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Jūsų “Drauge” paskelbtos min
tys dėstė bendrus požiūrius i kul
tūrinį gyvenimą (su jomis pil
nai sutinku), todėl aš ribojuosi 
vien konkrečiais uždaviniais.

Mūsų visuomenėje kažkaip ne
sąmoningai vyrauja nuomonė, 
kad kultūrinis gyvenimas vys
tosi savaime, ir jam pastangų iš 
pašalės nereikia, lyg dilgėlė pa
tvory, nesėta, nelieta. Šios nuo
taikos nėra tremties išdava, jas 
atsinešėme iš Lietuvos. Galvoji
mą pakeisti lengva nebus, tačiau 
privalome pradėti.

Pirmiausia reikia auksą iš pele
nų išrinkti. Turime daug ką ver
tingo, tačiau laikome palėpėse 
užkaišioję, patys nepasižiūrime ir 
kitiems neparodome. Šias išdrabs
tytas, nenuvalytas arba dar tin
kamai neįrėmintas vertybes rei
kia naudoti.

Yra senokai pradėtų, bet ne
baigtų darbų, kurių negalima už
mesti, nesigailint sueikvotos ener
gijos. Kelis iš jų reikia prisimin
ti.

Silpniausiai paliečiu tolimesnę 
ateitį. Esu atsargus, nes vargiai 
kas žinome, kiek tos ateities šak
nelių galime rasti šiandienoje. 
Todėl siūlau šią padėtį pirma iš
tirti ir sužinoti. Remdamiesi tik 
retų atskirų žmonių informacijo
mis, galime akcentuoti nebūtinai 
svarbiausius taškus.

Kultūros taryba, operuodama 
visuomeninėmis lėšomis, pirmoje 
eilėje privalo dėmesį kreipti į ge
riausius darbus, nors ir ji, kaip 
atskiri individai, tobulo įvertini
mo dovanos neturi. Klaidų iš
vengti padės dėmesio kreipimas į 
kiekvieną nuomonę, bet negali
ma remtis tik vieno asmens tvir
tinimais.

Taip pat man atrodo, kad Kul
tūros taryba neturėtų slopinti as
meninės iniciatyvos, nuvertinant 
šias pastangas. Nors kartais susi
laukiant tik vidutinių vaisių, bet 
saujoje paprastų akmenėlių pasi
taiko netyčiomis ir bent vienas 
vertingas.

Galvojant visai konkrečiai, me

nasi štai kas.

Philadelphijoje gyvena jau 85 
metus pasiekęs p. Maliukevičius, 
labai šviesaus proto, buvęs Kau
no apygardos tardytojas, geras 
Krėvės pažįstamas, daug apie jį 
žinąs. Taip pat čia yra Krėvės 
duktė, nestiprios sveikatos, o Flo
ridoje — žentas. Reikėtų šių žmo
nių pasakojimus apie Krėvę tuo
jau užrašyti ir vėliau perreda
gavus išleisti. Užrašymas kai
nuotų apie 400 dol. {surasčiau 
tam darbui žmogų, o sutvarkymą, 
manau, pasiimtų dr. V. Maciū

nas.
Mažesnės kolonijos neturi 

žmonių vaidybiniams būreliams 
sudaryti, neturi lėšų grupes iš 
toliau pasikviesti, nes kelionės iš
laidos 8-10 asmenų būriui daug 
kainuoja. Jose drama yra neeg
zistuojanti. Atrodo, kad Chicagos 
aktoriai galėtų paruošti vieną ar 
dvi geras dramas ir su jomis. Kul
tūros tarybai finansuojant, ap
lankyti visas nuskriaustas kolo

nijas.
Knygų išpardavimas padvigu

bėtų, jei atsirastų, kas jas siūlo. 
Šiam darbui, po tinkamo paruoši
mo, reikėtų įpareigoti LB apylin
kes.

Tremty literatūra mirs, jei jau
nimas neįpras skaityti. O neskai
to todėl, kad į lietuvišką knygą 
jis žiūri tuo pačiu žvilgsniu, kaip 
į anglišką: ima tik ypatingus lei
dinius, nes kitus lengvai atstoja 
TV, teafas, filmos. Reikia įro
dyti, Kad mūsų tarpe literatūra 
privalo užmti skirtingą vietą. 
Tektų apgalvoti, kaip šią mintį 
perduoti, o tada eiti per jaunimo 
organizacijas ir stovyklas.

Prof. J. Puzinas buvo gavęs LF 
paramą (nežinau, ar ją paėmė) 
savo srities veikalui parašyti. Ko
kia jo padėtis? Jei įpusėtas, reikia 
skatinti tęsti, finansuoti ir išleis-4 

ti.
Ruošiantis tolimesnės ateities 

planams, turime orientuotis, kas 
dabar vyksta. Pažįstamų siūly
mai išteisti pažįstamų knygas ga
li atimti galimybes pasirodyti ge
resniems veikalams, kurių auto-
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BRANGUSIS FEDERACIJOS 

VADE,

Dėkodamas Jums už bičiulišką 

manęs aplankymą š. m. liepos mė
nesio 24-27 dienomis ir už atgaivin
tą seną bei mielą mūsų pažintį, 
imuos dabar, kaip žadėta, truputį 
susisteminti bei paryškinti ilgų mū
sų pokalbių mintis ateitininkijos 
reikalais. Jūsų rūpestis ateitininkija 
iš tikro yra gilus, ir Jūsų ryžtas kils

telėti ją aukštyn — tvirtas. Tai ro
dė Jūsų žodžiai ir ta nuolatinė 
liepsnelė Jūsų akyse, įsižiebdavusi 
kiekvieną sykį, kai tik paliesdavome 
Federacijos veiklą. Ir visai supranta
ma! Nes Jūs imatės vadovauti šiai 
veiklai tikrai simbolinių metu: po 
keletos mėnesių sukaks ateitininki
jai 65-ri jos gyvenimo metai. Tai 
amžius, kai atskiras žmogus papras
tai pasitraukia iš profesinio darbo 
ir, kaip sakoma, ‘išeina pensijon’. 
Ar galėtų šitaip atsitikti ir su or
ganizacija? Ar galėtų ateitininkija 
jau pradėt ilsėtis ir gyventi praei
ties atsiminimais? Tai klausimas, ku
ris, kiek jaučiu, kelia nerimo ir Jū
sų širdyje. Kas bus ateitininkija Jū
sų vadovybėje: jau pensininkė ar 
ryžtinga darbininkė ir toliau? Nuo
vargio ženklų ateitininkijoje juk 

esama: senųjų gretos stipriai prare- 
tėjusios, vidurinioji karta gerokai 
pasimetusi, pati jauniausioji bruzda, 
tiesa, gaivališkai, tačiau prašosi bū
ti vedama aiškia kryptim. Jūs ryž
tatės, kaip pokalbiai rodė, visą šį 

nuovargį tiesiog nupūsti, bet ne ko
kia dirbtine, greit praeinančia pro
pagandine ‘injekcija’, o pastovia pas
tanga užtaisyti senųjų paliktas 

spragas jaunesnėmis jėgomis ir iš

auklėti mūsų prieauglyje gilią atei- 

tininkiškųjų principų bei pareigų 

sąmonę, šia prasme mes ir kalbėjo

mės, ir šia prasme mėginsiu nūn ap

mesti vieną kitą minties audinį kaip 

bičiulišką paramą Jūsajam ryžtui. 

Tebūnie jis bendro mūsų rūpesčio 

ir bendro mūsų kelio ženklas!

I. PROTESTO SĄMONĖ

t. Ateitininkijos kilmė iš protesto

Ateitininkija yra kilusi iš protes
to: iš protesto prieš nutautėjimą bei 
nutautinimą ir iš protesto prieš nu- 
krikščionėjimą bei nudorinimą. Jau 
pačiame pirmajame dar bevardžių 
ateitininkų atsišaukime 1909 me
tais, paruoštame Louvaine studijuo
jančiųjų lietuvių katalikų ir iš
siuntinėtame Fribourgo, Krokuvos, 
Petrapilio ir Romos studentams, 
kviečiama nežiūrėti ramiai, kaip “ne
maža lietuvių, išėjusių mokslus, 

užmiršta savo šventas pareigas ir 
tarnauja svetimiesiems” ir kaip “su
vargusioje mūsų tėvynėje visokie 
atėjūnai ir išgamos kitų tautų kul
tūros ir politikos reikalų vardan 
varo nelemtą ištautinimo darbą” 
(cit. Stasys Yla, Ateitininkų vado
vas, Putnam 1960, p. 20). Tai žo
džiai; parašyti lygiai prieš . 65-rius 
metus. Tačiau jie visiškai tiksliai 
nusako ir šiandieninę mūsų padėtį 
tiek tremtyje, tiek tėvynėje: ir vie
nur, ir kitur gresia pavojus nueit 
tarnautų svetimiesiems. Prieš šį pa
vojų sukilo pradiniai ateitininkai. 
Prieš tą patį pavojų kyla ir dabar
tiniai ateitininkai. Protestas prieš 
rusinimą krašte ir prieš amerikonė- 
jimą, australėjimą, ispanėjimą, vo- 
kietėjimą pasaulyje yra dabarties 
ateitininkų protesto apraiškos tau
tiniu atžvilgiu.

Tuo betgi mūsų protestas dar ne
išsisemia. Tame pačiame kvietime 
taip pat prašoma nebūti abejin- 
jingiems, kaip “žemesnės kultūros 
blizgučių vardan jų (lietuvių inte
ligentų, Mc.) protuose ir širdyse 
silpninama doros pagrindai, o jų 
sieloj griaunama kilnūs tikėjimo 
idealai” (t p.). Tai irgi labai taik
lus apibūdinimas ne tik praėjusių
jų laikų, bet ir mūsų gyvenamo

jo meto: tėvynėje yra griaunami ti
kėjimo idealai komunistinės ideolo
gijos vardan; tremtyje yra silpnina
mi doros pagrindai miesčioniškosios

kultūros žibučiais. Užtat ir protestas 
prieš šį dvilypį pasikėsinimą, atbu
dęs prieš 65 -rius metus, tebelieka 
gyvas ir šiandien. Tai protestas, ky
ląs iš mūsų įsipareigojimo krikš
čioniškajai pasaulėžiūrai: jos tikėji
mui ir jos dorovei.

Jeigu tad klaustume, ar nelaikąs 
ateitininkijai ‘išeiti pensijon’, tai at
sakymą kaip tik ir duotų ana pro
testo sąmonė. Juk minėtos grėsmės 
yra pasilikusios tos pačios ir šian
dien. Dar daugiau: mūsų dienomis 
jos yra pasidariusios net įžūlesnės. 
Ateitininkijos pradžioje nukrikščio- 
nėjimas grėsė lietuvių šviesuome
nei, laisvai prisiimant materialisti
nę pasaulėžiūrą, sklidusią iš ano 
meto rusiškųjų universitetų. Šian
dien gi ši grėsmė reiškiasi valsty
binės prievartos būdu, naudojant 
administracijos įtaką bei galią, kad 
jauni protai atsisakytų religijos. 

Anuo metu turėjome eilę religinių 
ištikimųjų. Šiandien turime eilę 
jau ir religinių kankinių. — Trem
tyje miesčioniškoji kultūra įtaigau
ja mūsų šviesuomenę mados prie
varta, viliodama ją ‘neatsilikti nuo 
kitų’, nepastebint, kad eiti koja ko
jon su kitais reiškia sujaukti verty
bių sąrangą ir sužaloti, amerikie
tiškai kalbant, mūsų ‘identitetą’: 
tremties lietuvis šviesuolis pradeda 
nebetekti savos tapatybės, nebesusi
vokdamas, kas iš tikro esąs. Kaip 
tad būtų galima manyti, kad atei-1

Prie lietuviško kryžiaus pasaulio platybėse Nuotr. V. Maželio

vynėje, tiek tremtyje, būtų pats pir
masis Jūsų, mielasis Federacijos Va
de, rūpestis Jūsų vadovybės metu. 
Iš protesto kilusi, ateitininkija turi 

tininkams jau būtų valia ilsėtis? protestu gyventi ir toliau. 

Yra visiškai priešinga: pradinis atei
tininkų užmojis duoti tinkamą at
kirtį nutautinimo ir nukrikščionini- 
mo veiksniams niekad nebuvo toks 
gyvybingas ir toks reikalingas, kaip 
dabar. Protesto sąmonė yra vidinis 
ateitininkijos variklis. Ir kol ši są

monė nėra išblėsusi, tol ateitininki
ja lieka ir toliau ne pensininkė, o 
ryžtinga darbininkė visuose religi
jos ir kultūros baruose. Kreipti tad 
ypatingo dėmesio į šią protesto są
monę, ją aštrinti bei veikdinti, kad 
ateitininkai tučtuojau atlieptų į bet 
kokią netiesą bei neteisybę tiek tė-

Architektas Jonas Mulokascentro rūmų fasade) Chicagoje.

2. Protesto sąmonės turinys

Kokiu tačiau būdu būtų galima 
šią protesto sąmonę ugdyti? — Pro
testas visados atsiremia į pažinimą 
dalyko, prieš kurį protestuojama. 
Kitaip tariant, protesto sąmonė tu
ri būti pripildyta atitinkamu turi
niu. Nes protestas be turinio yra tik 
pasamdyta demonstracija, neturinti 
vertės pačiam demonstruotojui. Tuo 
tarpu mūsų protestas turi eiti iš 
pergyvenimo bei įsitikinimo. O tai 
ir reikalauja gilaus dalykų pažini
mo, Štai kodėl ateitininkų būreliai 
— visų pirma moksleiviai ir stu
dentai — turėtų šiandien ypatingai 
domėtis visomis aukščiau minėto
mis grėsmėmis. Leiskite pastebėti, 
kad šių grėsmių sklaida, kaip ji 
ateitininkų vykdoma tremtyje, nė
ra, man atrodo, pasiekusi tinkamos 
pusiausvyros. Nutautėjimo grėsmė 
mums patiems esti, kiek jaučiu, nu
šviečiama dažnai ir net aistringai. 
Tai būtina, nes ši grėsmė tyko mū
sų pačių pašonėje. Tačiau dėl to 
neturėtų būti pamirštos kitos grės
mės. Sakysime: ką mes žinome apie 
mūsų krašto rusinimą ir mūsiškių 
kovas su juo? Čia tvylo dar gana 
didelė spraga. Ar nereiktų tad šią 
spragą užtaisyti ateitininkų stovyk
lų bei kursų metu? Ar nereikėtų 
šiuo klausimu paruošti atitinkamos 
studijos ir įteikti ją ateitininkams 
tarsi vadovėlį? Ar nesutiktų, pavyz
džiui, bičiulis Vytautas Vardys bū
ti tokios studijos autoriumi? Juk jis 
geriausiai galėtų turėti ar gauti jai 
reikalingos medžiagos. O tokios stu
dijos vertė būtų neatstojama. Mū
sų brolių spyrimasis prievartinėms 

rusinimo užmačioms būtų juk mil

žiniška moralinė paskata ir mums 

patiems spirtis laisvo nutautėjimo 
pagundai.

Tokią pat spragą rasčiau ir nu- 
krikščioninimo grėsmės atžvilgiu. Ir 
jos kasdienybę pažįstame per men
kai. Kad tėvynėje religija persekio
jama, tai žino šiandien kiekvienas. 
Tačiau tik kasdieninis persekiojimo 
vaizdas užvirina kraują. Deja, to
kiam vaizdui susidaryti vis trūkda
vo medžiagos. Dabar betgi šis trū
kumas jau pašalintas su kaupu: tai 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nika” (Chicago 1974, 336 p.). Šią 
knygą “Tėviškės Žiburiai” pavadi
no “herojiniu dokumentu, rašytu 
mūsų tautos sūnų ir dukterų krau
ju” (1974.VIII.15). Ir iš tikro! Joje 
atsiskleidžia didvyriškas mūsiškių 

— ypač mokslus einančiojo jauni
mo — ryžtas likti ištikimiems Kris
tui, nenusilenkiant jokiems grasini
mams ir jokioms bausmėms. Miela
sis Federacijos Vade, šią knygą tu
rėtų turėti kiekvienas ateitininkas. 
Ji turėtų būti jų išstudijuota ir iš
samiai išnagrinėta. Joje esanti do
kumentinė medžiaga — vardai, da
tos, įvykiai, žodžiai, vietovės — yra 
pajėgi sukurti skaitančiojo sieloje 
nuostabiai ryškų vaizdą: bedievy
bės, kaip ji visomis priemonėmis re
ligiją gniaužia; Krikščionybės, kaip 
tikintieji herojiškai šiam gniauži
mui spiriasi. Pasisavinta ši medžia
ga paliktų jaunose sielose neišdil
domo įspūdžio ir keltų savaimingą 
protestą prieš visa, kas kėsinasi j 
religijos laisvę. Ši knyga būtų atei
tininkams taip pat neišsemiamas ži
nių aruodas, kai jie informuotų 
svetimuosius apie religinę Lietuvos 
padėtį. Ar nebūtų ateitininkijos pa
reiga šią knygą ir tolimesnius jos 
tęsinius išversti bent į anglų kalbą 
ir paskleisti po pasaulį?

Nemažą spragą ateitininkų pro*

(Nukelta j 2 psl.)
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testo sąmonėje regėčiau ir ano “že
mesnės kultūros blizgučių” arba 
miesčioniškumo pažinime. Savo re
ferate LF Bičiulių suvažiavimui 
Chicagoje (š m. geg. 25-26 d.) mė
ginau kreipti mūsų dėmes} j savo
tišką lietuviškosios tremtinijos są
rangą: ji nebeturi liaudies. Nedidelė 
šiosios dalelė, atkilusi iš Lietuvos, 
jau išsibaigė: jos vaikai nebėra liau
dis. Tiek išsilavinimu, tiek užsiėmi
mu, tiek praturtėjimu jie jau toli 
prašoko liaudies gyvenimo bei kul
tūros lygj. Tai džiugu, nes tai ro
do mūsų ryžtą bei gabumą net ir 
svetimuose kraštuose, net ir nepa
lankiausiomis aplinkybėmis kilti, o 
ne smukti. Bet tai sykiu ir grės
minga, nes šviesuomenė miesčionė- 
ja žymiai greičiau negu liaudis, ypač 
tada, kai ji gyvena skirtinai mies
čioniškosios kultūros aplinkoje, kaip 
tai yra Vakarų Europoje ar Šiau
rės Amerikoje. Skundų, kad mūsoji 
šviesuomenė miesčionėja, jau esama 
apstu. Anų blizgučių grėsmė yra 
pasidariusi jau tikrovinė. Nuosekliai 
tad ir ateitininkų protestas prieš 
šiuos blizgučius, prasidėjęs prieš 65- 
rius metus, yra ir turi būti veiks
mingas ir šiandien, nes sumiesčio- 
nėjimas yra sąlyga ir nutautėjimui, 
ir nukrikščionėjimui; sąlyga dažnai 
nejaučiama, slapta, užtat juo labiau 
troškinanti visus kilnesnius polė
kius bei užmojus.

