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TREČIOSIOS TAl'TINIU ŠOKIU 
SVEKTĖS REIKALU

BRONIUS JONUŠAS NEUŽMIRŠKIME, KAD PATYS NEBŪTUME UŽMIRŠTI

Praeitų metų rugpiūčio 11 d. 
“Drauge” buvo paskelbtas L. 
Sagio straipsnis “Trečiosios tau
tinių šokių šventės belaukiant”. 
Straipsnio autorius Liudas Sa- 
gys mums visiems žinomas kaip 
puikus tautinio šokio meistras. 
Jis savo straipsnyje iškelia pa
čius svarbiausius Tautinei šo
kių šventei pasiruošimo uždavi
nius, aptardamas tiek meninę, 
tiek administracinę sritis. Ragi
na nedelsiant pradėti šj darbą, 
kad po šventės tektų mažiau 
aimanuoti.

Nuo rugpiūčio mėn. jau pra
ėjo daug laiko, tačiau apie bū
simos Tautinių šokių šventės 
pasiruošimą iš spaudos mažai 
ką tesužinojome. Kadangi j tą 
straipsnį iki šiol, atrodo, nie
kas neatsiliepė, tebūnie man 
leista pareikšti keletą minčių 
tuo pačiu Tautinių šokių šven
tės reikalu.

Pirmojoje tautinių šokių šven
tėje Chicagoje man teko paruoš
ti šokių muziką ir vadovauti 
pučiamųjų orkestrui šventėje. 
Kai šį įsipareigojimą priėmiau, 
laiko iki šokių šventės bebuvo 
likę apie 9 savaitės. Kadangi 
tuomet ir fabrike dirbau, tai lai
ko paruošai buvo likę labai ne
daug. Todėl šokių muziką teko 
aranžiruoti bei instrumentuoti 
paskubomis, užtat kai kurių šo
kių instrumentacija nebuvo rei
kiamai išbaigta. Tačiau nusi
skundimų dėl orkestro, rodos, 
nebuvo. Visuomenė, o taipgi ir 
spauda, bei muzikos kritika at
siliepė teigiamai.

Ruošiant Antrąją taut. šokių 
šventę, taipgi buvau pakviestas 
pasitarti muzikos bei orkestro 
reikalu. Tarp kitko, man buvo 
paaiškinta, kad II-ji tautinių 
šokių šventė įvyks toje pačioje 
halėje, kaip ir pirmoji. Esą vis
kas daroma, kad ši II-ji taut. 
šokių šventė būtų įspūdingesnė, 
už pirmąją, todėl siūloma jai 
net simfoninis orkestras. Buvau 
klausiamas, kokia mano nuo
monė šiuo reikalu? Pasisakiau 
už pučiamųjų orkestrą, pažymė
damas, kad, atsižvelgiant į esa
mas sąlygas, geresnio pakaita
lo tam reikalui, bent tuo tarpu, 
nenumatau. Nurodžiau, kad sim 
foniniam orkestrui reikalinga 
atitinkama vieta bei sąlygos. 
Svarbiausia — publikos tyla, 
kas simfoniniam orkestrui bū
tina, nes priešingu atveju toje 
milžiniškoje halėje, publikos ir 
šokėjų masėje, jo sąskambis 
dings; nebus girdėti aiškaus rit-
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mo, kas šokiui .labai svarbu, ir 
todėl šokėjams bus sunku šok
ti. Siūliau pučiamųjų orkestrą. 
Bet Tautinių šokių šventės ren
gėjai kažkodėl nepaklausė mano 
patarimo, pasiliko prie simfo
ninio orkestro.

Buvau ir stebėjau II-ją taut. 
šokių šventę. Įsitikinau, jog ma
no nuomonė buvo teisinga, t. y 
— kad simfoninis orkestras to
je milžiniškoje patalpoje netin
ka, nes jo garsas dings. Taip ir 
buvo. Tą patvirtino ir spaudos 
atsiliepimai po šventės, užpilda
mi "šalto dušo” rengėjams. Tai 
turėtų būti pamoka tautinių šo
kių švenčių rengėjams.

