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NEPAMIRŠTAMOS IR GYVOS MŪSŲ KŪČIOS
Reikšmingi simboliai ir vyksmai

DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 
KALĖDOS

Kasmet švenčiame Kūčias, 
nes tokia yra krikščioniškoji 
lietuviškoji tradicija. Senesnie
ji žino ar bent jaučia šios tra
dicijos prasmę, o jaunesnie
siems — jau reikia aiškinti.

Mūsų Kūčių apeigose įsidėmė
tini simboliai ir vyksmai. Iš 
simbolinių dalykų svarbiausi — 
stalas, šienas, paplotėlis, val
giai. Iš vyksmų — maldos, pa
plotėlio laužymas, giesmės, spe
rmai.

J

Dvejopa stalo reikšmė

Stalas simbolizuoja du da
lyku: prakartelę ir altorių. 
Bandykime atskirai aiškintis 
vieną ir antrą.

Stalas tampa prakartėle, kai 
ant jo klojamas šienas. Ant 
šieno ilsėjosi tvarte gimęs die
viškasis Kūdikis. Šiam momen
tui pabrėžti — ant šienu pa
kloto stalo guldomas kryželis. 
Kodėl kryželis, o ne Kūdikėlio 
lėlė? Mūsų liaudis nedarė lė
lių, vaizduojančių Kūdikį Kris
tų, kaip tai mėgsta vakariečiai. 
Vakariečiai darydino prakartė- 
les, klojo į jas šieną ir guldė 
ant jo lėles ar statulėles. Lė
lės yra lyg realus Kūdikio pri
statymas. Realūs vakariečiai 
nesivaržė dėti 'prakartėlių su 
lėle ant altorių, kai kur net 
ant tabernakulių — vietoj kry
žiaus. Nevisur tai daroma, ki
tur su tuo net kovojama, nes 
neliturgiška. Kūdikis - lėlė ne
išreiškia to, ką kryžius. Juk 
gimimas veda į dvasinį atgimi
mą, laimėtą kryžiumi. Mūsų 
Kūčios neišskiria šių dviejų da
lykų.

Stalas aptiesiamas drobės stal
tiese, kaip tai daroma ant al
torių, ir dedamas paplotėlis, iš
reiškus mišių aukos pavidalą. 
Mūsų liaudies tradiciniuose vyks 
muose stalas ir kitom progom 
(vestuvinėse apeigose) tarnauja 
“kaip šventas altorius”. Šiuo 
atveju stalas mena ir paskuti
nę vakarienę: ant jo dedama 
dvylika valgių dvylikos apašta
lų garbei. Prieš sėsdami valgy
ti, visi klaupia (arba stovi) ap
link stalą, tartum altorių, ir 
meldžiasi. Ir sėda užu jo tyloj 
susikaupime, gilioj pagarboj, 
lyg prie Dievo stalo.

Pašvęstas šienas

Šienas simbolizuoja 
dalykų. Kristus gimė tvartely
je prie gyvulių, maitinamų šie
nu, ir jis pats ilsėjosi ant šie
no. Tik neturtėliai taip ilsisi, 
tat šienas primena neturtą, pa
prastumą.

Šienas mūsų liaudžiai turėjo 
ir daugiau ką pasakyti. Jis pri
mena šienapiūtės bei šienavež- 
ties prakaitą. Šienas buvo pa
švęstas žmogaus prakaitu, nūn 
pašvenčiamas paties dangaus.

Po Kūčių šienas nešamas į 
tvartą, kad ir gyvuliai dalin
tųsi džiaugsmu ir būtų pasotin
ti. O žmogui šieno pluoštas 
virsta jo ateities simboliu. Ko
kį ištrauksi iš po staltiesės, 
toks bus tolimesnis gyvenimas: 
ilgas ar trumpas, šakotas ar 
paprastas, tiesus ar palūžęs.

keletą

Paplotėlis iš ošti

Paplotėlis yra simbolinė Kū
čių duona, vadinama dar Beme-

STASYS YLA
sai- 
avi-

dvi rūšys atskirai: virti, 
džiai paruošti kviečiai ir 
ios kisieliui. Iš daržinių augalų 
— kanapės (iš jų daroma 
“varškė”) ir aguonos — mai
šomos į pyragą arba pateikia
mos “pienu” padažams ir gė
rimui. Iš sodo vaisių — obuo
liai, kurie turi simbolinę reikš
mę: mena rojaus vaisių ir pir
mąją nuodėmę, kurią gimęs Kū
dikis turės atpirkti. Tai Ado
mo nuodėmė, o Kūčios kaip tik 
yra ir Adomo vardadienis. (Ki
tose tautose rojaus simbolis — 
Kalėdų medis — eglutė.)

Mūsų soduos glausdavosi bi-
paplotėlis teles, kurių medus valgomas 

ant atskirai su pyragu arba deda
mas į kitus valgius.
nių vaisių vartojami grybai ir 
spanguolės; pirmieji 
virtinius, iš antrųjų

Iš lauki-
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VAIKYSTES KALĖDOS

lio (Kūdikėlio) pyragu. Jis pa
ruošiamas iš kvietinių nerau
gintų miltų. Paplotėlis kepa
mas iš tų pačių miltų, kaip os- 

; tijos, ir tuo pačiu būdu. Paplo
tėlis, turėjęs tarnauti mišių 
aukai, nūnai — Kūčių reika
lui — nesukarpomas į ostijas 
ar komunikantus. Kaip ostija 
dedama ant altoriaus, taip pa
plotėlis — ant Kūčių stalo. Os
tija paklojama ant patenos — 
paauksuotos lėkštelės — arba 
ant korporalo — ant mažo pa- 
tiesalėlio; panašiai 
dedamas ant lėkštelės ar 
servetėlės.

Dvyiika valgių
Kūčių valgių skaičius, 

minėjom, yra simboliškas.

I

nąs paskutinės vakarienės puo
tą su 12 apaštalų.

Kūčių duona yra keleriopa | 
— juodoji, kasdieninė, ir pyra
gai — baltoji. Bet simboliškoji 
duona yra šližikai, kitur vadi
nami prėskučiai, nes kepami iš 
neraugintos (prėskos) tešlos. 
Šližikai vartojami ne tik Kūčių 
dieną, bet ilgesnį laiką — bent 
ligi Naujų Metų. Jų kepimo bū
das turi ryšio su paplotėliu — 
ir tai mena aukos duoną. Se
niau dar buvo daroma grūdų 
“kūčia” iš 12-kos grūdų rūšių. 
(Šis valgis žinomas pas slavus 
ir iš ten buvo patekęs pas 
mus).

Dabar iš javų vartojamos tik

Iškilioji ketveriukė “Aukso žąsyje”. Iš kairės: Fortūnatas, kara
lijos astrologas — Jonas Kelerius, Admirolas, karalijos laivyno va
das — Vytautas Juodka, Daktaras, pilies gydytojas — Roonas Sta- 
kauskas ir Teodora, kanclerio našlė — Eglė Vilutienė.

P. Petružio nuotrauka

kaip 
mė

dedami į 
daromas 

kisielius. Iš miltainių valgių da
romi pareliukai, virtiniai, skru- 
dučiai.

Minėjome žemės vaisius. Iš 
vandens vaisių simboliška yra 
žuvis — žvejų (apaštalų) val
gis. Žuvis vartojama kelerio-

Ant dangaus sidabrėjaačio delno 
Žydi žvaigždės, lyg spindintis žiedas — 
Skrieja vakaro rogės nuo kaino — 
Aukso važyje veža Kalėdas — —

(Nukelta į 2 psl.)

Premijuotąją “Aukso žąsį" pamačius
Lietuvių teatras Chicagoje vi

sada egzistavo, kartais efekty
viai sušvisdamas, o kartais vos 
vegetuodamas. Ir metų eilėje 
matėme sėkmingų ir nepasise
kusių pastatymų. Taigi, atsikū- 
rusio Atžalyno premjera, tik pa
pildo tą trisdešimties spektaklių 
eilę, kurioje kaip režisieriai pa
sirodė Blekaitis, Valiukas, Di- 
kinis, Rūkas, Tvirbutas, Pilka, 
Kevalaitytė ir dar vienas kitas, 
surinkęs atsitiktines, daugiau 
jaunesnes teatro jėgas. Praėju
sį šeštadienį ir sekmadienį Jau
nimo Centre įvykęs B. Pūkele- 
vičiūtės eiliuotos pasakos “Auk
so žąsies” pastatymas, kurį ji 
pati ir režisavo, rodo mūsų te
atro žmonių ištikimybę scenai.

PETRAS JANIUS

Pakili žaismė

/

esmės spektaklis buvo vieno
das, parodąs puikų aktorių sa
vo vaidmenų ir režisierės už
manymų supratimą. Gi kiek lei 
do pasiekti tobulumo, tai jau 
talento ir gal pasiruošimo rei
kalas.

Šiaip jau pasaka nėra leng
va pastatyti ir mėgėjams išra
dingų panaudotų šalutinių efek
tų ji vargu ar būtų įmanoma 
išvesti į scenos šviesą. O tų 
efektų buvo daug. Muzikos pa
lyda buvo Zigmo Lapino, ap
švietimas Stasio Gasiūno ir Ro
mualdo Urbono, specialūs švie
sos efektai Vytauto Valkos, 
garsų efektus tvarkė Dalia By- 
laitienė. Be abejo, daug prisi
dėjo teisingai supratusio paski
rų aktorių uždavinius Stasio Il
gūno grimas ir perukai, leng
vos, iš bendros žaismės neiš- 
krintą šokių mizanscenos, pa
ruoštos Aldonos Valeišaitės. 
Dailininko Telesforo Valiaus 
dekoracijos sudarė įtikinamą 
foną, buvo grakščios kaip ir pa
ti pasaka, neperkrautos, sceno
je nebuvo bereikalingų baldų, 
tačiau gastrolių atveju vis tiek 
nebūtų lengva.

Kaip minėjome režisierė spal
vingumui ir išraiškingumui lai
mėti panaudojo visas galimybes, 
net ir laiptus į sceną, kokių ji 
kitoje salėje ir nerastų. Kai vie
noj ar kitoj pusėj laiptų kalbė
jo karaliaus juokdarys ar Ka
jetonas, buvo saikinga ir 
mu, tačiau kaip visa eilė 
žąsies prilipusių pereina 
lyg ir truputį persūdoma, 
aktorius, besimaišančius publi
koje, esame matę net ir lietu
vių scenoje. Be abejo, neberei
kėjo pastalėn kišti ir Pingvino 
užeigos šeimininko, nes sunku

“Aukso žąsis” komiška pasa
ka, tačiau pakili ir poetiška, be 
triukšmo, stalų vartymo, indų 
daužymo ir rėksmo. Visa pa
saka yra kaip poezija, dažnai 
susiliejanti su tikrove, kartais 
nebegalint atskirti, kad -čia yra 
pasaka ir dar scenoje. Teko 
matyti eilę komedijų, bet jos 
daugiau ar mažiau neišvengė 
šaržo, gi niekas taip nekenkia 
scenai, kaip pertempimas. 
“Aukso žąsis” su labai mažom 
išimtim viso to išvengė, ypač, 
kad ta žaismė turi labai lyrinį 
atspalvį. Jau pačiame vienin
telio iš Montrealio, neskaitant 
režisierės, aktoriaus Leono Ba
rausko prologe veikalas taip 
giedriai ir šiltai buvo pristaty
tas, kad iš karto mielai nutei
kė žiūrovus savo skaidrumu, ne
paisant, kad svečiai atėjo žiū
rėti komiškos pasakos. Pirma
sis veiksmas savo lietuviams 
neįprastu lengvumu, saikingu 
humoru ir grakštumu labai pa
gavo žiūrovus, tačiau vėliau ak
toriai nepajėgė to išlaikyti. Ir 
tai dėl daugelio priežasčių. Ne
paisant gerų režisierės užmany
mų ir įvairių efektų išnaudoji
mo, reikia manyti, kad tekstas 
turėjo būti kopiruotas, kas. ži
noma, pačiai autorei nebuvo 
lengva padaryti vien dėl pačių 
sentimentų veikalui. Trečiame 
veiksme irgi buvo panašiai, 
ypač, kad jo pradžioje, jau ei
nant atomazgos link, scenos 
išėjo daugiau dirbtinės, nebe 
tokios žaismingos ar išieškotos, 
ir veikėjai, nors ir pasakoj, bu
vo įvedžiojami daugiau atsitik- rasti linksmesnį vaidinimą be 
tinumo, negu logiško, tegu ir šitokios mizanscenos.
pasakiško būtinumo. Tačiau iš (Nukelta į 2 psl.)

įdo- 
prie 
salę, 
nors

Speigas. Miestas šviesesnis 
ir eglutėmis pasipuošęs. Žmo
nių pilnos užeigos — vargingai 
keliauninkų porai n^bus vie
tos. Ir štai nakties tylumoje 
šaltam garaže moteris pagim
dys kūdikį, suvystys jį ir pa
darys jam guolį ant skudurų 
krūvos, kad jis nesušaltų. 
Prie jos kojų glaustysis skers
gatvio katinas. Anksti rytą 
ateis į darbą garažo mechani
kai ir su nuostaba žvelgs į 
motiną ir kūdikį. Visas pasau
lis myli miegantį kūdikį. Be
jėgis, visiškai nuo mūsų pri
klausąs, nieko iš mūsų nerei
kalaująs, tik šilumos ir mais
to, ir to tik mažą truputį. 
Mums lieka tik gėrėtis ir 
džiaugtis mažuliuku — juk jis 
turi tėvą ir motiną, kurie jį 
valgydins, jį verkiantį ant ran
kų nešios. Mes jam neįsipa- 
reigojame — jis mums tik 
džiaugtis.

Kas bus tačiau, kai jis už
augs ir atsisakys būti naudin
gu piliečiu? Štai vyras, tris
dešimtus metus einąs, uoliai 
fabrike dirbąs, turįs gerą var
dą darbininkų ir prižiūrėtojų 
tarpe staiga mes savo dar
bą ir miesto parkuose pra
dės skelbti, kad palaiminti be
turčiai dvasioje, palaiminti 
alkstantieji, nes bus pasotinti, 
o vargas turtingiesiems, nes 
jie jau turi savo paguodą. Kai 
laikraščiai rašys, ką jis kal
ba, mes iš skausmo tik galvą 
kratysime: toks buvo gražus 
kūdikis, o ve kas iš jo išėjo.

