis tekstas — Anatolijaus Kai
rio. Dekoracijos — Jurgio 
Daugvilos. Dirigentas — Petras 
Armonas. Režisierė — čionykštė 
mūsų pokalbininkė. Naujos lie
tuviškos operetės sukūrimas ii' 
jos įkūnijimas scenoje mūsų iš
eivijos kultūriniame gyvenime 
yra pažymėtinas įvykis. Jo pro
ga čia ir užkalbiname “Sidabri-

čia

DAILĖS PARODŲ AKIMIRKOS
Dailininkų ir dailės parodų 

padaugėjimas skaidrina mūsų gy
venimą. Bet ar visa tai, ką mes 
rodome ir kaip rodome, kelia 
mūsų kultūrinį išprusimą?

Imkime hipotetinį pavyzdį. 
Rengiama kolektyvinė dailės pa
roda. Iš anksto apie tai skelbia
ma spaudoje. Minimos dalyvių 
pavardės, dailininkus juokingai 
klasifikuojant į profesionalus ir 
mėgėjus. Atidarymo vakarą nu
ėjęs randi mielus, pažįstamus 
žiūrovų veidus. Kur nors kertėje 
pamatai stalą su kava, punšu ir 
pyragaičiais. Nuotaika šviesi. Ek
sponatų daug. Tik žiūrėk. Tik 
džiaukis.

Bevaikščiodamas pastebi, kad 
šalia numatytų dailininkų daly
vauja dar kelios ekspromtu susi- 
būrusios pavardės. Nežinai, ar 
tai mėgėjai ar profesionalai? Pa
matai, kad vienas žinomesnis dai
lininkas kukliai pasitenkina tik 
keliais kokybiškai stipriais droži
niais, o kitas, nelabai žinomas, 
išstato visą abejotinos vertės ar
miją. Atsitiktinai randi ir porą 
meniškai atliktų fotografijų, 
nors, parodon eidamas, negalvojai 
surasiąs čia tokį žanrą. Žodžiu, 
šviesių ir tamsių staigmenų pa
kanka visai valandai.

Staigmenos kaulų nelaužo, bū
tų neblogai, jei prie tų siurprizų 
prisidėtų pati reikalingiausia 
staigmena — bent trumpas ka- 
talogėlis. Šito paprasto dalyko 
dažnai tiesiog verkiant pasigen
dama. Argi mes jau tokie ubagai, 
kad nepajėgiame atspausdinti 
(šapirografu, Xerox ar kitokia 
priemone) kelių puslapių, kur 
būtų išvardintos dalyvių pavar
dės, pažymėti žanrai, kūri
nių medžiaga, klasifikaciniai pa
vadinimai, viena kita detalė ir 
t. t. Tokia informacija padeda 
žiūrovams orientuotis eksponatų 
girioje. Juk ne visi turi drąsos as
meniškai kvosti droviai ir vieni
šai atrodančius dailininkus, juo Jeisinsi, jei šalia vertingo gobele- 
labiau dailininkes. no pardavinėjamas kelių dolerių

Su šiuo hipotetiniu pavyzdžiu vertės multiplikatas. 
nepriekaištaujama visoms paro-

doms. Didesnė dalis ekspozicijų 
turi palyginti neblogus katalogus 
ir visą estetinį surum-burum. Iš 
mėgėjiškai sumestų parodų juk 
negalima tikėtis labai tiksliai de
talaus etiketo. f jas dažnai tenka 
žiūrėti kitokiomis akimis. Never

ta per daug sielotis, jei tokių pa
rodų metu laksto vaikai, jei bal
singi žiūrovai šnekučiuojasi for
te, jei pilietis laiko sugniaužęs a- 
laus skardinę,'jei keistai nusi
teikęs individas nuogais pirštais 
čiupinėja abstrakčia skulptūrą. 
Tokiose parodose daug kas turi 
būti toleruojama. Bėda tik, kad 
mėgėjiškai sulipdytos dailės šven
tės ilgainiui tampa pasikartojan
čia tradicija. Rodos, viskas taip 
ir turi būti. Jų apipavidalini
mas primena linksmą bazarą. Ta
čiau kalbant su dalyviais ir ren
gėjais — Oho! Jie visi pretenduo
ja į aukštą meną, galingą ir ste
buklingą.

Parodų subazarinimas, tegu 
materialiai ir naudingas tiems, 
kurie bet kokiu būdu trokšta iš
stumti savo dirbinius, prisideda 
prie skonio atrofijos. Meną ug
dantis aspektas išblėsta. J priekį 
braunasi menkaverčiai darbeliai, 
kopijų kopijos, saldūs terapiniai 
peizažai, vakarinių kursų kruopš
tūs “šedevrai”. Jų tarpe jautres
nis žiūrovas jaučiasi kaip dėdės 
apgautas Hamletas. Kur dvasia? 
Kur autentiška kūryba? Kokybė? 
Kur iš viso menas?

Tiesa, nelengvas yra parodų 
rengimas, ypač egzodo sąlygo
ms. Kai kada rengėjai tiesiog ne
riasi iš kailio, kad kiti galėtų pa
rodyti savo kūrybą. Bet ar pasi
teisinsi, jei prieš pusmetį numa
tytoje ir kartais su dailininkų tal
ka organizuotoje parodoje nėra 
įvykį įamžinančio katalogo? Ar 
pasiteisinsi, jei paroda atrodo, 
kaip neatrinktų vaisių pintinė, 
kurioje menkų eksponatų per 
daug, o gerų per maža. Nepasi-

Zita Kevalaitytė-Visockienė, 
operetės "Sidabrinė diena” režisierė.

nėa dienos” režisierę Zitą. Keva- 
laitytę-Visockienę.

— Kiek prisimename, Jūs sce
nos veikalų esate režisavusi ne 
vieną. Tačiau operetė ar tik ne
bus pirmoji arba bent labai reta. 
Sakykit, kokias problemas to
kios rūšies veikalas pirmoje ei-

lėje kelia režisieriui? Ką 
kitaip ir kaip reikia daryti?

— Didelio noro režisuoti nie
kuomet neturėjau. O kad teks 
režisuoti operetę, tai būčiau ir 
pati netikėjusi. Bet šiandien 
džiaugiuosi, kad nepasakiau 
“ne”. Ir kaip galima atsisakyti 
padėti Dainavos ansambliui, kai 
švenčiama tokia graži 25 metų 
jo darbo sukaktis.

O buvo laikas, kada jie mums 
padėjo, jie buvo mums reikalin
gi, jie mus linksmino, guodė dai
nomis. žavėjo tautiniais šokiais, 
pačiais sunkiausiais stovyklinio 
gyvenimo metais, kai mane ir 
daugelį lietuvių kankino nepake
liama nostalgija* Dainaviečiai 
buvo lyg tas ryšys tarp paliktų
jų namų ir barakinės realybės. 
Dainavos ansamblis buvo visuo
met laukiamas svečias!

Šioji operetė ne tik mano dar
be pirmoji, bet ir pirmoji lietu
viška operetė pokario tremtyje. 
Ji yra arčiau mūsiško suprati
mo, ką mes vadiname — muzi
kinė komedija.

Muzikiniai veikalai reikalauja 
didelės kantrybės ir susikaupi
mo. Čia reikia gerai susipažinti 
ne tik su tekstu, bet ir su esama 
muzika. Tai beveik kaip dvigu
bas darbas. Kuo režisierius mu
zikalesnis, tuo jam lengviau su
derinti tris pagrindinius ele
mentus: žodį, muziką ir judesį. 
Nežiūrint to, dažnai tenka ieš
koti kompromiso tarp dviejų me
nų: vaidybinio ir dainos meno, 
kad nė vienas per daug nenu
kentėtų. Kartais nustatytą mise 
en scene, reikia dar suprastinti, 
kad ji būtų taupi, patogi ir leng
va. Yra vietų, kuriose tenka pa
skaičiuoti matematiškai ir jude
sį ir žingsnį. O ką jau kalbėti 
apie minią!

— Kokio gyvenimo ar kokios

Bronius Murinas
Iš Čiurlionio galerijoje, Chficagoj. vykstančios parodos

Natiurmortas (akrilika)
(Nuotr. Lietuvių foto archyvo) 
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fantazijos iškarpą pamatysime 
“Sidabrinėje dienoje”? Ar tai 
bus “linksmų plaučių” operetė, 
kaip, sakysime pernai toje pa
čioje scenoje matytas R. Straus- 
so “Šikšnosparnis”? Ir ko gali 
tikėtis žiūrovas: “tarptautinio” 
ar “tautinio” spektaklio?

— “Sidabrinė diena” — jokia 
fantazija, čia paprastas mūsų 
gyvenimas, kuriame pinasi šei
myninės ir visuomeninės prob
lemos. Anot jūsų, kas turės 
“linksmus plaučius”, galės pasi
juokti, bent man taip atrodo. 
Kas tikisi išvysti lietuvišką gry
telę ar tautinius rūbus, tas nusi
vils, tačiau kitu atveju opere
tė pakankamai tautinė, nes kom
pozitorius ir autorius lietuviai.

— Kaip vertinate “Sidabrinės 
dienos” muzikinę ir žodinę pu
sę? Kaip manote, kas joje la
biausiai pagaus mūsų žiūrovą: 
muzika ar žodis? Ir kaip jau
čiasi režisierius tarp šių dviejų 
operetės elementų ?

— Vertinti muziką ar žodinį 
tekstą aš neturiu teisės, ir tai 

(Nukelta į 2 psl.)

Lengvoji nuotaika 
tarp švelnių spalvų

Broniaus Murino paroda Čiurlionio galerijoje

ZITA SODEIKIENE

Vu2^'brL>,U S repeticijų akimirka. Priekyje iš kai rėš į dešinę matome operetės solistus: Margaritą Mom-
Nttię, Romą Martienę, Vytą Radi, Dalią Kučėnienę. Algį Grigą, Juliu Savrimą. Janiną Šalnienę.

Nuotrauka Zigmo Degučio
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Ir vėl veriame Čiurlionio ga- yra gana įprasta, natūrali. Ak- 
lerijos duris žiūrėti naujos pa-j rilikos naudojimas (kai kuriuose 
rodos. Vieni einam, tikėdamiesi j kūriniuose kartu su akvarele) iš 
pamatyti ką nors naujo, ypatin
go. Kiti užsukam pasidžiaugti 
jau žinomais dailininkų darbais, 
pasižiūrėti, kas per paskutinius 
metus buvo sukurta, šį sykį 
gruodžio 4 d. buvo atidaryta či- 
kagiečio dail. Broniaus Murino 
sukaktuvinė paroda, kuri galeri
joj tęsiasi visą savaitę ir’ baigsis 
šį sekmadienį, gruodžio 12 d.

Dail. B. Murinas lietuvių vi
suomenėje yra gerai žinomas, 
užsirekomendavęs kaip geras 
akvarelistas. Ši jo paroda — be 
pretenzijų. Paprasta, šilta. Nie
kas nelenda į akis, žiūrovai, ku
rie ieško naujų ir stebinančių 
kūrinių, šioj parodoj to neras. 
Čia nėra nei filosofinių, nei psi- 
chhologinių bylojimų, prašmat
nių išraitymų, nėra avangardi
nių siekimų, bet švelnios spal
vos, formos, paprastos kompozi
cijos, kūriniai, kurie išryškina 
lengvą nuotaiką. Tematika taip
gi paprasta — natiurmortai, 
miesto vaizdai ir gamtos nuotai
kų fiksavimas, pvz. “Pavasaris 
kalnuose”, “Vakaro šviesoj”, 
“Vasaros jaunystė”' ir t. t. Sti
lius daugiau ekspresionistinio 
pobūdžio, daug kur naudojant 
tamsias linijas kompozicijos iš
ryškinimui. Kūriniais bėga tam 
tikras judėjimas, kuris kyla iš 
dailininko (sąmoningai ar ne) 
naudojamų liepsnos formų. Ak
varelės tapyboje nemažai ma
tyti ir atsitiktinumo, bet dail. B. 
Murinas visa tai gerai panaudo
ja. Atrodo, kad jam ši technika

tikrųjų nieko naujo neprideda, 
nieko neišryškina ir nieko nepa
keičia. Tokiu atveju nematyti 
būtino reikalo vartoti akriliką.

Kai kurių kūrinių įrėminimas 
paveikslams padaro nemažai ža
los. Žinoma, rėmai iš esmės netu 
retų sudaryti daug skirtumo pa
veikslo gerumui, bet bendram 
kūrinio vaizdui šiokios tokios 
reikšmės vis dėlto turi. Kai ku
riuos kūrinius dusina pilkšvai 
margas popieriaus bortas, neiš
ryškindamas spalvingumo.

Paroda susideda iš trejų me
tų laikotarpyje nutapytų kūri
nių. Bendrai visus apžvelgus, ne
matyti daug skirtumo nei tech
nikoje, nei stiliuje. Bet atidžiau 
pažvelgus, galima pastebėti, kad 
pastarųjų metų darbai turi sa
vyje kažką skirtingo. Jie dvelkia 
tam tikru šviežumu. Gaila, kad 
daugelis iš jų gana maži. Norė
tųsi matyti didesnius plotus ir 
drąsesnius mostus. Pvz. kūrinys 
“Sidabro ūkanos” turi gana nau
ją kryptelėjimą ir skiriasi nuo 
visų kitų dailininko darbų. Jau 
čia nėra tų liepsnos formų, nei 

l tamsių linijų, o tik spalvų verti
kalus ir horizontalus judėjimas, 
kuris iššaukia tam tikrą gamtos 
nuotaiką.

Reikia tikėtis, kad dail. Muri
nas nepabūgs dar didesnių kryp
telėjimų. Akvarelės technika nė
ra lengvai valdoma, bet geroms 
rankoms ji duoda daug galimy
bių.
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Scena iš Algirdo Landsbergio “Paskutinio pikniko” teatro festivaly, Chicagoj. Nuotrauka A. Gulbinsko

LIETUVIŠKA OPERETĘ PASITINKANT
(Atkelta iš 1 psl.)

Tolus verpetai tvindo 
nustigusius duburius

Moterų. potencijos teatrrinei šventei duoklė

Tolimieji Amerikos vakarai 
ir Kanados vietovė festivaly
je reprezentavo lietuvišką 
sceninę tikrovę kontinente. 
Kadaise stiprus Chicagos te
atrinis veikimas, vis dar te- 
besnūduriuodamas, iniciaty

vą perleido jaunimui.

ST. MEKINGIS profesinė pagalba.

šiai pavykę buvo trečias ir ket
virtas veiksmai, atstovavę au
toriaus intencijoms. Trečiame 
veiksme, tarp kitko, įdomiai iš- Į 
spręsta iškelta lova.

Kostas Ostrauskas susilaukė
“Metuose” antros autorės! Jo nebūtų etiška. Tam yra šios rū- 
neatsargi įtaiga užpildyti veiks-' sies specialistai, ir gal jie pasi- 
mą choreografiniais momentais, sakys. Tačiau, prieš pradėdama 

i pavertė Jaunosios, Didžiojo dirbti, aš visuomet žiūriu, kokia 
kondoro ir peslių akcijas, sau-j yra medžiaga, ką iš jos galima 
lės išsvilintą lauką platforma, 

j kurioje Elena Gustaitis - Ar- 
I guelles pateikė nieko bendra su 
sugestijuotu turiniu neturinčiais 
mostais bei mimika savąją (be- 

Iprasmio filmavimo, lošimo kor
tomis ir pan.) kone ištiso pus
valandžio “vaidybą”. Viskas bu
vo darnu, net jaunoji su vyru 
už saulės skėčio glėbesčiavos ir 
net be prasmės pratarė kelias

K. Ostrausko teksto replikas, 
tačiau tai, deja, nebuvo režisū
ros (bei autoriui pagarbos) 
pliusas. Ypač kai programoje 
žiūrovams buvo siūlytas Kosto 
Ostrausko keturių veiksmų 
vertismentas.

Problema, ar pradedantys 
žisieriai turi teisę veikalą 
viškai interpretuoti? Ypač 
pirmą kartą pristatoma gyvo 
rašytojo nauja kūryba. Tai 
norėtųsi priminti.

Festivalio sumanytojas - vyk
dytojas šį sykį, regis, bandė 
niveliuoti aktorių pastangas. 
Tuo« klausimus net nesiūlė

I
I

di-

re- 
sa- 
jei.

Iš plataus kontinento vien 
Los Angeles miesto Dramos 
sambūris už dviejų tūkstančių 
ir Kanados Hamiltono Dramos 
grupė už penkių šimtų mylių 
oru ir žeme atkeliavo Chicagon 
dalyvauti stropiai garsintame 
antrame Teatro festivalyje. Chi
cagos lietuviškąją sceną šiame 
sambrūzdyje reprezentavo Jau
nimo teatras su debiutante re
žisiere, parinkusia K. Ostraus
ko absurdinės dramaturgijos 
pavyzdį.