Šios grėsmės pažinimas ateitinin
kuose, mano galva, yra silpnokas. 
Ateitininkai, kiek jausti, geriau pa
žįsta senąjį miesčionio tipą, besi
reiškiantį ‘gero gyvenimo’ stiliumi: 
dailiai rengtis, sočiai valgyti, pra
bangiai gyventi, dažnai bei įtampiai 
žmonėtis; pažįsta geriau todėl, kad 
šis tipas lietuviškojoje miesčionijo- 
je buvo ir tebėra vyraujantis. Ta-; 
čiau ateitininkai per mažai yra įsi
sąmoninę, kad mūsų metu kyla 
naujas miesčioniškumo tipas, kuris 
aną ‘gerą gyvenimą’ išorėje mėgina 
perkelti į psichinį vidaus pasaulį, 
perkeldamas į šį ir išorės malonu
mus. Hedonizmas kaip pasaulėžiū
ra yra pagrindas abiem tipams. Kin
ta tik jų išvaizda: išsišveitęs žmo- 
gus-buržujus virsta apsileidusiu 
žmogumi-valkata. Ir kaip tik šioje 
valkatiškoje būsenoje jis tikisi pa
tiesiąs miesčioniškų malonumų. 
Vadinamoji ‘praplatinta sąmonė’ čia 
atstoja viršinį ‘praplatintą gyveni
mą’ su jo sėkmėmis, santykiais, pri
pažinimu, garbe, šio tad antrojo 
miesčionio pažinimo mums dar ir 
stinga. Tiesa, apie atskiras jo savy
bes, kaip valkatavimas, seksualinis 
palaidumas, neatodaira į kitus, nar
kotikų vartojimas, ateitininkai ne 
sykį jau yra kalbėję savuose susiėji
muose. Tačiau mums trūksta šio 
žmogaus visumos pažinimo: jo psi
chikos apskritai, jo atsiradimo jjrie- 
žasčių, jo įtakos kultūrai ir jo grės
mės dvasinėms vertybėms, kaip 
mokslas, menas, dorovė, religija. 
Kiek žinau, tik kun. Antanas Paš- 
kus atsidėjęs sklaido šio žmogaus 
apraiškas savo straipsniuose “Aidų” 
žurnale. Jis yra skaitęs ir ne vieną 

šiuo reikalu paskaitą ateitininkams. 
Ar tad negalėtų jis, kaip geriausiai 
su šiuo naujojo miesčionio tipu su
sipažinęs, paruošti apie jį išsames
nę studiją, kuri ateitininkams bū
tų nepakeičiama atrama jų protes
tui prieš lietuviškąjį miesčionėjimą? 
Tai būtų didelė ateitininkams pa
galba, nes jie turėtų savo rankose 

ir jiems patiems gresiančio pavo
jaus išsami} bei ryškų vaizdą.

3. Melo atskleidimas

Protesto sąmonės turiniui pri
klauso. dar vienas ateitininkų da
barties uždavinys, apie kurį nema
ža kalbėjomės su Ateitininkų Fede
racijai Tarybos pirmininku tėv. Ge
dimine Kijausku, SJ, aplankiusiu 
mane š. m. birželio 6-7 dienomis, 
būtent: įvykdyti Aleksandro Solže
nicino prašymą Vakarams — at
skleisti sovietinės santvarkos melą. 
Plačiau šį reikalą esu dėstęs minė
tame referate LF Bičiulių suvažia
vimui, nes tai liečia mus visus. Ka
dangi tačiau ateitininkai stoja ko
von su laiko grėsmėmis visu plotu,

tai Solženicino prašymas turėtų bū

ti, mano pažiūra, jų išgirstas pir
moje eilėje. Užtat ir norėčiau per
duoti šį prašymą per Jus, mielasis 
Vade, visiems ateitininkams, visų 
pirma .studentams ir sendraugiams, 
kad jie įtrauktų jį į savo veiklos 
plotą.

Nereikia aiškinti, kad komunisti
nė santvarka yra prievartinė. Kol 
komunizmas yra tik idėja, tol ši idė
ja laisvai sklinda pasaulyje, rungda- 
mosi su kitomis idėjomis dvasiniu 
būdu, demokratinių santvarkų pa
prastai nedraudžiama ir nepersekio
jama. Tačiau niekur — bent ligi 
šiol — komunistinė idėja neįsikū
nijo visuomenėje anų dvasinių 
rungtynių keliu; visur ji tapo kūnu 
prievarta. Ir štai, virtusi visuomeni
ne santvarka, komunistinė idėja lai
kosi ne savo vidine tiesa, o viršine 
jėga, slėgdama kitas idėjas ir perse

kiodama šiųjų atstovus. Grūmęsis 
laisvai, būdamas idėja, komuniz
mas neigia laisvę, virtęs valstybine 
sąranga. Tai akivaizdybė, regima 
šiandien nė tik Sovietų Sąjungoje, 
bet ir kiekviename kitame komunis
tiniame krašte. Prievarta nėra rusiš
kasis bruožas, kaip kartais tai norė
tų kai kas aiškinti; prievarta yra 
komunizmo esmės bruožas.

Tr štai, A. Solženicinas, pats iš
augęs komunistinėje santvarkoje ir 
suvokęs prievartinį jos pobūdį, to
dėl stojęs su ja kovon, yra įžvel
gęs vieną nuostabiai tikrą prievar
tos savybę, būtent: prievarta yra 
negalima be melo. Savo parašytoje, 
deja nepasakytoje kalboje Nobelio 
premijos gavimo proga Solženiąi- 
nas skelbia: “Nepamirškime, kad 

prievarta viena negyvena ir yra ne
pajėgi viena gyventi: ji būtinai jun
giasi su melu. Tarp jųdviejų esa
ma paties giminingojo, paties pri
gimtojo gilaus ryšio. Prievartos nie
ku kitu nepridengsi, kaip tik melu, 
o melo nieku kitu neįtvirtinsi, kaip 
tik prievarta. Kiekvienas, kuris sy
kį paskelbė prievartą savo metodu, 
turi rinktis melą savo principu. At
sirasdama, prievarta Veikia Viešai ir 
net didžiuojasi savimi. Bet kai tik 
fi įsitvirtina' bei sustiprėja, tuojau 
pasijunta pradedanti dusti savyje ir 
nebegali ilgiau tverti kitaip, kaip 
tik apsitraukdama melu, tarsi ūka
na, ir prisidengdama jo saldžialie- 
žuvavimu” (Nobelevskaja lekcija, 
Muenchen 1973, p. 64-65). Nuosek
liai tad Solženicinas ir šaukiasi pa
saulio rašytojų, kad jie susijung
tų “melui nugalėti” (P. 66), nes 
“kai tik melas esti nupučiamas, 
prievartos nuogybė atsiskleidžia vi
su šlykštumu, ir prievarta išsekusi 
žlunga” (t. p.).

Šisai kvietimas nugalėti melą lie

čia ateitininkus ypatingu būdu. Ap
sisprendę už visišką - bei pilnutinę 
tiesą krikščioniškosios pasaulėžiū
ros pavidalu, jie savaime stoja be- 
sąlyginėn kovon su kiekvienu melu, 
o ypač su tuo, kuris šiandien yra 
apgaubęs, tarsi koks rūkas, mūsų 
tautą. Lietuvių tautos dvasią žaloja 
gal ne tiek viršinės komunizmo įs
taigos, nes jų ydos yra perdaug aiš
kios, kiek tasai Solženicino mini
mas komunizmo reikalavimas “pri
siekti melui” ir “dalyvauti mele” 
(t. p.), vadinasi, regėti komunizmo 
netiesą bei neteisybę ir sykiu gar
binti jį kaip tiesos bei teisybės įkū
nijimą. Šitoks veidmainiavimas ir 
pakerta žmogaus asmenybę, nes su
žlugdo jos tiesumą bei garbingumą. 
Be abejo, tėvynėje dvilypumas ne 
sykį yra tiktai taktika, kad būtų iš
saugotos tam tikros vertybės. Todėl 
iš pavergtų mūsiškių negalima rei
kalauti, kad jie nuplėštų komuniz
mui melagingą jo kaukę. Užtat 
tremtyje reikia komunizmo melą kel
ti aikštėn visu įtampumu. Mūsų 
kova už savą tautą neturi apsirėž- 
tl tik grynai politiniais — dažniau
siai teisiniais ir todėl grynai for
maliais — reikalavimais. Mes turi
me parodyti pasauliui komunistinės 
santvarkos ir melo ryšį, šio ryšio 
pavojus tiek laisviems kraštams, 
tiek laisviems asmenims. Tai ir bū
tų, man atrodo, pats svarbusis atei
tininkų šiandienos uždavinys. Nes 
ateitininkija nestovi ir negali stovė
ti šalia savo amžiaus istorijos. At-

Už kryžiaus statymą — psichiatrinė. Čia nuotraukoje matomas kryžius yra 
minimas “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” penktame numeryje. Ten 
pat minimas ir jo statytojas Vytautas Lažinskas. 1972 m. liepos 21 naktį jis 
prie Klaipėdos kelio už Ariogalos pastatė 5 su puse metrų aukščio metalinį 
kryžių. Valdžios pareigūnai kitą dieną kryžių nugriovė, o “kaltininkas” buvo 
tardomas. Nors teismo psichiatrinė komisija nustatė, kad V. Lažinskas yra 
aiškios sąmonės, nukrypimų iš fizinės ir neurologinės pusės nėra, bet, ka
dangi neprisipažįstąs padaręs nusikaltimą, tai nuspręsta, kad jam reikalingas 
gydymas psichiatrinėje ligoninėje.

virkščiai, iš amžiaus istorijos išau
gusi, ji savo amžiaus istoriją verti
na bei veikdina. O mūsų amžiaus 
istorijoje komunizmas yra pats ryš
kusis ir pats pavojingasis veiksnys. 
Todėl ir grumtynės su juo savaime 
virsta regimiausiu mūsų uždaviniu.

Ar nereiktų tad, mielasis Fede
racijos Vade, skatinte skatinti atei- 
tininkiją, kad ji giliau ir jautriau 
pažintų komunizmą tiek kaip idėją, 
tiek kaip kasdienybę? Be abejo, ko
munizmas kaip idėja yra ateitinin
kų daugiau ar mažiau pažįstamas, 
nors spragų ir čia dar esama, sa
kysime: ateitininkija ligi šiol neturi 
lietuviškai nieko, kas jai objektyviai 
išdėstytų komunizmo pagrindus. 
Bet komunizmas kaip kasdienybė yra 
mūsų beveik nepažįstamas. Tuo 
tarpu komunistinės prievartos me
las juk ir keroja jo kasdienoje; Su
sidaryti tad ryškų šios kasdienos 
vaizdą ir paregėti, kur ir kaip ji yra 
melo nešama bei jį išreiškia, būtų 
ateitininkams didžiulė parama — 
ne tik jų išsilavinimui, bet ir jų 
veiklai, tiek informuojant svetimuo
sius, tiek lankantis tėvynėje. Me
džiagos anam vaizdui pakankamai 
teikia ir vietiniai sovietų laikraš
čiai, ir ypač dailioji jų literatūra, 
kuri, nors ir būdama nukreipta į ko
munistinį idealą, yra betgi privers
ta pradėti komunizmo kasdienybe. 
Be abejo, pagaminti ateitininkams 
komunistinės kasdienybės vaizdo ap
rašymą būtų galima tik sutelkti
nėmis pastangomis, nes tai labai 
įvairus ir sudėtingas vaizdas. Bet ar 
nereikėtų tokių pastangų telkti? 
Tokion talkon, žinoma, neatsisaky
čiau ir ašen eiti. Mūsų amžiaus 
grumtynės su komunistine ideologi
ja ir santvarka truks dar labai ilgai. 
Todėl ateitininkijai ir reiktų šiose 
grumtynėse būti ne tik neigiančia 
žiūrove, bet ir sąmoninga bei veik
lia dalyve.

n. TREMTIES SĄMONE

I. Ateitininko būsena tremtyje

Ar nėra būdinga, kad ateitininkų 
rąjūdis ir net organizacija prasidėjo 
už mūsų tautos sienų: iš dalies 
Šveicarijos Fribourge, iš dalies Pet
rapilyje ir Maskvoje (plg. St. Yla, 
op. cit p. 15-21)? Čia aš regėčiau 
mūsojo būvio prasmenį. Juk ir mes 

esame užsienyje. Tiesa, skirtumas 

tarp ateitininkijos pirmatakų ir mū

sų yra gana didelis: anieji buvo iš 

tėvynės tik iškeliavę, mes gi esame 

iš jos ištremti. Anieji galėjo grįžti 

Lietuvon kiekvieną valandą, mums 
gi durys jon yra užtrenktos, ir jas 
galime atsiverti, tik išsižadėję savos 
laisvės, vadinasi, savęs pačių. Ir vis 
dėlto vienas bruožas mus jungia 
su mūsų pradininkais, būtent, san
tykis su svetima tauta bei jos kul
tūra. Jie, kaip ir mes, mokėsi bei 
dirbo svetur, tačiau jie gyveno tėvy
nėje; gyveno ne pastogės, o žmogiš
kosios egzistencijos prasme. Jie nė 
manyte nemanė, kad kraštas, kurio 
kultūros jie sėmėsi ir kuriam jie at
sidėjo, galėtų jiems vieną dieną pa
sidaryti jų tėvynė. Žinoma, jau ir 
tada buvo lietuvių, kurie savo dar
bą Rusijoje ar Lenkijoje tapatino su 
sava būtimi, virsdami rusais ar len
kais. Bet kaip tik prieš tokius ir su
kilo ateitininkai, gerai suprasdami, 
kad buvoti svetur dar anaiptol ne
reiškia svetimybę paversti savybe. 
Svetimą kraštą pirmieji ateitininkai 
pergyveno tiktai lyg kokią šokynę, į 
kurią pasispyrę jie rengėsi duoti šuo
lį tėvynėn.

Ir štai, jausmas, kad kraštas, ku
riame augu, mokausi, dirbu, vis dėl
to yra ne mano kraštas; kad jis yra 
man svetimas giliausia žmogiškąja 
prasme; kad jame esu radęs tik pa
stogę, o ne manąją žmogiškąją gy
venvietę, — šis jausmas kaip tik ir 
jungia ateitininkijos pirmatakus su 
dabartiniais ateitininkais tremtyje: 
ir vieni, ir kiti yra svetimos žemės 
augintiniai. Tai jausmas, kuris pri
klauso ateitininkiškajai dvasiai kaip 
sudedamasis jos pradas. Būnant Lie
tuvoje, šis jausmas, žinoma, glūdė
jo pasąmonėje, nes tėvynė buvo tuo
met ne tik mūsų žmogiškoji gyven
vietė, bet ir mūsų kasdienos dar
bo aplinka. Tarp pastogės ir egzis
tencinės erdvės nejautėme skirtumo. 
Atsidūrus mums gi tremtyje, anas 
jausmas iškyla jau sąmonės švie
son ir apsprendžia visą dabartinę 
mūsų būseną svetur: mūsų santy
kį tiek su svetimu kraštu, tiek su 

pačia tėvyne.
Ateitininkija atkilo į Vakarų ša

lis ne kaip duoneliautoja, o kaip 
tremtinė. Ji čia ieško ne duonos, o 
laisvės. Duoną ji užsidirba gyvena
majam kraštui naudingu darbu, ne
pergyvendama jos kaip malonės (tai 
duoneliautojo nuotaika!) ir todėl 
nepaversdama jos sava būsena. Atei
tininkija buvoja svetur, ne kad ge
rai, bet kad laisvai gyventų. ‘Ge

riau gyventi’ negu tėvynėje — tai 
duoneliautojo siekis ir net idealas. 
Nuosekliai tad duona ir laisvė yra 
tasai mastas, kuris perskiria išeivius 
į duoneliautojus ir tremtinius, nu-

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

riai yra kuklūs ir neturi bičiulių. 
Skelbti spaudoje, kad apie pra
dėtus arba planuojamus darbus 
visi informuotų Kultūros tarybą.

Jei būtų galima bent truputė
lį pakelti mūsų operos lygį, ska
tinti ją rodytis operos teatruose, 
ne tik ‘High School’ auditorijo
je, kad ir su ‘Jūrate ir Kastyčiu’.

LB yra išleidusi 3,000 dol. 
dviejų vienveiksmių operų pa
ruošimui. Jų užmestų laikyti ne
galime, — stengtis jas išvesti į 
sceną.

Rytinis JAV pakraštys mūsų 
operų nematė, jų nežinojo. Jei per 
trejus,metus čia būtų galima 
duoti vieną ar du spektaklius, gal 
New Yorke jas pamatytų nuo 
Washingtono iki Bostono. Būtų 
svarbu jaunimui.

Literatūros populiarinimui ke
lių aktorių trupė, gerai perduo
danti gerus darbus ir aplankan
ti visas kolonijas, labai pravers
tų.

JAV LB Krašto valdyba išlei
do “Dainas chorams”, bet finan
siniai nepajėgia atspausti dides
nių darbų. Reikia susirūpinti, 
kad jie nežūtų. Kantatas ir ope
ras net vertėtų bandyti išversti į 
anglų kalbą ir jas paskleisti per 
amerikiečių leidyklas.

Turime nemažai gerų tapytojų, 
grafikų ir skulptorių darbų. Stip
riausius atrinkti ir neskubant, 
labai rūpestingai, patraukliai 
technikiniu požiūriu, naudojan
tis šio tipo amerikiečių leidyklo
mis, parodyti žmonėms.

Vytautas Volertas

Red. pastabos. Šie siūlymai su
rašyti, atsiliepiant į Kultūros ta
rybos pirmininko užklausimus. 
Būtų gera, kad Kultūros taryba 
ir daugiau jų mūsų spaudoje pa
skelbtų.

brėždamas jiems ir jų ateities kelią: 
pirmiesiems ištirpti, antriesiems iš
likti. Ateitininkija renkas laisvės 
mastą, tuo pačiu rinkdamasi ir trem
tinio sąmonę, ir jo gyvenimo bū
dą. Išsiugdyti bei išsilaikyti ryškią 

tremties sąmonę, neįtaigaujamą ir 
nesužalotą duoneliautojo pagundų, 
yra dabar ateitininkijos likimas. Tą 
valandą, kai ateitininkija pasuks 
duoneliautojos keliu, ji ‘išeis pen
sijon’. Užtat Jūsų, mielasis Federa
cijos Vade, vienas iš nuolatinių rū
pesčių dabar ir bus nepaliaujamai 
kurstyti šią tremties sąmonę visuo
se ateitininkuose, o ypač jauniau
sioje jos atžaloje — moksleiviuose, 
kuriems laisvė yra pati akivaizdybė 
ir kurie todėl pradeda nebejausti 
duonos pavojų. Nes duona pririša, 
o neprisirišti yra ateitininkams rei
kalavimas, kyląs ne tik iš jų tau
tiškumo, bet ir iš jų krikščioniš
kumo. juk krikščionio būsena pa
saulyje yra keleivio būsena. Niekas 
gi taip regimai šios keleivinės būse
nos neišreiškia, kaip tremtinio bū
sena. Argi tad ateitininkas, netekęs 
vienos tėvynės, ieškotųsi antrosios 
ir tuo būdu užtrintų tremtį kaip 
krikščioniškosios keleivinės būsenos 

prasmenį?
Pabrėžiant tremties sąmonę kaip

(Nukelta į 6 psl.)

OR. S. GESTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos

2624 VVest 71st Street
Tel. — 925-3888

Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
nrrtr'T, __

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermak Rd., Bepvj^b IŲ- 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad. 
9 vai. ryto iki 12 vaL dieną ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais 8:30 Iki 12 vai. dieną.