Dar turiu pridurti. Neseniai 
nusipirkau tautinių šokių plokš
telę, įgrotą Stuttgarto simfoni
nio orkestro, D. Lapinskui di
riguojant, išleistą JAV LB Kul
tūros fondo. Berods, tie patys 
tautiniai šokiai, J. Zdaniaus pa
ruošti, kuriuos girdėjome gro
jant simfoniniu orkestru II-je 
taut. šokių šventėje. Šokiai pa
ruošti gerai. Taipgi gerai įgro
ti; jei neskaityti: fleitisto — Pi- 
ccolo Fl. — poros frazių, ne vi
sai švariai atliktų, ir solisto — 
anglų ragu “Sadutėje”, kur sa
vaime norėjosi švaresnės into
nacijos. Bet. tai tik smulkmena. 
Apskritai, ši plokštelė, tiek savo 
išorine išvaizda (viršelis dail. 
A. Kurausko), tiek muzikiniu 
atžvilgiu, puiki. Nors ji daugiau 
tinka pasiklausyti negu šokti, 
'bet tai jos vertės nemažina, o 
atvirkščiai. Todėl graži ir kaip 

J dovana ne tik saviems, bet negė
da ją padovanoti ir svetimtau
čiui. Tačiau ir šios plokštelės 
įgrojimas parodo, kad simfoni
niam orkestrui groti reikalinga 
visiška tyla ir kitos sąlygos.

Pradžioje minėto straipsnio 
autorius pažymi, kad šioje Tau
tinių šokių šventėje, be orkest
ro dar turėtų būti įvestas ir cho
ras tautiniams žaidimams tal
kinti daina. Gražus sumanymas. 
Siūlyčiau ne tik tautiniams žai
dimams (jei tokie bus atlikti), 
bet ir tautiniams kai kuriems 
šokiams kartu su orkestru, šis 
sumanymas mano paties jau bu
vo praktikuojamas Lietuvoje.

Kai 1937 m. Kaune įvyko jau
nalietuvių (ar tik ne dešimtme
čio jubiliejinė) didelė šventė, jo- 

' je dalyvavo ir mano vadovau
jamas orkestras. Turėjau užsa
kymą paruošti orkestrui tauti

nių šokių muziką ir sukompo
nuoti Jaunalietuvių šventės spe
cialų Parado maršą. Kai šven
tės rengėjai atsiuntė tautinių 
šokių (orkestracijų paruošimui) 
reikalingas gaidas, tarp jų ra
dau “kalvelį” su tekstu, kurį 
galima ir dainuoti (J. Švedo 
aranžimentas). Sumaniau pada
ryti muz. J. Švedui netikėtumą 
(mat, žinojau, kad jis tos šven
tės parade dalyvaus su savo 
vadovaujamu Jaunalietuvių s- 
gos orkestru). Iš savo vadovau
jamo orkestro sudariau apie 30 
vyrų chorą, o iš likusių — or
kestro akompanimentą (viso 
ork. sąstatas buvo daugiau kaip 
50 muzikantų). Kai per repeti
ciją P. Vileišio aikštėje, šokant 
kalvelį, orkestras pasirodė ir su 
daina, pačių šokėjų plojimas or
kestrui nuaidėjo per visą aikštę.

bangos Antrojoje lietuvių tautinių šokių šve ntėje 1963'metais.

O šventės vadovams ir pačiam 
muz. Švedui buvo netikėtai ma
loni staigmena. Pačioje šventė
je, tarp kitų tautinių šokių kal
velis praėjo su išskirtiniu pasi
sekimu, teko jį net pakartoti. 
Vėliau Palangoje, kur kasmet 
įvykdavo jaunimo organizacijų 
stovyklos ar sąskrydžiai, oūda- 
vo ruošiami ir vieši pasirodymai 
su menine programos dalimi. 
Jei programoje būdavo ir tau
tiniai šokiai, kalvelis tapo būti
nu. Jį mano vadovaujamas or
kestras atlikdavo su daina. Šo
kėjams ir žiūrovams tai labai 
patikdavo. Todėl ir šioje busi
mojoje tautinių šokių šventėje, 
jeigu kai kurie tautiniai šokiai 
bus palydimi dar ir orkestro ir 
choro daina, jie padarys malo
naus įspūdžio.

Straipsnio autorius, beminėda
mas šventės muziką, taip išsi ■ 
reiškia: “Neatskiriamas šokio 
elementas yra muzika. Ji išryš
kina patį šokį, duoda jam spal
vą, tempą. Geras orkestras — 
pusė šokimo”. Trumpai, bet 
daug pasakyta. Muzika ir or
kestras — du skirtingi dalykai. 
Apie kiekvieną jų tektų pasisa
kyti atskirai. Bet norėdamas 
trumpinti šias savo mintis, ban
dysiu temą sujungti į vieną (bū
tent, orkestrą) ir trumpai pa-

į sisakyti, ką turėtų duoti šokiui 
i geras orkestras.