Neva senstelėjusios ar tary
tum pavargusios gan gausios 
Chicagos sceninės pajėgos, kaip 
ir pirmame, taip ir šiame festi
valyje nedalyvavo. Lygiai kaip 
dėl

, me 
do 
jų-

Klaustukas verčia kiek nu
krypti į šalį ir sugrįžti į Chi
cagos platybes. Juk paslaugio
mis išeiviškos spaudos informa
cijomis, čia nuo 1948 metų pa
baigos reiškėsi net 20 mūsų re
žisierių, įgyvendinusių net po 
kelias premjeras. Įsijungdami 
į režisūrinę talką, dar vienuoli
ka vyrų bei moterų buvo pa
ruošę po vieną spektaklį. Tų,

įvairių priežasčių sukruti- 
nesimatė Bostono, Clevelan- 
bei Detroito vaidybinių sa-

rūpino L. B. Kultūros fondas, 
ar, tiksliau pratarus, šios funk
cijos pirmininkas Anatolijus 
Kairys, organizacinis drąsuolis, 
save užhipnotizavęs neaiškio
mis teatrinėmis sąvokomis. 
Kultūros fondo valdytojas, jo 
paties vieša išpažintimi, paža
dinęs savyje tėviškumo emoci
jas, nesusivaldė nepagi'mdęs 
Chicagoje nekalto kūdikėlio, 
kurį ir pakrikštijo Jaunimo te
atru. Pribuvėjos ir auklės pa
reigoms .. pamasino talentingą 
teatrališkumo, gal net forma
lizmo, mūsuose pirmūną Darių 
Lapinską. Kompozitoriaus as
menybė patraukė jaunimą, o 
darbai iškėlė kelis gabius jau
natvės atstovus. D. Lapinskas 
spektakliuose džiugino vaizduo
tės turtingumu, drąsiomis vi
zijomis, tačiau kiekvieną inter
pretuojamą autorių palenkdavo 
savo fantazijos gaivai, neveng
damas kad ir netikėtų priemo
nių,' kaip kad, pvz., japonų te
atro ypatybių. Jaunimui nau
dos ypač atnešė ritmo skiepiji
mas.

Kas laiko jau užgožta, greit 
užmirštama. Nors Dariaus La
pinsko teatrinių improvizacijų 
ir tikrai išradingų sceninių si
tuacijų užmarštin nustumt ne
sinori.

Tačiau žiūrovai nesitenkino 
kaip perteikiama, o troško su-

pačių spaudinių maloniomis ži- prasti, kas scenos veikale glūdi, 
niomis, toje pačioje Chicagoje Žodžiu, neturėjo apetito aust-

rems, artišokams ar varlėms,triūsė ir laurus raškė bent šim
tas, o gal net ir du šimtai, abie- g^'dė smaguriautis bulvi- 
jų lyčių vaidintojų. Be to, at
virais veidais ar slapčiomis, lie
tuvių kalba teatrą Chicagoje 
planavo ir tvėrė paskiri indivi
dai ar kilniųjų užpuolių orga
nizacijos. Vienok, nepaisant 
vėtravimų ir nutrūktgalvių as
meninių ambicijų, lietuviškoji 
scena prie Michigano ežero bū
davo gyvastinga, o dažnai' net 
šviesiai kūrybinga.

Gal dar nekenktų priminti, 
jog nė vienoje kitoje išeiviško- 
je oazėje nėra tiek daug gyvų 
ir sveikų moterų ir vyrų, ku
riems buvo lemta ilgiau ar 
trumpiau scenos meną studi
juoti ir ilgesnį laiką teatriniuo
se vienetuose dirbti. Pridur- 
kim, kad įrodė pašaukimui tin
kamumą ir stipresnį talentą ir 
ne kartą Chicagos spektakliuo
se tai buvo įrodę.

Kažkaip atsitiko, kad toji iš
bujojusi teatrinė veikla, lyg ap
kerėta, sustingo ir tapo beža
dė. Ir ar ne tuo laiku, kai lie
tuviška scenine gyvybe susi-

Marytė Smilgaitė — universi- svarstyti sprendėjų ir diplomų- 
teto studentė, aktyvi tiek litetu- žymenų teikimo komisijai. Gal 
viškame bruzdesy, lygiai ir aka- todėl, kad šalia scenos mylėto- 
deminiame teatrinių naujakelių jų, scenoje rodėsi ir profesinio 
grindime. Neseniai rodėsi su K. 
Ostrausko “Lozoriaus” režisū
ra. To paties autoriaus “Metų” 
premjerą sukūrė kaip siurpri
zą, nelengvą pastatyminį egza
miną išlaikiusi'. Be režisūros,

j padaryti, ir ar iš viso verta dėti 
i pastangas, jeigu nepramatai 
i bent vidutiniško rezultato, šiuo 
atveju didelių problemų nebuvo. 
Jei muzikiniame veikale yra dvi 
ar trys melodijos., taip sakant 
“catchy1'’, pagaunančios žiūro
vų klausą, tai jau sakoma gerai. 
Nors per tuos kelis mėnesius 
mūsų visų ausis priprato prie 
kompozitoriaus Br. Budriūno 
muzikos, tokiu atveju sunku bū
ti objektyviai, bet atrodo, kad 
tokių gražių gabalėlių “Sidabri
nėj dienoj” yra ne vienas. Visa 
operetė pakankamai žaisminga.

— Ar visi šios operetės ele
mentai ir jos sceninis apipavi
dalinimas yra daugiau tradici
nio sukirpimo ar labiau avangar
dinio, mūsuose suprantamo kaip 
daugiau lapinskinio užmojo?

— Į šį klausimą atsakyti jau 
reikėtų kalbėti plačiau, bet gal 
kita proga. Pirmiausia, kas yra 
tradicija ir kas avangardas. 
Pats žodis “avant garde” teat
rinėj kalboj jau gerokai senas, 
kaip ir tradicija, nes gimė 1896 
m. Paryžiuje po pastatymo 
“King Ubu”. Ar jau bėgimas

į nuo tradicijos nepasidarė “tra- 
I dicija” teatriniame darbe ? Viso
kių bandymų buvo, yra ir bus 
— ir visokių reikia, kol toji 
priemonė tarnauja vienam pa
grindiniam tikslui — m-eniškam 
spektakliui. Malonu dirbti su 
dailininku J. Daugvila, šio spek
taklio dekoratoriumi, kuris vi
suomet pagauna spektaklio dva
sią ir reikalavimus, sukurdamas 
elegantiškas ir neperkrautas de- 

j koracijas.

— Aplamai, ko patartumėte

I
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DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON 
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Tel. 695-0533

VALLEY MEDICAL OENTEB 
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
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DR. EDMUND E. CIARA
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patyrimo turinčios moterys ? 
Betgi, Rimos Gailiūtės 
vardžiu prisidengusi, 
Juknevičiūtė akivaizdžiai 
dė, ką spektakly reiškia 
talentas ir sceniniam

slapy-
Dalia
paro- 

tikras 
darbui

debiutavo ir kaip scenovaizdžio rimtas pasiruošimas. NiUansuo- 
sudarytoja. ta vaidyba ir persikūnijimu ji-

Kiekvienas scenoje debiutas nai ne vien kėlė veikalą, bet ir 
rišasi su nemenka atsakomybe. I stimuliavo partnerį. Ir moraliai 
Ypač pirmą sykį jau žinomo Į parėmė debiutantės režisūroje 
autoriaus veikalą atskleidžiant, ryžtą.

Aktoriai M. Kalvaitienė ir A. Enskaitis Jurgio Jankaus “Audronėje”
Nuotr. Beniušio

niais kukuliais ir dešromis su 
kopūstais. Gabios formalistinės 
naujovės sukėlė žiūrovuose prie
šingas emocijas, galgi net re
akcijas. (Kas nemenkina Da
riaus Lapinsko grynajam teat
rališkumui duoklių ir sceninės 
atmosferos Chicagoje įvairini- j 
mo).

Liūdnumo ar nuostabos čika-' 
ginės pabiros, kaip anksčiau Į 
jau pratarta, yra iššauktos 
klaustukų. Kodėl šios vietovės 
tvirtas ir neretai pranašesnis 
lietuviškas teatrinis veikimas 
tapo supariližuotas ? Gal kas į 
klausiamąjį ženklą pajėgs nu
manymo taškais atsakyti?

Chicagos Jaunimo teatro de- 
biutantė režisierė parodė (net 
ir absurdiniam spektaklyje) 
polinkį į lyrinę Interpretaciją. 
Sugeba komponuoti, sąstatą 
disciplinuoti, patraukti tal
kininkus. Kosto Ostrausko di
vertismentas susilaukė auto
rystės talkininkės. Vertinga

Ir pirmuosius žingsnius amate 
žengiant! Bet M. Smilgaitė pa
ti sau nemeluoja. Ji yra lyrikė, 
kupina mergautinio drovumo, 
prigimtimi, kad ir ryžtinga, bet 
kukli, nors ir bandanti iš ne
drąsos išsiskleisti. Kosto Ost- 

■ rausko “Metuose” jai, matyt, 
į buvo nepriimtini pantomimos 
į— fantazijos antro veiksmo 
epizodai, ir ji nuo jų (gal ir 
klaidą darydama) atsisakė. 
Juoba, kad tas “Vasaros” veiks
mas nesiderino su jos spektak
lio apipavidalinimo kompozicija. 
Ir pats “absurdo” sceninis siu
žetas, matyt, šokiravo.

Sąstatas parodė gerą discip
liną. Sugalvotos “meilės dievai
tės” judėjo darniai, pirmame 
veiksme buvo pakankamai poe
tiškos; amūras vietomis pasi
rodydavo užtektinai lankstus ir 
juokingas. Režisierės sužeidžia
moji vieta yra... absurdo “su- 
sušvelninimas”. Groteskinė Ap
vesdintojo figūra jos vaizduo- 
senoje, pvz., pavirto ramiu re
zonuojančiu personažu. Geriau-

Jurgio Jankaus “Audronė” 
Hamiltono dramos grupės 
“Aukuro” pasistengimuose. 
Meilės scenai santalka neša 
neužmirštamą patirtį. Ir vėl 

moterys!

Veikale paliesta

Rašytojo J. Jankaus “Audro
nė”, berods, buvo sukurta prieš 
30 metų, ir tai buvo bene pats 
pirmas jo draminės kūrybos 
bandymas,
daug kartų ancįyksčioje litera
tūroje ir ankstyvesnėje praeity 
kutinama tema. Bet yra žino
ma, kad eilinio scenos kūrinio 
amžius nėra per ilgas. Be to, 
laikui skrendant, atsiranda sub
tilesnės lygiagrečiai tematikos 
troškis ir rutuliojimo sceninės 
interpretacijos pažanga. Nū
dien “Audronę” tektų kompo
nuoti kitokiu būdu, o pjesę sce
noje rodyti naujoviškesnėmis 
priemonėmis. Tačiau Hamiltono 
teatrinė grupė siekia specifinių 
tikslų ir stato pirmon eilėn 
tautinius bei teatriniam triūsui 
subūrimo motyvus. Darbo re-

žiūrovui ir klausytojui tikėtis ir 
ko nesitikėti iš šio naujo muziki
nio spektaklio?

— Nieko nėra baisesnio, ka
da visuomenė iš anksto nutei
kiama viena kryptimi ir jau lau
kia “stebuklo”. Stebuklai yra re
ti, stebuklai lengvai neįvyksta. 
“Stebuklo” laukia ir Broadvvay. 
Apie Broadvvay ir visas jo nege
roves VViUiąm Goldman savo 
knygoje “The Season”, kaip tik 
daug rašo apie dideles “mandry- 
besi", kurios išvaikė pagrindinį 
teatro žiūrovą, ir kad tik vienin
teliai muzikiniai veikalai turi 
pasisekimą, nebent Teatre įvyk
tų •‘sstebuklas”.

zultatai šiuo būdu turėtų būti 
ir vertinami.

Spektaklio įspūdis: prisime
namos provincinės Lietuvos 
scenos atgaivinimas! O gal bū
tų net įdomu, jei' šia linkme 
vaidinimas būtų ir pristatomas.

Reikia tikėtis, jog mūsiškiai 
literatūros ir teatro kritikai iš
samiau atsilieps ir apie pjesę, 
o taip pat ir apie vaidintojus. 
Apybraižos autorius nebando 
konkuruoti nei su raštijoje nu
simanančiais, nei su išsemia
mais reportažais ar su autori
tetingais vertintojais. Jis tik 
nori pašnibždėti “Audronės” 
dalyvėms ir vyrams vaidinto
jams: “Nelaukit iš teatrinio 
darbo atpildo. Santalkinė teat
rui meilė tebūnie svariausias 
užmokestis. O scenoje dirbti 
reikia iš arti ir iš tolo moky
tis per visą gyvenimą. Tai, ką 
darot, yra jūsų gyvenimo pras
mė. Šios esmės, kol galite, ne- 
atsižadėkit.”

Spektaklyje vaidybiniai išsi
skyrė Elena Dauguvietytė, ta
lentu ir darbo patyrimu. Rea
gavimais bei ritmika įtikino 
Lina Verbickaitė: turi gerą pri
valumą ne vien kalbėti, bet ir 
klausyti.

E. Dauguvietytės - Kudabie
nės tėvai gyveninių atidavė te
atrui. Iš Boriso Dauguviečio, 
matyt, paveldėjo organizacinius 
gabumus ir premjerų kūrimui

(Nukelta į 5 pusi.)
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Budriūno Nemunas laužia ledus JONAS STRIELKŪNAS
Mūsų muzikinių leidinių lobyną papildant

Bronius Budriūnas. NEMUNAS 
LAUŽIA LEDUS PAVASARI. Iš 
sonatos fortepijonui 'Mano tėvynė“. 
JAV LB Kultūros fondo leidinys Nr. 
53, Chicago. 1970.

baigą, bet yra-veiksmingas ir kaip 
Juozas Gruodis buvo ne tik savarankiškas kūrinys. Jis parašy- 

aukšto išsilavinimo ir talento tas Vad. “grynoje” sonatos formo- 
kompozitorius; jis buvo taip pat i je, kurioje paprastai rašoma pir- 
ir geras, daug reikalaujantis pe- mojj sonatos dalis, bet kuri gali 
dagogas kompozicijos mokslo sri- būti panaudota ir finalui. Ją su- 
tyje. Jo vedamoje kompozicijos jaro dviejų kontrastuojančių te- 
klasėje buvo daug gabių mokinių, mų parodymas bei išvystymas; vi
durių nemažai vėliau įgijo platų duryje abj temos laisva fantazi- 
vardą lietuvių muzikoje, o kar- ja “perdirbamos”, t.y. visaip šu
tais net dar toliau. Iš JAV gy- maišomos, parodant jas skirtingo- 
venančių žymiausi J. Gruodžio je šviesoje; toliau vėl grįžtama 

prie abiejų temų, dažnai pride
dant dar “Codą" — užbaigos dalį.

i Broniaus Budriūno veikalas para-

VI ADAS IAKUBRNAS

ja “perdirbamos”, t.y. visaip su-

veriančių žymiausi J 
mokiniai kompozitoriai yra Bro
nius Budriūnas ir Julius Gaide
lis.

Ciklinės keturių dalių sonatos 
formos apvaldymas ir jos parašy
mas sudaro Rytų Europos kom
pozicijos klasėse svarbiausią bai
giamąjį darbą, po kurio, atlikus 
visus kitus privalomus kursus, 
būdavo išduodamas specialybės 
baigimo diplomas. Gabūs moki
niai galėdavo dar pora metų pa
silikti vadinamai praktikinei kom
pozicijai. Broniaus Budriūno so
nata, parašyta jam kompozicijos 
klasę baigiant, sukėlė savo laiku 
susidomėjimo ne tik teorijos mo
kytojų, bet ir šiaip pedagogų bei 
pažangesnių studentų tarpe. Jos 
pasiklausyti per egzaminus buvo 
susirinkę nemažai žmonių. Kon
servatorijoje parašyti kūriniai ro
do dviejų elementų junginį: jau
no kompozitoriaus talentą ir pe
dagogo patariamą ar vadovaujan
čią įtaką. Abiejų įtakų pusiausvy
ra būna įvairi: juo gabesnis mo
kinys, juo daugiau jis parodo sa
vo individualybės, pateikdamas 
visą medžiagą, profesoriui palie
kant tik formuojančią bei pata
riančią rolę. Konservatorijoje ra
šyti veikalai kartais palieka kom
pozitoriaus stalčiuose; kartais jie 
vėliau išimami, peržiūrimi iš visai 
kito subrendusio muzikos kū
rėjo taško. Kai kada jie gerokai 
pertaisomi, kai kada gi gauna 
paties kūrėjo aprobatą, pasitenki
nant keliomis smulkesnėmis prak- 
tikinėmis pataisomis, ir išleidžia
mi j viešumą, kaip kompozitoriaus 
kūrybinio lobyno dalis.

Broniaus Budriūno “Nemunas 
laužia ledus pavasarį" yra jo for
tepijono sonatos finalas. Jis su
daro gražią ciklinės sonatos už-1

i nj “Codą”, kuri užsibaigia prašvi- 
' tusia, triumfalia nuotaika. Kūri-

Kompozitorius Bronius Budriūnas. 
kurio operetė 'Sidabrinė diena“ šian
dien ir rytoj Dainavos ansamblio sta
toma Marijos aukštesniosios mokyk
los auditorijoj, Chicagoj.

