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Šiame numery 
Mūsų jaunimas, "Kronika", 
ir kryžius. 
Juozas Kralikauskas 
mažvydinemis temomis. 
Motiejus Valančius po 100 metų. 
Charles Peguy poezija. 
Pokalbis su "Grandinėles" 
vadovu. 
Leharo "Grafas Liuksemburgas" 
Chicagoje. 
Juozas Mieliulis — 
vienišasis dailininkas. 

Po kalavijo v 

za J1V/J 

Kalbamės su rašytoju Juozu Kralikausku ryšium su konkurso laimėjimų, 
artėjant "Draugo" dvidešimt penktosios premijos šventei 

"Draugo" romano konkurso | sireiškęs taip nepaprastai ir lem-
sukaktuvinė dvidešimt penktoji tingai! Vienas pačių didžiųjų 
iškilmė jau čia pat: ateinantį mūsų tautos pranašų bei kel-

. 

Kertine parašte 
i 
MOŠŲ JAUNIMAS, "KRONIKA" -
IR KRYŽIUS 

įsismaginus į pozityviai dir-Į a. Gavėnios metu pridera at-
bančių niekinimą ir bendro dar- j gaila ir pasiaukojimas, tiek as-
bo griovimą, pastaruoju metu jau į meniškas, tiek viešas. Bendruo-

sekmadienį (kovo 28 d.) 3 vai. 
popiet Jaunimo centro didžiojoje 
salėje konkurso mecenatas Zigmas 
Umbražūnas 1500 dol. premiją 
įteiks konkurso laimėtojui, rašy
tojui Juozui Kralikauskui už jo 
naują romaną "Martynas Maž
vydas Vilniuje". Siame mūsų dai
liojo žodžio pagerbime ir koncer
te dainuos taipgi Clevelando vy
rų oktetas, vadovaujamas Ryto 
Babicko. Visuomenė kviečiama 
parodyti reikiamą dėmesį savai 
grožinei literatūrai ir dainai. O 
artėjančios šventės proga čia už-
kalbinam ir pagrindinį jos "kalti
ninką" rašytoją Juozą Kralikaus-
ką. 

neaplenkiamas ir jaunimas. Ypač 
skaudu dar ir dėl to, kad ana
tema jaunimui mttama viešai 
pamoksle, kaip teko neseniai iš
girsti Chicagoje. 

O kad mūsų jaunimo čionykš
tėje veikloje buvo ir šiandien 
yra, kartais net daugiau negu vy
resniuosiuose, visai nesavanau
diško religinio ir tautinio užside
gimo, tegu šį kartą liudija kaip 
tik tų pamoksle išbartųjų čika-
giečių užsimojimas. Paruošos 

menės gyvenime vieša atgaila 
istorijoje buvo praktikuojama dėl 
bendruomenės viešų nusidėjimų: 
bendruomenės-visuomenės atsto
vai melsdavosi priešais katedros 
duris, simbolizuojant kreipimąsi 
į vyskupų — apaštalų įpėdinių 
sostą. Pakaitom skaitydami 
"Kronikos" herojinio tikėjimo 
įvykius 40 valandų, studentai tuo 
prisimena Kristaus 40 dienų pas
ninką, prieš pradedant kančios 
kelią. 

darbų pagyrumška! negarsmda- \ b B Q n a m & n u Q « K r o n i k o s » 
mi* jie šiandien jau vykdo for- j į v y k i u s p e r g y v e n u s h , a s m e n ų > lie_ 
ma ir tunniu šviežiai naują ir, t u v i a i s t u d e n t a i š i u o b ū d u n o r f 
efektingą ryžtą, liudydami Chi- j p a r o d y t i M v 0 d v a s i n i so]idammą 
cagos didmiesčio širdyje savo ir 
kančioje nepalaužtos Lietuvos ti
kėjimą. Tebūna tai pasektinas 
pavyzdys ir lutoms lietuvių kolo
nijoms. Toliau spausdiname 
jungtinio Chicagos lietuvių stu
dentiškojo jaunimo redakcijai 
prisiųstąją informaciją. 

su visais lietuviais, kurie pergyve
na skausmą ir kentėjimą dėl 
krikščioniško-katalikiško tikėji
mo išpažinimo. 

c. Katalikų Bažnyčios hierar
chija ne visada rodo tinkamą 
jautrumą ir rūpestį pavergtų ti
kinčiųjų problemom. Šis gavėni-
nis budėjimas lauke yra kreipi
masis į Bažnyčios hierarchijos va
dų sąžinę, kad jie nepamirštų 

3. Budėjimą organizuoja ir 
vykdo Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga, Ateitininkai, Skautai ir 
Lietuvių studentų sąjunga. Visi 
lietuviai studentai, moksleiviai ir 
jaunučiai, ar jie būtų organizaci
jų nariai ar ne, yra kviečami 

- • 'Kristų- j a t v y k t i i r dalyvauti "Kronikos" 
žemėje, panašiai, kaip š v J 5 ^ ' ^ 6 - Skaitymas vyks anglų 

L 1976 m. kovo 19 d. suei
na lygiai ketveri metai nuo pir
mojo "Lietuvos Katalikų Bažny- j lietuvių tautos, 
čios Kronikos" numerio išleidi
mo. Tą dieną yra šv. Juozapo 
šventė. Kodėl lietuviai parinko 
Šv. Juozapo šventę pirmajai 
"Kronikai" išleisti? Gal todėl, 
kad "Kronika" registruoja kasdie
ninius įvykius, įprastus sunku
mus, kuriuos tikintieji pergyve

na, 
mi 
Juoaapas kasdien dirbo ir pergy
veno įvairius gyvenimo sunku
mus, auginant jaunąjį Kristų. 

2. Visa tai prisimindami, lie
tuviai studentai vykdo 40 va
landų vigiliją, susirirfkę priešais 
Chicagos Holy Name katedrą, 
lauke Cia "Lietuvių Katalikų v o 2 1 d- (sekmadienio) 12 vai. 
Bažnyčios Kronika" yra viešai ir i (vidudienio). 
garsiai skaitoma visą 40 vai. lai- 5. Skaitymas vyksta prie 12 pė-
kotarpį. Lietuviu studentų tikslas Uu lietuviško kryžiaus, padirbto 
«i* treįcpas: I (Nutolt* i 2 pal) 

ir lietuvių kalbom. Tėvai yra 
kviečiami padėti jų jaunimui at
vykti prie Holy Name katedros, 
730 N. Wabash Ave. 

4. Skaitymas tęsiasi be pert
raukos nuo kovo 19 d. (šio 

i penktadienio) 8 vai. vak. iki ko-

— Kodėl premijuotu romanu 
"Martynas Mažvydas Vilniuje" 
atšokote nuo metų metais įpras
tinės Jūsų net kelių romanų te
mos — Mindaugo laikų, o persi-
kėlėte iš tryliktojo šimtmečio į 
šešioliktąjį? Arba kodėl ne į dvi
dešimtąjį, ne į dabartį? 

— Laiką jaučiame ir išgyvena
me subjektyviai. Laikrodinė va
landa — 60 minučių. Bet dirbant 
nuobodų darbą, ji atrodo kur kas 
ilgesnė, o pramogoj — daug 
trumpesnė. Kiekvieną minutę 
žengiam į dabartį iš praei
ties. "Dabar" paskum" pirmiau", 
šiandien — paskum vakar. 
Aukštupis girdo vidurupį ir že
mupį. Praeitis girdo bei lemia da
bartį ir ateitį. 

Žmogus paseno, jį širdies smū
gis ištiko, susirgo džiova — o ar 
ne praeity priežastis? Praeitis — 
dabarties pamatai, esminė dalis. 
Kiekvienas asmuo susiformavęs 
praeity: vaikystėj ir jaunystėj. Ką 
tik mes turim — viskas iš pra
eities. 

Mūsų tauta susiformavo praei
ty. Lietuvių kalba — pagrindinis 
tautos turtas — iš giliausios pra
eities. Mažai istoriją tepažįstan-
čiam Lietuva — tik maža ir 
menka. Be pažinimo negali būti 
ir jos meilės. 

Kodėl patraukiau į šešioliktą
jį šimtmetį? Nuo didžiojo aukš
taičio, vienintelio tokio — prie 
didžiojo žemaičio, irgi vieninte
lio tokio mūsų istorijoje. 

Abiejų vart'ai prasideda — M: 
Mindaugas ir Mažvydas. 

Abudu numirė 63-Čiais šimt
mečio metais: 1263 ir 1563. 

Abu — didieji pradininkai, 
amžinybės atžymėti. 

Abu palaidoti ne po katedrom, 
ne mauzoliejuose, ne poantkapi-
niais paminklais. Dešimtmečius 
ieškojęs, aš vis dar nežinau nė 
katro kapo vietos. Dėl Šito mane 
užpuldavo kone siaubingų min
čių ruja. Tegu kažkur Ragainėje 
bet kad jaugi net ir pats Ragai
nės vardas išskutamas... 

rodžių. (Nota Bene, visi žydų 
pranašai — irgi poetai bei rašy
tojai). 
* Ir gūdi mįslė, kad problemos 

ir tiesos — dėl kurių kentėjo ir 
grūmėsi — nė trupučio nepaseno. 
Tos pačios tebėra labai opios ir 
šiandie. Dėl mūsų meto dinami
kos bei tempo — ypačgi dėl po
litinės, ideologinės bei moralinės 
krizės — šios problemos juo la
biau aštrios ir pavojingos... 

Ir štai, rūsčioje negandos aki
vaizdoje Martynui Mažvydui 
lietuvių kalba — tai šventasis 
paveldėjimas mūsų tautos išgel
bėjimui ir lietuvio išganymui. 
Jam liaudies kalba — tai tautos 
išlikimo garantija, tarsi pats j 
kraujas, pati gyvybė. Pagal Mar- j 
tyną Mažvydą, kelias į tiesą irJ 
šviesumą, į Dievą bei amžinybę t 
— per prigimtąjį žodį. 
. Kad jis dėl mūsų visų, dėl lie

tuviško žodžio tiek kentėjo, triū
sėjo, šitiek vargelio turėjo pakel
ti, su metais jaučiu jam vis giles
nę užuojautą ir dėkingumą. Ir 
kad jo žodis — tai iš nuošir-
džiausio įsitikinimo, grynas jo są--
žinės balsas. Tarsi ir negalėtų iš
tverti nebylojęs tiesos. Literatū
ros darbui buvo atsidėjęs visą 
gyvenimą. 

Tad ir atsišlieji tarsi į atramą. 
Sustiprina, paguodžia, 'paryški
na prasmę tavo darbo bei rū
pesčio. Didelio humanistinio iš
silavinimo, gerai mokėjęs keletą 
kalbų (ypač klasikinę lotynų kal
bą), anuomet aukšto literatūri
nės kultūros lygio. Didis moky
tojas ir žodžio žynys. Metai po 
metų jis man buvo tarsi koks la
bai gerbiamas profesorius, bran
gus, artimas ir mylimas. 

Giesmyno pratarmėje — jaugi 
prieš pat mirtį parašytoje — ji
sai pabrėžia norįs, idant "...ir 
mūsų kalba žodžio tarnyba iš
liktų ir persiduotų būsimoms ge
neracijoms". Tai testamentinis 
mums palikimas. Tautinę sąmo
nę jis svetur išlaikė iki mirties. 
Savo mintimis bei darbais orien
tavosi į lietuvių tautą, į Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę — iki 
mirties! 

Jam iki mirties lietuvių kalba 
buvo "mūsų lietuvių kalba". 

Šią temą .išsirenkant, daug nu
svėrė ir didžiulė bei daugeriopa 
pirmosios knygos reikšmė: istori
nis paminklas, savo epochos liu
dytojas, mūsų literatūros prad
menys bei elementai 

Rašytojas Juozas Kralikauskas, kuris ateinantį savaitgalį iš Kanados atvyksta 
Ctaicagon. Čia jam bus įteikta "Draugo" romano konkurso laimėjimo premija. 
Iškilmes bus Jaunimo centro didžiojoj salėj sekmadieni (kovo 28 d.) 3 vaL 
popiet. 

— Kokie buvo mažvydiškos 
temos paskatai bei priežastys? 

— Bene daugiausia nusvėrė 
nuostaba. Toks gi didis mūsų 
tautos talentas, i&iięs ir ap-

— Ar naujais Jūsų romanas 
yra daugiau vidinė asmens dra
ma, kaip, sakykim, buvo Tautvi-
los temoje, ar jisai išskirtinį dė
mesį skiria ir spalvingai ano me
to Vilniaus kultūrink) ir politi
nio gyvenimo kunkuliuojančiai 
srovei? 

— Man rūDėjo Martyno 
Mažvydo asmenybes ir 1539-42 
m. Vilniaus tikroviškumas. I-
dant žmonės būtų, tikresni. Idant 

paveikslai bei aplinkybės atitiktų 
istorinę tiesą. Idant kultūrinis 
bei moralinis lygis būtų kuo tiks
liau ano meto. 

Romane nėra "išskirtinio dė
mesio" ano meto Vilniaus kultū
rinio ir politinio gyvenimo 
"kunkuliuojančiai srovei". Sai
kingai bei proporcingai tiek, kiek 
Martynas Mažvydas iš jos išau
gęs ir joje gyvenąs bei kovojąs. 
Beje, ta srovė 1539-42 m. dar ne
buvo ir kunkuliuojanti huma
nizmo sąjūdžiu; tiesą, pakelta, 
bet dar ne kunkuliuojanti. Ji už
virė XVI a. antroje pusėje, c kun
kuliavo amžiaus pabaigoj ir XVII 
a. pirmoj pusėj — iki siaubingai 
barbariškos rusų invazijos 1655 
m. rugpiūčio mėn. 8 dieną. Ma-
koliai ir Zolotorenkos kazokai 
siautėjo su pačiu baisiuoju rytie
čių įtūžiu. Išpiešė visas bažny
čias, išvartė rūsiuose karstus, su
naikino daugel senovės pamink
lų bei kultūrinių brangenybių. 
Vilnių degino per 17 dienų 
ir naktų viename ištisam gaisre. 
Galop beliko milžiniška griuvė
sių bei pelenų siaubynė, klaikiai 
dvokianti dėl daugybės sudegu
sių gyvulių ir žmonių (Žuvo apie 
16.999 žm.)... 

— Kuo labiausiai pasitikėjote, 
imdamiesi to neįsivaizduojamai 

sunkaus darbo mūsiškėje situaci
joje? 

— Pasitikėjau tuo pat, kuo ir 
Martynas Mažvydas: Dievu ir sa
vimi. Tiktai. 

Mano užmojis jau netrukus 
pasirodė tikrai "neįsivaizduoja
mai" sunkus. Bet aš dar niekad 
nemečiau pradėto darbo. Susikau
piau ir užkietėjau, galvodamas: 
Martyno Mažvydo Katekizmas 
buvo gi kur kas painesnis, keb
lesnis bei sunkesnis uždavinys. 
Tad ir tu privalai žūt būt ištu
rėti! 

Mano atrama buvo ir šįkart ta 
pati: apsėdimas nuo pat anksty
vos jaunystės gilintis į mūsų isto
riją bei kalbos raidą; tų studijų 
derlius atmintyje. 

žinai, kada ir išvis — ar? Gali su
vis susitrakti ir vb tiek nebesu-
laakti.. 

