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VLADAS JAKUBĖNAS ATSAKO A. KUČIC- 
NUI DĖL ŠIO PRIEKAIŠTŲ “JŪRATĖS IR 
KASTYČIO” OPEROS SPEKTAKLIO KRITI
KAMS.

NAUJI STASIO SANTVARO EILĖRAŠČIAI
DAUMANTO ČIBO INDĖNIŠKOJI APYBRAIŽA 

APIE SAVO KAIMYNUS ŠOŠONUS.
DANTĖS “DIEVIŠKOJI KOMEDIJA” VISA IŠ

VERSTA LIETUVIŠKAI IR IŠLEISTA VIL
NIUJE.

NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Brutalios vokiečių okupacijos 
sukrėstas, prancūzų poetas Paul 
Eluardas sukūrė eilėraštį “Lais
vė”. Laisvės vardą ten jis užrašė 
ant įvairių gyvenimo apraiškų: 
mokyklinių sąsiuvinių, medžių, 
Snt kareivių ginklų ir ant kara
lių karūnų, ant kasdieninės duo
nos, horizonto, skrendančio 
paukščio sparnų, ant tikėjimo 
šiuo pasauliu... ir ant daugelio 
kitų dalykų, kad tuo atsvertų ti
ronijos brutalumą. Taip A. Dri- 
lingos vertime skamba paskuti
nis posmas:

Atgaivintas šio žodžio, 
Vėl gyvent sugrįžtu. • 
Aš. gimiau, kad pažinčiau 

tave,
Kad šaukčiau tave,
Laisve!

Jeigu šiandien Eluardas būtų 
gyvas ir rašytų tą patį eilėraštį, 
be abejo, jis laisvės vardą užra
šytų ir ant to švento aukuro, 
kur neseniai lietuvis jaunuolis 
Romas Kalanta paaukojo savo 
gyvybę, kad atsvertų brutalų 
persekiojimą.

Cituojame Eluardą, nes jo ty
ra poezija visuomet buvo nu
kreipta prieš despotizmą ir teigė 
meilę gyvenimui. Cituojame jį 
ir dėl to, kad jo humaniškus idea
lus mielai savinasi komunistai 
ir pastato jį propagandos fasade 
šalia Lorcos, Brechto ir kitų į- 
žymių šio šimtmečio kūrėjų, lyg 
jie būtų amžini sovietuos drau
gai.

Tačiau tikrovės jokiais fa
sadais neuždengsi. Įvykiai Lie
tuvoje pažeidžia žmoniškumo 
principus. Su pavloviškų ekspe
rimentų atkaklumu rusai mėgi
no perauklėti lietuvių jaunimą, 
bet nepavyko. Kremliaus ponam 
atrodė, kad Lietuva, sukruvinta 
1940—1941 metais ir vėl 
1951 partizaninių kovų 
mis, bus paklusni, bijos 
galvą ir vykdys kiekvieną 
nistų užgaidą. Jie labai

Bolševikai daro tą pačią isto
rinę klaidą, kaip tūkstančiai lig
šiolinių užkariautojų ir des
potiškų valdovų. Kelių pamink

1944— 
dieno- 
pakelti 
kom iš
klysta.

lų pastatymu, vieno kito gran
diozinio projekto įgyvendinimu, 
pažadų mariomis, iškreiptomis 
statistikomis, masiniais liaudies 
sąskrydžiais, valiavimais, šūkiais 
žmogaus neperauklėsi. ' Juo la
biau individualiai galvojančio 
jaunuolio. Jaunimas puikiai ma
to, kas vyksta aplinkui. Mato 
valdžios dviveidiškumą.

Sovietų valdžia šneka apie 
humanizmą, bet nepripažįsta 
minimaliausios tolerancijos. Jie 
šneka apię tautų bičiulystę, bet 
visokeriopai išnaudoja okupuo
tas tautas. Jie giriasi ekonomine 
pažanga, bet kasdien atsilieka 
nuo tikrai pažangių kraštų. Jie 
šaukia apie lygybę, bet visas 
lengvatas ir teises palieka tik 
valdančiai klikai. Jie pagaliau į- 
rašo konstitucijon gražų para
grafą apie religijos laisvę, bet ka
lėjimais baudžia tuos, kurie nori 
pasinaudoti tuo paragrafu.

Atrodo, kad užkietėję biuro
kratai neturi nei sąžines, nei šir
dies. Jų ausys užkimštos komu
nistinių dogmų mėšlu. Bet blo
giausia — jų akyse žėri šalta, 
bejausmė aistra — kerštingai 
bausti, žlugdyti nepaklusniuo
sius ir kitaip galvojančius. Bet ar 
ilgai?

Ar ilgai, draugai kremliečiai? 
Ar ilgai, kulto ministeriai? Ar il
gai jūs ištversite, operuodami 
represijomis, kalėjimais, sibirais? 
Juk visi gamtos dėsniai pakyla 
prieš jus. Istorija prieš jus. Pro
metėjiškas jaunimas stoja prieš 
jus. Ne chuliganai, kaip jūs 
veidmainiškai teigiate,, bet pats 
gražiausias atžalynas. Argi jūs to 
nesuprantate? Argi neįsitikinote, 
kad Kauno miesto žaliuojančia
me sode pavasario metu žlugo 
visų jūsų dogmų prasmė.

Jums nieko nelieka, draugai 
tironai, — tik nusimesti blogio 
drapanas ir sveikųtti naują gy
venimą. Tik atsiklaupti Romo 
Kalantos žuvimo vietoje, padėti 
gėlių puokštę, bučiuoti liepsnos 
paženklintą grindinį ir gailėtis, 
gailėtis... Taip — jis žuvo, kad 
būtų gyva Laisvė. Pr, V,

Atidari langai j saule ir siela
HENRIKAS NAGYS

Septyniasdešimt keliaženklių šviesos ir šešėlių 
išmargintoje Stasio Santvaro poetinėje kelionėje

K sutemų, pro pelkes ir girias,
Ateina žmonės, upėm iriasi laivai ir valtys... 
Tegu, tegu laukus — tūnojimo mariau — 
Pažadint' giesmės ir šauksimai: Mes norim 

keltis I
Stasys Santvaras

Ne sukaktuvininko metus mi
nime šiandien, bet visa, kas per 
tuos metus sukurta. Minime, pri
simename, atsimename, kad šis 
vakaras skirtas Stasiui Santvarai 
— kūrėjui. Ne tiktai savo kartos 
vardų, ne tiktai tųjų, kurie mokėsi 
žodžio, žemės ir žmogaus meilės iš 
vyresniųjų, bet visų vardu, visų, 
tikinčiųjų, kad už paprastos ir 
nereikšmingos kurtuazijos yra 
paprasta tiesa, kad yra žmonių, 
kuriuos minėdami ir pagerbdami, 
pagerbiame ir savo kultūrinę tra
diciją,. savo Šalį, savo tikėjimą 
ne vien materialinėm vertybėm. 
Stasio Santvaro sukurta taip 
daug, kad turėčiau visą šį vaka
rą skirti vien tik išminėti tam.

I Santvaras ne tiktai poetas ir dra
maturgas, bet vertėjas ir operos 
solistas, mūsų teatro ir muzikinės 
raidos puoselėtojas, iš tiesų, ne
atskiriama dalis nepriklausomos 
Lietuvos įvairiaspalvio kultūrinio 
atgimimo ir renesanso. Ne veltui 
mūsų lietuviškoji enciklopedija 
paskyrė tiek daug vietos vien 
tiktai atliktųjų Santvaro darbų 
paminėjimui. Jų nemanau šį va
karą kartoti, bet kalbėti tiktai 
apie Stasį Santvarą — kūrėją.

Pirmiausia, savo šalies kūrėją. 
Nedaug jaunų vyrų išėjo kovoti 
ginklu už savo žemę. Stasys Sant
varas išėjo. Ne poezijos posmuo
se, ne scenoje, bet tikruose apka
suose. Tebūna tai paminėta, nes 
tada ir patsai žodis mirtis įgauna 
kitą, daug tikresnę, prasmę. Ne
bėra jisai tada tiktai poetinė 
puošmena.

Muzika ir poezija yra artimos 
seserys, bet jos labai retai taip 
artimai bendravo vieho žmogaus 
gyvenime, kaip mūsų sukaktuvi
ninko. Pats Stasys Santvaras apie 
tai yra trumpai, bet reikšmingai,

pasisakęs “Atidarų langų” rink
tinės lyrikos knygos baigminia
me žodyje: “Ypačiai man visuo
met rūpėjo sakinio sklandumas ir 
skambumas — lietuvių kalbos 
muzika, teikianti rašytojui mil
žiniškus išteklius garsinių spalvų 
ir atspalvių” (Atidari langai, 163 
psl.).

Betgi tai nėra viskas. Poezija 
yra daugiau negu muzikinė kal
bos kokybė. Stasys Santvaras sa
vo kūryboje tai yra įrodęs. Jam 
buvo suteikti įvairūs vardai, bet 
tikram poetui pakanka vieno — 
jis yra poetas. Neosimbolizmas, 
simbolizmas, estetizmas tėra eti
ketės, be kurių, dęja. literatūros 
istorikai negali išsiversti, tačiau 
jos visos ir teturi nomenklatūri
nę vertę. Manau, kad pirmieji kri
tikai, sutikę pirmąją Stasio Sant
varo poezijos knygą (Saulėtekio 
maldos) su tikru ir nemeluotu 
entuziazmu, buvo teisūs: Mūsų 
poezijon atėjo poetas. Kitoks. Sa
vito braižo. Savito žodžio.

Sekantys rinkiniai tą įsitikini
mą, tą teigimą tiktai patvirtino: 
“Pakalnių debesys”, “Giesmės 
apie saulę ir sielą”, “Lai
vai palaužtom burėm”, “Atidari 
langai” ir “Aukos taurė”.

Kas gi charakteringa Stasio 
Santvara poezijai be jau minėto, 
ypatingo muzikalumo, sidabrinio 
skambesio? Pirmiausia, jo begali
nis tikėjimas šviesa. Pro visus 
tamsiuosius posmus, pro visą 
kraupią neviltį, pro visą žemišką
jį košmarą, kuris rado poetinę 
išraišką Stasio Santvaro poezijo
je, spindi, kaip negęstantis žibu
rys — viltis. Tikėjimas saulė. Ti
kėjimas pačiu žmogaus taurumu 
ir švarumu. Tikėjimas kūrėju di
džiąja ir mažąja raide. Toji be
galinė giedra, toji skaidruma yra

Nuotrauka K. DaugėlosStasys Santvaras

tai, kas Stasio Santvaro kūrybą, 
skiria iš daugelio kitų. Todėl 
man atrodo, kas Stasys Santva
ras nėra simbolikas, nes kalba jis 
tiesiai iš širdies širdin.

Jis tėra tiek simbolikas, kiek

Poeto kan. Vaitkaus pagerbimas Bostone. Bostoniečių būrelis iš k. j d.: komp. Jul. Gaidelis, L. Andriekus, 
O F. M., dail. Vizgirda, Ant. Gustaitis, St. Santvaras (pagerbimo renginio pirm.), Ikan. Myk. Vaitkus, inž 
2>: Gavelis, dr. Juozas Girnius, velionis Pr. Le m berta B, Nuotr. B. Kerbelienės

I

kiekvienas poetas yra simbolikas, 
nes už poezijos žodžio tvyro gi
lesnė gelmė ir erdvesnė erdvė, ne
gu paties žodžio fonetinis rūbas.

kiekvienas minėjimas tačiau 
yra ir bandymas pasakyti sau ir 
kitiems kodėl visa tai kalbama. 
Galų gale, ir minėjimuose pasa
kyti žodžiai yra tie patys, kuriais 
kuriama kiekvieno žmogaus tes
tamentinė, sakykim, palikimo da
lis.

Kalbėdami apie poetą, metų 
neskaičiuojame. Poezijos laikas 
nenugali. Poetai auga lėtai ir 
kantriai, kaip medžiai. Jų žodžiai 
tarpsta ir auga, pumpuruodami 
ir pleišėdami tolydžio platėjan
čia lapija, kiekvieną pavasarį vis 
garsiau ir galingiau šniokšdami 
bundančioje erdvėje, nuolat di
desnį šešėlį mesdami ant tirps
tančio gruodo ir saulės pasiilgu
sių yeidų. Įvardindami kiekvieną 
žemiškąją apraišką, kiekvieną 
žmogiškąjį pojūtį, jie tą patį, kas
dien naudojamą ir nudėvėtą, žo
dį paverčia vienkartiniu, nepakar
tojamu žėrinčiu labiau už žvyry
no žėrutį, už brangakmenį, už 
žvaigždę. Jiems vieniems duota 
toji dovana ir tasai prakeikimas 
— pavadinti bevardį vardu ir 
tam, kuris jau turi vardą, pada
ryti tą vardą daug labiau nepra-

einančiu už patį save. Kiekvie
nas poetas žino, kad žodis jį pra
gyvens. O tačiau ieško jo ir gy
vena tiktai dėlei jo, tarsi visa ki
ta pamiršdamas.