Ar mes jį bausime, ar jį 
kalsime prie kryžiaus? Ne, ne, 
jis nekaltas, jis nežino, ką jis 
.daru.. Jam. pačiam gera linkę.-, 
darni, uždarysime į proto ligo
ninę (ne beprotnamį — tai 
darė tik tamsiajame devynio
liktame amžiuje!). Mūsų ge
raširdžiai daktarai jam steng
sis padėti, jį vėl į naudingą 
gyvenimą įstatytu Kažin ar 
jam padės psichoanalizė — 
reikės griebtis rimtesnių vais
tų: tur būt jam labiausiai pa
gelbės lobotomija — atskirsi
me tą smegenų centrą, kuris 
taip pasaulį pakeisti nori, už 
žmogų mirti trokšta.

O tai bus baisiau už nukry
žiavimą, nes budelis nors ži
no, kad jis budelis, o mes sa
ve laikysime geradariais.

Karalius, Kleopas Aštuntasis — Leonas Barauskas ir Karalaitė, 
jo duktė — Vida Janulevičiūtė “Aukso žąsyje”.

P. Petrulio nuotrauka

Šventasis kūdiki, kuo mes 
kalti, kad Tu užaugęs taip ne
įdomiai kalbėsi? Tu kalbėsi 
apie meilę, bet kaip neorigi
naliai! Mes juk viską jau ži
nome: pasaulis piktas, kietas, 
išlieka tik stipresnieji. Meilė 
tik gimnazistams: juk ir Tu 
ir mes žinome, kad po mūsų 
kilniausiais pasiryžimais sle
piasi savanauda ir puikybė. 
Būk ir Tu, Viešpatie, realis
tas, sakyk, kad mus turi kiti 
taip mylėti, kaip ir mes save 
mylime.

Nereikalauk iš mūsų darbų, 
Viešpatie, mes esame pavar
gę. Mes daug iškentėję. Mes 
matėme žmogų jo žiaurume: 
mus degino, šaudė ir bombo
mis sprogdino — Viešpatie, 
ar Tu nematai, kad mūsų akys 
nebeturi ašarų? Kaip mes ga
lime mylėti tuos, kurie mūsų 
kraštą krauju nulaistė? Vieš
patie, būk realistas.

Nereikalauk iš mūsų meilės, 
Viešpatie. Mes du karus matė
me, du kartus gyvenimą iš 
naujo pradėjome svetimoje ša
lyje. Neversk mus bėgti tre
čią kartą. Viešpatie, aš su
prantu, kad juodukas mano 
brolis, bet aš jo mylėti nega
liu — jis nešvarus, jis per gar
siai juokiasi, jo vaikai per 
triukšmingi. Viešpatie, dova
nok, bet aš namą parduosiu 
ir bėgsiu į užmiestį. Tu turi 
mane suprasti; ar žydės mo
tinos norėjo, kad jų dukros iš
tekėtų už romėnų kareivių?

Viešpatie, nemirk ant kry
žiaus, nepapiktink mano pro
to, palikdamas  ̂savo Kūpą jr 
Kraują. Tu turi suprasti, kad 
aš noriu, jog mano Dievas tu
ri būti stiprus ir tolimas. Aš 
per silpnas žmogus, kad su 
manimi gyventų Dievas. Ne
kurk savo karalystės, Kristau, 
mes ilgiau žemėj gyvenę, dau
giau patyrimo turėję, mes ge
riau pasaulį suplanuosim, ne
gu Tu. Nereikalauk daug iš 
mūsų, mes silpni, bet Tu mus 
tokius sukūrei.

Viešpatie, mes mėgstame 
Kalėdas. Pasilik Tu su mumis 
kūdikiu. Mes nenorime Vely
kų. Šitai kalba ir mąsto dvi
dešimtojo amžiaus žmogus.

A. L.
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PASAKOS TIKROVE
vietos, kad 
ai dahmn-

Trys Karaliai sveikina Kūdikėlį. Iš šiaudelių Marijos Aukšt. mo
kyklos auklėtines Arlene Piechoki sukurtas kalėdinis ornamentas.

o jei
— pakepa

NEPAMIRŠTAMOS KŪČIOS
yra iš-

i

-sra u Ja atveju
Spėjimų pagrindas - .j^, aktori

Santos paktas p^aptmgumas buv[) ūck,
ir atvirumas. T, naktį. sako- Suntlausų uždavmj mūsų nuo_ 
ma. net gyvuliai kalba apie mone tureJ<) v„ai.;K, _
žmogaus atatj. Juo labiau pra-, karahaua juokdarya Jis
cyia žmonių Širdys — atvirumu. rurvJO pralinksmintl kara|aitę, 
nuoširdumu, taikingumu. gi tuo pačiu 

P S. Autorius, negalėdamas * lutorK pala„tsls Iyrišl!as 
šįmet pasveikinti asmeniškai vi- M šio nc.
sų draugų, sveikina juos šiuo Veselkai nebuvo
straipsniu. lengva. Vaidmuo nebuvo vien-

. . . ; tisas, bet aktorius daugelyje
Tie. kuriuos laikome mirusiais. . ... ..

tėra tik keliautojai, išvykę pirma | mokeJ° Ūkra’ sublizgėti,
mūsų. Mirtis nėra viso ko pabai- | 
ga. o tik įžengimas į tobulą gy-.
venimą.

Užrašas H. Fabre. prancūzų 
sramtminko antkanvie

KULTŪRINĖMIS TEMOMIS KITUR
ana

paskui šaukti”, pataria Vytautas 
Meškauskas mūsų kultūrininkams 
“Margnfto” lapkričio mėn. nr-je. 
Tačiau ten perskaičius du jo

i
keblų klausimą: ar Meškauskas

savo posėdyje New Yorke 1962 J« šaukia negalvojęs, prieštarau- 
gruodžio 8 nutarė “Aidų” grožinės J® s®® P®čia«n, jei pagalvojęs 
literatūros premijos ui 1960-1961 išvados dar blogesnės jo paties 
metus neskirti". žodžiais kalbant, už tokį minties

Ir tik tiek. Jokių komentarų, jo- gilumą “vargu gautų kiek geresnį 
kių motyvų, kodėl šitoks nuospren PaĮri®' ir aukštesnėje mokyk- 
dis. Ar komisija įsitikino, kad H- loję”.
teratūrinių premijų mūsuose per Meškauskas anie kitus
daug, ar visos dviejų metų knygos
rastos menkavertės, ar pagailėta Pažiūrėkime su kokia kultūra. 
500 dolerių? Visais atvejais spren- logika ir minties gilumu Meškaus 
dimas nenaudingas nei mūsų' lite- kas Margučio straipsniuose kalba 
natūrai. nei pačiam premijos me- ®P*e kitus asmenis ir kai kūnas 
cenatui — "Aidams" problemas:

Šio krašto sąlygose, kur kiekvie- Apie pref. Z. Ivinskį: “...jo tie- 
nas pajėgus fabriko darbininkas sos meile aš labai abejoju”, 
per mėnesį sukala 500 dolerių, ta Apie dr. J. Grinių: “...dr J. (ki
šama nėra jau labai kažin kas. To- niaus literatūriniai bandymai yra 
kiam kontekste šitokios premijos visai menkučiai, palyginus su SkČ- 
yra. vertas kiekvienas pajėgesnis mos: jo straipsniai primityvūs, ri- 
mūsų rašytojas. Juo labiau 1960- suomeninė veikla... toli gražu ne 
1961 metų mūsų literatūrinis der- pa vylinga.
Bus. kuriame netrūko tokių knygų: i s Bandnką* “ jis (L y
a Nagio eilėraščių rinkinys “Mėly- Brooys jį^a) net mane labai ri- 
“» ■±8”L.A..BYT>n? tėviškai apgynė nuo paties Barz-
“Vieniši medžiai . J. Augustai^- duko demagogiškų puolimų”.
tęs-Vaičiumenes eileratsciai “Ant - , . ...
aukuro laiptų", A. Škėmos “Celes _ 'mvIu

ta”. A Rūtos romanai "Motinos J*?®*’’, *

šum girios . V. Alanto romanas •_ ..
t ir«ii kiek geresni pažymi net ir aukš- Tarp dviejų gyvenimų . J. Krali- & T”*.

kauako “Šviesa lange“. V. Bogu- tesneJe mo^ ^oje 
tai "Veidrodis jūros dugne" ir kt Apie beturiu klasikus: Jei šian- 
Ar viena kuri iš jų nebuvo verta to d*n< ®«s kritiškai peržvelgsime 
piniginio trupinio? O kur dar pri-,* literatūros klasikus iki pat
siųstieji rankraščiai! Nenorime ti
kėti, kad ir jie visi buvo verti tik
tai nulio.

Pagaliau premijos nepaJcynmas 
įvairiais atžvilgiais nepatogus pa
čiam mecenatui “Aidams”. Vargu 
ar ateityje šitai bus paskatas ra
šytojui kandidatuoti savais rank-

nepriklausomybės pabaigos, mes 
rasime (poetus išskyrus) ne daug 
kuo pasididžiuoti, gal tik porą ge
rų realistinių kaimo vaizdelių".

Apie lietuvybės ateiti Ameriko
je: Dabartiniai trisdešimtmečiai 
sudaro “paskutinių mohikanų gru- 

i pę”. “kuri yra paskutinis lietuvy-
raščiais tokiai premijai, kuri die-ibės pasireiškimas išeivijoje”., 
vai žino, bus ar nebus skiriama. — • —*-r-—•— —■“-•---- 1——
net nenurodant priežasties, kodėl 
vienaip ar kitaip komisijos pasi
elgta. O gal visi anksčiau premijuo 
ti komisijos nariai tik nenorėjo 
padidinti premijuotųjų skaičiaus?

k- P-

APIE GAIAOJIMĄ IR 
ŠAUKSMĄ

"Pirmiau reikia pagalvoti.

“Tai natūralus reiškinys, kurio net 
nei ašaromis, nei hamiais nepa- Į 
keisi.”

Apie "Htniiaią“ ir “gyvąįą" lie
tuvybę: “...Škėma buvo šių laikų 
kūrėjas, kuriam rūpėjo mūsų gy
venamojo laiko problemos, jis bu
vo tikras gyvosios, ne vakarykš
tės (tegu ir kaip brangios, bet 
buvusios) lietuvybės kūrėjas.” 

o Tikėkime, bus ir tokių, kurie to-

inenyje mokėjo būti išskirtinas 
ir įdomus. Kai Fortūnatas ka
raliui aiškino, kad tokie kvai
liai kaip Kajetonas pasakose 
dažniausia laimi karalaites, ta 
vieta bene labiausiai priartėjo 
prie sceninės ir gyvenimiškos 
tikrovės. Pati autorė ir režisie
rė turėjo Samanėlės vaidmenį, 
kuris tepasireiškė beveik tik 
vienu monologu pačioj atomaz
goj ir buvo daugiau reikalingas 
negu išskirtinis. Karalaitė Vida 
Janulevičiūtė, atrodo, scenoje 
neturi daug patyrimo, bet vai
dindama kaprizingą karaliaus 
dukterį buvo įtikima, tarsi į 
sceną atvesta iš pačio gyveni
mo. Bet prasijuokusi, ji jau 
turėjo būti linksma ir žaisminga 
ligi veikalo galo. Mažesniuose 
vaidmenyse; be ypatingesnio 
ryškumo, bet neiškrisdami iš 
bendro ansamblio, pasirodė 
Pingvino užeigos šeimininkas 
Kazys Almenas ir jo dukros — 
Viltis Vaičiūnaitė ir Stasė Kie- 
laitė.

Be pasiruošimo aktoriai taip 
pat parodo ir daug impulsy
vaus kūrybinio momento, kuris 
vienuos spektakliuos daugiau 
kituos mažiau ryškus. Čia kal
bama tik apie šeštadienio spek
taklį, gi sekmadienį, dėl reži
sierės užmanymų arba dėl pa
čių aktorių kūrybinio pagavi
mo galėjo kai kas ir kitaip bū
ti. Tenka pasidžiaugti, kad ak-

(Atkelta iš 1 psl.)
Apskritai, vaidinimas; geras, 

žaismingas ir lyriškas, išlaikąs 
pakilioj* nuotaikoj visas tris va
landas. Režisierė, būdama ir au
torė, puikiai suprato, ko jos

čiau iš antros pusės, jeigu 
“Aukso žąsies” autorius būtų 
kitas, pastatymas turėtų gal ir 
kai kurių pliusų.

s koše karaliai būna paprasti. Ir 
Barauskas mokėjo būti toks ir 
toks, ir labai atrodė gyvenimiš
kas ir tikras, kai jį supo patai
kūnų grupė. Teodoros, kancle
rio našlės — Eglės Vilutienės 
vaidmuo mažiausia buvo dvily
pis. Ji buvo našlė ir moteris. 
Kaip tokia, ji mokėjo būti įdo
mi ir ryški. Admirolas Vytau
tas Juodka, dėkingo stoto, bal
so ir sugebėjimų aktorius, su
kūrė tikrai tipingą ir įtikimą 
admirolą. Lygų vaidmenį tu
rėjo ir seneliukas Fortūnatas — 
Jonas Kelečius. Aktorius mokė
jo būti jaunu, guviu, įtikimu 
senuku. Į jį ir tylintį buvo ge
ra žiūrėti. Tačiau kartais kai 
kuriose scenose kažkas atsiliep
davo iš kitų Kelečiaus turėtų 
linksmų vaidmenų. Daktaras — 
pilies gydytojas — Romas Sta- 
kauskas turėjo taip pat sunkų 
uždavinį būti rimtu daktaru ir 
nerimtu poetu. Bet jis iš bend
ro ansamblio sugebėjo neiš
kristi. Taip pat dvigubas buvo 
ir Kajetonas Gerveniškis — Va
cys Macieža. Pradžioje paro-

Karabus dvtas jis ka;p puskvailis. Bet
ypač kai atsiskleidė po juokda
rio kauke žmogus
Leonas Barauskas galėjo būti trečiajame veiksme jis jau bu- 
ir karališkesnis. Tačiau paša- vo a?na protingas. Savo vaid-

kyklų uždarymas, blaivybės bro- j 
lijų panaikinimas. Bažnyčios vei
kimo suvaržymas, spaudos lotynų 
raidėmis uždraudimas, specialios 
Muravjovo kontribucijos, korimai, 
trėmimai ir kitoki persekiojimai 
yra istorinė tiesa. Tik specialioje 
studijoje, o ne informaciniame 
leidinyje gali būti nagrinėjamos j 
plonybės dėl sąlygų, kuriomis bu- ; 
vo atleisti valstiečiai iš baudžia
vos. Tačiau iš tikro, ir Rusijos ir 
Lietuvos valstiečiai gavo žemės, 
tik Lietuvos valstiečiai sukilimo

“dvarystos”.
Dar keisčiau skamba tolimesnė 

Meškausko išmintis:
“Ir buvo baudžiama ne už lietu

viškų maldaknygių turėjimą, kaip 
rašo Valiukas. Uždrausta buvo ne

kia V. Meškausko išmintimi susi
žavės.. .

