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Šiame numery

Pratęsti kūrybinį kelią laisvėje. 
Vysk. M. Valančiaus mirties 
šimtmečiui: palyginimai ir 
samprotavimai.
VI. Jakubėnas apie 
"Meilės dainą".
Kelios mintys. Vasariui 
praėjus.
Michelangelo 500 metų 
gimimo sukakčiai. 
Lituanistiniai darbai.
Verkti ar dirbti?

Kertinė parašte
PRATĘSTI KŪRYBINĮ KELIĄ LAISVĖJ

Vieno ryškiausių okupuotos 
Lietuvos teatro režisierių Jono 
Jurašo ir jo žmonos, literatūros 
kritikės, eseistės Aušros Marijos 
Sluckaitės - Jurašienės su sūne
liu Joriu pasiekimas laisvųjų Va
karų šiandieniniam mūsų kultū
riniam įgyvenime yra labiausiai 
pabrėžtinas faktas. Todėl ne
nuostabu, kad į žinią buvo jaut
riai ir šiltai reaguota, tiesiant 
jiems asmeniškai arba per “Mar
guti” pagalbos ranką, Balfo 
pirm. M. Rudienei lankant juos 
Vienoje ir Chicagoje jkuriant Jo
no Jurašo kūrybinei veiklai rem
ti fondą. Visu tuo Jurašai yra 
giliai sujaudinti. Šiuo metu jų 
šeima iš Vienos (Austrijos) yra 
persikėlusi į Miuncheną (Vokie
tijon). Iš ten yra gautas jų bend
ras laiškas, kuri Čia spausdina
me:
Brangūs tėvynainiai I

Pagaliau mes pasiekėme se
ka učią savo ilgos kelionės stotį. 
Nuo pat pirmųjų sunkaus iš
bandymo žingsnių mes nuolat 
jautėme .giminišką lietuvių glo
bą, rūpesti, supratimą ir pagalbą. 
Tokios prabangos mes niekuo
met neturėjome net tėvynėje, su
skaldytoje baimės, nepasitikėji
mo, abuojumo. Mūsų kelionės 
galas dar toli, tikriausiai, mes 
niekuomet nerasime savo praras
tųjų namų, tačiau viltį palaiko Ir 
stiprybės priduoda ta neapčiuo
piama širdies brolių šiluma, 
sklindanti per uždangas ir sienas. 
Nuo šiol mes jaučiamės vieno 
likimo šeimoje, nors ir praradu
sioje tėviškės žemę, blaškomi po 
pasaulį, lyg tie augalai be šak
nų, kurie kartais stipriai išsaugo 
savo ląstelių genuose didžiąją 
genties paslaptį, nei tie, kuriems 
neduota pajusti gresiančio pavo
jaus išsigimti nuodingoj dirvoje. 
Belieka tikėtis, kad nelaimė su
artina naikinamą gentį tremtyje, 
kuri kaip nešamas kryžius, kaip 
kančia taurinanti sielą.

Aš niekuomet nesitikėjau ir 
nelaukiau, kad mano kuklus po
elgis taip atsišauks brolių išei
vių širdyse. Nemaniau, kad pa
prastas žmogiško orumo pareiš
kimas gali būti prilygintas did

Vysk. M. Valančiaus mirties šimtmečiui

PALYGINIMAI IR SAMPROTAVIMAI
DR. G. VALANČIUS

Vienu ir (beveik tuo pačiu 
trumpu metu minime trejopą 
vyskupo Motiejaus Kazimiero Va- 

| lančiaus jubiliejų: gimimo, įsi- 
vyskupavimo ir mirimo. 1975 m. 
vasario mėn. 24 d. suėjo 125 me- 

i tai nuo jo konsekravimo Žemai- 
. čių vyskupu Petrapily, trys mė
nesiai be vienos savaitės vėliau 

j — 1975 m. gegužės mėn. 17 d. 
sueina 100 metų nuo jo mirties 
Kaune, ir 9 mėnesiai po to — 
1976 m. vasario mėn. 16 d. (tai
gi, Vasario 16-jąl----- 175 metai
nuo Valančiaus gimimo Salantų 
parapijos Nasrėnuose.

Žemaičiui valstiečiui vyskupas 
buvo pats didžiausias, svarbiau
sias ir aukščiausias asmuo, kokį 
jis tik bežinojo ir savo vaizduote 
pajėgė vaizduotis. Jis buvo dides
nis už patį karalių, kunigaikštį 
ir valdovą, ir nemažesnis net už 
popiežių, kuris jam buvo tik kaž
kokia nebereali ir sunkiai suvo
kiama abstrakcija. Jauno vaiko 
atmintyje liko niekuomet nebe
išdildomas vaizdas iš 1918 me
tų, kai žemaičių vyskupas Kare
vičius lankė abi manosios tėviš
kės parapijas: mamos Alsėdžius 
ir tėvo Žem. Kalvariją. Pastaro
joje buvau ir konfirmuotas su 
didžiuliu, bene visą dešimtmetį 
susikaupusiu, būriu kitų vaikų ir 
jaunuolių. Net žydai lipo ant tvo
rų ir stogų pamatyti katalikų 
vyskupo, ateinančio spalvingame 
rūbe, laiminančio abiem pusėm 
sugužėjusią minią, apsupto ir gė
lėm ir žalumynais, lydimo vė
liavų ir baltų angeliukų, pasitin
kamo chorais, orkestrais, varpais 
ir bernais ant šaunių žirgų.
Įmantriausi sveikinimo žodžiai 
kalbėjo drobėse ant žalių garbės 
vartų. Atėjo visas tautinis kaimo 
folkloras, atėjo visa pasipuošusi 
parapija ir jos gausūs kaimynai 
pasitikti savo vyskupo. Ar begali 
būti ir pats imperatorius, cezaris 
ar caras iškilmingiau sutinka
mas. Taigi, į vyskupą nepakan
ka žiūrėti kaip į paprastą mir
tingą asmenį, nes jis yra ne tik 
asmuo, o taipgi reikšmuo ir sim
bolis.

Tai asmeniškoji šio motyvo 
pusė. Žvelgtelkime į to paties 
motyvo kitą — realinę pusę. Tu
riu galvoje pačią žemaičių vys
kupiją, kaip organizaciją bei ad
ministracinį vienetą ir kaip ins
tituciją, vaidinusią didžiulės 
reikšmės vaidmenį. Vaidmenį, 
plačiai išsiliejusį užu Kat. Baž
nyčios ribų ir reikalų. Reikia at
siminti, kad po 1847 metų kon-

vyriškumui. Liūdna darosi gy- 
Įventi, kada suvoki, jog šiame 
į “Blaivaus proto” pasaulyje natū- 
, rali, laisvą žmogaus prigimtį tei
gianti reakcija gali būti traktuo- 

jjama kaip heroizmas, arba kaip 
[beprotybė — taip atsitiko anoje, 
vergystės prislėgtoje, spygliuoto
mis sienomis persmaugtoje Lie
tuvoje. Sužinoję, kad mano in- 
terview, perduotą telefonu, klau
sėsi kone visi Amerikos lietuviai, 
mes buivome sujaudinti iki šir
dies gelmių. Reiškia, tiesos žodis 
nelieka be atgarsio, lyg balsas 
šaukiantis tyruose, reiškia, gy
vi žmonių širdyse tokie ilgai 
nindžioti dalykai, kaip sąžinė, 
gailestingumas, artimo meilė. 
Pagaliau tas faktas, kad Jūs pa
galvojote ir apie tai, ar turime 
mes, pakeleiviai, duonos kąsnį, 
— taip pat byloja apie daug ką. 
Šiandien aš dėkoju, brangūs tau
tiečiai, už paramą. Gal būt, ry
toj aš galėsiu tuo pačiu atsily
ginti kitam, nelaimės ištiktajam.

Bet labiausiai aš norėčiau už
tikrinti Jus, brangūs tautiečiai, 
•kad dabar, kai aš su šeima pa
siekėme ramesnį uostą, svajojame 
kuo greičiau pradėti dirbti pagal 
savo pašaukimą ir tuo pačiu pri
sidėti savo kukliomis pajėgomis 
prie to sunkaus ir nedėkingo kul
tūrininkų darbo. Nežinia kiek 
teks užtrukti Miunchene, kol 
gausime kokius nors dokumentus, 
įgalinančius keliauti toliau. Bet 
dabar mes esame padoresnėje ap
linkoje, tarp savųjų. Esame pa
kviesti dirbti Radio Liberty lie
tuvių redakcijoje. Mano žmonai 
Aušrai, kuriai šis darbas yra ge
riau pažįstamas, siūloma nuola
tinio darbuotojo vieta, o aš ti
kiuosi gauti laisvo bendradarbio 
statusą ir tuo pačiu galimybę 
dirbti pagal profesiją. Tačiau ka
da pavyks pasiekti Ameriką, ne
žinia. Buvau labai stipriai sujau
dintas, kai sužinojau, kad Chi
cagoje net įsteigtas specialus fon
das mano profesinei pagalbai. 
To negalėjau pramatyti net sap
ne, kai dar prieš du mėnesius 
buvau kamuojamas košmariško 
sapno primenančio Kafkos "pro
cesą”. Duok Dieve, kad išsipil
dytų mūsų visų svajonės ir mes

bendromis pastangomis galėtu
me padaryti kažką reikšmingo. 
Nekantriai laukiu to momento, 
-kada galėsiu pratęsti savo kūry
binį -kelią laisvėje. Dar kartą dė
koju visiems, kurie nebuvo abe
jingi mano ir mano šeimos liki
mui.

Su karščiausiais sveikinimais 
ir linkėjimais

Jonas, Aušra ir Joris Jurašai

kordato -tarp pop. -Pijaus IX-jo ir 
Rusijos caro Mikalojaus I-jo, 
reiškia, prieš pat vysk. Motiejui 
sėdant į Žemaičių vyskupjos sos
tą, Žemaičių vyskupija užėmė 
milžinišką'teritoriją, su visa ry
tine Aukštaitija ir net Kuršu, 
kuris jau Jurgio Tiškevičiaus lai
kais popiežiaus -Urbono VIII bu
vo atiduotas su trumpa pertrau
ka Žemaičių vyskupų jurisdikci
jai 1638 metais.

Valančiaus žvaigždė lietuvių 
tautos danguje atsirado pačioje 
tamsiausioje jos istorijos naktyje, 
tarp dviejų (1831 ir 1863 metų) 
sukilimų ir žiaurios caristinės 
priespaudos siautėjimo metu. Iš 
apie pusantro milijono vyskupi
jos teritorijoj gyvenusių žmonių, 
daugiau kaip milijonas tada bu
vo žemaičiai-!>‘uviai katalikai, 
vien savo gimtąja kalba tekalbė
ję valstiečiai, kurie anuomet ir 
sudarė patį etnografinės Lietu
vos lietuviškąjį nugarkaulį. Ki
tos dvi Lietuvos vyskupijos, Vil
niaus ir Seinų, anuomet kalbiš
kai jau nebebuvo ištisai lietuviš
kos, o lenkiškumu labai praskies
tos.

Taigi, Valančiaus laikais Že
maičių vyskupija kalbiškai ir 
tautinio susipratimo atžvilgiu ir 
buvo tikroji Lietuva — Lituania 
propria. O jos vyskupas de facto 
buvo tartum XIX-jo amžiaus Lie
tuvos karalius ir valdovas. Kas 
kitas tokiu begalėjo tada būti? 
Tokiu lietuvio valstiečio — bau
džiauninko širdžiai priimtinu 
juk negalėjo būti caras, Valan
čiaus amžininkai Mikalojus I ir 
Aleksandras II, tegu sau ir turin
tieji fizinę galią jį valdyti. Šios 
aplinkybės negalima išleisti iš 
akių, Valančiaus darbus bei nuo
pelnus lietuvių tautai vertinant. 
Jo darbų ir nuopelnų dimensijos 
neturi analogijos. Tų darbų plo
tis ir gylis matuotinas kitokiais 
matais, kurie netinka kitų veikė
jų darbams matuoti. Darbams 
žmonių, kurie nėra vyskupai.

Dėl to netikslus tėra ir gana 
dažnas bandymas Valančiaus 
darbus ir nuopelnus rikiuoti tų

Namas Varniuose, kuriame gyveno Ir dirbo vyskupas Motiejus Valančius. (U Br. Kviklio archyvo)

Vyskupas Motiejus Valančius (1801. IL 16 — 1875. V. 17)

pačių dimensijų paralelėje, kaip 
ir pavyzdžiui darbus bei nuopel
nus tautai Basanavičiaus ar Ku
dirkos. Šie vertingi visai kitu po
žiūriu ir kitokiu masteliu. Ar ga
lėjo, pavyzdžiui, koks nors An
tanas Strazdelis ar Laurynas 
Ivinskis vienerių metų bėgyje 
šimtinę tūkstančių gerokai išge
riančių vyrų padaryti nebegerian
čiais blaivininkais? Arba labai 
trumpu laiku tiek pat beraščių- 
analfabetų išmokyti skaityti lie
tuvišką raštą? Jokios “Aušros” ir 
jokie “Varpai” to negalėjo pa
siekti, į panašaus masto dimen
sijas pakilti. Dėl to šiuo požiū
riu Strazdai, Ivinskiai, Basana
vičiai, Kudirkos nė neįmanu vie

non rikiuotėn rikiuoti su Valan
čium. Kazio Binkio žodžiais ta
riant, “Valančius išmokė lietu
vius skaityti ir jie skaityti nebe- 
pamiršo”. Išmokė ne vieną ku
rią parapiją, bet visą Lietuvą.

Valančiaus veikla nesiribojo 
tik švietimu ir blaivinimu. Jo 
įtaka, kaip rašo Vacį. Biržiška, 
“prasiskverbė f visas Lietuvos vie
šojo gyvenimo sritis. Visose jis 
savarankiškai pasireiškė ir .tuo 
būdu visai Lietuvos XIX-jo am
žiaus istorijai uždėjo savo valan- 
činį antspaudą. Tuo laiku ap
skritai neturėjome kito asmens, 
kurį būtume galėję greta jo pa
statyti”. Čia cituojamojo garbei 
reikia pabrėžti, kad agnostikui

bei socialistui nebuvo jau taip 
paprasta ir lengva būti didžiai 
objektyviu aukšto katalikų dva
sininko atžvilgiu. Ne be skausmo 
šią sąžinės metamorfozę teko iš
gyventi, kol “cicilikas” Biržiška 
nusileido ir prisipažino nugalė
tas mokslininko - kultūristoriko 
Biržiškos. Buvo laikas, kai pir
masis Valančių niekino ir dau- 
giaveidiiu vadino, kol antrasis 
sulaikė jo ranką ir spustelėjo ją 
ne melui, o tiesai apie vysk Mo
tiejų rašyti (plg. bibliogr. 4, 7 ir 
8). Biržiškai ypač po istoriškai 
gerai pagrįsto ir rimto istoriko 
dr. J. Stakausko atsakymo jam ' 
pasidarė nejauku ir nepatogu pa
silikti tai nerimtoje Valančiaus 
niekintojų kompanijoje su buvu
siu jo vyskupijos kunigu Dembs- 
kiu ir jau anuomet lenininio ti
po radikalu Vincu Kapsuku.

Apie Valančių rašydamas, no
riu jau pačioje pradžioje įsak
miai pabrėžti, kad bet kokiuose 
tautinės lietuvių kultūros istori
jos svarstymuose nevalia jokio
mis aplinkybėmis skaldyti religi
nių ir tautinių tos kultūros ele
mentų. Taip darant, istorinis lie
tuvių tautos ir jos kultūros veidas 
yra neleistinai žalojamas. Pabalti, 
jo kraštus lankęs ir apie juos ob
jektyviai didžiojoje Amerikos 
spaudoje rašęs Murray Seeger 
tatai puikiai suprato, įžiūrėda
mas lietuvių tautinės gyvybės 
pajėgumą bei išsilaikymo viltį 
kaip tik toje darnioje religingu
mo ir tautiškumo vienybėje. Čia 
jis randa ir lietuvių tautai dau
giau vilčių išlikti ir išsilaikyti 
kaip jos mažiesiems kaimynams, 
kuriuose šito reikšmingo bruožo 
beveik nepastebėjęs.

Štai dėl ko negalima neužsi
minti ir parapijų vaidmens, ku
rių ganytoju arba piemeniu, kaip 
jis pats save vadina Valančius iš
buvo net 25 metus, du mėnesiu 
ir tris savaites. Parapija Valan
čiaus laikais buvo ta gyvastin
goji celė, kuri ir išlaikė visos 
tautos organizmo gyvybę anuose 
tamsiosios priespaudos metuose. 
Vysk. Motiejaus pats didysis 
nuopelnas ir yra tai, kad jis tą 
tautos celę — parapiją išlaikė 
ne tik gyvą, bet padarė ją blai
vią ir dorą, išnaikino analfabe
tizmą, išmokė prie parapijų su
sitelkusius lietuvius valstiečius ir 
jų vaikus skaityti lietuvišką raš
tą, jo paties parašytą ir žemai
čiui į rankas įspraustą.

Valančiaus atveju yra taipgi 
įdomi situacija, kad jis neturi 
pradininko, neturi Jono Krikšty
tojo, kaip turėjo Kristus. Nėra iš 
ko Valančių priežastingai išvesti, 
nes jis yra unikumas, vienas ir 
beveik vienišas ne tik XIX-jame 
amžiuje, bet ir apskritai visoj lie
tuvių tautinės kultūros istorijoj. 
Jei be Mindaugo negalėjo atsi
rasti Vytautas, be Bretkūno gal 
nebūtų gimęs Donelaitis, be Ba
ranausko neturėtume nė Mairo
nio (anot Ylos, jis pats kaip pri
sipažinęs), be Basanavičiaus ne
įmanomas Kudirka, tai iš ko iš- 
vestinas Valančius? Iš žemaičių 
vyskupo kunigaikščio Merkelio 
Giedraičio? Su Merkeliu Motie
jus teturi vieną, tegu sau ir dvi
gubinį bendrą bruožą. Abu buvo 
vyskupai tos pačios vyskupijos ir 
abu tautiškai sąmoningi lietu
viai. Čia tas bendrumas praside
da, čia tuoj pat ir pasibaigia. O 
pustrečio šimtmečio juos skirian
tis laiko tarpas ir tą dalinį bend
rumą tarp valstiečio ir kuni-

(Nukelta j 2 pmj
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gaikščio dildyte uždildo. Mer
kelio ir nuopelnai yra skirtingo 
pobūdžio: davė mums Daukšą, 
paskatino jėzuitą Sirvydą, iš kal
vinų išplėšė vyskupiją. Pastara
sis nuopelnas dargi ne tautinės, 
o vien tik religinės vertės. Pra- 
voslavija, su kuria Valančius ge- 
niališku sumanumu ir sėkmin
gai kovojo, buvo jo laikuose 
svarbiausiu ir pavojingiausiu lie
tuvių nutautinimo įrankiu — 
veiksniu. To tačiau apie protes
tantizmą bei Merkelio laikmety
je rimtai vyskupiją užgožusį kal- 
vinizmą vargu ar galėtume pa
sakyti. Trumpai, Motiejų su Mer
keliu teriša tik siūlelis, o ne 
stangrus siūlas. Taigi, biologiš
kai Motiejų pagimdė karteniškė 
Ona Stonkaitė - Valančienė, o 
dvasiškai bei tautiškai jo niekas 
nepagimdė, o gimė, teisingiau ta
po, pats iš savęs.