Emergency tel. — 788-3981 
__________ I 1 >

Perskaitę “Draugę", duo
kite kitiems pasiskaityti.

Dėl operos, tegalėtume tik pri
durti, jog kažin ar vertėtų aukš
čiausiu tikslu ir mastu laikyti jos 
pastatymą amerikiečių teatruose. 
Chicaeoje tokių pastatymų buvo, 
bet nė vienas nesusilaukė taip 
gerų amerikiečių spaudos įvertini
mų kaio Marijos High School 
auditorijoje pastatyta vienaveiks- 
m'ė Dariaus Lapinsko opera 
“Maras” ir ten pat girdėta K. V. 
Banaičio “Jūratė ir Kastytis”, jau 
vien tik Chicagoje per pagrindi
nę FM muzikos stotį su geriau-

0R. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest HSrd Street 
Kampas 68-člos ir Californla 

Vai: pirmad., antrad Ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro 

šeštad nuo 2 Iki 3:30 vai 
Pairai susitarimą

Ofiso telef. 476-4042 '
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą 

DrTkTg. BALU KAS 
Akušerija ir motery litfoe 

Ginekologių? Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PL, Justice, n., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimu. 
Te! neatsiliepia, skambinti 374-8012

DiTcTirBOBELIS
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0583

POX V ALIjE Y MEDICAL CENTER
860 Summit Street 

Route 58 — Elgln, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. pirm., ketv 1 iki 7 poptet, 
antrad., penkt. 1-5, reč. Ir fiošt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rtidoko kabineto peremfl
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street 

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 

ketv. 1—4 Ir 7—t; antrad. ir penk
tad. 10—4, Šeštad. 10—3 vai.

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 845960
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybė — Nervų ir 

Emocinės Ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. teL — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So., Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: M1 2-0001.

Tel. — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
8907 VVest lOSrd Street

Valandos pagal Busitarimą
Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

vaikų ligos
2656 VVest 68rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vaL

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lt 

« iki 8 v. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

VU telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-11 ir 4-7. Trečlad ir 
šeštad tik susitarus.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

■iasdien 1-1 vai. ir 6-8 vai vak 
Išskyrus trečiadienius. 

Mrtiulisnial. 11 Iki 4 onpist 

siais komentarais transliuota net 
kelis kartus. Ir čia ne premjeros 
ir pastatymų vieta, bet kokybė, 
yra svarbiausias faktorius. Į ją — 
į kokybę tad ir turėtų būti krei
piamas pagrindinis dėmesys.

Apie meno leidinius galvojant, 
nereikėtų užmiršti, jog 1975 m. 

I sueina 100 metų nuo M. K. Ciur- 
' lionio gimimo. Verkiant reikėtų 
išleisti apie jį įspūdingesnį, gerą, 
leidinį. Iš ankstesnių užuominų 
spaudoje žinome, kad Chicago
je tokiai knygai paruošti jau 
yra apsijungęs atitinkamų žmo
nių būrelis, kuriam tiek Kul
tūros tarybos, tiek visos mūsų vi
suomenės užnugaris tikriausiai 
yra ir bus labai reikalingas.

Tel. REliance 5-5811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 8-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. p. p. o 
trečiai! uždaryta.

DR. IRE^NA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7150 South Western Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
8 v. popiet. Trečlad. ir šeštad. nuo 

1 o v. ryto iki 1 vai. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. 236-2616

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

specialybe vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt. 

nuo 3 iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
ofisai:

111 N. WABASH AVĖ. 
4200 N. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą -e,'—

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS

(Kalba lietuviškai)
2628 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lensea”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545

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

Ofiso teL RE 5-4410
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1 vai. 
iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 1-3 vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St. 

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

penkt. nuo 2 ikt 4 vai. ir nuo 6 iki t 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.
Ofiso tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 
2-5 Ir 6-7 — Iš anksto susitarus

■ ■■ ....  *-■ ,
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE ‘ 
6848 South Albany Avemie 

VaL: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. ir šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dieniom tik skubiu reikalu 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1-6 vai. popiet.

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIODA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141; namą 636-4850 
VaL: pirm. antr. ketv. 2-5 ir 4-1, 
penktad. 2-5. šešt. pagal susitarimą. 
Ofiso tel. 767-2141; namą 636-4860 
VaL: pirm. antr. ketv. 3-5 ir 6-1. 
penktad 2-5. šešt. pagal susitarimą



šeštadienis, 1974 m. spalio mėn. 5 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. LITERATŪRA Nr. 233 (40) — psL 3

Anastazijos Tamošaitienės parodos 
proga pokalbis su dailininke

A. Tamošaitienės dailininkės, 1 
tapytojos, kilimų ir tautinių dra
bužių audėjos dailės parodą ren-! 
gia Švėkšniškių d-ja, spalio 11-20 
M. K. Čiurlionio galerijoje, Chi
cagoje, Ta proga užkalbiname čia 
pačią dailininkę.

— Jąu, rodos, bene daugiau 
kaip 12 metų, kai nematėme Jūsų 
darbų Chicagoje. Bet žinome iš 
spaudos, kad esate aktyvi savo 
užmojuos. Taigi, ką tapote, au- 
džiate ir kur rengiate parodas?

— Esu pilnai atsidėjusi vien 
dailės darbui. Savo darbo laiką 
taip susitvarkiau, kad savaitėmis 
tapau, o paskui savaitėmis audžiu. 
Tapydama, surandu naujų idėjų 
— tematikos, formų bei spalvų 
derinių, vėliau visa tai taikau — 
derinu savo audiniams. Gyvenda
ma Kanadoje, jau esu surengusi 
20 asmeninių parodų pačioje Ka
nadoje ir Amerikoje, o taip pat 

ę? kasmet dalyvauju grupinėse pa
rodose. .

— Kur vyko Jūsų dailės paro
dos ir koks buvo jų pasisekimas?

— Esu surengusi parodas: Mon
trealio, Ottawos, Windsoro, King- 
stono ir 'Detroito universitetuose; 
Londono ir Winnipego muziejuo
se; Samijos ir Ottavvos bibliote
kose; Bostono rotušėje, Kanados 
ambasadoje, Washingtone ir lie
tuvių įstaigose — M. K. Čiurlio
nio galerijoje, Lietuvių dienoj, 
Los Angeles, Baltimorės lietuvių 
namuose, Čiurlionio namuose, 
Clevelande, Toronte. Parodų pa
sisekimu skųstis negaliu. Žinoma, 
pasisekimas yra dvejopas: meno 
kritikų teigiami atsiliepimai ir 
materialinis rezultatas. Parodos 
universitetuose nėra tiek sėkmin
gos. Tai daugiau prestižo klausi- 

mas, bet amerikiečių ir kanadiečių 
koleloilonieriai jau yra nemažai 
įsigiję mano paveikslų ir gobele
nų. Kitataučiai meno kritikai vi
sada labai teigiamai yra įvertinę 
mano kūrybą.

— Kaip Jūs patį aptartumėte 
savo dailės braižą tapyboje ir go

si heleriuose?
— Mėgstu giedrių spalvų žaidi

mą, lengvą teptuko pabraukimą, 
judesį ir paveikslo nuotaiką. Pa
veikslams temas pasirenku iš mi
niatiūrinės gamtos arba iš lietuvių 
liaudies motyvų. Į gamtą žvelgiu

šių dienų moderniojo meno aki- j Georgetoron, Ont. 
mis. Vengiu perdėtos realybės, o' 
žaidžiu tik užuominomis. Tiek
mano tapybos, tiek gobelenų yra 
vientisas bruožas, nes iš kai kurių 
savo tapybos darbų audžiu gobe
lenus.

— Kokią dailės šaką labiausiai 
mėgstate?

— Teptuku ir dažų spalva yra 
prieinamiausią ir patogiausia iš
reikšti mano siekius dailėje. Go
belenas yra tapybos brolis. Visų 
teptukų brūkšnius ir spalvų niu
ansus galiu tiksliai išreikšti gijo
mis gobeleno technikoje.

— Ar daug paveikslų ir gobe
lenų Jūs gyvenime esate sukūrusi?

— Paveikslų keletą šimtų, o go
belenų tik keliasdešimt. Paveiks
lą nutapau per keletą dienų ar 
per savaitę, o gobeleną išausti 
reikia keleto mėnesių, arba net 
metų laiko.

— Ar daug kas iš mergaičių ir 
moterų domisi gobelenų audimu?

— Pirmiausia susidomėjo ka
nadietės moterys. Jau 1962-63 m. 
Kanados audėjų ir verpėjų orga
nizacija, remiama Švietimo de- 
partmento, (pakvietė mane praves
ti kilimų audimo kursus Guetfe, 
Ont., o po kelerių metų tokie kur-

Jau esu išmo
kiusi austi daugiau kaip 200 ka
nadiečių moterų.

— O kaip su lietuvaitėmis?

— Lietuvėms per paskutinius 
kelerius metus esu surengusi kur
sus Bostone, Toronte, Montrealy
je ir savo studi joje Kingstone. Vi
so apie 150 lietuvių jau moka go
belenus austi.

— Kiek iš jų bus gerų audėjų 
- menininkių?

i— Gal koks dešimtis ar pen
kiolika, tai tikrai bus gerų audėjų, 
o kitos tai tik pramogai ar liuos- 
laikiui praleisti pasimoko austi.

— [domu sužinoti, ką išstatote 
parodoje Chicagoj?

— J parodą atrinkau 15 tapy
bos darbų ir 25 gobelenus. Nors 
naujų tapybos darbų turiu gana 
daug, bet parodoje noriu žiūrovą 
sudominti, ypač lietuvaites, dau
giau gobelenais, nes senovės Lie
tuvoje kiekviena mergaitė buvo 
puiki audėja. Taigi, mūsų mer
gaitės ir moterys galėtų ir šiais 
laikais pasireikšti audinių - kili
mų daile.

— O kaip su Jūsų audžiamai^ 
tautiniais drabužiais, ar ir jų pa
rodysite parodoje?

— Gal būt, kada nors ateityje 
surengsiu ir vien tik jų parodą.

NEUŽMIRŠTAMAS MŪSŲ 
MUZIKAS

Juozas Naujalis, Kauno kated
ros vargonininkas, kompozito
rius ir pedagogas yra miręs 1934 
m. rūgs. 9 d., taigi prieš 4Q me
tų, turėdamas 65 m. amžiaus. 
Grafas Tiškevičius, pastebėjęs jo 
gabumus, išleido jį mokytis Var
šuvos muzikos institute. Jis 'gilino 
studijas Regensburgo aukštojoje 
bažnytinės muzikos mokykloje. 
Ypač daug nusipelnęs Lietuvos 
muzikiniame gyvenime, organi
zuodamas vargonininkų kursus, 
ruošdamas naują muzikų kartą, 
leisdamas muzikinius leidinius, 
rašydamas straipsnius, recenzijas, 
kritikas, apžvalgas, sukurdamas 
daugelį, ypač muzikinės srities, 
kūrinių, giesmių, stygų orkestrui 
kūrinių, solo ir chorui skirtų dai
nų.

Vytautas Mačernis (1921-1944. X. 7), vienas rySktųjų žemininkų sartos mūsų 
poetų, žuvęs prieš 30 metų, dviem okupantam susikibus jo tėviškės laukuos, 
Žemaitijoje. “Vizijos” ir “Metų sonetai” yra jo amžinos jaunystės ir jo kū
rybinio talento nenykstantis palikimas. Minėdami jo tragiškos mirties trisde
šimtmetį, pateikiame čia mūsų skaitytojams keletą Vytauto Mačernio sonetų.
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Vytautas Mačernis

SONETAI
Ateina jis. Uždekite šviesas!
Tegu ugny paskęsta rūmų salės!
Tegul dainas, beprotiškai linksmas, 
Mergaitės, kaip svajonės nerealios,

Dainuoja dyvinai aukštais balsais
Apie menus, jų riterius žavingus,
Kurie, praėję žemę žingsniais išdidžiais, 
Kolosais jūsų atminty sustingo.

Ateina jis —■ vfemnieZis fcaraZitts.
Jo akyse regėti dideli sapnai
Ir ateities pasaulio formos idealios.

Mergaitės, savo kūnais puoškite jam taką, 
Nuo žvilgsnio jo pamišę, sukitės linksmoji, 
Nes jo širdis šiandien už milijonus plaka.

* #

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį, 
Maitinu geriausiais žemės vaisiais: 
Mokslu ir menu; tegu ji gėris 
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.

Leidžiu jai ištvirkt ir atgailoti,
Užsivilkus aštrią ašutinę,
Bet aš negaliu niekuo pasotint 
Tą panterą, plėšrią ir laukinę.

Kūno narve ji nervingai vaikšto, 
Amžinybės sau kaip grobio geisdama.
Ilgis saulės nužertųjų aikščių,

Kur galėtų nemirtinga ir laisva
Meilės šoky suktis su dievais kartu, 
Trypiant žiedus anemonų geltonų.

MICHELANGELO DOVYDAS

Viduramžių askezė paminta po kojų — 
AŠ antžmogis, dievų nebijantis Titanas. 
Pažvelkite, kokia baisia jėga pulsuoja 
Pasakiškai gražus ir lieknas kūnas mana!

Aš savo jėgomis ir laime įtikėjęs.
Likimo kovoje nebūsiu nugalėtas:
Bus pavergti dangus ir vandenys platieji, 
Jei žemėj man kada per maža liktų vietos.

Aš savo žvilgsniu egzaltuotu, įsakmiu 
Herojiškąjį žmogų ateity regiu,
Jis laisvas, išdidus viršum pasaulio stovi.

Ir nenumaldomos kūrybos pavergtoji
Gamta, kaip jo nemirštančios garbės šventovė, 
Jį vieną garbina, suklupusį prie kojų.

#
* #

Meg nežinom kam, bet gyventi, 
Kurt ir juoktis pasauly — puiku; 
Nes ir tai, ką mes esam iškentę. 
Vienąsyk prasiveržia džiaugsmu.

Mes nežinom kodėl, bet darbuotis 
Per šešias įtempimo dienas 
Tenka mums. Ir tada vainikuoti 
Galim švęsti šventes prabangias.

Mes nežinome kaip, kuo būdu: 
Bet vien ieškantį glosto švelniai 
Po gilių abejonės naktų

Purpuriniai tiesos spinduliai,
Ir pro ašarų tyrus lašus 
Šviečia aukštas ramybės dangus.

* •

Praeinančiam pasaulyje praeisiu, 
Kasdien suduždamas, bet išdidus: 
Mylėdamas skurdžiosios žemės vaisių 
Ir moteris, ir saulę, ir sapnus.

Kaip svečias, pakviestas į šventę šviesią,
Aš paragausiu, vynas ar svaigus,
Aš tik gėlių spalvom pasigėrėsiu.
Savin giliai įkvėpsiu jų kvapus;

Ir mylimos nerūpestingą veidą 
Lengvai palietęs pirštais virpančiais, 
Triukšmingai muzikai aplinkui aidint

Ir atsisveikinęs tik mostu su svečiais, 
Palikęs žiburius toliau jų šventei degti, 
Išeisiu vienišas į amžinąją naktį.

Ir atleisk mums musų kaltes

(1905-tieji Pagramanty)

Improvizacija pagal P. Cvirkos "Meisteri ir sūnus"

Icchokas Meras
(Tėsinys iš praėjusio šeštadienio)

— Matai? Jau... — vėl prunkščia į ausį 
meisteriui Krizutis.

— Draugai... draugės... nepaprasti lai
kai... — girdėti paskiri juodbruvo vyriškio 
žodžiai. — Revoliucijos vilnis įsisiūbavusi!.. 
Neša ir mums laisvę, žmonišką gyvenimą!.. 
Valanda numetimo jungo nuo mūsų sprando 
prisiartino. Geležiniai pančiai politiško jun
go, j kurį buvom surakinti, jau žvangėda
mi krinta žemyn. Gana iš mūsų kišenių ir 
aruodų šėrėm caro perėjūnus činaunykus ir 
prispaudėjus. Gana kasmet caro valdžia, iš

rinkusi mūsų gražiausius vaikinus, pražudo 
juos grobuoniškuose karuose. Kas dergia ir 
purvina mūsų gyvenimą, priveisia kaskart 
vis daugiau neteisybės, rūpestingai užtaiso 
mums visus kelius apsišviesti ir per činau- 
nykų sauvalę slegia mūs visą kraštą, tarsi 
būtumėm paskutiniais baudžiauninkais tapę? 
Tai vis caro valdžia... šalin tironybę!

— Šalin! — atsiliepia iš pradžių tik keli 
balsai, o po to — visų sutartinai, lyg iš vie
nos krūtinės.

Pristavas įsikimba oratoriui į ranką, su
švytuoja nuogi policininkų kardai.

Trinkteli pirmas šūvis.
Sutraška klebonijos tvora, — šimtai ran

kų ima plėšti, laužyti statinius, ir tie lyg ra
gotinės pakyla viršum galvų jūros.

Nuo arbatinės bėga pasibaidęs su tuš
čiais ratukais arklys. Vaitoja keistai tarp ra
tų įsispraudusi moteriškė.

Žmonės daužo policininkus.
— A, gerai!.. — stveria meisteris Kri

zui už rankovės.
Netikėtas akmens smūgis išmuša iš jo 

dantų pypkutę, ugnis su karštais pelenais 
užpila akis.

Kai atsimerkia meisteris, greta savęs iš
vysta tįsantį pristavą.

Jonas, revolveriu ginkluotas, išplėšia iš 
policininkų glėbio kruviną oratorių.

— Duot velniams! — rikteli meisteris.
Ir trumpai akimirkai jo ir sūnaus akys 

susitinka.
— Į valsčių! Atstatyt valdžią! — pasili

pęs ant kažkieno gonkų, panašaus į Adomą 
milžino prilaikomas, rikteli Krizas.

— Į valsčių!
Ir minia pasijudina.
Pirmi eina meisterio Jonas, pats meiste

ris, laižydamas perkirstą akmeniu lūpą, so
cialdemokratas Dubinskas ir aprišta galva 
oratorius.

— Siūlau išsirinkti naują vaitą!
— Naują, naują!

— Dubinską!
— Vyrai, Paparčių Kasparą!
— Dubinską!
— Lai gyvuoja neprigulminga, žmonių 

valdoma Lietuva! — rikteli oratorius.
Nuo valsčiaus namų nulekia iškaba.
Pamautas ant lazdos išlenda caro portre

tas, kurį neša Krizas.
Tokį pat paveikslą, pagriebtą iš mono

polio, kažkas užmauna pririštai prie karšyk
los karvutei ant ragų.

Eina demonstrantai, jų priešaky meiste
rio Jonas iškėlęs neša raudoną vėliavą.

— Atsisakom nuo senojo svieto... — už
veda dainą, greta žengiantis kupriukas Kri
zas.

Trinksi grindys, žmonėms žengiant į 
koją. . .........

Bilda žemė.
Naktis. Bilda naktis.
Bilda durys, iš lauko daužomos.
— Vajėzau, kas čia? — pašoka iš guolio 

meisterienė.
Į duris beldžiasi vis labiau, garsiau.
Virpa lango stiklai.
Skamba ant mūriuko sustatyti indai.
—Kas ? — neramiai klausia Jonas.
— Atkryvai!
Jonas pašoka į prieangį, atstatęs ginklą.
— Tėte, kirvį! — rikteli jis, pečiu atrem

damas laukujės duris.'