Tikrai, saulei reikia aukšto 
skliauto, neapsakomos erdvės. 
Betgi saulė — ir čiurlenančiam 
upely saulė. Esam ir šaltinyj ją 
regėję. O, regis, kiek gi vandens 
šaltinėly ar klanely po lietaus? 
Sutelpa saulė ir rasos lašelyje. Iš
sitenka net akies lėliukėje. 
Taip išsiteko tr mano knygelėse 
karaliaus Mindaugo likimas, vie
nuolio valdovo Vaišvilko dra
ma, ir egzilo Tautvilos^r Mar
tyno Mažvydo... 

— Kiek pafflMl įspūdis, y.^-
Martynas Mažvydas Vilniuje tu-
'•.••. :;.••':::.• t r u m p a i ; k i puv-
rr. ,': .\C:\..^KJ: Mj.r~/dG para-
•i.'.o;: knyga ^•••o Lį.oUu. Kara
liaučiuje, tai ir dažnai pats Maž
vydas ir jos darbai labiau sieja
mi su Mažąja Lietuva. Al tai jrca 
tikslinga? 

— Iš tikrųjų Martynas MaSrjr-
das Vilniuje turėjo gyventi ne 
trumpai? Jis Vilniuje p v o M 
nuo 1539 m. iki 1546 m. liepos 
mėnesio — septynerius metu s. 

O kur Martynas Mažvydas 
Į mokėsi ir gyveno iki 1539 metų? 
Tikrai ne Vokietijoj ir ne Kroku
voj. Nebuvo niekur iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės išvy
kęs. Ogi nuo 1539 m. jis buvo 
mokytoju daktaro kunigo Abra-

I omo Kulviečio kolegijoje Ir Prū
sijos hercogas Albrechtas kvieti
mo laiške kreipiasi į Martyną 
Mažvydą labai pagarbiai: *'Ho-
neste et erudite". Kurgi jis galėjo 
tapti "erudite" ( išmokslintu)? 
Pagal anų laikų sąlygas — tik 
Vilniuje, kultūriniam centre. 
Gal šv. Jono bažnyčios mokyklo
je, gal prie katedros ar kuriam 
vienuolyne? O kiek metų mokėsi? 
Prieš išvykdamas į Karaliaučių, 
puikiai mokėjo lotynų, lenku, ru
sų ir bažnytinę slavų kalbą; be to, 
stiprus teologas, filosofas ir anti
kos žinovas. Žemaitis — kur ir per 
kiek metų galėjo šitaip išsilavin
ti? 

Mažojoje Lietuvoje jis gyveno 
nuo 1546 m. liepos mėn. ligi 
mirties (1563.V.21) — nepilnus 
septyniolika metų. Vadinasi, 
Martyno Mažvydo didžioji gyve
nimo dalis praėjo Lietuvoj. Šitai 
svarbu mūsų raštijos genezei bei 
istorijai. 

Irgi ne suvis taip, kad Mažojo
je Lietuvoje būtų buvus parašy
ta ir išleista pirmoji lietuviškoji 
knyga. Išleista — tikrai ten: "B-
bruktas Karaliaučui per Janą 
Veinreicha metusu ijr dienaji, 
kaip ant pradžias knigieliu ijra". 
Bet ar ten parašyta? 

Prūsijos hercogas Albrechtas 
1546 m. birželio mėn. 8 d. laišku 
—siunčiamu į Vilnių per patikė

tini medicinos daktarą Joną Bret-
schneiderį —pakvietė Martyną 
Mažvydą atvykti į Karaliaučių. 
1546.VIII. 1. Martynas Mažvydas 
įsimatrikuliavo Karaliaučiaus u-
niversitetan. Ogi 1547.1.2 jau a-
tidavė spausdinti Katekizmą. Vos 
tik po penkių mėnesių — knygą! 
Pirmąją — neturėdamas jokio 
rašybos pavyzdžio l 

Dar vos tik atvykęs i svetimą 
valstybę, svetimą šalį, | didelį 

— Be abejo, tokio daugiaŠo-
nio veikalo suorganizavimui rei
kėjo ir atitinkamų istorinių šalti
nių atramos, ir anos vilnietiskos 
nuotaikos pajautimo. Ar viso to 
jums netrūko čia, išeivijoje? 

- Ar netrūko istorinių šakį- f 
nių? Man jų niekad negana. Aš Ą feeturtis? V o k 2 k i m 
visada ju alkau.; Kuo daugiau ir m i e s t e ^ ^ n e m o k e d a m a s v o . 
visapusišku sužinai, tuo tikras- k k a l b o $ ? h ^ j ^ ^ 
n.sesi. Vis traukta dar psiuknnu m a s ^ ^ ^ ^ ^ 
ar giliau įžvelgti, bet jeigu štoko- i u s { ? 
ji šaltinio, tai ką? Atidėti ir lauk
ti, kol pavyks susižvejoti? Iš kur {Nukelia i S pasLįj 

< 
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ŽVELGIANT I MOTIEJŲ VALANČIŲ PO ŠIMTO METŲ 
VINCAS MACICNAS 

(Tęsinys :s pra*>us*o se&tad.) 

O vis dėlto Daukanto ir Valan
čiaus kalba labai skirtinga. Daukan
to kalba dėl savo gausių senoviškų 
žodžių, neįprastų naujadarų, netgi 
skolinių g latvių kalbos (plg. E. 
Fraenkel, "Lettieismen in Daukan
tas \Vortschatz", Filologu biedribas 
raksti, X į 1931) dvelkė tam tikru 
dirbtinumu ir buvo skaitytojui sun
ki. Kajetonas Nezabitauskis, kadai
se studijavęs Vilniuje tuo pat laiku, 
kaip ir Daukantas, o paskiau išsi
kėlęs Varšuvon, 1853.IL1/13 d. Iag-
ke prisipažino Daukantui, kad jo 
"Būde" 
aių ir 
nesupratęs; jam dėl to esanti gėda, 
nes jis juk ne tik gimęs Žemaičiuo
se, bet dargi esąs parengęs lygina
mąją lietuvių kalbos gramatiką 
(Mūsų Senovė, III, Nr. 1, 1940, 
p. 146). Varšuvos žurnale "Biblio
teka Warszawska" (1866, Nr. 2) 
recenzuodamas lenkiškąjį Valan
čiaus "Žemaičių vyskupystės" ver
timą, Nezabitauskis užsiminė ir apie 
Daukanto kalbą, kuri esanti tokia 
senoviška, "tokia nesuprantama, 

widok, atsitink žydui keliu keliauti; 
pakol tu iešmą padirbsi, vilks mėsą 
pagaus ir t. t. (K. Sendzikas, "Vysk. 
M: Valančiaus pastabų žiupsnelis", _ 
Mūsų Senovė, III, Nr. 1, 1940, p. 
185). 

Labai Įdomi Valančiaus pažiū
roms i savo raštu kalbą yra ši A. 
Dambrausko - Jakšto užuomina iš 
pasikalbėjimų su A. Baranausku: 
"Kai syk] Baranauskas [...] atkrei
pė jo demesi į tai, kad kai kurie 
liaudies pasakymai ne visai tepritin-

i ka religinio turinio raštuose dėlei 
savo storžieviškumo, vysk Motiejus 
su paprastu sau tiesumu atsakė: 

: "Matai, tėveli, jie gal pranykti, jei 
• nieks jų neužrašys" (Užgesę ži

buriai, p. 209). Beje, labai valančiš-

s , *,:,. r^klr j > r tti I į " č i a J » <tad įr ° t a t o s a u t e n " 
*v, .,.- •' • • - ' tiškuma sustiprina) kreipinys ' tė-
net * « , pastra i p u - ^ ! v e l r : V a I a n č i k kaip raL J. Rač-

kauskis, turėjęs įproti visus lenkiš
kai vadinti ojcze ar oiczenku. 

Prel. B. Smigelskis "Žemai
čių vyskupystės" recenzijoje (jos 
vertimas iš lenkiško rankraščio bo-
vo paskelbtas "Draugijoje", 191V Į 
priekaištavo dėl veikale aptiktt 
šiurkštokų posakių: "Keisti išsi- . 
reiškimai, nefinkarrys rimtesniero • 
veikalams ir apie taip gerbtinus zs- •. 
menis". Keletą tokių, jo manymu • 
neMnkamu posakių ir pacitavo sa- I prūsiškų bet latviškų makaroniz-

mų prigrūsta ir visai nepanaši j šių w recenzijofe: "... pasenterres tat 
dienų žemaičių liaudies kalbą, to- , vyskupas nebnorėjo niekur besivaži-
dėl beveik niekam neprieinama; tai-! n ė n - *»* i«ofcuoti, vien topsoio nu
gi nežiūrint nuoširdžių pastangų, ^«des"; "Steponas kunigaikšti? 
nė vienas žemaitis, mokąs lenkiškai, Giedraitis [...] spėriai goko i Vii-
nesugebėjo svarbių to autoriaus " i a u s prah*-"*"; (kun. Palnblnskis^ 
veikalų lenkiškai išversti" (Mūsų "?t perkūnui trenkus, nosi nuknabi 
Senovė, ten pat). Stačiokas Tumas " ^ Bvažiavo j Vilnių"; "Lukose-
taip ir kirto: Daukanto "Būdas" v y f i a f pralotus Įlindo", ir L t. Ga-
esąs "iš kategorijos tų, kuriuos iš
skaityti iki galo, tik j delnus pasi-
spiaudžius tegal" (Žinyčia, Nr. 1, 
1900, p. 135). 

Suprantama, kad paprastam liau
dies žmogui Daukanto raštų kalba 
turėjo būti dar sunkesnė. Jautė tai 
ir pats Daukantas, betgi tikėjosi, 
kad skaitytojai "manęs nekernos ir, j tokos žmonių kalbos paimtus [po-
radusys neaiškų išguldymą ar sve-1 sakius]; bet ta tik istoriškuose br 
urną žodj įbrauktą, man prabočys, j būdiškuose [ne vsai aiška, ką tuo 
kaipo tam, kuriam, per 30 metų j Žodžiu norėjo pasakyti "Tėvynės 
klajojančiam svetimose tautose, bu- Sargo" vertėjas] veikaluose, o t i e t 
vb jau išdilę iš omenės tūli žb- j kybSkuose, kurie dievobaimingumą 
džiai tėvų kalbos, vienok negalėjo j kelia". Ne visai taip. Tokių šiurkš-
jis dar būtinai f visa i "j nutausti sa-Į toltų posakių kaip tik netrūksta tr 
vo namų ir norėjo kalbėti bei rašyti religiniuose Valančiaus rastuose, 

• tas pasišiaušęs. Ko atėjai Į mies-
! tą? šis: 'Atėjau galvos padėti už 

Kristų'. Sūdžia: Tadgi tu esi kata
liku?5 Šventas: *Kas, ar aš?' Sūdžia: 
"Tu, tu, juk *_jvęs klausiu'. Šventas: 
'Ką dirbsiu nebuvęs, esmP. Tarė 
sūdžia: 'Oi, liaukis tai tauzyti, nes 
baisia: kaili savo įkiši'. Šventas: 'Gei
d ė j 'kišti ne vien kai!:, bet ir visą 
.<-r.a . 

kalba, bet dar stengės pagauti, ir pa-
zr.o, -"Raudies mąstyseną, skoni, 
nuotaikas, pažiūras. Ir negali nesu
tikti su Čiurlioniene, kuri jau dau
giau kaip prieš- 60 metų tai paste
bėjo: "Kodėl Valančius rašė šven-, 
tųjų gyvenimus? Aišku, dievobai
mingas kunigas norėjo tobulinti lie-j 
tuvius katalikų tikėjime. Bet skai
dydamas užmiršti apie tai, vien jun-
i, kad tai rašytojo darbas, kurs pa-
a ė nemirs a n i vainiką žemaičių 

a mei, žemaičių būdui ir sąmonei" 
Rūp:r.d,rr.,v:s (panašiai kaip ^ t u v o j e 1910, p. 36). 

Daukantas) kalbos grynumu. Va- Grįžkim trumpam prie Daukanto, 
lančius stengėsi (bent "Žemaičių Dar "Varpe" (1893, Nr. 11) J. Jab-, 
vyskupystėje") kai kuriuos svetimus j l o n s k i s > r a š v d a m a s A . Gerulaičio 
torrr.'.r.us .;e:uv:ška: nusakyti,-
skliausteliuose dėl aiškumo palikda
mas originalinius žodžius, pvz., Pa
mokymo Draugyste (fComisja Edu-
kacyjna), aukšta Vilniaus moksliny-
čia (ur.ivversytet), aukštas moksliny-
čiu vyresnysis (kurator). pirmutinė 
mokslinyčia i'novviciat), sargas Lie
tuvos iždo (skarbny litevvski), po
piežiaus pirmasis rašytojas (proto-
notarius). Šventa draugystė bažny-
r.yčios įpročių (Sacra congregatio 
rituum), Lietuviškas susirinkimas 
(Synod litevvski) ir t. t. Kai kuriuos 
tokius terminus ben: "suliaudinda-
vo": mandaburi;os 

slapyvardžiu apit Daukantą, juto 
reikalą palyginu jo kalbą su Valan
čiaus ir tą skirtumą taikliai apibū
dino: "Gyvendamas daugiausia sve
tur tarp svetimų gaivalų, "̂ fe ne
galėjo rašyti taip laisvai ir lengvai, 
kaip kitas jo tautietis, kng. M- Val-
[ančausjkis, kuris beveik visą savo 
amžių gyveno tarp savo žmonių. 
Jei D-to kalboje kartais matyti ne
laisvi ir nelengvi -eiškirriai, gana 
sunkios ir parinktos konstrukcijos, 

</';iu pripažinti, kad iš jo 
rištų maTrti ir didelis, nepaprastas 
žinovas savo prigimtinės kalbos, ne 
tik gyvosios, bet ir senoviškos*'. 

• Bu* daugiau» • 

M . ANNA RAUUNAi 
2858 West 6Srd Street 

\SIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES UGOS 

Valandos pagal susitarimą 

burskie, Magdeburgo teisėj 
jos (t. y. egzekucijos;. 

Itin taikliai ir sąmojingai nukalė 
Valančius pakaitalą teatro sąvokai. 
Štai ištrauka iš jo knygelės "Pra
džia ir išsiplėtimas katalikų tikėji
mo": "Visuose didžiuose miestuose 
yra vypsosena (tea*r':, i kurias di
duomenė brėkštant [t. y. temstant] 
susirinkusi, vypso lig išvakarių. 
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lėtume dar pridėti ir smagesnių pa
vyzdžių; antai aprašinėdamas pa
rapijas, prideda ir tokią pastabą-
"kunigas badu nesrrmpa". 