Pačioje gadynių glūdumoje, 
kai buvo ištartas pirmasai lietu
viškas žodis, kai jį iš lūpų lū- 
posna perdavė sakytojai ir dai
niai, kai jį kartojo beraščiai ir 
vėliau .raštingieji, kai jį pirmąjį 
kartą raidėmis atmušė ant popie
riaus, kai jį draudė ir persekiojo, 
kai jis budino, drąsino ir kėlė sa
vuosius, — jis buvo tasai ste
buklas — vienintelis, prieinamas 
lygiai beturčiui ir valdovui, pa
žemintajam ir kilmingam. Be sa
vojo žodžio šiandien nebūtų nei 
savosios žemės. Todėl už jį buvo 
gyvenama ir mirštama.

(Nukelta j 2 psl >

“Draugui siunčiamo popie
riaus vagonui traukinių tink
luose kažkur paklydus ir dėl to 
pritrūkus astuonių puslapių 
dienraščio laidai reikalingų iš
matavimų popieriaus, šios sa
vaitės kultūrinis priedas spaus
dinamas tik šešių puslapių.
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ATIDARI LANGAI j SAULE IR SIELA
(Atkelta iš 1 psl.)

Tie, kurie rašo jį — tai žino. 
Tie, kurie kuria juo — žino tai 
dar labiau ir skaudžiau. Vienaip 
ar kitaip susidėję žodeliai, para
frazuojant Joną Aistį, yra poeto 
dalia — sėkmė arba nesėkmė. Ir 
kartais keista ir patetiška, kad 
dėlei tokio, atrodo niekingo,žais
mo paaukojami metų metai ir gy
venimai. Reliatyvi tokioj perspek
tyvoj tada atrodo generacijų pa
maina, nes kova už poetinį pa
sisakymą niekad nesibaigia. To
bulybė čia niekad nepasiekiama. 
Už kiekvieno vingio yra dar 
tūkstančiai kitų ir kitokių, už 
kiekvieno atradimo, kad ir la
biausiai stulbinančio, yra dar 
tūkstančiai neatradimų, kurie 
laukia savo išsakytojo. Todėl po
etiniam burtažodžiui nėra galo, 
todėl poetų grandinė yra begali
nė.

Todėl kiekvienam, kuriančiam 
žodžiu, tėra vienas mastas: jo pa
ties atsakomybė prieš save patį. 
Kiekvienas tegalim tiek, kiek 
mums duota. Kiek duota — kas 
gali atsakyti? Tikrai ne mes pa
tys...

Stasys Santvaras į tai atsako 
paprastai ir nuoširdžiai savo rink
tinės “Atidari langai” paskuti
niuose puslapiuose atspausdin
tam žodyje: “Visą laiką, kurį gy
venau su grožine literatūra, ma
no idealas buvo ir tebėra — po
etinio grožio jr meninės tiesos 
meilė. Nepaisant, kokie sunkūs 
gyvenimo įvykiai blaškė, aš vis 
stengiausi, kiek tik mano dvasi
nės jėgos įveikė, būti savaimingas 
ir nuoširdus” (Atidari langai, 
163 psl.). Iš tiesų, tiek ir tega
lima iš savęs reikalauti. Ir man 
atrodo, kad pagrindinis žodis šia
me teigime yra meilė. Be jos jo
kia kūryba, mano manymu, ne
galima. Neįmanomas be žmogiš
kos meilės nei jokis literatūrinės 
(arba bet kokios kūrybos) tęsti
numas. Ne pakanta, bet meilė tu
ri būti toji grandis, kuri mus sie
ja nesutrupinama jungtimi nuo 
pačių pirmųjų liaudies kūrėjų 
iki pačio jauniausio poeto arba 
jauniausios poetės išeivijoje ar 
Lietuvoje. Rašytojas rašytojui 
turi būti brolis, sesuo. Mes visi 
augame iš to paties dirvožemio, 
mes maitinamės ta pačia gyvas
tinga sula, mes visi šniokščiame 
ta pačia erdvių platuma, mes visi 
gyvi tais pačiais žmonėmis, kurie 
klausosi mūsų ir girdi mus -Tie
sa, kiekvienas medis šniokščia sa
vaip, nes kiekvienas auga savo 
ritmu, nes kiekvienas brandina 
kitaip ir kitokias šakas, bet mes 
esame ta pati giria.Tiktai susislies- 
dami šakomis, jaučiamės nebe 
vieniši vėtroje, bet vieno likimo 
bendrininkai. Reikia Tolminkie
mio ąžuolų, bet argi ne jie pra
dėjo ošiančią lietuvišką girią 
nuo akiračio iki akiračio? Argi 
ne į juos atsirėmėm, kad išliktu
me ir išsilaikytume prieš šimt
mečių audrą?

Tokio tikėjimo sklidina Stasio 
Santvara poezija. Tokio tikėjimo 
kupinas jo gyvenimas. Tikėti ki
tu ir gyventi meile kitam daug 
lengviau užrašyti negu tęsėti. 
Stasys Santvaras tęsėjo. Ir kad jis 
liko ištikimas poezijos ir žmogaus 
meilei, liudija tie septyniasdešimt 
keliaženklių, nužymėtų šviesa 
ir šešėliais; kad jisai buvo tas, 
kuris atidarė langus į saulę ir sie
lą, liudija jo gyvenimas ir kūry
ba, ir tarpe daugelio posmų (ku- 

• riuos šį vakarą girdėsite aktorių 
Širdim ir lūpom iš naujo atku- 

■ riamus) taip pat ir šitie, skirti jo 
artimam bičiuliui poetui Bernar
dui Brazdžioniui, taip taikliai 
iššaką ir paties sukaktuvininko 

„ crėdo:
- Tik Tava giesmė per laiko tyrus 

lekia,
Tik nemiršta niekad ilgesio dainą — 
Meilė saulėn sviedžia virpančią

plaštakę —

Meilė, tartum pats Kūrėjas, amžiną...

Griūna sostai, miršta miestai, žūna 
tautos,

Griūna marių gelmėsna aukšti
kalnai,

Bet palieka pėdos, ugnimi 
nenuskalautos —

Meilės žodis sieloj skamba amžinai.

(Atidari langai, POETAS, 137-8 psl.)

•
(Žodis, pasakytas Stasio Sant- 

varo sukaktuviniame vakare, 
1972 m., gegužės mėn. 27 d., Bos
tone)

A. Kučiuno kritikų kritikos proga
VLADAS JAKUBĖNASAtsakymai j kritikas ar recen

zijas nėra dažnas, bet vis dėlto 
kartais pasitaikantis reiškinys. 
Dažniausiai jos tik sukelia t<Mi- 
mesnius ginčus ir nieko aiškaus 
neįrodo. Sukritikuotasis nepasida
ro mažiau sukritikuotu, o visas 
reikalas tampa problemingesniu 
ir miglotesnių- Ą. KuČiūno atve
jis įdomus tuo, kad jo replika 
“Draugo” kultūriniame priede 
birželio 3 d. yra smarkesnė ir pik
tesnė, negu jį palietusias kritikos.

Visų pirma — kai kurie patiks
linimai. A. Kučiūno straipsnyje 
yra pareikšta abejonių, ar tikrai 
VI. Jakubėnas galėjo dar Kaune 
K. V. Banaičio bute skambinti 
“Jūratės ir Kastyčio” III veiksmo 
fragmentus.

1932 m. grįžus iš užsienio stu
dijų j Kėuną ir įsijungus į tenykš
tį muzikos gyvenimą, pradžioje 
tarp manęs ir K. V. Banaičio bu
vo išsivystę gan draugiški santy
kiai. Abiems esant iŠ prigifntiės 
“nakties žmonėmis”, dažnai už
eidavau vėlai vakare pas K. V. 
Banaitį, kuris man padėdavo ma
no pradiniuose žurnalistikos 
žingsniuose, o kartu įvesdavo 
mane į Lietuvos muzikos ir ap
lamai kultūrin,io gyvenimo prob
lemas, dėl kurių mūsų nuomo
nės sutapo. Žymi tų apsilanky
mų dalis praeidavo beskambinant 
*'iš lapo” K. V. Banaičio kūrybos 
rankraščius, kuris džiaugdavosi 
galėjęs užgirsti vikriai išskaitytą 
savo kūrybą. Jis tada minėdavo, 
kad turįs Br. Buivydaitės libretą 
ir numatąs rašyti operą “Jūratę 
ir Kastytį”. Kartą pasakė, jog 
“jau kai ką turįs”. Man tada ypač 
įstrigo įdomus trijų gaidų kvar- 
čių santykio akordas, įvestas 
laužtomis oktavėmis, kartojamas 
chromatiškai kaip sekvencija ir 
sudarąs K. V. Banaičio kūrybai 
ne visai įprasto stipriai dramatiš
ko efekto. Jis kažką paminėjo apie 
“Perkūno griaunamą pilį”. To
kių pat akordų sekvenciją radau 
užpernai Chicagoje, klavyro ko
rektūrą bevykdydamas K. V. Ba
naičio operos trečiame veiksme; 
vėliau, per premjerą, su įdomu
mu laukiau, kaip ši iš esmės pia- 
nistinė kombinacija bus pateikta 
orkestre (visai sėkmingai). Dėl 
Šito epizodo su ryškiomis kvar- 
čių harmonijomis, Skambintomis 
K. V. Banaičio bute Kaune 1932- 
35 m. laikotarpyje esu 100 proc. 
tikras. Dar gan ryškiai prisimenu 
perskambinęs kažką, dėl ko išsi
tariau,jog tai esanti itin efektin
ga arija tenorui. K. V. Banaitis 
atsakęs, kad jos niekas nedainuos, 
kol visa opera nebus baigta. Tai 
galėjo būti tiktai Kastyčio barka
rolė.

Įdomu, kad tiek A. Kučiūno 
rejjUkinianie 
tos abejonės dėl K, V, Banaičio

straipsnyje pareikš- kuoti. Be to, yta abejotina, ar šios 
versijas pasirinkimas bus žymiai

Po Karnavičiaus op. “Gražinos” spektaklio New Yorke. Iš k. j d.: Algirdas Brazis, St. Santvara , St. Baras, 
Jonas Vaznelfs. Nuotr. Vyt. Maželio

—

operos III veiksmo fragmentų 
skambinimo Kaune, tiek mano 
“patikslinimas”neturi jokio ryšio 
su A. KuČiūho įvykdyta “Jūratės 
ir Kastyčio” redakcija, nei su 
“Drauge” tilpusiu jos įvertinimu. 
Vienintelis ryšys tėra galimas su 
kita A. Kučiūno replikos pastrai
pa, kur minimas “vienas kriti- 
k'a’s’/, nepraleidžiąs nei vienos pro
gos, recenzijas berašant, save pa
tį kaip nors paminėti ir iškelti. 
Taigi, tokia proga buvo pasinau
dota ir dabar. Kad operos, net ir 
pasauliniai šios rūšies šedevrai, 
yra “karpomos” ir trumpinamos, 
ar net perredaguojamos, kaip 
pvz. genialaus polėkio M. Mu- 
Sorgsklo “Borisas Godunovas” yra 
gan plačiai žinoma; greičiausiai 
net A. Kučiūnui apmaudą Sukė
lusiam ir p. Alantui, kuris, kaip 
dramaturgas, biis turėjęs reikalo 
dar Kaune su režisieriaus “žirk
lėmis”.

Operų apkarpymai normaliai 
liečia ilgas operas, kur, nenorint 
spektaklio užtęsti iki 6 ar dau
giau valandų, kartais paaukoja
ma gana daug ir gražios muzikos. 
Ginčų dėl to netrūksta. Organiš
kos ir logiškos struktūros R. 
^Vagnerio vėlesnės operos sunkiai 
yra “karpomos”. Vis dėlto tai da
roma (išskyrus pvz. Bayreutho 
festivalius) dėl jų begalinio ilgu
mo. Fanatiški vagneristai dėl to 
yra ištisus tomus protestų pri ra - 

' Šę.

Visi tie pavyzdžiai neturi ta
čiau tiesioginio paralelizmo su 
K. V. Banaičio “Jūrate ir Kasty
čiu”. Čia turime iš esmės neilgą 
veikalą, kuriame dalinai dėl lib
reto, iš dalies gal ir dėl kompo
zitoriaus kūrybos ypatybių trūks
ta sceniško veiksmo. Ieškant ga
limumų šią operą apipavidalin
ti scenoje, svarbiausią problemą 
sudarė jos sceningumas- Jo besie
kiant, veikė redaktoriaus “žirk
lės”, tiek iškerpant, tiek perke
liant operos epizodus iš vieno 
veiksmo į kitą. Šis darbas buvo 
atliktas palyginti greitai. Tačiau 
“skubotumo” terminas, dėl kurio, 
kaip atrodo, įsižeidė A. Kučiūnas, 
.nebūtinai reiškia paviršutinišku
mą. Žinant A. Kučiūno darbštu
mą ir sąžiningumą užsibrėžtų 
muzikinių uždavinių atžvilgiu, 
visiškai tikėtina, kad jisai pralei
do daug valandų, svarstydamas 
“Jūratės ir Kastyčio” sceninio 
apipavidalinimo galimumus, kad 
buvo paruošęs net keletą operos 
versijų. Jo nelaimei, galutinai pa
sirinktoji versija su iškirptomis 
dviem reikšmingomis scenomis ir 
šiaip trumpoje operoje, suteikė ir 
suteiks gerų “punktų” jam kriti- 

padidinęs bendrą “Jūratės ir Kas
tyčio” sceningumą ir ar tai bu
vęs tikrai pats geriausias sprendi
mas? Įvykdymas daugelio smul
kių sutrumpinimų ar net perkėli
mas atskirų epizodų į kitą veiks
mą nebūtų sukėlęs tiek kritikos 
ar net pasipiktinimo, kaip ap
čiuopiama “amputacija” scenos 
tarp Rūtelės ir Kastyčio ir visiš
kas panaikinimas Kastyčio tėvo 
vaidmens, kuris prakeikia laumės 
užkeiktą sūnų.