Meškauskas — kritikas
Minimo “Margučio" numerio ve

damuoju (!) paleistas Meškausko 
straipsnis, kuriame recenzuojamos 
trys pastaruoju metu pasirodžiu
sios knygos: Kan. A. Steponaičio 
•Tėvynėje ir pasauly”, Dr. B. Ma
tulionio redaguota “Vladas Nagius 
Nagevičius" ir L. Valiuko redaguo
ta “Ljthuania. Land of Heroes”.

Savo straipsnį Meškauskas pra
deda tokiu sakiniu: “Aną dieną . , .. . .
man atėjo retai pasitaikąs noras Pradžioje , buvo atleisti nuo vad. 
paploti Darbininko redaktoriui Si- 
mm Sužiedėliui per petį už jo pa
tarimą parašyti prisiminimus ka
nauninkui Antanui Steponaičiui...” 
Nors Sužiedėliui tokia Meškausko 
“malonė” vargu ir reikalinga, bet.
Meškauskas rašo, perskaičius kny- Sėtuvių kalba, bet tik lotynų Tai
gą. jam noras praėjęs, nes knyga vartojimas lietuvių rašybai.”
bloga. O visas blogumas pasireiš- Taigi, jeigu “buvo baudžiama 
kiąs tuo, kad autorius nemurzi- ne už lietuviškų maldaknygių tu- 
nąs nei kunigų, nei katalikiškos rėjimą”. tai kokia kalba spausdin- 
akcijos, nei krikščionių deenokra- tas maldaknyges, Meškausko iš- 
tų--.

Daug eilučių recenzentas skiria 
dr. Matulionio redaguotai knygai, 
tačiau esmėje visa “recenzija” su
vedama į vieną nereikšmingą gen. 
S. Raštikio prisiminimų iškarpą, 
kad, iškreipęs tikrąją to epizodo 
prasmę, galėtų iš gen. Raštikio 
ir kitų karininkų pasišaipyti.

Daugiausia priekaištų paberia 
L Valiuko knygai: ir viršelis ne
tikęs. ir kalba bloga, ir apsilenkia- 

; ma su tiesa, ir vaizdai negerai pa
rinkti ir t. t. Tiesa, ir Valiuko 
redaguotame leidinyje pasitaiko 
vienas kitas netikslumas ir neto
bulumas. tačiau nė vieno jų “gi
liai mąstąs” Meškauskas nepaste
bėjo. Visa "kritika”

mintimi, žandarai atiminėjo iš 
žmonių ir už jų turėjimą baudė? 
Gal rusų kalba jos buvo rašytos? 
Iki šiol mūsų tautos ir kultūros 
istorija, visi istorijos ir literatū
ros vadovėliai, eile specialių leidi- i 
nių ir studijų kalbėjo apie “spau- i 
dos draudimo laikotarpį”, apie ko
vą už savo spaudą ir t. t Meškaus 
kui. atrodo, toks laikotarpis nėra 
egzistavęs. Paprastas kaimietis tuo 
laiku suprato, kad graždankos įve
dimas yra nukreiptas ne prieš ką 
kitą, kaip prieš pačių lietuvių kal
bą. nes vyriausias Muravjovo po
litikos tikslas ir buvo Lietuvos 
surusinimas ir supravoslarinimas, 
ir čia, kaip kan. A. Steponaitis 

“rusų valdžia ir sutiko di-—___ ________  — tai knibi- Gudija.
nėjimasis po nereikšmingas smulk- džiausį pasipriešinimą” (Tėvynėje 

• -* .............................. ir pasauly, 44 psl.).
Tegu dabar skaitytojas pats pa

sidaro išvadą, ar geriau rėkti pa
galvojus, ar negalvojus, ar iš rišo 

I patylėti.
ma.

menas, kurios gali būti vienaip ir 
kitaip sprendžiamos. Visas knygos 
vertinimas kvepia pastangomis ją 
nuvertinti. Tegul pastarąjį teigimą 
pailiustruoja ši citata:

"Vėliau autorius teigia, kad po 
1863-64 m. sukilimo Rusija skau
džiau nubaudė lietuvius, negu ki
tų tautybių asmenis, bet tai ne
atitinka istorinei tiesai, nes Rusi
jos valstiečiai buvo atleisti iš 
baudžiavos be žemės, o lietuviai 
valstiečiai gavo žemės." Iš tikro 
Meškauskas kalba apie dalykus, 
kuriuose nieko nenusimano. Ru«ai 
1863 m. sukilime nedalyvavo, tad 
ir palyginimo su jais būti negali. 
Lietuva buvo sunkiau nubausta už 
dalyvavimą sukilime, negu Lenki
ja. Parapijinių ir vienuolyno mo-

Mūsų 
prastai sunkiose gyvenimo ir kūri
mo sąlygose, savo kūrybinio dar
bo nenutraukia. Tautinė kūryba 
nesilpsta. Kūrėjai rodo didvyriško 
pasišventimo. Tai kelia nusistebė
jimo Ir pasigerėjimo, šiuo atžvil
giu mūsų tautinės kultūros kūrė
jai prilygsta draudžiamųjų laikų 
lietuviškos kultūros kūrėjams. 

M. Krupavičius

I

toriai nesugadino eiliuotos pa
sakos ritmo nei rimo; blogai 
sukirčiuodami žodžius. Mažytės 
smulkmenos buvo tik atsitikti
nės. šiaip ar taip — spektaklis 
buvo kitoks, negu kiti, o tai 
yra mūsų teatralų neužgęstan- 
čio kūrybiškumo liudijimas. Da

bar tenka laukti kitos grupės 
“Gatvės vaiko” pastatymo, ku
ris įvyks sausio mėnesį.

Būk savo valios šeimininku ir 
savo sąžinės tarnu.

Maria von Ebner Eschenbach
Mokslas be sąžinės tėra tik sie

los griuvėsiai. — Fr. Rable

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
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VIENIŠAS NAMAS
Danute Bindokieaė

Tai buvo paprastas, kaimiš
kas namas. Dviaukštis, baltas, 
su netvarkingai pridurtu prie
angiu. Virtinės tokių pastatų 
pralėkdavo pro mano automo
bilio langus dažnų kelionių me
tu. Tačiau šis patraukė žvilgs
nį savo neišbaigtumu. Tarsi pie
šinys, nekantraus vaiko pradė
tas popieriaus lapo viduryje. 
Tik namas, daugiau nieko. Jo
kios tvoros, krūmelio, net lau
kinės gėlės nelingavo kieme. 
Norėjosi imti pieštuką ir nu
brėžti keletą medžių iš šalių, 
net jaukią dūmų juostelę iš ka
mino išrangyti. Namas apleis
tas nebuvo, tik toks vienišas, 
tarytum išvytas iš kitų sody
bų tarpo.

Pravažiuodama jį, nejučio-, 
mis sulėtindavau automobilio 
greitį, kartai# staptelėdavau pa
kely, atidžiai ieškodama atsi
skyrėlyje gyvybės ženklų: te
levizijos antenos ant stogo, vė
jo šokinamų skalbinių kieme, 
vaiko veidelio, prisiplojusio prie 
lango. Man buvo smalsu ir įdo
mu, kas nutiko buvusius šio 
namo gyventojus. Dažnai, net 
grįžusi į miestą, prisimindavau 
aklą langų blizgėjimą saulėly
džio raudonume.

Buvo Kūčios. Diena garsi 
dar iš mamyčių ir tėvukų gir
dėtais stebuklais. Sėsdama už 
vairo, troškau, kad nors šian
dien tuštieji langai sumarguo
tų gėlėtomis užuolaidomis ir 
nuo takelio būtų nudulkintas 
sausas sniegas.

Išsiruošiau namo anksti. Sku
bėjau. kiek tik įstatymai leido. 
Tačiau tamsa pav’jo, nė pusiau
keles neprivažiavus. Akimirką
saulė braidžiojo žiemos pabal- mobilių, tačiau žinojau, kad jie 
tintais arimais, kitą — pasken- nesustos. Ypač naktį. Nenoro- 
do tamsių debesų tvane.

Viena keliauti buvau pripra
tusi. Automobilio viduje viešpa
tavo jauki šiluma, radijo apara
tas skleidė kalėdiškas melodi
jas. Kai kurios jų švaistėsi ne
rūpestingai, lyg jaunuolių bū- 

kitos slinko lėtai, traukda- 
su savimi prisiminimų gi- 
Pakelės sodybų langai že- 
vaivorykštinėmis eglaičių

Žiema Nuotrauka Vytauto Maželio

ko purviną apsiaustą. Žmonių vo laimė dalyvauti, būtinai pa
buvo pilnas kambarys. Jaunesni 
bei senesni maišėsi nušvitusiais 
veidais, baigė paskutinius pasi-

čiukė ir į mano saują įspraudė 
mažą, apvalią dėželę.

— Atnešiau jums Kalėdų do
vaną, — nedrąsiai sušnabždėjo.

Sujaudinta atvožiau skrynu
tę. Mėlyno aksomo minkštume 
pūpsojo žvaigždės pavidalo sa
gutė, nusagstyta smulkiais per
liukais.

—Norėčiau tau taip pat ką 
dovanoti, — tariau įsismeigda
ma dovanėlę į suknutės apikak- 
lę. — Rytoj, kai grįšiu į ma
šiną, gal ką tinkamo atrasiu.

Mergytė nusišypsojo pusiau 
šelmiška, pusiau paslaptinga 
šypsena, kuria pasižymėjo visa 
šeima, ir nustriksėjo laiptais 
aukštyn.

Mėginau prisnūsti. Tačiau 
miegoti nesisekė. Netrukus 
kažkas ėmė belsti į langą. Ne
atsimerkdama laukiau, kol ku
ris namiškis atsikels. Vėl koks 
nelaimingas pakeleivis pagalbos 
ieško. Beldimas nesiliovė. Pro
tarpiais girdėjau bešaukiantį 
vyrišką balsą. Nutariau nesi
kelti. Aš čia svetima, tegul šei
mininkai eina. Užmerktas blaks- 
t:enas badė 
las virpėjo 
žiu.

— Mušk
Gal negyva... 
dau žodžius.

— Kas negyva? — nusigan
dusi pakėliau galVą.

K:ūtojau savo automobilio 
sėdynėje, apsikamšiusi apsiaus
tu, o per langą švietė kišeninė I 
lemputė ir žvelgė dviejų susi
rūpinusių policin:nkų veidai. 
Nesusivokdama prislinkau ir 
pravėriau langą. Vyrai tylėjo, 
vis tebestebėdami mane.

— Linksmų švenčių, — pa- į 
sakiau, nežinodama, ką pradėti į

— Ačiū Dievui... Manėm, kad 
kokia nelaimė tamstą ištiko. 
Niekaip negalėjom prižadinti.

Aš vis nesupratau, kaip 
tekau atgal į mašiną, bet 
siaiškinti reikėjo.

Automobilis sumanė

įkyri šviesa, o stik- 
nuo nekantrių dū-

langą, visai nejuda
— aiškiai išgir-

Teilhard de Chardin idėjos

pirm. P. Maldeikis ir 
kun. V. Bagdanavičius,

idėjas skaitė kun. J. 
S.J. Klausytojus pre- 
supažindino su T. de 
gyvenimu. Toliau se- 

minčių dėstymas, 
medžiagos evoliuci-

Lietuvių Katal. Mokslo Aka
demijos Chicagos židinys turė
jo susirinkimą gruodžio 16 d. 
Jaunimo Centre. Susirinkimo 
pradžioje išrinkta židinio val
dyba: 
sekr. 
MIC.

Paskaitą apie Teilhard de 
Chard.n 
Kubilius, 
legentas 
Chardin
kė Chardin 
išeinant iš 
jos ryšium su dvasinėmis ap
raiškomis, 
į kosminę vienumą, kur tos vi
satos Kūrėjas yra didysis vei
kėjas, 
kad 
ypač jaunimas, minėto moksli
ninko asmeniu ir mintimis yra 
labai susidomėję.

Susirinkimo dalyviai paste
bėjo, kad Chardin filosofinės 
mintys neturi sisteminio vienu
mo ir neduoda iškeltųjų 
simų sprendimo, o tik

vedančiomis visatą
I

Diskusijose išryškėjo, 
lietuviškoji visuomenė,

klau- 
įveda

žmogaus mintį į painų antropo
loginės evoliucijos kelią. Kai 
kurie taip pat pastebėjo, kad 
Chardin filosofija orientuojasi 
panteizmo 
linkme.

ir panpsichizmo

Teilhard de Chardin, S.J., bu
vo iabai religingas ir aukštos 
mokslinės bei dvas.nės kultū
ros žmogus. Jis neturėjo savo 
mokslinėje veikloje opozicijos 
kaip geneologas ar paleontolo
gas, bet susilaukė didelių prieš
taravimų, kai pradėjo liesti sa
vo raštuose filosofinius ir teo
loginius klausimus, 
daiktas, kad daugeliu 
i s buvo nesuprastas, 
duodamas filosofinės
negalėjo savo naujų minčių ar 
gal tik spėliojimų nušviesti nau
joje šviesoje, kuri savo esme 
turėtų būti tik naujas prisitai
kymas pr e apreikštosios švie
sos.

Galimas 
klausimų 
nes. ne- 

sistemos,

Kun. J. Kubilius, S.J., apie 
Teilhard de Chardin žada spau
dai duoti platesnę informaciją.

Ernst Barlach Rašantis Pranašas (medžio raižinys

likdavom vietą prie stalo ir šir
dyse.

Jie klausėsi giliai susikaupę, 
ir jaučiau, kad suprato. Man 
buvo lengva išsipasakoti visą 
sielvartą, pasisemti ramybės iš 
šitų svetimų žmonių užuojau
tos.