Negalėjo to nepastebėti ir šiaip
jau labai Valančiui palankus J. Rač
kauske: "... kartais randame trfvia-
liškus, labai neestetiškas, iš šiurkŠ-

Daimvos stovyklavietėje, šiuo kryžiumi čia buvo pradėta Kryžių kalno tradi
cija Dainavoje. Kryžius sukartas meistro Antano Poskočirr.o. Jo padarytas ki
tas kryžius yra naudojamas šį savaitgalį mūsų studentų, skutant "Lietuvos Ka
taliko. Bažnyčios Kronfica* ir pravedant 40 valandų vigilija prie Chicagos ka
tedros. Pe ta ir vigffijoj naudojamas kryžius bos nuvežta-; į Dainavos Krytių 
kaina, a ft * ^ĘįįHĘfĘ • • • P * * ' ! Nuotrauka Jono Kuprio 

Kertine parašte 
l A t k e l t a iė 1 pal.) , c/isa m e pasauly Ir todėl lietuviai 

meistro Antano Poskočimo. K r y - , k a t a l i k a i ^ 'll G f > t . ° J ° ^ ' 
x i . ^ i^^^,.,. • _. J. i_ • t. -:r;go tev-.s.o ruDe>cio :r oa?ai-

bos. 

ypač 
r»vz.: £ t ^ S F ^ 2 ? t 4 m e s i sukaktis:•-• 

iškepė mūčeiniką it vers> ,1 

gražia lietuvių ir žemaičių kalba" 
( 2 pratarmės prie K. Nepoto "Gy
vatą didžiųjų karvaidų senovės" 
vertimo. 1846). ! anglis ir ritinėjo su sakėmis i*-svili-

Matė tai tr Valančius, kuris savo Į namą paršą'*; "vaipės ir bHovė, lt 
pastabose (Tumo Kverstose) tafp j karvė veršio, ciesonenė"; "po -vieną 
rašė apie Daukantą: "... visą savo į zokaniką priraišiojo ir vežė per 

žius įstatytas į atramą, kuri bu 
v o pagaminta š i am tikshui. Atei
nančią vasarą tas kryžius bus 7- Kryžiaus Nukryžiuotasis bu-
mivežtas \r pastatytas Kryžių d e i i r n e u ž d e n g s lelijava drobe, 
kalne, Da inavoje , su įrašu, kad k u r i gavėnios metu simbolizuoja 
i n o buvo- atžymėta *TCronikos" j Bažnyčios vidinį skausmą. Drobė 

prikalta vinimi, kuri neseniai bu-
. . , . , , , . . . . .. 6. Vysk. Vincentas Brizgys y r a i v ° atvežta iš Lietuvos. Ta vinis 
, ? ? W VWte\*ep**ia* d a v ę s S a v Q p.^įninįn,. š i a m buvo paimta iš vyskupo karsto 

budėjimui. Jo rūpesčiu ir turime Vilniaus katedros požemyje. Si vi-
"Kronikos" vertrrrrus į a n g i ų ka i - i n5s» ^ l l a - s u loyžiumi, simboli-
b ą . - K a r * n o r a i - > h r t % CToŽy, ^ a lietuvių katalikų pogrindžio 

amžių paskyrė žemaičių kalbai kel- ' 
ti ir kuopti ją a n o makaronizrr.u. 
Tam tikslui pradėjo rašyti rinktine 
kalba, senovine, šiandien Žemai
čiuose nebevartojama, dėl to skai
tytojams labai neskania" (Pastabos, 
p. 130). Visai kitokia buvo Vaian-
član knygelių tUba: jis rašė tokia 
kalba, kokia pati liaudis kasdien 
šnekėjo, ir todėl skaitytojams buvo 
labai "skani". Vėl pasitelkiame anų 
laiku liudininką J. Račkauski, kuris 

miestą it persus Į turgų ; v L L 
Visi tie posakiai betrj teikia Va

lančiaus raštams autentišką liaudi
nės kalbos koloritą, pilną elemen
taraus ryškumo ir sveikai linksmo, 
kad ir nelabai subtilaus humoro. 
Štai dar keletas pavyzdžių is šven
tųjų gyvenimų: "įviso it vasarvi
džiu bimbalai arijonai"; "pavargėliai 
traukė prie jo trobelės it žąsys į 
prūdą"; "tikra koronė Viešpaties tas 
vedums [mudviem] vaikas"; "šv. 

Chicagos arkrvyskrrpui, buvo iš
siųsta trys laiškai, kuriuose jis 
b u v o prašomas dalyvauti "Kro
nikos" skaityme (I tuos laišlcus 
praėjusį ketvirtadienį, šį kultūri
ni priedą spausdinant , dar 
nebuvo gauta jokio a tsakymo) . 
Juose buvo pastebėta, kad Chi 
cagos diecezijoje gyvena daugiau 
lietuviškos ki lmės žmonių negu 
bet kurioje kitoje diecezijoje vi-

tatp apibūdino Valančių: " . . tai Pursėjus visomis keturiomis kabi-
tikras liaudies raštininkas [rašyto* 
jas] tikrojo to žodžio prasmėje. N e 
tik žinojo žemaitišką kalbą, bet ir 
jos dvasią, sakinius, priežodžius ir 
\lsis žemaičių išsireiškimus, todėl 
visus jo veikalus žemaičiai godulin-
gai skaito, nes girdi savo kalbą, sa
vo išsireiškimus, patys save; stebė
tinai didžiuojasi jie .spausdintoje 
knygoje matydami tuos pačius sa
kinius arba priežodžius, kuriuos var
toja kasdieną" (Tėvynės Sargo 1901 
vertimas). 

Valančius ne riek dairėsi po senas 
knygi (nors jas gerai žinojo ir apie 
jas kalbėjosi bei susirašinėjo su Dau
kantu), kiek jdėmhu stebėjo šneka
mąją kalbą ir iš jos rankiojo būdin
gesnius posakius ar priežodžius.Net-
gi pasižymėdavo, ką įdomesnio ap-
'̂ Kęs, kad paskiau tai savo raštuose 
panaudotu. Štai jo liturginiuose ka
lendoriukuose (directorium) Va
lančiaus pasidarytų įrašų tarpe yra 
ir kalbinių, pvz., pabandyti — zap-
robowac» pavaizdi vieta — dobry 

nos j dangų"; "išmoko gerai skai
tyti it žirnius berti"; "pagonys kk> 
kmėjo it musmirių užsikandę"; "ko 
nuliūdai it seną moterį vedęs"; "ko 
terUojais su savo nauja riera, rėki 
dabar h ožka už ragų į turgų tę
siama"; "Žalnieriai, sugrobę merge
lę, tuojau kauki kauks ir prikalė it 
žydai Kristų Jėzų prie kryžiaus"; 
"mūčelnikas bimt nukrito*'; "spūdi
no laukan raukydamos"; "iškumb
rino iš klioštoriaus"; "Vaikai, imkit 
tą išdžiūvusį krikščionių zokaniką 
ir gerai išskambinkit jam kaulus*; 
"velniui netasiduosiu: gumbą Jis 
gaus, ne mano dūšelę"; "ar nelai
mė čia tave atnešė"; "nuėjęs prie vy
resnybės, įkišo liežuvf; "daugel bu
vo pagonų, kurie su ypatfngu pToš-
čiu apsrvnke, vaikščiojo pasipūtę it 
kalakutai ir vadinos galvočiais, ar
ba pilozopais": "spyrės it studentė
lis plakti vedamas'*: "fis šrnakš į 
bumą, o saždėięs g-jrkit prarijo'*, 
ir t t 

l^ihni gyvai tr Įprastinėmis Uau-

Ryme. Atėjo Į aną pats ciesorius 
Deoklecianas ir daugybė veltėdžių. 
Tiems visiems matant, monininkai, 
įvairiai apsidarę, guviai gūvesniai 
terliojos, o stebintys tuo džiaugės ir 
vypsojo". Tokios vypsosenos buvo 
ištvirkinusios jaunystėje šv. Augus
tiną: "... tėvas nuvežė jj Kartaginon. 
Tame mieste begyvendamas, dėl šo
kimo labai pašoko moksluose, bet 
lankydamas vakarais vypsosenas, 
juoba dar nekaip namuose pasilei
do. Oi, ar kartą ir mūsų jaunuo
menei taip atsitink" (Pradžia...) 

Jei XX amž. pradžioje išpopulia
rėję vad. lietuviškieji vakarai, kurie 
buvo rengiami daugybėje miestelių 
i- net kaimų, pripratino liaudį prie 
vaidinimų, tai Valančiaus laikais 
teatras dar buvo kaimo žmogui ne
prieinama ir kažkokia nesuprantama 
ponų pramoga, kuria "tik per daug 
laisvalaikio turį veltėdžiai vypsoda-
mi džiaugės. Jdomu, kad ir kitas di
dysis mūsų literatūros liaudininkas 
Donelaitis savo viežlybojo būro Sei
mo lūpomis reiškė panašias pažiū
ras apie dykaduonių ir, aišku, be
dievių ponų pramogas: "Giesmės 
nobažnos taipjau kaip poteriai mū
sų / Nepriteliams tokiems, nei 
smarvė mėžinio, smirdi. ' Lumper 
[toks kc-r.ų lošime s] ir kamėdigės 
[komedijos] apjekino poną". 

Maždaug tuo pačiu laiku, kai Va
lančius savo knygelėie rašė. kaip 
vypsosenos buvo ištvirkinusios jau
nai: Augustina, būsimąjį vyskupą ir į 

stebėjos į šv. Povilą [...] Vis Ui: šventą;:, tolimoje Maskvoje Lieti;-į 
regėdamas, tarė: 'Oi teveli, aš pase-'vos studenri: būrelis rūpinosi agar-į 
nau, bet tamsu dar didesr.Lv''. .V-'b** tėvu ir liežuviu". Apie Ui s-rži-1 
sakė šv. Povilas: 'Sa padėjimu Vieš-' nome :š Jono Koncevičiaus Cistor-
-;*ies pcrgw?nn'j dailų amželi, tu-'jr* - Filoloeiics fakulteto 

""S-1S6Z) atsiminimų fragroen-
k:ri M. Biržiška paskelbi "A-iš-

pa- rir.ė'p."" H 910. Nr. 2). n vėliau pa-
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kreipimąsi į laisvojo pasaulio 
vyskupus, kad jie neleistų bedie
viams užkalti ir palaidoti kata
likiškojo tikėjimo Lietuvoje. 

8. Budėjimo organizatoriai 
studentai prašo, kad vietinių pa
rapijų gyventojai prašytų savo 
klebonų paminėti ''Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos" ket
verių metų sukaktį tikinčiųjų 
maldoje sekmadienių mišiose. 
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tas. Susėdę ramiai pasišneka, pa
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"Sv. Povilas brabrakš atidarė du
ris ir tarė: 'Ai, tatai Antanas atėjęs 
prie manes, ką beveiki susiedėli 
[kaimynėli], pirmą kartą amžiuj sa
vo matau tave. Ko norėdamas kelia
vai prie manęs ir ką pamatysi? Ši
tai 6uskrebusį ir perkaršusi senj. 
Sėskis, meldžiamasis, pašnekėsva, 
'Susėdus abudum, klausinėjo šv. Po
vilas, kas ten ant žemės girdėti, kas 
yra ciesorium, ar jtikėjo pagonys į 
Kristų, ar tebtekin kraują kataliką, 
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Šoksime šokius, niekieno dar neaprašytus 
Pokalbis su "Grandinėles" vadovu Liudu Sagių išvykos Chicagon proga 

Pasaulio Lietuvių jaunimo sa- Į j 
jungos ryšių centro pakviesta, 
kovo 27 d. į# Chicagą atvyksta 
Clevelando Grandinėlė. Kaip 
prisimename, Grandinėlė pasku
tinį kartą Chicagoje koncertavo 
prieš ketverius metus (1972 m. 
kovo 18 ir 19 d.). Tiek tada į 
šeštadienio premjerą, tiek į ant
rą koncertą sekmadienį Chicagos 
lietuviai labai gausiai atsilankė, 
ir Marijos aukšt. mokyklos audi
torija, kurioje ir šiais metais j 
Grandinėlė koncertuos, abi die-1 
nas buvo pilna žiūrovų. Į sekma-! 
dienio koncertą net pritrūko bi- j 
lietų. Toks visuomenės susidomė
jimas parodė, kad Grandinėlė sa
vo pastatymais moka .patraukti 
žiūrovus ir parodyti, kad gerai 
paruošti, vykusiai stilizuoti ir at
likti lietuvių taut. šokiai yra tik
ras mūsų liaudies meno deiman
čiukas, į ką atkreipė dėmesį pra
ėjusį koncertą recenzavęs prof. 
Vladas Jakubėnas. Prie koncertų 
pasisekimo prisideda ir tai, kad 
Grandinėlė kas kelinti metai pa
ruošia po naują programą ir ta
me pačiame mieste ją parodo tik 
vieną kartą. 

Patyrėme, kad ir šiam kovo 27-
-tos koncertui Grandinėlė yra pa
ruošusi naują programą. Norė
dami iš anksto apie tai painfor
muoti būsimus Grandinėlės žiū
rovus, kalbiname vieneto orga
nizatorių bei vadovą Liudą Sagį. 

įvedančių rankų. Dar yra eilės 
i neišoktų šokių, neišgrotos muzi-
į kos. Grandinėlės sceninis vaizdas 
taipgi dar nepilnas. Net šokėjų ir 

| muzikantų Šiuo metu skaičius 
kiek sumažėjęs. O Grandinėlei 
reikia darbščių, sugebančių šo
kėjų, muzikantų, sąžiningų gru
pės mylėtojų, kurie šalia mokyk-

| los ir tėvų pareigos dar rastų lai
ko dirbti ir Grandinėlėje. Aš ar
ba kitas mokytojas prie jų gali 
tik prisidėti ir padėti. Tai tiek a-
pie Grandinėlę aplamai. O čika-
giečiams tariame iki pasimatymo 
kovo 27 d. 

CHARLES PEGUY 

dcvčlsudo Grandinėles SOKI pu. .)u kc>ncer:_s CKicago- ateinant) šeštadieni (kovo 27 d.) 

gal ir Grandinėlė šoktų tik "viepsimais šokėjais .pradedame šokti | dymams", rašo Alfonsas Burnei-
nu margumynu". 

• 

— Sakykite, mielas vadove, ką 
naujo žadate atvežti į Chicagą 
šį kartą? 

— Eilę lietuviškų sceninių šo
kių, kurių net knygose nėra ap
rašyta. Jie visi įdomūs, nuotai
kingi, išsakantys žiūrovams da
lelę lietuviško gyvenimo mūsų 
kaime. Dauguma šokių remiasi 
senovine, choreografine medžia
ga (gaidys, trapukas, varkijietis), 
tik, žinoma, stilizuotojo išplėtoti 
ligi pilno sceninio kūrinio, tin
kančio jau ir žiūrovų pramogai.! 
Kitų šokių sceniniam apipavida
linimui panaudoti papročiai, ku
rie tiesiog muzikos tėkmėje, 
žingsnių, figūrų žaismu yra su-
šokdinti. Tai mūsų bergždenikių 
šokis. Anais laikais toks šokis ir 
taip, žinoma, nebuvo šokamas. 
Bet metai iš metų, ypač Žemai
tijos karnavaluose, bergždenikių 
šokio nuotaika, mintis, turinys, 
su muzika ir be muzikos, smar
kiau ar sunkiau vyrams trepsint, 
merginoms iš fų juokiantis, buvo 
iš kaimų ir per kaimus išsakyti 
ir ižvaidinti tūkstantį ir daugiau 
kartų. Kregždelė — pavasario šo
kis. Merginos džiaugiasi atgijusia 
gamta — jos linksmos, šokinėja, 
rankomis ploja, paukščiais skra
joja. Blezdingėlė — jos šį kartą 
neatvešime. 