Silpniausia A. Kučiūno repliki- 
nio straipsnio dalis, skirta, kaip 
atrodo, .muzikoje nenusimanan
tiems skaitytojams, yra citatos iš 
operos libreto. Jos nieko neparo
do ir nieko nevaizduoja A. Ku
čiūno pageidaujama prasme. Jos 
tėra pavyzdžiu to stiliaus, ku
riuo parašytas visas libretas: gan 
naivus, neaukštos dramaturginės 
vertės. Vienoje iš “amputuotų” 
vietų Rūtelė išeina į sceną su 
linksma (anot A. Kučiūno — ba
nalia) liaudies daina, bet prisi
stato žiūrovams, kaip visai skir
tingas charakteris, galįs savo pa
sirodymu tik įnešti sceninio gy
vumo. Jos tolimesnis dialogas su 
Jūratės jau sužavėtu Kastyčiu, ži
noma, nepavaduoja jų dviejų mei
lės dueto, kurio operoje nėra, 
bet suteikia bent kokį nors iš
orinį emocinį ryšį tarp Rūtelėls 
ir Kastyčio, kone visai išnykusį 
A. Kučiūno redakcijoje. Dėl 
“nuosmukio”, kuris susidarytų 
Rūtelei pasirodant su “lia lia lia” 
dainele po Jūratės galingo šauks
mo, galima tik tiek pasakyti, 
jog ir pasauliniuose operų šedev
ruose dažnai po puikios arijos se
ka rečitatyviniai pasikalbėjimai, 
reikalingi dramatiniam veiksmui, 
arba iš viso nauja scena; tai vei
kia, ne kaip “nuosmukis”, bet 
kaip malonus kontrastas ir poil
sis. Šiuo atveju Rūtelės kontras- 
tudjantrs, net ir, sakykime, bana
lokas vaidmuo eventualiai dar tik 
padidintų Jūratės arioso “Aš val
dovė" efektingumą.

Scena su tėvu ir jo prakeikimu 
greičiausiai sudarytų didesnių 
problemų ir reikalautų didesnių 
redaktoriaus pertvarkymų, bei ir 
jos palikimas operos eigoje padi
dintų, o nesumažintų, sceningu
mą.

K. V. Banaitis, kaip ir daugelis 
kūrybiniu talentu apdovanotų 
menininkų, buvo gan ęgocentriš- 
ka asmenybė su linkimu domi
nuoti kitų asmenų, o net ir visos 
lietuviškos muzikinės visuomenės 
muzikinį skonį ir pažiūras. Ret
karčiais pasirodę, itin aštria 
plunksna parašyti, jo publicisti
niai straipsniai to kartais ir pa
siekdavo. Ir dabar išeivijoje užsi
liko K. V. Bahaičio muzikos ir jo 
asmenybes gerbėjų, kartais net 
gana fanatišky. Gan agresyvaus 

tono A. Kučiūno replika greičiau
siai iššauks naujų straipsnių, gi
nančių kiekvieną K. V. Banaičio 
parašytą gaidą ir tuo pačiu puo
lančių “Jūratės ir Kastyčio” pa
statymo redaktorių. Gaila. Yra 
įvykdytas neeilinio masto kultū
rinis žygis, kuriuo galime di
džiuotis, kaip šio krašto tautinių 
mažumų grupė. Išgirdome ir pa
matėme K. V. Banaičio sceninį 
veikalą su pilnai išlaikytu muzi
kiniu grožiu; deja, su kiek “am
putuotu” ir todėl kiek sudarkytu 
dramatiniu ryšių. Reikėjo labai 
mažo likimo kelių pasisukimo, 
nulėmusio kiek kitokį galutinį A. 
Kučiūno sprendimą, ir būtume 
turėję vieną ir kitą.

Labai norėtųsi, kad ir dabarti
nėmis išeivijos sąlygomis rastųsi 
galimybių “amputuotas” scenas 
“prigydyti” atgal. Tuo atveju 
ypač didelis galvosūkis būtų re
daktoriui, kokiu būdu natūraliai 
ir organiškai su minimu pakeiti
mu įjungti iškirptąsias scenas į 
esamąją “Jūratės ir Kastyčio” 
struktūrą. Po to sektų techniki
nis darbas: įjungtus epizodus or- 
kestruoti ir įtraukti į atskirų 
instrumentų balsus. Visa tai grei
čiausiai bus vien kaip graži sva
jonė; A. Kučiūno įvykdyta “Jū
ratės ir Kastyčio” redakcija bei 
sceninis apipavidalinimas pasi
liks kaip įvykęs ir nebepakeičia
mas faktas.

Kas .imasi sunkaus ir atsakingo 
žygio, paprastai susiduria tiek su 
nuopelno pripažinimu, tiek ir su 
kritikomis, kurios gali būti skau
džios, kartais net kiek perdėtos. 
Tačiau į jas nereikėtų reaguoti 
tiek agresyviu būdu, kaip tai pa
daryta A. Kučiūno. Apginti visiš
kai iki detalių jo įvykdytą “Jūra
tės ir Kastyčio” redakciją ir su
niekinti jos kritikus yra sunkus, 
kai kuriais atžvilgiais net bevil
tiškas uždavinys. Užimta, net 
viešai pareikšta pozicija: “feci, 
quod potui, faciant meliora po- 
tentes” (lot. padariau, ką galė
jau, tepadaro geriau tie, kas su
geba) čia gal geriau tiktų ir ji 
nukreiptų plačių visuomenės 
sluoksnių simpatijas jų tikrai nu
sipelniusio A. Kučiūno pusėn.

Jaunimo kongreso šviežiena 
- foto paroda

Į II PLJK ruošiamą foto pa
rodą užsiregistravo nelauktai 
didelis skaičius lietuvių foto
grafų — net 34. Tai daugiausia 
vis jaunesnės kartos atstovai, 
kurie domisi, studijuoja ar jau 
yra baigę fotografijos mokslus 
Reikia tikėtis, kad rengiamoji 
foto paroda bus šviežiena paro
dų lankytojams. Visais parodos 
reikalais kreiptis į Algimantą 
Kezį, 2345 West 56th Street, 
Chicago, III. 60636. Parodos 
eksponatus reikia pristatyti iki 
birželio 15 d,

Naujame žurnalo numeryje 
daug puslapių skiriama praėju
sių metų pabaigoje mirusiam 
istorikui prof. Zenonui Ivins
kiui. šaltiniška' ir da'vk’škai 
istorikas Simas Sužiedėlis savo 
profesijos kolega .aptaria 
straipsnyje “Zenonas Ivinskis 
istorijos moksle”. O intymes
niais šaltiniais (prof. Zenono 
Ivinskio laiškais) remdamasis, 
apie “nepažįstamąjį Ivinskį 
rašo Antanas Maceina. Raštas 
labai spalvingas, nušviečiąs 
Ivinskį ne vien kaip mokslinin
ką, istoriką, bet ir kaip geros 
širdies, atvirą bičiulį, besirūpi
nantį ne vien istorijos proble
momis, bet neužsimerkiantį ir 
kitoms mūsų visuomeninio bei 
kultūrinio darbo sritims, ne vie
nu atveju jų ir jose besireiš
kiančių adresu net gana kritiškai 
pasisakantį, šis A. Maceinos 
raštas apie Ivinskį (su gausio
mis velionio laiškų citatomis) 
yra pati įdomiausia naujo žur
nalo numerio dalis.

Henriko Nagio du puslapiai 
naujausių eilėraščių liudija, kad 
poetas savo ligšiolinės kūrybos 
raidoje yra pasiekęs formos ir 
turinio prasme puikiai įkūnytos 
sintezės. Atrodo, kad spaudai 
ruošiamas naujas Nagio poezi
jos rinkinys '“Prisijaukinsiu sa
kalą” ar tik nebus pačių budim 
giausių jo poezijos bruožų su
kaupimas didelėje kūrybinės jė
gos įtampoje.

Paulius Rabikauskas baigia 
spausdinti anksčiau pradėtąjį 
darbą “Vilniaus Akademija nau
juose Lietuvos leidiniuose”.

Apžvalginėje “Aidų” dalyje 
šį kartą Antanas Paškus labai 
išsamiai pristato ir sukritikuo
ja šių dienų psichologijos, socio
logijos ir net filosofijos mokslų 
savotišką dievuką B- F. Skinerį. 
Išdėstęs savo ir Skinerio argu
mentus, A. Paškus taria: “Kaip 
matome, Skineris čia nieko nau
jo nepasako. Tuos pačius pata
rimus kadaise davinėjo Vienos 
psichologas Freudas. Tas pačias 
viltis anuomet reiškė komuniz
mo apaštalas Marksas. Teisin
gas buvo Camus, sakydamas, 
kad, žmogus yra ta jėga, kuri 
galutinai panaikina visus tiro
nus ir visus dievus!’ ”

A. Rubikas informuoja apie 
praėjusių metų pabaigoje Zue- 
riche, Šveicarijoje, įvykusį stu
dijinį susirinkimą nagrinėti te
mai — Moteris Bažnyčioje. Pre
legentų ten buvo plačiai liestos 
šios problemos: oficialūs teks
tai, nekrikščioniškos įtakos, 
moters baimė, klaidingas celi
bato motyvavimaš, bendradar
biavimas su moterimis, klaidin
ga egzegezė.

Reaguodamas į rašyt. Aloy
zo Barono ankstesnį straipsnį 
“Aiduose”, kur buvo bandoma 
sumenkinti lietuvių poeziją pro
zos sąskaiton, atsiliepė šį kartą 
Pr. Visvydas, raštą įvardinda
mas: “A. Barono kova su lietu
vių poezija.” Raštą autorius 
pradeda šitokia geros nuotaikos 
fraze: “Jau seniai reikėjo lietu
vių prozai gero gynėjo, ypač iš- 
eivinei. Pastaruoju laiku ji susi
laukė karčios ir net pašaipios 
kritikos Raštingi žmonės rašo 
ir beveik kasmet išleidžia kny
gas, laimi premijas, švenčia 
garbingus rašytojiškus jubilie
jus, o kritikai, kad juos bala, — 
vis nepatenkinti, zirzia, kimba 
prie kiekvieno mažmožio vis rei
kalauja pirmaeilės literatūros”.

Apie Giedrės Žumbakienės 
emalio tapybą rašo Mikalojus

NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1972 m. balandžio Ivanauskas, darydamas išvadą: 

mėn. Nr. Ą. Mėnesinis kultūros I “Paskutiniųjų metų G. Žumb 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas kienės darbai rodo, kad dailini r- 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, kė yra pasiekusi aukšto tec - 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai nikos ir kūrybos lygio moder-
pranciškonai. Administracijos 
adresas: 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221 Metinė 
prenumerata $10 00.

niojo emalio tapyboje”.
Naujų knygų puslapiuose j >- 

cenzuojama: Juozo Pikšiling'o 
“Lietuvių kalbos stilistika’” 
(Pr. Skardžius); trys knyg s 
vaikams — V. Frankienės-Vait- 
kevičienės “Užburtos kanklės”, 
A. Giedriaus “Aišvydc pasakos” 
ir A. Kairio “Du broli "kai” 
(Gintarė Ivaškieriė) ii Alfonso 
Grauslio “Ieškau Tavo veido” 
(Z. Ramonas).

Šis Aidų numeris papuoštas 
Giedrės Žumbakienės emalio 
darbų nuotraukomis, o viršelyje 
dail. Viktoro Vizgirdos “Me
džiai”.

• LITU ANUS, 1972 / V oi. 
18, No. 1. The Lithuanian quar- 
terly. Spring 1972. General Edi- 
tors: Antanas Klimas, Universi- 
ty of Rochester; Ignas K. Skrup- 
skelis, University of So. Caroli- 
na. Managing Editor: John A. 
Račkauskas, Chicago Statė Uni
versity. Editorial Staff: Zina 
Morkūnas, Technical Co-Editor; 
elemente Dedela, Technical Co 
—Editor; Jonas Kučėnas, Busi
ness Manager.

Žurnalą anglų kalba leidžia 
Lituanus Fundacija. Redakcijos 
ir administracijos adresas: Litua
nus, P.O. Box 9318, Chicago, III. 
60690. Metinė prenumerata 8.00 
dol.

Čia minimas naujasis Lituanus 
numeris yra vienas iš geriausių
jų, suredaguotų ir išleistų pasta
rųjų metu bėgyje. Didžiausia da
limi jo puslapiai skirti įvairiai 
lituanistikai, tačiau nėra pa
miršti nei mūsų kaimynai — 
estai ir latviai.