Sytas gerai išlaikyta, proporcinga 
ir kondensuota minėta forma. Pir
moji tema yra audringa, nuolat 
judanti, labiau chromatinė; ant
roji tema turi lietuviškai liaudiš
ko pobūdžio, ramesnė, metodiška, 
labiau diatoniškoje harmonijoje. 
Nors ir prisilaikoma įprastinės do- 
minantinės kadencijos ekspozici
jos gale, bet kūrinys nenutrauk
damas judėjimo pereina j neilgą,- 
bet spalvingai kondensuotą “per
dirbimo" dali,’kur įdomiai, įvai
riais atspalviais parodoma antro
ji, liaudiškai metodiška tema. Re- 
prizoje (pradžios pakartojime) 
antroji tema trumpiau vystoma, 
bet pereina į įspūdingą, skaidres-

nio nuotaika yra pilna veržlumo, 
gyvybės; fortepijono faktūra, gal j 
būt, nėra specialiai pianistiška, 
bet patogi skambinti. Harmonija 
daugiausia švelniai disonansinė, 
septakordė, su sveikų tonų są
skambių epizodais, vengianti tri
garsių. Veikalą berašant Kaune, 
tai atrodytų stipriai moderniška; 
mūsų laikų ir nespecialiai išspru- 
sintam klausytojui ji skambės pa
kankamai darniai ir suprantamai, 
nors ir kiek naujoviškiau, negu 
dažnai girdimi B r. Budriūno vo- 
kališki kūriniai. Viena pastaba: 

j veikalas nėra lengvas,jo gali im- 
■ tis tik pianistas, ar gerokai pažen- 
igęs mėgėjas. Gaila, kad nėra pa
žymėtas pirštavimas; problema, 
kaip sutvarkyti greitai judančias 
techniškas grupes bei pirštavimą, 
gali kartais atbaidyti imtis studi
juoti Br. Budriūno kūrinį, ku
ris, šitai sutvarkius, nėra nenuga
limai sunkus. Br. Budriūno mo
kytojo J. Gruodžio įtaka gal kiek 
jaučiama gausiai oktaviniame a- 
kordų išdėstyme, tačiau nėra J. 
Gruodžiui tipingų, pianistui ypač 
nepatogių greitų harmonijų pasi
keitimų, visur jaučiama aiški Br. 
Budriūno kūrybinė asmenybė. 
Kūrinyje itin mažai korektūros 
klaidų, dėl kurių nukenčia tiek 
mūsų, ir, kas ypač įdomu — žy
mia dalimi ir Vilniaus valstybi
nių leidyklų leidiniai; Br. Bud
riūno veikale vienoje vietoje teko 

j surasti klaidingą raktą ir poroje 
j oktavų trūksta vieno chromati
nio žeuklo; painios faktūros ir 
chromatinio pobūdžio kūrinyje 
tai yra nuostabiai mažai.

•
“Nemunas laužia ledus pava- 

| sarį” yra vertingas įnašas į mūsų 
i negausią tremties fortepijono li
teratūrą; jis yra vertas dėmesio 
tiek pianistų, tiek ir fortepijono 
pedagogų su pažengusiais moki- 

i niais, tiek ir gerai šį instrumentą 
| valdančių mėgėjų.

MIKE MUZIKINIO 
ŽURNALO LEIDĖJAS

John Majevski, buvęs žurna
lo “Musical America" savinin
kas ir leidėjas, mirė sulaukęs 
79 m. amžiaus.

LIETUVA

Lietuva — akmuo prie slenksčio seno 
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva — ugnis, kurią kūrenant,
Ir kurioj sudegsime visi.

Lietuva su pagonybės mitais,
Lietuva su šimtmečių lažu.
Lietuva — grėsmingas dinamitas 
Tūkstančiuos sukilėlių laužų.

Visos pievos, upės apraudotos 
Graudžiose lietuvės raudose, 
švietė revoliuęijos raudonos — 
Požemiuos įkalinta dvasia.

Mes visi tenai — gelmėj — užgimę 
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino
Tarsi lauką želiančiu rugių.

Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją,
Ir keliai, nubėgantys kalvom...
Kažkada iš Lietuvos atėję,
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.

Ir tenai, kur po visų klajonių
Žemėn atsiguls mana galva, 
Nerašykit mano vardo, žmonės, 
Parašykit, žmonės: Lietuva.

* *

Per amžius tas vėjas palinkusiuos krūmuos 
Ir pėdos galvijų j tylinčią brastą.
Saulėlydžio debesys — aukštos karūnos — 
Nušviečia fantastiškai paprastą kraštą.

Dainuoja erdvė nuo pietų iki šiaurės. 
Priglaudžia gyvenimus jaukios pastogės.
Iš akmenio žiūri mėnuliai ir saldės,
Ir auga berniūkštis, ant jų atsistojęs.

Meldynuose gieda saulėlydžio gulbė 
Ir savo gėlos išgiedoti negali.
Čia vyrai praėjo, čia galvas paguldė 
Žalioj lygumoj už saulėlydžių šalį.

Palinko beržynai. Palūžo pušynai.
Ir nulėkė varnos kaip juodos skeveldros.
Ir liko po liūčių įspaustas į šlyną 
šiurpus negatyvas — nukautojo veidas.

Užpylė jį žvyras. Asfaltas užlietas.
Ir žydi vėdrynai. Ir spindi mėlynė. 
Sustoki, keleivi!
Po kojom — tėvynė.

BALADĖ APIE ISSIGANDUSIUS 
PAUKŠČIUS

Viso krašto paukščiai visą dieną lėkė, 
Viso krašto paukščiai visą dieną rėkė: 
“Šautuvų ražienos spiaudo ugnimi — 
I^ėkim visą dieną nesustodami!”

Lėkė paukščiai dieną, rėkė paukščiai naktį. 
Saulei tekant, ėmė margos plunksnos degti.
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Poeto Vytauto Mačernio (1921-1944) kapas jo tėviškės laukų kalnelyje 
Antkapinis paminklas pastatytas ‘ šiemet pavasarį, minint poeto 50 metų 
gimimo sukaktį. Šalia vardo, pavardės, gimimo ir mirimo datų paminkle 
iškalta ir dvi Mačernio poezijos eilutės:

Tu. žmogau, gyvenimo išsiilgęs
Amžino, — neamžinas esi.

Ir kada nušvito jiems diena tyli. 
Mirė gražūs paukščiai svetimoj šaly.

1944-ųjų VASARA ŽEMAIČIUOSE

Jau kalnas prinoko gule Žemaitijos.
Jau krinta į širdį. Atsiveria erdvės 
Lig jūrų plačių. Apynys, apsivijęs 
Ištįsusį virjistį, saulėlydy sverdi.

O žolei prie jūros dainuoti nelinksma: 
Vėl Žilvino kraujas — legendų aitrumas... 
Vėl dunda patrankos. Prie stalo palinksta 
Dar gyvas Mačernis. Užsidega krūmas...

PASAKOS VARIANTAS

Galukaimės kalvėj nukaltą
Galiūnišką kardą iškėlęs, 
šuoliavo ant žirgo į kainą 
Narsuolis ir varno šešėlis.

Tas varnas jam lėmė iš balno
Iškristi — ir pasakai galo
Laimingo pritrūko... Ant kalno 
Jo kaulai nuo liūčių išbalo.

Bet kas ten vėl skinasi taką 
Viršukalnėn, kardą iškėlęs?
Nejaugi nemato, kad seka
Ir jį pragaištingas šešėlis?

Jonas Strielkūnas (gini. 1939 m.) yra Lietuvoje gyve 
nantis. jau pokario metais subrendęs poetas. Čia spausdi 
narni eilėraščiai yra paimti iš jo naujos knygos "Vėjas ru
giuos", išleistos šiemet Vilniuje.

ŽEMAITE AMERIKOJE
vykimą Amerikon U. Jokūbauskaitė, nors dar 
visai jaunučio amžiaus, energingai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje. Drauge su keliomis- ki

tomis veikėjomis 1914 m. ji steigė Amerikos 
Lietuvių Romos katalikių moterų sąjungą, bu
vo pirmoji centro valdybos pirmininkė ir pir-

Ištraukos iš nespausdintų laišku
VINCAS MACIŪNAS

Š. m. gruodžio mėn. 7 d. suėjo 50 metų nuo mū
sų rašytojos klasikės Žemaitės mirties. Kaip žino
me, Žemaitė kurį laiką (1916-1921) pabuvojo ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, rinkdama čia nuo 
karo nukentėjusiai Lietuvai aukas, ncatšokdama 
nuo visuomeninio bei kultūrinio čionykščių lietuvių 
gyvenimo. Nemaža rašytinės medžiagos, liečiančios 
Žemaitės buvimą JAV, dr. Vinco Maciūno rūpes
čiu yra sukaupta Pennsylvanijos univcmmteio bib
liotekoje, Philadelphijoje. Ten yra ir didokas Že
maitės laiškų pluoštas. Minėdami rašytojom mirties 
50 metu sukaktį čia ir spaussdiname aną laiškų iš
traukomis paremtą dr. V. Maciūno straipsnį.

R e d.

Amerikoje Žemaitė praleido ištisus penke
rius metus. Atvyko Ji 1916 m. pradžioje drau
ge su žinomuoju mūsų veikėju ir buvusiuoju 
dūmos (Rusijos parlamento) nariu advokatu 
Andrium Bulota ir jo žmona. Lietuvos Šelpi
mo fondo rūpesčiu jie visi trys su prakalbo
mis aplankė daugybę Amerikos miestų, kuriuo
se buvo lietuvių kolonijos, rinkdami aukas ka

ro niokojamai Lietuvai, ir tų aukų pririnko 
apie 50,000 dol.. 1917 m. balandžio mėn. Bu
lotos išvyko atgal, o Žemaitė likosi Chicago
je, kur gyveno jos sūnus Antanas.

Čia būdama, Žemaitė aktyviai įsijungė A- 
merikos lietuvių visuomeninin gyveniman, į- 
stojo Lietuvių socialistų sąjungon ir Lietuvių 
moterų progresyvinin susivienijiman, ėjo sky
riaus sekretorės ir kitas pareigas, bendradar
biavo kairiosios pakraipos laikraščiuose (Nau
jienose, Moterų Balse ir kt.), rašinėjo ne tik 
korespondencijas, bet ir beletristinius vaiz
delius, kurie drauge su pluoštu jos čia rašy
tų laiškų buvo išspausdinti rašytojos raštų 
rinkiniuose.

Susirado dar nenaudotas labai svarbus šal
tinis Žemaitės gyvenimui, jos veiklai ir jos 
nuotaikoms Amerikoje apibūdinti. Tai jos 22 
laiškai Uršulei Daukantienei (anuo laiku dar 
Jokūbauskaitei), Amerikos lietuvių veikėjai, 
žurnalistei ir literatei. Jau prieš Žemaitės at Rašytoja Žemaitė A. Steponavičiaus medžio raižinys®

moji sąjungos leidžiamo laikraščio “Moterų 
Dirvos" redaktorė (1916-1918). Bendradar
biavo ir kituose laikraščiuose, pasirašinėdama 
Fabijos Urciniškės (mat, ji gimusi Kaltinėnų 
valsčiaus Urciniškių kaime), Girių Dukters 
ir Rutvilės slapyvardžiais.

Redaguodama 1918-1919 m. Bostone leis
tąjį mėnesinį katalikių moterų laikraštį “Auš
rinę", U. Jokūbauskaitė pakvietė Žemaitę 
bendradarbiauti. Žemaitė atrašė (1918.XII. 
13): “Laišką Tamstos apturėjau; ačiū už at
mintį, bet nuo sandarbininkavimo ‘Aušrinėje’ 
turiu atsisakyti. įvairios aplinkybės ir mano 
sveikata nedaleidžia daug naujo darbo užsiim
ti. Sykiu siunčiu Tamstai laišką su pakvie
timu prisidėti prie mūsų naujo sumanymo, 
susitverusio komiteto susižinojimo su Lietu
va”.

Su tuo laišku betgi jų korespondencija 
anaiptol nenutrūko, ir jos pastoviai susiraši
nėjo ligi pat Žemaitės išvykimo Lietuvon, o 
jų santykiai pasidarė itin artimi ir šilti. Jei 
savo pirmąjį laišką Žemaitė pradėjo šaltu 
oficialiu kreipiniu “Gerbiama Drauge” ir pa
našiai baigė — “Draugiškai, su pagarba J. 
Žymont - Žemaitė’’ — tai kitą, jau ilgą, 
laišką (1919.1.13) pradeda “Gerbiama Drau
ge ir miela Dukryte” ir baigia: “Su širdingu 
draugiškumu bučiuoju J. Žymont-Žemaitė”. 
Tolimesniuose laiškuose Žemaitė į savo adre
satę kreipiasi tik“Miela mano Dukryte”, “Mie
loji Mergele”, “Mano mylima Uršuliukas”, 
“Mano dukryte Uršuliukas” ir t. t., o pasira-

(Nukelta į 4 psl.)
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ŽEMAITĖ AMERIKOJE
(Atkelta iš 3 pusi.)

šinėja: “Mylinti močiutė Žemaitė”, “Mylinti 
savo dukrytę J.. Žymont-Žemaitė”, “Bučiuoju 
širdingiausiai; visuomet mylinti sena motu
šė Žemaitė” ir p'anašiai. Reikšdama savo prie
raišumą, Žemaitė net pereina į tautosakinį 
lyrizmą, tokį nebūdingą šiaipjau ąštrokam jos 
stiliui: “Guodžiojies, jog dienelė graži, o Ta
vo širdelė liūdna, skausmų suspausta. Kad pa
siekčiau Tave, mano Mergele, galvelę pri- 
glausčiau, ašarėles nubučiuočiau, širdelę ra
minčiau. Vienintelė, kaip paukštelis tarp dan
gaus tarp žemės, lygu lendrelė siūbuojanti, Vil
nių plakama! Giliai atjaučiu, suprantu ir už
jaučiu tavo liūdesiams! Matušėlės paguoda 
ir meilė už jūrių marių nepasiekiama.Cia visur 
kieta, visur šalta, niekur prisiglausti, niekur 
pasiguosti...” (1919.VI.26).

Panašiu stilium rašo, ilgesnį laiką nesu
laukusi Uršuliuko laiško: “Mėnesiai slenka, 
savaitės bėga, dienos lekia, o nuo mano Ur
šuliuko nė kokios žinelės... Kur dingo, kur 
prapuolė, ko nerodo nė balselio? Eisiu paieš
koti, meiliai pakalbėti, pasiklausti, sužinoti, 
ar nelaimėj kur prapuolė, ar didžioj laimėj 
panėrė. Mylinti J. Žemaitė” (1919.XI.23).

Kaip ir kiekvienas, ypač toks, kurio nuo 
pat jaunystės gyvenimas anaiptol nelepino, 
Žemaitė troško artimo žmogaus, su kuriuo 
galėtų intymiai draugauti, pasidalinti minti
mis, nevaržomai išlieti jausmus, net ir pasi
guosti kartais. Ir palinko senutė Žemaitė į 
jaunąją Uršulę: “Simpatija traukia mane prie 
Tamstos” (1919.1.13); — “...simpatija tarp 
mūsų visame kame” (1919.III.22);-------“Gal
kuomet pasimatysime, gal ne, bet mūsų šir
dys artimos, (nintys vienokios, nors simpatijo
mis susisiekiame” (19I9.IV.26); — “Mano 
širdis visuomet su Tavim ir mintis tankiai 
pas Tave, mano, mylima Dukrele” (1921.VI. 
4). - '

Kad kito artimo asmens Amerikoje Žemai
tė nebus turėjusi, rodytų ir tokia laiško iš
trauka: “...la+škų* asmeniškų maža terašau. 
Turiu vaikelį kariuomenėj, iš Vilniaus išbė
gęs nuo kariuomenės, čia pakliuvęs. Su tuom 
tankiai rašinėjamos, ir su Tavim. Daugiau, 
apart sekretorystės, reikalų, nesirašinėju, nė 
man niekas neatrašo” (1919.VI.4). Susiraši
nėjimą su savo Uršuliuku Žemaitė labai 
brangino: “Pasilik sveika, mano dukryte mie
loji; Lauksiu greitai vėl nuo tavęs, o jei pas 
mane bus kas naujo, tuoj tau parašysiu...” 
(1921.1.4-5). Ir taip tuose dažnai išpažintinio 
pobūdžio laiškuose Žemaitė nuoširdžiai save 
atskleidžia.

Toliau pateiksime ištraukas iš anų laiškų, 
kuriuos ištisai tikimės galėsią paskelbti “Li
tuanistikos Darbų” III knygoje. Neliečiant 
būdingųjų Žemaitės kalbos savybių (ypač žo
dyno), pataisoma cituojamų ištraukų rašyba 
ir skyryba.