Manau, kad bent šios trigubi- 
nės jo sukakties proga būtų ver
ta ir teisinga Valančių pabrėžti 
iškilesniu titulu, kaip pabrėžiame 
Vytautą, minėdami jo 500 metų 
mirties sukaktį 1930 metais ir pa
vadindami jį Didžiuoju. Kodėl 
tad ir Valančiaus nepavadinti 
Didžiuoju. Gal net Didžiuoju Že
maičiu.

Niekas neginčys, kad jis buvo 
vadas, o žemaičiams dargi dide
lis vadas, ir prie to lipdomas pre
dikatas Didysis, neturi skambėti 
kaip koks nors hiperbolinis per
dėjimas, o tik kaip realistiškai 
objektyvus įvertinimas. Vargu už 
Motiejų Valančių ar kada turė
jome didesni žemaitį.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus iškilmių krėslas Varnių katedroje.
(Iš Br. Kviklio archyvo)

Žinoma tuo Didžiojo vardu 
Valančiaus kultūristorinės reikš
mės ar jo asmenybės nei padi
dinsime, nei sumažinsime. Jis yra 
tuo, kuo yra.

Myk. Biržiškos dvitomio “Lie

tuvių tautos kelias” pirmojo to
mo ketvirtoji ir paskutinė dalis 
(183-223 psl.) turi antraštę — 
Liaudis virsta tauta — “Aušrai” 
dar nepasirodžius. Iškart skaity
tojui kyla klausimas — ką tai

"Meilės daina" Chicagos Pirmyn choro pastatyme
Šių metų “Pirmyn” choro Chi- 

cagoje, Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje, kovo 1-2 d. pa
statymas, K. Steponavičiui vado
vaujant, pateikė mums populia
rų, dėkingą veikalą, kurio tikslią 
autorystę nėra lengva nustatyti. 
“Meilės daina” yra operetiškai 
melodramatinio pobūdžio scenos 
veikalas, kurio fabula sukasi apie 
kompozitoriaus Franzo Schuber- 
to asmenį. Per savo trumpą gy
venimą (1797-1828) sugebėjo 
sukurti neįtikėtinai didelį kiekį 
genialaus polėkio kūrinių viso
kiose muzikos srityse: apie 600 
solo dainų ir kitokių vokalinių 
darbų, eilę simfonijų, kamerinių 
kūrinių, keletą sonatų ir nemažai 
smulkesnių veikalų solo fortepijo
nui ir kit. Kuklaus būdo, bet ge
nialaus talento Fr. Schubertas 
gyveno draugų ir gerbėjų apsup
tas: jo kūryba garsėjo greičiau, 
negu jis pats; jo kūriniai, ypač 
dainos, buvo plačiai spausdina
mi, bet autoriui, kaip ‘‘ne gar
senybei” leidėjai mokėjo tik ska
tikus. “Meilės dainoje” Fr. Schu
bertas 'parašąs dainą, išreikšda
mas joje savo meilę išsvajotai 
merginai. Jo prašomas, kompo
zitoriaus draugas ją padainuoja. 
Rezultate tas jo draugas ir Schu- 
berto “(išsvajotoji” įsimyli vienas 
antrą, o kompozitorius teranda 
laimę kūryboje. Ši pagrindinė fa
bula yra apipinta įprastų opere
tinių personažų ir jų savitarpio 
intrigų trafaretu.

“Meilės dainos” muzika ištisai 
yra sudaryta iš Fr. Sehuberto 
dainų, maršų, valsų ar simfonijų 
melodijų, kurios yra įvairiais bū
dais supintos, sujungtos, kartais 
kiek sukeičiant jų ritmą, bet ne
liečiant melodijos linijos. Opere
tėje jos vartojamos įvairiems sce
nos reikalams: kaip solo nume
riai, šokio palyda ar vaidintojų 
iųimos Išžygiavimas ar atėjimas. 
Ypač plačiai yra išnaudota “Ne- 

'domios5* pirmos da-

VLADAS JAKUBĖNAS

lies muzika. Šitoks veikalas, pa
vadintas “Das Dreimaederl- 
haus” (‘‘Trijų merginų namai”) 
atsirado neperseniausiai ir su di
deliu pasisekimu pradėjo eiti per 
Vokietijos, Austrijos, vėliau ir ki
tų valstybių teatrų scenas,

Muziką “Dreimaderlhaus” ope
retei parašė žinomas vengrų ope
rečių kūrėjas Heinrich Berte 1916 
-metais. Libreto autoriai buvo A. 
M. Willner ir Heinz Reichert, 
nusižiūrėję į Hans Bartscho no
velę “Schwammerl”.

Iš “Meilčs dainos” pastatymo Chicagoje. Dalia Kučenienė (Bellabruna) Ir Ro
mas Stakauskas (Grafas Frederikas Saratovas). Nuotr. V. Noreikos

'-z—
Franzas Schubertas su draugais “Meiles dainoje” Chicagoje. 1$ kairėn į de
šinę: Bronius Jančys (Francas Schubertas), Valentinas Liorentas (rašytojas 
Kuppelvvelseris), Vytautas Lazauskas (dailininkas Von Schvvlndas), Juozas 
Aleksiūnas (dainininkas Voglis) ir Algirdas Brazis (Baronas Franzas Schoberis) bandęs kurti ir operas, kurių pa-

Nuotr. V. Noreikos rašęs keletą. Buvo tai vienintelė

Kauno arkikatedros-bazilikos centrine nava Ir didysis altorius. Šios švento
vės požemiuose ilsisi ir vyskupo Motiejaus Valančiaus palaikai.

reiškia, kad lietuviškoji masė 
(liaudis) prieš tai (prieš Valan
čių) nebuvo tauta, o tik dabar, 
atseit dar “Aušrai” nepasirodžius, 
jąja vislab darosi ir tampa. Tei
gimas labai reikšmingas, atseit, 
Valančius iš tos palaidos liau
dies masės nulipdė, tegu sau ir 
nepabaigė lipdyti, ne beraštę, o

Vengrų kilmės operečių kom
pozitorius Sigmund Bomberg, 
(gim, Vengrijoje 1887 m., apsigy
venęs New Yorke 1913) ir libre- 
tistė Dorothy Donnely gautą iš 
Europos ‘‘Dreimaderlhaus” sa
vaip pertaisė. Prieš atvykdamas į 
Ameriką S. Rombergas ilgus me
tus buvo gyvenęs Vienoje. Jo įna
šas į muziką ypač “Nebaigtosios 
simfonijos” pavartojimas pakėlė 
šios operetės efektingumą. “Blos- 
som time” buvo pastatyta New 

{Yorke 1921 metais. Entuziastin
gai sutikta publikos, ji susilaukė 
pradžioje aštraus, nepalankaus at. 
siliepimo žinomo “New York Ti
mes” kritiko A. Woolcott, kuris 
pasipiktino klasikinės muzikos 
vartojimu komercinės operetės 
tikslui. Tačiau -po kelių dienų, 
dienraščio sekmadienio laidoje, jis 
atšaukė savo nuomonę, būdamas 
visiškai sužavėtas pakartotinai 
matytu veikalu. Viena iš keliau
jančių Amerikos operečių kompa
nijų be pertraukos turėjo šį veika
lą savo repertuare nuo 1921 iki 
1956 metų.

Rimtų muzikų pasipiktinimas, 
matyt, nulėmė tai, kad “Dreima
derlhaus” net nėra paminėtas vė
lesnių datų vokiečių leksikonuo
se.

Šia versija rėmėsi ir K. Ste
ponavičiaus pastatymas, jam pa
čiam irgi padarius keletą įnašų 
bei pakeitimų. 1938 m. “Meilės 
daina” su dideliu pasisekimu bu
vo pastatyta ir Kauno Valstybi
nės operos scenoje. Vokiečių oku
pacijos metu tačiau ji buvo už
drausta; -gal būta ‘‘neariško” ele
mento jos kūrėjų tarpe, o gal paka
ko ir to, kad operetėje pavartota 
daug dainų su Heines tekstu; šis 
žymus vokiečių poetas buvo 
krikščionybę priėmęs žydas, o jo 
eilėraščius ypač mėgo muzikai 
dainų tekstams.

Įdomu, kad Fr. Schubertas

jau skaityti išmokusią nariją — 
tautą, kuri jau galėjo paskaityti 
ir suprasti “Aušrą”. Du elemen
tai čia akivaizdžiausiai realūs: 
pirma, prieš Valančių ta liaudies 
masė dar nebuvo tauta, o jis ją 
tokia padaro, ir antra, “Aušra” 
ateina jau ne į tamsią beraštę 
masę, bet į skaityti išmokusią

muzikos sritis, kuri jam visiškai 
nesisekė.

Taip pat įdomumą sudarys kai 
kurie istoriniai patikslinimai. 
“Nebaigtoji simfonija”, kurios 
tolimesnių -dalių garsus girdi 
mirštantis kompozitorius ar kuri 
“Meilės dainoje” pastatoma Vie
noje autoriui dėl silpnumo ne
galint asmeniškai dalyvauti kon
certe, iš tikrųjų buvo parašyta 
šešeriais metais anksčiau. Dvie
jų pirmųjų dalių -užbaigtoji par- 
titiūra buvo pasiųsta į Grąžo 
miestą, kur F. Schubertas buvo 
priimtas įtakingom muzikų drau- 
-gijon nariu. Ten ji išgulėjo 43 
metus po Sehuberto mirties, nie
kam nežinoma. Pirmą kartą at
likta Vienoje 1865 m., ji padarė 
milžinišką įspūdį ir iškart buvo 
pripažinta geriausiu Fr. Schuber- 
to simfoniniu veikalu.

1828 — savo mirties metais — 
Fr. Schubertas buvo užbaigęs pa
skutinę savo simfoniją: “Die 
grosse C-Dur Symphonie”, kuri, 
nepaisant savo ilgumo, dažnai 
grojama ir laikoma klasikiniai - 
romantišku šedevru. Mėnesį prieš 
Franz Sehuberto mirtį, Ludwig 
v. Beethoveno vienų metų 
mirties sukaktuvių dieną Vienoje, 
didžiojoje koncertų salėje, įvyko 
Fr. Sehuberto kūrinių koncertas; 
atrodo — vien vokalinis. Schu- 
berto dainas ten dainavo jo kele
tas draugų, žymių dainininkų. 
Koncertas praėjo su dideliu pa
sisekimu, morališku ir materia
liu. Deja, netrukus Fr. Schuber- 
to jau nebebuvo. “Nebaigtosios 
simfonijos” garsai, gausiai pa
vartoti paskutiniame “Meilės dai
nos” veiksme, ten labai tinka, bet 
kompozitoriaus žodžiai, ištarti 
prieš pat mirtį: “Turiu daug 
darbo... turiu užbaigti simfoniją 
... tai yra mano geriausias dar
bas...” negali būti istoriški. Gali
me visu tikrumu tarti, kad ‘‘Ne
baigtosios simfonijos” dvi dalys 
buvo visai pamirštos paties 
Sehuberto, kuris nuolat buvo pa
skendęs kūiyboje, dažnai nesu
spėdamas užrašyti jį užplūstan
čių naujų muzikinių minčių.

(Nukelta į 3 pust)

tautą, ar bent vislab tauta tam- 
pačią liaudį. Ne-gi M. Biržiška 
panoro, nebūtinai sąmoningai, 
sugriauti seną mitą, kad tą už
davinį atliko “Aušra” viena ar 
su “Varpo” pagalba, o ne Va
lančius su savo amžininkų 
(Daukanto, Pabrėžos, Ivinskio ir 
kt.) pagalba. Rodos, taip jau pa
prastas M. Biržiškos teigimas 
(liaudis virsta tauta “Aušrai” 
dar nepasirodžius), paprastesnis 
nei Binkio teigimas (Valančius 
išmokė lietuvius skaityti, ir jie 
skaityti nebepamiršo), o tačiau 
kaip labai gilus ir prasm ngas,:ei 
tik sugebame jį vertinti visos 
lietuvių tautos kultūrinės ir poli

TeL PB 8-3329

0R. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES (F 

GERKLES LIGOS 
4858 VVesl 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

0R. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija 

<449 So Pulaskl Road (Crawford 
Medlcal Buildlng) Tel. LU 5-6446 
8007 W. 83 PL, Justlce, [11. 599-0500

Priima llgonlur pagal susitarimą 
Jai neatsiliepta, skambinti 874-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 Weet flSrd Street 
Kampas 68-člos Ir Callfornla 

Vai.: pirmad., antrad Ir ketvlrtad.
6 Iki 7:80 vai. vakaro.

Sefitad. nuo 2 Iki 8.80 vai. 
Pagal susitarimą.

Ofiso telef. 470-4042 
Rezid. tel. tVAIbrook 5-SO48 

Tel. ofiso HE 4-58)9, rcz. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv i iki 7 popiet, 

antrad., penkt 1-8 t.reč. ir tefit. tik 
susitarus.
Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 0-2400

Vai pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—#; antrad. ir penk 
tad. 10—4, Sefitad. 10—8 vai.

Ofs. tel. 785-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
Specialybė — Nervų Ir 

Emocinės Ligos
CHAWPORD MEOTCAI BU1LDING

0448 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Bezid. tel. — oi 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOI/MHNE CHIRURGIJA 
6132 So., Kedrie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 2-0001.

Tel. — BE 3 5893
DR. A. B. GLEVEGKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220 
DR, JANINA JAKŠEVI6IUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS
2656 VVeot 63rd Street

Pirmad.. antrad, ketvlrtad tr penki 
nuo 12 Iki 8 vai Ir nuo f> Iki f 
vai. vak . Sefitad nuo 1 Iki 4 vai

Ofs PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63 r d Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
Tel 763-3310 — 489 4441

ODOS LIGOM - CHIRURGIJA
Ofisai

2408 W NORTH AVĖ 
6X21 S MII.VVAURKF AYF.

Valandos pagal uialtartmą

Visi telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So I9tb Conrt Cicero
Vai kasdien 10-12 Ir 4 7 Trečlad Ir 
Sefitad tik ausi tarus

DR. TERESĖ IKAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE 

9756 W. 143 Street
Orland Park, I1L 60462 

Valandos pagal susitarimą
Tel. — 349-0887

tinės raidos kontekste iki pat šios 
dienos.

MARITAINO BIOGRAFIJA

Iš spaudos išėjo nauja filoso
fo Maritaino biografija: Our 
Friend, Jacųues Maritain, a Per
sonai Memoir”. Išleido Double- 
day. Tai atsiminimai, -kuriuos pa- 

i rašė Julle Keman. Ji nenagrinėja 
Į jo veikalų, o daugiau stengiasi 
{nušviesti jo asmenį.

GAUSU STUDENTŲ
Illinois universitete Champain 

mieste -šiemet yra -net 33,242 stu
dentai — rekordinis skaičius.

rel ofiso ii buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50tb Avenue, Cicero
Kasdien l-l vai Ir 6-8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius
<WtAdiAnia.U 19 iki < ^al popiet

Tel. REliance 5-181)
OR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas,
3925 VVesl 59tb Street

Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad b 
penktad nuo 12-4 vai p. p. 6-8 
vai. vak Sefitad. 12-2 vai p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS"
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KTDIKIU IR VAIKU IJGC 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDlNG

7150 South We«tern Aveniu 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
Iki 1 vai. popiet

Ofiso telef. RE 7-11 SS 
Rezid. telef. 230-2B1P

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 8-P801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė., kampas, 
Vai : pirmad., anttad., ketv Ir penkt

Nuo 8 Iki 7 vai. p p.
Tik susitarus

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
ofisai:

111 N. WARASH AVĖ.
4200 N. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLtčKAS
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai)

2628 W. 71st St. — TeL 787-5)49 
Tikrina akis. Pritaiko akintas Ir 

“contaet lenkes”.
Vai. pagal suaitarlnią. Uždaryta tref

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5546

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

Ofiso tel. RE S-441O 
Rezid. GR 6-O6I7

Valandos, pirm Ir ketv. nuo 1 vai 
Iki 8 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 vai. vak 
intr. Ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p

Ir vakarais pagal susitarimą

IjrTvytTtauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 

Ofisas ir rez. 2S62 W. 5Mb 8*.
Tel. PRospeot 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr. tred. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai tr nuo 8 Iki 8 
v. v. fiefitad 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.

ofiso tel HE 4-2128 Namu GI 8-MltB

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71 st Street
Vai: pirm., antrad . ketv. tr penktad

2 6 Ir 6-7 —- Ifl anksto susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446
DR. F. C. WINSKONAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 VVest 7lst Street 

Valandos: 1-8 vai popiet.
Treč. ir Sefitad pagal susitarimą 

Ofiso teL 767-2141; namą 036-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaskl Road
Vai: pirm. antr. ketv. 8-6 Ir 6-8. 
penktad 2-8 fi-ftt pagal susitarimą
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Kelios mintys, Vasariui praėjus
ANTANAS KLIMAS

Apie vasario mėnesio vidurį I 
mes kiekvieneriais metais renka
mės, meldžiamės, kalbame, savo 
mažas “au'keles” sunesame ir 
dar kartais ašarą retą susigraudi
nę nubraukiame...

Ir tai yra gera, nes ir valsty
bės ir bažnytinės bendrijos kas
met tas pačias šventes švenčia: 
žmogus yra natūralių metų kai
tos apspręstas.

Kaip kiekvienas į plaučius 
įtrauktas oro gurkšnis užtikrina 
mums mūsų biologinės gyvybės 
tęsmę, taip ir mūsų metiniai 
susirinkimai, minėjimai, šventės 
yra mūsų tautinės ir net tam tik
ra prasme valstybinės gyvybės 
atgaivinimas, pratęsimas. .

Teisybė, kai kur tarp mūsų 
jau kartai^ pasigirsta balsai: 
“Kam čia tų visų minėjimų, ren
ginių, apvaikščiojimų — vis vien 
Lietuva kaip buvo, taip ir yra 
pavergta, kaip buvo, taip ir yra 
kankinama, prievartaujama, nie
kinama, o laisvasis pasaulis tik 
gūžtelia pečiais ir toliau tęsia sa
vo kasdienišką, įprastą gyveni
mą!”

O tačiau mums reikia susirink
ti, susispiesti, nes tik vieningos 
bendrijos išsilaiko, išsaugo savo 
puoselėjamas vertybes kartais 
net šimtmečių šimtmečiais.

Reikėtų gal bandyti spręsti kad 
ir tokį klausimą: Kaip tą šventi
nę tam tikru naujų pasiryžimu 
nuspalvintą nuotaiką perkelti į 
mūsų kasdienio gyvenimo takus. 
Kitaip sakant, kaip realiai, prak
tiškai gyventi ir kartu realiai, 
prąktiškai rūpintis Lietuvos ir 
lietuviškais reikalais?

Žinoma, galima būtų tai įvyk
dyti, jeigu visą laiką, anot poeto 
Antano Miškinio, “pakilus būtų 
nuotaika, pakilęs būtų ūpas”. Ir 
vėl susiduriame su tuo apsukui' 
einančiu klausimu: iš kur gi kas
dieniniame pilkame, skubiame 
'gyvenime gauti to ūpo ir nuotai
kos eliksyro?

Visi gerai atsimename, kaip 
ypatingi, dideli, sukrečią įvykiai 
įpila į mūsų gyvenimą šios ūį»ą 
ir nuotaiką keliančios esencijos: 
prisiminkime tik dienas tuojau 
po Simo Kudirkos šuolio į lais
vę... Prisiminkime dienas po Ro
mo Kalantos susideginimo, kai 
viso pasaulio spauda rašė, kaip 
Lietuvos jaunimas išsipylęs į 
gatves šaukė visam pasauliui: 
‘Laisvės, laisvės Lietuvailll” To

kiais momentais galime sakyti, 
kacf tikrai “pakilus buvo nuotai-

i nėse rekolekcijose vienaip ar ki- 
! taip minime, prisimename, 
švenčiame šią mūsų 1918 metais 
vasario 16-ją Vilniuje atgimusios 
laisvės šventę.