— Ko reikia ?! — praplyšta ir meisteris.
Lauke neatsako, tik laužia.
Ir ne vienas.
Girdėt kojų tapšnojimas, keiksmai, riks

mai.
Nustoja trankęs!, bėga šalin.
Brinksteli lango rėmas, ir stiklai stabte

lėję pažyra į aslą.
Klykia, spiegia moterys.
Jos mėtosi, rankomis ieškodamas viena 

kitos, puola į prieangį, kimba į vyrus, griu
vinėja.

Pro triukšmą girdėt lauke daug balsų.
Tolimas šauksmas — baisus, įspėjantis.
Pro langą, su šalta oro srove, ant įkiš

to durtuvo įsispindi aušros pažaras.
Nusižvengia netoliese arklys.
— Atkryvai, svoloč!
Su tais žodžiais Doveikos namų durys iš

virsta.
Ginklais žvangindami, vyrai, stovi ana

pus slenksčio, susiglaudžia, pajuda, užtvenk
dami angą.

— Jonai, bėk! —šūkteli tėvas.
Jis krūtine į krūtinę susiduria su karei

viai, sulaikydamas juos, ir tik pamažu trau
kiasi atbulas į vidų.

— Stoi! Streliat budu!
Jonas sprunka pro langą.

.(Nukettg | 4 EuaL£ _
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ATLEISK MUMS KALTES
(Atkelta iš 3 pusi.)

Jis užšoka ant kazoko arklio, trvpčio- 
jančio kieme.

— Stoi! Streliat budu!
Keli šautuvų vamzdžiai krypsta į Jono 

pusę.
Bet arklys jau šuoliuoja, o Jonas užgu

lęs jo gauruotą, sprandą.
Iš tos pusės, kurioje švyti aušros nuskaid

rintas dangus, bėga mergina.
Nadiežda.
Jonas trūkteli pavadį, arklys stoja pies

tu.
O šūviai vejasi ir vejasi iš paskos.
Jonas griebia Nadieždą per liemenį, kelia 

ant arklio.
Bet kulka pagaliau prisiveja.
Arklys pašoka, dar kartą išmesdamas 

priekines kojas, ir griūva, prispausdamas abu 
jaunuolius.

— Rrrupūžėsss... — atsklinda Jono bal
sas.

— Rupūžės.,. —- atkartoja meisteris.
— Rupūžės... — kartoja jisai jau už

laužtomis rankomis.
Kazokai varo per kiemą meisterį.
Priploja jį veidu prie tuopos.
Suriš jo rankas už tuopos, rankas, ap

kabinusias medį.
Kalne liepsnoja troba.
Surištomis užpaklay rankomis velka pro 

šalį Krizą.
— Miatežnik!
Meisteris sunkiai atplėšia veidą nuo me

džio, atsisuka.
Tuo pačiu vienu retežiumi žandarai sura

kina Jono dešinę ir Nadieždos kairę ranką.
Išsitempia ilga virvė, kitu galu prie ka

zoko balno pririšta.
Kazokas pliaukšteli arklį per šoną.
Virvė trūkteli drauge surištus jaunuolius 

— vienu retežium surištus.
Meisteris įsikniaubia į rupią tuopos žie

vę.
Užsimerkia — kietai užsimerkia senis 

Deveika ir regi...
Regi — ką norėtų ir ko nenorėtų regėti.
Atšuoliuoja, atšauna vartų link brička su 

Jonu ir Nadiežda, jaunavedžių rūbais pasi
puošusiais. tuo pačiu retežiu surakintomis 
rankomis.

Jaunavedžių rūbais apsirėdžiusius vaikus 
matyti — norėtų.

Retežiais surakintų — nenorėtų.
Nuo svirno, vaikų būryje, vartų link bė

ga Krizas, smuikele čyrendamas.
Stovi anyta ir šešuras,
Senoji, lūpą pakabinusi, rimtai laiko lėkš

tę, o meisteris dvi stiklines alaus.
Krato Krizas ilgus plaukus, o smuikelė 

žviegia.
Išlipa iš bričkos jaunieji.
— Anyta! — šaukia meisteris pačią. -— 

Vadink martelę į dvarą!
Bet bizūnas nutraukia meisterio šneką.
O surakintus jaunuosius arklys šuoliuo

damas velka.
Perplauna orą švilpiantis bizūno garsas.
Krūpteli, išsiplečia nuo skausmo meiste

rio akys.
Lyg nustebęs atsisuka jis.
Žandaras vėl kelia rimbą.
Meisteris iš naujo įsikniaubia į rupią tuo

pos žievę.
Kyla atraitota žandaro ranka.
Laksto sudaužytos špokinyčios lentos.
Krūpteli nuogi meisterio pečiai.
Zvimbdamas skrodžia orą rimbas.
Pakyla ir krinta ant žemės spardomas 

Krizas.
Leidžiasi žemyn iš špokinyčios apversta 

rašalinė.
Lėtai, keista plaukiančia srove liejasi iš 

jos mėlynas rašalas.

Taip pat lėtai, lyg plaukdamas traukiasi 
meisteris atbulas.

Traukiasi atbulas, terbą asla vilkdamas.
Kelia aukštai kojas, per savo namų 

slenkstį peržengia, taip pat atbulas kieman 
atsitraukia.

Stabtelėjęs, namų duris užstumia.
Neužsidaro, o atšokusios sulinguoja ir 

girgždėdamos lėtai vėl atsiveria trobos du
rys, kartu atverdamos juodą tuštumą už sa
vęs.

Baisi ta tuštuma tuštumu savo.
Eina meisteris su terbele ant peties, su 

lazda rankoje.
Žvilgteri į sudaužytą špokinyčią.
Prie Krizo lango sustoja.

. Mykolas Archangelas kovoja su velniu. 
(Lietuvių liaudies skulptūra)

Pirma šlapdriba.
Sniegas telkši, susimaišęs su purvu. 
Liūdnai karksi kalno medžiuose varnos.
Lyg vaiduoklis stypso ant kalniuko na

mų degėsiuose juodas kaminas.
Žiūri meisteris pro Krizo langą. 
Tolumoje kirvis kaukši — mišką kerta. 
Žiūri meisteris į Krizą.

Guli Krizutis šonu pavirtęs aukštoje lo
voje, susirietęs į kamuoliuką kaip ežiukas.

Pajuodavusiais stogo šiaudais bėga ma
žos srovelės.

Susikaupia apskritas karoliukas, pakim
ba ant šiaudo kiaurymės...

Ir nukrinta lašelis, veriančiu skausmu 
sukrėsdamas leisgyvį Krizo kūną.

Ir vėl kartojasi.
Atsargiai jis pakelia sunkius, prikepusius 

akių vokus: mato prie krosnies sėdinčio Do- 
mininkėlio rankų pirštus, adančius rūbą.

— Domininkėli, ar netemsta?

— Ne, dėdele...

Įėjęs sustoja meisteris prie Krizo lovos.
Antklodę lėtai nutraukia, mostele tepa 

sudaužytą siuvėjo kūną.
Bet kliudo jam kažkokie du dirželiai, ei

ną per draugo pečius, vos ne į kūną įaugę.

— Krizuti... — žiūri meisteris jam į akis, 
dar nedrįsdamas tų dirželių paliesti.

— Geriau būtų... pribaigti mane... — su
pratęs atsako Krizas.

— Kad tu, Krizuti, be reikalo... pasitai
sysi... Dar mudu susilauksim liuosybės!

Atsagsto Deveika dirželius tuos.
Paverčia Krizą ant šono.
Ir nuima jo kuprą — pajuodusį keistos 

formos odinį maišiuką.
Ant aslos nuslysta kupra šita, maišiu

kas tas — odinė terba.
Ir iš tos terbos žiobtų išsirita, prasisklei

džia peršautas elementorius ir keli laikraš
čiai, kraujuje išmirkę. Ant vieno didelėm rai
dėm lietuviškai išrašyta: VARPAS, ant ki
to...

Suvynioja meisteris draugą į skudurus, 
kaip vikšrelį kokį.

— Nei šiaip nei taip... be tos kupros... — 
kreivai šypteli Krizas, išsitiesdamas —. gal 
pirmą kartą išsitiesdamas ant nugaros lovo
je. — Rakaliai... nemokėjo lupti... tik kailį 
sugadino... O gal ir galas jau, meister... a?

— Pagulėtum, kriaučiau, spakainasty...
Tolumoje kirvis kaukši.
Matyt, mišką kerta.
Krūpteli meisteris — kad tik uosio kas 

nenuleistų.
Stovi po uosiu meisteris, šalia Krizo.
Krizo kapas.
Toks pat, kaip ir anksčiau, laukų gėlė

mis apkaišytas, ir gėlės tos dar nenuvytu- 
sios.

Jau trys avelės, prie uosio pririštos, ska
bo žolę.

Stovi meisteris prie Krizo kapo.
Pasisuka jisai.
Suklūsta.
Nes dunda kanopos.

(Bus daugiau)

Prieš 40 
atplėšti 
Klaipėdą

J. DAINAUSKAS

1934 metų karšto liepos mėne
sio pradžioje Klaipėdoje buvo 
baigtas tardymas vadinamoje 
Neumanno ir Sasso byloje. Toje 
byloje dviejų legalių organizaci
jų, CSA (Christliche Sozialisti- 
sche Arbeitsgemeinschaft) ir 
SOVOG (Sozialistische Volksge- 
meindschaft) priedangoje slap
tai veikę Klaipėdos krašto na
ciai buvo pakaltinti siekimu | 
Klaipėdos kraštą atplėšti nuo 
Lietuvos. CSA vadu buvo pasto
rius Sassas, o SOVOG veterina
rijos gydytojas, vokiečių kariuo
menės atsargos karininkas Neu- 
mannas. Toji byla bei josios da
lyviai dažniausiai buvo vadina
mi tų vadų vardais.

Parodymai bei įvairūs (eks
pertizės, akistatos ir pan.) pro'- 
tokolai, aipašymai Neumanno - 
Sasso byloje sudarė daugiau 
kaip 15,000 lapų, suskirstytų į 
32 didžiulius tomus. Pas 805 tų 
abiejų Klaipėdos nacistinių or
ganizacijų narius buvo rasta 
1104 įvairūs šaunamieji ginklai, 
o nelegali tų organizacijų ir Vo
kietijos NSDAP propagandinė 
ir instruktinė literatūra bei ki
tokia tų organizacijų ir jų narių 
kaltę įrodomoji medžiaga apėmė 
per 300 dėžių. Buvo nustatyta, 
kad Klaipėdos krašto naciai, 
NSDAP slaptai apmokomi ir re
miami, sistemingai ruošės gink
luotam sukilimui, kuris turėjęs 
įvykti 1934 m. balandžio mėne
sį, planuojant taip, kad Hitlerio 
gimimo dienai, balandžio 21, 
Klaipėdos kraštą patys “klaipė
diečiai” jam perduotų, kaip gim
tadienio “dovaną”. CSA buvo su- 
verbavus 2,258 narius, o SOVOG
— 5,986. Pirmon eilėn buvo ver
buojami buvę kariai, mokytojai 
ir įvairūs Krašto įstaigų parei
gūnai. Iš Klaipėdos krašto vietos 
organų 1,487 tarnautojų visu
mos 257 tarnautojai buvo prisi
rašę prie CSA, o 504 prie SO
VOG, t. y. per 51%. Viduje tų 
abiejų “partijų” veikė slaptos 
“smogiamosios dalys” (SK — 
Sturm Kolonne), kurios 2 kar
tus į savaitę darė karinius savo 
narių mokymus...

Kaltinamaisiais buvo patrauk
ta 34 CSA ir 91 SOVOG nariai. 
Iki 1934 m. rugpiūčio mėn. pa
baigos Kariuomenės teismo pro
kuratūroje, Kaune, tiems 126 
kaltinamiesiems buvo surašytas 
per 530 puslapių turėjęs kaltina
masis aktas, kurį surašė specia
li “redakcinė komisija”, vado- 
vaujama Lietuvos Kariuomenės 
teismo prokuroro gen. E. Vime- 
rio ir Apeliacinių rūmų prokur. 
padėjėjo D. Monstavičiaus. Viso 
komisijoje dirbo 9 teisininkai ir 
2 kalbininkai, neskaitant pagal
binio, raštinės personalo.

Tos bylos nagrinėjimas Ka
riuomenės teisme prasidėjo 
1934. XII. 14, o sprendimas bu
vo paskelbtas 1935 metų kovo 
2 6 dieną. Byla buvo nagrinė
ta labai kruopščiai. Iš 126 kalti
namųjų dėl stokos pakankamų 
ir neabejotinų įrodymų 35 buvo 
išteisinti, o likusieji nubausti 
įvairiomis bausmėmis (4 žudikai
— mirties bausme).

Iš tikrųjų toje byloje buvo na
grinėta ir teista didelė dalis veik 
visai tokių pat nuskalstamųjų 
darbų, kuriuos 1945. XI. 20 — 
1946. X. 1 d. vokiečių na 
cių karo nusikaltėlių teismas 
nagrinėjo Nuemberge, ir todėl 
tą Klaipėdos nacių bylą galima 
būtų vadinti savotiška “mažąja ■ 

Nuernbergo byla”, kurios pras- I

metų naciams nepasiseke

Neumanno ir Sasso bylos kaltinamojo akto redakcinė komisija. Iš kairės į dešinę sėdi: majoras Gruodis, Dionizas 
Monstavičius, generolas Emilis Vimeris, pulk. Įeit. Lapšys; stovi: Vytautas Bulota, Aleksandras Merkelis, Aleksand
ras Kaminskas, Bukota, Matas Krygeris, Jonas Damauskas ir Abraomas Liasauskis.

mės tadk, 1934-1935 metais, Va
karų politikai dar nesuprato ar 
nenorėjo suprasti.

Tos bylos parengimas ir nag
rinėjimas buvo lydimas nacisti- 
ės Vokietijos aršiausių spaudos 
kiršinimų, kaltinimų ir net mi- 
litarinių represijų, gąsdinimų 
specialiai suorganizuotos kam
panijos.

m-jo Reicho vadovai jautėsi 
užgauti tuo, kad tie “verfluech- 
te Litauer” išdrįso “nekaltus 
memelenderius” (gink Dieve, ne 
kokius nacius, besirengusius 
ginkluotam sukilimui) suimti ir 
net pakaltinti. Vokietijos pačiai 
tada prieš Lietuvą griebusi eko
nominių represijų'; nepasiten
kindami Lietuvos žemės ūkio 
gaminiams muitų didinimu, jie 
nutraukė prekybos sutartį su 
Lietuva. Vokietija 1934 m. ru
denį atsisakė pirkti ta prekybos 
sutartimi užsakytus didelius žą
sų kiekius. III-jo Reicho vadovai 
tikėjosi, kad Lietuvos ūkininkas, 
negalėdamas parduoti savo išau
gintų žąsų į Vokietiją, privers 
Lietuvos vyriausybę nutraukti 
kaltinimus tiems Klaipėdos 
krašto naciams, bet apsiriko 
Lietuvos vyriausybė tada pasku
bomis įpareigojo valdiškųjų — 
viešųjų įstaigų tarnautojus iš
pirkti iš ūkininkų “žąsų pertek
lių”, nustatant tų žąsų išpirkimo 
kontingentus nuo užimamų pa
reigų gradacijos. Lietuvos ūki

ninkas tada gavo 5 litus už kiek
vieną žąsį, o įstaigų pareigūnai 
tas žąsis (keptas, virtas, mari
nuotas, rūkytas ir pan.) suval
gė, ir Lietuvos žemės ūkio ga
minių rinka, priešingai nacių no- 
norams, nežlugo, ir Neumanno — 
Sasso byla nebuvo nutraukta. O 
1935 metais, tarytum nieko ne
būtų buvę, III-sis Reichas vėl at
naujino prekybos sutartį su Lie
tuva ir sekantį visą žąsų “der
lių” Vokietija iš Lietuvos išpir
ko, jr dideli muitai mūsų žemės 
ūkio gaminiams buvo .sumažinti.

Taip toji byla, taip tos nacis
tinės Vokietijos represijos, taip 
ir Lietuvos reagavimas į tas re
presijas, tikriausiai, yra vie
nintelis toks įvykis Europos po
litikas istorijoje. Tai buvo Lietu
vos valstybės "būtino apsigyni
mo” priemonė, ginant savo su
verenumą. Žinoma, ji, toji “prie
monė”, buvo galima tik todėl, 
kad tada Europos jėgų pusiau
svyra dar nebuvo sugriauta, 
kaip tai galutinai įvyko Sovie
tams ir III-jam Reichui pasira
šius 1923 metų rugpiūčio 23 d. 
tarpusavio susitarimą Baltijos 
valstybių sąskaiton.

Ar toji byla nebuvo kažkoks 
Lietuvos pareigūnų išsigalvoji
mas, kaip naciai tada bandė įro
dinėti? Jau vedant toje byloje 
tardymą, 1934. III. 23 d., keturi 
SOVOG nariai nužudė Klaipėdos Į

teismo vyresnįjį vachmistrą 
Georg Jesuttį, kuris, nacių ma
nymu, per pirmąjį tardymą teis- ‘ 
mo tardytojui “pasakęs per 
daug”. Vokietijos vicekonsulas 
Klaipėdoje dr. Strack ir Tilžės 
nacių vadas Moser bijojo, kad 
Jesuttis, toliau betardomas, ga
lįs dar daugiau nušviesti visą 
slaptą nacių veiklą ir pasirengi
mus ginkluotam sukilimui. Je
suttis pats toje veikloje dalyva
vo nuo 1928 metų. Jesuttis, slap
ta vežamas į Vokietiją, automo
bilyje buvo pasmaugtas tr įmes
tas į Jūros upę. žudikams pini
ginį “atlyginimą” išmokėjo Til
žės nacių vadas Moser’is: Toliau, 
1934. V. 14 d. du SOVOG bariai 
kėsinosi nužudyti, šaudydami iš 
pasalų, kitą SOVOG narį; Wil- 
helm Lopps, nes jis, tos organi
zacijos vadų manymu, teikęs lie
tuviams žinių. To pasikėsinimo 
dalyvis WHly Lomke pr&ipaži- 
no, kad jie Lopps kėsinosi nu
žudyti, norėdami “apsaugoti 
SOVOG nuo lietuvių agentų”.

Tad lygiai prieš keturiasde
šimt metų Lietuvos valstybei te
ko pačiai vienai kovoti prieš ano 
laiko labai agresingą kaimyną, 
tuo metu puoselėjusį kryžjuočių 
ordino senąjį “Drang nąch Os- 
ten”. Neperdedant galimaipasa- 
kyti, kad Neumanno-Sassb byla 
buvo, nors ir maža, bet nuosekli 
anų senųjų Lietuvos kovų tąsa.