— Mes taip pat stengiamės 
susirinkti Kūčių vakare, — iš
tarė laibas jaunuolis mėlyna 
lakūno uniforma pasipuošęs.

— Niekas netikėtų, iš kokių 
vietų kartais tenka atvykti, — 
prašneko kažkuri mergina, ir 
visi nusišypsojo, tarsi jiems 
vieniems tesuprantamą juoką 
išgirdę.

— Ar jums 
Kūčių stalo šį 
rėjo sužinoti 
gaič ūkė. visą
mane žibuoklinėm akim.

— Žinoma, paliks — nurami
nau mergytę ir susimąsčiau. 
Prie mano tėviškės Kūčių stalo 
bus tik mama ir daug tuščių 
kėdžių.

Gerieji žmonės nenorėjo nei 
girdėti apie kelionės tęsimą 
nakčia Paguldė ant sofos, ža
dėdami ryte automobilį sutvar
kyti. Kai namas užsnūdo, laip
tais tylutėliai atslinko mergai

barių langus žadėjo papuošti 
gruodžio šaltis.

Savo vienatvę paprastai ne
šiau išdidžiai, lyg ryškią vėlia
vą parade. Pati ją drauge bu
vau pasirinkusi. Tačiau riedėda
ma Kūčių vakaro sutemose, tu
rėjau garsiai perskaičiuoti vi
sas savo gėrybes bei džiaugs
mus, kad nepasiduočiau grau
duliui.

Didžiosios šventės tik šei
moms sukurtos. Lyg margose 
reklamose. Tėvas, motina, an
geliškų vaikų būrelis. Gal dar 
močiutė nuošaliau, melsvai pa
dažytais plaukais... Ir dovanos! 
Kiekvienam atskiras ryšulių kai 
nas. Tarytum ne šeimos ribose 
dovanos visai neįmanomos.

Mintys veja viena kitą, kai 
kurias net garsiai išreiškiu. Juk 
niekas negirdi. Tačiau, rodos, 
visko negana Kūčių vakare. 
Prakeiktas sentimentalus įpra
timas! Būtinai reikia balto sta
lo su plotkelėmis ir mielais vei
dais aplinkui.

Svajas nukerpa įtartinas ma
šinos ūžimas. Motorai man ne
įspėjama mįslė. Tačiau mažiau
sias garso pasikeitimas automa
tiškai įsminga į ausis. Prie vai
ro ėmė mirkčioti žalios ir rau
donos šviesiukės. Automobilis ruošimus šventėms. Mane su- 
duso lyg kampininko arklys, pažindino su visais — marčio- 
kopdamas į kalniuką Vos sus- nūs, žentais ir anūkais, Ursi 
skubau pasukti į pakelę, moto- būčiau buvusi seniai laukiama, 
ras užsikosėjo, suvirpėjo ir nu- Sodino prie židinio, rūpinosi, 
tilo. Veltui sukau raktą ir spau- ■ klausinėjo, jog netrukus pamir- 
džiau visas papėdes. Atsidaryti šau, koks reikalas čia buvo ma- 

' . i

Neįsivaizdavau tinkamesnių 
namui. 

zt Visi tokie judrūs, linksmi. At
rodė laimingi, būdami vienoje 
pastogėje.

— Kiekvienas svečias Kūčių 
vakare yra Dievo siųstas —- pa
sakė seniausias šeimos vyras, 
kai drovėjausi sėsti prie bendro 
sUlo — nuodėmė išleisti nepa
mylėjus...

Mano motina Uip sutikdavo 
pakeleivius. Ne tik šventėse, vi
suomet. Negalėjau dabar palikti 
jaukios šviesos ir išeiti tik nau
jais prisiminimais nešina. Pa
silikau svetingoje šeimoje.

— Netikėtina man dovana 
Kalėdoms matyti šį namą taip 
jaukiai nušvitusį — išdrįsau pa
sidalinti savo džiaugsmu. — Kar 
tais 
kas 
vau, 
taip 
nesirūpinti.

Seimininkai susikeitė žvilgs
niais.

— Tikrai namas neužbaigtas
— vėl prabilo seniokas, tarsi 
svarstydamas, ąr verta sakyti.

— Atvežtas iš kitur. Juk te
ko matyti namus pervežant, — 
aš tik palingavau galva, o vy
ras lėtai kalbėjo toliau. — Ki
ti pastatai turėjo būti vėliau 
atvežti. Visa šauni sodybą, ma
čiusi daug šviesių ir jučdų die
nų. Naują kelią bevedant, reikė
jo pasitraukti į šalį. Visa kita
— liūdna istorija. Atrodo, kad 
naujoji vieta buvo nelaiminga. 
Šeimą užgriuvo visokios bė
dos... — netikėtai šeimininkas 
nusijuokė ir pasuko kalbą kita 
linkme — Neapsimoka gadinti 
malonios švento vakaro nuotai
kos.

— Tūkstančiai žmonių pra
švilpia naujuoju keliu ir nepas
tebi — švelniai prabilo šeiminin
kė — Tur būt pati irgi esi vie
niša?

— Tik Kūčiose — prisipaži- j 
nau. Reikėjo gi kam nors pa
sakyti. i

— Mano tėviškėj buvo tradi
cinė Kūčių vakarienė. Su dvyli- ■ 
ka valgių, šienu po staltiese ir1 
plotkelės laužymu. Susiburdavo 
visa šeima. Jeigu kam netekda- ’ J. MIELIULIS

mašinos priekį ir pažvelgti į vi- ne atvijęs.
dų neapsimokėjo: vielos, įtaisai
bei dažytas metalas man nieko gyventojų vienišajam 
nereiškė.

Pro šalį nukaukė pora auto-

rys, 
mos 
jas. 
rėjo
šviesomis. Gerų švenčių linkė
jimais puošėsi net stogai ir ru
dens nupešiotų krūmų šakos.

Skubėti nereikėjo. Niekas ne
laukė su tradicine Kūčių vaka
riene, susirūpinusios akys nese
kė pravažiuojančių mašinų švie
sų. Pilkasis mano katinas tik
riausiai snaudė sofos kampe, pa 
virtęs minkštu kamuoliu, o kam a i .

Garsu..k Leonardo da Vind pa* 
veikalas “Mon» Liaa”, tapytas 
prieš 456 metus, bus išstatytas Į 
tris savaites, pradedant sausio 8, 
Tautinėje Meno Galerijoje Wa- 
shingtone. Paveikslo “namai" yra 
Louvre muziejus Paryžiuje. Šitas 
Mona Lisa vizitas buvo išprašy
tas ponios Jacųueline Kennedy iš 
prancūzų kultūros ministerio 
Andre Malraux. Iš Waahingtono 
paveikslas dar bus nuvežtas ir1 
New Yorkan. Eina pasitarimai pa
rodyti jį ir Chicagos Meno Insti
tute.

mis išsirangiau laukan. Pralėk
damas vėjas nurito nuo galvos 
naują skrybėlaitę ir išskėtė ap
siausto skvernus lyg burę. O- 
ras kvepėjo drėgme ir pūvan
čiais lapais, o žemę dengė plo
nas sniego sluoksnelis.

į Turbūt dar niekam mašina 
nesugedo prie pat benzino sto
ties. Bent manoji šios tradici
jos laužyti nesiruošė. Veltui mė
ginau peržvelgti tamsą, pagal
bos nebuvo matyti. Nepavyko 
nei apylinkės atpažinti, nors 
šiuo keliu važiavau daug kar
tų. Tolumoje spinksėjo šviesų, 
žiupsnelis, bet jas nuo manęs 
skyrė daugybė griovių, tvorų 
ir arimų. Buvo šlapia, šalta ir 
šiurpu. Keliu tebezvimbė laimin
gesnieji, tačiau gerųjų sama
riečių neatsirado nei Kūčių va
kare. Buvau belendanti atgal į 
automobilį, kai akis patraukė 
ryškios šviesos pluoštas. Lyg 
jaukus švyturys žiemos nakty. 
Nustebau, anksčiau nepamačiu
si. Namas stovėjo visai netoli 
kelio, apatiniuose languose aiš
kiai įžiūrėjau puoštos eglai
tės spindėjimą. Užrakinusi ma
šiną, patraukiau tiesiai per pa
kelės griovį. Vanduo buvo be
veik nepakenčiamai šaltas, bet 
tie žmonės juk turės telefoną, 
gal *ir puodelį karštos kavos Kū 
čių vakaro pakeleivei. Namo si
luetas atrodė kažkaip pažįsta- 
maą. Toli atsiskyręs nuo kitų 
sodybų, tarsi paklydęs snieguo
tuose arimuose. Nejučiomis pas
partinau žingsnius, beveik bal
su sušukdama iš džiaugsmo. 
Be-abejonės, tai buvo mano vie
nišasis namas! Tik dabar jis 
neatrodė liūdnas. Skleidė švie
są, muziką ir juoko garsus. Ma
tyt prieš pat Kalėdas kažkas 
jį nupirko, papuošė ir pripildė 
šilumos. Nebereikės daugiau rū
pintis. pravažiuojant.

Durys atsivėrė, dar nespėjus 
nei piršto prie skambučio pa
kelti. Linksmi balsai pakvietė 

i vidun, draugiškos rankos nnvil-

visai nereikšmingas daly- 
galvon įsminga. Spėlioda- 
kas jį statė, dėl ko paliko 
neužbaigtą. Dabar galėsiu

I

pa- 
pa-

J* •

paliks vietą prie 
vakarą? — no- 
garbanota mer- 

vakarą sekusi

Ka
lėdas pakelėj švęsti, — mėgi
nau juokauti, nes vyrai atrodė 
taip skausmingai rimti.

— Ar nebijo jot viena naktį 
vidury laukų — teiravosi vie
nas, o antrasis tuo tarpu išsižio- 
dino mašiną ir rūpestingai stu
dijavo vidų.

— Aš čia nesėdėjau visą nak
tį. — linksmai atsakiau. — Kū
čias visai maloniai praleidau. 
"""Policininkas atidžiai į mane 
nažvelgė.

— Buvau užėjusi į aną namą atėjo ir antrasis, šluostydamas 
pagalbos ieškoti, — parodž;au alyvuotas rankas į baltutėle no- 
ranka. — Labai malonūs ir vai- sinę. Mano pasakojimo jie iš-

šingi žmonės. Beveik džiaugiau
si, kad automobilis sugedo.

Namas stūksojo priešaušrio 
pilkume ramus ir apsnūdęs. Šei
mininkai tebemiegojo, nes nei 
viename lange nespindėjo žibu-
ys.

— Panele, tas namas yra vi-
•;ška tuščias, — švelniai pa
stebėjo policininkas, vis nenu
leisdamas akių.

Buvo tuščias, — pataisiau. ma Atrodė, kad niekaip nera-
— Tur būt prieš šventes įsi- gįme logiškos išeities ir žiūrė- 

Didžiulė, linksma šei

klausė kantriai iki galo, tada 
liūdnai pakraipė galvas.

— Vakar mes patys prikalė
me prie durų užrašą, kad na
mas bus nugriautas. Nupirko 
senų lentų parduotuvė. Geras 
dar ir tvirtas buvo, gaila...

— cavininkų gyvų nėra. Kaž
kokios ten nelaimės juos išti
kusios.

Dabar aš spoksojau netikėda-

kraustė.
ma.

Vyras
Man ėmė darytis pikta. Nekant
riai pradėjau pasakoti visus 
nakties įvykius. Pasiklausyti

neatrodė įtikintas.

ATOMINĖS KALĖDOS (aliejus)

vi-

be- 
at-

sime vieni į kitus visą Kalėdų 
rytą. Pirmieji atsigavo polici
ninkai. Jiems visokių istorijų 
išgirsti tenka. Paaiškinę, kad 
mano automobilis buvo parodęs 
tik mažą kapryziuką ir dabai* 
yra pasiruošęs klusniai tarnau
ti, vyrai atsisveikino. Aš tebe
sėdėjau nejudėdama ir žiūrėjau 
į vienišą namą. Betekanti sau
lė atsargiai palietė nuogus lan- 
gufe. Pati galėjau matyti, kad 
namas buvo tuščias, kaip 
suomet.

— Sapnavau, — sušukau 
sigraibstydama kokio nors 
sakymo.

Man reikėjo judėti, kol maši
na tebeveikė. Parvažiavusi tu
rėsiu laiko galvoti. Išsitraukiau 
mažą veidrodėlį, besiruošdama 
kiek apsitvarkyti. Nenorėjau 
grįžti į miestą susipašiusi. Ma
no žvilgsnis pirmiausiai užkliu
vo už suknelės apikaklės. At
sargiai, virpančiais pirštais iš- 
segiau mažąją žvaigždės pavi
dalo sagutę. Ji buvo tikrai su
maniai pagaminta, o perlų bur
buliukai neabejotinai tikri. Stai
ga šventiškai nusiteikusios sau
lės spindulys palietė sagutę 
mano delne ir ji ištiško visomis 
vaivorykštės spalvomis. Toks 
"at jaukus spindesys atsimušė 
baltojo pakelės namo languose, 
tarsi anos linksmosios šeimy
nos nusišvpsojimas Man dau
giau nebebuvo svarbu, sapnui 
ar tikrovei priklausė naktiniai 
nuotykiai Saulėtekio nuglosty
tas sniegas švietė lyg baltos 
žiežirbos, ant pakelės tvoros 
grakščiai nutūpė varna. Vieš
paties Gimimo Diena budo 
skaidri, nesutepta ir kupina ra
mybės.
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EARTH AT
VENUS PASS

Ar lituanistinės mokyklos yra vien patogi žaidimų vieta?

LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOJU S^GOS SKYRIUS

Tadas Mickus, Los Angeles

VENttS IT

EARTH 
AT LA9MCH 
466.27‘62 O

I
>

Spaudoje tilpo gana stiprių regėti, kad daugelis vaikų ne- 
straipsnių dėl kai kurių lietu
viškų parapijų nejautrumo lie
tuvių kalbos mokymui bei šeš
tadieninių mokyklų nemokėjimo 
prisitaikyti prie jaunimo dva
sios.

Viskas lietuviška — tik 
maldaknygės angliškos... 