Jau priešaušrio ir atgimimo 
laikotarpio poetas rašė:

Nors mano kūną sukalė gudas, 
Bet laisvos dvasios negal

sukalt!
Jos idealo pasėtas grūdas 
Dar milijonus gali sukelt.

ka, pakilęs buvo ūpas”.
Kaip kūnui nuolatos reikia 

maisto, taip ir širdžiai bei dva
siai nuolatos reikia priminimo ir 
prisiminimo, padirginimo ir su
stiprinimo.

Todėl ir dabar, kai minime 
722 metus nuo oficialaus Lietu
vos valstybės — karalijos įsteigi
mo Mindaugo vainikavimu 1253 
metais, ir kai minime bei šven
čiame 57 metus nuo mūsų vėl 
nepriklausomos valstybės atstaty
mo, mėginame atsigaivinti ir su
sikaupti ūpo bei energijos sun
kiems ateities darbamĮS. Ir nors 
jau daugiau kaip 30 metų Lietu
va yra okupuota, teriojama, ta
čiau visi lietuviai, kur jie šian
dieną bebūtų išmėtyti: pavergto
je tėvynėje, pasmerkti, uždaryti 
Gulago imperijos baisiuose kalė
jimuose, koncentracijos stovyklo
se, tolimuose Sibiro užkampiuo
se, ar ir mes —lietuvių tautos 
skeveldrėlės — pasibarstę po pla
tųjį pasaulį nuo Japonijos ligi 
Turkijos, po Siaurės ir Pietų Kry
žiumi — visi mes kaip šventi-

Šią visų lietuvių šventinę vie
nybę patvirtina Sibiro kalėjimuo
se, stovyklose buvusių liudijimai: 
kur tik sąlygos leidusios, buvo 
vienaip ar kitaip prisimenama, 
švenčiama Vasario lt6-ji ir kitos 
tautinės bei religinės šventės. 
Štai Sibiro kalinė Elena Juciūtė 
rašo apie Vasario 16-ją vienoje 
Sibiro stovykloje apie 1950 me
tus:

“Atėjo Vasario 16-ji — mūsų 
tautinė šventė, Lietuvos Valsty
bės Nepriklausomybės atkūrimo 
sukakties diena. Bolševikų už
drausta apie ją ir užsiminti. Ry
šium su šia diena ne vienas at
sidūrė kalėjime.

Rytą po patikrinimo sveikino
me viena kitą, linkėjome laisvės 
mums ir Tėvynei, tarėmės pasi
melsti suėjusios už kenčiančią 
Tėvynę”. (Pėdos mirties zono
je, p. 182).

Taigi, šios šventės, Vasario 16- 
sios minėjimai bei prisiminimai 
mus jungia, mus vienija, skatina 
ir toliau likti ištikimais tiems 
idealams, tiems siekimams, ku
riuos išreiškė Vasario I6-sios 
Aktas. Šia proga ir prisimename 
— maldose, mintyse bei kalbo
se —visus tuos, kurie paruošė 
tautą nepriklausomybės atkūri
mui, prisimename visus tuos, ku
rie prieš 57 metus Vilniuje tą 
Aktą pasirašė ir paskelbė, visus 
tuos, kurie jį apgynė in tebegina. 
Prisimename tuos gūdžiųjų dienų 
mūsų laisvės svajotojus, knygne
šius, kaimo daraktorius, visus 
tuos, kurie jį apgynė ir tebegina. 
veikėjus, kurie beviltiškajame 
XIX-me šimtmetyje nepabijojo 
Sibiro, nepabijojo kalėjimų, ne
bijojo mirties...

Prisimename ir pagerbiame 
nepriklausomybės kovose žuvu
sius savanorius, karius, šaulius, 
partizanus...

Apgailime, apgiedame, ašarą 
graudžią nušluostome, prisiminę 
tūkstančius Lietuvos jaunimo,

kritusius sukilėlių - partizanų 
gretose 1944-d953 ir vėliau.

Net ir patys partizanai teigė:
Aplankyki, partizane,
Laisvės karžygių kapus.
Ir sodink ten baltą rožę,
Kai nuo girių vėjai pūs...

Jei apleisi kapinyną,
Kaip šešėlis, kaip bailys,
Neprašvis jau mums užgesęs 
Laisvės džiaugsmo žiburys! 

(Laisvės kovų dainos, p. 80)

Minėjimai praeina, ateina kas
dienybė. Joje sunku išlaikyti gra
žiai klestinčią šventinę nuotai
ką. O kovos ir pasiryžimo nuo
taikos mums šiandien reikia 
daugiau negu bet kada — vis 
vien jau darosi aišku, kad vie
nintelės pasaulyje likusios kolo
nijinės imperijos — Sovietų Rusi
jos — dienos yra suskaitytos. Gu
lago imperija pradeda braškėti 
iš vidaus ir iš lauko.

Iš lauko ta prasme, kaid dabar 
ši baisi vergų imperija neturi 
beveik nė vieno patikimo nei 
vergo, nei sąjungininko. O tuo 
tarpu Tolimuosiuose Rytuose 
pradeda pamažu judėti didysis, 
ilgai buvęs nusilpęs gigantas — 
Kinija, nuo kurios kiėkvieno 
kiustelėjimo maskoliams Sibire 
gyslose kraujas stingsta.

Iš vidaus rusų imperija braška 
ta prasme, kad po Stalino mirties 
pro mažutėlius plyšelius tįsiveržu- 
sios laisvės atspindžiai plečiasi 
nesustabdomai, nesulaikomai, 
nors dar gal ilgus metus ta ver
gų imperija, tas tautų kapinynas 
išsilaikys, ypač jeigu grįžtų prie 
Stalino masinių, drastiškų tero
ro ir kankynių bei žudymo prie
monių...

Tik mums reikia nepavargti,
ištesėti 1

Bet iš kur gauti tos stiprybės?
Kai kas iš mūsų, ypač kiek jau 

vyresnieji, randa įkvėpimo prisi
minimuose: gražios vaikystės, 
jaunystės, praleistos brandinant 
jėgas atsikūrusiai Lietuvai...

Kai kas randa stiprybės mūsų 
jau gausioje kančių legendoje, 
martirologijoje. Iš tikrųjų, (širdį 
ligi gelmių gelia, kai skaitai mū
sų (Sibiro tremtinių, kalinių, nu
kankintųjų tolimoje tundroje ir 
šaltojoje šiaurėje, kai skaitai jų 
atsiminimus, 'užrašus, kai skaitai 
šių dienų L.K.B. Kroniką.

Štai ir mūsų poetai iškelia (par
tizanų kapus (beveik į tautos

Michelangelo (italas, 1475-1564) Pieta (Šv. Petro bazilikoj, Vatikane)
š. m. kovo 6 d. suėjo 500 metų nuo žmonijos kultūros istorijoje nuostabiausio 
skulptoriaus, architekto, tapytojo ir poeto, renesanso laikų genijaus Buonar- 
rotl Michelangelo gimimo. Žymiausieji jo kūriniai yra: skulptūros “Pieta” 
(Vatikane), “Mozė” (Romoj), “Dovydas” (Florencijoj), gigantiškiausias jo 
architektūros kūrinys yra Šv. Petro bazilikos kupolas Vatikane, tapyboje yra 
nepalyginamos “Pasaulio sukūrimo”, “Paskutiniojo teismo” ir k. freskos Siks
to koplyčioje, Vatikane.

Rainer Maria Rilke
PIETA

Dabar kančia bevardė kupinai 
mane pripildė. Ir žvelgiu, tartum, 
akmens vidum.

Žinau: esu kieta.

Užaugai didis Tu,
užaugai didis,.-
Daug stipresniu skausmu,
nei aš galėčiau širdimi pajausti,
iškilai.

Skersai
Tu paguldytas, štai, 
ant mano kelių.

Dabar Tavęs
jau nebepagimdyčiau.

Vertė J. V.
Rainer Maria Rilke (1875-1926), pats didžiausias moderniųjų laikų 

vokiečių poetas, gilus religinių ir filosofinių temų lyrikas, vokiečių kal
ną savo poezijoj iškėlęs ligi neįtikėtino lankstumo bei skambumo.

šventųjų relikvijų garbę:
Jų kapų papėdėje laukinės 
Uogos sirpsta ašarų lašais—
Tik pridėki pirštą prie tėvynės, 
Kad pajustum, kiek jos daug,

o tau mažai.

Tik priglauski širdį prie jos
ilgesio,

'Išplėstų akių nedenk ranka,
Kad apakitum nuo to grumsto

spindesio,
Sutrupėjusio po kadugio šaka,
Kad ir vėl stebuklu

"MEILES DAINOS" PASTATYMAS CHICAGOJE
(Atkelta iš 2 psl.)
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Užmirštant visus istorinius 

faktus ir nesvarstant problemos, 
ar dera taip “be ceremonijų” 
elgtis su mirusio kūrybinio geni
jaus. muzika, sudarant iš jo kū
rinių fragmentų visai autoriaus 
nenumatytą veikalą, turime vis 
dėlto pripažinti, kad “Dreimae- 
derlhaus”, “Blossom time” ar 
“Meilės daina”, vienokioje, ar 
kiek kitokioje versijoje, yra nuo
taikingas, puikių melodijų pilnas 
veikalas, operetinis, bet kartu ir 
tragiškas.

Šį “Pirmyn” choro pastatymą 
galime laikyti gal pačiu jo ge
riausiu, iš iki šiol girdėtų, ypač 
kiek tai liečia muzikinį kruopš
tumą ir bendrą scenos bei muzi
kos vieningumą ir nuotaikingu
mą. Būta nemažų režisūros prob- 
lerpų: į sceną reikėjo išvesti di
delį kiekį asmenų, vaizduojančių 
to laiko Vienos kultūrinę bohe
mą, jų tarpe —(vieną (kitą aris
tokratą. Turint profesinių akto
rių, gal galima būtų tokius ti
pus, kaip F. Schuberto tikrai 
egzistavę draugai: rašytojas Kup- 
pelvveiser (V. Liorentas), Vogi

dainininkas (Juozas Aleksiūnas), 
von Schwindt — dailininkas 
(Vytautas Lazauskas) — atvaiz
duoti oharakteringesnfus, įdo
mesnius; bet esamomis sąlygomis 
jie vis dėlto gražiai pasirodė, tiek 
sceniškai, tiek jiems skirtose vo
kalinėse partijose. Kompozito
riaus Fr. Schuberto rolė yra iš-

tikrųjų kukli, nedramatinė; Bro
niaus Jančio atvaizduota, ji iški
lo iki pirmaeilės, tiesiog centri
nės, jai priklausančios svarbos. 
Čia būta keleto laįmingų suta
pimų: sudarytas į Fr. Schubertą 
itin panašus tipas tiek išore, tiek 
būdu, buvo parodyta nuoširdžios, 
ne operetinės, o geru dramos te

atru dvelkiančios vaidybos. Ma
lonaus tembro ir pakankamo 
skambumo baritonu buvo padai
nuota nedidelė Fr. Schuberto 
vaidmens vokalinė partija. Da
lia Kučėnienė (primadona 
Bellabruna) irgi iškilo į domi
nuojančią vietą. Operetiniame 
stiliuje ji jaučiasi “kaip namie”, 
bet jos balsas stiprėja, dažnai pri- 

i artindamas ją prie operos reika-

Scena iš “Meiles dainos” operetėj Chicagoje. Priekyje spalvingosios trys seserys, M kairės j dešinę: Eleonora Zapo
lienė (lrtzi), Kristina Mileriūtė-Lindąuist (Mitzi) Ir Alvlna Giedraitienė (Kltzi) Nuotr. V. Noreikos
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lavimų. Gan stambią barono 
Schober (irgi Fr. Schuberto 
draugo) rolę sau įprastu tvirtu
mu, charakteringumu atliko pil
nam pajėgume besilaikąs vetera
nas Algirdas Brazis. Lietuviams 
nėra lengva vaidinti aristokratus 
(kad ir operetinius), tačiau Ro
mui Stakauskui (Grafas Scham- 
to), nors ne visai natūraliai, bet 
neblogai pavyko. Gana įspūdin
gas, turėjęs stamzią rolę, buvo 
kaizerio auksakalys Juozas Lau- 
rušonis, tik gal pasirinkęs kiek 
per vienodą vaidybinės .pozos tra
faretą. Mitzi, Fritzi ir Kitži 
Kran (Kristina Milieriūtė - 
Lindųuist, Eleonora Zapolienė ir 
Alvlna Giedraitienė) —kiekvie
na savotiškai įdomi ir kontras
tuojanti; Mitzi — su nemaža 
skambiai atlikta vokaline parti
ja. Simpatingas epizodines roles 
turėjo Fritzi ir Kitzi sužadėtiniai 
— Albinas Vieraitis ir Antanas 
Giedraitis Jr. Ponia Kranzienė, 
savo vyrą ‘‘muštravodamą”, ga
lėtų parodyti daugiau elegancijos. 
Epizodinėse rolėse — Rožė Bel- 
labrunos tarnaitė (Dana Radze
vičiūtė) , charakteringai komiš
kas Novotny (seklys) Juozas Vie
raitis ir nedidelėje rolėje (ponia

Koburg, Schuberto šeimininkė) 
Asta Snarškienė. Gerus duomenis 
parodė gėlių pardavėjos rolėje 
Mary Banky. Gracingą solo pa
teikė talentinga šokėja Judy Bar- 
dis.

20 žmonių orkestras, Jų tarpe 
4 variniai pučiamieji, sąžiningai 
stengėsi ir darė, ką įgalėjo. Diri
gentas K. Steponavičius, turėjęs 
(prieš save ypač gerai paruoštą ir 
palyginti nekomplikuotą an
samblį, galėjo daugiau dėmesio 
kreipti į orkestrą. Kai kur neap
siėjo be neišvengiamų “slopini
mų”, bet daug kur dirigentui pa
vyko pasiekti išlyginto, švelnaus 
skambesio, o dramatinėse vieto
se įspūdingo “fortissimo”.

įdomu, kad premjeros spektak
lis savo sklandumu nesiskyrė nuo 
antrojo; Sekmadienio spektakly
je kai kur buvo daugiau nuotai
kos, bet vietomis atsirado mažų 
netikslumų.

Galėjome pasidžiaugti gražiai, 
rūpestingai pastatytu veikalų — 
tikėkimės, kad “Pirmyn” choras 
ir jo dirigentas. K- Steponavičius 
dar ilgai galės tęsti savo veiklą 
nemažėjančiu, bet/ atrodo, net 
kylančiu lygiu.

praregėtum,
Vos palietęs jų akių duobes...
Štai —skaičiuok mirties delne 

kaulėtam
Tūkstančio vardų amžinybes 
(Kazys Bradūnas, Donelaičio 

kapais, ,pt 43)
Kiti vėl ieško .dvasinės atspa

ros, naujų jėgų karžyginėje Lie
tuvos vaikų legendoje.

1972 .metų rudenį, keliems mė
nesiams praėjus po Romo Kalan
tos, Stonio, Andriuškevičiaus ug
nies kančių, man teko būti Am
žinajame Mieste, Romoje- Vieną 
dieną einu viena iš didžiųjų Ro
mos gatvių —Via Merulana ir 
■— savo akimis netikiu: kaip sy
kis prieš šv. Antano baziliką ant 
šviesiai geltonos sienos didžiulė
mis spausdintomis juodomis rai
dėmis —žinoma, itališkai — pa
rašyta:

PAOLO VI!!!
FAI QUALCOSA'PER LA

LITUANIA CATTOLICA!!! 
(Pauliau VI-sis!!! Daryk ką nors 
padėti katalikiškajai Lietuvai!!!)

Niekados nepamiršiu to jaus
mo, kurį .tada pajutaul Apvaikš
čiojau pėsčias visą Romos cent
rą, ieškodamas tų netikėtų užra
šų - šūkių. Ir tikrai .radau jų pa
čiame Romos miesto centre net 
keliolika. Sako, kad jų buvę apie 
360 —Romos miesto,centre bei 
priemiesčiuose. Labai gaila, kad 
niekas nepasirūpino jų visų nu
fotografuoti!

Štai toje pačioje Via Merulana, 
prie Nr. 177:

GLORIA AI MARTIRI
DELLA LITUANIA!!!
(Garbė Lietuvos kankiniams)
Ir toliau —r ant didžiulio pa

minklo papėdės — prieš pat gar
siąją Santa Maria Maggiore:

VIVA .LA LITUANIA
LLBERA!

VIVA LA LITUANIA
CATTOLIGAI

(Tegyvuoja laisva Lietuva, te
gyvuoja katalikiškoji Lietuva!)

Bet labiausiai mane sujaudino 
didžiulis užrašas - šūkis Via Car- 
lo Alberto, irgi miesto centre:

GLORIA AI MARTIRI
LITUAN1 MORTI
(PER .LA LIBERTA!
(Garbė Lietuvos kankiniams, 

mirusiems už laisvę!)
Atrodė, kad ipati Roma taip 

prakalbėjo milijonams italų ir tu
ristų... Atrodė, tarsi, Romos sie
nų akmenys prabilo...

O ką gi konkrečiai mums rei
kėtų — šalia visų kitų gerų ir 
reikalingų darbų ir pastangų — 
dabar daryti, į ką ypač šiomis 
dienomis turėtų krypti mūsų dar
bai?

Daug jau apie tai buvo kalbė
ta, rašyta, ginčytasi.

O vis dėlto reikia žvilgterėti į 
ateitį, reiklia mėginti, anot dr. 
Vinco Kudirkos “gyvenimo kny
gą skaityt laps į lapą”: turime 
realiai gyventi ir -konkrečiai dirb
ti ateičiai. Norėčiau čia ta pro
ga (paminėti keturis dalykus.

1. Man atrado, kad kiekvienas 
iš mūsų, 'kaip ir kiekvienas pa
dalinys mūsų LB, Altos, Balfo, 
mūsų parapijų, draugijų, susi
vienijimų, sąjungų, institutų, 
sambūrių, klubų — turėtų šalia 
visų “normalių” darbų pasirinkti 
sau kokį visiškai konkreti! darbe
lį, kad ir nedidelį, kad ir vietinio 
(pobūdžio, bet konkretų, regių- 
Sakysime, padėti parapijai, litu
anistinei mokyklai, “įsūnyti” vie
ną iš jnūsų brolių, kenčiančių 
koncentracijos stovyklose — ne
seniai mūsų spaudoje buvo .pa
skelbti daliniai jų sąrašai — ar 
apsiimti pasekti vieną vietinį 
laikraštį, ar TV, ar radįjo stotį, 
reaguojant telefonu, laišku ir 
ipan. Svarbu, kad būtų realus, 
konkretus uždavinys.

Juk mes iš praktikos žinome, 
kad daugelis tokių konkrečių ma
žų ir didelių darbų buvo atlikta 
mažo vieneto, o dažnai net ir tik 
vieno žmogaus iniciatyva, darbu, 
rūpesčiu ir net rizika.