Visi Šokiai, kaip ir ankstyves
nėse programose, yra palydimi 
Grandinėlės sceninių šokių kape
los, kurios vadovas yra Jonas Pa-
žemis. Praktiškame kapelos — 
šokėjų muzikiniame darbe J. Pa
žemiui talkina akordeonistas Ro
mas Strimaitis. 

Pati programa bus lyg ir trijų 
dalių. Tai ne esmės klausimas, 
bet daugiau techninis reikalas.] 
Norime ir vėl saviems žiūrovams i 
parodyti naujai išaustus rūbus. 
O tuos rūbus sunku įsigyti, ne
lengva ir žiūrovams parodyti. 
Bet čikagiškių svečių malonumui, 
šokėjų nepatogumui — rodysi
me. Tikiu, kad bus į ką pažiūrė
ti, o paskui ir pakalbėti. Žinoma, 
daug paprasčiau, lengviau visus 
šokius iššokti vienais rūbais, vie
nu: margumynu. Čia vis tas ma
no nelemtas noras lietuviškų šo
kių pasirodymus turtinti, ne 
skurdinti. 

Rūbais Grandinėlėje rūpinasi, 
jų-ieško, juos "audžia", piauja, 
taiso, "prosina" Aleksandra Ša
tenė- Be jos, mano priežiūroje, 

— Daugelio .nuomone Jūsų 
pastatymai yra profesinio lygio. 
Žinant, kad dirbate tik su mėgė
jais, kaip tai padarote? 

— Kitaip nedarome, nejuda
me iš Clevelando. Žinoma, prak
tiškai tai nelengva įvykdyti. Be 
išvažiavimų — sunku grupę iš
laikytine tinkamos programos — 
vargas žiūrovus priprašyti. Tad 
sugebėjimų, drausmės, susiklau
symo (o, kad visi klausytų) rė
muose dirbame visi. Visi Grandi
nėlės šokėjai, muzikantai net ir 
negalvoja apie "profesinį" lygį. 
Lygiai taip pat scenoje jau ne
galvojame apie šokio žingsnius, 
ėjimą kairėn ar dešinėn. Tam 
buvo repeticijos. Koncerte — 
muzika viską pasako. 

Vieniems šis sceninis šokio 
darbas sekasi lengviau. Jie jau 
eilę metų šoka, groja. Jais ir re
miasi visas grupės darbas, visa 
Grandinėlė. Pagal juos planuo
ju grupės programą, ieškau šo
kių. Kitiems šokių žingsniai dar 
žengiasi sunkiau. Šie yra pinami 
į stipresnių šokėjų gretas, kad 
gautųsi didesnis, platesnis Gran
dinėlės vaizdas, kad kitoje prog
ramoje į jų tarpą galėčiau pinti 
kitus pirmamečius šokėjus-

nuo 11 metelių. Tikimės, kai jie ka iŠ Conn. Gaila, visų rėmėjų 
pasieks koncertinę grupę, šokių i Jums negaliu išsakyti, bet mes 
žingsniai, rankų judesiai, sceni
nė laikysena jau jiems netrukdys 
per porą repeticijų apdoroti nau
ją programos šokį. 

— Tokią grupę išlaikyti reikia 
ne tik labai daug darbo, daug 
kantrybės, bet ir lėšų. E kur to-

grupėje jais visais labai džiaugia
mės. Rėmėjų aukos eina naujų 
grupės rūbų reikalams. Visos pi
niginės aukos Grandinėlei yra 
atleistos nuo pajamų mokesčio 
(tax exempt status). 

Koks šiuo metu grupės sąs-
kiam dideliam darbui semiatės į tatas, kaip dažnai jis keičiasi? Ar 

daug šiame koncerte bus tų pa
čių šokėjų, kurie šoko prieš ketve
rius metus? 

— Su diena augame, su me
tais keičiamės. Chicagoje sužydė-
sime naujais veidais, naujomis 
šypsenomis. Šeši vyrai, šešios 
merginos ir vienas akordeonistas 
atvažiuos iš 1972 metu. Bet be jų 
Chicagos būtume visai nepasie
kę. Taip mums reikalingas kiek-j 

— Tad kiek laiko trunka tos 
kitos, naujos programos paruosi
mas? 

— Bei šiol per ilgai. Apie dve
jetą metelių. Dėl to nukenčia ir 
patys šokėjai, muzikantai —pir
mieji šokiai pradeda nusibosti. 
Nukenčia ir žiūrovai, nes ir 
naujausioj programoj vis kas 
nors yra iš ankstesnės. Ateityje 
mėginsime to vengti. Su bū-

energijos? 
— Iš paties šokio, iš lietuviš

ko, švelnaus, lyriško, atviro, kur 
yra mintis, nuotaika, figūrų žais
mas, kur atsispindi ir mano gy
venimas. Tas šokis man patinka. 
Visų dar neiššokau. Net ir čika-
giškiams šiuo kartu negaliu pa
rodyti rokiškėnų šokio. O kur ki
ti? Pagaliau, kas visą amžių šoka, 
tas jaunu palieka. Žinoma, yra ir 
kitaip galvojančių. Ir gal su pa
grindu? 

— O kaip sprendžiate lėšų 
klausimą? 

— Savo pačių rankomis — šo
kame, grojame, koncertuojame. 
Kartais pelnome vitną, kitą do
lerį, kartais prarandame. Ne vi
sos koncertinės kelionės apsimo
ka, bet dėj 200 dolerių pasirody
mo neatsisakome. Grupę gelbsti 
ir narių tėvai. Jų remiami, ren
giame Clevelande metinius 
Grandinėlės koncertus, balius 
(.pastarieji geriau apsimoka). 
Gegužės 8-tą turėsime ir šįmet 
šaunų "Viliotinio" balių. 

Išskirtinai minėtini pasklidę 
Grandinėlės bičiuliai — rėmėjai. 
Jie lanko grupės koncertus, 
džiaugiasi ir piniginę dovaną, 
jautriu žodžiu palydėtą, atsiun
čia. "Mano širdis su didele mei
le plaka Jūsų grakštiems pasiro-

vienas patyręs šokėjas, muzįkan-į 

PO KALAVIJO — 
PLUNKSNA 

(Atkelta iš 1 psL) 
I Katekizmą yra įdėti ir kitų 

autorių lietuviškai rašyti tekstai: 
Abraomo Kulviečio (miręs 1545. 
VI.6), Stanislovo Rapolionio 
(miręs 1545.V. 13), Jurgio Zab
lockio ir Augustino Jomanto. A-
no meto sąlygomis sumedžiok 
medžiagą, apdorok, pats parašyk 
ar išsirinkęs išversk, ir svarbiau
sia lietuviškai. Pirmąkart rašto 
ženklais, tyrinėjant, svarstant, 
pritaikant rašybą: be jokio pa
vyzdžio pirmąkart lietuviškai ir 
pirmąkart spaudail 

Katekizme nusižiūrėta bei pa
sekta iš J. Sekliuciano 1545 m. 
ir J. Maleckio 1546 m. katekizmų. 
"Urėdai" versti iš J. Vilicho 1542 
m. lotyniško katekizmo. Visa tai 
Karaliaučiuj spėjo susirasti, iš į-
vairių katekizmų išsirinkti, kas 
tinkamiausia, ir išversti? Lyg mū
sų laikais koks profesorius — 
atvykęs į moderniškų bibliotekų 
didmiesti — su priemonėm pasi
daryti mikrofilmų bei fotokopijų! 

Toliau, vienuolika giesmių: 
tiesa, ne jo vieno, bet daugiausia 
Jo. Duotos ir natos bei melodi
jos — "nauiey sugulditas" tik 
vieno Martyno Mažvydo. Viskas 
ir kalbos atžvilgiu vieno pertik-

' rinta, koreguota, suvienodinta. tas, taip brangus kiekvienas pa-i pirm^$ ^ ^ j ^ g a r s u s 
sirodymas. . ^ ^ ^ ^ ^ r a } d ė m ! 

— Visa Grandinėlės koncertas: Trumpuosius ir ilguosius bal-
maČiusi ar bent atsiliepimus s sius, dvibalsius, nosinius, įpriebal-
skaičiusi visuomenės dalis linki1 sius (š,ž,č,dž), netikruosius dvi-
grupei ilgo amžiaus, nes žino jos j balsius (an, en, in, un) — kiek 
vertę ne tik lietuvių, bet ir kita į čia buvo galvosūkių! Argi buvo 
taučių tarpe. Ta proga malonėki- J paprasta ir lengva žemaičiui du-
te apibūdinti išsilaikymo gali
mybes, ateities planus. 

— Grupės ateitis man ir Sa-
gienei visada rūpi. Tik dėl to už-
sidėjome pridėtiniu darbu, pridė
tiniu vargu. Įvesdami į grupės 
/apimtį net dvi jaunųjų šokėjų 
klases. Pradedame dirbti dabar 
su 11-kos motų mergaitėmis ir 
berniukais. Tikimės iš jų sulauk
ti geresnių i' tvirtesniu šokėjų. 
Bet, žinoma, mano ir Sagienės 
rūpesčio neuž'enka. Reikia dau
giau ateitin žiūrinčių akių, dau
giau ateitin siekiančių ir grupę 

Cievafando Graudinai** mirikaotai m vadovu Jono P*Um»u Quxxmi 

nmmku! "aukštaičiuoti"? Netu
rint jokių raštijos pavyzdžių, bu
vo gyva eibė ne tik fonetinių gal
vosūkių, bet ir morfologinių, kai-
tybos bei linksniavimo, ogi ir žo
dyno! Irgi labai nelengvas užda
vinys buvo pritaikyti spaudos 
techniką lietuviškam raštui bei 
kalbai. 

Katekizmo rašymas bei paren
gimas turėjo užtrukti kur kas il
giau, negu tik penkis mėnesius 
priepuoliais, atotrūkiais nuo stu
dijų universitete. Per daug didelis, 
nespartus ir painus darbas. Ir ne 
rašomąja mašinėle, o tik žąsies 
plunksnele. 

Martynas Mažvydas gimė, au
go, mokėsi ir apie du trečdalius 
savo gyvenimo praleido Lietuvoj. 
Jis iškilo iš mūsų tautos — iš 
tautosakos, tautodailės, iš praei
ties klodų, lietuvių kalbos raidos 
— iš lietuviško sąjūdžio XVI a. 
pirmoje pusėje, tiesioginiai iš lie
tuvių kultūros ano meto Lietu
voje. Lietuvių literatūros pradžia 

1 j — Vilniuje, o ne Karaliaučiuje. 

Martynas Mažvydas pradėjo 
Katekizmą ruošti IJetuvoje. Ir ne 
tik pradėjo: Didžiąją dalį kate
kizmo .parašė Lietuvoje. Prieš iš
vykdamas į Karaliaučių, jau bus 
didelę dalį turėjęs. 

Kada jis galėjo pradėti? 1545. 
V. 13 Karaliaučiuj numirė prof. 

Įdr. Stanislovas Rapolionis, o 
INutate | 4 BQtf4 

MIEGAS 

Aš nemyliu to, kuris nemiega, sako Dievas. 
Miegas yra žmogaus draugas 
Miegas yra Dievo draugas. 
Miegas gal yra gražiausias mane kūrinys. 
Ir aš pats septintą dieną ilsėjaus. 
žmogus, turįs tyrą širdį, miega; o miegas turi tyrą širdį. 
Didelė paslaptis būti nepavargstančiu vaiku. 
Turėti tą jėgą kojose, kokią turi vaikas. 
Tos jaunos kojos, tos jaunos sielos 
Kiekvieną rytą juda visad jaunos, 
Kaip nauja, kaip jauna viltis. 
Bet jie man sako, kad yra žmonių, 
Gerai dirbančių ir blogai miegančių, 
Kurie nemiega — koks nepasitikėjimas manim,. 
Tai beveik rimčiau nei kad jie dirbtų blogai, o miegotų gerai. 
Kad jie nedirbtų, o miegotų, nes tinginystė 
Nėra didesnė nuodėmė ui nerimą 
ir nusivylimą ir stoką pasitikėjimo manimi. 
Aš nekalbu, sako Dievas, apie tuos žmones, 
Kurie nedirba ir kurie nemiega. 
Tai, aišku, nusidėjėliai. Taip jiems ir reikia. 
Jie dideli nusidėjėliai. Jiems reikia dirbti. 
Aš kalbu apie tuos, kurie dirba, bet nemiega. 
Aš jų gailiuos. Aš kalbu apie dirbančius ir taip 
Šioje srityje vykdančius mano įsakymus. 
Bet jie, vargšai vaikai, nedrąsūs, nepasitiki ir nemiega. 
Aš jų gailiuos. Aš pykstu. Truputį Jie nepasitiki manim. 
Kaip vaikas nekaltai guli ant motinos rankų, jie neatgula 
Nekalti mano Apvaizdos glėbyje. 
Jie turi ryžtą dirbti, jie neturi drąsos tinginiauti. 
Jie turi dorybę dirbti, jie neturi dorybės nieko nedaryti. 
Užsimiršti, ilsėtis, miegoti. 
Nelaimingi, jie nežino, kas yra gera. 
Jie labai gerai tvarko savo reikalus dieną. 
Tačiau jie nenori man jų patikėti nakties metui, 
Lyg aš nesugebėčiau jų tvarkyti nakčia. 
Tas, kuris nemiega, yra neištikimas Vilčiai. 
O tai yra pati didžioji neištikimybė. 
Nes tai neištikimybė didžiajam Tikėjimui. 
\argšai vaikai, jie išmintingai tvarko savo reikalus dieną, 
Tačiau, atėjus vakarui, jie nesiryžta, 
Jie baiminąs jų tvarkymą pavesti mano išminčiai, 
Lyg aš nesugebėčiau bent truputį jų patvarkyti, 
Juos prižiūrėti 
Juos vesti ir saugoti. 
Vargšai žmonės, aš tvarkau daugelį kitų dalykų, 

aš valdau kūriniją, kas, tur būt, daug sunkiau. 
O, išmintingieji žmonės, jūs galėtumėt, manau, 

be didelės žalos man pavesti jūsų reikalus. 
Gal būt, aš esu lygiai išmintingas kaip ir jūs. 
Jūs gal galėtumėt man juos pavesti vienai nakčiai. 
Jūsų miego laikui 
Pagaliau. 
Ir sekantį rytą juos priimtumėt gal ne taip jau sugadintu*. 
Sekantį rytą jie gal nebus pablogėję. 
Aš gal dar sugebu juos kiek patvarkyti. Aš kalbu apie 

dirbančius, 
Ir tuo būdu klausančius mano įsakymų. 
0 nemiegantieji, jie šitaip 
Atmeta visa, kas yra gera mano kūrinijoje, 
Miegą, visa tai, ką aš sukūriau gera, 
Ir taip atmeta mano įsakymą 
Vargšai vaikai, koks nedėkingumas man, 
Atsisakant tokio gėrio, 
Tokio gražaus įsakymo. 
Vargšai vaikai, jie laikosi žmogiškos išminties. 
Žmogiška išmintis sako: neatidėk rytdienai 
To, ką gali atlikti šiandien. 
0 aš jum sakau: Tas, kuris sugeba rytdienai atidėti, 
Tas yra Dievui maloniausias. 
Tas, kuris miega kaip vaikas, 
Jis tavp pat miega kaip mano brangioji VūHa. 
IT aš jum sakau: Atidėkite rytdienai 
Tuos vargus, tuos rūpesčius, kurie šiandieną jus graužia 
Ir kurie šiandieną galėtų jus praryti. 
Atidėkite rytdienai tas jus slopinančias raudas, 
Kai jūs matote šiandienos nelaimes. 
Tas raudas, kuries kyla ir jus smaugia. 
Atidėkite rytdienai tas ašaras, kurios užlieja akis 
Ir jas užtvindo, tekėdamos skruostais, 
Nes tarp dabar ir rytdienos gal aš, Dievas, praeisiu jūsų 

kelią. 
Žmonių išmintis sako: Nelaimingas, kas viską atideda 

rytdienai. 
0 aš sakau: Laimingas, laimingas, kuris pasitiki rytdiena. 
Laimingas, kuris atideda. Tai yra, laimingas, kuris tikisi. 