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI I 
ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMĄ-

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa

prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Si melą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėju ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokiu laimėjimu. Atsilankykite.
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Southern Illinois universitetas 
globoja baltų teatrą

Prieš keletą savaičių, rugsėjo 
14-15 dienomis, Southern Illinois 
universitete, Carbondale, Illinois 
įvyko naujai įsteigto Baltų teat
ro projekto konferencija. Sušauk
ta latvių kilmės profesoriaus dr. 
Alfreds Straumanis, jli nustatė 
gaires ir užsibrėžė tikslus kitiems 
metams. Konferencijoje dalyva
vo devyni asmenys: du lietuviai 
profesoriai, dramaturgas Algirdas 
Landsbergis iš Fairleigh Dickin- 
son universiteto ir dr. Rimvydas 
Šilbajoris iš Ohio Statė universi
teto; du latviai, dr. Alfreds Strau- 
tnanis iš Southern III indis uni
versiteto ir dr. Juris Silenieks iš 
Camegie-Mellon universiteto; du 
estai, dr. George Kurman iš 
Western Illinois universiteto ir 
dt. IMardi Valgamae iš City Uni
versity of New York ir trys stu
dentai asistentai: doktorato sie
kiąs baltų teatro srityje latvis A. 
Sedriks, Master of Fine Arts sie
kiąs latvis Juris Valters ir magist
ro baltų teatro srityje siekianti 
Eglė Juodvalkytė.

Darniai ir draugiškai dirbda
mi kartu, konferencijos dalyviai 
nutarė iki 1975 m. birželio galo 
surinkti visus j anglų kalbą jau 
išverstus vaidinimus, nutarti ko
jinius dar reikės versti j anglų kal
bą, atrinkti keletą kiekvienos tau
tos vaidinimų, kuriuos jungtų 
bendra mintis, parašyti kritiškas 
apžvalgas ir santraukas, (parašy
ti trumpas teatro istorijas ir pa
ruošti spaudai. Pavasarį bus pa
statytas į anglų kalbą išverstas 
lietuviškas vaidinimas Southern 
Illinois universitete, kuris, gal 
būt, po to gastroliuos ir kitur.

Visi šie tikslai yra tik nedi
delė dalis labai plataus masto

užsimojimo. Kadangi baltų teat
ro projektui valdžia šiais metais 
paskyrė 19,000 dol., tai reiškia, 
kad-viena koja jau viduje. Šis pro
jektas .toli gražu nebus užbaigtas 
iper vienerius metus. Amerikos 
valdžia labai akylai seks projek
to eigą, ypač tikrindama, ar 
šie darbai bus pritaikomi Ameri
kos visuomenei. Susirūpinusi iš
laikymu savo tautinių mažumų, 
Amerikos valdžia sudarė progą 
baltams supažindinti Amerikos 
visuomenę su mūsų istorija. Ši in
formacija būsianti paskleista per 
Amerikos mokyklinę sistemą. 
Šiems darbams remti prieš me
tus Southern Illinois universitete 
buvo įsteigtas Baltų fondas, kuris 
lig šiol gyvuoja tiktai latvių dė
ka. Aukas galima siųsti šiuo ad
resu:

Baltic Theatre Fund,
SIU Foundatian,

SIU at Carbondale, 
Carbondale, Illinois 62901

Norintys padovanoti lietuviš
kus žodynus, enciklopedijas, kny
gas ir 1.1, (kurių labai reikia) ar 
norintys daugiau žinių apie stu
dentų asistentų darbą (mokslas 
užmokėtas, plius alga) prašomi 
rašyti šiuo adresu.

Dr. Alfreds Straumanis, 
Department of Theatre, 
SIU at Carbondale, 
Carbondale, III. 62901

Po konferencijos, rugsėjo 16 d. 
prof. Algirdas Landsbergis skaitė 
ipaskaitą Vpie avangardą, o dr. 
Mardi Valgemae apie ekspresio
nizmą didžiojoj teatro auditorijoj.

LIETUVIŲ KALBOS 
TYRINĖTOJAS

Žymus rusų kalbininkas Edi
pas Fortunatovas yra daug lietu
vių kalbos mokslui nusipelnęs 
mokslininkas. Mirė 1914 m. spa
lio 3 d., taigi prieš 60 metų. Stu
dijas gilinęs Vokietijoje, Paryžiuje 
ir Londone. Dėstydamas Mask
vos universitete, vėliau dirbda
mas Petrapily, kelionėse po Lie
tuvą tyrė mūsų kalbą, universi
tete skaitė lietuvių kalbos kursą, 
redagavo mokslo akademijos lei
džiamą A Juškos liet, kalbos žo
dyną. Daug rašė lietuvių kalboty
ros klausimais ir turėjo įtakos į 
mūsų kalbininkų ugdymą. Jo 
mokinys yra buvęs ir J. Jablonskis.

PRISIMENANT ŽUVUSI
■ . P. RIMKŪNĄ

Gabus, jaunas žurnalistas, rašy 
tojas Petras Rimkūnas žuvo Vie
noje (bombardavimų metu 1944 
m. rūgs. 8 d., taigi prieš 30 m. Jis 
Kaune suorganizavo Jaunąjį Stu
dentą ir Studentų Dienas, juos 
redagavo, dirbo XX Amžiaus re
dakcijoje, Sakalo, Šv. Kazimiero 
leidyklose, rašė eilėraščius, bend
radarbiavo Židinyje ir daugely 
kitų laikraščių. Žuvo teturėdamas 
31 m. amžiaus.

UNIVERSITETO PREZIDEN
TAS AMNESTIJŲ KOMISIJOJ

Prezidentas Ford paskyrė Notre 
Dame universiteto prezidentą 
kun. T. Hesburgh nariu amnes
tijos komisijos, kuri tvarkys bylas 
JAV Vietnamo karo dezertyrų. 
Tai tarybai, susidedančiai iš de
vynių narių, vadovauja šen. Sh. 
Goodell.

Baltų teatro projekto konferencijoje, Southern Illinois universitete, Carbon
dale. Sėdi iš kairės | dešinę: Mardi Valgamae iš City University of Nevv 
York ir projekto koordinatorius, latvis; Eglė Juodvalkytė, SIU graduate stu
dentė, lietuvaitė; ir Algirdas Landsbergis, Iš Fairleigh Dickinson universiteto, 
lietuvis. Stovi iš kairės i dešinę: Juris Valters ir Andre Sedriks, SIU graduate 
studentai,, latviai; George Kurman iš Western Illinois universiteto, estas; Ju
ris Silenieks iš Carnegie Mellon universiteto, latvis; ir Rimvydas Šilbajoris, iš 
Ohio Statė universiteto, lietuvis.

vietinės vyraujančios vak. aukš-1 m. Venecijoje Polidoro Vergili- 
taičių tarmės pagrindu, o Didž. 
Lietuvoje (Didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštystėje), kur tarmių di
ferenciacija buvo nepalyginamai 
didesnė, nuo pat pradžios kny
gos buvo spausdinamos dviem 
raštų kalbos variantais, vidiūrie- 
tiškuoju ir (rytietiškuoju. Gali
mas daiktas ,kad' Didž Lietuvoje 
dar .prieš raštijos pradžią galėjo

jaus išleistos enciklopedijos “De 
inventoribus rerum”. Bet ši se- 
niausiojli Lietuvos enciklopedija 
yra ne lietuviška, o lenkiška.

P. S.

PRANCŪZIJOS MOKYKLOSE 

būti daugiau ar mažiau susifor- i. Šiuo metu Prancūzijoje yra 
mavusios dvi bendrinės šneka- apie du milijonai studentų-moks- 

; leivių katalikų mokyklose, tačiau 
vyriausybėje yra linkimas tas mo- ’

W

MUSŲ KALBA
RED. DR. PR. SKARDŽIUS

Lituanistinės pabiros
Vilniuje leidžiamo “Mokslo ir 

(gyvenimo” š. m. VII n-je prof. 
Z. Zinkevičius rašo, kaip atsira
do lietuvių raštų kalba, o Vyt. 
Bogušis pasakoja apie seniausią 
Lietuvos enciklopediją.

Pirmojo straipsnio autorius 
mano, kad Maž. Lietuvoje (Prū
sijos hercogystėje), kur nebuvo 
didelės tarminės diferenciacijos, 
greitai buvo susiformavusi gana 
vieninga bendrinė raštų kalba

anosios kalbos, tiksliau kalbant, 
du tuomet įsigalėję interdialek- 
tai, kurie atlikdavo žmonių bend- kyklas suvalstybinti. Susiorgani- 
ravimo funkcija įvairiose terito- zavo apie 1,500 mokytojų,' kurie 
rijose, Žemaičių ir Vilniaus vys-' yra pasiryžę pasipriešinti toms vy- 
kulpystėse. Žymiausi rytietiško riausybės užmačioms, 
varianto atstovai buvo K. Sirvy
das ir 1605 m. anoniminio kate
kizmo vertėjas, o Vklurietiškuoju 
variantu buvo parašyti M. Dauk
šos raštai, M. Petkevičiaus ka
tekizmas ir kt. Su šiuo autoriaus 
galvojimu beveik ir aš sutinku. 1

I
Antrojo straipsnio autorius pat 

pradžioje pažymi, kad Lietuvoje j 
buvusios išleistos tik dvi lietu
viškos enciklopedijos: pirmoji 
nepilna, išspausdinta dar bur
žuazijos valdymo metu, o antro
ji tarybinė (t y. mažoji trijų to
mų enciklopedija); dabar laukia
ma pasirodant ir “pirmojo pilnos 
lietuviškos enciklopedijos tomo”. 
Kad svetur jau yra išleista pilna 
36 tomų Lietuviu enciklopedija, 
autorius visai negirdomis nulei
džia — negali viešai pripažinti, 
kad užsieniečių lietuvių tai jau 
seniai padaryta; tai iš tikrųjų 
yra gana nesmagus dalykas. Ir , 
toliau jis plačiau terašo apie 
1608 m. Vilniuje išspausdintą 
Jono Protasevičiaus vertimą “In- 
ventores rerum, albo krotkie opi- 
sanie, kto co wynaliazl i do uzy- 
wania ludziom podal” iš 1499 1

PRADĖJO SUKTI ŠVENTOJO 
FILMĄ

Peru sostinėje Limoje viena 
tarptautinė filmų bendrovė pra
dėjo sukti filmą iš gyvenimo ir 
darbuotės šv. Martyno De Por- 
res, domininkono broliuko, kuris 
buvo kanonizuotas 1962 m.

Laimos Stepaitienės dainų ir arijų rečitalis
VLADAS JAKUBĖNAS

Laima Stepaitienė, praeityje 
kai kam (girdėta, kaip Laimutė 
Smolenskaitė, po ilgų studijų Vo
kietijoje ir Italijoje, jau įgijusi ne
mažą koncertinę rutiną, dabar 
pirmąkart atsistojo prieš Chica
gos lietuvišką publiką Jaunimo 
centro salėje rūgs. 29. Neseniai 
ji yra pasirodžiusi su pilna rečita- 
line programa Chicagos Public 
Library (Miesto bibliotekos) re
guliariai savo rūmuose rengiamų 
koncertų eilėje. Tarp lietuvių ma
žai reklamuotas, tas koncertas 
nedaug tada tepritraukė pačių 
lietuvių. Tačiau girdėjusieji buvo 
palankiai soliste susidomėję.

Laima Stepaitienė turi lengvą, 
šviesų, aukštą sopraną su kolora
tūriniais galimumais. Jos balso 
resursai yra riboti, bet yra iš
plėsti rimtomis studijomis; tam 
padėjo įgimtas muzikalumas ir 
pieno supratimas, aišku, reikėjo 
ir darbštaus veržlumo pasiekti 
savo tikslui. Balsas yra gerai ap
valdytas visoje skalėje, tiek “for
te”, tiek “rnezza voce” ir “piano” 
skambume: žemutinis registras 
kiek silpnesnis; aukštos gaidos in
tonuotos, laisvai imamas įvairiau
sia dinamika bei filiravimu. 
Tam tikri tembro neišlygin'imo 
pradai aukštose ir aukštesnėse 
gaidose buvo kompensuoti “bei 
canto” studijomis. Jaučiama ita
liška mokykla, siekianti piranon 
eilėn vokalinės linijos, mažiau 
kreipiant dėmesio į deklamacinį 
pradą. Vis dėlto solistės dikcija 
nėra bloga; iš kūriniuose panau
dotų kalbų, italų ir lietuvių 
skambėjo geriau, negu vokiečių 
ir prancūzų Solistė turi išpildy
mo dovaną ir scenišką drąsą (pa
rodyti publikai savo interpreta
ciją. Visa tai, turimų vokalinių

resursų ribose, įgalino solistę (pa
teikti gerai paruoštą, rimtą ir 
įvairią programą.

Pirmoji koncerto dalis buvo 
pašvęsta W. A. Mozartui. Šis 
skyrius buvo bene geriausias. Ke
turių numerių tarpe ypač įtikino 
žinoma arija "Voi che sapete” iš 
“Figaro vestuvių” ir ypač popu
liari daina "Das Veikite” (“Ži
buoklė”). Martini “Plaisir 
d’amour” ir anglo Sir Benedict 
“Ttne Gipsy and the Bird” pa
tvirtino solistės palinkimą prie 
baroko laikotarpio muzikos.

Fr. Schuberto skyrius (trys dai
nos) kiek mažiau įtikino, negu 
Mozartas. Vis dėlto buvo gra
žių “bei canto” momentų daino
je “An die Musik”, (populiarioje 
“Die Forelle” kiek trūko lengvu
mo. Čia turėjo reikšmės ir nepa
kankamai lengvas akompani
mentas. Garsioji arija G. Puoci- 
nio “Mad'ama Butterfly” pra
skambėjo su gražia išraiška, bet 
neįtikino aukštųjų gaidų drama
tizmu. Atrodo, kad šis pradas yra 
mažiau solistei artimas.

Po pertraukos lietuviškoji pro
gramos dalis prasidėjo įdomiai. 
Solistė, išėjusi scenon pati viena, 
paaiškino abiem kalbom publi
kai, kad šįmet sueina 50 metų 
nuo Vlado Jakubėno dainos “Gė
lės iš šieno” sukūrimo (1924 m. 
Biržuose) ir ta proga iškvietė iš 
publikos dainos autorių ją pa- 
akompanuoti. “Gėlės iš šieno” 
sudaro ryškų numerį L. Stepai
tienės lietuviškame repertuare. 
Toliau sekė dvi K. V. Banaičio 
dainos: “Tulpė” (K. Binkis) ir 
“Rods parpulčiau” (Br. Buivy- 
daitė). Paskutinioji daina yra 
viena iš stipriųjų K. V. Banaičio 
dainų, tik rečiau mūsų daininin

kių atliekama, ji reikalauja žais
mingumo ir lankstumo, kas bu
vo tinkamai solistės perduota. 
Toliau sekė dvi J. Gruodžio “Gė
lių dainos”: “Rugiagėlės” ir 
“Aguonėlės”. Iš tikro tai yra du 
nepriklausomi kūriniai, bet, at
likti greta viens kito, jie sudarė 
gerą visumą. Andrulio (gyvenu
sio ir veikusio Telšiuose) “Vai tu 
kaselė” — neįprastai pavykęs šio 
autoriaus kūrinys, buvo ir vyku
siai atliktas. Lietuviškos dalies 
pabaigai išgirdome žaismingą St. 
Šimkaus harmonizuotą liaudies 
dainą “Pamylėjau vakar”.

Koncerto akompaniatorė estė 
Regina Vohma yra L. Stepaitie
nės nuolatinė partnerė; jiedvi 
sudarė gerą ansamblį. R Voh
ma yra pianistė su gera techni
ka ir muzikine kultūra. Kiek 
trukdė jos gausus pedalo naudo
jimas, net lengvuose pasažuose. 
Tai neleido vietomis pasiekti tik
ro “pianissimo” ir suteikė kiek 
vienodos spalvos visam jos akom- 
panavimui.

Koncerto programa buvo vien 
anglų kalba, su gerais dainų teks
tų paaiškinimais - vertimais. Ta
čiau Jaunimo centro salėje vyks
tančiam koncerte daugelis klau
sytojų pasigedo bent dvikalbio 
teksto spausdintoje programoje.

Stiprių ir didelių balsų mėgė
jus L. Stepaitienės rečitalis galė
jo nevisai patenkinti. Žiūrint iš 
balso kultūros, muzikalumo, sce
ninės išraiškos ir išpildymo do
vanos taško, L. Stepaitienės kon
certas paliko kultūringo ir malo
naus įspūdžio; jis susilaukė gra
žaus (įvertinimo iš gan gausiai su
sirinkusios, ne vien lietuviškos 
publikos.

1 UŽSISAKYKITE DABAR
! TK PER INTERTRADE

EXPRESS CORP.
I GERIAUSIĄ DOVANĄ
I SIŲSTI

Į LIETUVĄ 
dabar, kaip niekad anksčiau 

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai. o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti Į krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius jrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima 
paversti į reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi mai 
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.55. 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MOŠŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO 

KATALOGO
Užsakykite Dabar.

Užsakykite tik per
INTERTRADE

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Stree.1 

Penktas aukštas
New York, N.Y. 10010 

Tel.: 982-1530 
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas

Pasirinkite iš šių naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
UŠ $3440.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $3947.00 
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAG0N

US $3795.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH

With our six diffarent savings plans, your dreams 
can be realized ųuicker than you think. All it 
takes is a little guidance and perseverance.

Other things may fluctuate, būt your money 
is always making money for you at 
Standard Federal.

412 IE
US $3490.00 

408 IE
UC $3210.00

426 IE

Prices dimb higher, stoeks fluctuate, būt one 
financial constant remains steady, strong and reliabfe 
— a savings account at Standard Fedėral.

MOSKVITCH

CERTIFICATE ACCOUNTS'/o 51.000 Or More 30 Month Mahffil

Celebrating our 65th year
Assets over $200.000,000.00
Reserves over $18,000,000.00

riELD INCtEASES TO 7 0t% •n mtertit accumalatad for I yt.
CERTIFICATE ACCOUNTS' ) Or Mare 4 Y»ar Motunty YIELD INCREASES TO 7 35% on inforatt •ccumul«fed for I j*.

PASSBOOK SAVINGSInterest Potd te the Dore of WitM»owal YIELD INCREASES TO S 39% on interest occumuloted for 1'yr.
CERTIFICATE ACCOUNTS* $1,000 Or More 90 Doy Mafimty YIELD INCREASES TO 6 002% on interest occumuloted fo» I yr.,
CERTIFICATE ACCOUNTS* $1,000 Or More l Yeor Motunty YIELD INCREASES TO 6 81% on interest occumuloted for I yr.

5%7.
YEARLY

*A substontial interest penalty is reųuired for early withdrawal.

FEDER/U- 
s^\Angs

4192 Archer Avenue lot Sacramento) 
y^Chicogo, Illinois 60632 - 847-1140

YEARLY
■Woy CERT 
f A J' OOŪ

yiarly 
•T1/07 CERTIFICATE ACCOUNTS/ 72 Zj 55.000 Or More 4 Yeor Maturity " ' YIELD INCREASES TO 7 90%YEARLY m mrerest accumulatad for I yr-

------- ,----- ------- - -------——t--------------------------------------------------------------------- -

SAVINGS
TODAY’S SUCCESS STORY

Today is a good' ddy to start. Come in and talk 
to one of our sovings specialists — they knovv 
how to help. After < 
people for 65 years
— and, that's 
what we're all 
about — people.

■VEA8LY

6W
YEARLY

:■?
(į?".

Į
&.•.