2. Minėdami Vasario liĘ-ją, 
mes dažnai vienur kitur primirš
tame, neiškeliame, nepabrėžia- 
me bent “ nelietuviškam pasau
liui” vieno labai svarbaus daly-

(Nukelta j 4 pusi.)
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KELIOS MINTYS
VASARIUI
PRAĖJUS
(Atkelta iš 3 pusi.)

ko, būtent, kad mūsų tautos ir 
valstybės istorija yra ne vien tik 
tie 57 metai nuo 1918 metu va
sario 16-sios dienos, bet kad mū
sų tautos tikras įformintos vals
tybinės tradicijos tęsiasi daugiau 
negu 722 metai — nuo oficia
laus karaliaus Mindaugo karū
navimo Lietuvos karaliumi 1253 
metais. Manau, kad tai reikia 
dar l abiau pabrėžti.

3. Reikia taip pat psichologiš
kai pasiruošti, iš anksto žinant, 
kad bus mūsų darbe visokių ne
pasisekimų, nelaimių, “žingsnių 
atgal”. Štai, Australijos ir Nau
josios Zelandijos vyriausybių 
veiksmai yra jau toks nepasiseki
mas, nelaimė. O štai ir kitas 
‘‘klasiškas” pavyzdys. Čia jau 
mes beveik buvome bepradedą 
lyg ir džiaugtis, kad pasaulis gal 
kiek daugiau ir teisingiau prade
dąs suprasti Lietuvos padėtį; mes 
leidome ir tebeleidžiame angliš
kai žurnalus, knygas, įvairius ki
tus leidinius. Išleidome didžiulę 
36 tomų Lietuvių Enciklopediją 
lietuviškai, dabar jau išėjo 3 to
mai Encyclopedia Lituanica 
angliškai... Ir štai pernai išėjo 
naujoji laida garsiosios Encyclo
pedia Britannica, ir anų mūsų 
pastangų, — bent šioje plotmėje 
—- tarsi, ir būti nebuvę! Senes
nėse Encyclopaedia Britannica 
laidose dalykai buvo daug kar
tų geresni. Taigi, ši pati žymiau
sia ir įtakingiausia pasaulyje en
ciklopedija įsidėjo baisiai netiku
sį pagrindinį straipsnį apie Lie
tuvą, straipsnį made in Moscovv.

Panašių dalykų bus, manau, 
ir daugiau. Tad reikia užsigrū
dinti ir iš anksto pasiruošti. Tie
sa ir čia turi laimėti.

4. Šalia visų kitų prispaudimo 
ir naujai suintensyvinto perse
kiojimų ženklų ok. Lietuvoje — 
mes turime atkreipti daugiau 
aliarmuojančio dėmesio į vieną 
baisią tragediją, kuri kaip sykis 
šiuo laiku gana greitai rutulio
jasi.

Apie šį dalyką jau nemažai 
buvo rašyta, bet, man rodosi, 
kažkaip be rimto aliarmo.

O tali yra — kad ir į kolcho
zus suvarytų__ Lietuvos ūkininr
kų pavienių sodybų sunaikini
mas, galutinus jų ištrynimas nuo 
Lietuvos veido.

Primirškime, jeigu tai galima, 
bent laikinai patį Lietuvos kai
mo grožį — senas, medžiuose 
paskendusias, sodų apsuptas, se
nų kryžių saugomas, paslaptin
gas sodybas, pasakų, dainų, mįs
lių ir pačios autentiškiausios dar 
gyvos indoeuropiečių kalbos lop
šius...

Lietuvos ūkininkų išplėšimas 
iš jų pavienių — kad dabar daž
nai ir kiek apleistų, netaisomų 
— sodybų Ir jų sugrūdimas į 
bolševikinių dvarų kumetynus, 
reiškia, svarbiausia, lietuviškojo 
individualumo atėmimą ne tik iš 
miesto darbininkų bei naujosios 
biurokratijos, bet ir S paskuti
nių ligi šiol dar ne visiškai Mask
vai palenktų židiniu. Ogi ne kas 
kitas, tik šios sodpbos, šie senieji 
sodžiai išgelbėjo ir išnešė lietu
vių tautos gyvybę ir dvasią per 
tuos gūdžiuosfus amžius, kai bu
vusi Lietuvos vadovybė — aristo
kratai ir bajorai — nuėjo kitiems 
dievams ir kita kalba tarnauti. 
Ir štai dabar tie paskutiniai mo
hikanai, senosios Lietuvos gyvy
bės saugotojai, kurie dar ir da
bar ne taip labai drebėjo nuo 
raudonojo Maskvos komisaro bei 
jo gauleiterių — ir jie bus suva
ryti prievarta į beveik šimtapro
centinę Maskvos, komunistu pan
tuos bei KGB kontrolę!

Juk mes beveik visi žinome, 
kad ligi šios dienos Lietuvos kai
mas, kad ir sukolcbozintas bei 
susovhozintas, buvo išlaikęs lie
tuvišką, krikšSonšką veidą: ir 
dabar dar ten visu iškilmingu
mu yra švenčiami atlaidai ir vi
sos kitos šventės: didelės krikšty
nom vestuvės, laidotuvės, išleis-

Sunkiaj atplėšiamas nuo gimtosios žemės. Nuotr. Alg. GrigaiSio

tuvės, sutiktuvės, šeimos metinės 
mišios, rožančiai. Kitaip sakant, 
sename Lietuvos kaime, į kurį 
Maskvos prikazu taip mažai įsi
leidžiama lankytojų bei turisto, 
yra dar pilnai gyva sena, krikš
čioniška, tautinė Lietuva.

Kaip jau anksčiau trumpai mi
nėjau, neseniai išėjo iš spaudos 
labai svarbi knyga, Sibiro kali
nės Elenoj Juciūtės Pėdos mirties 
zonoje. Joje pra keliose vietose 
aiškiai pasakyta, kad Lietuvos 
sodžių žmonės tūkstančiais plau
kią į senuosius parapijinius atlai
dus, o po pamaldų — kaip ir 
būdavo -r- susėdą ratais giminė
mis pievose, parkuose, vaišinasi. 
Ji rašo:

“Lietuviškoji liaudis yra svei
kos nuovokos, atskiria gera nuo 
blogo ir nesiduoda lengvai įtiki
nama”.

(Pėdos mirties zonoj'e, p.500)
Toliau jinai rašo apie bažny

čias, ypač apie tai, kas dabar dar 
eina į bažnyčią, kas dar nedre
ba dėl kiekvieno komunistų val
džios kaprizo:

“Kas gali be grėsmės juose (t. 
y. bažnyčių pastatuose, kurie 
daug kur paversti lyg architek
tūriniais paminklais —AK) lan
kytis? Bobutės, senukai, kolūkie
čiai ir kiti skurdžiai, kurie nebe
turi ko prarasti. Mokytojas ne
gali eiti į bažnyčią, gydytojas 
negali, inžinierius negali, studen
tas negali...”

(Pėdos mirties zonoje, p.500)
O kas gi atsitiks, kai visų kai

mų pavienių sodybų nebebus? 
Kai visi jau bus suvaryti j bend
rines gyvenvietes, į naujuosius 
kumetynus, po visokių partorgų, 
parkomų, komunistę partijos ak
tyvo bei KGB akimis?

Man atrodo, kad reikia tą 
kausimą kelti laisvojo pasaulio 
spaudoje ir pan. Gal tai nors 
kiek sulaikytų tą baisų Maskvos 
planą. Tai ir būtų konkretus 
žingsnis. Žinoma, neturėtų nuo 
to nukentėti kiti mūsų darbai.

Kartais tenka sutikti žmonių, 
kurie taip kalba: “Nenoriu apie 
tą Sibirą, apie partizanus, apie 
kalėjimus nė girdėti: tik vargas, 
kančia, ašaros... skausmai”. Man 
kartais atrodo, kad tokie pasisa
kymai yra mūsų persotinto, “ge
ro” gyvenimo pasekmės, išdavos, 
lyg tam tikras pabėgimas, pasi
traukimas, eskapizmas. Man at
rodo, kad kiekvienoje lietuvių šei
moje turėtų būti bent viena kita 
iš sekančių mūsų tautos kančių 
ir herojizmo liudytojų:

1. Sibiro maldaknygė “Marija, 
gelbėk mus”.

2. Laisvės kovų dainos.
3. Partizanai už gelžinės už

dangos. (Antroji laida: Partiza
nai).

4. Vlado Būtėno Kritusieji už
laisvę I ir ū.

5. Šių dienų kankiniai.
6. Abi S. Rokienės knygos iš 

Sibiro tremties.
7. Tautvaišienės Tautų kapiny

nas Sibiro tundroje.
8. Lietuvių Katalikų Bažny

čios Kronika.
9. Elenos Juciūtės Pėdos mir

ties zonoje ir 1.1.
Iš praeities, iš tų kančių turi

me semtis stiprybės, nes jos 
mums tiek daug reikia. Kančias 
išgyvenę žmonės ir padėtį, man 
atrodo, geriau supranta. Štai kaip 
rašo mano jau kelis kartus cituo
toje knygoje Sibiro kalinė Juciū- 
tė;

“Mes alkstant ir trokštam tei
sybės, kaip tuose aštuoniuose pa
laiminimuose, ir nebeturim vil
ties būti pasotinti! Mes norim; 
būti žmonėmis, bet mus tikina, j 
kad esame gyvuliai! Mes norime į 
ištverti iki “galo”, nes norim ko
voti su piktu, bet mums draudžia
mai Mes turim parduoti savo 
kūną ir sielą už tą varganą duo
nos kąsnį, kurį gauname už 
sunkų darbą iš okupanto rankos, 
nes nė iš kur kitur jo gauti ne
galim. Vargu pirmieji krikščio
nys buvo tokioje žiaurioje val
džios kontrolėje, kaip dabartiniai 
krikščionys komunistiniuose 
kraštuose? Ir mūsų šauksmas 
perdaug tylus ir tolimas, nepra
eina pro ‘‘geležinę uždangą”, ne
pasiekia laisvųjų tautų, kurias mū 
sų prispaudėjas baigia gudriai įti
kinti, kad tikintieji komunistų 
nepersekiojami.... Ir nieko dau
giau nelieka pavergtajam, tik 
kartoti psalmės žodžius: “Iš gilu
mos šaukiuos į Tave, Viešpatie, 
išgirsk mano balsą!”

(Pėdos mirties zonoje, p. 487- 
488)

Išgirskime tą balsą ir mes, čia J 
laimingai išlikę po vergijų ir 
karo. Atverkime tam siaubingam 
balsui savo širdis ir stenkimės 
daryti visa, kad tas šauksmas bū
tų išgirstas ir išklausytas.

_____ I
PRIVAČIOMS MOKYKLOMS 

500,000 DOL.
Hill šeimos fondas 13-kai ka

talikų aukšt. mokyklų Minnesoto- 
je, trims liuteronų ir keturioms 
kitoms tos valstijos privačioms 
mokykloms paskirstė 500,000 dol. 

SUREŽISAVO 400 FILMŲ
George E. Marshall, kuris yra 

režisavęs apie 400 filmų, mirė 
-Los Angeles mieste sulaukęs 84 
-m. amžiaus. Trys dienos prieš 
mirtį jis buvo įtrauktas į Filmų 
ir scenos menininkų garbės sąra- 

MIRĖ PIRMAUJANTIS 
NEW YORKO SOLISTAS

Normarn Treigle, 47 m., va
dovaujantis New York City ope
ros bas-baritanas, mirė New Or- 
leans mieste nuo skrandžio žaiz
dos.

MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

Violetos Balčiūnienės rečitalis

STASYS SLIŽYS

Lituanistiniai darbai
Dabar lituanistų svetur maža vo pradėta kalbėti dar pirmaja- 

beturime, ir tie pamažu jau me mūsų nepriklausomybės de- 
nyksta, o naujų beveik neat- šimtmetyje; atsimenu, šį dalyką 
siranda. Bet gyvieji lituanistai, gana gyvai diskutavo mūsų inte- 
kad ir ne visi, dar vis kiek gale- lektualai, susirinkę N. Romuvos 
darni dirba. pvz. P. Jonikas ruo- redakcijoj patalpoje, ir ypač gy- 
šia Lietuvių kalbos istorijos ant- vai tai -pabrėžė K. Pakštas, j. Ke- 
rąją laidą, J. Puzimas rašo stam- liuotis ir kt. Bet truko ilgiau kaip 
besnį Lietuvos archeologinių ty- dešimt metų, iki Lituanistikos 
rinėjimų darbą, aš irgi šį tą ra- ’ institutas Kaune buvo įkurtas 19- 
šinėju ir kt. Tačiau juo toliau, 39 III.1, beveik prieš pat nepri- 
j-uo sunkiau darosi. Štai Lituanis- klausomybės netekimą.
tikos instituto leidžiamas labai 
vertingas kolektyvinis leidi
nys Lituanistikos darbai, kurių 
impozantiška trečioji knyga 
(307 psl.) pasirodė 1973 m. Da
bar ruošiama ketvirtoji šio lei
dinio knyga, jau gauti keli 
straipsniai, bet -kiti prašomi dar 
vis neparašo, o kai kurie j prašy
mą net visai neątsako. Ar bus 
kiek gauta finansinės paramos 
šiai knygai, dar ne visai aišku. 
Tai pat neseniai Drauge skai
čiau dr. J. Gimbuto, Lituanisti
kos instituto pirmininko, -prane
šimą, kad yra ir daugiau parašy
tų ar rašomų lituanistinių darbų, 
tik abejoja, ar visi šie darbai ga
lės būti išleisti. Tai yra labai ak
tualus klausimas. Dabar neturi
me neribotų šaltinių parašytoms 
ar rašomoms knygoms išleisti, 
todėl noromis nenoromis turi 
būti daroma Šiokia tokia atran
ka. Man rodos, pirmiausia reikė
tų kreipti dėmesį į lituanistinius 
tiriamuosius darbus, kurių, tiesą 
sakant, labai nedaug tepasirodo 
ir ilgainiui vis mažiau bepasiro
dys, nes nebebus kas juos rašo. 
Patys rašantieji lituanistiniai sa
vo darbų negali išleisti, todėl kas 
nors turi' jiems ateiti į pagalbą. 
Antra vertus, -tie litunasitai rašo 
darbus, kurie daugiausia tegali 
pasirodyti syetttr, laisvuose kraš
tuose, ir kurie turi didelę reikšmę 
tiek mūsų tautinei -Kultūrai, tiek 
lituanistiniam mokslui, tiek -pa
čiai lietuvybei^ apie kurią dažnai 
mėgstame tik pašnekėti, bet kaip 
reikiant ne visados konkrečiai ir 
pozityviai dirbdami.

Kalbėdamas apie lituanistiką, 
aš visai nenoriu pasakyti, kad ja 
tik viena teturėtume rūpin
tis. Ne, kiek galėdami turime ne
užmiršti ir kitų mūsų mokslo sri
čių, bet čia yra kiek kitaip. Saky
sime, iš tiksliųjų mokslų srities, 
-kiek žinau, mūsiškiai nedaug te
rašo, ir jei ką rašo, tai rašo'dau
giausia kuria kita kalba, nes vien 
lietuvių visuomenė šios rūšies 
specialiems darbams yra per 
siaura dirva. Bet ir čia gali būti 
tam tikrų išimčių. Pvz. A. Ru- 
kuiža, kiek žinau' yra lietuviškai 
parašęs 'botanikos žodyną: tai, 
be abejo, yra didžiai vertingas 
darbas, ir jis neturi pražūti — 
kaip nors turi būti išleistas. Tas 
pagrindas, kad šiuo darbu ne-! 
daug kas iš mūsų galės pasinau-1 
dori, nėra įtikinamas: jei ne tuo- j 
-jau, tai juo daugiau kas galės -pa
sinaudoti vėliau. Tai yra neabe- j 
jojamas turtas: jis turi ne tik 
praktinę, bet ir mokslinę, išlie
kamą vertę, kurios negalime ap
riboti vien šių dienų kasdieni
niais reikalavimais. .

Šiandien nemaža kalbama a- 
pie visuomeninę, politinę ir net 
patriotinę veiklą. Tai savo vieto
je yra geras ir reikalingas daly
kas. Bet, apie tai kalbant, kiek 
primirštama pati mūsų kultūra, 
kultūrinė veikla. Neseniai šį 
klausimą spaudoje gana gyvai 
kėlė Br. Raila.Bet šis dalykas 
nėra visai naujas. Dar ne
priklausomybės laikais mes mėg
davome dažnai pakalbėti apie li
tuanistiką Jos naudą mūsų kraš
tui, mūsų mokslui bei lietuvybei, 
bet konkrečiai ne tuojau ką ryž- 
davomės daryti. Pvz. apie tą pa
tį Lituanistikos institutą bu-

Šiuo metu, man rodos, vi-s dėl
to daugiau turėtume rūpintis sa
vo kūryba, kultūra, mokslu. Kaip 
rodo netolima praeitis, tai savo 
įtaka ilgiau pasireiškia ir patve
ria, net iš arenos pasitraukiant 
įvairiems veikėjams ir pasikei
čiant mūsų visuomenininkams bei 
politikams ir pačiai mūsų gyve
nimo santvarkai. Ką tikrai esa
me anksčiau nuveikę savo kultū
ros bei mokslo srityje, mes ypač 
gyvai juntame ir atsidūrę svetur, 
ypač šiame krašte. Taigi linkė
tina, kad mūsiškiai lituanistai ko 
ilgiau rodytų lituanistinės' gyvy
bės, daugiau reikštųsi savo moks
liniais darbais, ir tie jų darbai be 
didesnės sunkenybės išvystų pa
saulio šviesą. Tada ir Lituanis
tikos instituto pirmininko siel
vartavimas dėl šių darbų pasiro
dymo netektų gilesnio pagrindo.

P.S.

TEATRO STOGAS

Royal Court teatro Londone 
prakiuro stogas, ir. nėra pinigų 
jam pataisyti. Iš filmų daugeliui 
pažįstamas aktorius Albert Fin- 
ney sako, kad kol kas tik vienoje 
kitoje vietoje lietaus metu žiūro
vai turi sėdėti su skėčiais, bet sto- 
gadengių firmos paskaičiavo, kad 
tasai stogo remontas kainuos 
apie 15.000 svarų (apie 40.000 
dolerių). Teatrui Britanijos Me
no tarybos paskirtoji parama jau 
išleista kitiems bėgamiesiems rei
kalams, ir sogui sutvarkyti rei
kia patiems teatralams prasima
nyti lėšų.

Iniciatyvos ėmėsi tas pats A. 
Finney. Jis pradeda ruošti spe
cialius vakarus, kuriuose progra
mą atliks didelį vardą turintieji 
dainininkai, muzikantai ir komi
kai (bilietu kainos nuo 1 iki 10 
svarų — nuo 2.50 iki 25 dol.). 
Sako, gal prisidės ir to teatro 
draugai.

Detroito ateitininkai, kurių 
pirmininku yra Alfonsąs Juška, 
Užgavėnių išvakarėse vasario 8 
d. 7. vai. vak. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje suruošė koncer
tą balių. Programoje buvo pami
nėta Šv. Antano parapijos Spau
dos kiosko 25 metų sukaktis ir 
pagerbtas ilgametis kiosko vedė
jas Vytautas. Čižauskas.