Jau antrajame laiške (1919.1.13) Žemaitė, 
su simpatija žvelgdama į savo jaunos draugės 
literatūrinius polinkius, platokai pasisako apie 
savo asmenišką patyrimą plunksnos darbe: 
“Kaip man pradėti rašyti paragino paveikslė
liai ‘Bitės’, laike spaudos užgynimo užrube- 
žyje spausdinti. O žodžiu mėginti rašyti vis 
ragino Povilas Višinskis, visiems žinomas vei
kėjas... Pradėjau mėginti ir iki šiol tebemėgi- 
nu. Taip ir Tamsta sakais paraginta rašyti 
mano veikalėliais, tikiuosi, kad ir toliau nepa
mesi pamylėto savo darbo. Įstojai į mano pė
das, mylima Mergaite! Varyk toliau mano 
darbą, bet būk pasirengusi ir tiek iškentėti dėl 
to darbo, kiek man teko nepakelti. Manau, 
jog nesykį jau teko smūgis. Taip manau iš 
Tamstos išsitarimo: ‘Susierzinus dėl tos ne
lemtos Aušrinės’. Ne tik suerzins, bet visus 
nervus ištampys... Pranašauju iš to, ką ant 
savo kailio patyriau. Nori grynai bepartyviš- 
kai, bešališkai ‘Aušrinę’ vesti, nepermanau, 
kaip galėtų tą padaryti? Sakote: ‘Kas bus gir
tina, pagirsim. kas peiktina, neužtylėsim’. Ne
užtylėti, reiškia papeikti. Papeiktasis priešais 
vėl ims jus peikti; išeis ginčai, kivirčiai, kaip 
ir partyviškuose laikraščiuose. Patarlė sako: 
su teisybe negausi nakvynės. Teisingiausiai, 
mandagiai, rodos, parašysi, vis atsiras prieš
gynų pusė. Ta po savam ant blogo išvers Jū
sų žodžius. Iškelsi kokią neteisybę, daromą 
pirmeivių, tuoj paliksi ‘atžagareive, fanatike’ 
apšaukta. Iškelsi nedorą darbelį katalikų, tuoj 
bedieve, atskalūne liksi. Gal būsi gudresnė, 
mokėsi prisitaikinti prie visų srovių ir partijų. 
Taip ir aš mėginau, bet man nepasisekė; kri

to smūgiai ant mano galvos iš visų pusių. No
rint išvengti smūgių, tik tylėti ir užsimerkti. 
M.tnau, jog visuomet užsistosit už prispaustus 
išnaudojamus mažuosius. Išnaudotojai mažų
jų tuoj apšauks jūsų laikraštį partijiniu agi
tatorium. O neminėsit nė kokių svieto nedo
rumų, nematysit blogumų. Tuomet laikraštis 
bus palšas, pilkas, nė kokio įvairumo. O nuo 
laikraščio reikalaujama kovos su neteisybė
mis. Kaipgi kovoti ir nieko nepaliesti? Žada
te moterų klausimą ir judėjimą tik rišti. Argi 
moterų judėjimui visi pritaria, ar neturi prie
šų, su kuriais seniai moterys kovoja. Neišveng- 
sit kritikos, užmetinėjimų, būsit priverstos aiš- 
kinties ir teisinties prieš neteisingus užpuoli- 
nėjimus, ir pati per save ‘Aušrinė’ paliks par- 
tyviška. Atsisakiau bendradarbiauti, nes jūsų 
‘credo’ pasirodė man neįvykinamu gyvenime, 
labiau šiais laikais, kuomet visame sviete ko
va virte verda. Žmonių persitikrinimai visuo
met skirtingi, kas vienam išrodo geru, kitam 
blogu ar juokingu; kiekvienas, gindamas sa
vo nuomonę, įklimpa į kovą ir ginčus su kito
kios nuomonės žmonėmis. Mažiausį, nekal
čiausi, rodos, parašyk vaizdelį — tuoj ims 
perkratinėti asmenis, lyginti: ‘Mane čia apra
šo neteisingai’, arba “tą ir tą aprašo, išjuo
kia, negalima dovanoti... ir t. t. ir t. t. Do
vanok Tamstą. Prirašiau devynias galybes, 
bet dar, ne viskas. Tur būt, dovanosi už atsi
sakymą ‘Aušrinei’ darbuoties... bet tik tam 
sykiui; paskui pamatysiu, kiek ‘Aušrinė’ links 
man prie širdies. Gal kuomet ir atsiųsiu kokį 
vaizdelį... Bet negarsinkit per bendradarbę, 
nes nenoriu gadinti jūsų renomos, nė auto
riteto. Esu nustumta į bedievių, eretikų eiles 
už vaizdelius ‘Mano atminimai’, “Dvejos lai
dotuvės, dveji palaikai’, ‘Kunigų vargai’, ‘Ap
siriko’ komed. Rodos, ir daugiau buvo priešin
gų tikėjimui. Jei skaitei tuos mano veikalėlius 
nors vieną, supranti, kas ir yuž kokią kaičią, 
pasmerkta likau į prakeiktų cicilikų eiles. To
dėl mano vardas nepadarys garbės ‘Aušrinei’. 
Laiško prieraše pridėjo: “PS. Jei nori Tamsta, 
paimk iš ‘Naujos gadynės' mano vaizdelį ‘Po
vilas Višinskis’. Įdėk į ‘Aušrinę’. Matau, vei
kėjus nori paminėti. Apie mane tylėk dar.”

Vėl kitame laiške Žemaitė papasakoja a- 
pei savo pačios raštų leidimą: “Mano raštai 
jau keletą metų prieš karę surinkti pirmijai, 
o renkami buvo naujesni. Taisė ir redagavo 
profesorius Jonas Jablonskis. Leidimui lėšas’ 
davė advokatas Petras Leonas. Buvo surokuo- 
ta išleidinėti mažesnioms knygutėms apie 100 
puslapių paeiliui — senesnius pirma, kaskartą 
naujesnius. Išėjus kokioms 10 knygučių, sudė
ti į vieną tomą. Jau septynios knygutės bu
vo atspausdintos ir pardavimėjamos Vilniu
je Šlapelio knygyne, aštunta dar spaustuvė
je, kaip iškilo karė, ir viskas sugriuvo. Raštai 
surinktijai liko pas J. Jablonskį. Tikiuos, ten 
nepražus. Jei senis numirtų, vaikai, jau uni
versiteto studentai, nesugaišins to rinkinio. 
Naujesnių liko Vilniuje. Žinoma, daug tur 
būt žus, bet yra maž visi po laikraščius, ga
lės surinkti. Daviau įgaliojimą Bulotai. Jei jis 
sugrįžo į Vilnių, pasirūpins mano raštais. Ti
kėjaus netrukus pamatyti bent tris tomus po 
500 puslapių savo raštų. Čia trenkia karė, ir 
viltis griuvo. Kuomet aprims šalis, gal kas pasi
rūpins vėl tvarkyti pradėtą darbą, bet aš ne
besitikiu savo akia pamatyti” (1919.11.22).

Patyrusi, kad U. Jokūbauskaitė ketino leis
ti virimo knygą, Žemaitė tam labai pritarė: 
“Sveikinu su labai praktišku darbu, taisymu 
reikalingos ir pageidaujamos knygos. Po tei
sybės lietuviškoje kalboje labai mažai kas te
rašė apie tokius reališkus dalykus ‘virimo, 
kepimo', o tas mūsų moterėlėms reikia ir rei
kia! Mokytesnės turi kitose kalbose, rusiškų, 
lenkiškų ir kitų, o tikros lietuvės tik mažą 
Žmonos parašytą knygelę teturi, ir tos ne vi
sos moterės tegali gauti, labiau čia Amerike” 
(1919. VI.4).

Naujame laiške Žemaitė papasakojo, a- 
pie žinomąją Didžiulių šeimą: “Ant valgių 
pagminimo knygelės pasirašiusi ‘Žmona’ yra 
Didžiulienė, Lietuvos bajorė, nedidelės tėviš
kės savininkė. Visa šeimyna (3 dukt., 3 sū
nūs) visi pirmeiviški kairieji. Du sūnai už po
litiškus prasikaltimus nuteisti buvo už caro, 
rodos, į katorgą. Tėvas kitokio persitikrinimo, 
bet pagal šeimynos likosi įmaišytas į politišką 
marmalienę ir likosi ištremtas į ‘poseleniję’. 
Motina su dukteroms čia pat maišėsi, kiek ga
lėdamos rėmė revoliuciją. Vyresnioji duktė 
Vandutė nutekėjo už garsiojo Kapsuko (Mic*
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Žemaitės laiško ra nkraštinis puslapis

kevičiaus), pabaigė dentisteriją. Mažosios dvi 
mokytojavo liaudies mokyklose. Darbšti ir 
simpatiška visa šeimyna, išėmus Vandutės vy
rą... Su visais Lietuvoje pasižinome, nors ne
arti gyvenome” (1919.VI.26).

Trumpai aprašo ir savo pačios gyvenimą 
Lietuvoje: “Nori žinoti, kame aš gimusi, au
gusi? Štai. Gimiau ir augau Plungės parapijoj 
arti filtjos Šateikių šeimynoje neturtingų bajo
rų. Mokiaus privatiškuose namuose pas dė
diną su jos mergaitėmis, kurioms samdė ‘gu
vernantę’. Nutekėjas išėjau į Šiaulių pavie
tą. Aptekau gan plkčiai po visas parapijas — 
Užvenčio; Pavandenės, Varnių, Laukuvos, 
Žarėnų... nes rendomis ėjome. Kur gavome 
ūkį, ten rendavojom. Geriau blogiau teko pa
vargti per 30 metų. Užaugus jau vaikams, te
ko žemės kąsnelis, nebereikėjo baldyties po 
svietą. Vyras mirė 1899. Ūkį pavedžiau vai
kams. Keletą metų gyvenau Kelmės parapijoj 
Graužikų dvarelyje. Paskui nusibaladojau į 
Panevėžio pavietą, paskui į Vilnių... Kaltinė
nus žinau, bet neesu buvusi. Buvau Rasei
niuose, Airiogaloje, Šidlavoje, Tytavėnuose. 
Lygu sausą šaką vėjas nešioja mane po pla
čią žemaičių žemelę. Ne tiek pažįstu giliau, 
kiek prisižiūrėjau visokių vargų... Kuomet kas 
vargus išnaikins, gyvenimą pagerins, kaip so
cialistai žada, mano galva neišneša” (1919. 
III.22).

Nebūtų buvusi Žemaitė tokia visuomeni
ninke, jei ir čia, trumputėliai, lyg nenoromis, 
papaskojusi apie savo gyvenimą, nebūtų per
ėjusi į visuomenines bėdas. Asmeniški reika
lai jai lyg antraeiliai, kurie kitiems neturėtų 
būti įdomūs. Tą mintį dėsto ir savo 1920.1. 
12 d. laiške: “Labai man malonu ir džiaugiuo
si, kad mano Uršuliukas vis ieško progos būti 
naudinga visuomenei, kiek išgalint prisidėti 
prie pagerinimo prispaustųjų būvio, prie tam
suolių apšvietos ir palengvinimo jiems var
go naštos... Iš savo vargo skirti gerovės 
valandėles ir atiduoti artimo meilei — pagir
tinas siekis! Visuomet ir visur kupinai vargo. 
Visi vargstame, nors skirtingais, bet taip pat 
skaudžias vargais; bet mažai kas teatjaučia 
svetimo arba artimo vargo. Vien tik savaisiais 
rūpindamos kamuojasi.”

Ir Amerikon Žemaitė atvyko ne ramiai pas 
sūnų pagyventi, o veikti, kitus raginti ir pati 
darbuotis. Juk ir ta kelionė su Bulotomis po 
gausius Amerikos miestus, sakant prakalbas ir 
renkant Lietuvai aukas, tikrai turėjo būti var
ginga ypač jau nebejaunam žmogui. Štai pvz. 
jų tvarkraštis 19I6.IX.6 - X. 15 d. laikotarpy
je numatė net 28 aplankytinas vietas Illino- 
jaus valstybėje. O tai juk tebuvo jų aukų rinki
mo kelionės dalis.

Apsistojusi Chicagoje, ji visa galva pasinė
rė į visuomeninio gyvenimo verpetą, kurį ap
rašo jai būdingu pašaipiu stilium: “Pas mus, 
t. y. Chicagoje, gyvenimas virte verda, kaip 
sakoma: ožys ant ožio, gaidys ant gaidžio, vi
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sa vaina patvoriais. Taip ir čia kiekvienas 
kitokiu kailiu prisidengęs giriasi, o kitus nieki
na; kame teisybė, nė devyni piliozofai neiš
riš. Kas subata, kas nedėlia baliai, koncertai, 
teatrai bent keliose salėse sykiu, o tų prakalbų 
prakalbėlių, svarbių, garsių ir dar svarbesnių, 
tankiai nors ausis užsikimšk.” (1919.V.3).

Ausų betgi Žemaitė neužsikimšo ir pati 
aktyviai įsitraukė visuomeninėn veiklon. Skai
tydamas jos laiškus, ne kartą tiesiog pamiršti, 
kad juos rašo jau septyniasdešimtąjį sąvo gy
venimo slenkstį perkopęs žmogus, kuris šiaip 
jau visai natūraliai vis labiau šalinasi nuo 
aktyvios veiklos, vis labiau įsitraukia savaiin 
kiautan ir vis labaiu savo domėjimąsi ribo
ja kraupiai bemažėjančiais asmeninio gyveni
mo metais. Žemaitei tebebuvo svetimas 
vienažindiskasis “man vis tiek pat”. Jai anaip
tol nebuvo vis tiek pat, kas dėjosi lietuviškame 
visuomenės gyvenime. Ji tebesugebėjo karštai 
piktintis jo negerovėmis, tebemokėjo viltingai 
džiaugtis jo sėkmėmis. Taip ir jauti, kad kieto 
gyvenimo užgrūdinta ir kovinga Žemaitė kar
tais tam tikro pasitenkinimo ar net savotiškos 
pramogos surasdavo anoje šiurkštokoje visuo
meninės įtampos ir net kivirčų aplinkoje: 
“Antanis išvažiavo į farmas pasiilsėti, aš ne
galėjau, nors kvietė. Turėjau čia susirinkimą 
kuopos, kur sekretoriauju; turėjome konferen
ciją Progresisčių III rajono, kame iždininkau- 
ju; turėjau, turėjau savo džiabus pildyti. Pa
sakysi, kam užsiimi nereikalingai? Mat, vis į- 
vairumas; tenka daug ko išgirsti, daug pama
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tyti, patirti, o ir pasifaituoti, koliojimų pasi
klausyti; vis dailiai, vis gražiai, kartais ir 
gardžiai pasijuokti, kaip tas baubas bolševiz
mas moterėlėms galvas sumaišė; karščiuojasi, 
tik plėšosi, draskosi... Pas jus Usteryje ar eg
zistuoja bolševikai, ar turite vyčių armijas? 
Jei tų visų kraštutiniųjų kairių ir dešinių nė
ra, tur būt, ir faitų neatsitinka?” (1919. VI. 
26).

Šalia kovingumo tebeturėjo Žemaitė ir jau
natvišką pasitikėjimą galutine visuomeninio 
darbo sėkme: “Bet mano dukrytelBet nenuleis- 
kime rankų, nenusiminkime... Reikia žinoti, 
jog reikia kovoti su gyvenimo aplinkybėmis. 
O kuomi jas pergalėti, jei ne . savo‘darbais. 
Jei mūsų sąžinė gryna, nesibijokim nė kokių 
persekiojimų, nė užgauliojimų. Svietas ant to 
pasėtas: kito darbus kritikuoti, o savo nema
tyti. Mes tik darbuokimos, tikėkime mokslui, 
mylėkime artimą ir turėkime viltį, jog ateis 
liuosesnės dienelės, geresni santykiai, broly
bė, lygybė ir artimo meilė! Viskas progresuoja, 
viskas gerojon pusėn linksta; sulauksim ir mes, 
nors ne visi, nesulauksim senieji, sulauks mū
sų jaunosios kartos, o mūsų priedermė jos 
naudai dirbti, veikti, kovoti...” (1919.VI.26). 
Tiesa, žodžiai ne labai originalūs ir primena 
trafaretinės laikraštinės publicistikos ar agita
cinės prakalbos ištraukas (tokio prisiklausyto 
ir prisiskaityto agitacinio stiliaus šablonų ne
stinga Vėlesniuose Žemaitės raštuose). Vis 
dėlto, jauti, kad senutė Žemaitė tvirtai tikėjo 
žodžiais, kuriuos čia rašė.

Amžiaus besikraunanti našta betgi darė 
savo. Laiškuose ne kartą pasitaiko užuomi
nų apie sunegalavimus: “Vasario gale paguldė 
mane, ištįsojau lovoje dešimtį dienų, o išsi- 
vilkus iš lovos, iki šiol negaliu dar atsitaisy
ti, net abejoju, ar begalėsiu atgauti nors pa
skutinių metų sveikatą. Labai sunku kalbėti, 
nėra balso; rodos, kamštis gerklėje riogso. 
Pablogino mano ligą išlikęs skausmas” (1919. 
III.22). — “...mano sveikata kaži ko šlubuoja, 
tinginys apsėdo ar ant amžino poilsio šau
kia?” (1920.1.12); — “Mano sveikata neper- 
tvirta” (I920.XII.20). Vis dėlto, skųstis, dejuo
ti — ne Žemaitės stilius. Savo negalavimus ji 
pridengia pašaipiu žodžiu, drauge reikšdama 
gaivalingą norą gyventi; betgi ne šiaipjau gy
vuoti, saulėlydžio poilsyje ramiai leidžiant be- 
trumpėjančius gyvenimo metus, o ir toliau 
veikti, rašyti, dalyvauti visuomeniniame dar
be: “Mano sveikata tik tašku brašku. Kogi be
norėti, prisigyvenau jau per viršų. Reikia pa
sitraukti, kitiems vietą atiduoti. Noriu tik sa
vo kaulus parnešti Lietuvon. Bet dar ir ant 
šio svieto turiu nebaigtų reikalų... Tai šen, 
tai ten pasisukti, čia tai čia parašyti, su šiuo 
ar tuo pasimatyti... ir daug dar nepradėtų ir 
nepabaigtų reikalų... Mat, negalima dar mir
ti” (1921.1.4).

(Bus daugiau)

VISA LIETUVOS PINIGŲ 
ISTORIJA

Dar galima gauti '‘Drauge" Jono K. 
Kario NUMIZMATIKĄ (15 dol.), 
taip pat SENOVĖS LIETUVIŲ PI 
NIGUS (10 dol.) ir NEPRIKLAU
SOMOS LIETUVOS PINIGUS (5 
dol.). Kai kurios tų knygų baigia, 
mos išparduoti.

SSETS OVER $160,000,000 
RESERVE OVER $14,500,000
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MARCEL DUPRE PRISIMINIMUI
ZENONAS NOMEIKA

Marcei Duprė, iškilioji 20 šimt
mečio muzikos asmenybė: aukš
tos klasės vargonų profesorius, 
nepaprasto talento vargonų vir
tuozas, aukštos kvalifikacijos 
kompozitorius, užgeso pačioje sa
vo garbingos karjeros aukštumo
je. Pasitraukė iš gyvųjų tarpo 19 
71 m. gegužės 31 d. Meudon’e, 
Paryžiaus priemiestyje.

Mane ši žinia be galo nuliū
dino, nes M. Duprė mano gyve
nime ir širdyje yra užėmęs labai 
svarbią vietą. Tai buvo išskirti
na asmenybė, kuri blizga lyg pla
neta danguje...