: v

MOSKVITCH
STATION WAGON

US $3643.00 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N

US $3910.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968 

US $2200.00 
ZAPAROZHETS ZAZ 968 E 
Naujas US $2353.00

REIKALAUKIT
SPECIALIŲ BIULETENIŲ 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IS USSR 
REIKALAUKITE MOŠŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO
MES TURIM 25 METŲ 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTU KLIENTU
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Nauji leidiniai
• ŠVĖKŠNA. Redaktorė Alicija išėjusi išeivijoje ar Lietuvoje, šį 

Rūgytė. Išleido švėkšniškių kartą antariama dvi Vilniuje iš- 
draugija Chicagoj 1974 metais, leistos knygos: Vytauto Girdzi- 
Redakcinė komisija: pirmininkė 
— Alicija Rūgytė, nariai — A- 
domas Jasas, Karolina Miečienė, ‘ 
Stasė Petersonieriė, Stasys Rudys j 
ir Juozas Šlajus. Viršelį piešė 
Anastazija Tamošaitienė. Tech
nikinė priežiūra J. Slaboko. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
6051 Ashland Avė., Chicago, III. 
60636 Tiražas 800 egz. Kongre
so bibliotekos katalogo kortelės 
Nr. 74-77618. Knyga gausiai i- 
liustruota žmonių, Švėkšnos 
vaizdų, istorinių objektų ir doku
mentų nuotraukomis. Leidinys 
•kietais viršeliais, 536 psl., kaina 
10 dol., įgaunamas ir “Drauge”.

Tai monumentalus veikalas 
tiek puslapių skaičiumi, tiek juo
se sukauptos medžiagos tūriu. 
Šiaip leidinys tebėra vieno Že
maitijos miestelio Švėkšnos mo
nografija. Bet iŠ tos monografi
nės medžiagos padaryta tokia 
•knyga, kokių, turint minty atski
rų vietovių aprašus, mūsuose be
veik nėra arba tėra labai labai 
mažai.

Švėkšnos tolimai ir artimes
nei praeičiai bei dabarčiai pa
žinti Redaktorės čia. sutelkta visas 
pulkas rašančių ir tiesiog aruo
dai neišsemiamos medžiagos stu
dijų, ilgesnių ir trumpesnių 
straipsnių bei atsiminimų forma. 
Monografijoj liečiama Švėkšnos 
krašto proistorė (dr. J. Puzino 
straipsnis net 56 psl.), Švėkšnos 
vardas ir tarmės (prof- 'A. Sabo 
straipsnis), daug žmonių rašo a- 
pie šimtametę ir margą Švėkš
nos praeiti, iliustruotą net re
čiausių dokumentų nuotrauko
mis. O kur dar religinis gyveni
mas Švėkšnoje, kur dar žymiųjų 
veikėjų portretai, visuomeninis 
gyvenimas, švietimas ir 11, ir 11. 
Knyga yra tikra Švėkšnos ir apy
linkių visos buities enciklopedija. 
Redaktorė ir jos talkininkai savo 
gimtinei šiuo leidiniu pastatė 
neišgriaunamą paminklą.
• JOURNAL OF BALTIC STU- 
DIES, Volume V, Number 2, 
Summer 1974. Tai Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijos 
anglų kalba leidžiamas žurnalas, 
išeinąs keturis kartus metuose, 
įsteigtas lietuvių, latvių ir estų 
akademinkų rūpesčiu. Redaguo
ja Arvids Ziedonis, Jr., Muhlen- 
berg College, Allentown, Pa. 
18104. Administruoja Dzintra 
Bungs, 366-86th St., Brooklyn, 
N.Y. 11209. Metinė prenumerata 
15.00dol., studentams — 7.50 dol.

Naujo numerio medžiaga be
veik -vien latviška ir estiška. Jau 
ankstesnius šio žurnalo nume
rius minėdami, vis pasigesdavo
me didesnio kiekio lituanistinės 
medžiagos ir todėl kiek priekaiš
tavome įgalintiems čia rašyti lie
tuviams. Tačiau šį kartą dar 
blogiau: nė vieno straipsnelyčio 
nėra parašyta lietuvio kuria nors 
•lituanistine tema. Net knygų re
cenzijų skyriuje tų dviejų dau
giau ar mažiau lituanistinės te
mos leidinių aptarimas, atrodo, 
parašytas taipgi ne lietuvių. Žo
džiu, prie naujo šio žurnalo nu
merio mūsiškiai akademikai ne
siteikė (ar nesugebėjo?) nė pirš
to prikišti. Trūksta žodžių toliau 
kalbėti...

jausko “Žmonės man buvo ge
ri” ir Albino Žukausko “Geri ak
menys”.

Žurnalo metinė prenumerata 
8.00 dol., administracijos adre
sas: Books Abroad, 1005 Asp Avė , 
Norman, Okla. 73069. Žurnalo 
per metus išeina 4 stambūs nu
meriai.

— Richard Scarry, MANO 
ŽODYNAS lietuvių ir anglų kal
ba. Lietuvių kalbai pritaikė ir iš
leido JAV Lietuvių Bendruome
nės švietimo taryba. Leidimų pa
rėmė Lietuvių fondas. Knyga di
delio formato, prie kiekvieno žo
džio pridėta spalvota iliustracija, 
92 psl., kaina 5.00 dol. gaunama 
■ir “Drauge”.

Tai didelė ir gera nau
jiena mūsų pačių mažųjų litua
nistinio švietimo dirvonuose. 
Plačiuose knygos puslapiuos sko
ningai išbarstyta šimtai spalvo
tų piešinių. Sakysim, štai, mato
me trimituojančią lapę, prie jos 
kojų parašyta lapė ir fox, o prie 
trimito — trimitas ir bugle. Ne
toliese įsmeigtas kastuvas, ant 
kurio tupi varnas. Ir vėl šalia pa
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P1LKA==
Vincas Kisarauskas Ekslibris
Šiandieninių lietuviškų ekslibrisų paroda visą spalio mėn. vyksta Chicagoje, 
Miesto centrinės bibliotekas rūmų pirmajame aukšte prie Michigan Ave„ tarp 
Washington ir Rando! ph gatvių,

ne tik kaip vadovėlis liturginėms 
apeigoms atlikti, bet ir kaip in
formacija vedyboms ar vedybi
niam jubiliejui ruošiantis.

Knygelė yra išteista dvieju 
spalvų raidynu ir patogiai pu
siau minkštais viršeliais įrišta. 
Jos kaina nepažymėta, bet neat
rodo, kad ji viršytų kokį dolerį.

DVIDEŠIMT KETVIRTAS 
"DRAUGO" ROMANO

KONKURSAS
Dienraštis "Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano.1.

apysakos dvidešimt ketvirtąjį konkursą. Rankraščius įteikti 
paskutinė data yra 1974 m. lapkričio 1 d.

2. Geriančiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija, 
šiemetinio konkurso mecenatas yra Giedrių šeima n. a. inž. Fe
likso Giedrio penkerių metų mirties sukakčiai paminėti.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. flSrd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

rašai: kastuvas, spade ir varnas, 
crow. Visi šie piešinukai ir tie 
žodžiai paimti iš kasdieninės 
vaiko aplinikos, jo pasaulio, jie 
reikalingiausi ir įdomiausi. Visa 
(knyga — žodynas taip puikiai ir 
spalvingai išleistas, kad prilygs
ta aukščiausios rūšies leidi
niams, skirtiems jauniausio am
žiaus skaitytojams. Svetimoje ap
linkoj augančiam lietuviukui 
praplėsti lietuvių kalbos žodynui 
šisai leidinys bus pati lengviau
sia ir žaismingi a usia priemonė. 
Lietuvių JAV Lietuvių švietimo 
taryba ir nepavargstantys jos šio 
darbo talkininkai verti didžios 
padėkos už šią neatkištinai pa
rengtą ir būtiną mūsų jaunimė
liui knygą.

• MOTERYSTĖS SAKRA
MENTAS. Moterystės sakramen
to apeigos tikinčiųjų bendruo
menei naudotis. Vakarų Europos 
Lietuvių sielovados leidinys, iš
leistas finansuojant kun. Vin
centui Puidokui 1974 m. Kny
gelė turi 31 psl. Joje yra paduo
ti oficialūs tekstai ir apeigų ap
rašymas trims vedybinėms apei
goms: 1. moterystės sakramento 
teikimas Mišių metu, 2. mote
rystės sakramento teikimas šalia 
Mišių ir 3. jubiliejinis sutuoktu
vių laiminamas 25 ir 50 metų ve
dybinių sukaktuvių proga.

Knygelė yra 'ypač vertinga sa
kiai matomą šiandieninės pa- vo įvadu, kuriame yra surašyti 
saulinės literatūros vaizdą. Kiek- pagrindiniai nuostatai, kurie 
vieną kartą žurnalo puslapiuose šiandien galioja Bažnyčioje ry- 
yra recenzuojama ir viena kita šium su vedybinėmis apeigomis, 
lietuviy literatūros nauja knyga. Dėl to ši knygelė yra naudinga

• BOOKS ABROAD, Volume 
48, Number 3, Summer 1974. 
An Intemational Literary Quar- 
terly. Sponsored by The Universi
ty of Oklahoma. Editor Ivar 
Ivask, 401 Weist Brooks, Room 
45-A, Norman, Oklahoma 
73069.

Tai vienas plačiausių ir vienas 
geriausių literatūros žurnalų, le- 
džiamų JAV. Savo straipsniais ir 
recenžuojamų knygų aptarimais 
jis skaitytojui teikia gana ■ ryš-

Ji gaunama Europos Lietu
vių sielovados centre, 8939 Bad 
Woerishofen, Kirchenstr. 5, W. 
Germany.

• PASAKOS, SAKMĖS, ORA
CIJOS. Surinko Mečislovas Da
vainis - Silvestraitis. Lietuvos 
Mokslų akademija, Lietuvių kal
bos ir literatūros institutas. Pa
ruošė Bronislava Kerbelytė ir 
Klimas Viščinis. Redagavo Kos
tas Aleksynas. Išleido “Vagos” 
leidykla Vilniuje 1973 m.

Tai stambus, 456 psl. leidinys, 
kuriame sukaupta žinomo mūsų 
tautosakos rinkėjo Mečislovo 
Davainio - Silvestraičio (1849- 
1919) lig šiol po įvairius rank
raštynus ir fondus išblaškyti 
pasakojamosios mūsų tautosa
kos rinkiniai. Atliktas labai 
reikšmingas darbas.

• A. Kriičiukaitis-Aiibė, KAS 
TEISYBĖ — TAI NE MELAS. 
Rinktinė. Išleido “Vaga” Vilniu
je 1974 m. Parengė Adolfas 
Sprindis. Leidinys 271 psl.

Knygoje surinkta žymaus 
19. amžiaus pabaigos mūsų gro
žinės prozos atstovo Antano 
Kriščiukaičio-Aišbės (18641933) 
geriausieji kūrybos gabalai, jų 
tarpe ir anas, jau chrestomati

nis apsakymas “Brička”. Visi 
leidinyje pateiktieji raštai su
skirstomi puslapiuos į šiuos sky
rius: Apsakymai, Vertimai — 
sekimai, Iš atliekamo literato 
užrašų, Straipsniai.

ATEITININKŲ 
DARBAI IR 
DIENOS

(Atkelta iš 2 pusi.)

ateitininkiškosios dvasios pradą, 
kia betgi tuojau pastebėti, kad trem
ties sąmonė anaiptol nėra geto są
monė. Getas reiškia atsitvėrimą nuo 

> kitų. Tuo tarpu tremties sąmonė 
gyvena anaiptol ne atsitvėrimu nuo 
mus priėmusiojo krašto, o vidine są- 

,saja su mūsąja tauta bei tėvyne. 
Tremties sąmonė yra esmiškai tei
giamas dalykas: ji neneigia to, kas 
svetima, bet ji ugdo tai, kas sava; 
ji grindžia save ne šalinimus! nuo 
svetimos kultūros, bet uoliu puose
lėjimu savosios. Nuosekliai tad trem
tinys visados yra dvikalbis ir dvi- 
kultūris žmogus. Jis prisiima kul
tūrą bei kalbą to., krašto, kuriame 
jam lemta buvoti. Sykiu tačiau jis 
ypatingai domisi ir savos tautos kal
ba bei kultūra. Šis savos kalbos bei 
kultūros ugdymas kaip tik ir apsau
go tremtinį nuo klystkelio, j kurį 
patenka nevienas, būtent: aplei
džiant savos tautos, vertybes, many
ti, kad tuojau tampama svetimos 
tautos nariu. Tremties sąmonė nie
kados nestumia žmogaus rinktis: ar
ba eiti savos, arba svetimos kultū
ros keliu. Būdami tremtiniai, mes 
keliaujame abiem keliais, nes juodu 
eina tiek ankštai greta vienas kito, 
tarsi būtų geležinkelio bėgiai; juo
du tik niekad nesusilieja į vieną. 
Nes jei svetimos kultūros kelią su- 
lietume su savos kultūros keliu, at
sidurtume gete; jei savos kultūros 
kelią sulietume su svetimos kultū
ros keliu, nutautėtume. Tiktai kul-

WAGNER & SONS

rei-

Typenrlters. Adding Machines and 
Checkwrllers

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 60 m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

tūrinis dvikelis yra tikrasis tremti
nio kelias svetur.

Užtat ir ateitininkai dabar trem
tyje, kaip ir jų pradininkai kadaise 
užsienyje, lieka atviri svetimos kul
tūros vertybėms ir jas savinasi, kiek 
galėdami, tobuliau. Sykiu betgi jie 
yra tiesiog godūs savos kultūros, ją 
puoselėdami dvasiškai ir jos kūrimą 
remdami medžiagiškai. Ateitininkas 
yra dvikalbis ir dvikultūris ir kaip 
tik tuo jis yra tikrasis tremtinys. 
Jeigu senoji ateitininkų karta, atsi
dūrusi tremtyje, liko vienkalbė ir 
vienkultūiė, tai ne todėl, kad to rei
kalautų tremties sąmonė, o tik to
dėl, kad ši karta dėl savo amžiaus 
bei sąlygų nebeįstengė tinkamai 
pasisavinti nei svetimos kalbos, nei 
svetimos kultūros. Jaunieji ateitinin
kai turi tai suprasti ir senosios kar
tos dėl to nepeikti. Iš kitos pusės 
ir Senoji karta neprivalo niurnėti, 
jei jaunieji ateitininkai puikiai kal
ba angliškai, ispaniškai, vokiškai, 
jei jie žavisi šių tautų kultūromis, 
nes jose iš tikro esama kuo žavėtis. 
Kadaise Stasio Šalkauskio siūlyta 
mūsų tautai kultūrų sintezė vyks
ta tremtyje savaime, nors Ir kitokiu 
pavidalu, negu kad ji būtų vykusi 
Lietuvoje. Kinta kultūrų savinimo- 
si būdai, tačiau lieka pats savini- 
masis, kuris buvo ir tebėra ateiti

ninkiškosios veiklos sritis. Tai turė
tų ateitininkai Įsisąmoninti visu 
įtaigumu.

Ateitininkija tremtyje — štai di
dysis dabarties klausimas. Jaunieji 
ateitininkai yra juo ypatingai susi
domėję ir net susirūpinę, nes jie 
jaučia aną dvikelį esant jų tikrąjį 
kelią, sykiu tačiau jie dažnai esti 
klaidinami ir net bauginami neva 
būlinybės rinktis. Ar tad nereiktų, 
mielasis Federacijos Vade, kad vie
nas iš šių jaunųjų ateitininkų im
tųsi minėtą klausimą išnagrinėti 
kiek’ pla'ėliau, pateikdamas savo 
bendraamžiams išsamesnę šio de
gančio reikalo problematiką? Tokios 
studijos autoriumi drįsčiau siūlyti 
Kęstuti Kazimierą Girnių, kuris jau 
nekartą spaudoje tremties klausi
mais yra pasisakęs, sukurdamas 

nuostabiai tikslią, jau ne vienur ma

no cituotą tremtinių nusistatymo 
formulę: “Jie paliko namus, bet ne
paliko nei kovos, nei tautos”. Jei 
K. K. Girnius šią mintį išvystytų 
plačiau, padarydamas reikalingų 
išvadų visam mūsų dabartiniam 

būviui, būtų jam dėkingi visi atei

umiimiiiiiiiimiii.... .

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Cbicago, Illinois, 60629

čia 
bei 
pa

tininkai, pirmoje eilėje jaunieji, o 

galop ir neateitininkai, nes tremties 
sąmonė liečia mus visus, esančius 

svetur ir verste verčiamus tuo ar ki
tu būdu megzti santykių su sveti

ma kalba bei kultūra. Pasklaidyti 
šiuos santykius ano dvikelio švie
soje ir susivokti jo painiavose būtų 
vienas iš dabartinių pačių svar
biųjų ateitininkijos darbų.

(Bus daugiau)

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 5 iki S vai. vak.
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

A. T VE RAS
lAIKliODZlAI IR

IMnUvIuiM tr UlslllHu
2646 W. 69th 8L, Tel. KKpnbU, 7-1941 E

rdlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlHlllllUUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII^

Its

koncertines 
YPATINGAS 

GITARAS 
EB 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR 
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS 

KVIRINAS RUNIMAS 
4914 W. Cermak Rd.

• CICERO, ILL. 60650
Tel. — 652 8200

ROOSEVELT PICTURE Į 

FRAME COMPANY
Mauufacturers

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

TeL VIrginia 7-7258-59

3

Walion's Kilimų Didžiulio Atidarymo proga, 
sutaupysit nuo $2.00 - $6.00 už kvadr. yard? 
puikių kilimų, įskaitant padėklą ir įdėjimą.
DAR GAUSITE 10% NUOLAIDĄ PARODU 

ŠĮ SKELBIMĄ.
Pasinaudokite šia proga ir apsilankykite 

mūsų parduotuvėje. Vytautas Muliolis jums 
mielai patarnaus ir patars kokie kilimai 
tiks Jūsų butui.
VALANDOS: Pirm. Iki Penkt. 9:30 iki 9:30,
Šešt. 9:30 Iki 6:30 p.p., Seltm. 12 V. d. Iki 5 v.v.

WALTO N CARPETS
5635 So. Pulaski »8., Chicago. DI. 60629

TEL — 582-4600
liiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiimiiiimiiiiiitifiimimmiiiitmnr;
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Vytautas Muliolis, 
vedėjas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Išvyksta' LAPKR. 22 dieną — grįžta LAPKR. 30 dieną.

KAINA TIK $649.00
Paskutinė šių metų grupė išvyksta GRUODŽIO 20 dieną 

ir grįžta SAUSIO 3, 1975.

KAINA — $829.00
Jungtis prie ekskursijų galima BOSTONE ir NEW YORKE- . 

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIV6LU0KITE! '. 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 VVeat Broadway, P. O. Box 116 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
TKL. (617) 268-8764 

Savininkė: Aldona Adomonienė
(Prices quoted are etfective Atiffust 1, 1974. Ali- fares
subject to ehaAges). ‘ 1

____
PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEKVIENAME 

SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVISKAL

PRANEŠIMAS
Už certKikatus mokame:

7'/2% 4-riems metams už $10,000.00 or daugiau 
6%% 30-čiai mėnesių už $1,000.00 ar daugiau 
6'A% 1-riems metams už $1,000.00 ar daugiau 

Pagal susitarimą, dividendus galime prisiųsti kas mėnesį arba kas ket
virtis metų.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI padėjus $50.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitom Gausite Vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą lietuvišką, vokišką, ispanišką, itališką, čekišką, 
lenkišką, airišką, konfederate arba ekologišką su stovu.