Ir kuris miega. 

Išvertė P. G auč y s 

C h a r l e s P e g o y , prancūzų poetas ir rašytojas, savo temperamentu 
jungi savyje {vairiausius pradus ir įkūnijo prancūzų genijaus visumą. 
Bestudijuodamas, atsimeti nuo katalikybes ir pasuko j socializmą, koris 
jam buvo "laikino neturto religija". 1909 grįžo j katalikybe, o tai j j at
vedė j poeziją. Tada jis parašė Uis nuostabias misterijas Peguy eilėfasclų 
metaforos yra konkrečios ir žemiškos. Įvaizdžiai vis kartojami. Ir su kiek
vienu pakartojimu dalinai pakeičiami, tampa monotoniškom litanijom, 
skaitytoją nuvedanciom j instinktyvų pasąmonės pasaul} 

Peguy liaupsino neturtą, mylėjo laisvę, nekentė diktatūros ir pinigo. 
Prasidėjus I pas. karui, pasiprašė kareiviu frontan ir žuvo Mamos kau
tynės* 

Peguy yra vienas didžiųjų prancūzų XX amž. rašytojų. Gyvas buvo 
Ignoruojamas, o miręs giliai įtaigojo ir tebeįtalgoja prancūzų įtvaetą. Jo 
reikime tolydžio auga. Ypač jį mėgsta jaunuomenė- P J C 

* 
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Vienišasis mūšy 
Juozo Mieliulio parodai Čiurlionio galerijoje vykstant 

Dailininkas Juozas Mieliulis, nekrūptelti, kai Mieliulio pa-1 ieškąs į juos atsakymo. Trečia — 
gyvenantis Chicagoje, nors ir yra, veikslo detalėje pamatai lyg pa- ; vienišasis mūsų dailės gyvenime 
pokario metų f.eiburginės dailės i ties Dalk) atneštą ir prie kažko-; Mieliulis yra dar ir dėl to, Kad 
kartos bendraamžis ir bendra- j kio astronautinio objekto prikal-
mokslis, gyvenime kažkaip nesu- j tą žmogų. Žiūrėk vėl — žemėje 
tapo nei su moksladraugiais^ nei j stipriai stovintis raganosis (Mie-
su kuriuo nors madingu vėlesnių I liūlio labai mėgiamas žvėris) pa-
pokario dešimtmečių meno są- i sikartoja kylančių debesų for-
jūdžiu. Tai dar nereiškia, kad į ma danguje — situacija gana 
dailininkas pats būtų labai origi- I čiurlioniška, 
nalus. niekam negirninmgas, ap-

savo tapybinį ir filosofini credo 
gali išsakyti ne tik drobėje spal
vomis, bet ir gražiai paruostu 
raštu ir sugestyviai išreikšta pa
skaita. Šią mūsų dailmi'rutuose be
veik nepasitaikančią "dorybę** dar 
galėtume priskirti ir Algirdui Ku

si reiškiąs dar niekur nematytu 
Aš. Toli gražu pirmu žvilgsniu 

Po Fr. LyChs.ro \jr«iio LiiLksdnburęo spdct3xlio 
rentas, Algirdas Brazis, Kristina Milerittte, muz. 

yklos scenoje, Chicagoj. Priekyje iš kairės 
Kazys Steponavičius, Eleonora Zapolienė, Albertas Snarskis. 

tMaa GMdraMteaE, Valentinas Lio-
Nuotrauka Jono Tamulaičio 

Naujas Pirmyn choro pSS' atymas 
Franz Leharo "Grafas Liuksemburgas" lietuviškai 

Kazys Steponavičius su savo 
"Pirmyn" choru ir operečių 
(praeityje kartais ir operų) pasta
tymais rodosi išeivijoje beveik 
nuo nebeatmenamų laikų. Mūsų, 
naujųjų ateivių, dar nebuvo šia
me krašte, o daugelis iš dabar 
statomų veikalų jau skambėjo iš 
Chicagos, o kartais ir kitų lietu
viškųjų kolonijų scenų. Kazio Ste
ponavičiaus chore yra išlikę as
menų, kurie 1938 m. ir Amerikos 
depresijos laikais yra dalyvavę 
ekskursijoje į Lietuvą. Si iškyla 
tada ne tik sugebėjo ištiesti tiltą 
per vandenyną: joje harmonin
gai susitiko tokie tada viens ant
ram priešingi elementai, kaip 
"švelniai autoritarinė" tuometi
nė Lietuvos vyriausybė ir svečiai 
atvykėliai, Amerikoje apšaukti, 
kaip "pažangieji demokratai" ar 
net "socialistai". Visi, atvykę Lie
tuvon, vis dėlto buvo tuomet mie
li vienos tautos vaikai. "Pirmyn" 
choro viešnagės, būnant tuomet 
vasaros atostogose Vakarų Eu
ropoje, man neteko matyt ar gir
dė t Jos atgarsiai tačiau aidėjo 
plačiai, palikę Lietuvoje neišdil
domo įspūdžio, ne tik laikinoje 
sostinėje Kaune, bet ir provinci
jos miestuose bei miesteliuose. 

Ir šiandieną, jau 1976 metais, 
tas pats Kazys Steponavičius dar 
energingai vadovauja "Pirmyn" 
chorui, vėl paruošdamas naują 
pastatymą. Jo choro sąstate, kaip 
minėjome, yra išlikęs vienas ki
tas, dalyvavęs 1938 metų ekskuri-
sijoje (toks yra solistas Algirdas 
Brazis), chore dainuoja nemažai 
antrosios ir net trečiosios ateivių 
kartos atstovų, pvz. solistė Eleo
nora Zapolienė. Šiaip, supranta
ma, didžiąją dalyvių masę jau 
sudaro vadinamieji 

VLADAS JAKUBĖNAS 
ištisinio partitūros perrašymo. Į likęs pagal rolės dydį buvo Va-
Todėl "Pirmyn" choro vadovas lerrtinas Liorentas (kunrg. Basil 

Basilovič), turėjęs daug charak-

Ar galima būtų sakyti, kad j raūskui, tik kiek kitokiais aspek-
Mieliulis čia tik neleistinai grai- j tais negu Miėliuliūi: 
bosi kitų? Vargu. Kaip niekas" po- j Tai gal čia, dailininkui Mieliu-

taip nėra. Kaip tik jo drobėse štai- ! ezijoje nekaltina, sakysim, Bira | liui akcentuojant mintį, nuJcėftčįa• 
ga pamatome plonų horizontalių i Pound, kad jis i savo Cantos įter- I paveikslo bei piešinio forma ar 
ir vertikaliti čiurlioniškosios j pja ištisus kitų poetų tekstus, ki- Į aplamai jo apipavidalinimas? Iš 
"Žvaigždžių sonatos" tiltą, ka- j niečius net perspausdindamas k i - į tikrųjų, viena ar kita paveikslo 
riuo eina tas - pats Čitsrlionio j nietišku raštu, taip lygiai never- \ detalė gali atrodyti lyg neisbaig-
spamuotasis angelas. Kitur vėl į tetų užsipulti ir Mieliulio. Gre-
tirštai intensyvios žalios, mėly- į Sausiai Mieliulis tai daro visai 
nos ir geltonai rudos spalvos kai-. sąmoningai; kaip ir Pound, iš 
ba visai redonišku balsu. Negali viso to ir iš savo santykio su ki

tais stengdamasis sukurti savąją 
| realybę. Ar 

: - - » . :. 

K. Steponavičius ryžosi pats vie
nas visą veikalą iš naujo orkest- į teringos vaidybos, taip pat nema-

Jų tarpe matyti apyjaunių m o t i 5 pasinaudodamas klavyre žai dainavimo, parodęs gražios 
pažangos' TaTšvoje scenos laikyse-

fą. ' 
Kazys Steponavičius — profe

sinio išsilavinimo muzikas savo 
ilgametėje 

viai 
veidų — jų daugelis gal bus gimę k a i kur"esamais atskirų instru 
jau nebe Lietuvoje, bet užtęstame m e n t ų n u r o dymais , kurie paryš-

k r a š " kino autoriaus vietomis norėtą 
spalvą, bet nei kiek nepalengvi
no milžiniškos pačios partitūros 
pagaminimo darbo. Tam reikė-

karjerofe, susijusioje = j 0 didelės meilės savo muziki-
su "P i rmyn" choru, yra tamp- n i a m darbui. Orkestracija nedi-

riai surištas su operete. Jis pažįs- deliam, savyje užbaigtam simfo-
ta šio repertuaro muziką, jaučia 
jos stilių, pažįsta ' ir operetinius 
scenos reikalavimus, galėdamas! g t H k t a £ "Steponavičiaus nasigė-
ne tik diriguoti, bet ir režisuoti. j 1 £ d n a i p a s i e k i a n t p i l n 0 j g l y g i n . 

Kiekviena meno s n t s turi s a - | t o s k a r n b e s i o i r k a r t u duodant 
vo "klasikų"- •Lengvo, operetinio < p r o g ų > k u r r e i k a i ; n g a , a t s k i r a i 
stiliaus pasaulyje Franzo Leharo p a n a u d o t i nedideles varinių ar 
vardas aiškiai užima vieną K : m e d in ių pučiamųjų grupes. Daug 
centrinių vietų. Neišsemiama, k u r b u v o ^ ^ į domūs, grei-
melodijų dovana, muzikos sce-1 č i a u s i a i k l a v y r e a u t o r i a u s ^įy. 
mngumas, mokėjimas parinkti !

 m ė t i > 5 0 ! ^ ^ instrumentu efek-
ubretus, kuriems dėkingą sub-; ^ Bendras skambesys buvo 
stratą teikia buv. Balkanų karah- spalvingas, neslopinantis. Pučia-
jos su veiksmu, dažniausiai cent- m ų j ų ^ ^ g a I g a l ė t ų t u r ė t i k i e k 

niniam sąstatui, kai kur taupiai 
panaudojant fortepijoną, buvo 

noje ir dainavime. Savo nemažą 
rolę tinkamai apvaldė Kristina 
Mileriūtė - Lindųuist, Paryžiaus 
operos primadonos Angelės Di-
dier vaidmenyje. Simpatingą 
"subretę", su leng\-u at i t inkamu 
vokalu ir sceniška išvaizda per
teikė Eleonora Zapolienė (Juliet-
te Vermont, modeliuotoja). Al-

jam šitai visur 
Tur int omenyje ypatingus į pavyksta, tai jau kitas klausimas, 

sunkumus, susijusius su "Grafo j G a I i V(H b 5 t i n e a į & u ; fro^l 
LraksemVxirgow pastatymu, ypač ; a n t r a š l e i e Mieliulis pavadintas 
kad veikalas buvo pirmąkart sta- į vienišuoju? Jam šitas epitetas, 
rytas su nedidelio, bet savyje už- į manytume, tinka net keliais a t 
baigto orkestro palyda naujai pa
gamintoje- orkestracijojef i r - tą 
faktą, jog statomas kūrinys buVo 
naujas visiems jame dalyvavu
siems, galime tikrai pasidžiaugti, 

vėjais. Pirma — iš tikrųjų mūsų 
išeivijos, o gal net ir tėvynėje pa
silikusių dailėje Juozas Mieliulis 
yra nuo visų kitų atokus, ištisus 

ta, ne t primityviai naivoka, lyg 
pritrukus meniškojo sugebėjimo. 
Bet greičiausiai Mieliulis i r Čia 
žiūrovą apgauna, sąmoningai su
klaidina. Kad jis turi subtilų jaut
rumą linijai ir šešėliui, liudija ne 
vienas jo parodoje regimų pieši
nių. Tačiau spalvos intensyvu
mas, kitur jos sapniskaš .Išbluki
mas, figūrų ir erdvės .komponen
tai matematiškai išspręsti n e vie
no paveikslo visumoj ir detalėje. 
Greičiausiai, kad ir -čia Mieliufis 
tik žaidžia' plius Ir m i r a * "-kJnt-
rastais, kaip ir pianmo (trapu
mo, švelnumo) sugretinkite su 

kad choras "Pirmyn" tebėra pa
jėgus ir tebetęsia savo lietuviškos t o p a s ą m 0 nrn io realizmo atsto-

dešimtmečius įsukimai uzsispy* ,. . , ,. . .,./*, raganosiu (rriesoš kalnu if bes-vienintelis simboliais isreiks-i . * _ x
v . : ii p»-liališkumu) res 

berto Snarskio (menininko Bris-1 (kovo 13 ir 14 d ) gausiai pa-
sard) stiprioji pusė — charakte-1 tiaukė Chicagos publiką — Ma-
ringa vaidyba, jo balsui esant la- j rijos mokyklos auditorijoje abu 
biau operetinio pobūdžio. Gražų į spektakliai buvo išparduoti. 
balsą ir įspūdingą vaidmenį pa- į 
rodė Alvina Giedraitienė (Gra 
rienė Kokosova). Mažesnėse ro-1 
lėse pasirodė Romas Stakauskas 
— viešbučio užvaizdą, Antanas 
Kovera — Bulgarų pasiuntinybės 
raštininkas, Juozas Vieraitis 

kultūros ir kalbos palaikymo į ̂ s . Antra — vienišuoju <g"al' ge* 
darbą,- r ; a u _ vieninteliu) jis yra ir ta 

"Grafas Liuksemburgas" pra-i prasme, kad i savo, kaip daiH-
ėjusiam šeštadieni ir sekmadienį I ninko, pašaukimą' žiūri ne ' t r ts i 

tiktiniu, lengvu if bohemiš
ku žvilgsniu, bet visu rudeniško 
mąstytojo skvarbumu, statąs pa
radoksiškus būties- klausimus ir 

Paroda yra apžvalginė, api
manti dėš imtmečru^ 'Ta i 'y ra^b-
ga spėti, kaip vystėsi1 i t karp "kei
tėsi Juozo MielMio ' tapy&aV'tš 
matomų ir matytų Mieliulio dar
bų galima daryti išvadą, k a d tai 
nėra kiekybine "pr^Ssie "labai 

(Nugelta į 5 pusi.) 
<• 

• 

ralizuotu Vienoje ar Paryžiuje — 
štai yra įprastas XIX amžiaus ga
lo ar XX amžiaus pradžios Leha
ro bei kitų autorių operečių siu
žetas i r aplinka. "Grafas Liuk
semburgas" yra visame pasaulyje 
žinomas Leharo kūrinys. įdomu 
vis dėlto, kad kiek mažiau, pa
lyginti, jis buvo praplitęs Ame
rikoje. Kilus sumanymui Chica
goje statyti .Šį veikalą, paaiškėjo, 
kad šiame krašte nesama galimu
mo išsinuomoti sumažinto sim
foninio sąstato ("reduced sco-
re") , kaip tai lengvai pasiekia
ma dideliam kiekiui kitų gar
siųjų operų bei operečių. Išsinuo-
mavimas pilno orkestro medžia
gos iš Vienos būtų pareikalavę, 

naujieji atei- i be didelių išlaidų, vis vien beveik 

labiau diferencijuota dinamiką, 
tačiau to sunku reikalauti bendro-
uždaviriio didumo akivaizdoje." 