Aš turėjau privilegijos savo 
jausnystės laikotarpyje praleisti 
6 metus šio blizgančio genijaus 
globoje, semti jo išmintingas mu
zikalias žinias, o taip pat pajus
ti jo šiltą draugiškumą.

Kaip daugelis žymių muzikos 
pasaulio asmenybių, taip ir Dup
rė yra kilęs iš muzikų giminės. 
Jo šeima buvo pasišventusi muzi
kai daugiau kaip visą šimtmetį. 
Jo senelis (iš tėvo pusės) Ai- 
mable Duprė buvo vargoninin
kas Rouen mieste 1848-1885, jo 
senelis (iš motinos pusės) buvo 
vargonininkas ir choro vedėjas 
daugiau kaip 30 metų. Jo tėvas 
Albert Duprė, Guilmanto moki
nys, buvo vargonininkas St. 
Quen, Roun’e iki 1911 metų. Jo 
motina Alice Duprė buvo pasi- 
žymėjosi pianistė ir violončeliste.

Jaunasis Marcei Duprė buvo 
“Wunderkindas”. Vos 10 metų 
amžiaus (1896) festivaly Rouen 
mieste iš atminties grojo J.S. Ba
cho preliudus ir fugas. Jau tuo 
metu pradėjo reikštis kaip gabus 
inprovizatorius. Tų laikų kompo
zitorius Louis Vierne yra pasako
jęs savo išgyvenimą, kai jis, va
sarą (1896) kartą užėjęs į St Va- 
lery-en-Caux bažnyčią, žavėjosi 
vargoninko imporovizacija laike 
pamaldų. Ir kaip nustebo, kai jis 
laukė apačioje vargoninko pas
veikinti, o pasirodė 10 metų ber
niukas su “jūrininko” kostiumė
liu. Tai ir buvo tas improviza
torius, kuriuo jis taip žavėjosi...

Jau 12 metų amžiaus Marcei 
Duprė buvo paskirtas tituliariniu 
vargonininku St Vivien-Rouen’o 
mieste. Jam esant 15 metų am
žiaus (1901), buvo išpildyta jo 
pirmoji žymi kompozicija — B i fa
linė oratorija ‘Le Songe de Ja- 
cob’, tekstą naudojant jo dėdės 
Henri Duprė parašytos poemos.

Tuo pat laiku, jis tapo labai 
žymiu ir iškiliu mokiniu Pary
žiaus konservatorijoje, laimėda
mas vieną po kito prizus: 1-mą 
prizą už piano skambinimą Die- 
mer’s klasėje (1907), 1-mą prizą 
už vargonų grojimą Guilmanto 
klasėje (1907), I-mą prizą už Fu
ga — Widoro klasėje (1909) ir 
Grand Prix de Rome — 1914 
metais.

Dar studentu būdamas, 1906 
(20 m.) Widoro buvo paskirtas 
kaip jo pagalbininkas Saint Sul- 
pice bažnyčioje Paryžiuje, taip 
pat grodamas, kaip pagalbinin
kas, ir Notre Dame, pavaduoda
mas sergantį Louis Vierne (1909 
—1922). Tituliariniu vargoni
ninku Saint Sulpice tapo 1934 
metais. 1920 m. Marcei Duprė 
užanspaudavo savo reputaciją 
Paryžiaus konservatorijoje — lai
ke 10 koncertų — iš atminties 
pagrojęs visus J.S. Bacho vargo
nų veikalus. Tai buvo jo trium
fas! Paskutiniame rečitaly pats 
Widoras nepasigailėjo viešo jojo 
pagyrimo ir jį viešai išbučiavo.

Po metų jis tą seriją pakar
tojo Palais de Chaillot salėje. Po 
to prasidėjo nepaprasta karjera, 
kaip rečitalisto, kompozitoriaus, 
mokytojo. Apsiginklavęs fenome
nalia technika, meistriška meto
dika ir dideliu improvizacijos me
nu, jis žavėjo, jaudino, stebino tų 
laikų generaciją, o taip pat ir da
bartinę...

mė iš prof. Gogout vargonų pro
fesoriaus vietą Paryžiaus konser
vatorijoje. Vėliau, be to, dėstė ir 
“Ecole Normale de Musiųue” ir 
kitose mokyklose.

Tie, kurie jį, kaip improviza- 
torių, girdėjo St. Sulpice ir Not
re Dame, žavėjosi jo pajėgumu 
groti visose kontrapunkto formo
se, jo neišsemiama fantazija, ku
ria jis žinojo, kaip improvizuoti 
jam duotąją temą. Louis Vierne 
rašė, kad M. Duprė žino, kaip su
jungti briliantišką įkvėpimą ir 
turtingą harmoniją su visai mo
derniu stiliumi. Pats Duprė taip 
išsireiškė apie imporovizaciją:Pir- 
miausia reikia analizuoti temą, 
nustatyti jos charakterį ir kom
pozicijos stilių, tai labai svarbu 
fugoje, kur ta pati tema kartoja
si visuose balsuose. Norėdamas 
būti teisingas laisvoje formoje, 
improvizatorius turi būti griež
tos formos meistras.

Kaip rečitalistas Mare Dup
rė buvo žinomas trijuose konti
nentuose. 1920-1925 dideliu pasi
sekimu koncertavo Amerikoje ir 
Anglijoje. 1924 metais jis buvo 
pakviestas atidaryman didžiųjų 
Philadelphijos Wanmaker
Grand Court vargonų (6 klavia
tūrų). Ten laike rečitalio jam bu
vo duotos septynios temos impro
vizacijai. Iš tos improvizacijos ki
lo jo keturių dalių Symphonie— 
Passion.

3 savaites prieš mirtį, būdamas 
85 metų amžiaus, jo žmonos žo
džiais, jis grojo paskutini savo 
viešą rečitalį — Londono garsio
je Albert Hali salėje, minint 50 
metų sukaktį savojo tenykščio de
biuto.

Kalbant apie M. Duprė kaip 
kompozitorių, reikia žavėtis tiks
lia kompozicine struktūra ir mu
zikaliu jo kūrybingumu, kokio 
vargonų pasaulis nežinojo nuo 
Bacho laikų. Jo kompozicijų iš
minėti šiame straipsnyje būtų 
neįmanoma, verta tik pasakyti, 
kad Duprė sukomponavo veika
lų ne tik vargonams, bet ir pia
nui, smuikui, violončelei, solo 
balsams, chorui ir orkestrui su 
vargonais. Jo vargonų veikalams 
aptarti reikėtų atskiro straipsnio.

Aš asmeniškai esu didelis M. 
Duprė kompozicijų gerbėjas ir 
jas propaguoju beveik kiekviena
me savo rečitalyje, už ką pats 
kompozitorius yra man asmeniš
kai atsidėkojęs laišku. Aš pirma
sis jį pristačiau Lietuvoje, 1934 
m. Kaune, pagrodamas jo Kalė
dų variacijas Jėzuitų bažnyčioje. 
Kiek vėliau įgulos bažnyčioje sa
vo rečitalyje pristačiau lietuvių 
publikai jo Symphonie-Passion.

Nors jis buvo 85 metų amžiaus,1 
bet buvo tvirtas lyg šimtmetis ą- j 
žuolas. Tačiau gyvenimas čia vis-1 
tiek nėra amžinas. Ir Marcei Dup- ' 
rė užgeso savo karjeros aukščiau-1 
šiame blizgėjime. Nors Dievo į 
pirštas jį pašaukė, tačiau jo pėd- j 
sakai šioje žemėje liks amžiams.... ■

Kompozitorius ir vargonų muzikos virtuozas Marcei Duprc 
(1886. V. 3 1971. V. 31)

masei vis dar pasilieka miela 
ir laukiama. Ir nesistebiu, kad 

j hiperbolės bei tuščiažodžiavi
mo, ar, berods, ir organizavimo 
įkarščiai daug kur sceną už
migdė. Daugelio nešiočių glos
tomas vaikas sprandą nusisu
ka.

Pasakose ir dainose vaizbū-

GAUSĖJA ŽYDŲ MIRĖ BUVĘS PSICHIATRŲ
PROFESORIŲ | PIRMININKAS

Amerikos žydų metraštis (1971 Genevoje mirė šveicaras dr. 
m.) skelbia apie daugėjantį žydų Raymond de Saussures, 77 m., 
profesorių skaičių JAV-se. Šiuo buvęs Šveicarijos ir visos Europos 
metu jie sudaro 9% visos JAV psichiatrų draugijų pirmininkas, 
profesūros personalo.

1926 m. Marcei Duprė perė-

TOLŪS VERPETAI TVINDO 
NUSLŪGUSIUS DUBURIUS

(Atkelta iš 2 pusi.) 
drąsybę. Tai jos išskirtina ypa
tybė.

Norisi dar atskirai paminėti 
Aldonos Matulienės pavardę. 
Jos moterų apdarų eskizai ver
ti dėmesio. Ir kostiumai buvo 
akims atgaiva.

Los Angeles sambūris vis at
skraidina pirmenybę. Neįti
kėtini reiškiniai. Algirdo 
Landsbergio “Paskutinis pik

nikas” išeiviškai scenai do
vanojo nūdienos žaismą.

Dalilos Mackialienės vado- 
j vaujamas sambūris yra šian
dien gyviausioj! lietuviška sce- 

' ninė saja visoje Amerikoje. Ir 
i jau antrą kartą Chicagoje (tie
sa, be galimos konkurencijos) 

i Los Angeles veržlumui ir triū
sui pripažįstama pirmenybė. 
Bet ar tik tuo tasai Dramos 
sambūris pelno susidomėjimą ? 
Žiūrėkit: buvo minima Lietuvos 
profesinio Teatro penkiasde
šimtmečio sukaktis. Ir kas į šį 
įvykį Amerikoje teatsiliepė? 

i Vienintelis Los Angeles sambū- 
I ris minėjimo vakare, t. y. 1970. 
|XII. 19 d., šiai intencijai pa- 
‘ ruošė premjerą! Kiek tų šnek- 
| tų, kiek rašymo, kiek dejonių 
j dėl dramos veikalo. Los Ange
les ne per garsiai paskelbė kon- 

I kursą ir rungtynes laimėjusiam 
I Algirdui Landsbergiui išmokė- 
I jo pelnytą tūkstantinę. Ir ne 
■ vien praturtino savąjį repertu- 
' arą, bet ir padėjo išeiviškai 
dramaturgijai išsiristi iš patam
sių į viešumą. Šie sentimenta- 

' lūs sakiniai rašosi su malonu-

rijoms nepagailėta nė branges
nės medžiagos, nė jų pildymui 
gausių valandų.

Los Angeles sambūris, atro
do, nebijo polėkių, nesistengia 
kristi į emigracinį liūną. Čia, 
regis, glūdi ir jo pirmavimo 
laidas. (Nors neskaniau progra
moje nuteikė “muzika gitaroms 
ir angliškų (lietuviškų) dainų 
tekstai.” Pildomiems dalykams 
bereikalinga metrika, nes tų 
stebuklų lyg ir nėra buvę.)

A. Landsbergis, be abejonės, 
pranašiausias išeivijoje drama
turgas. Gaila, kad profesoria
vimas, kitoniški pragyvenimo 
rūpesčiai leidžia dramaturgijai 
laiką tik vogti. Aktualus “Pas
kutinis piknikas”, lengvaspar- 
nis sceninis žaismas, finale ro
do ar autoriaus skubėjimą, ar
ba neišspręstą interpretaciją. 
Tačiau tipažas įdomus, situaci
jos įtikinamos. Pastatymui 
tik kiek pakenkia skirtingų 
budžių vaidyba.

Deja, nei vienos moters
neišskirsiu. Tegu jos pasilieka 
ansamblio darnos prieglobstyje.

nai vaizduojami su aiškia sim
patija. Toks gerasis vaizbūnas 
vaidenasi man ir Kultūros fon-1 
do pirmininkas. Kaip, prakaitą' 
liedamas ir vos atsikvėpdamas, 
jis garsino savąjį festivalį. Ko
kių perdedamu sąvokų žodžiais 
ir raštais neskleidė, kiek orga-1 
nizarinio drąsumo parodė! Nors 
truputį gal ir neskanus buvo 
savos kultūros pigus piršimas, 
bet, matyt, toks jau įsigalėjo 
mūsuose skonis. Vaizbūnų riks
mas tegu sau spiegia. Jei jau 
mada triumfuoja.

Festivalių rengimas gal ir ne
žalingas dalykas. Tačiau, greta 
šventiškų savaitgalių, ar nėra 
reikalinga kuri aiškesnė bei 
prasmingesnė politika: teatri
niam nuosmukiui pastimuliuoti? 
Tos nelemtos kultūros vardan 
ir jos gerovei.

Rašinio pradžioje sustojęs 
ties Chicagos lietuvių naujoky
nu ir pasiūlęs nustebti dėl kva
lifikuotų, garsių, pasišventusių 
pajėgų gausos ir dėl tų neblo
gų žmonių letargo, pro miglos 
apkrautus rausvus akinius vei
ziu į ateitį. Jau gal laikas sce
nos žmonėms iš snaudulio pa
busti, o Kultūros fondui ne vien 
savio kūdikėliu ir festivaliais 
rūpintis, bet ieškoti būdų, kaip 
teatrinį veikimą iš naujo viso
je Amerikoje atgaivinti. (Ka
nada šiuą atveju pagalbos, ro
dos, neprašo.)

Moterys yra parodžiusios iš
tvermę ir pasišventimą. Bet tas 
moterų festivalis jau užsibaigė. 
Ar nebūtų dabar vyrų eilė? Ar 
bent moteriškas gundymas pri
verstų iš snaudulio atsikelti.

ARKLINES CARD & GIFT SHOP 
DidellH paalrlnklrnaa sveikinimų kor
telių: Paramount — Glbeon — Rust- 
eraft
Didelis i&rta tymas puikių dovanų, 
kaip tai stiklinių statulėlių.

-

Dovanos Artimiesiems
Pigiau, geriau,.......... greičiau.
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur kyla, mūsų 
kainos iki galo metų pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar, dovanų siuntinu
ką savo artimiesiems į Lietuvą.

Siuntinys 1971 (3)
3^4 jardo puikios vilnonės angliškos kostiuminės medžia
gos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, 
jardo crimplene medžiagos suknelei, 1 vyriškas arba mote
riškas megstukas, nailono kojinės, vyriškos arba moteriš
kos, vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 20 geriau
sių angliškų cigarečių, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaliui su įskaičiuotu muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis kanuoja ................... $100.00

Siuntinys 1971 (4)
Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriškas arba mote
riškas, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga 
suknelei, medžiaga sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, 1 kaklaraiš
tis, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00
Taip pat, galime dadėti prie šių arba kitų siuntinių be jo
kių papildomų persiuntimo išlaidų, daiktus kuriuos klijan- 
tas pageidauja.

Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai.
Nailoninio kailio virus apsiaustui $30.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės^ $5.00, vyriški arba moteriški nertiniai už $12.00 
arba $18.00, nailono marškiniai $9.00, bliuskutės $7.00, 
nailono lietpalčiai $11.00, crimplene medžiaga suknelei 
$9.00, šilkinės arba nailoninės skarelės $3.00, ilgi vilno
niai šaliai, $10.00, komplektas moteriškų nailono apatinių 
$7.00, komplektas vyriškų šiltų apatinių $12.50. tr kita.

BALTIC STORES, LTD.
( Z . JURAS)

421 Hacknev Rd., London, E. 2. England
TELEF. — 01 - 739 * 8734
....... -----------------------

gal 
po-

čia

Bendri po antrojo festivalio 
refleksai. Kultūros 
kas siūlymas. Ar 
kultūrinė, teatrinė

Miglotos ateities

vaizbūniš- 
reikalinga 
politika? 

svajonės

30 metų, kai nebeturime 
prof. Volterio

Baltistas ir etnografas, gi
męs Rygoje (latvių kilmės)
profesoriavęs Kaune, prof. Edu- . mu, nes bent šitaip norisi pa- 
ardas Volteris mirė 1941 m. gerbti kultūrįngumą ir gilesnę 
gruodžio 14 d. Šiemet sueina teatrui atveiką. (Tarp kitko, ir 
jau 30 m., kai jo nebeturime Los Angeles lietuviško sceninio, 
savo tarpe. Jau dėstydamas veikimo apžvalga yra objektyvi 
Petrapilio universitete, jis bend
ravo su lietuviais. Važinėdamas 
po Lietuvą, rinko etnografinę 
medžiagą. Nuo 1918 m. apsigy
venęs Vilniuje, o nuo 1922 m. 
— Kaune, buvo vienas iš Lietu
vos universiteto steigėjų komi
sijos narių, buvo Kauno miesto 
muziejaus vedėjas, valstybinės I nioji tikrai įdomi, 
archeologijos komisijos pirmi-1 Algio Valiūno scenovaizdžiai 
ninkas. Yra parašęs daugybę | kruopštūs, rodo spektakliui 
studijų lituanistiniais klausi- j meilę. Subtilesnio apšvietimo 
mais ir surinkęs daug tautoty-1 stoka buvo naudingesnė rūsiui, 
rai svarbios medžiagos. ’negu pikniko aikštelei. Dekora-

ir Festivalio leidiny tuo išsiski
ria.)