Pirmoje eilėje amerikietis, kal
botyros profesorius William R. 
Schmalstieg (The Pennsylvania 
Statė University) apžvelgia ir į- 
vertina okupantų Lietuvoje ne
seniai nužudyto žymaus kalbi
ninko, profesoriaus Jono Kaz
lausko kalbotyrinius darbus ir 
veikalus. Straipsnis pavadintas: 
“Jonas Kazlauskas’ Contribution 
to Lithuanian Linguistics”. Po
kario metų lietuvių literatūrą i- 
šeivijoje vertina ir atskirų žan
rų ryškesnius atstovus aptaria 
prof. Rimvydas Šilbajoris (Ohio 
Statė , University) straipsnyje 
“The Experience of Exile in 
Lithuanian Literature”. Į prieš
istorines kultūrų gelmes brenda 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
teikdamas žurnalui temą: “The 
Lithuanian Legends of Laumės 
(Fairies) as a Remnant from a 
Stone Age Culture”. Prof. Ra- 
phael Sealey (University of Ca- 
lifomia, Berkley) recenzuoja O- 
klahomos universiteto, pare
miant Lietuvių fondui, išleistą 
Rimvydo Šilbajorio literatūrinių 
studijų knygą “Perfection of Ex- 
ile: Fourteen Contemporary 
Lithuanian Writers”. Recenzen
tas veikalą vertina palankiai, o 
darydamas savas išvadas, taipgi 
skiria daug rimto dėmesio mūsų 
išeivijos literatūrai. Trumpai ta
riant, R. Šilbajorio knyga prof. R. 
Sealey atrodo: “This is an im- 
portant book for mėthod as well 
as for content”.

Apie tris estų išeivijos rašyto
jus (Kari Ristikivi, Bemard Kan- 
gro ir Kalju Lepik) rašo Ilse Le- 
histe (Ohio Statė University). 
Juris Silenieks (Camegie — Mel- 
lon University) aptaria latvių 
išeivijos literatūrą rašte “Lat- 
vian Literature in Exile: The 
Recycling of Signs”. Plataus pa
saulio kalbininkams specialis
tams, be abejo, bus graži naujie
na Mare L. Schnitzer (The Pen
nsylvania Statė University) 
straipsnis “The Duration of The 
Long Vowels as A Perceptual 
Cue in Lithuania.”

(Nukelta į 3 psl.)
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NAUJI LEIDINIAI
(Atkelta id 2 pusi.)

• Dante Alighieri, DIEVIŠ
KOJI KOMEDIJA — ROJUS. 
Vertė Aleksys Churginas. Išleido 
“Vagos” leidykla Vilniuje 1971. 
Leidinys 290psl. su paties leidėjo 
komentarais.

Tai didžiojo Dantės veikalo 
paskutinės dalies (Rojaus) verti
mas lietuvių kalbon. “Pragaras” 
buvo išleistas 1968m., o “Skais
tykla” — 1970 m. Kaip žinome, 
Dantės (1265—1321) “Dieviško
ji komedija” yra vienas iš 
didžiausių .vakarietiškosios lite
ratūros veikalų tūkstančius metų 
siekiančioje jos raidoje. Kiekvie
nai tautai išsiversti visą Dantės 
“Dieviškąją komediją” į savo 
kalbą yra didelis jos aukšto kul
tūrinio subrendimo liudijimas. 
Ne iš karto šitai ir pavyksta pa
daryti. Lietuviškai pirmą “Die
viškosios komedijos” vertimo 
bandymą išspausdino prel. J. 
Narjauskas 1938 m. Lietuvoje. 
Deja, recenzentų nuomonės šiam 
vertimui buvo gana nepalankios. 
Lietuvoje liko ir kitas, dar neiš
spausdintas T.B. Zajančkausko 
“Dieviškosios komedijos” verti
mas. Reikia pasakyti, kad griežta 
tercinų forma parašytas šis ne
mirtingas “Dantės veikalas” vi
sų kalbų vertėjams yra be galo 
kietas riešutas. Todėl dažnai net 
nebandoma tercinų eiliuotą ir 
tiksliai rimuotą formą vertime 
išlaikyti. Ne vienu atveju pasi
tenkinama tik pasakojamuoju 
prozos pavidalo vertimu.

Aleksio Churgino baigtas lie
tuviškasis visų trijų dalių “Die
viškosios komedijos” vertimas 
lietuvių kalbon yra tuo retas ir 
ypatingas, kad jis visur tiksliai 
išlaiko dantiškųjų tercinų (trys 
eilutės posme, rimuojamos tarp 
savęs ir su po to sekančiu posmu) 
klasiškąją formą.

Ilgus metus sunkiai dirbant, 
vertėjui A. Churginui pavyko ne 
vien tiksliai lietuvių kalbon iš
versti “Dieviškosios komedijos” 
turini, bet ir rasti žodi bei frazę 
išreikšti, kiek galima geriau, 
visom gausiom Dantės poezijos

(Nukelta į 5 pusi.)

EILĖRAŠČIAI
apie daiktus ir žmones

STASYS SANTVARAS

1. DAIKTAS '

Kartais daiktą, rankomis paliesti miela, 
Kartais, kaip gyvatė, jis yra biaurus.
Ar ne tokią žmogui Dievas davė sielą, 
Kartais purviną, kaip vakaras niaurus?-.

Lyg dama, išeina gatvėn toji siela, 
Lanko tariamus ir mylimus draugus — 
Ir kas tarė, jogei demonui nemiela 
Artimo širdin pasmailinti ragus?...

2. BOKŠTAS

Radau tave, kaip akmenį, prie kelio.
Praeis pro niūrų veidą rytdienų minia
Nes niekad nenustoja kristi vandenys kalnų upelio 
Neišdžiovinsi jų sieros ugnia...

Aš bėgu per būties auksinį tiltą —
Tu, kaip vaiduoklis, stovi miesto vidury!-------
Kodėl turiu palikti aš gyvenimą širdim pamiltą, 
Kodėl, brolau, širdies tu neturi?-.

Nežinomų dienų vežimai darda —
O gal atėję barbarai tave nugriaus?
Griuvėsiai teminės tavy gyvenusio kūrėjo vardą — 
Seniai tave palikusio žmogaus...

3. GATVĖ

žmogaus fantazija tave pagimdė ir dabino, 
Tu žavi, kaip lengvabūdė mergina.
Lyg ežeras, atspindintis gelmes žvaigždyno, 
Tu esi aistrų ugnies pilna...

Kaip žuvys, plaukia žmonės pro žėrėjimą vitrinų, 
Kiekviena mergaitė, tartum reklama...
Tu nieko nenupirksi čia už jausmą gryną — 
Laimė tik už melą perkama...

Per akmeninį grindinį nudarda laiko ratai — 
Gatvė, tartum kurtizanė — ta pati...
Praeis dienom ištvirkėliai, praeis Sokratai, 
Upė vis tekės, kaip nežinia plati...
I

4. PIEŠTUKAS

Kokia keista lemtis vienoda — 
Tave aš surašau, mane surašo laikas!
Tau dirbdinti iškirto medžių sodą —
Many dar siautėja gyvenimo troškimas paikas!

santvarų seimą 1056 metais

Aiman, abu mes regim — 
Buvimo dienos dyla ir kasdien trumpėja!
Dar vakar ilgesiu ir meile degėm —
Nuskrido godų sielvartai, kaip debesys pavėja!

Bandau pažint rytojų —
Atbėga, atskuba liūdna vakarė saulė!
Ir aš su širdgėla širdy kartoju:
Gyvenimas — miražų vis atgimstanti apgaulė!

5. KALENDORIUS

Kasdieną aš skinu po vieną lapą 
Nuo medžio didelio obels.
Beskindamas lapus, nueisiu aš į kapą — 
Ir niekad man širdies negels...

O myliu dar žvaigždėtą žemės naktį, 
Prie upės klaidžioti smagu! —

Ir baisiai miela dangumi mėnulį sekti.
Regėt gyvybę už langų...

Bet aš kasdien skinu po vieną lapą
Nuo medžio didelio obels-------
Godžiai geriu pražydusių lelijų kvapą, 
Tegu, tegu dar širdį gels!..

6. KAMINAS

Lyg senio pypkė, tavo žiotis rūksta,
Ir niekas neatsimena, kiek metų gyveni-------
Dažnai aplinkui vėtros dūksta,
O tu ramiai sau stovi erdvės vandeny...

Praėjo pro tave seneliai mano,
Tu gąsdinai pelėdų ūkavimu juos nakčia — —
Greta tavęs tėvai gyveno —
lr jie seniai, seniai išėjo jau iš čia...

Žiūriu į tavo stuomenį, lyg žalgą, —
Ir kurgi tą stiprybę tu, lyg vandenį, semi?
Ir man jau baigia išmokėti algą —
Tikrai sunku lenktynių eit su tavimi...

7. KOPĖČIOS

Jaunatvės pasakoj mačiau laiptus į dangų, 
Tikėjau, kad įkopiami visi kalnai.
Jaunatvei nėr nei kliūčių, nei žabangų — 
Grumtynių troškuliu liepsnoja širdys ir delnai!..

Vėliau niūrus ruduo per lauką nuogas eina — 
Pavasario bildėdama, pravirksta mergina...
Gali žadėt aukščiausią turto kainą —
Sudegs sapnai, kaip sudegė jaunatvė dievina...

Mylėjau pasaką, lyg pokylį krikštynų,
Ir niekad, niekad aš nesirengiau juodai... 
Nūn kopėčiom kopiu prie tų lentynų, 
Kurių plačioj erdvėj tiktai nuodai, tįktai nuodai...

8. VIRVĖ

Nemenką jėgą ir ne trumpą amžių turi virvė, 
Šunis, o taipgi ir laivus ji pririša prie kranto. 
Besmogiantį nebsulaikysi laiko kirvį — 
Nepaiso jis maldų ir meilės sakramento.

O virvė, tartum gundantis žaltys, pakrantėj tįso, 
žmogus suriš žmogaus rankas aštriu kanapės pluoštu! 
Ir nesuprasi tu žmogėdrinio kaprizo,
Nors laisvės pažadu jis tavo kančią puoštų...

Nuo virvės kraujas varva — ja surišo mano tautą, 
Surišo brolį mylimą, surišo brangią sesę...
Ir kas atriš piktai užpultą ir apgautą,
Kai artimo širdy tik pelenai užgesę?...

i
Nemėgstu virvės aš, nors būtų ji ir auksu pinta, 
Nors ji apjuostų, tartum apynys, miškų svyruoklį. 
Regiu ant jos aš brolį žmogų pakabintą — 
Regiu biaurios nelaisvės klaikų pakaruoklį...

Mano kaimynai šošonai
DAUMANTAS CIBAS

Kasmet, kai i pietinę Kaliforniją artėja 
“žiema”, iš savo sodybos su ilgesiu žvelgiu į 
kalnus. Laukiu, kada pro Plačiuosius Pragaro 
Vartus pradės veržtis migliniai debesys. Tai 
dar nieko. Bet kai vienas kitas debesaitis pra
simuša pro Siauruosius Pragaro Vartus, tai 
žinau, kad tuoj tuoj pradės tekšnoti.

Pagaliau! Aleliuja! Pirmasis lietus po de
vynių sausos vasaros mėnesių!

O kai žemi debesys apsemia visą Ararato 
kalną, tai širdis tikrai šokinėja ir tirpsta.

Tuos ir kitus panašius vardus kalnams 
davė šošonai. .Ši indėnų gentis dar tebegyve
na mažyčiuose San Diego apskrities rezerva
tuose, iš kurių pats žymiausias yra Pala.

Kartą pagalvojau sau:
O kodėl neaplankyti artimų savo kaimynė

lių? Juk jie gyvena čia^pat, vos 20 mylių nuo 
mano kiemo.

Tą naują sumanymą pasakiau sūnui Kant- 
rimui. O jis, kai reikia keliauti, tai visuomet 
greit pritaria.

Sulaukę Dievo Kūno ryto, sėdome į savo 
automobilį. Ši diena yra didelė indėnų šven
tė. I ją susirenka tūkstančiai raudonveidžių ir 
dar didesni tūkstančiai įvairiataučių blyškių
jų. Šiuokart bene pirmą kartą į ten bildėjo ir 
du lietuviai.

Mūsų kelionė trumpa, bet nesparti. Visą 
laiką teko vingių vingiais atsargiai ristis aukš- 

, tyn į kalnus. O tokiame kely niekuomet neži
nai, ant ko pats užlėksi, ar kas tau pačiam 
netikėtai trenks į skardas.

Šošonų kaimas Pala (pale — vanduo. Lietu 
voje palios taip pat reiškia vandenį, balas.) gu
li derlingame San Lųis Rey upės slėnyje. Be
veik prieš 200 metų čia buvo pastatyti grūdų 
sandėliai pranciškonų misijai. Pranciškonai 
tuos taikius šošonus gana lengvai išmokė au
ginti gyvulius, sėti pupas, miežius, kukurūzus, 
drėbti molio namus. Todėl tie plikiai iš savo 
klajoklinių sodybų taip tvino į šį slėnį, jog 
vienuoliai vos spėjo juos krikštyti ir aprengti. 
Netrukus prie sandėlių teko pristatyti bažny
tėlę ir vienuolyną, dirbtuvėles ir krautuvę. 

se* dulkėtą indėnų kaimą..,

Indėnai mielai talkino: čia pat vietoje dirbo 
plytas, degė čerpes, nuo kalnų vilko kedrų 
rąstus. Kiti sodino sodus ir vynuogynus. In
dėnų gyvenimas žymiai pagerėjo. Jie mielai 
priėmė naują tikėjimą, ispanų kalbą ir papro
čius. Ir taip upės slėnyje šalia misijos pasto
viai apsigyveno apie pusantro tūkstančio šo
šonų.