1447 SOUTH 49th COURT 
CICERO, ILLINOIS 60650

PHONE 656-6330

Joseph F. Gribauskas, Vedėjas
OFFICE HOURS

Daily 0:00 to 6:00; Monday 0:00 te 8:00
Saturday t:00 to 1:00; Wei * Sunday Cloaed
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PEDAGOGUI PETRUI 
MALDEIKIUI 70 METU

Arizonoje, Phoenix mieste, 
venančiam žymiam mūsų pedago
gui Petrui Maldeiikiui š. m. spa
lio 19 d. sueina 70 metų. Sukak
tuvininkas yra ramygalietis, gim- 
j^aziją baigęs Ukmergėje. Vytauto 
Didžiojo universitete studijavo 
'lietuvių ir anglų kalbas bei lite
ratūras ir taipgi .pedagogiką. Bai
gęs universitetą, 7 metus dirbo 
Aklųjų institute, kaip jo vedėjas. 
Trumpą laiką mokytojavo įr buvo 
inspektorium Marijampolės mo
kytojų seminarijoj. 1940 m. persi
kėlė j Kauną ir mokytojavo 9-to- 
joj gimnazijoj. 1941 m. suorga
nizavo Kaune mokytojų semina- 

**riją, kuriai vadovavo iki pasitrau
kimo iš Lietuvos.

Gilindamasis pedagogikoje tr 
psichologijoje, 1943 metais buvo 
paruošęs disertaciją doktoratui 
gauti, bet karo aplinkybės sutruk
dė disertacijos gynimą.

Petras Maldeikis Lietuvoje pri
klausė Ateitininku federacijai, i 
Saulių sąjungai, Lietuvių kat. mo
kytojų sąjungai. Savo straipsnius 
spausdino: XX amžiuje, Lietuvos 
mokykloje ir Aklųjų dalioje.

Pasitraukęs iš Lietuvos, 1945 
metais buvo Hanau mieste, Vo
kietijoje, lietuvių gimnazijos dfi- 
rektorius. Dalyvavo visuomeni
niame gyvenime, skaitė paskaitas 
pedagoginiais klausimais, ben
dradarbiavo Tremtinių mokyk
loje ir Aiduose.

’ • 1949 metais, atvažiavęs į Ame
riką, įsikūrė Cicere, III., kur fab
rike dirbo sunkų, fizinį darbą. 
Tačiau šalia savo darbo dalyva
vo visuomeninėj veikloj, buvo L. 
B. Cięęro apylinkės valdybos pir
mininku ir sekretorium, Ateiti-

I malonu žiūrėti j šią labai šagališ- 
ką mozaiką, sklidiną spalvų žėrė-

■ jimo, užburiančią lyriškuoju visos 
I buities traktavimu ir realybės 
• sujungimu su nerealybe.

vyzdžiai. Kai anuo bibliotekos pa
rodų koridoriumi kasdien praei-j 

; na tūkstančiai žmonių, tai tokiai 
| graikščiai ir kameriniai mūsų eks

librisų parodai šiuokart parinkta 
tikrai ideali vieta. Parodoje yra 
eksponuojamas čikagiečio Gin
tauto Vėžio ekslibrisų rinkinys.

I

Petras Maldeikis

I ninku sendraugių skyriaus valdy
boj, Krikščionių demokratų są-l 

(jungos Chicagos skyriaus pirmi- 
j ninku. Rašė daug straipsnių, juos 
spausdino 'įvairiuose laikraščiuose 
ir žurnaluose.

Petro Maldeikio raštai, išleisti 
Lietuvoje, Vokietijoje ir Ameriko
je: 1. Melas kaip pedagoginė 

, problema, 2. Inteligencija ir jos 
ityrimas, 3. Valia ir jos ugdymas, 

■ 4. Tėvai ir vaikai, 5. Seksualinis 
auklėjimas, 6. Lyčių, problemos 
(drauge su dr. A. Maceina), 7. 
Vakarų Eurojx>s ir JAV auklėji- 
rrias, 8. Moderniosios pažangos! 
problemos, 9.Meilė dvidešimtame! 
amžiuje, 10. (red.) Vytautas End- CHICAGA JAU TURI IR MARC 
ziulaitis, H. Mykolas Krupavičius 
(dar rankrašty).

P. Maldeikis šiuo metu reda
guoja žurnalą “Švietimo gairės” 
if yra Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis.

Vasaros darbai Mare Chagallio mo
zaikoje, First National Plazoje, Chi
cagoje.

Filmų Įvairumai
STASE SEMRNIENft

Tampriai susuktas kriminalinis filmas

“CHINATOWN“ yra pirmasis 
filmas, režisieriaus Roman Polans- 
kio pastatytas po jo mažai maty
tos Makbeto versijos, ir jis yra 
(■'fipriai ir gerai susuktas. Savo in
triguojančiu pastatymu filmas pri
mena Alfredo Hitchcocko krimina
linius filmus, kur už kiekvieno po
sūkio laukia netikėtumai, o pabaiga 
visad stebinanti. Jack Nicholson ir 
Faye Dunaway yra svarbiausiose 
rolėse: pirmasis detektyvas, o ant
roji — turtinga našlė. ApHnk juo
du ir pinasi pilnas nostalgijos ir 
kvapą užimančių nelauktinumų pa
sakojimas.

Veiksmas vyksta Los Angeles 
mieste 1930 m. pradžioje. Pas de- 
Mrtyvą ateina ‘‘Mrs. Mulwray” ir 
pasamdo jj pasekti jos vyrą. Pasta
rasis yra elektros jėgainės ir van
dens departamento vyr. inžinierius. 
Kai detektyvui pasiseka surasti 
inžinieriaus “meilės istorijėlę”, ku
ri patenka į laikraščius, atsiranda 
tikroji žmona, .žadanti traukti už

tai atsakomybėn. Inžinierių randa 
nuskendusį, ir detektyvas įsitiki
nęs, kad tai žmogžudystė. Įsipina 
ir našlės galingasis, kadaise buvęs 
vyro partneris, turtuolis tėvas. 
Juo tolyn, tuo labiau intriga tirštė
ja, bet ją čia išduoti būtų tikras 
nusikaltimas.

Režisūra labai stipri, tik Polans- 
kis per daug pamėgęs žiaurumus, 
peilius ir kraują. Jau ir seniau jam 
galima buvo tai be sąžinės grau- 
mo prikišti. Nei jo žmonos — akto
rės Sharon Tate gyvenime žiauri 
mirtis nuo grubaus žmogžudžio 
rankos jo nuo to neatbaidė. O šia
me filme jis net pats kaip mažas 
žmogelis su peiliu trumpam filme 
pasirodo.

Milijonieriaus tėvo rolėje gerai 
apšlifuotą, pilnai išbaigtą portretą 
gražiai perdavė veteranas John 
Huston.

Visų aktorių vaidyba, įskaitant 
ir Dunaway, lygiai kaip ir režisū
ra, tikrai aukštos klasės.

I

i

CHAGALLJ
Ligi šiol Chicagos miesto cent

ras didžiavosi įvairiai apkalba
ma milžiniška Pablo Picasso plie
no skulptūra. Nežiūrint įvairiau- 

jSių jos komentarų, vis tiek ji bu- 
|Vo tebėra pasilikus ir šio did
miesčio tiesiog turistine atrakci- 

jja. Viešąjį dėmesį menui Chica-; 
. gos miestas pademonstravo ir vėl, 
kai rugsėjo 27 d. First National 
Plazoje buvo atidengta milžiniš
ka mozaika kito šių dienų meno 
garsenybės Mare Chagallio. Ati
darymo iškilmėse dalyvavo pats, 
iš Paryžiaus atskridęs, 87 metų 
dailininkas ir neaprėpiami -tūks
tančiai čikagiečių. Šią puikią, su 
fontanais ir žalumynais išplanuo
tą aikštę dabar puoš dar 70 pėdų 
ilgio ir keturių sienų mozaika, 
pavadinta “Metų laikai”. Tai ta 
pati senoji tema, atėjusi per grai
ką Hesiodą, per romėną Vergilijų 
ir per lietuvį Donelaitį ilki mūsų 
laikų, iki Chicagos Chagallio. Ste
bint šiuos Chagallio “Metų lai
kus”, tuoj pat prisimena ir Done
laitis: virš Chagallio pavasario, 
vasaros, rudenio ir žiemos kompo
zicijų taipgi dominuoja dinamiš
koji Donelaičio saulė, ji ir šioje 
mozaikoje, atkopdama budina 
svietą ir ant dangaus išgiędrinto 
sėdėdama žaidžia. Net ir tie lau
kų darbai visai kaip pas Donelai
tį, atliekami ne su kombainais Ir 
traktoriais, o su dalgiais ir pjau
tuvais. Žodžiu, kiekvienam yra

LIETUVIŠKU EKSLIBRISU 
PARODA CHICAGOS

BIBLIOTEKOJE
Chicagos miesto bibliotekos 

centriniuose rūmuose (prie Mi- 
chigan Avė., tarp Washington ir 
Randolph gatvių) visą spalio 
mėn. vyksta plataus masto šian-j 
dieninių lietuviškųjų ekslibrisų 
paroda. Ekslibrisai daugiau kaip 
40 dabarties lietuvių dailininkų; 
eksponuoti pirmajame bibliotekos 
aukšte, pagrindiniame koridoriu
je, kuriame paprastai visada 
vyksta kokios nors 'parodos. Lie
tuviškųjų ekslibrisų parodoj išsta
tyta per 400. Šos rūšies meno spe
cialistų bei kolekcionierių mūsų 
ekslibrisai yra labai vertinami ir 
renkami. Ekslibrisų kūrimas ir jų 
naudojimas ypač šiuo metu yra 
'paplitęs okupuotoje Lietuvoje. 
Mažiau ekslibrisai yra prigiję išei
vijoje, bet ir čia yra padaryta gra-| ninku”. Jo sudarytoji “Graži His- 
žių ir geros vertės darbų. Chica- toria api kantriwa Heleną”, 
gos centrinėje bibliotekoje čia mi
nimoje 'parodoje yra dabar išsta
tyti įdomiausi tiek Lietuvoje, tiek 
išeivijoje sukurtų ekslibristų pa-

lietuvių 
nudirbo

60 M. KAI MIRĖ AUG. ZAICAS
Pereito šimtmečio antrojoj 

pusėje daug Amerikos 
kultūrinėje dirvoje
pranciškonas broliukas Augusti
nas Zaicas, gimęs Balbieriškyje, 
miręs Teutopoly, III. 1914 m. rūgs. 
3 d., taigi — prieš 60 metų. 1872 
m. atvykęs į JAV, jis apsigyveno 
netoli Shenandoah, Pa, čia dirb
damas anglių kasyklose mokė 
žmones, saike pamokslus, vertė 
knygas į lietuvių kalbą. Jis 1877 
m. suorganizavo pirmąją lietuvių 
Sv. Juozapo pašalpinę draugiją, 
parašė jai lietuviškus įstatus.

Jis buvo vienas iš pirmojo lie
tuvių laikraščio “Gazietos Lietu- 
viszkos” kūrėjų, daug rašė į vėliau 
pradėjusią eiti “Wienybę Lietuv-

iš
spausdinta Chicagoje 1880 m„ bu
vo viena iŠ pirmųjų populiares
nių lietuviškų knygų išeivijoje. (3 
panašių veikalų jis parūpino

Nuo
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki

Vi %
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

4 Years Savings 
Certificates 

Minimum $5,000.

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS | LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

Detalė iš Mare Chagallio mozaikos 
First National Plazoje, Chicagoj.

daug. Daug rūpinosi įsteigti JAV- 
se lietuvišką vienuolyną. Tai įdo
mi asmenybė, ir reikėtų daugiau 
apie j'į spaudoje rašyti.

MOTERŲ DAILĖS PARODA 
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZIEJUJE, CHICAGOJE

Muziejaus patalpose šiuo me
tu vyksta Lietuvių -amerikiečių 
moterų dailininkių draugijos pa
roda. Išstatyti šių mūsų daili

ninkių darbai: Vandos Balukienės 
Aleksandros Navickaitės - Bod- 
ner, Janinos Menkutės - Marles, 
Seselės Mercedes, Jadvygos 
Paukštienės ir Magdalenos Bi
rutės Stankūnienės. Paroda tęsis 
iiki spalio 15 d. Lankymo valan
dos visas septynias savaitės die
nas nuo 1 vai. iki 4 vai. 30 min.
popiet.

NIXONO MEMUARAI
Buvęs prezidentas Nixonas susi

tarė su Warner leidykla, kad ji iš
leis jo memuarus. Koks honora
ras už juos — neskelbiama. Lei
dykla tikisi gauti didžiąją rank
raščių dalį pusantrų metų laiko
tarpy.
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FRANK’S I V and RADIO,. INC.

Laidotuvių Direktoriai

RADIO IR STEREO APARATŲ' PARDAVIMAS (B TAISYMAS 
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TRYS MODERNIŠKOS
AJR-CONDinONED KOPLYČIOS

KABINOMS VIETA 
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai 

TRYS MODERNIOS KOPPLYČIOS 
4330 South California Avenue

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

Telefonas YArds 7-1741

Dviejų kortininkų nuotykiai

Kitas filmas "CALIFORNIA 
SPLIT", lygiai kaip ir aukščiau 
minėtas, yra smarkiai amerikiečių 
kritikų pašlovintas ir keturiom 
žvaigždutėm atžymėtas. Tačiau 
tiems, kurie kortų “mene’’ nenusi
mano (lygiai kaip ir čia rašančio
ji), vargiai ar patiks ir per daug 
entuziazmo filmui neparodys.

Dvejetas tipų susitinka Kalifor- 
'ijos lošimo klube, abu Įsigeria, 
vienas išlošia, nežiūrint didelių 
ginčų su kitu nepažįstamu lošėju. 
O vėliau abu tampa draugais. Nū, 
ir prasideda jų odisėja per lošimo 
klubus ir, kaip ruletėj, azartiniai ri 
tąsi jų nuotykiai. Ir taip jiedu ke
liauja per savo mažą pasaulį ir, sa
kytume, visai plokščią, kaip vieną 
tų, iš žemėlapio paimtų, prieš Ko
lumbo laikus.

“California Spltt” yra nepapras
tai juokingas, vietomis ciniškas 
naujas Roberto Altmano filmas. 
Jis yra stipresnis už jo išgarsėjusi 

filmą.
Filmo herojai JBill ir Charlie yra

puikiai perduoti gabių žvaigždžių 
George Segal ir Elliott Gould. Jie 
taip natūraliai suvaidino, lyg tik
rai ir gyvenime tik kortomis tegy
ventų.

Einant su “herojais’’ per barus 
į Laa Vegas, su abejotinos re
putacijos jų draugėmis, žemyn ir 
aukštyn, per jų pralaimėjimus ir 
laimėjimus, paprastam žiūrovui ne
labai bus suprantamas jų “alkoho
linis’’ palinkimas į lošimą.
Tačiau, atrodo, režisierius Altman 

(laikomas vienas geriausių ameri
kiečių režisierių) norėjo šiuo fil
mu pasakyti kur kas daugiau, nei 
susukti komediją apie kortų loši
mą. Jis mus įtraukia į amerikiečių 
jau ne tik slogutį, bet baisų košma
rą. Ir visi pakeliui sutikti žmonės 
atrodo tikri ir elgiasi natūraliai. 
Gaunasi aiškus dokumentinio filmo 
vaizdas. Ir žiūrovas pajunta net 
burnoje blogą skonį, lyg jis kartu 
būtų prirūkytame antros rūšies ka
line ankstyvą rytą. Tiktai vyrės 
niemu — nuo 18 m. amžiaus.

VYRIAUSIA ĮSTAIGA; 177fi BROADVVAY, NEVV YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-6590 ; 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntimų pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated wlth PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus būtame, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėie įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

MŪSŲ
Allentown, Pa. — 126 TUghman Street ............. .
Baltinote 31, MiL — 1900 Fleet Street ...................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .., 
Buffalo 12, N. Y. __ 701 Fillmore Avenue ..... ___
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .....
Chicago, ŪL 60629 — 2608 VVest 69 Street ______
Chicago, BI. 60609 — 1855 VVest 47 Street ........ .
Cleveiand 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ... 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .., 
Farnringdale, N. J. — Freewood Acres Rt 9 .........
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue .., 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ... 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Newark, N. J. — 378 Market Street ............. ......
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ............
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ............
Philadelphia 23. Pa. — 631 W. Girard Avenue ................ ....._ .............
Phoenbt, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy„.... ....... ...........
Rahway, N. J. — 47 East Milto n Avenue ................... . ........ . ......... .
Silver Springs, Md. 20910 — 961 Bonifant St ..........................-...............
South Rlver, N. J. — 41 Whitehead Avenue .............................. . .....
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 MarceBus Street ....„............................ .
Trenton 10, N. J. — 11S2 Deotz Avenue ............................... ...........................
Uties, N. Y. — 963 Bleeker Street _____________________________ ___

ipeee«<

..... 435-1654

..... 342-4240

..... 467-6465

..... 895-0700

....  486-2818

..... 925-2787

....  376-6755

....  771-0696

....  365-6780

....  363-0494

.... 365-6740

....  249-6210

....  385-6550

....  642-2452

.... 674-1540

....  475-7430
... 769-4507
602-042-8770
.... 381-8800
301-587-5777
.„... 257-6320
....  475-9746
....  392-0306
---  732-7476

.STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS.
2314 W. 23rd PLACE , Tel. Vlrginia 7-6872
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11023 Southwest Hightvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-39
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RUDENS MELODIJOS
Rudenį, net ir mieste gyve

nant, tenka užgirsti įvairių melo
dijų. Ne tik seniau, kada Stasys 
Tamulaitis rašė knygą “Rudens 
melodijos”, bet ir šiais laikais 
įvairių rudeniškų melodijų apstu. 
Ir ne taip jau labai darnių ir ža
vių. Melodijos, taip sakant, lyg 
ir į audreles pasinešusios. Tokie 
pūstelėjimai medžių šakų nelau
kia ir tikro rudens neatneša. Va, 
VI. Ramojus “Dirvoje” ir “Tėv. 
Žiburiuose” rudenišku vėju, nors 
dar ir vasariškai nusiteikęs, pūs
telėjo Pasaulio Lietuvių bend
ruomenės linkui, kad ši lituanis
tinę studentų stovyklą ne visu 
šimtu procentų nuo vėjų ir lietų 
uždengė, kai šie stovyklavo ir lie- 
tuviavo netoli Clevelando. PLB 
pirm. į tuos rudeniškus žurnalis
to papūtimus reagavo naujais vė
jais, taip sakant, pūtė atgal, ir 
nebežinia, kas kur ką nupūtė, tik 
šiose rudens melodijose buvo aiš
ku, kad studentai per daug ne
nukentėjo.

Rudens melodijų, kaip ir visa
da, apstu ir politikoj, ne tik vi- 
suumenniuose ar kultūriniuose 
laukuose. Štai, vis dar tebesikau- 
na Cicero ir Marąuette Parko LB 
apylinkės. Rudeniški vėjai tebe- 
siaučia valdybose ir kyla rudeni
niai sūkuriai, besistengiant veik
ti. Valdybų padvigubėjimas, kaip 
kuinus nuo kojų nuvarys koloni
jų gyventojus įvairiais parengi
mais. Žodžiu, rudeninės melodi
jos ne taip jau visiems neša svei
katą. |

Ne visai jau taip švelnios me
lodijos pučia ir kokioje Čiurlionio 
galerijoj, bet reikia tikėtis, kad 
didelių audrų nebus, nes Čiurlio
nio galerijos vadoįvybę sudaro 
penkios moterys.