"Grafas Liuksemburgas" kiek 
mažiau remiasi choru, kuris bu
vo tačiau gerai, niuansuotai ir 
ritmiškai paruoštas; visas veikalo 
svoris gula daugiau ant solistų. 
Svarbiausias roles vežė: mūsų 
scenos veteranas baritonas Algir
das Brazis —Grafas Liuksem
burgas, turėjęs neįprasto ilgio ro
lę, tiek dainavimo, tiek ir reči-
tatyvinės dalies atžvilgiu. Rolė 
buvo gerai apvaldyta, gražiai 
padainuota ir įspūdingai suvai
dinta, parodžiusi šį mėgiamą mū
sų artistą dar visai gražioje voka
linėje formoje Mažai nuo jo atsi-

— notaras ir kiti. 
Paties dirigento režisūra buvo 

sklandžiai pravesta at i t inkamu 
stilium, išnaudojant daug komiš
kų efektų. Spektaklis buvo veda
mas tvirta, patyrusia ranka, jau 
premjeroje parodžius gražų tiks
lumą k susidainavimą, pilno gy
vumo ir išraiškos pasiekiant ant
rame spektaklyje 

Visų svarbiųjų veikėjų įdomūs 
kostiumai buvo suprojektuoti ir 
pasiūti dirigento žmonos Alės*Ste
ponavičienės, ko tač iau vi
sai nebuvo programoje pažymė
ta. Pastatymo dekoracijos — Wi l -
liam Wolsky, antraeilių dalyvių 
kostiumai — Stanley Warza la ; 
grimas — Alfo Brinkos, Algi
manto Dikinio ir Stanley Warza-
la bendrais bruožais atitiko laiko
tarpio ir stiliaus reikalavimus. 

PO KALAVIJO-ŽĄSIES PLUNKSNA 
(Atkelta is Sps l . ) 

1545.VI.6 Kulvoj - prof. dr. Ab
raomas Kulvietis. Hercogas buvo 
jiedviem šalia profesūros, regis, 
pavedęs ruošti lietuviškąjį kate
kizmą. Po netikėtos vieno ir ant
ro mirties, jis bus ieškojęs naujo 
ruošėjo, turinčio teologines bei 
kalbines kvalifikacijas. Bene tuo 
tikslu hercogas 1545 m. kreipėsi 
į Žemaičių didiką Joną Bilevičių, 
prašydamas surasti Mažvydą. Siū
losi prielaida, kad M. Mažvydas, 
pajautęs paskatą bei entuziazmą 
ir pramates išleidimo perspekty
vą, galėjo Katekizmą pradėti jau 
1545 metais. 

— Lauktume tąsos, sakysim, 
kad ir tokfu vardu "Martynas 
Mažvydas Karaliaučiuje", o gal 
net visos romanų trilogijos, pr i 
dėjus ir trečiąjį, "Martynas Maž
vydas Ragainėje". Ar šios mūsų 
viltys gali turėti bent Įdek pa- ' 
grindo? 

— Gyveno toks-geras ir mano 
vokiečiu, rašypjas — 

•j-Karl May. Buvo- silpnokos svei
katos i r nepašrturfs, tai ir leistis 
j dideies keliones negalėjo. Jis 
niekad nėra buvęs tose vietovėse, 
kuriose jo romanų herojai gyve
no ir veikė: nei Kurdistane, nei 
dykumose, nei inkų ir "VVinnetou 
šalyse, nei J m fernen VVestern. 
Tų vietovių Kari May niekad 
nematė, bet jos ir žmonės tokie 
tikri, tarsi jis ten būtų gimęs ir 
gyvenęs: gamtinės sąlygos, pap
ročiai, gyvensena — viskas tikra. 

Man , deja, sunku rašyti apie 
vietoves, kuriose nesu pats bu
vęs, kurių nesu matęs. Kernavė ir 
tos kitos istorinės vietos mano 
išvaikštinėtos, dviračiu išvaži
nėtos, geruose paveiksluose 'žiū
rėtos neatsižfūrėtos. Man neuž
tenka ' žemėlapio ir kieno aprašų 
( gal nebent tik labai gerų, bet 
kur jie?). Aš turiu būti toje vie
tovėje pats stovėjęs ir dairę
sis. Antraip feną tau vietas tik 
migloje, ir pradedu netikėti, kad 
aš tikrą teisybę rašau; ir ntano 

mėti, ir aš išsigąstu, matydamas* 
kad jie jau ima atvirai sakyti: 
mums čia trošku, dūstame...-

Dėl to — idant galėčiau .pa-' 
rašyti "Martynas Mažvydas Ka-% 

raliaučiuje" — aš privalau pa
gyventi Karaliaučiuje bent savai
tėlę, o esu ten kadai gyvenęs vos 
vieną vienintelę parą. Ir idant 
galėčiau rašyti "Martynas Maž
vydas Ragainėje", aš privalau 
pagyventi Ragainėje bent tris1 

dieneles, o niekad ten nesu bu
vęs nė sapne... 

Istorinių bei biografinių d u o 
menų (faktų, žinių') turėčiau 
kur kas daugiau ir suvis tikrų.: 
Bent anot jo pties: 

"... dušas Devs nog iusu nares 
turėti, 

Kurias iums ig rankas d<*ve 
reditl." 

Dar net nepradėjęs ar jau ne
padaryčiau fatališkos klaidos, 
jeigu išdrįsčiau tas "dūšias rėdy
ti"? Jas gi norės turėti ne tik 
Dievas, bet ir skaitytojas. Dievas' 
— matęs autoriaus 'sąžiningą 

nepalankias sąlygas — tikiu, 
man atleistų. Bet skaitytojas...., 

— Prieš atsisveikinant, būtų 
dar įdomu sužinoti, kokią pa
grindinę mintį, kokį ryškiausią 
akcentą, kokį centrinį taikinį tu
rėjote galvoje, p lanuodamas ir 
rašydamas romaną "Martynas 
Mažvydas Vilniuje". 

— Prasty žadei jau n u eit ru-
sump. Suguldita ijr duota iš-
b r u k t Tadrin turėki kantrumą. 
Bralau milasis, skait idams tatai 
žinasy. Knigieles pačias byla Le-
tuvinikumrp ijr Zemaičiump. 
Malanei ijr su džiauksmu šita 
mana darbą ijr prakaitą už gier 
prfjimkiet. Neužtruk iet, bra-
lei, seseris manės skaityty. Pakar-
nay prašidams idant I .M. links
ma širdy ta prieirrrtuinbi. lus, 
žmaness, manesp prisiartynkiet. 
Ijr nekada manės nog iusu no-
atmeskiet 

Bra?au Nilsais, teduosti i roms 
visiems Panas Die t i* , Mairt b o -

'-:-.- ;..'. 

gexžf>aažait _ išgasto, aa»_nu:« uaisį gerus norus ir Ypatingai tumhit sveiki :įg finksmi. 

newu! 
NEXT TELLER AVAUABLE 

SYSTEM 
Ar teto kada stovėti eilėje prie pinigų pneminio-išniokeurao langelio nepaprastai 

ilgai vien dėl to, kad asmuo pirma j&q turėjo attikti keletą reikalų? žinoma, kad esate 
stovėję, visiems yra tekusi kada nors tokia nelaimė. J « -* < > •* 

_ . Mas* nauja "3ext Teller Available" sistema pašalina laukimą ir užtrukimą eilėje, 
kuri aejuda. Su šia sistema savo klientams siūlome **f* 

*m 

1. Greitesni patarnavimą ir 
2. Pilną privauskumą tvarkant reikalas 

(Niekas nemato iusu banko knygelės ar pinigą) 

• 

i 

Stal kaip ji veikia. Viena eilė skirstosi prie visu 13 langelių ir, kai pasiekiate pirmą 
vietą eilėje, elektroninis krypties signalas rodo, kur iums eiti. Patarnautojo švieselė 
parodo, prie korio ypatingo langelio laisvas patarnautojas. 

IS KARTO, KAI ĮSTOSITE \ EILĘ, JUMS GAL SUSIDARYS ĮSPŪDIS, KAD GALI 
TRUKT! DAUG ILGIAU, NES STOVITE DAUG ILGESNĖJE EH.EJE, NEGU JOS 
ESATE PRIPRATĘ. BET JGS GREIT NUSTEBSITE IR GĖRtSITES, PAMATE. KAD 
18 TIKRŲJŲ DAUG GREIČIAU, NES EILE BEVEIK VISA LAIKA EINA PIRMYN. 

CHICAGO SAV1NGS & LOAN ASSOCIATION 

3l=§E=ČEEŠi 
ITV33S ~~ 

= KĮJC: 

5245 50UTK **£**&* *VT_ GH*C.AGO. «LLW^S €0536 TELEPH0f€; 475-7575 

http://LyChs.ro
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Kultūrins kronika 
Ryškėja Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimo forma 

Kad X Lietuvių ka alikų moks- nakvynėmis; D. Cečiūraitė pa
lo akademijos suvažiavimas į- ruoš programas; į V. Veselkos 
vyks Detroite 1976 m. Padėkos rankas atiduotas meno parodos 
dienos savaitgalyje, spaudos ats- surengimas; dr. K. Keblys — jau-
tovams jau buvo paaiškinta 1975 nimo simpoziumo a<r simpoziu-
m. lapkričio 22. Ta dieną įvyko mų rengėjas. Pavardėmis minėti 
informacinis posėdis Detroito u- ir krti jau pakviesti ar tuoj kvie-
nivesi ete, prof. dr. Justino Pikū-
no kabinete. Apie tai jau rašyta 
šiame dienraštyje ir keliuose ki
tuose laikraščiuose. 

Antrąjį posėdi dr. }. Pikūnas 
sušaukė š.m. kovo 7, Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūriniame 
centre. Salia X LKMA suvažiavi
mo koordinatoriaus dr. J. Pikūno 
posėdyje dalyvavo kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, Dalia Cečiūraitė, 
Jonas Dunčia, dr. Kęstutis Keb
lys, Aida Smalinskaitė, Viktoras 
Veselka ir spaudos atstovas, ra
šęs šią korespondenciją. 

Posėdžio pradžioje dr. J. Pikū
nas pabrėžė, jog suvažiavimas į-
vyksta š.m. lapkričio 25-28 die
nomis, ir paaiškino, kodėl jis yra 
apsiėmęs suvažiavimo rengimu 
rūpintisJPaskelbė tuos suvažiavi
mo darbuotojus, kurie vienokias 
ar kitokias pareigas atlikti jau 
apsiėmė. Štai: kun. V. Kriščiūne
vičius vadovaus religinei sričiai; 
J. Dunčia rūpinsis registracija ir 

simi talkininkai, bet apie juos 
bus galima rašyti, gavus aiškųj 
"ta i.p*\ 

Vienbalsiai nutarta, jog dailės Į 
paroda bus Anastazijos ir Anta 
no Tamošaičių. Jaunimo simpt -
ziumui ar simpoziumams temos 
dar nenustatytos, bet su jorr.:-
nebus ilgai delsiama. Suvažiavi
mą metu numatyti Juozo B r žal
čio ir Antano Salio minėjimai ir 
jau parinkti jų t'adtipsj pavar-
.iž:u neskelbs ime, iki n e g a u s i m e : 

jų sutikimo). Daug tsflbfl pegfiffp-
je skirta pramogines suvažiavimo 
dalies svarstytoms. Ką ren~-'. 
kad ir orumas būtų išlaikytas, ir' 
LKMA dalyviai su Detroito 
publika turėtų .-progą pabendrau
ti: banketą, balių, koncertą, šo
kius? Vieningos nuomonės, regis, 
dar neprieita ir sekančio posėdžio 
metu reikės dar galvas pasą <v.. 

Dr. J. P.,: '-:-. z~ ::<,>, ,;a:" 
>.u keletą., b~,'rr\u .•>„'. dž'r.iir.: 
dalyvių siūlosi su paskaitomis ir 

Nauji leidiniai * 
MŪSIT ŽINIOS, 1976 m. vėnių maskaradas, Vydūno Jau-

premija, Kaziuko 

•on. 
AIDAI. 1972 m. 
Nr. 2 Mėnesinis 

tnen. 14 d.. Nr. 5. Lietuviu'nimo fondo 
jezuKų ir Jaunimo erntro Ch;ca- mugė ir kt. 

vasario - goję biuletenis. Redaguoja Algi-' 
kultūros',mantas Kezys. SJ. Administruoja 

žurnalas. Redaguoja dr. Juo
zas Girnius, 27 Juliette St.. Bos-
ton, Mass. 02122. Literatūros ap
žvalgų ir technikinis redaktorius 
[.ertnardas Andriekus, OFM.. 
Franciscan Pathers, Kennebunk-
pert, Maine, O404S, Adminis
truoja Ben. Ramanauskas. OPM. 
361 Highland Blvd.. Brook'yn 
\'.Y. 11207. Metfnė prenamera-
:a 12.00 doL 

Vladas Juodeika savo ?traips-
-.yje "Bolševizmo kaina" duoda 
baisią bolševizmo genocidinę 
statistika. -Arne "partijai tarnau
jantį meną rašo dail. Pranas La
pė. Poezijai atstovauja su nauju 
eilėraščių pluoštu Gražina Tu-
lauskaitė, taipgi duodami Alek
sio Rannfto du eilėraščiai, lietu-

| vių katton išversti Bronio Railos. 
Kalbininkas A. Klimas aptaria 
"tautos" ir šiandien: Lietuvoje 
vartojamos ''nacijos" sąvokas, pri
eidamas išvados, kad nacija 
mums yra primestinė. Ypač pui
kus, taikliai ir akademiškai pa
rašytas yra dr. Jono Griniaus 
straipsnis "Mėginimas nuvertin
ti V. Mykolaičio —* Putino kū
rybą". Autorius čia oponuoja o-
kupuotoje Lietuvoje keliais at
vejais Putino kūrybą nagrinėju
siam literatūros kritikui Jonui 
Lankučiui. Grožinei prozai skir
ti keturi žurnalo puslapiai, ku-

Aktor aus Leono li^.ausko antkapiui Ramojaus MozoKausko sukurtoji skulptūra r iuose randame tris apybraižines 
<>v. Kay.irniero lietuvių kapinėse, Chicagoje. Sį sekmadieni (kovo 21 d.) sueina ištraukas iš N e l ė s Mazala i tės 
! y , a , M - e t a i nuo aktoriaus Leono Barausko mirties Jį prisimenant, Q a b i e n ė s a u d a ; p a r u o š : o s n a u . 
sekmad.en; 12 aL jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, kun. J. Vaisnio, SJ, bus at- . " A l " 
našaujamos šv. Mišios. Po Mišių bus vykstama į kapines, kur bus pašventin- ; J o s ^^ygOS At iant i s . 
tas antkapinis naminklas. Iš kapinių sugrįžus, Jaunimo centro kavinėje ren- Apžvalg inėje Žurnalo d a l y j e 
g.ama- rampas Leono Barausko prisiminimas. Aktoriaus bičiuliai, pažjstami rašoma apie pirmąją amerikietę 

P. Kl ei notas, SJ. Adresas: 
S. Claremont Ave., Chicago, 
60636. 

AKIRAČIAI, 1976 m. vasa-
r. rio" mėn. Nr. 2. Atviro žodžio 

TII mėnraštis. Leidžia Vievvpoint 
Press, Inc., 6821 S Maplewood 
Ave., Chicago, 111. 60629. Reda-

opere*ė guoja Redakcinė kolegija. Meti-
prenumera-

Pristatomi Įvykiai: 
"Pamario pasaka", Laiškų Lie- nė 10 numerių 
tuviams kultūrinė popietė, užga- ta 10.00 dol. 