Minimas sambūris yra an
samblis, be talentų išsirikiavi- 
mo. Spektaklyje išsiskiria net 
trys vaidybinės manieros: se
namadiška, reali ir amerikinio 
stiliaus jaunuoliuose. Paskuti-

Per radiją nugirdau žinomą 
gydytoją visuomeninką, pasi
piktinusiai nusiskundžiantį, kad 
jo globojami du “teatrai” ne
buvo pakviesti dalyvauti fes
tivalyje. Kitas pilietis skaičia
vo pelną ir nuostolius, aimana
vo, kad nesusirinks pakanka
mai publikos, nors pats į jokius 
vaidinimus, girdi, iš principo 
nesilankąs, nes tai bergždžias 
dolerių švaistymas. Gal buvo ir 
kitoniškų priešfestivalinių la
mentacijų. Atsiprašau, atokiau 
gyvendamas, nenugirdau. Man 
svarbiau pofestivaliniai reflek- 
siniai įspūdžiai. Dar sykį gavau 
įsitikinti, kad įdomiam ar nau
jam spektakliui, ypač lietuviš
kos tematikos, žiūrovų Chica- 
goje nepristinga. Jei veikalas 
pagavo dėmesį, čikaginis Šlepe
tį nis paštas jį išgarsins be jo
kių naujų spaudoje bei per ra
diją būgnijimų. Susidariau įs
pūdį, kad sava scena tautiečių

845fl W. 63rd St. Tel. 778-fifilM

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

GRYNU ŠALTU ORU?

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

6245 SO. WESTERN AVĖ

AR JCSĘ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?
AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms. $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigri kitiems reikalams? 
namą, jei iki šiol jo neturite ir jums

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

0N CERTIFICATES 
0F S5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

las
namų pagerinimams 
Arba gal norite įsigyti nuosavą 
nusibodo mokėti aukštas nuomas

Chicagos Taupymo Bendrovė turi Įvairiausių modemiškai Įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės lr kitokie 
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. "The Presidential Room” puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

Chicago Savings and Loan Assn
PHILOMENA D. PAKEL, Prea.
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imis. Papildymus ir pasiūlymus į 
siųskite Jonui Damauskui, 4523 
So. Francisco Avė., Chicago, 
111. 60632."

• Marija Gimbutas, 
SLAVS. Praeger Publishers, 
New York - Washington. Lib
rary of Congress Catalog 
Card Number: 73-121074. Prin- 
ted in Great Britain, 1971.

Tai vėl naujas, stambus ar
cheologės prof. dr. Marijos 
Gimbutienės mokslo veikalas 
apie priešistorinę slavų kultū
rą. Kaip žinome, tos pačios, pa
saulyje plačiai žinomos Praeger 
leidyklos 1963 m. buvo išleista 
panašaus pobūdžio knyga ir 
apie senąją baltų kultūrą “The 
Balta”. Job autorė buvo irgi ta 
pati dr. Marija Gimbutienė. 
Abi šios knygos išleistos kny
gų serijoje, pavadintoje “An- 
cient Peoples and Places.” Kny
ga apie senąją baltų kultūrą 
buvo 286 psl., apie slavus — 
240 psl.

Solidžioje knygoje apie anuos 
senuosius slavus randame 75 
fotografijas, 48 piešinius, 15 že 
mėlapių, iliustruojančių kruopš
čiai ir giliai parašytą studiją. 
Ne viename knygos puslapyje 
autorė liečia ir slavų kaimynus 
baltus: lietuvius, latvius, prū
sus ii* kt. Knyga tik ką gauta 
“Draugo” knygų platinimo 
centre, jos kaina $10.00.

• SKAUTŲ AIDAS, 1971 m. 
spalio mėn. Nr. 8. Leidžia LSS 
Tarybos Pirmija. Redaguoja J. 
Toliušis, 7418 S. S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636. Ad- 

, ministruoja A. Orentas, 6840 
i S. Campbell Avė., Chicago, III. 
j 60629. Metinė prenumerata 
1 $5.00. Tai labiau kronikinio po- 
budzio musų skautų žurnalas, 
skirtas pavaizduoti po lietuvių 

• LAIVAS, 1971 m. gruodžio kolonijas plačiai išsiskleidusiai 
mėn. N r. 19. Religinio ir tauti-i skautiškajai veiklai. Ypač gau- 
nio gyvenimo mėnesinis žurna
las. Leidžia lietuviai marijonai, 

į Redaguoja kun. Kazys Baraus- 
[ kas. Straipsnių, šiaip pasiskai
tymų ir informacine prasme 
gražiai tvarkomas leidinys, re
daktoriui pasitelkus įdomiai 
raštingų bendradarbių: P. Gau- 
čį, kun. J. Prunskį, kun. J. 
Vaišnorą, R. Raslavičienę, Alo
yzą Baroną, Danguolę Sadūnai- 
tę ir kt.

su žurnale iliustracijų. Jų yra 
net daugiau negu teksto. Tokiu 
būdu leidinys jau virsta albu
mu. Jurgio Gliaudos knygos, vaizduojan

čios Simo Kudirkos tragedijų ir da
bar išleistos anglų kalba, viršelis.

Žurnalistų sąjunga 
Lietuvoje

Okupuotoje Lietuvoje šiuo me
tu žurnalistų sąjunga turi 674 na
rius, iš kurių 600 yra baigę aukš
tąsias mokyklas. Gaila tik, kad 
jų darbas suvaržytas kompartijos 
kontrolės. Spalio 29 d. Vilniuje 
įvykusio žurnalistų suvažiavimo 

1 metu Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto sekretorius A. 
Barkauskas savo kalboje pabrėžė 
žurnalistų pareigas: “spaudos dar
buotojai ir ateityje visas savo jė
gas ir talentą skirs partijos politi
kos ir jos vykdomų priemonių 
propagandai”.

ninku grupės, įstengė išskirti 
vėžio virusus RD 114, kuriuos 
ir nufotografavo. Dabar moks
lininkai galės juos analizuoti, 
susekti jų atsiradimą, ieškoti

i chemikalų, kurie sulaikytų jų 
augimą. Tai liečia vadinamas 

į C tipo vėžio rūšis, kaip leuke
mija, sarkoma.

Į

Naujo dr. Marijos Gimbutienės 
veikalo viršelis

• LIETUVIŠKOS KALĖDI
NĖJ SVEIKINIMŲ ATVIRU
TĖS. Akademinio skautų sąjū
džio Vydūno Jaunimo fondas 
metai po metų atlieka gana 
simpatingą ir visiems reikalin
gą patarnavimą — išleidžia ka
lėdinių atviručių komplektus. 
Visuomenei pateikia ne trafare
tinių atviručių nuobodulį, bet 
autentišką mūsų dailininkų kū
rybą. Va, ir šiemet išleido 12 
atviručių komplektą, kuriame 
yra keturiais paveikslais atvaiz 
duota Kalėdų šventės tema. 
Talkon pasitelkta du dailinin
kai: Vytautas K. Jonynas ir 
Romoj gyvenanti Sofija Pacevi- 
čienė. Atvirutės spalvotos. Dvy
likos jų kaina $1.50. Jas gali
ma gauti, rašant ir čekius siun
čiant: Vydūnas Youth Fund, 
Ine., c/o Mra. D. Eidukas, 4629 
S. Mozart Avė., Chicago, Ui. 
60632.

• Jurgis Giiauda, SIMAS. 
Translated from the Lithua- 
nian by Kęstutis Cižiūnas and 
J. Žemkalnis. Manyland Books 
— New York, 1971. Library of 
Congress Catalog Card No. 72- 
181052; ISBN 0-87141-042-7.

Stepo Zobarsko vadovauja
mos leidyklos Manyland Books 
pasirūpinimas šios apie Simo 
Kudirkos tragediją knygos 
angliškąja versija yra labai 
reikšmingas užmojis. Gal net 
reikšmingesnis, negu jos lietu
viškasis debiutas. Ypač, kad 
angliškas jos vertimas, atrodo, 
atliktas labai rūpestingai, su 
nemaža
Šią knygą 
perskaityti 
tiems, bet 
padovanoti
bendradarbiams amerikiečiams 
artėjančių Kalėdų proga. Ją 
galima įsigyti ir Drauge. Kai
na $5.00.

literatūrine nuovoka, 
reikia pakartotinai 
ne tik mums pa- 

dar labiau ji tiktų 
pažįstamiems ir

Susekė vėžio virusus
Pietų Califomijos universite

to profesorius dr. R. M. McAl- 
lister, talkinamas kitų moksli-

^PETl^f'llTuTcT REPAIR*'
Taisau MOTORUS. STABDŽIUS, 

Ti-nnsmisIJas Starterius, Alternato- 
rlus. Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PlfiNYS, sav., 
0211 - 15 South Danien Avenue — 
TEL. 7S7 - SONS. ___________

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

SKAMBINTI RE 7-9615
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1972 METAIS
Walter Rask-Rasčiauskas, 

pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo ekskursijos 
tvarkingai suorganizuotos ir 
vyksta sklandžiai. Šią vasarą 
jo vadovaujamas American 
Travel Service Bureau nuvežė 6 
amerikiečių grupes į Lietuvą. 
Norėjo daugiau žmonių nuva
žiuoti, bet dėl vėlyvos registra
cijos negalėjo tai padaryti, ne
buvo vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti net 
10 grupių. Ekskursijos bus po 
17 ir 21 dieną. Prie jų bus ga
lima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės

pasirinkti jam patogiausią ke- 
! lionės laiką. Su vėliau besiregis- 
I truojaučiais gali tas pats atsi- 
; tikti, kas atsitiko šiais metais. 
[Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. Ra
šykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avė.
Chicago, Illinois 60643
Tel.: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti j Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1971 m. lapkričio mėn. Nr. 10. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mė
nesinis žurnalas. Redaguoja 
Juozas Vaišnys, SJ. Redakci
jos ir administracijos adresas: 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Metinė prenumerata 
$5.00.

Pradinių lapkričio mėnesio 
minčių pažeria pats redakto
rius. Toliau K. Gečys rašo apie 
sovietinę sąžinės bei tikėjimo 
laisvės sąvoką ir jos praktinę 
reikšmę. Spaudą, redaktorius, 
skaitytojus ir žurnalisto etiką 
bei laisvę užgriebia V. Kasniū- 
nas. Duodamas Ados Karvely
tės eilėraščių puslapis. Žvilgsnį 
į meną dar vis tęsia F. Jucevi
čius. Nemažą žurnalo dalį už
pildo jo įprastiniai skyriai: 
Šeima, Jaunimas, Kalba, Kny
gos, Tėvynėje, Atgarsiai.

• LIETUVOS ISTORIOGRA
FIJA, 1971 m. spalio mėn. Nr. 
1. Redaguoja Jonas Damaus
kas. Leidinys yra sąrašas kai 
kurių veikalų Lietuvos istori
jos klausimais, parengtų ne lie
tuvių ir per paskutiniuosius 
10-15 metų išleistus ne Lietu
voje. Leidiniu rūpinasi Lietuvių 
istorijos draugija, kurios pirm, 
yra dr. Juozas Jakštas, 1172 
Elburn Avė., Lakewood, Ohio 
44107, ir reikalų vedėja Alici
ja Rūgytė, 6547 S. Washtenaw 
Avė., Chicago, III. 60629. Pir
mas Lietuvos istoriografijos 
numeris yra 14 psl., suskirsty- Į 
tų į dvi dalis: A. Mokslinės: 
studijos, dokumentinės apybrai- j 
žos, atsiminimai ir B. Beletris-: 
tika, apysakos, žurnalistinės 
apybraižos, populiarūs pasako
jimai. Leidinio išnašoje pažymi
ma: “Pranešimai “Lietuvos Is
toriografija" nemokamai siun
tinėjami Lietuvių istorijos 
draugijos nariams. Juose bus 
mėginama pateikti žinias apie

• VYTIS, 1971 m. lapkričio 
mėli. Nr. 9. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja 
Loretta I. Stukas, 1467, Force 
Drive, Mountainside, N. J. 
07092. Metinė prenumerata $4.

• FILATELISTŲ DRAUGI
JOS “LIETUVA” BIULETE
NIS, 1971 m. spalio - lapkričio- 
gruodžio mėn. Nr. 5 (149). Vi
sais biuletenio reikalais kreiptis 
į Draugijos pirm. J. Zygą, 7234 
S. Washtenaw Avė., Chicago, 
III. 60629.

LITERATUROS PREMIJA 
WHITE’UI

Rašytojas B. White, “The 
New York 'tiihe” essayistas ir 
autorius klasikinių veikalų vai
kams: “Stuart Little” ir Char- 
lotte’s Web”, buvo apdovanotas 
1971 m. JAV literatūros meda
liu, su kuriuo eina ir 5,000 dol. 
premija. Ją teikia JAV knygų 
komitetas.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmeniB. 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 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-
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Naujos ANTANO MACEINOS knygos

DIDIEJI DABARTIES 
KLAUSIMAI

• LIETUVIŲ DIENOS, 1971
m. lapkričio mėn. Nr. 9. Reda-.
guoja Bern. Brazdžionis. Lei-|naujai Pasirodančias knygas, 
džia A. Skirius. Adresas: 4364 ‘darbu^ studijas bei kitus leidi- 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
90029. 
$8.00.

Dvi 
temos 
gedijos metinių prisiminimas ir 
neseniai Chicagoje miręs gene
ralinis Lietuvos konsulas dr. 
Petras Daužvardis. Abiejų at
veju pateikta apsčiai žodinės 
ir iliustracinės medžiagos.

nius lietuvių ir kitomis kalbo-
Metinė prenumerata

pagrindinės šio numerio I 
yra Simo Kudirkos tra

WAGNER & SONS
Typewrlters — Addtng Machlnea 

Checkwrlt«rs 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrA 60 m patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pnlimki Ibi Tel. 581-41II

Pasaulio lie- 
jaunimo informacinis 

Leidžia Lietuvių

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Maniifacturera

Chrysler- 
Plymouth

i

PRISTATYMAS

Prices 
start at

įvyks gruodžio mėn. 19 d. (sekmadienį) 3 vai. popiet 
“Draugo” redakcijos patalpose, 4545 W. 63rd St., Chicagoj.

Naująją knygą aptars prel. Vytautas Balčiūnas, lei
dyklos "Krikščionis gyvenime” vedėjas. Knygos ištrauką

l’ skaitys rašytojas Česlovas Grincevičius. Antano Jasman- 
L to — Maceinos rinktinius eilėraščius rečituos poetas Kazys 
1 Bradūnas. Visą popietę praves kun. Juozas Prunskis.

Antano Maceinos knygos pristatymą rengia leidykla 
■ ir administracija “Krikščionis gyvenime”, kviesdami vi- 
įp suomenę atsilankyti.
fe

!>!!!!!!!!!llllll!!!lllll

I

$1915*
•J1015. M«nuf»ctur»r'» tuggested rateli prie* for • CrtckM 

avallable at aelactad Plymouth dealera'. Prlce excludes etate 
and local tax»», daednation chargee, and dealar new<car 
praparatlon chargee.

|
i

\

• LIETUVIŲ JAUNIMAS, 
1971 m. Nr. 4-5.
tuvių 
laikraštukas.
jaunimo informacinis centras: 
P. O. Box 8992, Boston, Mass. 
02114. Metinė prenumerata: 
jaunimui — auka, visiems ki
tiems — 5 doleriai. Visokerio
pą čionykščio mūsų jauni
mo bruzdėjimą apimąs leidinys. 
Technikine ir žurnalistine pras
me gražiai ir įdomiai tvarko
mas. Gausiai iliustruotas. Tai 
paties mūsų jaunimo iniciaty
va atsiradę puslapiai, kuriems 
linkime nepritrūkti entuziazmo 
ir darbingo polėkio.

Rankomis Išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

AUTHORIMO OtALERS CHRYSLER
MOTOAS CORPORATION

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — SATELITE — 8TATION WAGONS 

ROADRUNNER - BARRACUDA — BUSTER

Pirkite dabar, kai kainoj yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 
automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. K. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKTNG SPACE

I v. r. Iki » v. ▼. 
» v. r. Iki 5 v. t.
Trečiad uždaryta.

Mokamas ui dviejų Me- Naujas aukštas dlVi
tų Uertificatų sąskaitas dendas mokama* ui

Mlnimum *5,000.00 investavimo saskaita*
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD. . 

VALANDOS: antrad. ir penktad. ..
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 11 v. d-
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gyvenimu
Sigmund H. Uminski. THE KOYAL 

PRINCE. The story of Saint Casimir. 
Išleido The Polisli Publication So- 
ciety of America, New York. 1971 m. 
XIII plius 146 psl. Kaina 4.00 dol.

Knyga parašyta su meile šv. 
Kazimierui ir su pagarba Lietu
vai. Pažymima, kad šv. Kazimie
ras savo ilgesniuose atsilanky
muose Lietuvoje tikriausiai buvo 
išmokęs lietuvių kalbos (40 p.). 
Vilnius vadinamas net Rytų A- 
tėnais, tuo išryškinant lietuvių 
pažangą. Plačiai aprašomas šv. 
Kazimiero garbinimas išeivių lie
tuvių tarpe. Tvirtinama, kad Ita
lijoje gana gausiai užtinkamas 
vardas “Miro” bus kilęs iš “Casi- 
miro”. Apžvelgiamas netgi šv. 
Kazimiero kultas Belgijoje, Sicili
joje, Maltoje, pažymima, kad 
JAV-se apie 20 lietuvių bažnyčių 
yra skirtų šv. Kazimiero garbei ir 
34 lenkų bažnyčios yra šv. Kazi
miero vardo. Netgi pažymima, 
kaip šv. Kazimieras ypatingai 
gerbiamas ateitininkų, skautų, Šv. 
Kazimiero seserų.

Reikšminga, kad iliustracijos 
parinktos iš istorinių šaltinių, pa
žymint jų metriką. Net ir aplan
kas — dail. A. Valeškos šv. Kazi
miero vitražas. Naudotos net V.

Augustino nuotraukos ir eilė lie
tuvių šaltinių, kaip pyz. prof. Z. 
Ivinskio “Šv. Kazimieras”.