Bet viskas pasikeitė, kai Meksika atsiskyrė 
nuo Ispanijos. Naujoji valdžia pranciškonus 
iš misijų išvarė, o jų nuosavybes su visais 
indėnais atidavė kolonistams. Šie misijas plė
šė, ardė, statė sau puošnias haciendas, o be glo
bos likusius indėnus spaudė vergiškai dirbti. 
Indėnai bematant išbėgiojo, slapstėsi kalnuo
se, gynėsi.

Reikalai pagerėjo, kai Kalifornijoj įsitvir
tino nauja, Amerikos, valdžia. Indėnai sugrį
žo, atstatė bažnyčią, sulaukė nuolatinio kuni
go. Nuo 1940 iki šiol toje misijoje vėl darbuo

jasi vienuoliai, tik jau ne praciškonai, o tė
vai veroniečiai.

Po labai atsargaus važiavimo, pagaliau pa
siekėme rezervatą. Visur jau pilna žmonių: 
baltų ir juosvų. Sunku atskirti, kuris indė
nas, o kuris meksi'konas.

Tarp pilkų alyvmedžių ir plunksninių pal
mių, kaip sidabro gabalėlis, spindi balta var
pinė. Ji vienintelė tokia visoj Kalifornijoj, nes 
pastatyta atskirai nuo bažnyčios. Jos nišose 
kabo seni varpai. Ant varpinės stogo, šalia 
kryžiaus, auga kaktusas. Pasakoja, kad jį ten 
j minkštą molį įspaudęs mūrininkas pranciš
konas. Aš mėgstu legendas, bet vis dėlto la
biau tikiu, kad į mūro plyšelį, žalvamės atneš
ta, pateko maža kaktuso sėklelė, ir taip prasi
dėjo ilgas skurdus gyvenimėlis. Kai 1916 upės 
potvynis varpinę sugriovė, tai indėnai molio 
luitus vėl sukrovė į pirmykštę vietą ir atstatė 
varpinę taip, kaip buvo, net ir su tuo pa
čiu kaktusu viršuje. Ir auga jis ten, tikras sim
bolis, kaip visokiuose gyvenimo varguose ga
lima ištverti su menkais ištekliais.

Neseniai čia pasimirė zakristijonas, kurio 
laidotuvių galėtų pavydėti viso pasaulio baž
nyčių ir katedrų zakristijoani. Jį laidojo kelias
dešimt kunigų ir net pats San Diego vysku
pas! Kodėl? Sako, tai buvęs labai šventas indė
nas.

Pati misijos bažnyčia iš lauko niekuo ne
išsiskiria. Net bokštelio neturi. Ji yra tik ne
žymi dalis milžiniško pastato, kuris supa di
delį uždarą sodą. Pati bažnyčia ilga, siaura, 
tamsi. Sienos, beveik pusantro jardo storu
mo, sumūrytos iš nedegtų molio plytų. Grin
dys taip pat plytinės, indėnų basų kojų išdi- 
lintos. Sienos primityviai išdažytos. Truputį 
nejauku, kai nuo jų į tave žvelgia pora dešim
čių portretų. Kas jie? Gal seniau čia gyvenę 
indėnai?

Prisiminęs, kaip Lietuvoje krikščionybė

Genties vadas Filipe Chya

sunkiai prigijo per keletą šimtmečių, paklau
siau malonaus kun. Viktoro:

— Kaip tvirtai indėnai tiki? Ar slaptai ne
garbina senųjų dievų?

— Ne, — atsakė vienuolis. — Jie yra iš
tikimi ir nuoširdūs tikintieji. Atrodo, jiems 
iš karto nebuvo sunku priimti krikštą, nes 
ir prieš tai jie turėjo tokį pat galingą Dievą 
Tėvą Cing-čink. Šiuo metu aš nerandu pago- 
niškumo žymių, nors jų laidotuvės vis dar 
kažkuo kvepia. Jie slaptai susirenka į uždaras

.(Nukelta į 4 pusi.).
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Indėnų procesija. Pas'kui žirgą žengia indėnas, k uris šaudė, duodamas signalus. Toliau dešinėje 

— su languotais marškiniais — Kantrimas . t h \ s ■•••>. »

Mano kaimynai šosonai
(Atkelta iš 3 pusi.)

apeigas sudeginti mirusiojo drabužių. Tada 
senieji gieda kažkokias giesmes, bet tų giesmių 
daugumas jau nebesupranta.

Palos misiją aptarnauja du kunigai. At
rodo, darbo turi iki ausų, nes sekmadieniais 
tenka skubėti į kitus septynis rezervatus ir jų 
koplyčiose laikyti pamaldas. Kiek anksčiau 
vienas uolus Palos klebonas buvo pakonsek- 
ruotas vyskupu ir pasiųstas tvarkyti misijų 
darbą Gvatemaloje.

Apžiūrime visą misijos pastatą. Po bendru 
stogu telpa: bažnyčia, kunigų kambariai, mo
kyklos klasės, indėnų muziejus, krautuvė ir vi
sokie sandėliai. Sode pilna .gėlių, žydinčių krū
mų, medžių. Teškena didžiulis fontanas. 
Prieš dailias koplyčias čiulba maži paukštuo- 
liai.

Šalia bažnyčios, po plačiu pipirmedžiu, 
kūpso senųjų indėnų kapai. Juose dar laidojasi 
senos giminės, o visiems kitiems jau yra kiti 
kapai. Indėnai labai gerbia savo mirusius, il
gai juos atsimena, jų kapus aptveria tvore
lėmis, puošia, apsodina gėlėmis, lanko. Se
niau savo numirėlius jie degindavo, kadangi 
palaidotus tuoj iškasdavo kojotai. Bet kai 
pranciškonai kapines įtaisė šioje uždaroje 
vietoje, indėnai deginimo atsisakė. Sakoma, 
laidoti visuomet subėga visas kaimas. O Vėli
nių dieną savo senolių prisiminti susirenka 
giminės net iš gana tolimų rezervatų, — iš 
Rincon, La Jolla, Gahuilla, Santa Rosa, San
ta kabei, Temecula, Pichanga, Pauma.

Priartėja pamaldų laikas. Žmonės sprau
džiasi prie bažnyčios. Vėl dairausi indėnų, bet 
tirštumoje sunku juos išskirti. Ką tik užkal
binu, vis pasirodo tai meksikonas, tai įjuo- 
dęs portugalas, tai sicilietis ar ispanas. Tik kai 
šalia varpinės medžių pavėsyje grupuojasi 
Dievo Kūno procesija, tai tik tada imu įžiūrė
ti šeimininkus.

Procesijos priekyje ant gana smarkaus 
svastikomis papuošto žirgo sėdi gražiai nu
augęs indėnas. Jo rankose plazdena Amerikos 
vėliava. Toliau stoviniuoja visų rezervatų at
stovai su savo koplyčių vėliavom. Sena vie
nuolė tvarko mergytes. Jos barstys gėles. Čia 
pat nekantrauja berniukai su varpeliais ir 
smilkalais. Viskas taip, kaip būdavo Lietuvo
je, ii ,

Pagaliau kunigas nuo altoriaus nukelia 
sunkią monstranciją. Suskamba seni varpai 
varpeliai, ir procesija išeina į kaimą. Ten sto
vi pataisytos padangtės su altorėliais. Visur 
pilna gėlių, žydinčių šakų. Kunigą lydi nedi
delis indėnų choras. Gieda ispaniškai, angliš
kai ir lotyniškai. O juos visus seka smalsi tu
ristų minia. Bėgioja fotografai, filmuotojai, 
televizininkai.

Kai prie pirmosios koplyčios kunigas bai
gia savo maldas, kažkas prie pat mano au
sies skaudžiai šauna. Baisiausiai persigandęs, 
pašokstu ant kojų. Tikriausiai koks patrakė- 
lis pylė į kunigą! Bet ne! Kunigas, sveikutė
lis, ramiai pasiima monstranciją ir žengia 
antros koplyčios link. Toli varpinėje vėl su
skamba melodingi varpai.

Prie kitos koplyčias aš jau nepoteriauju. 
Dairausi. Ir suskumbu pamatyti, kaip senas 
senas indėnas iškelia aukštyn pištalietą — 
ir vėl trenkia! Tai signalas varpininkui tam
pyti virves. Ir taip jis signalizuoja prie kiek
vieno sustojimo.

Šiai procesijai indėnai, atrodo, ruošėsi la

bai nuoširdžiai: negrįstos kaimo gatvės ir kie
mai švariai nušluoti, namai apkaišyti žydin
čiomis šakomis, iškabinti šventųjų .paveikslai, 
pamerkta gėlių. Tarpuvartėse pastatyti staliu
kai su daugybe šventųjų statulėlių. Prie sta
liukų sustoję rimti tų namų gyventojai.

Seniau, sako, tą fiestą jie švęsdavo dvi 
savaites, o dabar pakanka vienos dienos. Gir
di, tolimi giminės nebeturi laiko ilgai viešėti, 
nes.nęt ir indėnai šiais laikais skuba, lekia, 
dirba.

Po procesijos visa minia puola prie būdelių 
užkandžiauti ir pramogauti. O aš su sūnum 
susigaunam vienuolę.

— Po misijos stogu, — aiškina seselė, — 
turime vaikų darželį ir visas klases. Mokosi 
ne vien Pala kaimo, bet ir kitų rezervatų vai
kai. \

— O kiek jų turite?
— Visose klasėse 190. Iš jų 115 gryni in

dėnai.
Pasirodo, jų mokyklos programoj esama 

Skirtingų dalykų: audimas, pynimas, piešimas 
indėniškais motyvais, indėniški šokiai. Jau 
spalio mėnesį vaikai pradeda piešti kalėdines 
korteles. Jos esti gana originalios: Jėzulis guli 
ne tvartelyje, o palapinėj. Aplink jį, į savo juo
dus plaukus įsikišę po vieną plunksną, styp
čioja maži angeliukai. Iš tų kortelių seselės at
renka labiau vykusias ir duoda spausdinti. Jų 
išplatina tikrai apsčiai, po 70 tūkstančių ir 
daugiau.

Ilgai negaišdami, skubame į muziejų. Čia 
rūpestingai surinkta viskas, kas vaizduoja in
dėnų gyvenimą, d taip pat misijas istoriją. 
Pirmas įspūdis — tartum būtum įžengęs į 
antrą bažnyčią. Stovi kryžiai, statulos, alto
rėliai, kabo senos vėliavos, šventųjų paveiks
lai, arnotai. Pranciškonams pasitraukus iš- 
San Luis Rey ir Pala misijų, indėnai, kad ap
saugotų nuo išniekinimo, viską iš tų bažny
čių išgabeno į kalnus ir suslėpė urvuose. Ten 
jie slaptai rinkdavosi pasimelsti.

Kartą užėjo smarkus lietus, aptvino siaura 
tarpukalnė. Iš apsemtų urvų Pacifiko link iš- 
plūduriavo visos šventųjų statulos. Indėnai 
bėgo iš paskos, brido, plaukė, kol tuos šven
tuosius sužvejojo. Bet vieniems jau stigo ran
kų, kitiems galvų. O tai ne bėda. Sošonai, 
kaip mokėjo, taip nutašė naujas galvas Anta
nui ir Domininkui. Kitiems pridėjo rankas, 
šį bei tą pritaisė karaliui Liudvikui ir Dievo 
Motinai. Dabar tie visi šventieji muziejuje.at

Seni indėnų kapai—

rodo gana juokingi, bet nieko, — juk tai šo
klių darbas!

Salia visų tų bažnytinių daiktų visur pil
na pintinių, dubenių, puodų. Nestinga doku
mentų ir fotografijų. Iš jų matyti, kad seniau 
procesijose nešdavo Amerikos ir Vatikano vė
liavas. Bet šiuokart Vatikano vėliavos jau ne
benešė.

Viską su sūnum apžiūrinėjame, juokauja
me, šnekamės lietuviškai. Muziejuje lankyto
jų maža, tai mūsų žodžiai skamba per kelis 
kambarius, Matau, viename kampe nenusėdi 
muziejaus vedėjas; vis gręžiasi ir gręžiasi j 
mus. Pagaliau, neiškentęs, prieina klausti, ko
kia mūsų kalba. Paaiškinam.

—O! O-o!!! Tai jūs iš Lietuvos? Kaip su
žinojote kad mes -čia turim savo muziejų? Sa
kykite, ar gera pas raudonuosius gyventi?

—- Kai kam. Ne visiem. Kas raudonesnis, 
tas sotesnis; r— atsakau. — Bet vieną dalyką 
jums pasakysiu atvirai, — niekas pasaulyje ne
moka taip gražiai kalbėti, kaip raudonieji. Kas 
pirmą kartą juos girdi, šventai jų žodžius tiki.

— Klausykite! Jis teisybę sako! — kažkas 
sušunka kitame kambaryje.

— Tačiau visos tos gražios kalbos, —tę
siu toliau, —visi jų pasigyrimai, pažadai, pla
nai greit paaiškėja: viskas yra melas, begėdys
tė, pikčiausia apgaulė, priespauda, teroras, žu
dymai. Ir niekas nedrįsta priešintis, nes rau
donieji nekenčia tų, kas jiems netiki. Tokius 
jie pikčiausiai naikina.