Prieš kritikuojant parapijas 
ir mokytojus, reikėtų lietuviams 
tėvams pirmiau perkratyti sa
vo tautinę sąžinę ir pažiūrėti, 
gal kokia dulkelė ir tenai tebe
tūno. Pavyzdžiui — gausioje ir 
didėjančioje lietuvių kolonijoje 
Los Angeles mieste yra visos 
geriausios sąlygos. Šv. Kazimie
ro parapija duoda moderniškas • 
patalpas ir seselės moko vai
kus lietuviškai melstis. Taigi 
puiku, sekmadienį yra grynai 
lietuviškos mišios, puikus Bud- 
riūno choras, solistai — viskas i 
lietuviškai ir neblogiau, kaip 
Jėzuitų koplyčioje Chicagoje. 
Bet pažvelkime į savo kaimyną 
ir jo vaikus tokių pamaldų me
tu Jo vaikai daugumoje varto 
angliškas maldaknyges. Lietu
viškų juk yra. Bet jos jau ne
labai madoje.

Jau nesuprantama lietuviškai
Arba vėl — po šeštadieninės 

mokyklos pamokų pabyra 
krykštaudami mažiukai Vienas 
iš jų pribėga prie inteligentiš
kai atrodančios ponios. Mano 
nustebimui — mamutė prabyla 
į tą vaikutį angliškai. Neišken
tęs paklausiu, kodėl ji leidiža 
savo vaiką į tą mokyklą? Jei 
namie šnekama angliškai, kam 
gi leisti vaikus į šeštadieninę 
mokyklą? Užklaustoji atsako, 
esą, vaikams naudinga pasižais
ti, kai čia mokykla visai pašo
nėje. Atseit, patogi baby sitting 
įstaiga. O mokyklos vedėjai šo
kant ratelį su vaikučiais teko

suprato, ko ji iš jų nori. Keli 
iš auklėtinių net drąsiai pareiš
kė, kad jie nieko nesuprantą 
ir prašė mokytojos paaiškinti 
angliškai.

Nenuostabu, kad tai moky
tojai trūko kantrybė ir ji pik
tokai riktelėjo, jog čia kalbama 
lietuviškai ir “jei nesuprantate 
lietuviškai, galite -eiti sau na
mo”.

Bet ar tik mažutėliams to
kie žodžiai taikytini?

Tėvams labiau reikia diržų

Piktas žodis labiau taikyti
nas tėvams, kurie atveda vai
kus čia tik pasižaisti. Argi ši
tam buvo tos mokyklos steig
tos ir ar tam aukoja savo jė
gas ir asmenišką laiką idealis
tai tų mokyklų mokytojai? .

Ar nereikėtų tokiose mokyk
lose kreipti dėmesį labiau į ko
kybę, o ne j kiekybę. Būtų džiu
giau matyti vietoje 60 vaikų 
gal tiktai 20. bet tik tokius, ku
rie ir mokykloje tarp savęs kal
bėtų savo kalba, nes taip na
muose yra išauklėti.

Niekas šiais žodžiais nenori 
■ viešai niekinti tokių tėvų, ku- 
• rie nusprendė, jog jų vaikams 
bus geriau kalbėti vien tik ang
liškai, lietuvių kalbai skiriant 
tiktai vargdienės vaidmenį. Gal 
jie jaučiasi “teisūs”, manydami, 
kad jų vaikams lietuvių kalba 
nesvarbi. Tai yra jų laisvas pa
sirinkimas Tačiau tokie netu
rėtų sunkinti ir taip nelengvą 
tų mokyklų darbą.

Na, bet kur kitur rasi tokią 
pigią “baby sitting”, kai šeš
tadienio rytais mamytėms rei
kia krautuvėse apsipirkti. Ver
ta net rizikuoti “svetimo ak
cento” pasisavinimu mažiesiems 
amerikoniukams.

I

• Kanauninko Mikalojaus 
Daukšos, pirmojo Didžiosios 
Lietuvos autoriaus, 350 metų 
mirties sukakties atminimas, 
kurį ruošia Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, bus ateinan
čių metų vasario 16 (Daukšos 
mirimo dieną) Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj. Atminimo pro
gramą atliks Instituto studen
tai. Šios sukakties proga tam 
išmintingajam gimtosios kalbos 
gynėjui pagerbti Institutas, jo

i

I
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Turtas $82,000,000.00

Dvi automobi

Ižams pastatyti

patogumui

ŽEMIAUSIU
NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

Fifth $3J8

Fifth .79
BUTON IMPORTED ITALIAN 

DRY OR SWEET VERMOUTH

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
GERMAN BRANDY’

CANADA HOUSE IMPORTED 
fANAIMAN WHISKEY

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P. _

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
BRANDY
i

$4.79
LMPERIAL NAPOLEON BRAND FRENCH

BRANDY Fifth $2-98

$4.89
’IANDOCREMA (G OLD DROPS) IMPORTED

WINE. , Fifth $-g 98

Q|Z I S E L F
VSERVICE

Liquor Stor
5515 S0. DAMEN AVE ALL PHONES WA 5-8202

DECEMBER — GRUODŽIO 13, 14, 15 D. D.

$3.39
CHORALU IMPORTED CREME DE CHOCALATE

LIQUEUR Fifth $^.98

NEW YORK STATĖ CHAMPAGNE PINK
CHAMPAGNE OR SPARKUNG 
BUEGUNDY Fifth $-j,69

SOUTHERN COMFORT UQUEUR
100 Proof

-N| LAUNCH VENUS AT 
ARRIVAl 
OEC.M.62

Viršuje satelitas Mariner IL kuris, praskridęs pro .Venerą, dabar skrieja orbite aplink saule. Apačio
je parodama Žemės. Veneros ir satelito pozicijos rugp. 27 d., kada satelitas buvo iššautas.
----------------------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------- 1_______________________________________________________________________

TAUPYTOJAMS!

rėmėjų padedamas, atskiru lei- r * * _ “ -_ _____
diniu išleidžia tą garsiąją bauk- bos atlasas. Gruodžio 3—i dd. 
šos “Postilės” prakalbą, gimto
sios kalbos apologija vadinamą. 
Šis leidinys bus reikšminga ir 
konkreti lituanistinio švietimo 
bei tautinio auklėjimo priemo
nė visų laipsnių lietuvių mokyk
loms. organizacijoms, šeimoms. 
Šiam sukaktuviniam leidiniui

• Planuojamas lietuviu kal-

Vilniuje, universitete, įvyko 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
kalbos istorijos ir dialektologi
jos sektoriaus pasitarimas. Be 
mokslininkų, dėstytojų, studen
tų, pasitarime neišvengiamai 

____  dalyvavo ir... svečiai iš Mask- 
išleisti kun. Benediktas Sugin- vos, Rygos, Kijevo. Pranešimus 
tas paskyrė 200, o Vilniaus apie medžiagos rinkimą lietu

vių kalbos atlaso pirmajam to
mui padarė instituto darbuoto
jai K Morkūnas, A. Vidugiris, 
B. Rokaitė, A. Sabaliauskas

tas
Krašto Lietuvių S-gos Chicagos 
skyrius 50 dolerių. Leidinys 
spaudai jau paruoštas. Jis pa
sirodys atminimo dieną.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

linkime mūsų taupytojams 

ir draugams

4% % pelnas 
ant visų investav. sąskaitų. 
Federalinės Valdžios apdra ' 
da iki $10,000.00.

CONTINENTAL 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
1642 W. 47th St. Tel. YArds 7-0145

V. P. PIERZYNSKI, .prez.
LORAINE BECZAK, sekr.-ižd.

f

NAMAMS

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėuesiuius mokėji* 
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

PASKOLOS 
NUOŠIMČIU

IP G. L (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7.500.000.00

ketvirtad. nuo 9 vai.

Pinigai p&ditl 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

d.

% 

r#

STANDARD
IEDERA ‘INGS

AND LOAN ASSOCIATION pr—į
192 Archer A/enue®| Chicago 32 Illinoisį|

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
VISIEMS SKOLINTOJAMS

UNIVERSAL
Savings and Loan Ass'ri

1800 So. Halsted St.
Telef. HAymarket 1-3070

•

Linkėjimai nuo
ALGIRDO

ir
ALDONOS 

BRAZIŲ
AL’S HILL TOP LOUNGE

8514 S. Roberts Rd.
OAKLAVVN, ILL

Tel. GArden 2-9561

J

l n

Šv. Kalėdų ir Nauj u Metu proga
CHICAGOS NAŠLIU KLUBAS

sveikina visus lietuvius!
I

I
I 
I

e —
b " ~~ -----------------Nh

I

Linksmų Kalėdų ir laimingų 1963 Naujųjų 
Metų linkime visiems savo pažįstamiems, 

draugams ir kostumieriams
HELEN ir ALBIN RUDINSKAI

I4th Street Club
4837 W. 14 St., Cicero 50, III.

Tel. T0wnhall 652 6484

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

VLADAS B.’BIKULČIUS
LIETUVIŠKOS UŽEIGOS SAVININKAS

4845 W. I4th St. Tel. OL 6-1355, Cicero 50, III.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Klientams, Draugams ir Pažįstamiems Linki 

CICERO LIŲUOR HOUSE, PACKAGE & BAR SERVICE 
4916 Weat 14th St. Tel. TOwnh*ll 3-9518

S. BALUTIS ir S. NORKUS. Savininkai

J
KALfiDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA VISUS 

GEROS VALIOS LIETUVIUS SVEIKINA
CHARLES GENIS

INSURANCE BROKER — NOTARY PUBLIC 
Ofisas Namų

4917 W. 14th Street 1611 So. 49th Ct.,
TeL TOvnhall 3 6169 Cicero 50, III.
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M. Šileikis Šv. Prokopijaus bažnyčia žiemą (aliejus)

Paskolo*. perkant namus, daromom ilgiems terminams 

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais iisimokėjimaia.

Dėl infcrmacijy, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, UI. Vlrginia 7-7747

i

kandidatai 
ir J. 
dar dalyvavo:

A.

K.
Pet rauskas. 

K.
Staskevičiūtė,

P. Kubertavi-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Visiems Lietuviams Linki

BUCO DARŽAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 22 d.

J

5

kinimo naktys”. Už apsakymą 
anuomet jis gavęs premiją. Tik 
aname apsakyme nepilnaprotis 
Ignelis buvo kankinamas ne 
okupantų — vokiečių, bet... 
okupantų — bolševikų. Dabar 
per “Tiesą” jos skaitytojai šau
kia, kad, girdi, daugiau netikė
kite J. Šukiu ir prašo daugiau 
neskelbti šio autoriaus kūry
bos. Gi tikrumoje šitas skan
dalas rodo, kaip fašistinės ir 
komunistinės sistemos yra pa
našios. Belieka tik veikėjų pa-

• Dailininkė ir orientaliste 
Bronė Jameikienė kviečiama 
Azijon. Dail. Bronę Jameikienę 
Azijos Fondas (The Asia Foun- 
dation) Hong Konge sekan
tiems mokslo metams kviečia 
ciklui paskaitų Oriente: Luk- 
now ir Delhi universitetuose, 
Indijoje, Chu Hai, United ko
legijose ir Hong Kongo uni
versitete, Hong Konge, ir moks
linėse institucijose — Siame, 
Indonezijoje, Formozoje ir Ko
rėjoje. Dailininkė šiuo metu, 
ruošdamasi toms paskaitoms ir vardes pakeisti, o šiaip visa ki- 
savo individualiai parodai Girna ta tinka abiem.
galerijoje, pildo skaldyto stik
lo vitražus Šv. Pranciškaus li
goninei, Chaminade kolegijai 
(Honolulu mieste) ir gydytojų 
kabinetams bei privačioms re
zidencijoms Havajų salose.

• Maironis paminėtas Urug
vajuje. Maironio 100-sios gimi
mo metinės, Lietuvos Pasiunti
nybės Urugvajuje rūpesčiu, pa
minėtos Montevideo mieste. 
Akademijoje dalyvavo apie 200 
įvairių tautybių atstovų. Mai
ronio kūrybos ištraukas dekla
mavo Laimutė Graužinytė, B. 
Žukauskaitė ir M. Miniauskaitė. 
Šiuo metu, praneša “Argentinos 
Liet. Balsas”, Montevideo mies
te gyvena apie 8,000 lietuvių.

• Literatūros ir meno sky
rius valstybiniame archyve Vil
niuje. 1961 m. Lietuvos centr. 
valstybiniame archyve Vilniu
je įsteigtas Literatūros ir me
no skyrius, kurio uždavinys — 
rinkti ir saugoti poetų, dailinin
kų, muzikų, aktorių, kino ir 
teatro režisierių, kultūros vei
kėjų kūrybą (rankraščius, gai
das, memuarus ir kt.). Esą, 
renkamas ir praeities kūrėjų 
palikimas.

• Piktas plagijatas Lietuvo
je. “Pergalės” žurnalo 11 n-ry 
paskelbtas Jono Šukio apsaky
mas “Nušovė liepos mėnesio 
vakarą”. Autorius pasakoja 
apie hitlerinius laikus, apie su
imtųjų kankinimą, tardymą ir 
kt. Dabar “Tiesa” 284 n-ry at
skleidžia nemalonią tiesą: J. 
Šukys esąs “veidmainis”, nes 
jis. tik nežymiai pataisęs. “Per
galėje” paskelbė savo apsaky-I 
mą. vokiečių okupacijos metais, 
1943 m, atspausdintą “Savai
tės” žurnale, pavadintą “Kan-

%
i

Ramybe, tyras džiaugsmas teviešpatauja Kalė
dų Šventėse ir Naujuose 1963 Metuose te išsipildo 
visi norai, siekimai visiems mūsų klubo esamiems 
ir būsimiems nariams, dienraščio "Draugo" perso
nalui ir visiems meškeriojimo - medžiojimo sportą 
pamėgusiems lietuviams.

Willow West Inn & Picntic Grove 
RICHARD A. BUTCHAS IR MARY BUTCHAS 

83rd St. & Willow Springs Rd.
Willow Springs, Illinois
----------------------  -----------?

vaduotojai — J. Siparis ir A. ' 
Sutkus, nariai — P. Vosyliūtė. 
J. Jovaišaitė, P. Pinkauskaitė, 
A. Sodeika, 
Jurašiūnas 
Susirinkime 
Petrauskas,
A. Vainiūnaitė, 
čius, J. Mažeika, V. Lietuvaity- 
tė, P. Baravykas ir kt.