Tačiau šis veikalas nėra grynai 
istorinis, o kai kurie skyriai — is
torija, kai kurie — religinė belet
ristika ar net lenkų tautinių te
mų vystymas, kai imama apraši
nėti, ką šv. Kazimiero mokytojas 
Dlugošas ir kiti galėjo pasakoti 
apie baltąjj erelį, apie Lenkijos 
praeitį ir t. L Net ir vysk. Abra- 
movicz knygos įžangoje pažymi, 
kad tai “ne tik šventojo gyve
nimas, bet ir nuostabi XV šimt
mečio Lenkijos istorija”. Šv. Ka
zimieras pakartotinai vadinamas 
Lenkijos princu nors pažymi
ma, kad jau popiežius Urbonas 
VIII dar 1636 m. paskyrė šv. Ka
zimierą Lietuvos globėju, o 19- 
48 m. popiežius Pijus XII jį parin
ko Lietuvos jaunimo dangiškuo
ju globėju. Įdomu, kad knygoje 
net kai kurie tikriniai vardai var
tojami lietuviškoj, ne lenkškoj 
formoj, pvz. 110 p. “Gardinas” 
ne “Grodno”. Bet ir aplanke pa
žymima, kad čia yra biografinės 
beletristikos knyga; jos reikšmė 
yra ne kaip dailiosios literatūros 
veikalo, bet kaip lenkų religinės 
ir patriotinės knygos savo pri
augančiai kartai išeivijoje.

J. Daugi.

Š\’. Kazimieras V. K. Jonyno medžio raižinys

of Stalinism”.
Kitas brolis — Žoris, biolo

gas ir sociologas, neseniai iš 
spaudos išėjusioje knygoje “A 
Question of Madness” (išleido 
Knopf leidykla) rašo, kaip jis 
neteisėtai buvo 19-kai dienų už
darytas į beprotnamį. Knygoje 
jis aprašo, kaip Sovietų psi
chiatrai su policija jį prievarta 
paėmė į psichiatrinę ligoninę, 
kur jam stengėsi prikergti ta
riamas psichines ligas: “men
kas prisitaikymas prie sociali
nės aplinkos”, “obsesinės refor
muotojo iliuzijos”.

Laime, Medvedevą gelbėti at-. 
siskubino įtakingi' draugai. Net 
ir Solženicynas paskelbė, kad 
sveiko žmogaus uždarymas į 
psichiatrinę ligoninę yra dvasi
nė žmogžudystė.

inžinierius ir L. D. Lawhorn—I 
elektros inžinierius. Jie jau su
darė bendrovę Cardiodynamics, i 
kuri balandžio mėnesį šį įtaisą 
rengiasi paleist į rinką. Tas 
aparatas pagauna nereguliarų 
širdies plakimą nuo 1 iki 72 va- i 
landų prieš širdies ataką.

Tas aparatas sveria apie 5 
uncijas, yra didumo kaip pus
antros kortų kaladės. Jo du 
elektrodai pritvirtinami prie 
krūtinės, o pats aparatas gali 
būti nešiojamas kišenėje. Jokios ! 
operacijos nereikalinga tą apa
ratą įstatyti žmogui, bet jo kai-1

na, bent pradžioje, didelė — 
apie 500 dolerių. Kai tas apara
tas perduoda “aliarmo” garsą, 
pacientas pats tuojau tuos sig
nalus gali telefonu perduoti gy
dytojui ar ligoninei išanalizuoti. 
Patyrimas turės parodyti, kiek 
tas įtaisas padės išsisaugoti nuo 
širdies atakų. (jp)

~ge l "e s...
Vestuvėm*, banketam*. laidotuvėm* 

kr kitokiom.“ progom.“ < *

BEVERLY HILLS GĖLiMYCIfl
5443 W. 63rd street, Chicago, lllinoit 

l'EL, I'l( MO83S — l’H 8-6831

B R I G H T O N
SAVINGS AND IX) AN ASSOCIATION

Lietuvė moteris išeivijos 
romane

įtaisas, perspėjęs artėjančių 
širdies ataką

Kasmet širdies ataka staigiai 
atima gyvybę 600,000 žmonių 
JAV-se. Tyrinėtojai priėjo išva
dos, kad širdies ataka nėra jau 
taip staigi — yra ženklų, rodan
čių artėjantį atakos pavojų. 
Tuo pasinaudojant sukonstru- 
uotas įtaisas, vadinamas VIDA, 
kuris įspėja apie širdies veikimo 
nereguliarumus, šiuo aparatu 
širdies plakimas gali būti tele
fonu perduodamas elektrokar
diogramai'. Tas išradimas bu
vo demonstruotas paskutiniame 
JAV kovai su širdies ligomis 
draugijos suvažiavime. Jį išrado 
dr. J. W. Gofman — dirbąs ra
diacijos laboratorijoje Berkeley, 

The Origin and Consequences | dr. R. L. Chapman — fizikos

1

vakaruose knygų rinkoje, pa
vadinimu: "Let History Judge:

HOME

LOANS

SAVINGS

INSURED

Filmų įvairumai
Turgenevo "Pirmoji meilė"

STASĖ SEMĖNIENĖ

“Flrst Love”, gabaus aktoriaus 
Maximilian Schell surežisuotas 
pirmasis filmas, pagrįstas Turge
nevo novele, praeitų metų Aka
demijos premijų skirstymuose bu
vo nominuotas, kaip geriausias 
filmas svetima kalba. Gi San Se- 
bastian filmų festivaly 1970 m. 
laimėjo pirmą premiją.

Dabar filmas, rodomas Play- 
boy teatre, yra anglų kalba. Ja
me pasakojama apie jauną 16 m. 
vyruką, vardu Aleksandrą, suvai
dintą John Moulder-Brown.

Vasarodamas su savo tėvais 
vienoje rusiškoje vasarvietėje dar 
prieš revoliuciją, Aleksandras pa
mato vieną dieną nuostabaus 
grožio Binaidą (Dominiųue San
dą). Toji išdykaudama žaidžia 
tenisą su draugais pievoje. Sau
lės spindulių žaismingume ir pia
nino muzikos garsų bangavime 
jaunuolis pameta galvą ir įsimy
li iš pirmo žvilgsnio. Zinaida, va- 
sarojančios nusigyvenusios senos 
aristokratės-grafienės 21 metų 
duktė, turi ištisą vyrišką haremą 
iš pustuzinio adoratorių. Savo 
kaimyną Aleksandrą su cinišku 
lengvabūdiškumu ji vynioja apie 
mažąjį pirštelį ir žiauriai elgiasi 
su juo. Ji duoda suprasti, kad jos 
tikroji meilė yra nežinomasis, a- 
pie kurį ji nesveikai svajoja ir 
fantazuoja revoliuciją ir užpuoli
mą.

Pagaliau, Aleksandro roman
tiškoji idilė susiūbuoja, kai pati
ria, kad jo tėvas yra Zinaidos 
mylimas. Tylėdamas jis kenčia. 
Zinaida išteka už turtuolio ir, 
gimdydama kūdikį, miršta. Mirš
ta ir Aleksandro tėvas. Ir taip tra
giško likimo posūkiai praveria 
Aleksandrui duris į naujas meilės] 
ir subrendimo, ištikimybės iri 
mirties sąvokas. Kas galėjo pra
lėkti kaip lengvas flirtavimas, 
tampa rimta ir gilia elegija.

Filmo didžiausioji dorybė yra 
Sven Nykvisto, kuris paprastai 
dirba su Ingmar Bergman, nuo
stabiai puikios fotografijos. Nyk- 
vist yra vienas didžiųjų meistrų 
savo mene. Jis ištraukia melan
choliją šviesų žaidimuose ir, ge
rai numato, iš kurio kampo iš

gauti vaizdo efektingumą.
Tačiau filme jaučiasi ištęsi

mas. Charakteriai yra perdaug 
statiški, nepakeičiami nuo pra
džios ligi galo nei įvykių, nei as
menų, kurie sueina su jais kon
taktam

Debiutuodamas režisavime, 
Schell taipgi pastatė filmą, pa
rašė jam tekstą ir suvaidino tė
vą. Trumpa rolė pasižymi išskir
tiniu apšlifavimu ir kartu susi
derinimu su kitais.

Brown, Aleksandro rolėje, ga
lėjo lengvai pasimesti charakte
rio atvaizdavime vien dėl savo 
angeliško grožio veidelio (pana
šaus nekaltumo, kaip Mark Les- 
ter “Oliver” filme). Tačiau jis tų 
pinklių lengvai išvengė ir paro
dė visą skalę pilnų ir jaudinan
čių jausmų. Ypač atskleidė tamp
rius santykius su tėvu, rimtu ir 
saikingu vyru, cituojančiu Nietz- 
schės pastabas apie valią ir ga
lią.

Šioje novelėje, parašytoje prieš 
111 metų (išversta į lietuvių kal
bą V. Kemežio 1937 m), Ivan 
Turgenev ne tik lyriškai, bet ir 
realistiškai žvelgia į žmogų ir 
gamtą. Tai mėginta išnešti ir į 
ekraną, kas, sakytume, sėkmingai 
pavyko. Filmas, nors ir sukasi a- 
pie šešiolikinio jaunuolio meilę, 
tačiau tik nuo 18 m. žiūrovams.

ŠiOB temoB paskaitą kitą šeš
tadienį (gruodžio 18 d.) 8 vai. 
vak. Chicagoje, Menės patalpo
se, 2515 W. 69 st., skaitys Al
girdas Titas Antanaitis. Ištrau
kas iš aptariamų knygų rečituos 
Antrojo Kaimo talkininkai ir 
aktorė Eglė Vilutienė.

Ši paskaita buvo skaityta ir 
Toronte (Kanadoj), kur iliust
raciniu reČitavimu padėjo vie
tos studentai ateitininkai. Pa
skaitą rengė Lietuvių akademi
kų draugija.

Dabar ją išgirsti turės pro- 
ir čikagiečiai.gos

50 m., kai netekome 
dr. I. Ralio

Dr. Basanavičiaus, dr. Pieta
rio, dr. Kudirkos ir kitų mūsų 
šviesių gydytojų - literatų ke
liu ėjęs dr. Jeronimas Ralys 
yra miręs 1921 m. gruodžio 17 
d., taigi šiemet jau sueina 50 
m., kai jo neturime. Jis paliko 
mums svarbų kultūrinį paliki
mą, išvertęs į lietuvių kalbą 
Odisėją ir Ilijadą.

PATIKIMA FIRMA
augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu

STREIKAS PASIBAIGĖ! 
Padidinome mūsų personalą, kad siuntiniai būtų greičiau 
išsiųsti. SKUBIAI siųskite SIUNTINIUS mums ir mes 
viską sutvarkysime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į U S S R

SENA
Ir toliau tarnauja vis 
būdu, kaip tarnavo 40 savo egzistavimo metų.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, dėko
jame Jums už, jūsų paramą. Jei ne, prašome išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite.

PAŠTU GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės į 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC,
723 Walnut Street. Philaldephia, Pa. 19106

Tel. (215) - 92.W455

NEW YORK CENTRAL OFFICE
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

TEL. (212) 725-2449

Servlng the Mthuaoian Comniunity
57 years with personai attention

4071 Archer Aye. (VVest of California Avė.) 
Chicago. Ulinei* 60632 Tel LA 3-8248

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoriai 

Trys Moderniškos Koplyčiom 
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605'07 South Hermltage Avenue

Telefonas — YArds 7 1741-2

Laidotuvių Direktoriai

•S

Arba į bet kurj mūsų skyriaus atstovą

6845 SO. VVESTERN AVĖ.
■v—v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-C0ND1TI0NED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

- - — — — — ~

į

Dr. J. tAadomavičiui 
60 metų

Vienas iš uoliausių skleidėjų 
sveikatingumui svarbių žinių 
spaudoje ir visuomenėje — dr. 
Jonas Adomavičius sulaukia 
60 m. amžiaus. Yra gimęs 1911 
m. gruodžio 15 d. Buvo ruošia
mas profesūrai Vytauto D. uni
versitete ir jau ėjo medicinos 
fakulteto asistento, vyr. asis
tento ir lektoriaus pareigas. 
Daktaro laipsnį yra gavęs Tue- 
bingeno universitete 1948 m.

• Televizijos kameromis - ra
darais pradedamas reguliuoti 
judėjimas kai kuriose Varšuvos 
sankryžose.

Broliai Roy ir Žoris Medvedevai

Sovietų mokslininkų kova * 
prieš biurokratus C

Du dvynukai broliai — Roy > 
ir Žoris Medvedevai — ryžtin- j K 
gai kovoja prieš biurokratų J 
priespaudą Sovietų Sąjungoje, f 
Roy parašė knygą “Tegu isto- % 
rija sprendžia: Stalinizmo kil- K 
mė ir padariniai”. Į jo butą įsi- ■ 
brovusi slaptoji policija KGB J9 
rankraštį konfiskavo, tačiau jis 
jau buvo spėjęs vieną nuorašą 
išsiųsti į užsienį ir jau 1972 m. 
pradžioje šis veikalas pasirodys

<

PHILADELPHIA. PA. 19123 
1013 N. MarshalI Street 

WA 5-8878

M1NNEAPOLIS. MINN. 55418 
2422 Centrai Avė. N. E. 

(012) 788-2545

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

—TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Si. Telef. GRo/ehiii 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

BALTIMORE. MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2 - 2374
SO. BOSTON, MASS. 02127

390 VVest Broadway
AN 8-8764

NEVV BR1TAIN, CONN. 00052
97 Shuttle Meadow Avenue 

Tel. 224-0829

CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Avenue 

Tel. 254-4144

CHICAGO, ILL. 60622 
2242 VV. Chicago Avenue 

BE 5 - 7788
OLEVEIAND, OHIO 44119 

787 F-ast 185U1 St.
480 - 1830

DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michlgan Avenue 

TA 6-7560
ELIZABETH. N. JERSEY 07201 

956A EUzabeth Street 
201 — 854-7608

HAMTRAMOK, MICH. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 

865 - 6350
HARTFORD, CONN. 06108 

11 Chartcr Oak Avė.
249-6256

KANSAS UITY. KANSAS 60102
18 South Betbany

AT 1 - 1767
LOS ANGELES, CALIF. 90020 

2841 Sunset Blvd.
213-382-1568

MIAiVH, FLORIDA 33138 
6405 Biscayne Boulevard

FR 9-8712

NEVV YORK. N. Y. 10003
101 Flrst Avenue 

OR 4-3930
OMAHA NEBR. 68107
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577
I

PA KM A. OHIO 44184
6432 Štate Road

749 . 3033
PITTSBURGH, PA. 15222

346 Third Avenue
GR 1-3712

ROOHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Avenue 

DA 6.6923

SAN FRANCISOO, CAL. 94122 
1236 — Bth Avenue 

LO 4-7981
8EATTLE. WA8H- 98103 

1612 N. 89th Street 
ME 8 - 1853

SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 VVliltehead Avenue

201 — 257-2113
TRENTON. N. J. 08611

780 Liberty Street
LY 9.9163

V1NELAND, N. J. 08360
Parlsh Hali

VVest Lan.lls Avenue 
609-091-8423

VVORCESTER, MASS. 01604
82 Harrison Street 

617-798-3347

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrgtnia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills. III. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M, PRILUPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street South Holland 

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228
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SIEKIME AUKŠTUMU!
Nebūkim tik instrumentai, į- imtinas? Vidinis žmogaus nusitei- kalbėjimo klausimas. Išsivystė 

vilkti į plastikines makštis, būki- kimas šaukte šaukia, kad visa 
me gyvi žmonės su meile pul- būtų be prasmės, jei netikėtume, 
suojančiomis širdimis! Prisisunki
me Kristaus skelbiamąja ramy-’ 
be ir ją neškime kitiems. Sieki
me austumų!

Tuo trumpu sakiniu kun. A. 
Zakaras (Matulaičio Namų 
Putname kapelionas) užbaigė 
paskutinę uždarų rekolekcijų mo
terims konferenciją Cenacle vie
nuolyne lapkričio 14 d. Chicago
je.

Rekolekcijų vedėjas buvo tie
sus, nepataikaujantis, atviras ir 
uolus. Neaukštino ir negyrė tų, 
kurios susirinko ir nesmerkė anų, 
kurios neapsisprendė prisijungti. 
Pačioje pradžioje, penktadienio 
vakare, kondensuotomis minti
mis atkūrė mūsų kartos tragišką 
pusiausvyros praradimą dėl žai
biško civilizacijos progreso, tech
nikos išradimų gausos ir per stai
gaus gyvenimo būdo bei aplinky
bių pasikeitimo. Mes visi minta
me maistu, kuriam nespėjome 
pribręsti. Esame neramiai susi
mąstę. kai užkliūvam moralės, 
autoriteto ir laisvės klausimų. 
Žmogaus gyvenimas apnarplio
tas problemų voratinkliu. Tačiau 
problemos gali būti išspręstos, jei 
atsiremiama ir tikima paslapti
mi. Tikėjimas yra didžioji pa
slaptis. Tikėjimo nepasisavinsi, 
nesurasi vien protu į jį eidamas. 
Dievo malonė yra kiekvieno žmo
gaus prigimtyje.

Priklauso, kaip žmogus apsi
spręs: už ar prieš. Ar ieškos aukš
tumų ir savo gyvenime jam Die
vo skirtos prasmingos misijos že
mėje įgyvendinimo ar vegetuos 
beprasmiškume. Ar, skrosdamas 
gelmes, ilgėsis šventumo, nepasi
tenkins kasdienybe, pajus savo 
žmogiškąjį ribotumą ir ieškos už
uovėjos Dievo delnuose, ar jausis 
patenkintas, turtėdamas žemės 
vertybėmis ir namais ant smėlio.

f rekolekcijas, kalbėjo kun. Za
karas, atvažiuojame ne vien su
taisyti, kas sugedę. Žmogus nėra 
automobilis. Reikia siekti gilyn 
ir aukštyn. Reikia ne lopyti, bet 
pasikeisti. Reikia įsisąmoninti, 
kad mes nešiojame savyje Kris
tų. Kiek tai mumyse jaučiama? 
Kiek mes Jam atstovaujame? 
Kiek Kristus mūsų asmenimi ro
domas kitiems?