Vakaro koncertinę programą 
atliko muzikai akademikai: Vio
leta Balčiūnienė - sopranas ir dr. 
Vytenis Vasyliūnas - akomponia- 
torius. Pradžiai liaudies daina 
St. Šimkaus “Pamylėjau vakar”, 
daug kartų girdėta įvairiom in
terpretacijom, buvo atlikta su 
mūsų liaudies nuspalvintu kolo
ritu ir ekspresija. A. Kačanausko 
“Vakaro smuikas” ir Br. Jonušo 
“Vėl sakysi”, kad ir liaudiškų 
nuotaikų kūriniai, tačiau solistei 
statė kiek aukštesnijus reikalavi
mus. Jose jautėsi kiek aktyvesnis 
balso koordinavimas, nukreiptas 
į balso rezonavimą ir artikuliaci
ją. Balsą rezonuojanti veikla bu
vo pakankama, tik apie solistės 
artikuliacini'us privalumus ne
lengva. kai ką pasakyti, nes kon
certavo ne 'koncertų, bet sporto 
salėje. Be to, klausytojai buvo 
salės abiejuose šonuose, o vidury 
buvo palikta nemaža erdvė šo
kiams. Todėl solistė, norėdama 
palaikyti kontaktą su klausyto
jais, dainavo pasisukdama tai i 
vieną, tai į kitą salės pusę ir, aiš
ku, be mikrofono dainos žodžius 
klausytojams perdavė tik dali
mis, todėl nebuvo galima sekti 
pilno dainos turinio. Akompona- 
vimas įgalėjo būti su ryškesne di
namika, kuri yra ir bus viena iš 
svarbiųjų muzikinės raiškos prie
monių, kurios efektai nepapras
tai stiprūs ir įspūdingi. J. Gaubo 
“Mano rūtos” ir G. Gudauskien- 
nės “Jaunystė”, rečiau žinomi 
kūriniai, praskambėjo naujumu

ir solistės generuojančią balso 
veikla ir gerai valdomu balso re
zonatorių kompleksu, kuris įsi
gyjamas tik geroje muzikos mo
kykloje ir toliau lavinamas tik 
gero vokalisto — mokytojo prie
žiūroje. Iš lietuvių kompozitorių 
ryškiausiai išsiskyrė Br. Budriū- 
no “Dainos gimimas”, kurioje 
prasmingi Henriko Radausko 
žodžiai giliai įtvirtinti logiškos 
melodijos vedime ir muzikinės 
temos elementų tiksliame vysty
me. Dėl plataus dainos diapozo- 
no solistė panaudojo balso nu
kreipimus į balso rezonatorius 
palaipsniui ir išlygintai, todėl 
buvo išvengta ‘‘balso lūžių”, ir 
tembrą formuojančių funkcijų 
pasikeitimai buvo pravesti me
niškai. Dainos kulminaciniai 
taškai: “Čia aš groju ir dainuo
ju... Virš tos dainuojančios kal
vos... Skamba medyje melodija, 
švelni”... solistės buvo pasiekti 
visu pilnumu ir įtikinančiai ir su 
užtikrinta balso atrama. Todėl 
ir balso atakos formavimas pa
gal frazių tesitūrą vietomis buvo 
pakankamai kietas, ryškus ir 
sodrus ir vietomis pakankamai 
švelnus.

Pabaigai solistė atliko G. Puc- 
cini “O mio babbino caro” ir 
“Un bei di”, o taip pat ir K.V. 
Banaičio “Neplauk, Kastyti, į 
mariasl” Tai operų arijos, kurios 
labai tiko koncerto finalui. Fi
nalas ir solistei statė aukščiau
sius balso reikalavimus, nes ari
jos iš menininko reikalauja visų 
dainavimo aparato kompleksinio 
proceso, kur neišvengiamai iš
ryškėja menininko balso kulmi
nacinis statusas. Banaitis mūsų 
operos, o Puceini italų operos y- 
ra gana stiprūs kompozitoriai, 
kurių nepadainuosi, jeigu neturi 
teisingos balso atramos, jeigu 
nemokėsi atakuoti balso, jeigu 
nemokėsi balso koordinuoti ir 
nukreipti jį į pastovaus ir besi
keičiančio tūrio rezonatorius. V. 
Balčiūnienė geros mokyklos ir 
darbo dėka išvengė rėksmingu- 
mo aukštuose registruose ir jos 
forte buvo pakankamai stiprus ir 
kartu sodrus bei santūrus, kas 
liudija solistės kultūringumą, nes 
balso kiekybės ribotas panaudo
jimas arijose pasitarnavo jai ge
resnės balso kokybės sąskaitom 
Taisytinas balso vibratas, kuris 
priartėtų prie normalaus ir tin
kamo operos dainininkams. -Vio
letai priskirtinas emocingumas, 
kuris išlygino technikinius sun
kumus ir prisidėjo prie muzikos 
kūrinių atlikimo išraiškingumo.

Baigiant reikia pastebėti, kad 
prieš keletą metų rečitalis Lietu- 

(Nukelta į 5 pusi.)

PRANEŠIMAS
TAUPYKITE DABAR

z UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7%% — 6 metų su $1,000, minimum.
7*Ą% — 4 metų su $1,000, minimum.
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6%% — 1 metų su $1,000, minimum.

SAVINGS INSURED UP TO $40.000 BY F.S.L.I.C.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI, PRADĖJUS NAUJĄ 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos, sąskaiton įdė
jus atitinkamą sumą.

aint 
thonv

PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEK
VIENAME SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVISKAL

1447 S. 4®th COURT, CICERO, ILL. 60650
Joseph F. Grlbauskas, Vedėjas

PHONE 656-6330

OFFICE HOURS
Daily 9:00 to 6:00: Monday 9:00 te 8:00 

Saturday 9:00 to 1:00; Wed. and Sunday Closed
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Adomas Galdikas Horizontas (Nuotr. V. Maželio)
Adonio Galdiko tapybos darbų paro da kovo 15-16 d. rengiama Clevelande

tų pasauliui okupanto daromų' 
baisių skriaudų lietuvių tautai,' 
okupuotų lietuvių padėtis būtų 
dar baisesnė. Vilkas nebijo šu-Į

CAMDEN TARYBOS 

RŪPESTIS
žiaus metus gyveno poetas John ,V. BALČIŪNIENĖS 
■Keats (1795-1821). REČITALIS

(Atkelta iš 4 pusi.)

vių namuose kalbėjo ir už solistės 
privalumų — muzikinių garsų 
artikuliacijbS ’gerą technikų, ku-

Britanijos Londono Camden’ . Namuose nedidelis muzie- 
nies, kada tas loja, bet jis ne- rajono savivaldybei iškilo rūpės- Jus. Bet tuos namus ėda angliš- 
mėgsta to lojimo. Maskva la- ųs dėl remonto tų namų, kuriuo- ka drėgmė, dėl to daug kų Ki
biausiai nemėgsta ir net pris.bi- se paskutinius dvejus savo am- k;„ rAmnnrimti rl^Lnrunti nor 
jo pasaulio viešosios nuomonės kia remontuoti - dekoruoti, per-
balso. Jeigu ne mūsų šauksmai, _______.................... ___ dažyti, šildymo įrengimus taisy—
nežinia kiek lietuvių šiandien ti ir t. t., ir tie darbai pareika- 7°S 8 nega ėjo paro yti
gyventų Lietuvoje. Jeigu ne mū- padaryti, dabar mes privalome, j 70 000 svarų (175 000 es ^usjnių pro emu. -

3 sų Šauksmai, tai gal įau ir rusiž-1"a5iau Šiandien atsisakyti poli- ““ “* ™'™U “*"* t*75-000 bate. InUu. steku groam ,r g.e- 
kas raidynas būtų išstūmęs lie-tikavimo ir juos užmiršti būtų doleriM) išlaidų. | „o meno neišmatuojamų gali-
tuviškąjį. Solženicinas yra gyvas didz.ausias nusikaltimas. Kiek tik Keats — garsus poetas, ir tuo- ll^ _Pasau YJe> ,r a'na te u 
ir gyvena laisvėje, nes pasaulis mus pasiekia žinios iš Lietuvos se namuose jis kankinosi dėl mei- ®razi ,r Prasm,nga gyvenimo
per daug apie jį žinojo ir rašė. visi lietuviai iš ten prašo kad juosej jau kosėdamas kraujais,
Zacharovas rr kiti disidentai se- tik mes rėktume prieš okupacijų. . _
niai būtų gavę kulką į pakaušį, Tą tvirtina ir Simas Kudirka. J>s savo mirti išsipranašavo ( Tai]
bet pasaulio šauksmas ir links- Maskva mum seniai perša atsi- mano mirties liudijimas”), tų ištaikyti remontui reikalingą su-
niavimas tų pavardžių laiko juos sakyti politikos, o vietoje to siū- namų sode po medžiu parašė mū-
gyvus. Simas Kudirka nebuvo jo kultūrinį bendradarbiavimą. „Odę Jakštingalai» Tai savival I Tuos Keats namu.s kasmet ap.
nužudytas ir šiandien yra lais- Mes žinome, koks jls yra: jie gali , , , . .
vėje Hįidžia dalimi dėl mūsų siųsti mums visokį jų šlamštą, dybes taryba ir laužo galvas, kaip lanko apie 15.000 turistų.
šauksmo. Jis tapo žnomas, ir bet iš čia net ir imprasSiaus105 ,„mum,munj,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiilllllllllllllllllllllllilllilliiiiiiiiiiiii^
Maskva, bijodama užsienio bal-, maldaknyges negalima pasiųsti. =

' B. Raila rašo: “Pilnos deguto |

Nuomones ir pastabos

Verkti ar dirbti?
B. Railos straipsnį "Nuostabu, kaip dar nepražuvome' 
perskaičius

B. Railos labai ilgame straips
nyje “Nuostabu, kaip dar nepra
žuvome”, išspausdintam “Drau
go” kultūriniam priede š- m. va
sario 1 ir 8 dienomis, ypač kas 
liečia istorinę praeitį, parašyta 
daug tiesos.

Visai nesiginčydamas, kad kul
tūra yra labai svarbus, jeigu ne 
pats svarbiausias, veiksnys tau
tos ir valstybės gyvenime, noriu 
sustoti tik ties B. Railos politi
kos nuvertinimu. Jis rašo: “Ir be 
įrodinėjimų iŠ karto tvirtinsiu: 
mūsų tautai tėvynėje ir jos išei
vijai užsieniuose dabartiniu lai
kotarpiu (ypač) išlikimo ir stip
rėjimo laidas yra dvasinis ir eti
nis, apčiuopiamesne prasme ta
riant — kultūrinių vertybių kū
rimas ir jų puoselėjimas. Ir tatai 
bus net stipresnė mūsų gyvybin
gumo garantija, negu pvz. da
bar užsienyje žvangiai akcentuo
jamas politinis ar kovinis judėji
mas”.

Šia prasme aš skiriu lietuvius 
okupuotoje Lietuvoje ir mus, 
esančius laisvajame pasauly. 
Okupuotoje Lietuvoje yra mūsų 
tautos pagrindas ir jis yra Lie
tuvos laisvės atgavimo laidas. 
Mes, išeiviai, esame trik jiem už
drausto balso garsiakalbiai įr 
pranešėjai. Politiniai jie yra su
rakinti ir negali nei kalbėti, nei 
pajudėti. Tą darbą mes, išeiviai, 
visomis mūsų galiomis ir išmin
timi privalome atlikti. Kultūriniai 
Jie irgi yra varžomi ir gali kurti, 
tik Kremliui diriguojant. Tačiau 
šioje srityje jie dirba labai daug, 
nors jų kūrybą apluošina oku
panto cenzūra, bet ir apluošin- 
ta ji yra gyva ir gaji, nors ne vi
sai tokia, kokios jos kūrėjai no
rėtų. Taigi toje srityje jų dirba
ma daug, daug padaryta ir bus 
daroma toliau.

Tačiau politiniam Lietuvos 
reikalui jų turimomis sąlygomis 
jie beveik nieko negali. Žinoma,

linai užpildys tuos trūkumus. Čia 
bus nors ir trumpos, bet pagrin
dinės žinios apie lietuvius, lietu
vių kalba ir panašiai. Tik mūsų 
kultūrininkų pareiga, kad ta en
ciklopedija patektų į universite
tų bibliotekas, viešąsias bibliote
kas, į intelektualų privačias bib

jaučiu dėl tos laisvės, tai reiškia, 
kad ji yra labai brangi.

Mūsų, gyvenančių laisvėje, pa
reiga kitokia. Mum nereikia de
gintis ar rizikuoti gyvybe bėgant.
Mes turime visas laisves, kokias 
turi ir visi mūsų gyvenamų kraš
tų piliečiai. Turint tokias neri
botas laisves ir yra mūsų didžio
ji pareiga dirbti tose srityse ir 
tuos darbus mūsų Uutos ir vals-Jkėti teisingai politinės veiklos ir 
tybės atstatymo labui, kurių pa- kultūrinio veiksnio pirmumų 
vergtieji negali — politinius ir klausimą, bet drąsiai pasukti mū- 
propagandinius. Nesakau, kad sų mentalitetą ir sustangrinti są- 
reikia atsisakyti kultūrinių verty-, monę kultūrinio lobio ir kūrybi- 
bių kūrimo, ypač tokių vertybių,' mių ginklų labui”, 
kurios reprezentuotų mūsų .pa- Į Klysta B. Raila. Išeivijos pir- 
vengtą tėvynę Lietuvą, kurios pa- moji pareiga yra šaukti prieš
dėtų pr'laikyti mūsų nutautėji 
mą. Nesakau sulaikyti, nes nu
tautėjimas rieda nesulaikomai. 
Tokia yra visos emigracijos ne
dalia, gal išskyrus žydus. Ameri
kos universitetuose, o gal ir ki
tuose, mūsų studijuojantis jauni
mas ar net jau esą mokomojo 
personalo — dėstytojų ir profe- 
orių eilėse labai pasigendama ob

jektyvios ir gerai paruoštos me
džiagos apie Lietuvą, lietuvius, 
mūsų kultūrą anglų kalba. Jeigu 
kas pajėgia ir gali kurti tokią kū
rybą, būtų labai svarbu, kad jie 
tą trūkumo spragą užpildytų. 
Toks darbas labai ir labai svar
bus ir reikalingas.

Turime pakankamą skaičių 
lietuvių mokslininkų laisvėje. 
Daugelis jų dirba universitetuose 
ar kitose aukštose institucijose, 
jie galėtų užpildyti tas spragas 
svetimomis kalbomis. Net ir ra
šant mokslinį bet kurios srities 
veikalą, galima rasti būdų pri
minti Lietuvą. Eilė lietuvių 
mokslininkų jau yra tarptauti
niai pagarsėję, tačiau niekur ne
girdi, kad jie būtų paminėti esą 
lietuviškos kilmės, kad jų tėvy
nė yrą pavergta rusų. Jie irgi tu
rėtų būti tuo pavergtos Lietuvos 
garsiakalbiu ir kiekviena proga

rizikuodami savo gyvybėmis ar net savo darbe, savo profesijoj ar pri- 
jas paaukodami, jie tuo žadina vačiame bendravime galėtų gar- 
lietuvių tautinį ir patriotinį su- sinti Lietuvą. Yra tokių, kaip 
sipratimą bei jų sąmonę, o tuo prof. A. Klimas, bet jų mažai, ar- 
pačiu garsina Lietuvos vardą ir ba apie juos nieko nesigirdi.
lėtina tautos 'genocidą. Bet ir 
šiuo atveju be mūsų garsiakalbio 
tas garsas mažai tepasklistų.

Savo šuoliu Simas Kudirka iš
garsino Lietuvą ir priminė pa
sauliui baisią Lietuvos okupaciją

Lietuvių kalba literatūroje, 
mene, muzikoje išeivių dirbama 
daug. Knygų išleista gal daugiau 
nei buvo išleista nepriklausomoj 
Lietuvoj. Išleidome, dėka J. Ka
počiaus, Lietuvių Enciklopediją,

daugiau nei visus mūsų išmin-1 rašome operas, puošiame savo
čius ir politikierius sudėjus kartu. 
Bet ir tas išgarsinimas įvyko tik 
mūsų garsiakalbių dėka. Romas

butus savų dailininkų paveikslais, 
suruošiame puikias dainų ir tau
tinių šokių šventes. Tai argi ga

Kalanta ir kitos panašios aukos' Įima skųstis ir verkti dėl to- Vėl 
žadina okupuotos Lietuvos lietu- J. Kapočiaus dėka leidžiama ir 
vius, stiprina jų pasiryžimą ir di- Lituanistinė enciklopedija anglų 
dina dar didesnį laisvės troški-į kalba. Ši enciklopedija bus vie- 
mą ir viltis. Jeigu yra pasiauko-1 nas iš gražiųjų įnašų ir nors da-

so, ne tik Simo Kudirkos nenu-| _
žudė, o paleido gyvą į laisvę, kad statinės tegu liudija, kad lietuvis (= 
tik nebūtų toliau dėl jo šaukia- lietuvyje dabar vis uoliau ieško 5 
ma. Taigi, tik mūsų politikavi-Į ne brolio ar santarvininko, bet, 5 
mas padeda pavergtiem lietu- kasdien įtaringai ypač sendamas,15 
viam. Ir to politikavimo mes ne | stengiasi įžiūrėti ar varžovą, Ui | 
tik neprivalome pristabdyti, o vėl atkasti piktą priešininką, ar 
reikia dar daugiau jį stiprinti. j klastingą pasalūną net tautos iš- 

B. Raila rašo: “Patiem nesi- daviką”. Mes jau turėjome Al-
keiti į tuščią tautos vadų pui
kybę ir iš likusių tėvynėje ne
atiminėti teisės būti tautos at
stovais ir laisvinimo vadais”, 

liotekas. Čia ir būtų tas didelis j Jie yra ir bus vadais, o atė- 
darbas. Ir jis reikštų daugiau, jus laikui nustatys net nepriklau- 
negu verkšlenimas, kad nieko. somos valstybės formas ir vado- 
nebuvo padaryta. Ašaromis tų vaus jai. Bet tai, ko jie negali 
spragų neužpildysime.

Tačiau laisvėje gyvenančių 
lietuvių pirmutinė pareiga: pa
laikyti Lietuvos bylą gyvą, kad 
rusai jos nenumarintų. Tai, ko 
negali padaryti mūsų tautos pa
grindas — pavergti lietuviai, tą 
privalome mes. B. Raila rašo:
"... reikia pagaliau ne tik atsta
tyti pusiausvyrą, ne vien atsei-

okupantą, okupaciją, prieš mū
sų tautos genocidą, kad okupan
tas, nors ir nebijodamas mūsų 
triukšmo, bet, bijodamas mūsų 
šauksmo atkreiptų pasaulio akių 
ir ausų, negalėjau niekam neži
nant laisvai žudyti lietuvius, nai
kinti jų kultūrą ir kalbą ir iš
rauti paskutinius Lietuvos vals
tybės buvimo faktus. Tokia yra 
garbinga ir būtina išeivijos pa
reiga.

Jeigu gyvenantieji laisvėje ne
politikuotų, nešauktų, neparody-

Ka

seiką, Morkų, Mikuckį. Argi ne- = 
reikia tokių saugotis?

Mano nuomone, ne tik poli- = 
tikieriai, bet ir visi lietuviai, tuo = 
pačiu ir kultūrininkai, gražiai 15 
bendraudami, turi neužmesti ir į S 
politikos, reikia neduoti ramybės ' = 
okupantui. P. ŽIČKUS

DRAUGO |
Dailiojo Žodžio |
KONCERTAS I

-ir-

Romano Premijos
Įteikimas

Laureatas JURGIS GLIAUDĄ

ĮSIGYKITE PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ

Mes stengiamės duoti lietuviams geriausių patarnavimų 
ir geriausias pirkimo sųlygas.

CHRYSLER CORDOBA
1975 m. Sportinis.

ekonomiška?.
2 durų Hardtop

PLYMOUTII FURY — Sport. 2 durų Hardtop, 6 cilinderių

Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick, Pontiac, Oldsmobile ir 
kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00.

Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), spar
nus (Fenders) ir sureguliuos motorą.

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515

Philomena sako:
-KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS 

NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR 
TINKAMESNIAM GYVENIMUI.

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 525% 
$1,000 įdėtas vieniems metams duos • ' • • • • 6.5%

«•••••• 7.5%
• •••••• 7.75%

CHICAGO

$1,000 įdėti 4 metams duos •••••••
$1,000 įdėti 6 metams duos •••••••

Nuošimčiai priskaitomi kas dienų, išmokami kas trys mėne
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fede
ralinės Valdžios Apdraudę F. S. L. I. C.

f«iAiNousw
LENOER

★★★★

savings and loan association
6245 south vvestern avenue 476-7575

v • V <

Dalyvauja pianiste Alekna Kepalaitė

| Sekmadienį, balandžio 6 d., 1975 m. Į
3:00 vai. popiet

JAUNIMO CENTRE 1 
f CHICAGOJE Į
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiir

SIUNTINIAI | LIETUVA
1. MŪSŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes 

persiunčiame j Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.

2. MOŠŲ BENDROVĖJE Ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi 
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Mosk- 
vič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams Ir kit. oficialiomis kai
nomis.

4. JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos, gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus *

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST.. CHICAGO, ILL. 60604 

TEL. VVA 2-9354 

ir mūsų skyrius:

2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, FLL 60629 
TEL. WA 5-2466

DVIEJOSE PATOCIOSE VIETOSE

FRANK'S TV and RADIO, INC.
1240 SO. HALSTED STREET TEL. - CA S-7252

RADIJO ik STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APAKAI Al
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Nauji leidiniai
• Stasys Barzdukas, LIETU

VIS SAVO TAUTOJE, VALS
TYBĖJE, BENDRUOMENĖJE. 
Mintys tautiniam ir visuomeni
niam ugdymui bei ugdymuisi. Iš
leido JAV Lietuvių Bendruome
nės Švietimo taryba. Leidimą pa
rėmė Lietuvių fondas. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, 6051 S. Ash
land Avė., Chicago, III. Veika
las gausiai iliustruotas, kietais 
viršeliais, 258 psl., kaina 6 dol., 
gaunamas ir “Drauge”.

Knyga yra tokia, kokios mums 
seniai reikėjo, rūpinantis išeivi
joje ne vien lietuvybės išlaiky
mu, bet ir jos ugdymu kituose 
ir savyje. Tai žymaus mūsų vi
suomenininko - bendruome- 
ninko kone testamentinis žodis, 
sukauptas ilgų metų bendruome
ninės veiklos patirtimi.

Knygos turinys paskirstytas į 
tris didžiąsias dalis: Lietuvis savo 
tautoje, Lietuvis savo valstybėje 
ir Lietuvis ąavo bendruomenėje. 
Visos šios pagriųdinės temos vėl 
savo kgiiu yra skirstomos į sky
rius, skyrelius ir poskyrius taip, 
kad skaitytojas, žvilgterėjęs turi- 
nin, lengvai gali susirasti jį do
minantį klausimą.

Temos autoriaus dėstomos la
bai konkrečiai, aiškiai ir pagrįs
tai, nenukrypstant į tokiais atve
jais mūsuose dažnai pasitaikan
čius romantiškuosius pagražini
mus. Leidinio lietuvių kalba tie
siog pavyzdinga, tikras džiaugs
mas ne tik akiai, bet ir ausiai.

Tačiau žodinė ir iliustracinė 
knygos medžiaga liudija, kad ją 
rašė ne šaltakraujis mokslinin
kas ar šiaip kultūrininkas, o dau
giau visuomeniiniinkas.Tad ir visos 
knygos bendrasis akcentas labiau 
krinta ant visųgmeninės veiklos 
pabrėžimo, nors įvade skaitome, 
be kita ko, užuominą ir apie kul
tūrinio gyvenimo ir kultūrinės 
kūrybos reikšmę: “Pabėgėlis — 
tremtinys svetur taip pat reika
lingas duonos, bet savo gyveni
mo prasmę jis mato kūrybinio 
darbo pastangose. Tad jis reiš
kiasi savo tautinių organizacijų 
veikloje, rūpinasi tautiniu švie
timu, jungiasi į kultūrinį gyveni
mą, kuria mokslo, literatūros, 
muzikos, dailės ir kitų sričių vei
kalus. Jam rūpi, kad jo tauta 
būtų gyva ir visokeriopai kiltų. 
Pabėgėliui — tremtiniui daž
niausiai nėra lemta grįžti į savo 
tėvynę, bet jis ir jovaikai papras
tai į ją grįžta kitokiu būdu: kul
tūrine savo kūryba ir kultūrinių 
savo darbų vaisiais”.

Dar vien tik įvadą perskaitęs, 
tada ir pagalvoji: tai kodėl, po 
tokio kultūrinio sektoriaus svorio 
pripažinimo, Visa knyga nepa
vadinta “Lietuvis savo tautoje, 
valstybėje, bendruomenėje ir kul
tūroje”. Tik jau susipažinęs su 
visais knygos puslapiais pama
tai, kad ta “kultūra” antraštėje 
ir nėra reikalinga, kada pusla
piuose jai dėmesys tik minima
lus.

Net smulkiau turinio nenagri 
nėjant, užtenka pažvelgti vien į 
nuotraukas, liečiančias pokario 
išeiviškuosius dešimtmečius: vi
sur mirgėte mirga politinių ir vi
suomeninių veiksnių pirmininkų 
veidai, tradicinių mūsų renginių 
darbuotojai, jų komitetų grupi
nės nuotraukos ir pan. O kur 
kultūrininkai: rašytojai, muzi
kai, dailininkai, lituanistai moks
lininkai? Jų nuotraukose tik du: 
Vydūnas ir Vincas Krėvė. Čia ir 
kyla klausimas: kas mūsų tautos 
istorinėn atmintin labiau įsirėš 
ir išliks — to ar kito renginio 
komiteto tuometinės pavardės ar, 
sakysim, kompozitoriaus V. K. 
Banaičio vardas, kurio išeivijoje 
sukurta opera “Jūratė ir Kasty
tis”, imant visos Amerikos pločiu 
nuo Pacifiko iki Atlanto, jau 
net šio krašto didžiųjų FM sto
čių buvo pakartotinai transliuo
jama, nesigailint jai labai palan
kių komenUrų, Kad lęidojyję ne
būtų tik veidų nuotraukos, gali- 
ma buvo puslapius papuošti ir

mūsų dailininkų darbais. Tada 
visas leidinys būtų mažiau atro
dęs siaurai šeimyniškas, o turįs 
ir kūrybinio siekio pločio bei gel
mės.

Kai 234 psl. pastaboje, norint 
įrodyti, kad išeivija savo tautai 
gali atnešti didelį kultūrinį in
dėlį, pavyzdžiais duodama net 
apie penkiolika lenkų ir rusų iš
eivijos kultūrininkų, nesuminint 
nė vieno praeities ar šios dienps 
mūsiškių, tai argi nėra savųjų 
nuvertinimas prieš kitus. Kaip 
visa tai čia augančioms mūsų 
kartoms gali sužadinti lietuvišką 
savigarbą, kaip potencialiu pa
vyzdžiu minimi tik kitataučiai, 
lyg savieji būtų dėmesio neverti 
kūrybiniai impotentai.

Ir taip svetimuosius įvertinęs, 
autorius saviškius dar lyg “pa
guodžia”, sakydamas: “Į Lietuvą 
taip pat su savo kūryba grįš kai 
kurie ir mūsų pačių rašytojai, 
menininkai, muzikai, mokslinin
kai-” Knygos autorių norėtume 
čia pataisyti ta prasme, kad bu
simojo laiko “grįš” šiandien 
neužtenka, nes per visas geleži
nes užtvaras savo kūryba prasi
veržusių į tėvynę jau ir šiandien 
netrūksta. Užtenka tik pavartyti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką, kad pamatytume ten 
per kratas konfiskuotus čia iš
leistus prof. dr. Antano Macei
nos veikalus. Ne vienas, nuvykęs 
Lietuvon, yra matęs čia išleistų 
poezijos rinkinių, net ištisų an
tologijų nuorašus, einančius iš 
rankų į rankas. Pagaliau net te
nykštėje komunistinėje spaudoje 
kokiu nors politiniu aspektu nie
kinamą išeivijoje išėjusią knygą 
reikia laikyti jau grįžusia Lietu
von, nes ten skaitytojas iš jos 
smerkimo jau gali orientuotis, 
kas būtų įdomu pasiskaityti. Ne
sinorėtų tikėti, kad autorius tokio 
jau šiandieninio mūsų kūrėjų 
grįžimo nevertintų. Greičiausiai, 
įsikniaubęs vien į visuomeninį 
bruzdėjimą, visai to nepastebėjo, 
todėl ir vertėsi dar tik busimuo
ju laiku.

Klasiškas pavyzdys, kaip poli
tikas ir visuomenininkas knygo
je pabrėžiamas, o kultūrininkas 
kūrėjas laikomas net suminėji- 
mo nevertu, yra įdėtas prel. M. 
Krupavičiaus portretas, paraše 
net nė nepažymint, kad tas port
retas yrą pieštas dail. Adomo 
Varno.

Po visų šitokių pastabų tebū
tų toks mūsų pasiūlymas: jeigu 
kada nors atsirastų proga leisti 
antrą šio reikšmingo veikalo lai
dą, reikėtų jo vardą vienu žodžiu 
prailginti, pavadinant “Lietuvis 
savo tautoje, valstybėje, bendruo
menėje ir kultūroje”, ir tada ša
lia kitų istorinės ir šiandieninės 
raidos veiksnių, nemažesni dėme
sį bei svarbą skirti taipgi konkre
čiam kultūriniam — kūrybi
niam aspektui.

* ATEITIS, 1975 m. Nr. 1. 
Ateitininkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos — lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius: kun. Kęstutis

Apelsino skulptūra

tvarkymu puslapiuose žurnalas 
daro malonų įspūdį.

Naujos redakcijos žodyje, be 
kita ko, sakoma: “Vesime pokal
bį su visais, švęsime ateitininkį- 
jos sukaktis, informuosime apie 
sąjungų bei atskirų vienetų dar
bus bei planus, autorius apibū
dinsime biografinėmis pastabo
mis — visu tuo stengsimės su
kurti kuo šiltesnę šeimynišką 
nuotaiką, kuri trauktų ir burtų”.

Įdomiausias šio “Ateities” nu
merio dalykas yra keliolikos įvai
riausio amžiaus ateitininkų at
siliepimai į prof. dr. Antano Ma
ceinos viešą laišką ateitinin
kams. Ir visa kita ideologinė, 
kultūrinė, visuomeninė, literatū
rinė - kūrybinė medžiaga įvairi 
ir gyva.

• MEDICINA, 1974 m. Nr. 
3(48). 'Pasaulio lietuvių .gydyto
jų sąjungos žurnalas. Išeina tris 
kartus metuose. Vyr. redaktorius: 
Kazys Perukus, M D., 1022 Beau 
Bruimmel Drive, Sleepy Hollow, 
III. 60153. Administruoja L. 
Dargienė, 10326 Kipling St., 
Westchester, III. 60153. Žurnalą 
spausdina M. Morkūno spaustu
vė, surenka “Draugo” spaustuvė. 
Prenumeratos kaina metams 10- 
00 dol. Čekius rašyti ‘‘Medicina”.

Nors “Medicina” yra profesio
nalų gydytojų žurnalas, tačiau 
Visa jo puslapiuos spausdinama 
medžiaga yra įdomi kiekvienam. 
Pagaliau ne visa medžiaga yra ir 
grynai medicinos mokslas. Saky
sim, ir šio numerio paties redakto
riaus rašytas vedamasis yra gra 
žus patriotinio - visuomeninio 
pobūdžio straipsnis, primenąs vi
sų mūsų rezistencinę pareigą 
dirbti tautos laisvės priartinimui.

Toliau numeryje randame 
šiuos straipsnius bei skyrius: In
dikacijos ragenos transplantaci
jai (dr. Alg. Kelertas), Ars longa, 
vita brevis ' (dr. H. Atmanąs), 
dr. Vincas Kudirka (dr. V. Tau
ras), Varpininkas dr. Juozas Kau
kas (J. Valaitis) Mokslininką: ir 

Trimakas, 850 DesPlajnes Avė., I jų darbai (dr. Z. Danilevičjus), 
Apt. 409, Forest Park, Iii. 60130. | Elektrinė chirurgija (dr. L. Ra- 
Redaktorė: ( Aldona Zailskai-, gas), 25 metai — veterinarijos 
te, 1836 49th Court, Cicero, III.! gydytojų draugijai (dr. S. Jan-
60650. Redakcijos nariai: Dalia 
Bilaišytė, Jurgis Brad'ūnas, Ma
rija Eivaitė, Jūratė Jasaitytė, Dai
na Kojelytė, 'Jonas Kuprys (foto
grafija), Vytas Narutis, Algis 
Norvilą, Roma Olšauskaitė, An
tanas Razma, Linas Sidrys, Dan
guolė Stončiūtė (išdėstymas), 
Mirga Serepkaitė, Raimun
das Silkaitis (fotografija) ir Rim
vydas Zailskas (išdėstymas). Ad
ministratorius: Juozas Polikaitis, 
7235 S. Sacramento Avė., Chica
go, III. 60629. 'Prenumerata JAV 
ir Kanadoje 7j00 dol., garbės pre
numerata 15.00 dol., visur kitur 
laisvajame pasaulyje 5.00 dol.

Tai pirmasis naujos redakcijos 
pąrepgtąs “Ątėįtįęp” numeris. 
Tiek savo turiniu, tiek iliustra- 
cijomis, tiek visos medžiaigos su-

Nuotr. Kastyčio Izokalčio

Ambrozaitięnės lino raižinys 
“Saulės garbintoja”.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
v975 m. vasario mėn. Nr. 2. 
Lietuvių jėzuitu leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros žur
nalas. Redaguoja Juozas Vaiš- 
nys, S.J. Administruoja Petras

Prano Naujokaičio

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA, I tomas
Tai naujausias lietuvių litera

tūros nagrinėjimas šių laikų švie
soje, didelio formato, kietais vir
šeliais, virš 600 pusi. dydžio kny
ga, labai reikalinga mokyklai, ra
šytojams, žurnalistams ir visai lie
tuvių šviesuomenei.

1 egzempliorius $10.00
2 egzemplioriai $18.00'
3 egaempliortal $24.00

Užsisakant daugiau kaip 3 egz. 
$7.50 už kiekvienų.

Užsakymus siųskite: Mr. A.
Kareiva, 7030 S. Rockvvcli St., 
Cliicago, III. 00020. Čekius ar 
'money order’lus rašykite:
LB Kultūros Taryba vardu. Ne
siųskite voke grynų pinigų.

WAGNER and SONS
TYPEWRITERS, 

ADDING MACHINES 
AND CHECKWRITERS 
NAUJOS — NAUDOTOS 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

Pilone — 581-4111

kauskas), lietuvis veterinarijos 
gydytojas išeivijoje (dr. P. Svar- 
čaS;. Veikla, Atžalynas, Paminė
jimai, IN Memoriam, Korporaci
jos, Medicina okupuotoje Lietu
voje, Moterų skyrius, Kronika, 
Mijctura. Viršelyje —dail. M.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug. sutaupykite. pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu -planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai- 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, 80629

!KAI P PATOGU
Užsisakykite šias plokšteles paštu.
L KALNUOS DAINUOJA — Baltija H ........... .... $6.00 ..... ..... □
2. SU ŠOKIU IR DAINA — Neo-Lit ................ .... $6.00 ..... ..... n
3. GROJAME JUMS — Neo-Lit .................... .... $6.00 ..... .....n
4. GAUDŽIA TRIMITAI — maršai .................... .... $5.00 ..... ... . □
5. DAINOS — Kun. V. Gorinąs ........................ .... $6.00 ..... ..... □
6. ŽIRGINĖLIAI I ir n vaikams po ............... .... $5.00 ..... ..... □
Pažymėkite pageidaujamas plokšteles ir siųskite:

GIETS INTERNATIONAL, 2501 W. 71st St., Chicago, UI. 60629
Plokčtelės su sąskaita bus tuojau Jums pasiųstos.

Kleinotas, S-J. Metinė prenume
rata $6.00. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 2345 W. 
56th Str., Chicago, UI. 60636.

Šio numerio puslapiuos mini
ma “Laiškų Lietuviams” 25 me
tų sukaktis. Apie pirmąją mo
terį — Bažnyčios daktarę (Te
resę (iš A vilos) rašo Alfonsas 
Grauslys, o apie moters kuni
gystę — A. Rubikas, tęsiama 
nepriklausomos Lietuvos jėzui
tų istoriją, duodama Eglės 
Juodvalkytės eilėraščių pluoš
tas ir įvairi įprastinių žurnalo 
skyrių medžiaga.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1975 m. va
sario mėn. 23 d., Nr. į (67). 
Lietuvių jėzuitų ir Jaunimo 
centro Chicagoje biuletenis. Re
daguoja Danutė Vakarė. Atsa
kingas redaktorius kun. Alg. 
Kezys, SJ. Adresas: 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636.

Šį kartą biuletenio puslapiuos 
taipgi minima “Laiškų Lietu
viams 25 metų sukaktis. Ąlg. 
Kezys, S.J. rašo apie Gavėnią ir 
šypsnį, patenkintas vakarotojas 
rašo apie ožiakojį satyrą Jauni
mo centro kavinėje, gerose nuo
traukose matome Jaunimo cent
ro Užgavėnių karnavalą, meno 
kursus ir kt.

• THE MARIAN, Vol. 29, No. 
2Ą9, February 1975. The Con- 
gregation of Marian Pathers, 
4545 W. 03rd Str., Chicago, III. 
60629. P. P. Cinikas, MIC. Ma-

sllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllliuilllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllj:

i PETE’S AUTO REPAIR Į
= Čia daroma Motor tune-uP. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių = 
E transmisijų remontas. Starteriams ir altematoriams duodamos U- Ę 
= galaikės garantijos.

PETRAS PIŠNYS, savininkas 
6211-15 S. Damen Avė. TeL 737-3988 
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1 A. T VE RAS
= LAIKRODŽIAI IR BRANGF.NYRtH
= Pudavlmaa Ir taisymas

2648 W. 69th St, TeL REpnblic 7-1941 |
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EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Išvyksta BALANDŽIO 25 dieną — grįžta GEGUŽĖS 3 dieną 

iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina tik $739.00
Prie šios grupes galima jungtis iš kitų miestų su papildomu mokes
čiu: pav., vykstantiems iš Chicagos — $119.00, Clevelando — $84.00 

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVĖLUOKITE! 
Vasaros ekskursijos j Lietuvą prasideda GEGUŽĖS mėnesj Registra
cijas priimame dabar Kreipkitės 1
daugiau.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway

P. 0. Box 116 
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

CHANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7 % % 6x/2% 5*/4%

Mokamas už 6 m. Mokamas už 1 m. Mokamas už
certifikatus. certifikatus. investavimo

Minimum $1,000 Minimum $1,000 sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

.... .ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta 
VALANDOS: ANTBAD. ir PENKTAD. -r- 9 v. ryto iki 6 v. vak.

PIRMAD. ir KETVIRTAD. — 9 v. r. iki 8 v. v.

naging Editor. Catho — Lith., 
Press Business Mgrs. Published 
in February, April, June, Octo- 
ber, December. Subscription 
rates: $2.00 per year, 40 c. copy.