• V. Sirijos Gira ir jo nau
jasis romanas. Po sukritikuoto, 
1960 m. “Pergalėje” atspausdin
to romano “Voratinkliai drai
kės be vėjo”, Vyt. Sirijos Gira 
parašė naują romaną, vos per 
100 psl. ir jo pirmąją dalį “Per
galės” žurnalas paskelbė 11 n- 
je. Autorius vėl vaizduoja ligo
ninės aplinką ir herojaus —Jo
no Raubos, pergyvenimus karo 
metu ir atsidūrus Vakaruose 
(pasakojama ligonio kliedėji
mo, prisiminimų formoje). V. 
Sirijos Gira įžangoje paaiškino, j 
kad jo naujasis romanas liečiąs 
autentiškus vieno asmens išgy
venimus. Herojus Rauba vaiz
duodamas savo noru išvykęs 
darbams į Vokietiją nacių oku- į 
pacijos metu (vėliau jis pakliu
vo į svetimšalių legioną, repat- | 
riavo). Šalia Leipcigo, romane '

j (greičiau — apsakyme) dauge
lį kartų minimas Reutlingeno 
miestas, buvęs pradžioje ame- 
rilcečiu. vėliau — prancūzų zo
noje. (Tikrumoje amerikiečių 
jis nebuvo okupuotas.) J Rau- 

| ba nagai autorių, iš darbinin
ku stovyklos pabėgės tolvn į 
vakarus, atsidūręs Reutline'ene 
(ame lietuvių veiksnius nieko 
neužs’mena), vėliau Paryžiuje 
ir kitur.

• Lenkų rašytojų kongresas. 
Gruodžio 7 d. Varšuvoje įvy
kusiame lenkų rašytojų kongre
se rašytojas, muzikas ir lite
ratūros kritikas Stefan Kisie- 
lewski pasmerkė visas kliūtis, 
su kuriomis susiduria kūrėjas: 
cenzūrą, .valstybinę leidyklų 
kontrolę ir elementus, reika
laujančius, kad tikrovė būtų 
vaizduojama tik šviesiomis

Kiti dalyviai, pvz.

I
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Linksmų Kalėdų Švenčių s
SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS IR KVIEČIAME 

VIENINGAI DIRBTI IR SIEKTI DIDESNIŲ 
LAIMĖJIMŲ MŪSŲ TAUTAI

CHICAGOS LIETUVIŲ MEŠKERIOTOJŲ 
MEDŽIOTOJŲ KLUBO VALDYBA.

Brighton Parko Lietuviu Moterų Klubas
linki

Visoms Narėms ir Rėmėjams 
LINKSMŲ KALĖDŲ 

IR
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

>> ■ r

# ""

LITHUANIAN 
CHAMBER OF COMMERCE 

OF ILLINOIS

DR. JOSJEPH B. JEROME, Prezidentas

JULIUS KUZAS, FELIX RAUDONIS ir CHARLES D. 
MACKE — Viceprezidentai.

DR. K. DRANGELIS, Exec. Sekr., ANTON J. VALONIS, 
ižd., STANLEY P. BALZEKAS, Sr., ADOLFAS BALIŪNAS, 
FRANK BULAW, WILLIAM KAREIVA, JOHN W- PA- 
CHANKIS, ALGIRD L. PIVARONAS, BRUNO SHUKIS, 

PETER VILKELIS, FRANK ZOGAS — Direktoriai.

%

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkime savo klientams, draugams ir Budriko 

radijo programos klausytojams!

m
BUDRIK FURNITURE

3241 S. Halsted St., Chicago 8, Illinois
Lietuviška radio valanda leidžiama sekmadieniais iš MHFC, 1450 

kil. nadio stoties nuo 2 vai. iki 2:30 vai. p. p.
S

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS

%

• Chruščiovas puolė meno 
kūripius, žmonės veržiasi į pa
rodą. Gruodžio 1 d. Maskvoje 
atidaryta dailininkų kūrinių pa
rodą aplankė Chruščiovas su
kitais pareigūnais, ir jo pa- spalvomis, 
skelbta kai kurių kūrinių kri- i kritikas R. Matuszewski pripa- 
tika jau nuaidėjo per pasaulį. Į ž’no, kad lenkų rašytojų padė- 
Jis kalbėjo: “Tokia ‘kūryba’ tis atsidūrusi stagnacijoje, jai

■ svetima mūsų liaudžiai, ji ją ' ' '* " - - -
atmeta... Negalima suprasti, ar 
juos nupiešė žmogaus ranka, 
ar priterliojo asilo uodega. Jie 
turi suprasti savo klaidas...” 
Kremliaus valdovo žodžius pa
lydėjo kilusios diskusijos, “Prav 
doje” pradėta skelbti skaityto
jų pasisakymai, kuriuose pri
tarta Chruščiovui, dailininkai 
išvadinti “durak” ir pan. Da
bar visuomenė nepaprastai su
sidomėjo paroda ir tūkstančiai 
veržiasi jos pamatyti. Kampa
nija prieš tokį meną, kuris, gir
di, nukrvDstas nuo socialistinio

■ meno tradicijų, jau prasidėjo 
ir kitose Sovietijos vietose. Tai
gi “meno kritiko” Chruščiovo

, nuomonė privaloma visiems, 
į kaip savu laiku “kalbininko” 

Stalino (temokančio tik rusų 
kalbą, jei gruzinų dar nebuvo 
pamiršęs) nuomonė kalbotyros 
klausimais buvo privali 'visiems 
Sovietijos mokslininkams.

J

MYKOLAS IR ELZBIETA 
RUDAUSKAI

UŽEIGA IR HOLLYWOOD SALE RENDON

2419 W. 43rd St. Tel. Vlrginia 7-9780

trūksta dinamikos. Palyginus 
su kitais literatūros žanrais, la-

, ’ į

bai krentanti beletristika

J

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
Naujų Metų linkime visiems savo klientams, 

draugams ir pažįstamiems

MARQUETTE LOUNGE
A. HASENAH1S, Sav.

2425 West 69th Street Tel GR 6-9304
SS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

S. Balzekas, Sr

r?• Ir Vilniuje organizuojasi 
“sendraugiai”. Lapkričio 25 d. 
Vilniuie susirinkę senieji lie
tuviškojo teatro veteranai su- 1 
darė savo sekciją ir ta pačia I 
proga paminėjo art. P. Pinkaus-, 
kaitės 65 m. gimimo sukaktį. 
Veteranų valdybą sudarė — ' 
pirmininkas V. Dineika, jo pa-

------------------------- , ,z I

f

linkime kostumeriams, drau
gams ir visiems lietuviams

MOTOR

“U WILL LIKĘ US"
CHRYSLER-PLYMOLTH

DISTRIBUTOR

4030 Archer Avenue
♦

Telephone Vlrginia 7-1515
S. Balzekas, Jr.

v

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkime visiems savo klientams ir draugams 

GOLD COAST INN & 
BANQUET HALL

FOR ALL OCCASlONS 

Joe & Ruth Rachunas
2525 West 7 Ist Street, Chicago 29, Illinois 

PRospect 8-9785, lounge HEmlock 4-4149, hall

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir bičiuliams 

B. SILIŪNAS FOOD MARKET 
B. SILIONAS, sav.

LA 3-3698
4600 S. Fairfield Avė. Chicago, Illinois
---  —... -

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ 

1963 METŲ

VISIEMS DRAUGAMS, BIČIULIAMS, PRIETEUAMS IR

VISIEMS ČIKAGOS LIETUVIAMS LINKI

POVILAS IR SALLY RIDIKAI
3354 South Halsted Street

Tei. YArds 7-1911
♦*

«

Chicago 8, UI

-1; . -  -----—;--- —------—------ 7^.
Juozas ir sūnus Naujokaičiai su šeimomis 

Linki visiems savo draugams, buvusiems ir būsimiems klientams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

BALDŲ IR PIANINŲ 
PERKRAUSTYMAS 

2022 W. 69th St., Tel. WA 5-9209 Chicago 36, III.
■■ - ...... -

t

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ^VENCIŲ 
Linkime visiems savo klientams ir draugams

MACKE REALTY CO.
K. I. MAČIUKAS

2549 West 71st St. Tel. PRospect 6-3140

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 
TO ALL MY LITHUANIAN FRIENDS

CICERO INN
1500 S. 5lst Avė. Heilo Lorenzini
= ■ - .................... ■ --------

%
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 22 d. kampanijos pavyzdžiu, padėti 
lentynon bent iki būsimų “rin
kimų?”

“Atsispirti prieš vis neišgy
vendinamus nuosmukinius Mo
kinius mūsų kultūroj ir kultū
rinėj veikloj reikia grąžinti to
kią skirtingų pasaulėžiūrų in
dividus apjungiančią dvasią, 
kokia buvo pademonstruota Ųi- 
teratūroe Lankuose”.

Nuoširdžiai galėtume tarti, 
kad tai yra sveikintinai gestas, 
ir ištiestą ranką vertėtų bičiu
liškai paspausti, jeigu antrąja 
ranka nebūtų daroma visai kas 
kita. O tolimesniuos Margučio 
puslapiuos jau vėl kito bendra
darbio rašoma:

“Žmonės, kurie tiki į Vaka
rų kultūros idealus, turėtų dau
giau dėmesio ir meilės skirti 
Metmenims, o tie, kurie nori 
vadovautis šūkiu “Visa atnau
jinti Kristuje”, irgi turi gražių 
galimybių savo veiklai”. 

Į Argi tikrai tikima, kad Va
karų kultūros idealų monopo
lis yra vienų Metmenų pusla
piuos? Argi kiti, kurie neatei
na j Metmenis, yra visai nė va
karų kultūros žmonės? Argi tie 
kiti yra kompetetingi tik kuriai 
nors kitai veiklai, bet ne kul- 
tūrinei kūrybai ir kultūriniam 
nusįteikimui? a. b.

rinktus raštus vertė prel. dr. 
Feliksas Bartkus. Knygos išlei
dimą finansavo kun. J. A. Ku
čingis, savo sidabrinio kunigys
tės jubiliejaus proga. Šitoksai 
kultūrinis paminklas sukakties 
proga — labai sveikintinas. 
Kaip įžangoje vysk. V. Brizgys 
pažymi, šį leidinį paruošiant, 
prel. Bartkui rūpėjo duoti me
džiagos visiems susidaryti tei
singą kunigo sąvoką - paveiks
lą, ir tai pasinaudojant auten
tiškais paskutinių keturių vy
riausių Bažnyčios ganytojų - 

| popiežių ' žodžiais (išskiriant
pop. Benediktą XV, kurio dė
mesį Didysis karas buvo nu
kreipęs kita kryptimi).

»
Rašant apie kunigo tarnybą, 

pasinaudojama Pijaus X ragi
nančiu raštu “Haerent animo”; 
giliau svarstant katalikų kuni
gystės prasmę, duodama Pi
jaus XI enciklika “Ad Catholi- 
ci sacerdotii”; į kunigų gyveni
mo šventumą atkreipiamas dė
mesys Pijaus XII skatinančiuo-

ju raštu “Menti nostrae”; ku
nigo prato gilinimas, širdies 
Skaistumas ir taktiškumus Iral. 

boje aptariami popiežių uą Jono 
XXIII kalba Romos I diecezi
nio sinodo proga. Ši knygą tu
rinti 150 psl. ir kainuojanti tik 
$1.50, yra puiki meditacijų, 
dvasinio skaitymo medžiaga 
kunigams ir gilesnės dvasios 
pasauliečiams. Immaculata spau 
dos darbą atlikusi rūpestingai 
ir patraukliai. (J. Pr.)

• “The Battic Bwiew”. Nr. 
25, New York. Numeryje pa
skelbti kelių lietuvių autorių 
straipsniai: V. Sidzikausko apie 
J. Tautas ir Pabaltijo valstybes, 
V. K. T. — apie tai, kaip so
vietai traktuoja lietuvių litera
tūrą, Broniaus J. Kazio — apie 
Pabaltijo geopolitinius klausi
mus, V. Vaitiekūno — apie Lie
tuvą sovietinėje vergijoje. 
Clark Hills rašo apie lietuvių 
poeziją, V. Hazners apie Lat
vijos žemės ūkį, L Vahter — i 
apie sovietų civilinį kodeksą.

Pasaulį atnaujint atėjusiam Kristui 
Ateitininkija tenusilenkia 

mylinti ir vieninga

%

DVASIOS VADAI: 
Kun. J. Kidykas, SJ.
Kun. V. Bagdanavičius, M.I.C. 
Kun. K. Pugtvičius 
Kun. Ign. Urbonas, S.T.D.

zf• “Margutis”. 1962 m. gruo
džio mėn. Paskutiniame šių me
tų žurnalo numeryje daugiau
sia kalbama praėjusio Kultū
ros kongreso ir Maironio metų 
temomis. Kongresą aptariant, 
labiausiai pabrėžiami jo trūku
mai. Nemaža tokių pastabų, 
kaip pavyzdžiui spaudos ir ar
chitektūros parodų aptarimas, 
yra didžia dalimi taiklios ir pa
mokančios ateičiai. Tačiau vi
suos puslapiuos ryškinant tik 
neigiamąsias Kultūros kongre
so puses, mažiau ieškant taip
gi pozityvaus šio susibūrimo 
įnašo, bendras įvykio vaizdas 
parodomas nepilnas.

Maironinėj temoj A. M. iš
kelia neišsipildžiusias jubilieji
nių metų viltis ir bergždžią 
maironinių metų supratimą, kai 
neišleista nei Maironio raštų, 
nei Maironio kūrybos studijų. 
Stasio Pilkos straipsnis įneša 
nemaža šviesos į lig šiol men-

I

I

I

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
visiems mūsų klientams, o taip pat ir j, 

Šelpiamiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

CENTRAL PARCEL 
SERVICE, INC.

220 S. STATĖ STREET, suite 1200 
Chicago 4, Illinois 
Tol. WAbasb 2-8354

• Vytautas Janavičius “Pa
keliui į Atėnus”. Iliustravo Eva 
Kubos. Išleido Henrikas Šal
kauskas 1962 m. Sydney, Aust
ralijoj. Tiražas 200 egz., 82 psl. 
Spausdino Mintis Pty. Lt d., 
Sydney. Vytautas Janavičius 
yra jaunesnės kartos lietuvių 
rašytojas, atkreipęs į save dė
mesį “Literatūros Lankuos” pa
skelbtomis apybraižomis. “Pa
keliui į Atėnus” yra debiutinė 
V. Janavičiaus knyga. Autorius, 
tur būt, yra pirmasis, įvedęs 
antikinius graikų pasaulio he
rojus lietuvių literatūron. “Pa-I 
keliui į Atėnus” pagrinde deda
ma senovės graikų mitologinis 
herojus Tezėjas, nupasakojant 
visus Tezėjo nutikimus, kol jis 
pasiekia Atėnus, apleidęs savo 
gimtinę Treziją. Visam tam pa
sakojimui autorius randa įdo
mią ir savitą interpretaciją, ir 
knyga tampa ne tik nuotykio 
pasakojimu, bet ir alegorine, 
visą žmogiškąją buitį aprėpian
čia pastanga.