—- Caramba! —susikeiki a-už sienos. — 
Neteisybė! Šmeižtas! Išdavystė!

— Ar girdi?'— įsiterpia sūnus. — Anas 
tau nepritaria. Eikim iš čia, jei nenori mu
ziejui palikti savo žilo skalpo.

Nesipriešinu. Tik man labai rūpi, kas gi

Seni šošonų genties indėnai

ten už sienos baubė. Prieinu prie durų, pa
silenkiu.

Prie lango ant suoliuko sėdi surukęs indė
nas ir iš naujo dažo ar taisinėja seną pinti
nę.

— Nesijaudinkite, — šypteli vedėjas. — 
Jo galva, kaip ta pintinė, — tuščia ir sena. 
Vieną dieną ji raudona, kitą dieną — gelto
na (vatikaninė).

Nesijaudiname, bet viskas aplinkui jau ne
beatrodo taip įdomu, kaip pirma. Nei tas šim
tametis misijos alyvų sodas, nei senovinio van
dentiekio liekanos, nei mažytis cementinis ca- 
labozo (kalėjimas, į kurį nei vienas indėnas 
dar nebuvo uždarytas).

Pagaliau sutariam eiti indėnų namų pa
žiūrėti. O gyvena jie beveik taip, kaip ir mes. 
Skirtumas tik toks, kad vasarą jie išima visas 
duris. Tada po jų namus laisvai vaikštinėja 
visi: žmonės, avys, vištos, šunes. Šosonai, at
rodo, viskam yra gabūs ir pakankamai ener- 
ginti. Jie vejasi baltaveidžius, ne ką atsitikda
mi.

Dabar Pala kaime indėnų nėra daug. Vie
ni dirbinėja namie, kiti pas apylinkės ūkinin
kus arba miestuose. Baltieji nuo jų nesišalina, 
ir todėl jie savo kilmės nesigėdija. Jau seniai 
girdėjau kai ką didžiuojantis, kad jo motina

Po vh»ų procesijų vadas Filipe Chya ilsisi ir šnekučiuojasi...

ar senelė esanti indėnė. Daug baltųjų šošo- 
nus remia. Jie ir tos misijos pastatus padėjo 
atstatyti.

Taip gatvėje bestoviniuojant, mus užkalbi
na gyslota senikė:

— Ar girdėjot tokį baisų atsitikimą?
— Nu, kas?
—Brolis brolį užmušė! Gyveno du broliai. 

Vienas sėjo pupas ir dėkojo Dievui už skal
są. O kitas brolis medžiojo, valkiojosi per die
nas, karstėsi po kalnus alkanas ir piktas. Vie
ną dieną jis taip įniršo, taip įpyko, — atėjo ir 
tą savo brolį užmušė.

— Ar jį tuoj sugavo? — klausiu.
—Kas jį gaudys!

— Betgi šitam krašte yra law and order, 
įsiterpia sūnus. — Turėjo kas nors jį suimti.

— Niekas jo negaudė ir niekas nesuėmė, 
— numoja indėnė — Nebuvo kam. -Tada 
pats Dievas Tėvas jį surado tamsiam kanjo
ne pasislėpusį ir — prakeikė!! Kaip baisu! Nuo 
to laiko pasauly klaidžioja daug blogų žmo
nių, ir visi jie yra Kaino vaikai.

— O tas gerasis brolis ar ne Abelis buvo?
— Jūs žinot! Jūs žinot! — nudžiunga in

dėnė. —■ Jūs gerai žinot. O ar girdėjot istori
ją apie Abraomą?

— Girdėjom, girdėjom. Ačiū. Sudiev.
Po minutės sūnus klausia:
— Kaip tokią moterėlę Lietuvoj vadinda

vo? Štišdavatkė?
— Nesakyk taip. Štišdavatkė yra apsime

tėlė. O ši indėnė nuoširdžiai tiki. Atsimink, 
tie indėnai apkrikštyti visai neseniai. Viskas 
jiems dar šviežia, viskas daro gilų įspūdį. Pats 
ką tik matei, kaip ji trokšta apaštalauti, savo 
karštą tikėjimą perduoti kitiems, tokiems, kaip 
mes, atšalusiems.

— Gerai, gerai. Užteko pamokslo, — nu
traukia mane ir sušunka praeinančiam indė
nui:

— Buenos tardės! (Labas popietis!)
— Buenos tardės! — pašoksta senukas.

Kantrimas šnėkina jį ispaniškai ir greit 
jie abu pasidaro geri amigos. Jis pasisako esąs 
Felipe Chya. (Cija, tarp kitko, yra tokia lau
kinė žolė, kurios sėklas indėnai renka ir val

Earn interest from date of 
deposit to date of withdrawal on 
Regular Passbook accounts.

INTEREST COMPOUNDED DAILY. 
PAID OUARTERLY

We poy highest rates permitted by /ow.

STANDARD FEDERAL
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION Of CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140

OFF1CE HOURH: Monday, Tueaday, Thuraday & Friday, S a m., to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon — Wndneaday, no buaineaB transaoted.

go, kai reikia dirbti sunkius darbus. Cija, sako, 
ilgai palaikanti jėgas.)

Mažai suprasdamas, ką jie abu čečena, į- 
simaišau su anglų kalba.

—Sakyk, Felipe, kodėl jūs vadinate tas 
dvi tarpukalnes — Platieji Pragaro Vartai, 
Siaurieji Pragaro Vartai?

Indėnas pakelia galvą į kalnus.
— Platieji — turtuoliams, Siaurieji — 

varguoliams. •
Ir vėl šnekina Kantrimą. Bet matydamas, 

kad aš, kaip papūga, nieko nesupratau, ima 
aiškinti smulkiau:

— Turtuoliai visko turi. Jie sunkiai nedir
ba, nuolat prasimano visokių negerų niekų. 
Užtat daug turtuolių eina į pragarą. Tiek, 
tiek daug, kad jiems reikia plačių vartų. O 
vargšai neturtėliai dirba, pluša, nieko niekuo
met sočiai neturi. Jų širdis gera. Iš jų retai 
kas įpuola į ugnį. Kad visi tuos dalykus kas
dien atsimintų, mūsų tėvai davė tuoktus var
dus toms tarpukalnėms. Ar neteisingai?

— Ar jūs girdėjot, — klausia vėl indėnas, 
— kad Dievo Motina būtų pasirodžiusi tur- 
Mūsų klebonas pasakojo, kad Liurde ji pasiro- 
čiams? Galiūnamas? Vyskupams? Ne! Ne! 
dė vargšei mergytei. Fatimoj — piemenėliam. 
O ar žinot, kam pasirodė Gvądelupėj?

— Žinom. Skurdžiam indėnui; Jis net 
švarko neturėjo, ėjo maišu apsigaubęs. O ta
vo džiaugsmui, Felipe, pridursiu, kad Marija, 
keliaudama iš Gvadelupės, buvo sustojusi 
mūsų tėvynėj Lietuvoj ir ten taip pat kalbino 
piemenukus.

-— O ta ta! Tai jūs iš gero krašto! — nu
švinta jis.

— Dar pasakyk man, Felipe, kas yra tur
tingas žmogus?

— Turtingas yra tas, — rimtai aiškina in
dėnas, — kas turi pick-up sunkvežimį arba 
kieno vaikai pusryčiams valgo sumuštinius!

Tokio atsakymo nelaukiau. Juk ir aš tu
riu sunkvežimį aviliams vežioti! Nejaugi ir aš 
paknopstomis lėksiu pro Plačiuosius Pragaro 
Vartus?

(Nukelta į 5 pusi.)

ASSETSOVER $160,000,000 
RESERVEOVER $14,500,000
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Elenos Kepalaitė* skulptūrų parodos Phoenis galerijoje, Nevv Yorke, atidaryme. Iš kairės j dešinę: EI. Kul- 
bert, p. Jasinskaitė, Voice of America atstovas, rftul.pt. Elena Kepalaitė, p. Žilionienė, dail. K. Žoromslds, 
pianistė Aldona Kepalaitė ir dail. Vida Krištolaitytė. Nu°tr. V. Maželio

NAUJI LEIDINIAI
(Atkelta fi 3 pusi.)

vaizdingumo priemonėm. Žo
džiu, šitoks Dantės gigantiško 
veikalo pasirodymas lietuvių 
kalba yra didžiulis indėlis ir lie
tuvių kalbos, ir aplamai lietuvių' 
kultūrinių pastangų lobynan, 
kuriuo džiaugiamės visi.

Koks milžiniškas turėjo būti 
vertėjo darbas, rodo vien eiliuo-

ROIUS
Lietuviškojo Dantės “Rojaus 

viršelis

to veikalo puslapių skaičius, ne
kalbant jau apie puikų literatū
rinį jų apdorojimą. “Pragarui” 
skirtas pirmasis tomas yra — 293 
psl., Skaistykla — 287 psl. ir 
Rojus — 290 psl. Viso — 870 
psl. Vertimas baigiasi anuo di
dinguoju “Dieviškosios komedi
jos” finalu, kur autoriui leidžia
ma išvysti Dievo veidą:

Taip aš tada žiūrėjau nebylus
I šio paveikslo prasmę paslaptingą, 
Visus kitus pamiršęs stebuklus,

Bet supratau, kad polėkio man 
stinga.

Ir atsivėrė aukštuma skaidri,
Ir įgavau iškart sparnus, ir dingo

šeštadienis, 1972 m. birželio mėn. 10 <L

situaciją, plačiau ir detaliau at
skirais straipsniais skaitytojas 
yra supažindinamas su Izraelio, 
su persų, irakiečių, su Palesti
nos ir Jordano arabų, o taipgi 
su turkų, egiptiečių ir libanie
čių grožinės literatūros laimėji
mais, pateikiant aptariamų ra
šytojų nuotraukas ir vertimų 
anglų kalbon pavyzdžius.

Kaip paprastai, daugiau negu 
pusė didelio formato žurnalo 
puslapių (o jų būna vis netoli 
200) užima įvairių tautų naujų 
knygų recenzijos. Kiekvieną 
kartą recenzuojamos taipgi bent 
kelios lietuvių grožinės litera
tūros knygos iš šiapus ir ana
pus geležinės uždangos,. Šį kar
tą tokios yra: Aloyzo Barono 
romanas “Vėjas lekia lyguma’’ 
(R. Šilbajoris), Juozo Paukšte
lio novelių rinkinys “Apyniai 
kvepėjo” (V. Dūkas), Kosto 
Ostrausko scenos veikalų knyga 
“Kvartetas” (R. Šilbajoris) ir 
Aleksandro Baužos novelės 
“Kur mėlynas dangus” (V. Dū
kas).

Adalberto Staneikos 
prisiminimas

Š. m. birželio mėn. 25 dieną 
Philadelphijoje įvyks dailinin
ko ir diplomato Adalberto Sta
neikos mirties 10 metų sukak
ties minėjimas ir jo dailės dar
bų paroda. Šv. Andriejaus baž
nyčioje, 1913 Wallace gatvė, 10 
vai. 30 min. bus pamaldos, ku
rių metu giedos buv. Lietuvos 
operos solistė J. Augaitytė Po 
pamaldų įvyks minėjimas ir 
dailininko darbų paroda bei jo 
studijos lankymas 155 Green- 
wood Avė., Wyncote, Pa. Minė
jime kalbės JAV LB centro val
dybos pirmininkas V. Volertas; 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vardu kalbą pasakys Lietuvos 
pasiuntinybės Washingtone pa
tarėjas dr. S. A. Bačkis; prof. 
J. Puzinas palies dailininko — 
diplomato gyvenimą, o skulpto
rius P. Vaškys aptars dailinin
ko kūrybą,

Visa lietuviška visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti ir 
pagerbti daug dirbusį ir daug 
nusipelniusį Lietuvos dailininką 
ir diplomatą Adalbertą Stanci
ką.

MANO KAIMYNAI 50S0NAI
(Atkelta iš 4 pusi.)

Toliau mums šnekėtis nesiseka. Sakome 
vieni kitiems ad'ios ir atsiskiriame.

Aikštėje prasideda programa. Visi grūdasi 
pažiūrėti indėniškų šokių.

Apsikaišę plunksnomis, apsiraišioję skam
baliukais, susikūprinę, trependami, lyg kvai
tulio apniktos avys, sukasi, kraiposi indėnų 
vaikai. Šokiai turi visokius pavadinimus, bet 
judesiai vis tie patys: trypimas, sukimasis, gal
vos kratymas. Nelabai įdomu. Galim važiuoti 
namo.

Gaila man tų šošonų. Net ir dabar juos 
kai kas dar skriaudžia. Su jais nesiskaito, jų 
neišklauso. Kiekvienas pala indėnas kasdien 
kenčia nuo to laiko, kai Escondido miestas pa
statė užtvanką ant San Luis Rey upės ir visą 
vandenį, drėkinusį šošonų laukus, nukreipė 
sau. Indėnams liko sausa, akmenuota vaga. 
Jei trokšti vandens, gręžk 30 jardų šulnį. Bet 
tai brangus darbas. Indėnai mėgino traukti 
Escondido miestą į teismą, reikalavo atlygini
mo už padarytą skriaudą. Bet nieko nelaimė
jo. Miesto suktai surašytoje sutartyje sakoma, 
'kad toji užtvanka būsianti labai naudinga pa
tiems indėnamas, nes apsaugosianti jų laukus 
nuo potvynių ir padarysianti galą derlingų 
pakrančių ardymui,.su kuo indėnai mielai su
tinka.