• LAIVAS, 1975 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Eina 52-ji metai. Leidžia Mari
jonų vienuolija. Redaguoja kun. 
J. Vaškas, MIC. Metinė prenu
merata JAV ir Kanadoje $4 00, 
kitur — $5.00.

Šiame numeryje rašo: kun. J. 
Vaškas, MIC, kun. dr. St. Ži
lys, R. Raslavičienė, K. Matulai
tis, MIC, Juozas Prunskis, Dan
guolė Sadūnaitė, M. Pulauskas, 
MIC, Teikiama nemažai infor
macijų iš religinio gyvenimo.

• VILTIS, Volume 33, No. 6, 
March-April 1975. A. Folklore 
Magazine, šį anglų kalba spaus
dinamą folkloristikos žurnalą 
leidžia ir redaguoja V. F. Belia- 
jus, P. O. Box 1226, Denver, Co- 
lorado 80203. Metinė prenume
rata $5.00. Iliustruotame žurna
le daug rašoma apie viso pasau
lio tautų liaudies meną, šokius, 
dainas, papročius.

• VYTIS, Vol. 61, No. 3, 
March, 1975. Lietuvos Vyčių 
mėnesinis žurnalas. Redaguoja 
Loretta I. Stukas, 1467 Force 
Drive, Mountainside, N.J. 07092 
Metinė prenumerata $5.00. Žur
nalo puslapiuos dalis medžiagos 
spausdinama lietuvių kalba, da
lis — anglų kalba.

PLUMBING
Vonių specialistas

Keramikos plytelės — Giass olocks 
Elektra — Medžio darbai — Plumbing 
Sinkos vamzdžiai išvalomi (elektra)

TEL 778-0205

KONCERTINES
YPATINGAS

GITARAS
IR

KANKLES
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 West Cermak Rd. 
CICERO, ILL. 60650 

Tel. — 652 - 3200

GERA NAUJIENA!:! 
Žemiausios perslnutimo

išlaidos.!!
Dabar jūsų giminės gaus di- 
diesnę vertę, kaip niekada

anksčiau.
UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE

EXPRESS CORP. 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

SIŲSTI

Į LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMAI
INTERTRADE EXPRESS f 
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 j krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių^ - 
o gal net daugiau. 
TKrrrDTpjnF EXPRESS 
CORP. mielai juras nemoka
mai prisius įrodymą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima 
paversti į reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.63, 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MUSU NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktus aukštas

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

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
Pilnai garantuotas
greičiausias pristatymas 

Pasirinkite Iš šių naujų
modelių

ZHIGULI VAZ 2101
US $3706.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $4246-00 
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON

US $4082.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 412 1E

US $3756.00 
MOSKVITCH 408 1E

US $3454.00 
MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAG0N

US $3919.00 4 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON

US $4285.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2368.00

REIKALAUKIT
SPECIALIŲ BIULETENIŲ. 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IŠ USSR 
REIKALAUKITE MUSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO 
MES TURIM 26 METŲ 
PATYRIMĄ 
SIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TCKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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Kultūrinė kronika
ŠIMTMETIS NUO 
DAILININKO M. 

DOBUŽINSKIO GIMIMO

! servatorijoje, Kauno muzikos 
mokykloje. Nuo 1929m. buvo 

: nuolatinė mūsų operos solistė. 
Lietuvių kilmės didelio garso Lavino balsą Romoje Koncerta- 

dailinmko prof. M. Dobužinskio Y? Prahoį’ V,en“’. BudaP^°’ 
kūrinių ciklo kilnojama paroda, Llep0J0S’ Ryg0S’ Talm° ™dlof°- 
pavadinta “Lietuva”, atidaroma ”'UOSĮ ,r teatrU°^n 
Jaunimo centro Čiurlionio galeri. ^gsburgo teatre 1947-1949 m. 
joje, Chicagoje, balandžio U d. įamavo pagrindimus vaidmenis 
Parodos eksponatai atgabenami žadame Butterfly,
iš New Yorko Parduotoje nuotakoje. Koncerta-

M. Dobužinskis (tarp kitko, ; vo ida^e1yje stovyklų Vokietijo- 
M.R. Čiurlionio amžininkas ir jo £ įei daTuSely VIe*» Angl.joje ir 
Petrapilyje globėjas) g mė 1875 JAY’Se- J°S t?u0'pe’’}ai teatre ’pa" 
m. rugpiūčio 2 d Baigė Vilniaus gerbt; spectaliu leidimu - mo- 
gimnaziją, jaunystėje gyveno A- ™&raf9a> kur ^spausdinti P.
lytuje ir Vilniuje. , K-"5’ V°" 1,Kalckreuth’ A-

Kueiuno, St. Pilkos straipsniai. 
Atskridęs iš Paryžiaus, kur pa- Yra išleista ir jos plokštelė: “Tė-

stoviau gyveno, staiga mirė 1957, viškės meilė nemari”, 
m- lapkričio 20 d. New Yorke
Jo palaikai buvo pervežti j Pran
cūziją ir palaidoti Paryžiaus prie
miestyje, St. Genevieve du Bois _ . ,
kapinėse ProL dr' A‘ Kucas paruošė

Prof. 'Mstislavo Dobužinskio anglišką Amerikos lietuvių isto- 
šimto metų gimimo sukaktis bus .Lrthuamans m America .
atitinkamai paminėta Vilniuje, Tai ™ai nauJa ’° placi0'
Londone ir kitose Europos slOs lietuviškos laidos, pritaikyta 
cr«t.-nė<!O anglų kalba skaitantiems. Teks-

i tą angr.skai paruošiant, taikino 
IJETUVOJE PROFESORIAVU- J- Boley- Numatoma, kad knygą

ŠIO PRANCŪZO ROMANAS !šle,IS,, Lietuvių 17--------- ------
i leidykla.

Nepriklausomybės laikais ir ka-1 
ro metais profesioriavęs Kauno ir'
Vilniaus universistetuos prancūzų kultūros autorius La.
kalbininkas ir romanistas Georgės i <j,-,slaus Bq f ., kuni
Matare (g. 1908) neseniai jskido; .žventintas ,Bud te> gilino
STuTž EL'i studijas Muenchene, gaudamas
IiER E L ĮeitdoLaPensee Umver-Į^..^ doktoratą, dabar yra 
šalie ledykla _ 3 bis quai aux fansbrucko universiteto filosofi- 
Pleurs - Paris 4e. Leidimo kaina

NAUJAS LEIDINYS APIE 
LIETUVIUS AMERIKOJE

Prof. d r. A. Kučas

Enciklopedijos

ATVIROS DVASIOS MINTYS

37.50 prancūziškų frankų. Knyga 
išlieista labai gražiai. Romano pa
vadinimas La Museliere (Antsnu
kis) liudija tylą, kurion yra pa
smerktos visos totalinių režimų 
aukos; konkrečiai aprašomos ir 
medinės langinės, kurios nepra
leidžia nei švitsos, nei oro sovie
tinių kalėjimų kaliniams-

Profesorius Georgės Matare, 
kalėjęs lir žiauriai kankintas Kau
no ir Šiaulių kalėjimuose pirmo
sios Sovietų okupacijos metu, lai
ko šį romaną liudijimų savo ant
rosios tėvynės — Lietuvos.

KRIKŠČIONYBĖ IR KITOS 
RELIGIJOS

Ateinančio penktadienio (kovo 
14 d.) Chicagos Jaunimo centro 
kavinės kultūrinė vakaronė, ku
rią Gavėnios proga rengia ateiti
ninkai sendraugiai, skirta temai 
“Krikščionybė ir didžiosios pasau
lio religijos”. Paskaitą skaitys

Mstisiavas Dobužinskis (1875-1937) Senoji Varnių bažnyčia
M. Dobužinskio darbų paroda, pavadinta “Lietuva” Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoj, atidaroma balandžio 11 d. Rengia Chicagos skautininkų Ramovė 
(Žiūr. kultūrinę kronikąl.

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

“Variety”, meno pasaulio sa- me tęsinyje Coppola mosteli ran- 
vaitraštis, skelbia, kad ‘The God- ka į praeitį, užgriebdamas laiko

_____ _____  _____ _____ father” su Marlon Brando iš visų pirštais atskiras vinjetes .iš vadi-
verstas j anglų kalbą yra tiese-šiol pastatytų filmų, užima namo Krikštatėvio (Godfather) 

siciliškos vaikystės ir jo gyvenimo 
vėliau mažosios Italijos gete New

nių ir religinių studijų dekanas. 
Kai kurių jis laikomas vlienu iš 
vadovaujančių paskutinio de
šimtmečio mintytųjų. Jis gerai 
užsirekomendavo nauju savo 
veikalu, kuris Erikos Young iš-

niai išleistas Paulistų leidyklos 
(Paramus, N.J.) pavadinimu: 
“Open iSpirit” (204 psl., kaina 
3 dol.95 et.).

Tai vadinamų essayš rinkinys, 
susidaręs besigilinant į įvairiais 
amžiais pasireiškusių mintytojų 
raštus. Čia autorius kalba apie 
Sokrato intelektualinį garbingu
mą, šv. Irenėjaus kantrybę, Nie- 
tzshės siaubingumą, Erasmo ieš
kojimą centrinės iidėjos, Griga
liaus gražio suvokimą, šv. Tomo 
Akviniečio filosofijos harmonin
gumą, Dantės vizijas, šv. Augus
tino išgyvenimus ir Teilhardo 
ieškojimą Visatos vieningumo.

Šiuos savo trumpus mąstymus 
Boros vadina intelektualiniais

J7™ BaSdanavičius> susitikimais su didžiaisiais žmo-
MIC. Pradžia 8 vai. vak.

NEUŽMIRŠTAMOJI SOLISTĖ
Lietuvos operos solistė, lyrinis 

sopranas, Antanina Dambraus
kaitė visiems, kurie lankydavo

nėmis, ir tie susitikimai gana į- 
domūs. Užgriebia jis ir kitus au
torius, pvz. cituoja Dostojevskį 
iš Brolių Karamazovų:“Krisk 
prie žemės ir bučiuok ją, laistyk 
savo ašaromis, ir žemė iš jų atneš

Kauno operas spektaklius, giliai j.au vaįsjų. Mylėk žemę, nepasoti- 
pasilieka atmintyje. Vakar, kovo nama. ir jež_
7 d., buvo jos 70-tasis gimtadie
nis. Solistė gyvena Floridoje. kok pakilimo meilėje. Laistyk že-

Ji šiauliškė, mokslus ėjusi Šiau-| mę džiaugsmo ašaromis ir my
lių gimnazijoje, Klaipėdos kon- lėk jas”. J. Pr.
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pirmą vietą, kaip populiarumo 
čempionas, gryno pelno su
traukęs 1974 m. pabaigoje 
85,747,184. Tik paskui jį seka to
kie galiūnai, kaip “The Sound 
of Music”, “Gone With the 
Wind” ir kiti.

Perskaitytoji knyga patiko, dar 
labiau filmas, bet laukiant sta
tymo tęsinio, baimintasi, kad nie
kad jis neprilygs originalui. Da- ] 
bar tenka pripažinti, kad “The 
Godfather Part II” ne tik gerai 
pastatytas, bet beveik yra meniš
kas darbas.

Per trejetą su kaupu valandų 
prieš akis vystosi Corleone šei-Į 
mos “Karas ir taika” (daugiau
sia kovos). Stebi vieno vyro ne
paprastos šeimos nuostabų mik- 
roskosmą, besitęsiantį iš seno 
pasaulio į naują, iš meilės į ne
apykantą, iš svajonių į neviltį, 
iš vargo į turtus, iš romantiš-: 
kūmo į brutalumą, ir iš paties 
gyvenimo į mirtį.

Filmo teksto rašytojas, o pa- 
statytojas ir režisierius Francis 
Ford Coppola paėmė Mario Bu
zos melodramą apie Mafią ir 
užuot pavertęs ją verkšlenančiu 
muilo burbulu, sukūrė ekrane 
tikrą modernišką tragediją. Sia-

Yorko didmiesty 1900 m.
Robert De Miro, jauno Vito 

Corleone rolėje (vėliau Godfa
ther” I-oje dalyje vaidinto Mar
lon Brando) praeities paveiks
luose nuostabiai puikus. Tarp tų 
miglotų kinematografinių praei
ties vaizdų perpintas pradžioje 
dar žalias, vėliau kietas ir šiurkš
tus, o pagaliau despotiškai bru
talus Don Vito Corleone jauno 
sūnaus Michael (Al Pacino) val
dymas. Šilko eilute besirengiąsĮ 
jaunasis Don Michael Corleone 
savo jėgą plečia nuo New Yorko ■ 
į Las Vegas, Miami, Lake Tahoe, Į 
Havaną (Kuboje). Michael iš j 
jautraus universiteto studento, 
virsta šalta, be širdies mašina. 
Don Corleone rolėje jis dabar pa
veldėjo Tėvo pogrindžio figūrų 
imperiją ir tame procese, lyg 
Faustas, pralaimi savo sielą. Vie
nu rankos mostu jis netenka savo 
žmonos, o taipgi sunakina savo, 
silpnesnį brolį. Praeitis ir dabar
tis, nuo Sicilijos į Ameriką (suĮ 
nepaprastai puikia scena imig-' 
rantams išsikeliant Ellis Island) 
yra meniškai užfiksuota.

Don Corleone be jokio komp
romiso kietai ir ištikimai laikosi 
Sicilijos praeities įstatymų, tuo 
tarpu dabartį bandydamas pa
lenkti savo valiai. Tuo .pačiu fa
natiškumu, kokiu jo tėvas kūrė 
blogio imperiją, sūnus pražudo 
save. Corleone šeima maudosi 
kraujuje, kasdien gyvena kerštu, 
smurtu, žudynėm, baisumais, ki
tų prievartavimu, siaubu ir už
simoka už iškilimą virš visų ne
žmoniškai negailestingu ir bai
siu sielvartu.

Džiugu, kad režisierius išveda 
moralinį siūlą — gilią mintį, kad 
besaikis galios siekimas baigiasi 
liūdnai dar baisesniu sielvartu.

Filmas puikiai nufotografuo
tas (Gordon Willis). Vaizdai 
švysteli 'šviesiai ir ryškiai lauke ir 
lyg Rembrandto paveikslai vidu
je.

Al Pacino įkūnija savo rolę

nepaprasta jos kontrole.
Robert De Niro kalba vos su-

Lee Strasberg puikiai atitiko 
sukto ir ciniško ’ garsaus žydo

prantama anglų kalba, tačiau be- gangsterio tipą. 
ve.k pralenkia Pacino. į Filmas šiomis dienomis laimėjo

Robert Duvall vėl yra šeimos 11 nominacijų Oskaro premijai 
ramstis, ryžtingas ir drąsus. , gauti.

Nuo

1914 Metų
Midland Savings aptar 

nauja taupvmo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes Dėko 
jame Jums už mun> 
parodytą pasitikėjimą

Mes norėtum būti įtinu 
naudingi ir -teityje

Sąskaitos apdrąustos iki 
$40,000.66

Fr»nli Zogat. Oreiidem

MIDLAND
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

t'imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiits
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7ą %

Ali accounts com- 
pounded daily ~ 
Passbook Savings 
paid ųuarterly.

7 l/z%

4 Years. Savings 
Certifieates

Minintūm $5,000

I

i
•»sII

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

PER ANNUM

PER ANNUM 
80 months 
minlmum

•5000 or more

■
I

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF 0AIJP0RN1A AVĖ.)

7'F Į
PER ANNUM =

certifieates 
$5000 or more S

4 year min. B

★
f M!:MBIER 1

6'^'C

PER ANNUM

$1.000 or more 
1 year mln.
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6845 SOUTH H'KHTERN AVENUE 

AIR GONDITIONED KOPLYČIOJ 

FRYS MODERNIŠKOS 

M A 8 I N OM 9 VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Laidotuvių Direktoriai

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1975 METAIS
American T ra vėl Service Bureau šiais metais yra suorganiząvus 

11 grpinių kelionių J Lietuvą.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena Kaune)
Kiekvieną Grupę Lydės Prityręs Kelionių Vadovas

#1 — Gegužės 26 d. — birželio 10 d. iš NEW YORKO — $ 979.00 
iš CHICAGOS — $1098.00 

2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 5 naktys Tali
ne, 2 naktys Maskvoje.

#2 — Birželio 8 d. — birželio 23 d.

P E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR S 0 N U S —
TEYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Ž533 Wesf 7 Isl St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhail 3-2108-09

AIKSTP AUTOMOBILIAMS STATYTI

UŽPILDYTA E U D EIK IS
L a i d o t u v i ų Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS ~ GERALDAS F. OAIMID 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4330 South Californla Avenue

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

Telefonai fArdt 7 174>

2 naktys Maskvoje,,5 naktys Vilniuje, 2 naktys Mask
voje, 6 naktys Romoje.

• Birželio 23 d. — liepos 8 d. UŽPILDYTA
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 4 naktys Tali
ne, 3 naktys Leningrade.

#4 — Liepos 6 d. — liepos 21 d. UŽPILDYTA
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis 
Maskvoje, 7 naktys Romoje.

#5 — Liepos 14 d. — liepos 29 d. Iš NEW YORKO — $1135.00
iš CHICAGOS — $1254.00

2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 5 naktys Ta
line, 2 naktys Maskvoje.

#6 — Liepos 27 d. — rugpiūčio 11 d. iš NEW YORKO — $1150.00
iŠ CHICAGOS — $1269.00

2 naktys Maskvoie, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Mask
voje, 6 naktys Romoje.

#7 — Rugpiūčio 4 d. — rugpiūčio 19 d. iš NEW YORKO — $1135.00 
iš CHICAGOS — $1254.00

2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ta
line, 4 naktys Leningrade.

#8 — Rugpiūčio 18 d. — rugsėjo 1 d. iš NEW YORKO — $1150.00 
iš CHICAGOS — $1269.00

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 2 naktys Mask
voje, 6 naktys Romoje.

#9 — Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGOS — $1098.00
2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 4 naktys Ry
goje, 3 naktys Maskvoje.

#10 — Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEW YORKO — $ 929.00
iš CHICAGOS — $1048.00

2 naktys Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Ry
goje, 3 naktys Maskvoje. \

#11 — Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — Kainos bus paskelbtos vėliau. 
2 naktys Maskvoje, 5 naktys- Vilniuje, 3 naktys Ry
goje, 4 naktys Maskvoje.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South VVestern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome reikalaujamus 

iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais 
po visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus — 
be jokio papildomo mokesčio.

AIR FARES AND CONTENT8 OF THIS ANNOUNCEMENT ARE
SUBJECT TO CHANOE AND/OR OOVERNMBtCT ARPROVAU

#3

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
$307 S. UTUAN1CA AVĖ. Tel YArds 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SDNOS
1814 W. 13rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6872
1424 W. 69tl STREET Tel. REpublic 7-1218
11028 Soutbwest Highway, Palos flills, OI. TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORN1A AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

POVILAS I. RIDIKAS
$354 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. TeL YArds T-l 138-39

VASAITIS - SUTKUS
1446 a 50th AVĖ CICERO 1LL Tel. OLympir 2-100S
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barbarai, Švėkšnos gimnazijos ir 
grafo Plateno archyvtis, išnešę 
i kiemą, sudegino. Taip ir būtų 
vėjai išpustę su tais 'pelenais tiek 
daug vertingos istorinės -medžia
gos, jeigu jos nebūtu išsaugojusi 
ir ateinančioms kartoms šia kny
ga perdavusi mūsų darbščioji is
torikė, kultūrininkė Alicija Rū
gytė. J. Pr.