• Stasys Santvaras “Aukos 
taurė”. Penktoji lyrikos knyga. 
Išleido Juozas Kapočius 1962 
m. Viršelis Telesforo Valiaus. 
Atspausdinta 600 egz. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė. Rinkinys 152 psl.

Knygoje yra šie skyriai: Var
pinės bokštai, Nerimo mylios, 
Eilėraščiai apie meisterį, Dalios 
posmai. Knyga gražiai papildo 
šių maironinių metų -mūsų lite
ratūros derlių. Ir šiame rinki
nyje, neužsikrėsdamas avan
gardinės poezijos įtaka, Sant
varas pasilieka ištikimas savo
lig šiol eitajam keliui išraiškos se. o aną prieškongresinę pole- 
ir temos prasme. miką, amerikoninės politinės

I

i
Mes turime tiesioginę sutartį su Intourist Maskvoje nuo 1947 m.

• “Kunigo paveikia.”. Tai'' uuaaa^u , IMI

į rinkinys popiežių raštų apie ku- ' 

kiaušiai aptartą Maironio dra- r^&ystę- Leidinį redagavo ir pa- ’ 
maturgiją.

Labiausiai šiame numeryje : 
dėmesio vertas paties Margu
čio redaktoriaus A. M. siūly-; 
mas baigti kultūrinį “šaltąjį 
karą”, kuris įsisiūbavo Kongre
so paruoštyje. Rašoma:

“Jūs (kreipiamės nuoširdžiu 
dialoginiu kreipiniu) buvote ir. 
esate įsitikinę, kad reikėjo re
aguoti į reakciją. Jūs reagavo
te. Bet dabar, ar nebūtų nau
dinga, Kultūros kongresui su 
jo teigiamumais ir neigiamu- į 
mais nuslinkus į praeitį, palikti, 
jeigu norima, tik paties rezul
tato (Kongreso) aptarimų ribo-
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linkimo 
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'? iii

ELENA IR ALGIRDAS PIVARONAI 
PIVARONAS KEPYKLŲ Sav. 

1942 Se. Cicero Aee. Cicero 50, III.
Tel. OLympic 2-3598
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

link i m e x 
mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems 

“Viskas kas tik namų pagerinimui reikalinga” 
KOSTAS BUTKUS

ALGIRDAS BAZARAS 
3407 West 7Įst Sr. Tel. PR 8-2781 

CHICAGO 29, ILLINOIS

OUR BEST WISHES
TO EVERYONE

FOR A

MERRY CHRISTMAS

Linksmų Kalėdinių Švenčių
visiems klientams, draugams ir pažįstamiems

- linlri

SORINTS WINE & LIQUQRS
8016 So. Kedzie Chicago 53, III.

Vietiniai ir užsienio gėrimai ir maisto produktai

Sav. Mario Šoriai

4 piece 

place setting to savers

litas grąžos 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, artos jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos, 
šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
Bariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE kumplekdb gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu oareikalavimai

/

JERRY F. JUSTIN, President 

JERRY A. HOLECEK, Gerk 

JOSEPH S. KRAL, Collector 
1 KO J. ZAREMBA, Supervisor 

JOHN F. KIMBARK, Assessor 
STANLEY PARA, Trustee 

FRANK A. MURIN, Trustee 
NELLO LORENZINI, Trustee 
JERRY DOLEZAL, 

TOWNSHIP COMMITTEEMAN

AND COUNTY COMMISSIONER

LINKSMŲ ŠV. KALftDŲ ŠVENČIŲ
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 
JUOZAS IR ANASTAZIJA 

KILAI
MEAT MARKET

2640 West 69th St. Tel. PRospect 8-6270
.................... ............................. .

%
C L U B T I N Y

LINKI SAVO KLIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

FRANCES IR EDDIE RADVILAS

7427 So. Western Avė., Chicago 36, III.
TELEF.: GROVEHILL 6*9359
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f LLNKSMŲ ŠV.KALRDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJKETl^ 

visiems draugams ir klientams Imki 
JOHN’S FOOD MART

CHOICE MJEATS AND POULTRY 
Mr. k Mrs. JOHN BUTVILAS 

1534-36 So. 49tk Avė.. Cicero M, UI. TM. OLympic 2-664$
..... ' --------- - ?

3430 Smith Halsted Street / Phone 254-0104
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SAVINGS & LOAN
<

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street

Tel. CLiffside 4-0104Sekretorius
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MIDLANDCHICAGO
SAVINGS 8č LOAN

ASSOCIATION

4038 Archer'Avenue6245 So. Wectem Ate.
GRovehill 6-757$

? ,

iMMMMM

Iš kairės į dešinę sėdi: J. P. VARKALA, sekretorius; OLGA 
RYPKUS, Lygos prezidentas; ALŽERT AUKERS, viceprezidentas. 
Stovi: E. PiETKIEWICZ, teisių patarėjas; ADOLPH BALIONAS, 
spaudos referentas; J. GRIBAUSKAS, iždininkas; ALFONSE WFJ.T^, 
antrasis viceprezidentas.

LHayette 3-6246
■ U. - . , . ~ . .
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SAVINGS & LOAN
ASSOCIATION

• •

4071 Archer Avenue

lAFtlT 
OF YOIR 
SAVINGS

LIETUVIŲ APDRAUSTŲ TAUPYMO 

BENDROVIŲ LYGOS VALDYBA

t

’l

ALBERT J. ATKERS
Prezidentas

JOHN PAKEL
Prezidentas

SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

K W-_-

y >, V 4® V? -rz-

>- -hctCT.-'’- ž»
Ir j ’Sl-

LAfayette 3-6719

AUGL’ST SALDUMAS
Prezidentas

e

4559 South Paulina Street

Chicago 9, Illinois

Telefonas TArds 7-0145
v. p. pierzynski,

Prezidentes

•it u

B. R. PIETKIEWICZ
Prezidentas

Continental
SAVINGS 8C LOAN

ASSOCIATION

CRANE
ASSOCIATION

tsss W*it 47fh Striftt

. LAfayette 3-1083

LIBERTY
FEDERAL

SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

204 North Broad Street

s

CHAS. S. CHELEDEN
President

SAVINGS & LOAN
-A' -į. X- - į

ASSOCIATION

1447 So. 49th Court
* ■ * - * * * • »

Cicero 50, Illinois

Philadelphia, Pa. TOvnhall 3-8131
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JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Sekretorius

SAVINGS & LOAN

E. G. HOLZWEG

Prezidentas

SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

115 East Main Street

Collinsville, Illinois

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halrted Street

HAymarket 1-2028
OLGA RYPKUS

Sekretorė
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KŪČIŲ VAKARĄ
SOFTUA OŽELDENE, Chicago, 111.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 22 d.

Redaguoja St Semėnienė, 3321 S. Halsted St, Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665
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Giorgione (italas, 1478-1510) Piemenys garbina gimusį Kristų

KALĖDINĖ DOVANA VAIKUI
Z JUŠKEVK.-lENft, Cicero, III.

Vaikas laukia švenčių, dova
nų ir svečių. Kokias dovanas 
mes jam pirksime, kokį dvasinį 
džiaugsmą mes jam padarysi
me?

O norint kartą, norint vieną 
Man leisk pažvelgti atgalios 
Ir vakarykščią brangią dieną 

Prispausti prie širdies gailios...
Mai renis

Krikštoliniai skaidriame ore, 
beribėje dangaus mėlynėje vie
na po kitos žiebėsi 
Mėnulio pilnatis, 
aukštyn, negyvais 
nužėrė sniegą.

Emilija, kupina

žvaigždės. 
kopdama 

spinduliais

mų židiny. Pasitaikiusios ūka
nų sutemos dingo be pėdsako 
praeityje. Stebėdama nušvitu
sius Valytę ir Saulių, širdyje 
linkėjo jiems, kad busimasis jų 
šeimos židinys skaidriai žėrėtų 
ir niekad neišblėstų...

Sauliui atsisveikinus ir Va- i 
lytei užmigus, Emilija ilgai ste
bėjo tamsoje šviečiantį Įgulos 
bažnyčios kupolą. Ten buvo at
našaujamos Bernelių mišios.

• * ♦

nerimo, 
vaikščiojo po neapšviestą kam
barį. Kodėl taip ilgai negrįžta: 
Valytė? Eilė prie kalėjimo ne- Karo pašvaistės, bombų kru- 
bebuvo ilga, kai ją pakeitė dūk- šos ir stovyklinio merdėjimo 
tė. Pro platųjį langą veržėsi metų lapai užsivertė. Nuplaukė 
balzgana mėnulio šviesa, ir ma- amžinybėn keleri -metai, besi- 
tėsi sustingęs ąžuolynas. Pa
žvelgė pro kitą. Čia — apačio
je, tarp Aleksoto ir Žaliakalnio, 
išilgai juosiamas Nemuno, 
dunksojo pritilęs miestas.

Jos — įgudusios akys atpa
žino didžiulį pastatą su pusiau 
užkaltais langais — ten buvo 
kalinami jos vyras ir sūnus, su
imtas su kitais studentais Vė
linių vakarą kapinėse, tautos 
himną giedant.

Kiek siaubingų naktų prary- 
mojo ji prie šio lango nuo pat 
liepos pradžios, kai okupantai 
bolševikai suėmė jos vyrą. Už 
ką? Šis klausimas neatlaidžiai 
persekiojo ją. Ar už tai, kad 
kariams skiepino besąlyginę 
meilę tėvynei?

Pirmos kūčios be vyro, be 
sūnaus, tuščios jų kėdės... Ak, 
Dieve, ir dukra nebe ta, pasikei
tė Valytė, dingo jaunatviškas 
gyvenimo džiaugsmas, skardus 
juokas. Sunkiai išgyvena tėvy- į 
nės tragediją, tėvo ir brolio su
ėmimą.

O ir dėl Sauliaus sielojasi 
vargšelė. Jis, įsijungęs į prieš- 
komunistinį veikimą, rizikuoja 
gyvybe kiekvienu momentu.

— Mamyt, kodėl patamsy? 
Atleisk, vėluojame, susitikau su 
Saulium, ėjome aplink, pro Vy
tauto parką. Vakaras žavus... 
— pasigirdo Valytės balsas du
ryse.

— Labas vakaras, ponia, — 
pasisveikino Saulius. — Turiu 
naujienų apie pulkininką ir Ri
mą.

— Ak, Dieve, — išgąsčio pil
na sušuko Emilija.

— Nebijok, mamyt, naujie
nos geros, — nuramino moti
ną Valytė.

— Pulkininko tardymas baig
tas, jis bus teisiamas pagal 58- 
tą paragrafą — 8 metams ka
lėjimo. Nebijokite, jo nesuskubs 
išvežti. Balandžio mėnesį ka
ras.. Tai tikras dalykas. Mūsų 
ryšininkai gerai informuoti.

— O Rimutis? — susijaudi
nusi paklauš? motina.

— Rimą tardė kelis sykius. 
Jis, kaip ir jo tėvas, laikėsi gar
bingai. Atrodo, paleis 
liūs, keletą gimnazistų 
leido.

Po mėnesio kančios 
ties Emilija su dukra
atsiduso. Naujai sužibo viltis ir 
pasitikėjimas naujai užgimusiu 
Kūdikėliu Jėzumi. Suskambėjęs 
seniai negirdėtas skaidrus Va
lytės juokas, nukėlė jos min
tis j greitų metų Kalėdas, kai 
šeima buvo drauge ir laiminga.

■>’ (klydo giliau į praeitį. Daug 
sau' -s ir džiaugsmo būta jų na-1

Dirbančios moterys ir širdies priepuoliai

; terų širdies priepuolių, tyrinė
jamų dr. Norman Blackman ir 
Yosuf Kologlu, 55% įvyko tarp 
moterų, dirbusių komercijoje 
arba industrijoje. Tačiau tik 
9% ištiko tarp 40—49 m. am
žiaus, tuo tarpu kai 39% įvyko 
tarp 50—70 m. amžiaus, 
gi gydytojų teigimas 
paremtas tikrais faktais.

tik apie pažįstamų asmenų nei
giamas puses, apie jų blogus 
darcus, jei suaugusieji pakilia 
nuotaika pasakos tik anekdo
tus, toli prasilenkiančius su mo
rale, jei vienas antrą nuolat ra
gins, prievartaus lenkti stikliu
ką vis iki dugno ir taip iki auš
relės — iki sąmonės netekimo, 
tai tokia netiesioginė dovana 
vaikui bus bloga. Jokia bran- • 
giausia svečio atnešta dovana 
vaikui niekad neišpirks jo pa
darytą moralinę skriaudą. Ne
žiūrint, kad apie moralius daly- 

I kus bus kalbama dviprasmiš
kai, o vaikas bus kitame kam
baryje ar čia pat, atrodąs užsi
ėmęs, jis viską girdės ir į jo 
pasąmonę savaime viskas krau- 
sis ir ten išliks visą gyvenimą, 
tai tvirtina šių dienų mokslas 
— psichoanalizė. Ką vaikas 
šiandieną matys ir girdės, rytoj

Lietuviška knyga ir Eglutė

Turime pripažinti, kad nė vie
nas neisime į svečius tuščiomis, 
kur yra mažų vaikų. Tad, prieš 
pirkdami vaikui dovaną, susi
raskime sau atsakymus bent į 
šiuos pagrindinius klausimus: 
kokio amžiaus vaikas, kokių 
polinkių, kokie iš viso yra vai
ko prigimti reikalavimai? Vai
kas, kuris yra jau pats išlipęs 
iš lopšio, nebepasitenkina ‘vai
riais barškučiais; kiek pastum- 
dęs, patraukinėjęs ratelius su 
įvairiais gyvūnėliais ar krovi- 
nėliais, tuoj ieško priemonių ką 
nors statyti, piešti, lipdyti; žo- 

. džiu, nori viską kurti, siekti,
• laimėti pats. Tie, kurie nupirks suaugęs tai pakartos, o ne- 
Į lietuvišką knygą, atitinkamą I retas tai pakartos jau nusikals

tamoje formoje, kas gal nulems 
ir visą jo gyvenimą...