Teisybė, upė žemiau užtvankos nebepa- 
tvinsta ir krantų nebeardo. Bet kas iš to, kai 
nebėra nei lašo gyvojo vandens!

Visos apybraižos nuotraukos Daumanto Cibo

TURISTAI AMERIKOJE

Šiemet JAV tikisi sulaukti dau 
giau turistų, net apie 3 milijo
nus. 1971 apie porą milijonų kar 
tu su kanadiečiais ir meksikie
čiais, kurie dažnai čia atvyksta. 
Tai pareina nuo to, kad krito 
dol. Daug turistų laukiama iš 
Japonijos, nes jų pinigai yra aukš 
tos vertės. Dabar.amerikiečiams 
keliauti į Europą išeina daug 
brangiau. Europos kraštai yra 
persunkti Amerikos doleriais- Be 
to, jie bijo, kad doleris dar dau
giau nekristų.

— Mezgimas buvo žinomas 
Eigipte dar prieš keturis tūks
tančius metų.

— Sovietų Rusijoj 1,000 gy
ventojų tenka 2.6 skyrybų, tai 
aukščiausias skaičius Europoj. 
JAV 1,000 žmonių skyrybų yra 
2.9.

WAGNER & SONS
Typevvrltera — Addlng Machlnes 

Checkwrltera 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd.. Tel. 581-4111

— Amerikoje mirties bausme 
nuteistų yra šiuo metu 700. 
Jiem bausmė neįvykdyta. Vyr. 
teismas svarsto, ar mirties 
bausmė neprieštarauja konstitu
cijai.

IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida
SOUTHWEST FURNITURE OO. 

6200 S. Westem — Tel. OR 6-4421

LIETUVIO BATŲ TAISYMO 
DIRBTOS
4612 8. Paulina St. ___ J

(Town of Lake) -----
Dirba 6 dienas savaitčie. P’rm. ir 

ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai vak. Ki
tas denas nuo 9 rvto iki 6 vai. vak

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 
Tel

OLYMPIA

<
o a

YArds 7-9107

NAMŲ TAISYMO DARB i
Staliaus, dažymo ir visus kitu« 
darbus atteka lietuvis — lahe 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7 9615

ROOSEVELT PICTURE j 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

Te). VTrginia 7-7258 - 59

10 Barry Drive
E. Northport, New York 11731 
Tel. (516) 757-0055
Chicago 476 7399 vakare

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY 

m MĖGĖJAMS

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

3314 West B3rd Street
Chicago, Blinoia 60629

Telef. PRospect 6-8998
. J.J, , ■ 1 ... !■'.! .............. j ■JTSSSgggEgą.

Skelbkitės dienr. "Drauge".

Mana dvasia vaizduotės sūkury... 
Tačiau, lyg rato judesys pradėtas, ' 
Mane jau meilė nešė — ta, kuri

Ir saulę valdo, ir erdves žvaigždėtas.

• BOOKS ABROAD, Votume 
Jf6, Number 2, Spring 1972. 
An Intemational Literary 
Quarterly, sponsored by The 
University of Oklahoma. Edi- 
tor: Ivar Ivask, 1000 Asp Avė., 
Room 214, Norman, Oklahoma 
73069. Administracijos adre
sas: Books Abroad, 1005 Asp 
Avė., Norman, Okla. 73069. Me
tinė prenumerata $8.00.

Šis tarptautinio garso pasau
linei literatūrai skirtas žurna
las naujo numerio pagrindi
nę temą skiria Artimųjų Rytų 
moderniosioms literatūroms. 
Šalia bendrojo žvilgsnio į šio 
regiono šiandieninę literatūrų j

PER ANNUMPER ANNUM

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

Two Year Maturity

PER ANNUM

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00 
One Year Maturity

5%
0N ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas. įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY P AID QUARTERLY

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn.
Phllomena D. Pakel, Presldent

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų gimines gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos, nes 
Specialus Rublis yra vertas 4 
reguliarius rublius ar dau 
giau. Panašiai, jei nuvykęs j 
krautuvę bu 100 dol. gautum 
prekių už 200 dol. ar 300 dol. 
ar net ir daugiau. Specialūs 
Rublių pažymėjimai gal būt 
iškeisti j grynus reguliarius 
rublius už labai gerą kainą. 
Pilnai garantuota ir apdraus
ta. Tiktai InterTrade Ex- 
press Corp. duoda jums kuo 
greičiausią patarnavimą. Šie 
pažymėjimai pristatomi jūsų 
giminėms j namus už 3 sa
vaičių.

Specialių Rublių kaina yra 
$2.35
TAI YRA PILNA KAINA. 

Visiškai jokių kitų primokėji- 
mų.

Galite siųsti kokią sumą 
norite.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010 
Tel: 982-1530

Labai svarbu !
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas 

ZHIGULI VAZ 2101
US $3214.00 

MOSKVITCH 412 IZH
Liuksusinis modelis

US $3155.00 
MOSKVITCH 408 -~IE

US $3033.00 
ZAPOROZHETS

ZAZ 968 US $2026.00 
Reikalaukite mūsų Spe

cialų Biuletenių su automo
bilių paveikslais.
BUTAI

Reikalaukite mūsų specia
laus biuletenio.

Turime 23 m. patyrimą šia
me biznyje ir daug tūkstan
čių patenkintų klientų

■

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEDICZ, Pm.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKTNG SPACE

5*
Naujas aukštas <MW 
dendas mokumu ui 
investavimo sąskaitų.

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

VALANDOS-
PIRMAD. Ir KETVIRTAD. . 
ANTRAD ir PENKTAD. 5F.*TAr> « . . 0.1 l> < d

.. • v. r. Ud * v. v. 
* v. r. Iki S v. v.
TreAlad atdaryto

DEŠIMTMETIS LF išleido dviejų spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) Upinukus. Kaina — $1.00 
už keturius lapus (144 lipinukai).

Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui 
— kreiptis i LF būstinę: 2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago, m. 60629, tek (821) 
925-6897.

m i.. .jaujw.'.'J-W.' r-——------

Naudokitės proga-skriskite papiginta kaina 
j Lietuvą rudenį ir žiem?

Walter Rask-Raščiausko vadovaujama# American Trave! Service Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių J Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir, tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta 
sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK SPALIO MĖN. 2 d. — 15 dienų kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 4- tax
11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE

CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21 d. — 14 dienų kelionė 
iš Nevv Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 4- tax

11 dienų Lietuvoje

•Totai tour prices are subject to airline agreement and govemment 
approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Westem Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.

Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką Teikiame infor
macijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų 
bilietus ir reikalingas vizas. .... 'į

rftul.pt
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močiutė ją lankė, Laurutė pa
klausė:

— Ar jau auga gėlės pas sene
li?

— Jau ima dygti, Laurute...
* — Močiute, ar kai... ten... 

miegi, tada neskauda?
— Ne, nebeskauda, vaikeli.
— Ar tu ir viena ateisi ten?
— Stengsiuos, Laurute...

, — Močiute, aš norėčiau už
migti...

— Gerai, dukraityte, aš tyliai 
pasėdėsiu šalia tavęs.

— Ne... Tu nesupratai, ką aš 
j galvoju...

O kovodama su savim, kad 
nepravirktų, močiutė galvojo:

— Kodėl tikrai geri vaikai že
mėje ilgai negyvena... Daiva Karužaitč, a. a. Onos Krikščiūnienės dukraitė, s kaito savo poeziją velionės minėjimo programoje. 

Nuotr. A. Gulbinsko

Kada mirsi, močiu te? Už poros savaičių, artėjant vi
durnakčiui, Laurutė užmigo am
žinuoju miegu.

GIEDRININKES PRISIMENA ONA KRIKŠČIŪNIENE
Laurutė buvo gera ir jautri 

mergaitė. Mandagi, santūri, savo 
metuose nepaprastai kantri ir 
nuolaidi. Klasėje viena iš pirmų
jų mokinių. Pamokas kruopščiai 
ir užsidegusi ruošdavo. Darbas 
ją traukė ir džiugino. Namuose 
mėgo kartu su mama triūstis. Tė
tę ypač mylėjo, nes jis papasako
davo daug jos amžiui įdomių is
torijų ir dukros žinių krovinys 
buvo gausus ir turtingas.

Laurutės broliukas, dvejais 
metais jaunesnis, buvo kito būdo. 
Ne kartą jis išnaudodavo sesytę 
jos gerume, o kartais bandydavo 
ją ir nuskriausti. Laurutė nesipeš- 
davo su juo, jam nusileisdavo, o 
kieno užstota, sakydavo:

— O, tai nieko... Broliukas 
dar mažas. Kai paaugs, to nebe
darys...

Kai Laurutė buvo septynerių 
metukų, vieną kartą močiutė ją 
pasiėmė į kapines. Ten jau keleri 
metai ilsėjosi palaidotas jos sene
lis. Buvo graži ankstyvos vasaros 
diena. Kapuose margavo daugia
spalviai žiedai, skraidė bitės, iš 
medžio į medį liuoksėjo voverė
lės. Dangus, išsipuošęs garbano
tais debesėliais, mėlynavo tyras ir 
skaistus. Saulutė žaidė, glostė vi
są žemę ir džiaugėsi, kad nors 
retkarčiais gyvieji atsimena mi
rusius.

Laurutė savo gyvo senelio ne
buvo mačiusi. Jai ir suprasti bu
vo nelengva, kodėl močiutė vis 
viena ir viena. Kartą ji ir paklau- 
šė:

— Močiute, kodėl tu neturi 
tėtės?

Ir kažin ar jai daug aiškiau 
pasidarė, išgirdus, kad senelis nu
keliavo pas Dievulį ir joks kitas 
jo negalėtų pakeisti.

Močiutė apkarpė žolę apie ka
pą, išrovė spėjusias pasisėti ir iš
dygti piktžoles, palaistė gėles, 
drėgnu skuduru nušluostė juodo 
granito paminklą. Laurutė dirbo 
kartu. Atnešė vandens, grėbė nu
kirptą žolę, blizgino akmenį. Abi 
pasodino po žožių krūmą iš šg 

uų paminklo.
— Rožės dvi. Viena seneliui, o 

antra kam? — paklausė mergai
tė. "

— Niekas to nežinom, Lauru
te.

— Močiute, seselės mokykloj 
mums aiškino, kad visi, kurie 
kapuose miega, kada nors atsibus 
ir kelsis.

— Taip, Laurute.
— Močiute, jei senelis miega, 

nemato, kodėl tu nori, kad čia 
visad žydėtų gėlės?

— Jis mato jas iš dangaus, 
Laurute.

— Kaip gali senelis miegoda
mas matyti?

— Jis jaučia, kad mes jį my
lim. Kai tu miegi, mamytė ir tė
velis tave apklosto, paglosto ir 
tau tada dar saldžiau miegoti. 
Ar ne taip, Laurute?

— Taip, močiute, — atsakė 
tyliai mergytė. Ji stovėjo šalia 
paminklo, kramtė pirštuką, viską 
stebėjo ir jautė, kad jos mintys 
įtemptai dirbo. Garsiai perskaitė 
ji senelio ir šalia iškaltą močiu
tės vardą.

DANUTĖ LIPCIŪTĖ

— Kieno šis vardas?
— Tai mano, Laurute.
— Ar ir tu čia miegosi, kai...
— Taip, Laurute. O tu tada 

atneši man gėlyčių, kaip aš da
bar seneliui, pala'stysi, apkarpy
si žolę, nušluostysi dulkes nuo 
mūsų vardų...

Mergaitė pralinksmėjo, suplo
jo rankutėmis, apkabino pusiau 
klūpančią močiutę, stipriai pa
bučiavo, bet sakyti nieko nepasa
kė. Tik einant namo nedrąsiai ir 
tyliai paklausė:

— Kada tu mirsi, močiute?
— Nežinau, Laurute. Kodėl 

klausi?
— Aš taip norėčiau tau atneš

ti gėlių... Ir laistyti žolę, karpy
ti...

Ir jos akytėse buvo gyvai įra
šytas klausimas, beveik prašy
mas: “Kada mirsi, močiute?”

Vėlinių dieną, kai močiutė ėjo 
į kapines, kartu pasiėmė ir Lau- 
rutę. Tada jos nusinešė porą žva
kučių ir , kol ten buvo, uždegtas 
jas pastatė prie paminklo. De

gančių žvakių palikti neleidžia 
kapų sargas. Rožės ir kitos gėlės 
išsaugojo šiai dienai gausiai žie
dų ir rudens prinokusiame mar
gume jie spindėjo vešliu gyvumu. 
Buvo ramus ir saulėtas pavaka
rys. Ir vėl kaip anąkart dangų- 

| mi plaukė pūkuoti debesėliai, ir 
voverytės linksmai šokinėjo. Ne
toliese medžio šakose įsilinksmi
nęs giedojo paukštelis.

I — Močiute, tau bus gera čia 
l miegoti, čia taip gražu. O šalia 
senelio atsigulus, juk tau nebus 
nė baisu.

— Tikriausiai taip, Laurute.