Rekolekcijų vedėjas savo gau- 
1 siose konferencijose davė ryškią ir 
kontrastingą Senojo ir N. Testa
mento Dievo įsakymų paralelę. 
Mozės dešimt Dievo įsakymų ir 
pamokslo nuo Kalno palaimini
mai. Audra, žaibai, išgąstis ir : 
ramybė, gaivinanti pavakario vė
suma, švelni Kapa maumo žolė. 
Ten įsakymai, griežtumas, drau
dimai, čia —vidinis apsisprendi
mas, minties grynumas, širdies 
tyrumas, intencija. “Aš esu labai 
neturtingas, aš nemoku nė vie
nos dainos” — pasakęs kažkuris 
indėnų vadų. Žemės, turtas, nuo
savybės yra apgaulingas Vakarų 
kultūros materialinių gėrybių 
garbinimas. Mes esame persunk
ti jo alkiu. Turėtume alkti Die
vo karalystės ir meilės žmogui. 
Konkretus klausimas: ką laimim, 
jei pykstame ir nekenčiame? Ko 
nustojame, jei atleidžiam ir my
lime? Reikia kovoti su išsigimu
siomis, klaidingomis idėjomis, bet 
žmogų priimti ir jam atsiverti. 
Paaukota meilė nesunyksta bepras 
miškume, ji neša vaisių ir gau
siai. Tyros širdies žmogus, be pui
kybės, be tuštybės, be veidmai
nystės kiekviename matys Dievą, 
ir ramybė bus jo didžioji sesuo.

Kristaus mokslo įgyvendinimas 
nėra tai atostoginė kelionė. Tai 
kentėjimų kelias ir kančios guo
lis. Kančia yra viena iš gyveni
mo pilnaties sąlygų. įprasminta 
kančia. Kenčiąs žmogus yra ar
čiausia Dievo. Tokio tvarinio at
sivėrimas ir pokalbis su Tvėrėju 
turėtų būti intymiai artimas ir 
šiltas, nes Kristus paaukojo save 
ir kentėjo už mus kiekvieną.

“Nemigo naktimis ar dienų 
kentėjimuose kalbėk į Kristų, at
verk savo problemas, nes visa ga
lėsi, jei Dievas bus tavyje ir su 
tavim”, — kalbėjo priešpaskuti
nėje konferencijoje rekolekcijų 
vedėjas.

Koplyčion rinkomės 52 mote
rys. Džiugu, kad šiemet dalyva
vo pora studenčių ir jaunesnių 
moterų. Pokalbio metu buvo iš
keltas tėvų ir jaunuolių nesusi-

naudingos diskusijos ta tema be- 
sisielojančioms.

Kun. Zakaras kalbėjo kruopš
čiai pasiruošęs ir pažėrė dar dau
gybę čia nesuminėtų temų ir 
minčių. Dviejų pilnų dienų ty
los ir ramybės laikas davė progos 
visa tai persijoti, permąstyti ir ap
sispręsti, pasiryžti, sustiprėti. Ti
kėkime, kad Dievas leis vėl visom 
susirinkti ten pat kitų metų lap
kričio pradžioje. Kviečiamos dar 
nedalyvavusios. Tai didelė dva
sinė šventė ir atgaiva.

Dalyvės dėkingos rekolekcijų 
vedėjui kun. A. Zakarui už jo 
nuoširdžias pastangas, 
mus į aukštumas.

Danutė Augienė

vedant

Notre Dame universitetas 
priims studentes

Notre Dame universitetas 
Indianoje, turintis 8,200 vyrų 
studentų, nuo ateinančių moks
lo metų pradžios pradės priimi
nėti ir studentes. Pirmais me
tais jų priims 250, o paskiau 
jų skaičių numato padidinti iki 
1,000. Buvo planuojama šį uni
versitetą sujungti su studenčių 
švč. Marijos kolegija, esančia 
kaimynystėje, tačiau dabar nuo 
čio 
vų

plano dėl finansinių moty- 
atsisakyta.

Dabartines nuotakos

Kiek daug jaunamečių nuota 
kii yra laukiančios motinos savo 
vestuvių dieną?

Anglijoje? pagal šeimos plana 
vimo draugiją, atsakymas yra 35 
procentai.

Šiame krašte, anot dr. Paul Po 
penoe, Amerikos šeimos santykių 
instituto prezidento, yra apie ke 
kuiiasdešimt procentų.

“Prieš dešimtį metų,” sako mi 
n imas gydytojas, “buvo 47 pro 
centai, bet tada buvo įtrauktos 
20 m. merginos”. Dabar gi nete 
kėjusių mergaičių, tarp 13 ir 19 
metų, yra 40 procentų. Jei kitos 
nevartotų garsiosios piliulės, tas
procentas būtų daug aukštesnis.

Vėl britų duomenimis, jaunuo 
lės merginos kenčia daug dau 
giau negu vyresnės moterys nuo 
visokiausių komplikacijų gimdy 
mo metu.

Jų ir kūdikiai gimsta per anks 
ti, o miršta dažnai pirmąją savai 
tę po gimimo.

Tos pačios draugijos nuomo 
ne, juo jaunesni vedasi, juo dau 
giau šansų, kad vedybos iširs.

Jaunos vedybos, dažniausiai 
verčiamos neplanuoto kūdikio, y 
ra tiesiogine priežastimi tolimes 
no mokslo nutraukimo.

15 proc. rūkė marihuaną

Columbijos universiteto Visuo
menės sveikatos mokykla prave
dė visose JAV tyrimus, kiek jau
nimas rūko marihuaną. Nustaty
ta, kad 15 procentų jaunuolių 
tarp 12 ir 17 m. amžiaus yra rū
kę marihuaną. Iš tų 15 proc. net 
9 proc. bandė rūkyti mažiau ne
gu 10 kartų, 3 proc. rūkė pri
puolamai (nuo 10 iki 60 kar
tų) ir 3 proc. dažnai rūkančių 
(daugiau kaip 60 kartų). Mergai
tės tik truputi mažiau rūkiusios. 
Duomenys rodo, kad tabako rū
kymas truputį prisideda prie 
linkimo ir į marihuaną. Gi ma
rihuanos rūkytojai daugiau linkę 
į kitus narkotikus: amfetaminus 
(91 proc.), barbitūratus (82 
proc.), LSD (62 proc.), klijų uos
tymą (33 proc.), heroiną (11 
proc.).

Sol. Janinai Šalnienei B. Gustaitienė įteikia rožių puokštę LDK Birutės 
dr-jos C. Chicagoss skyr. surengtame koncerte - baliuje.

Vytautas Kasiulis Apreiškimas (tapyba)

MOTERIS NAMIE IR VISUOMENĖJ
V

Savu laiku apie moteris L. 
Boerne rašė:

— Moteris tai horizontas, ku
riame susitinka dangus ir žemė. 
Joje, kaip nė vienoje kitoje būty
bėje, randa sau prieglaudą ir an
gelas, ir velnias. Pati maloniau
sia ir pati kilniausia moteris turi 
savyje šiek tiek pragaro anglių ir 
nėra tokios menkos moters, kuri 
savyje neturėtų dangaus kertelės.

Tai raiškus moters turtingos as
menybės aptarimas. Ir moteris 
savo darbu profesijoje, savo veik
la visuomenėje, savo kūryba kas
kart labiau atsiskleidžia. Jeigu se
niau jauna moteris savo visą laiką 
turėjo skirti vaikui, o ir vėliau 
vis skęsdavo namų ruošoje ir vir
tuvėje, tai dabar mylinčios moti
nos papildymui talkon ateina 
vaikų darželiai, o namų darbų

palengvinimui ir pagreitinimui 
—įvairūs mechaniškieji įtaisai, ir 
moteris turi galimybių daugiau 
įsistiprinti visuomenėje.

Amerikos ekonomistai, apskai
čiuodami, kas bus ateityje, skel
bia, kad už 10 metų JAV-se dir
bančių moterų skaičius padidės 
septyniais milijonais ir pasieks 
37,000,000 skaičių. Iš jų 4 milijo
nai bus dirbančių motinų. Joms 
bus nemaža problema — skirti 
būtinai reikiamą dėmesį atžaly
nui ir ištekti laiko tarnybai. Bet 
daugelis tai įstengia be didelių 
nuostolių abiems šakoms tai at
likti.

Mes, lietuviai, galime pasi
džiaugti, kad kūrybos pasaulyje 
lietuvė moteris plačiai dalyvau
ja. Žemaitės, Bitės, Šatrijos Raga
nos tradicijas tęsia gana gausiai 
mūsų poetės, beletristės, rašyto

jos. Ir dabar turime visą eilę mo
terų profesorių, gydytojų, atsiran
da net teisininkių. Džiaugiamės 
moterimis visuomenininkėmis. 
Spaudos skiltyse neretai sutinka
mi vardai Devenlenės, Armanie- 
nės, Rūgytės, Vaišnienės, Sužie- 
dėlienės, Samienės, Paurazienės 
ir daugelio kitų. Turime net pir
mą moterį gen. konsulę J. Dauž- 
vardienę.

Bet vis dėlto moterų proporci
ja Alte, Balfe, Lietuvių bendruo
menėje, Vlike nėra pakankama. 
Tie lietuviškųjų sąjūdžių centrai 
yra atviri moterims. Jeigu jos pa
rodytų daugiau iniciatyvos, ne
sunkiai galėtų užimti vietas tuo
se postuose. Ir tai būtų labai pa
geidautina. Savo moterišku švel
numu gal jos daugiau įneštų po
zityvaus sklandumo bendruose 
darbuose. J. Daugailis

AMERIKOS LIETUVIU R. KATALIKIŲ 
MOTERŲ SĄJUNGĄ IR ALTA

Mes, tikintieji, gyvename ruža- 
vą gyvenimą: ištaigingą, gausų, 
perpildytą malonumais, nežinan
tį aukos alsuojantį neapykan
ta artimui ir tariamės esą pirmų
jų krikščionybės amžių kanki
niai. Mes esame nutolę nuo Die
vo labiau negu kada nors, esame 
įsisiurbę į save ligi apakimo.Evan- 
gelijos ir visas N. Testamentas 
mums yra tapęs pramoginiu pa
siskaitymu, bet ne gyvenimo duo
na ir tiesa. Mes nenorim duoti 
savęs. Aukos dvasia mus gąsdina, 
mes esame įpratę viską imti, o 
duoti tik labai retomis progomis 
arba tada, kai mums yra iš to 
naudos.

Esame lyg pro šalį praskrie- 
jančios planetos, instrumentai, a- 
matininkai be atsidavimo arti
mui, šeimos nariams, Dievui. 
Kur krikščioniškas heroizmas?

Krikščionio kelias yra aukos, 
savęs išsižadėjimo ir kančios ke
lias. Tad ar tikėjimas iš viso pri-

LDK Birutės draugijos Centrinio Chicagos skyriaus su rengtame koncerte - baliuje prie pačių birutinLnkių su
aukoto bufeto. Iš k.: K. Leonaitienė, O. Andriušaitienė. L. Dainauskienė, E. Pušneraitienė, I. Kulikauskaitė. ir 
pirm. M. Babickienė.

A.L.R. Katalikių moterų s-ga 
yra daug nusipelniusi Lietuvos 
krašto laisvei ir gerovei. Ji daug 
prisidėjo prie Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Ji tūkstan
čiams lietuvių, pabėgusių nuo ko- 

Į munizmo, padėjo apsigyventi Ja- 
AV, sudarydama jiems affedevi- 
tus, parūpindama darbą ir pasto
gė-

Taip pat kenčiančios Lietuvos 
byla ir jos žmonių vargai yra są
jungos programoje. Ji yra įsijun
gusi į Lietuvos laisvinimo bylą. 
Ji turi 3 savo atstoves Amerikos 
Lietuvių taryboje: Emiliją Vili
maitę, Julianą Rotsko ir Oną I- 
vinskaitę. Altas metiniame suva
žiavime, kuris įvyko lapkr. mėn. 
13 d. Chicagoje, dalyvavo atsto
vės ir Centro valdybos iždininkė 
Natalija Šatūnienė viešnios teisė
mis. Taip pat suvažiavime daly
vavo s-gos garbės narė Elzbieta 
Paurazienė, kuri atstovavo Det
roito organizacijoms.

Pietų metu Em. Vilimaitė pa- 
! sveikino suvažiavimą ir įteikė če
kį 25 dol. A.L.R.K. Moterų s- 
gos vardu. Ji taip pat pasveikino 
suvažiavimą ir Lietuvių katalikių 
moterų pasaulinės organizacijos 
vardu, kurios atstovė yra Birutė 
Šlepetytė - Venskuvienė. Ji yra 
Tyliosios Bažnyčios ir Emigran
tų komisijos pirmininkė ir atsto
vauja Lietuvai pasaulinėje areno
je.

Altos suvažiavime mes, moter- 
rys, išgyvenome malonią staig
meną, kai Altos pirm. dr. K. 
Bobelis pranešė, kad Valstybės 
Departamentas ponią Juzę Dauž- 

, vardienę patvirtino garbės gene
raline konsule Chicagoje. Linki
me sėkmės ir ryžto, ginant Lietu
vos ir jos žmoniiį teises.

Gėrėjomės Amerikos Lietuvių 
Tarybos nuveiktais dideliais dar
bais ir jos pirmininko dr. K. Bo
belio ryžtingumu bei sumanu
mu. Amerikos Lietuvių tarybos 
vedamąją politikos liniją A.L.R.- 
K. Moterų s-ga vertina, ir talki
ninkaus pagal jos nurodomas di
rektyvas.

Į Amerikos Lietuvių tarybos 
valdybą iš A.L.R.K. Moterų s-gos 
įeina Emilija Vilimaitė. Nuo šio 
suvažiavimo jau kasmet A.L.R.- 
K. Moterų s-ga turės vieną atsto
vę valdyboje.

E. V.

Bažnyčia ir revoliucija
Įvairiuose pasaulio kontinen

tuose, besireiškiant revoliuci
niams sąjūdžiams, darosi aktu
ali tema — kaip Bažnyčia lai
kosi, susidūrusi su revoliuci
niais veiksmais ir atsiradusi 
kraštuose, kur įvyko revoliuci
jos pergalė. Šią temą nagrinė
ja prancūzų kalba rašę autoriai 
F. Houtart ir Andre Rousseau, 
kurių knygą V. Nevile išvertė 
į anglų kalbą ir ją išleido Orbis 
Books, pavadinimu “The Chur h 
and Revolution” (1971 m„ 371 
psl., $3.95).

Knygoje surinkta pati nau
jausia medžiaga. Iš pradžių 
nagrinėjama prasmė ir revoliu
cijos vyksmas, revoliucijos san
tykis su religija. Paskiau ei
nama į atskirus revoliucijos at
vejus : Prancūzų revoliucija, 
Prancūzų darbininkų sąjūdžiai 
XIX šimtmety, Kubos revoliu
cija, Vietnamo karas, revoliuci
niai sąjūdžiai Pietų Amerikoje 
ir Pietų Afrikoje, 1968 m. ge

gužės mėn. įvykiai Paryžiuje, 
pagaliau duodama sociologinė 
studija apie Bažnyčios laikymą
si revoliucijų atžvilgiu.

Reikia pripažinti, kad surink
ta ypatingai daug medžiagos ir 
iš revoliucijų nešėjų ir iš Baž
nyčios atstovų pusės. Duoda
mas ryškus aptarimas tokių as
menybių kaip Kolumbijoje žu
vęs revoliucionierius kun. Cami- 
lo Torres ir k. Knyga išleista 
Maryknoll misijų sąjūdžio cent
re, bet vis dėlto reikia stebėtis, 
kaip ji revoliuciją vaizduoja vis 
kaip pažangos veiksnį. Pakar
totinai kalba apie Amerikos 
imperializmą, bet neužsimena 
apie Sovietų Sąjungos agresiją 
net ir Čekoslovakijoje; iš kny
gos nematyti, kad Sovietų Są
junga yra agresorius. Su prie
kaištu atsiliepia apie kai kurį 
laiką nebuvusius laisvus rinki
mus Pietų Vietname, bet kad 
ten, kur komunistų revoliucija 
laimi, niekada nėra laisvų rin
kimų, apie tai tyli; priekaiš
tauja, kad amerikiečiai bom
bardavo nekarinius taikinius, 
bet nemini, jog komunistiniai 
daliniai yra išžudę tiek daug 
Pietų Vietnamo civilinių parei
gūnų ir net eilinių gyventojų 
savo tokiuose puolimuose kaip 
Hue ir kitur. Panašiai yra ne
pelnytų priekaištų popiežiui ir 
Eažnyčiai.

Nors apskritai veikalas gau
sus informacine medžiaga, bet 
vis dėlto jis yra vienašališkas 
ir nekritiškas revoliucionierių, 
komunistų atžvilgiu. J. Pr.

VIENUOLE — TEISININKE
Šaričių vienuolyno sesuo Ma

rija Ona Burgess, gyvenanti 
Trentone, N. J., buvo prisaik
dinta kaip pirma advokatė ta
me vienuolyne. Ji taip pat pri
saikdinta kaip New Jersey ge
neralinio prokuroro padėjėja. 
Tai pirmas toks atsitikimas 
New Jersey istorijoje.
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