Į •

ir prasminti tėvų ir vaikų san
tykius.

Štai, visa eilė lietuviškų kny
gų, skirtų vaikams: Vytės Ne
munėlio “Meškiukas rudnosiu- 
kas”, čia poetas eiliuota, pa
trauklia forma pasakoja vaikui . 
apie meškiuką, ugdo vaiko švel
nius jausmus, supažindina jį su 
gyvulėliu, jo savybėmis. Tinka 
3—6 m. amž. vaikui.

Mėlyni karveliai

Moterys turi daug mažiau 
širdies priepuolių negu vyrai. 
Kodėl ? Daugelis gydytojų su
tinka, kad moterys paprastai 
yra daug stipresnės, kad jų 
hormonai apsaugo jas nuo per 
gausių cholesteroliu galimų ža
lų. Dabar gi paskelbta studija, i 
kuri pabrėžia, kad moterys ly
giai tiek pat būtų širdies ligų 
paliestos, kaip ir vyrai, jei jos 
būtų tokiose pat sąlygose — 
slegiamos konkurencinių spau
dimų, kaip ir vyrai. Iš 345 mo-

Tai-
yra

kuriant naujame žemyne.
Svetimo didmiesčio padangė 

buvo niūri. Žvarbus vėjas įnir
tusiai vaikė juodus debesis.

— Močiute, kada gi patekės 
Betliejaus žvaigždė? — nerimo 
Teresėlė.

— Močiute, ar greit padalin
si plotkelę, kurią senelis at
siuntė iš Lietuvos? — ir netikė
tai, graudžiu balseliu pridėjo: 
— Senelis Sibiro kankinys, jį 
reikia labai, 
dėdė Rimas, 
jauniausias

— Tuoj,
atsakė Emilija, rūpestingai lones dabarty ir meldė paguo- 
dengdama Kūčių stalą. dos ir sielos ramybės vienišam

Atsidarė plačiai saliono du- Sibiro kankiniui.

l

jaunuo- 
jau pa-

ir nevil- 
lengviau

Pienas, išsilaikąs 
šešias savaites l

vaiko amžiui, ar užprenume
ruos vaikams skirtą lietuvišką 
žurnaliuką “Eglutę”, tie visada 
pataikys, klaidos nepadarys. 
Kiekvienas žurnaliuko numeris 
bus vaikui atskira ir didžiai 
vertinga dovana.

Naudingieji pašnekesiai

Rašytojas A. Baronas yra 
pateikęs jau paaugesniam, mo
kyklinio amžiaus vaikui knyge
lę “Mėlyni karveliai”. Rašyto
jas, pažindamas to amžiaus vai
ko psichologiją, įveda jį į jam 
artimą aplinką ir čia atkreipia 
vaiko dėmesį į šeimos rūpes
čius, sukelia užuojautą našlei 
motinai, sunkiai uždirbančiai 
pinigą; pamoko, kaip vaikas ga
li palengvinti motinai ir padėti 
sau. Parodo, kaip priešą pa
versti savo draugu ir t. t. Kal
ba lengva, lengvai plečianti 
vaiko gimtos kalbos žodyną, ne
sunki vaikui skaityti.

V. Frankienės “Gintarės ilge
sys”, Giedriaus “Tėvų pasakos”, 
St. Džiugo “Kiškučio vardinės”, 
“Neklaužadas”, tai kelios lie
tuviškos knygos, skirtos vai
kams. Jų yra žymiai daugiau, 
reikia tik pirkti ir atkreipti vai
kų dėmesį į šią tautinės kultū
ros vertybę. Psichologas, peda
gogas P. Maldeikis štai ką sa
ko apie knygų skaitymą: “Skai
tymas yra būtinas, kaip suau
gusiam. taip ir vaikui. Skaity
mas lavina žmogaus estetinį 
skonį, plečia jo žinojimą. Vai
kai turi skaityti tik vertingas 
ir moralias knygas. Vaikystės

Tinkamas žodis vaikui
Kitas labai svarbus klausi

mas, apie kurį taip pat tenka 
rimtai pasvarstyti, tai ką ir 
kaip su vaiku pašnekėsime, mi
nutėlę su juo padraugausime? 
Vaikas ne daiktas, tylomis jam 
dovanėlės neįteiksime, nei pro 
jį nepraeisime. Jam nepakaks 
vien mūsų šabloniškų pagyrų 
ar tik pasidžiaugimo juo, it lėle 
ar gražia vaza, kaip mes šian
dien apsieisime su vaiku, taip 
jis rytoj — suaugęs elgsis su 
mumis. Jei mes nesurasime vai
kui tinkamo žodžio, jis mus ver-

Šveicarijoje šiuo metu 
slaptai bandomas pienas, kuris 
išsilaikys nesugedęs per šešetą 
savaičių be jokio šaldymo pro
ceso ar laikymo šaldytuve. To 
proceso pagrinde glūdi greitas 
įkaitinimas ir atšaldymas ir lai
kymas inde be jokių bakterijų. 
Didžioji problema buvo suradi
mas indo be bakterijų. Tačiau 
pereitą savaitę tai buvo iš
spręsta AB Tetra - Pak kom- 

meldėsi, dėkodama | Lunde miesle Sved,>
Aukščiausiam už duosnias ma- ■ *|8' amonininkai surado spe- 

cialų popierinį kartoną, iš kurio 
padarytame inde garantuoja 
mas be jokių bakterijų pienas, tins tik tiek, ką ar kiek iš mū- 
Tikima, kad greitu laiku pienas s4 8aus ar tikėsis gauti, o ga
bus pristatomas tik sykį per v?s< žaibiškai nutols. Savo, kad 

i savaitę dėka tų naujų išradi- ’r trumpučiu, bet protingu po
nių.

rys. Įvairiaspalviai sumirgėjusi 
eglutė ir pasirodęs Kalėdų se
nis su maišu dovanų sukėlė 
vaikuose triukšmingą džiaugs
mą.

— Čia joks senis, čia dėdė 
Saulius, — pareiškė aštuonme
tis gudruolis Algis...

Užgeso šventojo vakaro ži-1labai mylėti, sakė
— tęsė Linelis — ‘ būriai, sumigo šeima. Tik Emi- 
Valytės lepūnėlis, lija ilgai 
tuoj, mažytėli, —

Emil’ja,

Emily Dickinson — reta, garsios amerikiečių poetės nuotrauka. 
Lygiai prieš šimtmetį, 1862 m., Emily Dickinson, įdėjusi keletą 
savo eilėraščių į laišką Thomui Wentworthui Higginsonui, užklau
sė, ar jos poezija yra ko verta. Ir nežiūrint Higginsono josios poe
zijos nepaprasto išgyrimo, ji savo eilėraščių nerodė viešumai, iš
skyrus septynetą, kuriuos ji pasiuntė ne savo vardu. Jos eiliuota
sis žodis nebuvo žinomas skaitančiai publikai iki po jos mirties. Ji 
mirė, būdama 56 m. Dauguma jos 1.775 eilėraščių, kuriuos ji pa
rašė, nebuvo surinkti į rinkinius ir pilnas jos genijaus gilumas 
nebuvo suprastas iki šio šimtmečio, šiandieną gi jokia didžių jų poe
tų antologija nėra pilna be Dickinson vaizdingo žodžio.

Emily Dickinson
(1830—1886)

KAPINES

/
Šios ramios Dulkės buvo Didvyriais ir Damomis 

Ir Jaunikaičiais ir Mergaitėmis;
Buvo juokn, ir vikrumo, Ir povyzom. 

Ir puošmenom, ir garbanom.
Beveiksmis plotas šis tai Vasaros trapieji rūmai. 

Kur Žiedai ir Bitės
Apsuko savąjį Orientaimį Ratą, 

Po to išnyko lygiai kaip ir tie.

KALNAI AUGA
*

yra

O kaip būtų naudinga vaikui 
išgirsti suaugusius bekalbant, 
besidalinant įspūdžius apie Lie
tuvą, apie jos švelnią, gražią
gamtą, papročius, tradicijas ir; 
t. t. Kiek daug klausimų vaikui' 
keltų tokie suaugusiųjų pokal
biai, į kuriuos vaikas statytų 
klausimus, savo smalsumui pa
tenkinti. Tokie pokalbiai daug 
pasitarnautų vaiko tautiniam 
auklėjimui šeimoje. Tad nekal
tinkime nuolat tik gyvenamą 
aplinką, bet pasistenkime kiek 
ir iš savęs daugiau pareikalau
ti, atsisakyti vieno kito malo- - .
numo vaiko dvasinės gerovės j išgyvenimai yra patys reikš- 
naudai; pasirūpinkime ne tik ’ mingiausi, nes joje patirti ir 
apie medižaginę, apčiuopiamą skaityti įspūdžiai padeda pa- 
dovaną vaikui, bet ypač apie grindą ir formuoja nuotaikas 
šią netiesioginę, kuri yra taip tolimesniam žmogaus gyveni- 
svarbi.

I

Kalnai auga nepastebimai. 
Purpuriniai jų pavidalai iškyla 
Be stengimosi, išsisėmimo.
Be pagalbos ar plojimų.

Į amžinuosius jų paviršius 
Saulė su džiugesiu didžiu 
Žvalgosi ilgai — Ir ataisvrfttina — Ir auksina 
Draugavimą nakties meta.

Vertė ST. MERINGIS

Vaikų mirtingumas
1915 metais kas dešimtas kū

dikis numirdavo prieš savo pir
mąjį gimtadienį. Šiandien gi 
JAV-ėse kas 40-tas kūdikis 
miršta. Apytikriai 30% daugiau 
miršta berniukų negu mergai
čių per pirmuosius metus. Utah 
valstybė turi žemiausią kūdikių 
mirimo procentą — tik 20 mir
čių iš 1,000. Didžiausias 
kių mirimo skaičius yra 
nėse valstybėse;

Moterys Indijoje
Labai mažai kas žino, kad 

Indijos parlamente yra daugiau 
moterų, negu bet kur kitur pa
saulyje kituose parlamento rū
muose. Yra net 34 moterys 
Lok Sabha (Žemuose Rūmuo
se) ir 17 Rajya Sabha (Aukš
tuose Rūmuose). Tarp tų mo
terų (51) yra namų šeiminin
kės, mokytojos, gydytojos, ad
vokatės, dailininkės. Viena pa
čių svarbiausių yra ponia 

1 Khrishna Menon, iš profesijos 
mokytoja, ministerio pavaduo
toja Užsienių Reikalų ministe
rijoje.

Amžius ir vedybos
Tiktai apie vienas trečdalis 

moterų JAV-ėse peržengusios 
65 m. amž. slenkstį, turi gyve
nančius savo vyrus, bet du treč
daliai vyrų JAV-ėse, virš 65 m. 
amž, turi gyvenančias žmonas 
— skelbia surašymo rezultatai.

Moterys viršija vyrus
Washingtono spauda teigia, 

kad moterys balsuotojų am
žiaus viršija balsuoti turinčius 
teisę amžiaus vyrus JAV-ėse 
net 3.5 milijonu. Tokie buvo 

į 1960 m. surašymo daviniai.

kūdi- 
pieti-

l

kalbiu su vaiku, galime daug 
. prisidėti prie vaiko asmenybės 
formavimo. Vaikas turi savo 
padarytų piešinėlių, rankdarbė- 
lių; paklausinėkime jį apie tai, 
pasidžiaukime jo laimėjimais, 
jam bus graži paskata domėtis 
tais užsiėmimais, siekti dides
nių laimėjimų, ar tai lipdyboje, 

| ar tai karpyme, piešime ir t. t.

Apie knygą, vaikų nusikaltimus
ir tėvus

i
j

Netiesioginė dovana vaikui
Kalbant apie suaugusių netie

sioginę dovaną vaikui, tenka pa
sakyti, kad šis reikalas daug 
priklauso ne nuo suaugusio pro
fesinio išsilavinimo, bet nuo jo 
inteligencijos lygio ir moralinės 
atsakomybės pajautimo prieš 
vaiką. Vaiko teigiamos asmeny
bės formavimui yra labai svar
bu, kokie žmonės jo tėvų na
muose lankosi, kokias temas 
tarpusavy liečia, kokia forma 
jas aptaria? Jei kalbos suksis

Švenčių atostogų metu vai
kai turės laisvo laiko. Yra bū
tina pasirūpinti, kad jie šį lais
valaikį sunaudotų prasmingai, 
savo asmenybės formavimui. 
Šiam tikslui geriausia priemo
nė yra knyga, tik mokėkime 
vaiką nuteikti ir uždegti skai
tyti lietuvišką knygą ir padė
kime jam tą knygą skaityti: 
supažindinkime su žodžiais, ku
rių jis nesupranta, su aplinka, 
kurioje veiksmas vyksta, pa- 
klausinėkime apie perskaitytą 
dalykėlį. Psichiatrė dr. J. Žir- 
gulienė, kalbėdama apie vaikų 
nusikaltimus, sako:
šiai iš vaikų nusikalsta tie, ku
rie neturi prasmingų ir gilių 
santyk:ų su savo tėvais”. Tad 
lietuviška knyga tebūna viena 
iš kultūringų priemonių gilinti

mui”. Tad tėvų pareiga kreipti 
rimto dėmesio į vaikų skaity
mą.

Lietuviška knyga, kaip su
augusiam, taip ir vaikui, tebū
na dovanojama ir priimama, 
kaip vertinga dovana. Tad ir 

' kalėdinės dovanos ieškokime 
lietuviškų knygų lentynose.

Gausėja jaunuolių

1965 metais pusė JAV gy
ventojų bus jauni žmonės — ne
siekią 25 metų ‘amžiaus.

“Dažniau-

Lengva atpažinti
Kai romanistas Conan Doyle 

> (Šerloko Holmso nuotykių auto
rius) atvažiavo į Ameriką, jį iš 
stoties į viešbutį gabeno vežikas. 
Kai Doyle norėjo vežikui sumo
kėti, tas tarė:

— Aš labai norėčiau gauti bilie
tą į tamstos paskaitą.

— Pasakykit, kaip jūs atpažino- 
te mane, ir aš duosiu bilietus visai 
tamstos šeimai. — pasidomėjo 
nustebęs rašytojas.

— Ant lagamino užrašyta “Co
nan Doyle”.
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