Tą rudenį Laurutė susirgo ne- 
j pagydoma liga. Kūnelis ėmė nyk- 
' ti, veidelis darėsi vis liūdnesnis. 
Ji daug kentėjo. Ir į mokyklą ne
begalėjo eiti. Mokytoja ateidavo 
kasdien į namus. Laurutės lai
mingiausios valandos buvo pa- 

' mokų ruoša. Ligonė, ir skausmo 
' kankinama, išliko vis pirmąja 
mokine. Liga plėtėsi. Reikėjo 
daugiau laiko praleisti ligoninė
je, negu namuose. Ir ligoninėn 
ji vežėsi knygas. Dirbo, skaitė, 
planavo... Anksti pavasarį, kai

Kai tėvai atsivedė broliuką į 
koplyčią sesytės aplankyti, jam 
buvo viskas labai įdomu. Juk 
pirmą kartą jo gyvenime jis ma
tė mirusį žmogų. Atidžiai apžiū
rėjo pusiau uždarytą karstelį, 
buvo labai nepatenkintas, kad 
negalėjo pamatyti visos suknytės 
ir batukų, apžvelgė daugybę gė
lių ir nutarė: (

— Dabar jau galime vežti 
Laurą namo. Jos kambaryje jai, 
bus daug patogiau miegoti. Čia 
tiek daug žmonių. ...Kodėl jie vi
si čia susirinko?

Viena gerai berniukui pažįsta
ma kaimynė, norėdama jį kiek 
pralinksminti, užsiminė, kad ne
toliese bus rodomas įdomus fil
mas vaikams. Berniukas pagyvė
jo, bet kiek susirūpinęs pasakė:

— Vienas aš neisiu. Laura no
rėjo tą filmą pamatyti. Dabar ji 
mirus, bet kai ji atsikels, aš su ja I 
eisiu kartu.

Tikriausiai berniukas jau buvo ! 
girdėjęs, kad mirę žmonės prisi- ■ 
kels. Kas nors) jam buvo kalbėjęs 
apie Velykų reikšmę žmonių gy-, 
venime.

A. a. Onos Krikščiūnienės 
minėjimą — pagerbimą Chica
goje suruošė vyresniosios gied- 
rininkės 1972 m. balandžio mėn. 
23 d

Dr. V. Sruogienė skaito paskaitą 
apie a;,a. Ona Krikščiūnienę Korp! 
Giedros vyresniųjų surengtame 
Kriščiūninės mirties minėjime

" Nuotr. A. Gulbinsko

lionės gyvenimą ir jos asmenį 
jos draugė dr. Vanda Sruogie
nė savo kruopščiai paruoštoje 
paskaitoje Po paskaitos sekė 
meninė dalis. Pirmiausia muzi
kas Manigirdas Motekaitis pa
skambino Chopino gedulo mar
šą.

Velionės dukraitė Daiva Ka-

Už velionės sielą Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kun. 
J. Vaišnys, S J., jėzuitų kop
lyčioje. Tuoj po pamaldų įvyko 
minėjimas Jaunimo centre, ma
žojoje salėje, gausiai susirinkus 
draugams, pažįstamiems ir jos 
šeimos nariams. Dalyvavo duk
tė Julija Janonienė ir duktė Da
na Karužienė su šeimomis, sū- ružaitė padeklamavo savo eilė
mis Gytis su žmona ir sesuo So-1 raštį “Močiutė”.
fija Graužinienė su vyru. | Aktorė ir solistė Elena Blan- 

Susirinkusiųjų akys krypo į dytė padainavo “šauksmą” — 
a. a. O. Krikščiūnienės fotogra- Budriūno, “Nė žodžio, draugu- 
fiją, stovinčią ant stalo, prie ži” — Čaikovskio, Paulinos 
gražių baltų chrizantemų. Taip: ariją iš “Pikų damos” ir liau- 
pat ant stalo buvo dekoratyviai dies dainą “Rauda” — Banai- 
išstatytas jos gautas garbės na- '■ čio. Bažnyčioje E. Blandytė pa- 
rėš aktas, Korp! Giedros kepu- giedojo De profundis — J. Ber- 
raitė, juostelė ir daili gintarinė tūlio.
saga prisegti juostelei, šie kor
poracijos ženklai ir garbės ak-'malda, kurią sukalbėjo kun. J. 
tas buvo kadaise skubiai kelių 
giedrininkių nuvežti į namus ir 
įteikti ligonei, kaip giedrinin
kių pirmininkė E. Paliokienė
savo atidarymo žodyje paminė- nėjimas paliko mums, giedrinin- 
jo. Reikėjo skubėti, nes Onos kėms, dar ryškesnį ir patrauk- 
Krikščiūnienės dienos buvo su- lesnį mūsų mylimos ir gerbia- 
skaitytos. mos narės pavyzdį.

Labai vaizdžiai nušvietė ve- Em. Vilimaitė

Minėjimas buvo pradėtas

Vaišnys, S. J.
Džiugu, kad Korp! “Giedros” 

pirmosios kūmos ir garbės na
rės a. a O. Krikščiūnienės mi-

DALIS ŠIEMETINIU GINTARO BALIAUS DEBIUTANČIŲ IR STIPENDININKIŲ

Joanne Martinkus, gyv. 3-431 W. 
85th Avė, Chicagoj, Gintaro balaus 
stipendininkė. Rudenį ji lankys Chi
cago Statė universitetą. Nori būti 
mokytoja.

tu su jais mokėsi ir šoko įvairiuose 
parengimuose, o dabar ji priklauso 
Vyčių šokėjų grupei. Be to, ji yra 
Pirmyn choro narė ir dalyvavo 
‘'Šikšnosparnio” bei “Linksmosios

draugijai, o dabar įsitraukė į politiką. 
Jai patinka Dan Walker kandidatū
ra, ir ji aktyviai dalyvauja rinkimi
nėje jo kampanijoje. Laimėjusi (Illi- 
nois valstybės stipendiją, ji įstojo į 
Loyola universitetą, kur rengiasi 
studijuoti matematiką, muziką ir 
prancūzų kalbą. Jos tėvas George S.

našlės" vaidinimuose. Pora metų ji' Sharko yra restorano savininkas ir 
mokėsi baleto. 4 metus mokėsi groti j yra Lietuvių prekybos rūmų veiklus 
akordeonu ir 8 metus mokės: piano. 1 narys.
Prieš porą metų ji laimėjo "Miss 
Teen Queen of Justlce’' vainiką. 
Mokykloje ji mėgo matematiką ir 
kalbas. Sį rudenį ji rengiasi įstoti į i 
lllinois universitetą ir ’š pagrindų 
studijuoti prancūzų kalbą. J jos tė
vų namus ateina 7 lietuviški laikraš
čiai, todėl ir ji kartais svarbesnes 
Žinias perskaito.

I

Giedrė Čepaitytė, gimusi Ch;ca- 
goje, baigusi Marijos Gimimo para
pijos mokyklą, šiemet baigia Marijos 
aukšt. mokyklą. Ji yra jau baigusi 
Aukštesniąją Lituanistikos mokyklą 
ir lanko Piedagoginį lituanist kos 'n- 
stitutą; Marijos mokykloje yra “Rū
tos" lietuvaičių ratelio p rmininkė. 
moksleivių ateitininkų L pn!ūno kuo
pos vicepirmininkė, pernai baigusi 
lietuviškų tautinių šok'ų kursus, da
bar pati yra taut. šoklų mokytoja 
Aukšt. Lituanistikos mokykloje: pri 
klauso tautinių šokių "Grandies" 
grupei, dalyvauja sporto klube 'Ne
ris". uoliai dalyvauja Lietuvių Jau
nimo kongreso ruošoje. Rudeni ža
da pradėti stud'juoti universitete. Tė
vas Kostas Čepaitis, litografas, mo
tina Valeriją, gim. Valiūtė: jis gi
męs Lietuvoje, ji Latvijoje: priklau 
so Balfo, Lietuvių Bendruomenės. 
Kazimieriečių Ir Putnamo sesel ų rė
mėjų organizacijoms, skaito ir pre
numeruoja keletą lietuviškų laikraš
čių. Ruošiamame Gintaro baliuje bir
želio 24 dieną Giedrė bus debiutan-

Susan Brazytė, Gintaro ba' au; 
debiutante, gimė, augo ir su savo tė
vais gyvena Chcagoje. Jos tėvas Al
girdas Braz's. Amerikos lietuviams 
gerai žinomas dainininkas, o motina 
Aldona yra gera p artistė. Susan 
baigė Wilkins Įunior aukštesnę mo
kyklą, o vėliau Burbanke baigė 
Queen of Peace aukštesniąją mo
kyklą. Penkerius metus Susan pri
klausė Ateities šokėjų grupei ir kar-

Pamela Adelė Petraitytė, Gintaro 
baliaus debiutante, gimė Chicagoje. 
mokėsi Gage Parke pradžios mo
kykloje. Willow Springs ir Argo vi
durinėje mokykloje, Stevens mode
liavimo mokykloje ir d rbo model u 
Sears & Roebuck bendrovėje Š am | 
rudeniui ji įstojo j IIIriois universi
tetą. kuriame rengiasi studijuoti me- ' 
diciną, kreipdama ypatngą dėmėsi 
vaikų gydymui. Pamela mėgsta poe
ziją. literatūrą ir pešįma. Ji yra da
vus' eilėraščių mokyklos la k rašte
liui, o jos paveikslai buvo mokinių 

Apie ją labai gražų

šaukimo komisijos narys. Petraičiai 
yra naujieniečiai, noriai skaito lietu
višką spaudą. Universitete Pamela 
lankys lietuvių kalbos kursus.

čiais metais pradėti lankyti kolegiją. 
Nors dar nėra pasirinkusi studijų 
srities, bet šiuo metu politiniai moks
lai ir modernūs šokiai, atrodo, ją 
labiausiai domina. Ji yra modeliavu
si įvairiose Pietvakarių krautuvėse 
— Ford City ir Evergreen Plaza. 
Jos tėvas yra restorano savininkas, 
o motina Vivian yra Fish aukšt. mo
kyklos mokytoja, abu gimę Chica
goje. Jayne Simėnaitė yra debiutan
te Gintaro baliuje, kuris šių metų 
birželio 24 d. vyks Conrad Hilton 
didžiojoje salėje.

Deborah Sharko, šių metu deb'u- 
tantė, kartu su savo tėva’s gyvena' 
641 Courtland C'rcle. We<tern Į___ _
Springs, lllinois 60558 Dabartiniu ' parodose, 
metu ji mokosi Nazareth mokyklo- j straipsnį parašė Desplaines Valley 
je. Ji veikia įvairiose studentų gyve
nimo srityse. Ji yra aktyvi prancūzų 
klubo narė, ji priklauso • mergaičių 
atlečių draug jai, j: yra išrinkta į stu 
dentų tarybą ir veikia k tose drau
gijose. Ji moka vadovauti. Ji dalyva
vo lllinois valstijos muzikos festiva
lyje, kur laimėjo dvi aukso taures. 
Būdama Patricia Stevens modeliavi
mo mokykloje! ji "laimėjo Gabiausios 
mėnesio mergaitės pažymėjimą. Pra
eitą vasarą ji dirbo Amerikos Vėžio

I Ncws laikraštis. Pirmame puslapyje 
įdėtas jos paveikslas ir pranešta, kad 
ji ruošiasi baliui. Pamela su savo tė
vą s ir broliuku gyvena Willow 
Springs. III., miestelyje, zkur jos tė
vai Antanas ir Emma Petraičiai 503 
So. Nolton gatvėje turi savo namus. 
Jos tėvas yra statybos kontraktorius. 
o motina dirba keliose didesnėse lie
tuvių organizacijose. Tėvas priklau
so Lithuanian Craftman klubui, Da
riaus-Girėno postui ir yra Naujokų

Irena Seibutis, gyv. 6923 S. Camp
bell, Chicagoj, Gintaro baliaus sti
pendininkė. Rudenį lankys Univer
sity of lllinois, studijuodama medici
nos techniką.

Jayne Simėnaitė, Antano ir ponios 
Simėnienės duktė, kartu su tėvais 
gyvenanti 9126 So. Karlov, Oak 
Lawn, birželio mėnesį baigia Oak 
Lawn aukšt. mokyklą. Rudenį ji pla
nuoja keliauti į Europą, o ateinan

Lucille Ve Sol a, gimusi Chicagoj, 
baigusi Marijos Gimimo parapinę, 
dabar lankanti Marijos aukšt. mo
kyklą, kurioje yra mokinių meno 
klubo koordinatorė, mėgsta meną ir 
dalyvauja mokyklos šokiams bei pa
rengimams dekoracijų ir puošmenų 
pagaminime; su motina gamina ir ki
tas pamoko Kalėdų eglaitėms lietu
viškų šiaudinukų meno; iš sporto 
mėgsta tik hockey. Dėl ateities pla
nų dar neapsisprendusi. Tėvai Vito 
Victor Ve Sota (Vešiotas) ir moti
na Lucille Ann Viliūnas, abu gimę 
Chicagoje; jis policininkas, ji spaus- 
tuvin'nkė. Priklauso Lietuvių pilie
čių klubui, Amerikos Lietuvių polici
ninkų sąjungai ir Marijos Gimimo 
parapijai. Birželio 24 dieną ji bus 
debiutante Gintaro baliuje, kurį Lie
tuvių moterų klubas ruošia Conrad 
Hilton kotelio didžiojoje salėje.
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