Su rudeniu prasidėjo vėl rude
niškos melodijos dėl vadovėlio 
apie brangius tėvelių namus. 
“Naujienose” Stasys JuŠkėnas 
parašė, kad vadovėlis “Nameliai 
mano brangūs”, gi šiaip tie na
meliai yra “Tėvų nameliai bran
gūs”, bet mes manome, kad tei
singesnis pavadinimas yra St. 
Juškėno, nes tėvų nameliai seni, 
o nameliai mano, tai jau rezi
dencija. Dėl to vadovėlio rude
niškom melodijom tebeskam
bant, tenka pasakyti, kad šiau
rūs vėjai jau net ir vadovėlio pa
vadinimus sumaišė. Mes many
tume, kad “Mano nameliai 
brangūs” yra daug pozityvesnis 
pavadinimas. Kas ten tėvų name
liai su šiaudiniu stogu, prieš 
mano su baseinais, balkonais ir 
verandomis. Šiaip jau būtų gera, 
kad nors bent pavadinimą vado
vėlio kritikai kaip nors atsimin
tų.

patekėjimus”. Saulė yra saulė, 
jos jau labai nenugalėsi audro
mis, ale vis tiek melodijos nebu
vo linksmos. Tame pačiame žur
nale Jankutė pūstelėjo į Pūkėle- 
vičiūtės “Naujųjų metų istoriją”. 
Taigi, vis moterys. Ir nenuosta
bu, nes visi uraganai moteriškais 
vardais vadinami.

Rudens melodijomis nuaidėjo 
ir buldozeriais apipavidalinta 
dailininkų paroda Maskvoje. Gai
la, kad dailininkai “Gimtajame 
krašte” pasidžiaugę okupuotos 
Lietuvos dailės puoselėjimu, nie
ko nepasakė, ar jų pačių kūriniai 
verti buldozerio, ar ne.

IS PUOTOS ĮSPŪDŽIŲ

“Puotavome erdvioje palapi
nėje Salia namo. Stalai žvilgėjo 
baltomis staldengtėmis ir žydė
jo dailiai dailiai sutaisytomis 
rudenio gėlėmis. Tie stalai linko 
nuo kelių rūšių mėsų, skanėstų, 
gėrimų...

paškutinis kalbą sakė Ka
zio Valaičio kolega ir kaimynas 
Povilas Vaitiekūnas. Ir mačiau 
jį dar stovintį, ir girdėjau jo 
žodžius, bet ką jis kalbėjo, tai 
jau nė žodžio nebeprisimenu”.

Alfonsas Nakas,

LAZDA IR BENDRADARBIAI
Grasilda Reinytė “Drauge”

aiškina direkt. J. Masilioniui,

Rudens melodijomis nuskam-
kodėl Dainavoje nebuvo išleis
tas didesnio masto laikraštėlis.

Žmogus ir kūryba
— Tai, ką vienas muzikas kal

ba apie kitą, gali pasakyti ir ne 
muzikas.

— Poetai kaip vaikai, sėdėda
mi už savo rašomojo stalo, kojo
mis žemės nesiekia.

— Yra tokių silpnų pjesių, 
kad jos negali nulipti nuo sce
nos.

— Šnabžtelėk apie užsimoji
mus priešams, tegu jie, jas įgy
vendindami, nusisuka sprandus.

— Galėjo būti ir blogiau, prie 
šas galėjo tapti tavo draugu.

— Tikras priešas tavęs neap
leis. S. Lecas

RIMČIAUSI MOMENTAI
Vyras rimčiausias, kai skuta

si.
Moteris — kai tepa antakius. 
Literatas — kai skaičiuoja ho

norarą.
Medžiotojas — kai aiškina, 

kodėl nepataikė.
Baro lankytojas — išgėręs 

pirmą pastiprintą.
Tapytojas — kai kritikuoja 

kolegą.
KUO AMERIKIEČIAI 

MAITINASI
“Visi žinome, kad šio krašto 

viskuo pertekę žmonės niekais 
minta. Juk jie pūkinę duoną 
valgo, jie dažytą vandenį geria 
ir nuo rūgusio pieno į kitą gat
vės pusę bėga. O jau gardžiau- 
sios ir sveikiausios duonos nė 
su pinigu amerikiečiui (dabar 
ir lietuviukui) neįpirši”.

Dr. J. Adomavičius, 
“Drauge" 1974. IX.10.

Vienas berniukas sako kitam: “Mano tėtis gali kovoti su tigru, skristi 
lėktuvu, sutaisyti kompiuterį, bet dažniausia jis neša lauk šiukšles.”

BENDRUOMENININKO DARBAI IR ŽYGIAI

NEVERKĖ
1 “Paskaita man labai pati

ko, ir išniekintam Leninui netu
riu nė vienos ašaros”.

Alf. Nakas
KAZIN AR TIKRAI 

TAIP BLOGAI?
Amerikos Lietuvių kongre

sas neatneša naujų jėgų nau
jiems Lietuvos laisvinimo žy
giams”.

Amerikos Lietuvių kongreso 
programa, 191m.

EFEKTINGA MEDŽIAGA
“Reikia stebėtis, kad po 50- 

ties su viršum metų Kremliaus 
dinozaurų kaušuose vis dar kun
kuliuoja ta pati revoliucinė der
va”. Pr. V.

bėjo ir poeto, pasisakiusio, kad jis Esą:. “Ieškojome “lengvesnių” 
labai mėgsta pavasarius, nusku-j rašinėlių, bet kaip gali žmogų 
bėjimas atsigerti iš Poezijos pa- priversti įduoti ką nors? Nagi, 
vasario griovelio.

Žodžiu, rudenio melodijoms 
skambant, galima kartais pasva
joti, kaip įsteigti naują krautuvę, 
kurioj būtų galima patriotams 
pardavinėti lazdas, mušti savo 
artimą dėl meilės tėvynei.

S. G.

jam neduosi lazda per galvą, 
jeigu nieko neįteiks!”

RIMTAS ARGUMENTAS
Alimentų byloje gražuolė su 

kūdikiu ant rankų į teisėjo už
klausimą, ar ji esanti tikra dėl 
šio savo kūdikio tėvo:

— Dėl visa ko aš čia turiu 
ištisą sąrašą visų įtariamų, ku
riuos visus iš eilės reikėtų dorai 
prigriebti.

AUKSAS IR PELENAI
“* ■ • -■' ’ i“' ■ ■1 ’ • '

“Mano kritikines pretenzijas 
vis daugiau kankina nekompe
tentingumo ir diletantizmo gelt
ligė. Nenuostabu, nes, per 35 
metus beveik nuolat domėdama
sis literatūra ir jos vertinimo 
būdais, pagaliau įsitikinau, kad 
vig mažiau begaliu atskirti, kur 
auksas, o kur pelenai, kas “gra
žu” ir kas “negražu”.

Bronys Raila, 
Laumių juostoj,, 251 psl.

— Aš niekad neatplėšiu vyro 
laiškų, išskyrus šį, kadangi ant jo 
buvo užrašyta “asmeniškai”.

gino eiti į krikštynas, griežtai 
pasipriešinau, nes tą pačią po
pietę turėjo įvykti kariuomenės 
šventės minėjimas. Leokadija 
pyktelėjo, tačiau leidosi nutem
piama į Lietuvių Namus. Nie
kuomet neišblės iš atminties tas 
šviesus vakaras, kai po ilgos 
pertraukos vėl sėdėjau savų tau- 

> tiečių tarpe ir stebėjau minėji- 
jimo programą. Jau po pirmo 
programos numerio velnioniškai 
norėjau sprukti į kioską, iš ku
rio sklido pažįstami kiosko ve
dėjos bei jos vyro balsai ir 
skambėjo stiklai. Bet šiaip taip 
ištvėriau. Kai po keturių valan
dų išėjau iš salės, jaučiausi lai
mingas, patenkintas ir išdidus, 
lyg kovoje dėl lietuvybės Vyčio 

| Kryžių nubipelnęs. Žmona, pasi
rodo, neiškentėjo ir po pirmo 
pusvalandžio išvažiavo į krikš
tynas.

SPYGUUOTINE ENCIKLOPEDIJA
Režisierius — uošvė, gyvenan-

Rudens melodijomis pasireiš
kė ir recenzijinis pasaulis. Štai, 
“Laiškuose Lietuviams” Eglė 
Juodvalkytė šiauriniu vėju, ne 
taip jau labai melodingai, pūste
lėjo į Švabaitės “Septynis saulės

Mada — nuolatinius pergyve
nimus pergyvenanti ponia.

Manekenas — grožiui atsto
vaujanti baidyklė.

Mecenatas — tėvas, sūnui nu
pirkęs motociklą.

Meteoras — žvaigždė, kuri ne
turėjo protekcijos, kad ją kas 
apsaugotų nuo kritimo.

Mikrofonas — kantriausias 
klausytojas.

Našlya — vargšas kandida
tas įsigyti dar vieną uošvienę.

Nosis — prietaisas, kurio 
80%' naudojama kvėpavimui, 
10% uostymui ir 10% kišimui- 
si į ne savo reikalus.

Optimistas — žmogus, kuris 
daro tai, ką tu tik galvoji dary
ti.

Operetė — opera koketė.
Oratorius — žodžių šaltinis, 

papildomas vandeniu iš padėto 
ant stalo indo.

Opera — vieta, kur budelis, 
prieš nukirsdamas aukai galvą, 
dar su ja padainuoja.

Paauglys — jaunuolis, turįs 
du tarnus — tėtį ir mamą.

Pabaigtuvės — geriausiai or
ganizuota darbo dalis.

Padėjėjas — sargas, padedąs 
išnešti vogtus daiktus.

Recenzija — autoriaus išren
giamas visuomenės akivaizdoje.

ti kartu su jaunavedžiais.
Senatvė — toks metas, kai vy

ras restorane pirmą žvilgsnį me
ta į valgiaraštį, o ne į padavėją.

Televizija daiktas, kuris 
ryja laiką.

Testamentas — paskutinis 
žmogaus noras įtikti artimie
siems.

Taurelė — mažiausias indas, 
kuriame gali prigerti žmogus.

Tėvai — šokėjai pagal vaikų 
muziką.

Tribūna — vieta, kur galima 
netrukdomai pakalbėti.

šykštuolis — namų savinin
kas, kuris nelaiko šnus, bet, kai 
reikia, pats loja.

Kai tu ginčijiesi su kvailiu, žinok, kad ir jis taip pat galvoja.

KUR DĖTI ŽEMĘ

Vienas žmogelis, iškasęs savo 
kieme šulinį, nebežino kur dėti 
žemes. Jis pasiteiravo pas kaimy
ną.

— Iškask kitą šulinį ir į jį ga
lėsi supilti pirmojo žemes, — pa
tarė kaimynas.

NUBAUSTOJI
Vyras, mubiejuje, apžiūrinėda

mas antikinės moters statulą su 
nulaužtom abiem rankom, sako 
savo žmonai:

— Man regis, kad ji, būdama 
gyva, mėgdavo kraustyti savo vy- * 
ro kišenes.

BAIMĖ

Du leopardai valkiojosi po miš
ką ir kažkaip įslinko į bakūžę. Jo
je ant grindų tįsojo leopardo kai
lis.

— Ar žinai kas čia! — paklau
sė vienas leopardas antrąjį.

Tas žvilgtelėjo į kailį, sudrebė
jo ir išsigandęs sušnibždėjo: *

— Bėkim! Čia mano uošvė.

A. Šeikis Australijos “Tėviš
kės Aiduose” paskelbė pasi
sakymą, kaip jis tapęs bendruo- 
menininku. Kadangi tai labai es
minis prisipažinimas, mes šią 
garbingą ir graudžią istoriją su
trumpintai perspausdinam. O 
buvo taip:

“Į lietuviškumo apraiškas mū
sų apylinkėje žiūrėjau pro pirš
tus, kol neišgirdau įžymaus pa- 
kaitininko p. Kalbėno. Jo žo
džiai, plaką nutautimą, buvo to
kie įtaigūs ir tokie čaižūs, jog 
aš pasijutau vos ne nuogas ir 
plakamas už ligšiolinį nesidomė- 
jimą lietuvybe ir jos išlaikymu.

Tą vikarą atlietuvėjimo kryp
timi dar nespėjau nužengti nė 
vieno žingsnio, tačiau planą su
sidariau gana konkretų ir deta
lų. Lankysiu visus parengimus 
Lietuvių Namuose, skaitysiu le
galią ir pogrindinę Australijos 
lietuvių spaudą, iš Napoleono 
Butkūno pirksiu lietuviškas kny
gas ir plokšteles, bažnyčioje į 
lėkštę vietoje variokų mesiu si
dabrines monetas, susimokėsiu I viškais 

j solidarumo mokestį, duosiu Lie- žmona neretai apsibardavo, bet 
tuvių namams ir parapijos išlai- aš ją nuramindavau, kad tas 

I kymui, lankysiu susirinkimus ir, darbas — lietuvybės labui. Tik 
vieną kartą, kai parnešiau namo 
už iš “Talkos”, bankelio pasisko
lintus pinigus nupirkęs tris vie
nos dailininkės paveikslus, Leo
kadija, juos pamačius, mane ap
dovanojo trinus antausiais.

Priartėjo Leokadijos gimimo 
diena. Aš įteikiau jai “Mūsų 
Lietuvos” tomą.

Toliau buvo lengva. Sekan
čiais metais buvau išrinktas į 
penkių organizacijų valdybas. 

! Visą laisvalaikį praleidau lietu- 
visuomenės reikalais.

jei kas pasiūlys, neatsisakysiu 
būti renkamas į bet kokią val
dybą.

Ir kai sekantį kartą žmona ra-

ŠIŲ LAIKŲ MERGAITES
Toronto “Star” žurnalistas 

Gary Lautens pasakoja, kad 
prieš keletą dienų jo žmona pa
šnibždėjusi į ausį taip, kad jo, 
kaip tėvo, akyse pasirodžiusios 
ašaros.

— Tavo duktė nori pradurti 
savo ausis, — paporinusi žmona.

—Tu turi galvoj mūsų mažy
tę Janę? — apsiašarojęs Lau- 
tensas paklausęs. — Juk ji tik 
vakar šokinėjo per virvutę ga
ražo prieangyje, nešiojosi ran
kutėse ir liūliavo skudurinę lė 
lę ir dar vis mokėsi, kaip pačiai 
užrišti batų raištelius. O dabar 
— jau ausyse skylutes reikia 
pradurti?

— Taip. Tai toji pati Janė. Ką 
tu į tai?...

— Betgi ji yra tik kūdikis, — 
užprotestavo tėvas. — Tai pra
bėgo gal nedaugiau, kaip vieneri 
metai, aš keisdavau jos vystyk
lus, vedžiodavau ją už rankutės, 
švelniai dauždavau per nugary
tę, kad atsirūgtų, iščiulpusi pie
no bonkelę ir t. t.

— Eik jau, eik! Janė juk yra 
dvylikos metų! Be to, nei tu 
keisdavai jos vystyklų, nei ką. 
Tai mano buvo darbas, — atsa
kė žmona.

— Janė vis tiek per jauna ba
dyti savo ausis.

—- Jos draugė — Karina pri
žadėjusi jai ausų skylutes iš
durti.

— Betgi subadytos ausys — 
tik pradžia. Paskui ateis laikas 
ir lopytam džinėm, gitaros bler
biantiems garsam, pasimaty
mams su berniokais, virveli
niams maudymosi kostiumams, 
prenumeravimui “Cosmopoli- 
tan”, žalių akių atspalviam ir 
t. t. O kur būsiąs galas — vie-

nas Dievas težinąs.
— Dabar ji tenorinti tik pra

durtų ausų. Tu gi žinai, mano 
ausys irgi pradurtos, — patei
sinusi žmona.

Tai žinau. Bet kai tu pradū- 
rei savo ausis, buvai jau 20-ties 
metų ir buvai beištekanti už 
manęs, Tu buvai jau suaugusi. 
Ar tu gali įsivaizduoti, kas atsi
tiks tada, jeigu Janė su pradur
tom ausim Ir su vėriniais ausy
se ims muštis su savo broliais ir 
anie pirštais užkabins už tų vė
rinių? Tada jie perplėš jos au
sis ir toliau, ko gero, gal ligi 
juosmens.

— Aš galvoju, kad tu esi tei
sus, — pagaliau nusileidusi 
žmona, — bet aš noriu sužinoti 
konkrečią tavo nuomonę dar 
prieš tai, kada tau teks šnekė
tis su pačia Jane. Ji stovi ko
ridoriuje ir laukia.

— Ir ką aš jai turėčiau pasa
kyti?

— Esi tėvas ir turi žinoti, ką 
pasakyt...

— Okay, pasakyk, kad ateitų 
pas mane.

Po dvidešimties minučių po- 
kabio su dukterim Lautensas 
turėjęs pasakyti žmonai ir blo
gų, ir gerų žinių.

Blogos žinios, kad tėvas turė
jęs nusileisti ir leidęs dukteriai 
ausig susibadyti, o geros?

— Kaip “kompensaciją” tė
vui Janė pasižadėjusi netekėti 
už vyro mažiausia ligi 13 pilnų 
metų amžiaus.

Pagaliau su džiaugsmu Lau
tensas pasigyręs žmonai:

— Aš visuomet esu kietas de
rybininkas.

Paruošė pr. alš.

' * ŠERI ES f

j susirinkimą išvažiavau aš vie
nas

O kartą pasakiau:
— Leokadija, nusprendžiau 4 

parduoti televiziją, nes ten nie
ko lietuviško nėra, o gautus pi
nigus paaukosiu Lietuvių Namų 
salės remontui.

— Jau visai išprotėja!! — te- 
pratarė žmona.

Televizijos parduoti nespėjau, 
nes vieną vakarą, vėlokai grįėęs

O kur žadėtoji medžiaga jg posėdžio, radau tuščius na-* ___ ____ >
,. Tik 

krūva senų lietuviškų laikraš-

balinei suknelei? — virpančio- muB Nebuvo i_/ 
mis rankomis priėmusi dovaną, nei 'televizijos, nei baldų, 
paklausė žmona.

—Lietuviška knyga yra daug čiU komplektų, organizacijų by- 
daug vertingesnė ir išliks kur 
kas ilgiau už greit iš mados iš
einančias sukneles, — atkirtau.

— Ką pakvietei vakarienei?
— Brangioji, pagėrimo ir va

karienės nebus. Vietoj to eisime lėsiu pasišvęsti darbui, kuriam
į Lietuvių klubo metinį susirin- mane pažadino įžymus mūsų pa-w 
kimą, — pasakiau ir tarsi tyru skaitininkas p. Kalbėnas. 
Lietuvos šaltinio vandeniu apsi-i Tas pats p. Kalbėnas, pag ku- 
mazgojau sielą. I rį, kaip paskui sužinojau, persi-

— Mulkis! — ištarė žmona, ir kėlė gyventi mano žmona.

los ir trys mano pirkti paveiks
lai ant sienos.

Iš pradžių buvo labai nyku, 
bet greit apsipratau ir net apsi
džiaugiau, kad netrukdomas ga-

“Šluotos” piešinyje matyti, kam tenka vykdant komunistinę statybą
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