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBAS ŠVENTE VASARIO 16-TĄJĄ
Chicagos Lietuvių moterų klu

bas, vienintelis iš moterų organi
zacijų, tradiciniai kasmet atšven- 
čia iškilmingai Vasario 16-tąją.

Šiemet iškilmės įvyko Sharkos 
restorane vasario 19 d. Paren
gimo vadovės buvo Genovaitė 
Dikšienė, Alina Lipskienė ir Lo
reta Rimkienė.

Stalai išpuošti Amerikos ir 
Lietuvos trispalvę, viešnias 
džiugino lietuviškas motyvas — 
programėlės su lietuviška vėlia
vėle.

Po Amerikos ir Lietuvos him
nų, klubo pirmininkė Silvija Pet
rošienė pasveikino susirinkusias, 
primindama Vasario 16-tosios 
reikšmę.

Po pietų gen. konsule Juzė 
Daužvardienė pasakė pagrindinę 
kalbą lietuvių ir anglų kalba 
(klube, kurio sąstatas yra 75 mo
terys, didžiuma yra čia gimusios 
lietuvaitės ir jų dukros bei duk

raitės).
' Prelegentė labai svariai nuklo
jo moterų uždavinius, pradedant 
nuo Lietuvos Didž. Kunigaikšti
jos, jų nuveikti darbai Lietuvos 
atkūrime ir paskutiniojo laiko
tarpio moterų veikla.

Ona Biežienė kalbėjo apie klu
bo nuveiktus darbus. Šios sociali
nės ir filantropinės organizacijos 
darbai buvo . dideli. (Šiame 
skyriuje anksčiau , plačiau sumi
nėti).

Jaunimo atstovė iš Vyčių orga
nizacijos jaunutė Marija E. Po
ciūtė, Marijos aukšt. mokyklos 
mokinė, paskaitė savo įspūdžius 
iš kelionės į Lietuvą (dedame 
šiame puslapy atskirai).

Anglų kalba patriotiniais mo
tyvais savo eilėraščius rečitavo 
Donna Marek.

Labai įdomų Lietuvos “aukso” 
rinkinį — visą eilę gintaro dir
binių išstatė Natalija Vaznelle-

ne.
Minėjime dalyvavo ir abi klu

bo “Auksinės .žvaigždės” motinos, 
dvi sesutės — Ona Biežienė ir 
Emilija Eudeikienė, kurių sūnūs 
žuvo kare.

Beveik šimto moterį} tarpe bu
vo daug pakviestų viešnių iš ki
tų organizacijų. Viena jų — Ka
zimiera Leonaitienė, buv. Liet. 
mot. federacijos Chicagos klubo 
pirm., labai jautriai dėkojo klu
bui už jai prisiųstą pagalbą 
esant Vokietijoje stovykloje, kai 
jos vyras buvo suparaližuotas, o 
dukrelė — džiovininkų sanatori
joje.

Klubo garbės pirm. yra gen. 
konsule J. Daužvardienė. Be mi
nėtos pirmininkės, klubo valdy
bą sudaro: B. Kezienė, vlcepirm., 
Aldona Torok, ižd., Bronė Dod- 
ge, sekr., Genovaitė Zayner, fi
nansų sekr., Alina Lipskienė, ko- 

i resp. sekr., ir Aldona Brazienė, 
I istorikė.

Šių metų klubo ruošiamam 
' Gintaro baliui vadovaus pirm.
1 Liusė Dargienė.

ATVYKSTA
PAGRINDINĖ
KALBĖTOJA

Kovo 16 d. Chicagoje yra ren
giama kultūrinė popietė, šių me
tų šio sezono paskutinioji, ruo
šiama Liet. moterų federacijos 
Chicagos klubo ir Liet. Taut. 
Namų.

Iš Liet. moterų ' federacijos 
centro New Yorke į tą popietę 
pagrindine kalbėtoja yra siunčia-

■ f *
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Lietuvos Dukterų dr-jos pagerbime, Liet. Mot. fed. klubo ir Liet. Taut. Namų suruoštoje kultūrinėje popietėje. Iš 
k.: A. Dumbrienė, R. Smollnskienė, R. Bagdonienė, E. Vilkienė, H. ZitkienS (Liet. Dukt dr-jos vlcepirm. ir 

soc. reik. vadovė) ir M. Kripkauskienė. Nuotr. Z. Degučio

RYŽTINGI MOTERŲ KULTŪRINIAI 
UŽMOJAI

Kai paskutiniu metu lietuvių 
delegacija vyko į Baltuosius Rū
mus Washingtone, kur buvo pri
imta prezidento Fordo, jam do
vanų nuvežė a. a. dari. P. Au- 
g'aus darbų monografiją, susiža
vėję jo kūryboje esančiais lietu
vių dailės elementais. Bet tas lei
dinys atsirado tik energingosios 
velionio našlės Danutės Augie
nės dėka. Ji gražų paminklą pa
statė savo neužmirštamam gyve
nimo draugui - kūrėjui.

Mūsų didžiai nusipelnęs daili
ninkas Adomas Galdikas bus 
plačiai pažįstamas ne tik lietu
viškajai, bet ir kitataučių visuo
menei dėka to ypatingos vertės 
albumo, kuris atsirado rūpesčiu 
jo žmonos Magdalenos Galdi
kienės, subūrusios kvalifikuotų 
žmonių talką tam didžios reikš
mės leidiniui.

Dabar vėl džiaugiamės ta 
nuostabiai rūpestingai paruošta 
ir išleista dr. Balio Sruogos mo
nografija, kurią ilgų metų 
kruopščiomis pastangomis pa
rūpino šio kankinio žmona is
torikė dr. Vanda Sruogienė. Juk 
tai nuostabiai gražus jos atneš
tas kultūrinis laimėjimas, kurio 
niekas kitas nebūtų galėjęs duo
ti, tik ji viena.

Tarp eilės kitų, turime dar vie
ną moteriškę — panelę Aliciją

Rūgytę, kuri gyveno viena, bet 
ne vieniša. Jos .gyvenimas buvo 
susietas su Švėkšnos gimnazija 
Lietuvoje, su Chicagos lituanisti
ne mokykla Amerikoje ir su Lie
tuvių istorikų draugija mūsų 
mieste.

Jii mums parūpino didžios ap
imties monografiją “Švėkšna”. 
Šis leidinys savo medžiagos gau
sumu, apimties platumu, sutelk
tų bendradarbių skaičiumi, do
kumentų išsaugojimu, sugebėji
mais šią knygą organizuojant 
yra unikumas miestų ir gimnazi
jų monografijų srityje.

Kai daugelis bėgdami į neži
nomą tremtį griebėme šiltesnį 
drabužį ir lašinių paltį, Švėkš
nos gimnazijos direktorė griebė 
tos įstaigos 25 m. sukakties minė
jimui surinktą gausią dokumen
tinę medžiagą. Išnešiojo ją po 
tremties stovyklas, išsaugojo per 
šimtmečio ketvirtį, gausiai papil
dė, surinko iš kitų ir, kai suėjo 
50 m. nuo gimnazijos įsteig'mo, 
paruošė šį ypatingą leidinį, kuris 
turės didelės reikšmės mūsų kul
tūros istorijoje. Alicija Rūgytė 
ištverminga. Trūkstant lėšų, ji 
pati ne tik rašė, bet ir perraši
nėjo. Net 536 puslapiai leidinio 
— tai ncjuokai. Pasiryžusi, ji tre
jus metus dirbo jokių atostogų 
niekur nevažiuodama. Reikėjo gi

Chicagos Lietuvių moterų klubo pristatyme kartu su Liet. moterj federacijos Chicagos klubo narėmis. U k. sėdi: Br. 
Kalvaitlenė (Ch. L.M. klubo garbės narė), M. Marcinkienė (L.M.F. Ch. klubo pirm.), S. Petrošienė (Ch. EM.kL pirm.), 
O. Biežienė (pagrindinė kalbėtoja), p. Šaulienė. Stovi iš k. E. Sidzikauskienė, K. Baltutytė-Hofer, E. Kielienė (Liet 
Dukterų dr-jos pirm.), A Kutchlns (Ručinskienė) ir V. Mažeikienė Nuotr. Z. Degučio

ninį gyvenimą, aktyviai besi- 
reikšdama Liet mot. federaci
joje. Persikėlusi į New Haven ir 
radusi keletą šviesių lietuviškų 
moteriškių, įkūrė vietinį Liet. 
mot. federacijos klubą 1963 m. 
vasario 8 d. Tų pačių metų ge
gužyje klubas įsijungė į LMKF 
eiles. Tame klube Salė buvo vie
nerius metus sekretorė, 7 metus 
— programų organizatorė, o da
bar, jau treti metai, yra jo pir
mininkė. Klubo veikimas yra 
išimtinai kultūriniai renginiai, 
nes tam tikslui nebuvo jokio or
ganizacinio vieneto New Have- 
ne. Nuo 1969 m. S. Valukienė 
yra Lietuvių delegacijos Pabalti
jo moterų tarybos narė. Nuo 
1972 m. pavasario — LMKF val
dyboje, kaip jau minėta, ryšinin
kės pareigose.

Chicagos klubas stropiai ruo
šiasi tinkamai sutikti viešnią iš 
centro ir kuo iškilmingiau pra
vesti paskutinę kultūrinę popie-

Salomeja Nasvytytė-Valukienė

ma Salomėja Nasvytytė - Valu
kienė, visuomeniniams ryšiams 
ir spaudos reikalams pare’gūnė.

Salomėja Valukienė, iš profesi- iš visos serijos, jau atliktų per 
jos dainininkė, mezzosopranas, rėjų metų laikotarpį. Pirmais 
studijavusi romanistiką Vytauto metais buvo pagerbtos visa eilė 
Didž. univers tete Kaune, daina- iškilių moterų, sekančiais metais 
vusi solis'e Kauno Valstyb. te- — pasižymėję' vyrai, o paskuti - 
atre ir keliose operose, prieš tu-n'uoju laiku — didžiosios mote- 
z'ną metų įsijungė ir į visuome- rų organizacijos.

ĮSPŪDŽIAI, LIETUVĄ APLANKIUS

LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERACIJOS 
CHICAGOS KLUBAS RUOŠIASI 

TRIMS RENGINIAMS
Šių metų kovo 2 d. įvyko klu- kad į klubą įstojo 6 naujos na- 

bo narių susirinkimas, kurį sėk- rėš. Narės jungiasi ne tik bend- 
mingai pravedė S. Semėnienė,1 ram darbui, bet ir užuojautai,
sekretoriavo P. Masilionienė.

Darbų apžvalgoje klubo pir
mininkė M. Marcinkienė prane
šė, kad šiame susirinkime bus 
svarstomi trys renginiai, kovo 
16 popietė, kurioje Liet. mot. 
fed. centro valdybos atstovė iš 
New Yorko Salomėja Nasvyty- 
tė-Valiukienė skaitys paskaitą, 
liesdama organizacijos istoriją 
ir jos veiklą. Antras renginys 
bus balandžio 6 d., per Atvely
kį. Tai tradicinis Velykų stalas, 
kurio rengimui vadovauja M. 
Macevičienė, pasikvietusi suma-

nelaimei ištikus, šiuo metu 
dviem narėm buvo visų vardu 
pareikšta nuoširdi užuojauta: 
klubo pirmininkei M. Marcinkie
nei, mirus jos broliui, ir M. Ma- 
cevičienei, mirus jos vyrui.

Susirinkimą užbaigė madų 
kūrėja Monika Kripkauskienė, 
kuri Amerikos madų žurnaluo
se minima kaip “Monika of Chi- 
cago”. Jos paskaita buvo labai 
prasminga. Po istorinės apsiren
gimo ir medžiagų apžvalgos, 
prelegentė pažėrė ir praktiškų 
patarimų, pabrėždama, kad ap-

nias ir prityrusias talkininkes: į rangoje, kaip ir architektūroje, 
J. Kerelienę, dr. P. P. Vaitaitie- turi pažinti savo trūkumus ir 
nę ir kitas. M. Macevičienė pa- laviruoti tarp jų ir mados, sie- 
sidžiaugė narių dosnumu ir pa- kiant darnaus ir gražaus įspū- 
slaugumu, nes jų dėka mes ir džio. Deja, šių laikų kai kurie 
turime tokius gražius velyki- Į madų kūrėjai paiso tik biznio, 
nius renginius. Buvo nutarta bet ne grožio.
kviesti bendro likimo drauges
latves, estes ir ukrainietes. Bus Po darbo, nutarimų ir pasita

rimų prie kavos puoduko ir įdo- i

Alicija Rūgytč
t

parašyti daug šimtų laiškų, kad 
pavyktų išprašyti iš gausių bend
radarbių, net netoli 40, jų atsi
minimus, straipsnius. Iš prakti
kos žinome, kad tokiu atveju ne
pakanka vieno ar dviejų laiškų 
asmeniui. Savo ryžtu, tvirtu nu
sistatymu, moterišku švelnumu 
ji laimėjo tai, ko daugelis kitų 
•nebūtų pasiekę Ji nepalaužiama 
nusistatymo ir darbšti, bet kar
tu ir kukli.

Galėtume tik pridėti, kad ir 
lietuviškoji visuomenė jai pasi
lieka giliai dėkinga. Juk bolše
vikai, tie raudonieji mūsų dienų

MARIJA E. POCIŪTĖ

Mano kelionė į Lietuvą buvo ir vis dar nėra patenkinti. Ten 
kaip sapnas. Kai aš ten lankiau- žmonės džiaugėsi net ir men- 
si, sunku buvo tikėti, kad esu kiausia dovanėle jš Jie
Lietuvoje. liek daug girdėjau , , . . .
apie ją, tiek daug paveikslų ir daug Iengviau Pasotinami, 
nuotraukų mačiau. Tiek daug Į Tlk vieno dalyko, ko jie trokš- 
esu skaičiusi lietuviškoje mokyk-, ta, vieno alksta, tai gyvenime di-
loję Chicagoje ir išmokusi skau- 
tavime. Ir, kai nuvažiavau į Lie
tuvą — viskas buvo taip kaip 
buvo skaityta, kaip paveiksluose 
matyta.

Aš mačiau Aušros Vartus ir

desnės laisvės 
vos.

Laisvos Lietu-

Ši kelionė parodė man, kad gy
venime brangiausi dalykai nėra 
turtai ir žemiškos gėrybės, bet 

Šv. Onos bažnyčią Vilniuje, Tra- didžiausias turtas yra DRAUGAI, 
kų pilį ir Gedimino pilį ir daug MEILE ir LAISVĖ.
kitų istorinių vietų ir muziejų.'
Viskas buvo, rodos, tik išimta iš 
knygos ir ten padėta.

Sutikau daug giminių, kurių 
niekda nėteko anksčiau pažinti 
ir daug svečiavomės. Visi buvo 
labai malonūs ir visi, kiek įma
nydami, mylėjo mus ir vaišino.
Jie buvo taipgi labai laimingi, 
kad turėjo viešnią iš Amerikos.
Jie jautėsi neužmiršti, nepalikti 
sunkiai daliai vieni nešti rusišką 
priespaudą.

Pergyvenau labai daug jaudi
nančių momentų. Ir mano širdy 
pasiliko brangus atminimas.
Širdy yra kampelis, skirtas Lie
tuvai ir jos žmonėms.

L'etuviai tenai mokosi anglų 
kalbos. Jie nori ir stengiasi įsi
gyti daugiau visokių žinių; ir! 
trokšta vakarietiškų patogumų, i 
Jie net svajoja važiuoti į JAV-es. Hamburgo, Vokietijoje, lietuviukai kalėdinėje programoje, Hamburgo Liet. 
Tik, jeigu atsirastų proga, ar jie motenI klubo suruoštoje. B d.: dr. L. Pašaitlenė (klubo pirm.), Nijolė Semė- 
važiuotų? naitė-Etzwller, Dalia Malinauskienė, Regina Narkutė, W. Malinauskaitė, A.

Lipšytė, M. Narkutė, D. Etzwiler, T. Narkus, ;T. Llpšienė. Prieky vaikai: Kris-
Čia, Amerikoje, žmonės turi turis, Mikutis Ir Petras Etzwileriai, K. Allen, A Malinauskas, Marius Baliu- 

tiek daug ir vis dar daugiau nori, | Us, Marina Norkutė ir Dalytė Baliulytė,

amerekiecių svečių ir viešnių. kalbi £ėjo ‘
Tačiau mieliausi svečiai yra ietė narf susirįnkimeP 
musų tautiečiai, kurie atvykę
turės progos prisiminti praleis
tas Velykas Lietuvoj, pasigėrė
ti reto grožio margučiais ir pa
sivaišinti puikiais narių paga
mintais bei jų papuoštais gami
niais. Dėl vietų ribotumo Tau
tinių namų salėje prašoma sta
lus užsisakyti pas J. Kerelienę,
434-0936. Trečiojo renginio, abi
turientų pristatymo ir susipaži
nimo vąkaro, kuris įvyks gegu
žės 3 d., parengiamieji darbai 
vykdomi sėkmingai. Informaci
jai ir stalų užsakymui galima 
skambinti vakarais D. Kuraus- 
kienei 585-8604 ir I. Rimavičie- 
nei 434-4980.

Susirinkimo pirmininkė S. Se
mėnienė padėkojo K. Leonaitie- 
nei, J. Kerelienei, Vepštienei, P. 
Vaitaitieni už taiką, ruošiant 
praėjusi popietę, pasidžiaugė,

O. Požaminkaitė

MORALINIO GYVENIMO 
PROBLEMOS

Didesnė studijų laisvė po Va
tikano II suvažiavimo daugiau 
išryškina pliuralizmą ne tik te- - 
ologiniuose svarstymuose, bet ir 
moralės dėsnių nuostatuose. 
Amerikoje tokiu novatoriumi mo
ralinėje srityje ypač pasižymi 
JAV Katalikų universiteto Wash- 
ingtone profesorius kun. Charles 
E. Curran. Neseniai išėjo jo kny
ga, parašyta su juo Kevin H. Axe 
atliko intervievv formoje: “Blue- 
prints for Morai Living” (išlei
do Claretian Publications, Chi- 
cago, III., 1974 m., 64 psl., kaina «' 
1 dol. 95 et.). Čia prof. Curran 
svarsto nuodėmės klausimą, at
gailos būdus, kaltės sąvoką, vys
kupų ir teologų tarpe iškylančią 
įtampą, rašo apie abortus, gimi
mų kontrolę, d'ivorsuotų naują 
santuoką ir jų galimybes eiti sak
ramentų, priešvedybinius ryšius ' 
ir santykius, homoseksualizmą, 
onanizmą ir eilę kitų problemų. 
Prof. Curran yra žymiai libera
lesnis negu oficialioji doktrina 
ir jis gerokai nutolsta nuo tradi
cinių nuostatų. Negalima tikėtis 
greito jo siūlomų sprendimų ap
robavimo, bet gal kai kurios jo 
užuominos rodo tolimesnę mora
linės evoliucijos kryptį, ypač kas 
liečia moterystės klausimus. Ta
čiau kai kurie jo radikalūs posū
kiai kritikos neišlaiko.

Leidinys gausiai iliustruotas ir 
buvo malonu jame rasti dvi mū
sų kun. Alg. Kezio darytas me
niškas nuotraukas.

MIRĖ ISTORIKAS WRIGHT

Istorikas, rašytojas 'dr. M.H. 
Wright mirė savo mieste Okla- 
homa City, sulaukęs 85 m. am
žiaus.
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