Juozas Mieliulis RaearK>si<; 

VIENIŠASIS MŪSŲ DAILĖJE 

ir gerbei a i kviečiami visur dalyvauti. 

esą net atsiųstų paskaitų tekstų. 
Čia jis prašo spaudoje įspėti, kad 
paskaitų reikalais rūpinsis atski
rų suvažiavimo sekcijų pirminin
kai. Sekcijų pirmininkų pavardės 
bei adresai spaudoje būsią pa
skelbti kiek vėliau. Tik pas juos 
paskaitininkai galės registruotis. 

I suvažiavimą iš Europos (Ro
mos) atvyks LKMA pirmininkas 
prof. dr. Antanas Liuima, SJ, ir 
dar keli akademijos nariai. Dau
guma suvažiavimo dalyvių bus 
iš JAV ir Kanados. 

Sekantį posėdį dr. J. Pikū
nas žadėjo šaukti už 5—6 savai
čių. Tarp suvažiavimo rengėjų ir 
lietuviškos spaudos atstovų ryši
ninke sutiko būti Aida Smalins
kaitė. 

* Nors iki suvažiavimo dar liko 
apie dešimt mėnesių, jo kontūrai, 
jo forma jau ima ryškėti. Iki va
saros žadama galutinai sufor
muoti visą programą. 

Alfonsas Nakas 

Nuotrauka V. Noreikos $ 

LAZDYNU PELĖDOS 
SUKAKTIS 

Viena iš dviejų seserų, rašiu
sių Lazdynų Pelėdos slapyvar
džiu - Sofija Pšibiliauskienė — 
mirė 1926 m. kovo 15 d., taigi 
nuo jos mirties šiemet sueina 50 
metų. Jos mergautinė pavardė 
buvo Ivanauskaitė. Buvo gimusi 
Paragiuose, Šaulių apskr. Jos tė
vas buvo dailininkas, literatas, 
turėjo ryšių su lenkų rašytojais: 
Konopnicka, Ožeškova. Sofija 
ištekėjo už R. Pšibiliausko ir ap
sigyveno jo dvare, tėvų kaimy
nystėje. Vyras buvo alkoholikas, 
ji ištekėjo aukodamasi, tikėda
masi jį pataisyti. Bet tai nepavy
ko. Gyveno varge. Kentėjimus 
padidino dukters mirtis, jos pa
čios liga — džiova. Pažintis su 
P. Višinskiu ugdė joje lietuviš
kas nuotaikas. Pradėjo bendra
darbiauti Ūkininke, Varpe, Vie
nybėje Lietuvininkų. Ūkininkas 
1898 išspausdino jos pirmą apsa-

šventąją Elzbietą Oną Bayley 
Seton, apie neseniai mirusį prof. 
Pr. Skardžių, apie istoriką ir filo
sofą Amold J. Toynbee, apie1 

kongresines rezoliucijas, apie 
Australijos Lietuvių katalikų fe
deracijos 20 metų sukaktį. 

Naujų knygų skyriuje recen
zuojama Felikso Jucevičiaus "Me
nas spalvų ir formų žaisme" ir 
Vinco Liulevičiaus paruošti nau
ji Lietuvos istorijos vadovėliai. 
Pridėtos ir kronikinės skiltys 
"Mūsų buityje". 

Numeris papuoštas daugiausia 
dail. Prano Lapės darbų nuot
raukomis. 

kymą: "Našlaitė". Gyvendama 
Vilniuj, savo apsakymus skaitė 
lietuvių susirinkimuose. Kai kurį 
laiką dirbo- Kauno bažnytinių pa
veikslų dirbtuvėje. Parašė apysa
ką "Klaida". Ligoje jos pagalba 
ru~pThosT~ k"ūn.'~M.'""KrupavičTus, 
parūpinęs jai ir pensiją. Savo kū
ryboje ji vaizduoja Lietuvos gy
venimo epizodus, susidūrimus 
tarp kaimo ir dvaro, gyvai pina 
intrigos siūlą. 

(Atkelta iš 4 puaL) dimai ir vaizdr 

produktyvus dailininkas. Tai Ilgai j ., u v u s , „_ 
paveikslą tapantis, į pašalius ne- ! p-^--
lakstantis, bet gerokai stabilus ta
pytojas. Naujausias žingsnis jo 
dailės kelyje galėtų būti ana kul
tūrinės vakaronės paskaitoj pla
čiau jo paties apšnekėta ir paro
dos katalogo viršelyje įrašyta 
**erdvės kompozicija". Atrodo, 
kad naujausieji darbai ir yra in
spiruoti šios jį apsėdusios sąvokos. 
O pačią sąvoką ar tik nepažadi
no mūsų kosminio amžiaus atra-

vuruo^e 9n>:s-

bok-3?to' ?Hv<?s. kuriose geda
mas himnas sau.ei. o i: pari iy-
z'al ~̂.̂ rt*̂ T̂  z^^ft^rns. ^ ̂ T ^ - m * 
ir velnhms. Šitoje vietoje ir pa
liekame su vaikiSka ir filosofiška 
nuostaba bes+ovintį dailininką, 
I?ukdami tolimesnio jo žingsnio 

p r̂'-.f)-' M. K Čiurlionio ™alr-
rijoje, Jaunimo centre, Chicagoje, 
uždaroma rytoj. 3* šeštadieni ir 
sekmadienį atdara nuo 1 vaL po
piet iki 9 vtl. vak. k. brd. 

r 

4 N A U J O S K N Y G O S 
A n g I I i k a i : 

f j m r U A N l A N S IN AMERICA, D r . A. Kučas $6J 

T H E BROTHERS DOMEIKA, NoveL L. Dovydėną* _ . . $6J 

L i e t u v i š k a i : 
P A S A K Y T A PABASLTA, Prez. A- Smetonos k a l b o s 

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

$10.09 

ATSPINDŽIAI ŪKANUOSE. 
novelių rinkinys, V. Alantas $6.96 

1 Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 

LIETUVTŲ ENCICLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADWAY, SO. BOSTOJT, MASS. 02127 

s j Tel. 268-7730. vakarais — 282-2759 

# 2 Gegužės 10 — iki gegužės 19 
# 3 Gegužes 16 iki gegužes 24 
# 4 Gegužes 31 iki birželio 15 
# 5 Birželio 14 iki birželio 29 
# 6 Birželio 28 iki liepos 12 
# 7 Liepos 5 iki liepos 19 
# 8 Liepos 12 iki liepos 26 
# 9 Liepos 19 iki rugpiučto 2 
# 1 0 Rugpjūčio 9 iki TOgpiūCio 23 
# 11 Rugpjūčio 16 iki ncpttčio 30 
& 12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 
# 1 3 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
# 1 4 Spalio 4 fki spalio 18 
# 1 5 Spalio 11 iki spalio 19 
# 16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
# 17 Gruodžio 7 iki gruodž;o 15 
# 18 Gruodžio 20 iki sausio 4 

Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vimius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnies, Roma 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 
Maskva, Vimius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viens savaitė) 
Maskva, Vilnius (viens taraitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga 

$ 780.00 
780.00 
SS! .80 

H80.no 
1951.66 
HW.no 
1208.00 
105106 
1166.60 
1206.06 
1051.00 
760.66 
•81.66 
780.00 
677.00 
677.66 
87SJ0O 

— NUO CHICAGOS REIKTA DAR RAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO 
PRIDĖTI $119.00 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĖ VADOVAL VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS I KAUNA, TAD? 
PAT IR l TRAKUS l/2 DIENOS 

Lietuvio, ekskursija Į Meksiką — 7 (SenoT— tflc $306 (po du | kambarį). 
Išvyksta ge<rut€s I, 1976 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAII 
9727 South We$tern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787 
Air fares subject to change and/or government approvaL 

Taip pat darome dokumentus giminiu, flkvterlmui į Ameriką pasisvečiuoti. 

DURŲ STOGELIAI - DURYS 
LANGAI - TVOROS 

Patikrinkite kainas kitur ir 
paskambinkit: 

KOSTAS BUTKUS 
Telef. - 7 7 8 - 2 7 8 I 

L I E T U V I Š K A I P U O Š T I P R O D U K T A I 

TV TAUTIŠKAI SPAUSDINTI MARŠKINIAI (T-Shlrts) 
•a "Lietuva" ( ) "Lithuania" ( ) be (. ) 

JaumMthF 6( ) 8( ) 10< ) 12( ) 14( ) 16( ) 18< 
Vyrų: smulkus ( ) vidutinis ( ) didelis ( ) 

labai didelis < ) 
1—55.65 ( ) S—$15.00 ( ) 12—548.00 ( .) 

LIETUVOS VALSTYBINIS HERBAS 
graži kambario sienos dekoracija 

spausdinta aliejo dažais tiesiog ant % medžio 

ELEGANTIŠKAI PAPUOŠTOS STIKLINĖS 
(herbas raudonas — vytis permatoma) 

Patarnavimas Patarnavimas Patarnavimas 
keturiem (16 stk.) aituoniem (32 stk.) dvylikai (48 stk.) 

$16.50 ( ) $29,25 ( ) $43.50 ( ) 

ALAUS STIKLINĖS 
(mugs) 

•—57.75 ( ) 8 -912 .95 ( ) 
12—«1680 < ) 

DEGTINES STIKLIUKAI 
(whiskey glasses) 

6—$5.00( ) 8 -$7 .7S< ) 
12—$16.66 ( . ) 

AUTOMOBILIO ŽENKLIUKAI 
ibnačlom spalvom ant plastikos 

ra -Lletwa"< ) "Litiniama** ( ) ir be{ ) 
) 8-9S.06C ) 10—510.06C > 1 t 

N e * Jersey rezidentai prMAklte &% tazama. Užsakymus žymėkite tieaiog 
»n* skelbimo ir Jei reikalinga oaaUkinkite atskirai, lietuviškai arba 
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KONSTRUKTYVIOS KRITIKOS 
LAUKIANT | 

Kiekvieno stambesnio įvykio ir kokie yra šiandien". Kodėl au
torius nepasiinformavo, kad tarp 
Kongrese diskutuojamų temų bu
vo: ''Žmogaus teisių pažeidimas 
Lietuvoje", "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika", "Sovietinė 
Lietuvos eksploatac'ja", "Lietu
vos demografija; rusų kolonizaci
ja" ir t. t. Jei tai yra autoriaus 
vadinama "melagystės propagan
da", kokios temos turėtų būti dis
kutuojamos? 

Jaunimo kongreso nutarimai, 
suprojektuoti ir nubalsuoti pačių 
atstovų. Jei mūsų jaunimas nesi
sielotų nepriklausomos Lietuvos 
reikalais, ar būtų vienbalsiai pri
imtas šis nutarimas: 

Jaunimo kongresas pabrėžia, 

rengėjai laukia iš visuomenės at
garsio, vis tiek ar tai būtų teigia
mi ar neigiami pasisakymai. Jau
nimo Kongreso rengėjai taipgi 
taukia konstruktyvios kritikos, 
kuria būtų galima pasinaudoti ir 
iš jos pasimokyti. Tenka nusivilti 
anoniminiais korespondentais, 
kurie nesiteikia pasiinformuoti ir 
rašo tik iš neigiamos pusės. 

"Naujienų" š m. kovo mėn. 
12 d. laidoje pasirašęs L. B. S. ra

šo, kad Kongrese pasigedo prog
ramos apie Lietuvos praeitį. Anot 
jo, jaunimas turėjo būti infor
muojamas "kad (Lietuva) buvo 
virš 120 metų rusų caro paverg
ta. Kad buvo uždrausta lietuviška 
spauda. Už jos skaitymą ir mo
kymą grėsė kalėjimai ir Sibiro 
kančios..." 

Jaunimo kongreso atstovai ne
buvo lietuvių tautos istorijos 
analfabetai. Apie tai mus ilgus 
metus informavo lituanistinės 
mokyklos, mūsų tėvai, spauda ir 
pan. Šiuo metu jaunimas trokšta 
informacijos arpie dabartinę Lie
tuvą. Kongreso rengėjai tą spra
gą bandė užpildyti, bet L.RrS. 
savo straipsnyje pasisako: "Gaila, 
kad III-jo PLJ Kongreso vadovy
bė nepajėgė 

JAV-LJS Vakarų apygardos iždinin
kas stud. Vincas Skiri us organizuoja 
revizijos komisiją. Nuotr. L. Kojelio 

dininkas, studentas Vincas Šiu
rius, pranešė, kad prieš prade
dant pereitų metų veiklą, Jauni kad pasaulio lietuvių jaunimo pa

grindinis uždavinys yra remti 'mo sąjungos Vakarų apygardos 
Lietuvos gyventojų ir išeivijos lie- Į iždas buvo tuščias. LB Los An-
tuvių pastangas atstatyti nepri-' gėles apylinkės dėka, jaunimas 
klausomą Lietuvos valstybę. To gavo 100 dol. auką. Po visų pa
siekdamas, Jaunimo kongresas jamų ir išlaidų, dabar jaunimas 
pasisako už kovą prieš rusiškąjį kasoje turi per 350 dol. Didžiau-
imperializmą Pabaltijy ir primes- šios pajamos gautos iš jaunimo 
tą komunistinę santvarką Lietu- j surengtų šokių, o daugiausia iš-
voje..." i leista, organizuojant Jaunimo 

Autoriaus iškeltas klausimas — kongreso atstovų rinkimus, 
kokia Kongreso nauda jaunimui j Informacijos ir politinių reika-
yra mums visiems svarbus. Čia lų vedėjas, studentas Linas Koje-
gali būti tiek nuomonių, kiek į lis pranešė, kad pereitais metais 

, Į Kongrese dalyvių. Laukiame, kad JAV LJS Vakarų apygarda suor
ganizavo du laiškų rašymo vaju-\ 
Pirmas vajus buvo prieš Helsin
kio konferenciją. Jaunimas sek
madienį prie parapijos atsinešė 
savo rašymo mašinėles, išrašė vi
są eilę laiškų, kuriuos parapiečiai 
pasirašė ir išsiuntė. Išsiųsta per 
150 laiškų. Antras vajus buvo 
Amerikos Balso reikalu. Gavę ži-

kokie sunkūs žiaurumai buvo tie dalyviai viešai pasisakytų ir to-
nuo rusų - komunistų pavergimo, I lerantiškai įvertintų. E. P. 

LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS 
VAKARU APYGARDOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

gresui aukų rinkimo vajaus pir
mininkė. Dirbdama su J. Pažėrai
te ir JAV LB Vakarų apygardos 
pirmininku Jonu Činga, Irena 
Žukaitė pravedė labai sėkmingą 
vajų. Paminėjo, kad Pasaulio 
Lietuvyje paskelbta, jog iš visos 
Amerikos tiktai Vakarų apygar
da pilnai išpildė kvotą, net ją 
peržengdama — 117 proe.! Dar 
paminėjo, kad valdyba išsiuntė 
aukotojams padėkos korteles. I. 
Žukaitė padėkojo visiems jaunie
siems aukų rinkėjams už talką 
Kongresui. 

JAV LJS Vakarų apygardos iž-

ŽINOKIME 
— Šiaurės Amerikos lietuvių 

studentai Šiemet minės "Lietuvos j 
Katalikų Bažnyčiom Kronikos" 
pasirodymą prieš ketverius metus. 1 
Studentai valandų valandas bu- ' 
dės prie bažnyčių ir ten praei-; 
viams skaitys Kroniką. Chicagoje ' 
Linas Sidrys, Chicagos Universi- i 
teto studentų klubo pirmininkas, j 
suorganizavo budėjimą prie Holy j 
Name katedros miesto centre. 
Budėjimą.* prasidėjo vakar 8 vai. 
vak. ir baigsis rytoj (sekmadienį) 
12 vai. vidudienį. Visi nueikime 
ir prisidėkime. 

— Omahos lietuvių studentų 
klubas, vadovaujams Danguolės 
Antanėlytės, organizuoja studen
tų stovyklą, kuri įvyks š. m. rug-
piūčio mėn. pradžioje. 

— Rimanto Genčiaus vado
vaujams Northern Illinois uni
versiteto klubas Vasario 16 proga 
supažindino DeKa!b Illinois apy
linkės parapijas su Lietuvos t i
kinčiųjų problemomis ir skatino 
kunigus ir kitus dvasiškius apie 
tai informuoti parapijų narius. 
Maždaug 16,000 bažnyčių lanky
tojų skaitė arba girdėjo apie Lie
tuvos tikinčiųjų persekiojimus. 

— Chicagos studentai ruo
šia Pabaltiečių jaunimo studijų 
dienas š. m. spalio mėn. pabai
goje. Bus diskutuojamos šios te
mos: JAV užsienio politika, Dvie
jų kultūrų konfliktas ir etninis 
švietimas. 

— Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos Ryšių centras ir Kent 
valstybinis universitetas ruošia 
trečiąją lituanistinių studijų sto
vyklą rugpiūčio mėn. 15-27 d. d. 
Loyola of the Lakęs rekolekcijų 
namuose, neto!; Kent, Ohio. 
Kursuos dėstys istorijos, kalbos ir 
literatūros žinovai. Visas lietuviš
kai kalbantis, rakantis ir skaitan
tis studentinio amžiaus jaunimas 
prašomas kreiptis: 

PLJS Ryšių centras 
2422 West Marąuette Road 
Chicago, IL 60629 
telefonas: (312) 476-0601 

— Lietuviškai nekalbančiam 
jaunimui Kent valstybinis uni
versitetas ruošia dešimties savai
čių lietuvių kalbos kursą. Galima 
gauti nuo 4 iki 12 valandų uni
versitetinių užskaitų. Dėl plates
nių informacijų kreiptis: 

Kent State University 
Critical Languages Program 
119 Bowman Hal1 

PASAULIO LIETUVIU. 
JAUNIMO TREČIOJO 

D.ani Mfimaityti ir Dalė RydMyti — G:^r.^. :r:ė?» šokėįo? scenoje. CJev^Uo- I 

Nuotrauka Jono Garlos 

LAISVĖS LIETUVIAMS KATALIKAMS! 
Nors nei Lietuvos valstybės, 

nei lietuvių tautos visuma nieka
dos nebuvo krikščioniška, tikėji
mas daugeliui buvo ir tebėra pa
grindinis laisvės ir kūrybos šalti
nis. "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika" atskleidžia gilaus 
tarpasmenio ryšio sukurtos tikin
čiųjų bendruomenės atsparumą 
ir kviečia net netikinčius saugo
ti ir ginti pagrindines žmogaus 
teises. 

Krikščioniškosios Lietuvos isto
rija, prasidėjusi, kai buvo pakrikš
tytas pirmasis lietuvis, Šiais me
tais žymi dvi reikšmingas sukak-

NUTARIMAI 
(Tęsinys) 

Jaunimo bendradarbiavimo 
reikalu 

Jaunimo kongresas, siekdamas 
užtikrinti nuolatinius ryšius ir 
glaudų bendradarbiavimą tarp 
įvairių kraštų lietuvių jaunimo, 
steigia ryšininkų tinklą, kuris 
skatintų jaunų bendradarbių ir 
veiklos reikmenų pasidalinimą 
tarp kraštų. Ryšininkai skiriami 
kraštuose, kur yra lietuvių jauni
mo, šia tvarka: 

a. Ten , kur veikia LJS siūlo
ma, kad krašto LJS valdyba 
kviestų ryšininką valdybos nariu; 

b. Ten, kur LJS nėra, bet kraš
tas yra atstovaujamas III PLJK, 
krašto atstovai išsirenka ryši
ninką iš savo tarpo: 

c. Kituose kraštuose, kur nėra 
LJS, ryšininką kviečia PLJS val
dyba. 

Krašto jaunimo ryšininkai ar
timai bendradarbiauja su PLJS 
valdyba ir PLJS Ryšių centru, 

Prieš 725 metus krikštą pri- nukreipdami jiems savo krašto 

nią, kad Valstybės Departamen- — Paremkite PLJS Ryšių 
tas ruošiasi uždaryti lietuvių, lat- • centro veiklą. Atsilankykite į i 
vių ir estų radijo programas, jau-; ''Grandinėlės" koncertą Chica- j 
nimas vėl pakartojo savo laiškų' goję kovo mėn. 27 d. Marijos au-

STIPENDIJOS S T U D E N T A M S 

Mokslo ir pramonės muzieju
je kovo 23, 24 ir 25 d., bus tei
kiami patarimai studentams, 
kaip gauti stipendijas mokslui 
tęsti. Bus atvykusių apie 400 ko
legijų ir universitetų atstovų iš 
20 valstijų. Pernai patarimų ieš
kodami buvo atvykę 20,000 stu
dentų, šiemet tikimasi apie 
50,000. Iš anksto galima gauti 
informacijų, kreipiantis adresu: 
Scholarship Fair , Sarte 1100, 130 
N. Michigan Ave., Chicago, 111., 
60601, t e l : 269-8203.. 

tis. 
ėmė Lietuvos karalius Mindau
gas. Jo siekimas ne tik iškelti Lie-
iuvą pasaulio tautų šeimoje vie
nybe ir ginklu, bet ir apsaugoti 
lietuvio dvasią nuo svetimų įta
kų, steigiant nuo kitų tautų n^ori-
klausomą lietuvių vyskupiją, bu
vo prieš 50 metų galutinai vaini
kuotas savarankiškos Lietuvos 
Katalikų Bažnytinės 
sudarymu. 

•provincijos 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė skelbia šiuos metus Lietu
vos Katalikų Bažnyčios metais. 
Mes jungiamės, kviesdami juos 
minėti visą lietuviškąjį jaunimą: 
asmeniškai, susirinkimuose, su
važiavimuose studijuojant Lietu
vos Katalikų Bažnyčios padėtį; 
persekiojimo faktų skleidimu, ko
vojant už brolių ir sesių tikėjimo 
ir religinės išraiškos laisvę, ku
riant, atnaujinant ir stiprinant 
tikinčiųjų lietuvių bendruomenes 
laisvajame pasaulyje. 

Tėvynėje Laisvės, Laisvėje Tė-
vynės-

Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę 

Romualdas Bublys, 
pirmininkas 

1976 m. vasario mėn. 16 d. 

rašymo akciją. Išsiuntė 120 laiš
kų savo jėgomis, o prisidėję prie 
Santa Monicos LB-ės išsiuntė dar į boję 
per 80 laiškų visiems Vakarų apy
gardos valstijų senatoriams ir j 
kongresmanams. Didelė padėka' keturis jaunimo šokius 
Westside Republican Council šokius, Kaukių balių, " 

Velykų 
Ausiukų-

darbininkei Leslie Ohland, kur' j Jenkiukų" šokius, kai atvyko 
, IBM mašinėle išrašė laiškus. Ga- į Kongreso atstovai iš Australijos, 
vom žinią iš VVashingtono, kad , 
mūsų darbas padarė daug gero. 

Paskutinį pranešimą padarė 
pats pirmininkas, studentas V. 
BandžiuRs. Pranešė, kad pereitais 
metais Jaunimo sąjunga suruošė 

Vasario 29 d. Šv. Kazimiero 
parapijos mokykloje, Los Ange
lėje, įvyko metinis JAV LJS Va
karų apygardos susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo 30 jaunuolių, 
kurie aktyviai reiškėsi diskusijose 
ir statė klausimus pereitos kaden
cijos valdybos nariams. 

Susirinkimą pravedė stud. Vy
tautas Bandžiuiis, Jaunimo są
jungos pirmininkas Los Angelėje. 
Jis padėkojo visiems už atsilan
kymą ir perskaitė numatytą su
sirinkimo darbotvarkę. Visų ko
misijų pirmininkai paaiškino su
sirinkusiems savo įgyvendin
tus pereitų metų projektus ir pa
sisekimus. 

Jūratė Pažėraitė, vicepirmi
ninkė kultūriniams reikalams, 
pranešė apie pereitais metais įvy-' 
kusią meno parodą. Parodoje da
lyvavo 10 jaunųjų Los Angeles 
lietuvių menininkų. Parapijos sa
lėje buvo iškabinti įvairūs pa
veikslai, akvarelės, nuotrau
kos, net karikatūros. Buvo ir 
skulptūros bei audinių. Jūratė vi
siems priminė, kad paroda buve 
gausiai lankoma ir gerai įvertin
ta. Meno paroda buvo suorgani
zuota Jaunimo kongresui parem
ti. !3 parodos JAV LJS Vakarų 
apygarda surinko daugiau kaip 
250 dol. JAV-LIS Vakarų ap\gard<><> pereitų metų valdyba: (pirmoj eilėj) ii kairės stud. 

Antra oranešima nadarė mo- V l n c a s S k i r i u s- i ± d- s t u d- U™* Kojelis, rnform. ved. stud. Vytas Bandžiuiis, Antrą pranešimą pabare mo plrnMhkMS ( a n t r 0 j e j | j n o k ^ I r c n a Zu Kongreso reikalu vedėja, 
uytoja Irena Zunaite, kuri buvo ttu<L AsU Grakauskaite, aekr. 
Jaunime sąjungos Jaunimo kon- j to J&ratfe R 

ditorijoje, 7 vai. 30 min. vak. Bi
lietai gaunami Vaznelių preky-

• Gif ts International. 

n stud. Rūta Buoievuiiute, vicepirmininke. Trūks 
Nuotrauka L. Koiclui 

ir Kalėdų šokius. Visi vakarai bu
vo sėkmingi. Pranešta, kad per 
JAV LB Les Angeles apylinkės 
metinį susirinkimą, kuris įvyks 
kovo 28 d. parapijos salėje, Los 
Angeles Jaunimo kongreso atsto
vai praneš apie Kongresą ir ro
dys skaidres. 

Po pranešimų, pirm. Ban-
džiulis pravedė mandatų komisi-; 
jos rinkimus. Mandatų komisiją' 
sudarė R. Šulcas ir S. Stančikas,! 
kurie pravedė naujos valdybos! 
rinkimus. I naują valdybą išrink-1 
ti: V. Bandžiuiis, R. Biknevičiū-
tė, I. Bužėnaitė, A. Grakauskaitė, 
L. Kojelis, V. Skirius, T. Stanči
kas, V. Vilkas ir L Žukaitė. Val
dyba greitai susirinks ir pasiskirs
tys pareigomis. 1 

Nors Los Angelės miestas yra Į 
geografiškai labai toli nuo di- , 
džiųjų Amerikos lietuvių centrų, ] 
šis korespondentas mano, kad jos 
Jaunimo sąjungos veikla turėtų j 
būti pavyzdys net visom kitom 
kolonijom, 

ftffrtjgy>nrtfntas! 

B OT IU blUUt .-it M-i"'-:, 
-.iuka V ! 

us ir ie-
r.airieiio 

Is Omahos lietuvių studentų klubo*. 
Raririfinaitf tf Regina SttrkutA 

Algis Drazdys, Algirdas Antanėlis, Rūta 
Nuotrauka ViUtto Gaidelio 

jaunimo prašymus ir stengda
miesi atlikti valdybos bei Ryšių 
centro pageidavimus. Ryšininkai 

a. rūpinasi gauti talkininkų 
krašto jaunimo verkiai sustiprin
ti ir stengiasi patenkinti PLJS 
valdybos prašymus parūpinti tai 
kininkų kitiems kraštams, 

b. nukreipia į PLJS Ryšių cent 
rą krašto jaunimo prašymus 
veiklos reikmenims įsigyti ir sten
giasi kitų kraštų jaunimui parū
pinti tokių priemonių per PLJS 
Ryšių centrą. - . 

Talkininkų pasikeitimas vyks
ta šia tvarka: 

a. Talkos prašantieji savo kraš
to ryšininkui nurodo pageidau
jamas talkininkų kvalifikacijas; 

b. Ryšininkas nukreipia pra
šymą į PLJS valdybą, kuri Ieško 
tinkamų kandidatų; 

c. Kandidatai į talkininkus 
prisistato PLJS valdybai, kuri 
drauge su PLB valdyba atrenka 
tinkamiausią. Sprendimui tu

ri pritarti talkos prašantieji; . 
d. PLB valdyba sudaro darbo 

sutartį, kurią pasirašo talkinin
kas, PLB valdyba, PLJS valdyba 
ir prašantieji. Joje nurodomi fi
nansiniai įsipareigojimai, darbo 
apimtis ir talkininko bei prašan
čiojo atsakomybės; 

e. Talkininkas palaiko nuolati
nį ryšį su sutartį pasirašusiais ir 
per PLJS Ryšių centrą informuo
ja visų kraštų ryšininkus; 

f. Atlikęs savo pareigas, talki
ninkas pateikia savo darbo h* fi
nansinę apyskaitą, o jį kvietusie-
ji pateikia jo atliktų darbų įver
tinimą raštu sutartį pasirašiu
siems. Kraštų ryšininkai infor
muojami per PLJS Ryšių centrą. 

PLJS valdyba rūpinasi, kad iki 
1976.VI.30 pilnas ryšininkų są
rašas būtų sudarytas ir įteiktas 
PLJS Ryšių centrui, kuris % iš
siuntinės visų kraštų ryšinin
kams. 

* 
6 

Jaunimo kongresas skatina 
LJS vienetus ir jaunimo organi
zacijas sudaryti sąlygas kitų kraš
tų jaunimui dalyvauti jaunimo 
vadovų kursuose ir stovyklose. 

7 
Jaunimo kongresas, pripažin

damas menininkų bei meninių 
vienetų svarbą lietuvių kultūros 
išlaikymui, skatina juos ir toliau 
bei dažniau lankyti lietuvius, iš
sisklaidžiusius po platųjį pasaulį. 
Jų kelionės prisideda prie lietu
vybės ugdymo, ypač jaunimo 
tarpe. Pageidaujama, kad jie 
apie savo keliones praneštų PLJS 
Ryšių centrui, kuris informuos vi 
sų kraštų ryšininkus. 

{Bus daugiau). 