Aiškų ritmą, suprantamą šo
kio melodiją ir gerą tempą ga
li duoti muzikalesnis, pusėtinai 
valdantis instrumentą akordeo
nistas. Bet to neužtenka. Iš or
kestro reikalautina kur kas dau
giau: orkestras turi lengvinti 

1 patį šokimą, paryškinti šokio 
j figūrų judesių veiksmus, iškelti 
šokio būdingesnes vietas. Kaip 
pavyzdį nurodysiu, tur būt, vi- 

Isiems žinomą šokį — rugučius. 
Tame šokyje, pačioje pradžioje, 
vaizduojama, kaip vyrai “dal
gėmis kerta rugius”. Tuo mo
mentu moterys padaro apsisu
kimą ir “surenka rugius”. Ka
dangi (kaip visi žinome) dalgio 
kirtis duoda ir garsą, o šokėjas 
(tuščių rankų mostais) garso 
neiššaukia, tad čia šokėjui turi 
talkinti orkestras, nes atitinka
mų instrumentų pagalba šitai 
visai nesunku padaryti. O jeigu 
iš orkestro to nesigirdi, reiškia 
— savo uždavinio pilnai jis ne
atlieka. Panašių pavyzdžių ga
lima rasti beveik kiekviename 
tautiniame šokyje. Todėl orkest
ro pagrindinis uždavinys ir yra 
talkinti šokėjui išryškinti to
kias vietas ir orkestro ritminiu 
lankstumu, spalvinga instru
mentacija lengvinti jo žingsnius, 
judesius kiekviename šokyje.

Rateliu dinamika Chicagos Amfiteatre Antrojoje tautinių šokių šventėje. Nuotrauka Jono Garlos

Kartais orkestro grojamas 
tautinis šokis, jo klausantis, la
bai gražiai skamba, o tačiau jis 
gali būti netinkamas, nežiūrint, 
kad jo melodija ir tempas būtų 
teisingi. Tokia muzika, jeigu jos 
instrumentacija nėra pilnai pri
taikinta šokio judesiams, užuot 
palengvinus šokimą, tik dau
giau jį apsunkina, pančioja šo
kėją, nes įvairios variacijos, o 
kartais net ir labai gražių spal
vų per ryškūs “papuošalai” nu
stelbia pagrindinę melodiją, ir 
mažiau muzikalus šokėjas išsi
muša iš takto (nebesusigaudo), 
pasimeta (jam daug lengviau 
šokti prie akordeono). Nebent 
visi šokėjai šventėn suvažiuotų 
tokie, kaip, pvz. niujorkiškis 
Vyt. Strolia, kuriam orkestro 
išradingumas (jei taip galima 
išsireikšti) būtų tik malonumas. 
Jis vis tiek šokį “išpiltų” su to
kiu pat lengvumu, lyg, rodos, 
jo kojos žemės visai nesiektų. 
Bet čia pat tenka pastebėti, kad 
ijis ne tik puikus šokėjas, bet 
ir geras muzikas. O kokių muzi
kalumų šventės šokėjų daugu
ma? Be to, mūsų sąlygose, te
turint tik vieną repeticiją su or
kestru, šokėjui, ypač kuris pir
mą sykį prie orkestro, įvąirių 
instrumentų sąskambiai jam ir 
taip jau dalinai trukdo. O ta'p-

(Nukelta j 2 psl. I

Vienas didžiausių mūsų bu
vimo laisvajame pasauly už
davinių, ypač kultūriniame sek
toriuje, yra padaryti tai, kas 
šiuo metu neįmanoma ir nelei
džiama pasilikusiems okupuo
toje tėvynėje. Pavergtoje Lie
tuvoje draudžiamieji polėkiai, 
bet įvykdyti laisvųjų lietuvių 
svetimose padangėse, yra pats 
reikšmingiausias mūsų indėlis 
į bendrąjį lietuvių tautos kul
tūrinį aruodą, kurin kada nors 
bus sutelkta visa, kas tik ver
tingo ir išliekančio bus mūsų 
čia įkūnyta.

Iš tokių labiausiai branginti
nų, ne vienadienių, net ir laiko 
danties nebijančių atsiekimų 
yra laisvųjų lietuvių rūpesčiu 
jau pasirodę leidiniai, kuriems 
išvysti dienos šviesą tėvynėje 
šiuo metu nei sąlygų, nei jokių 
galimybių nėra. Čia turime gal
voje tiesiog neįsivaizduojamos 
reikšmės turintį 35 tomų Lie
tuvių Enciklopedijos išleidimą, 
Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” 
keturtomį ir visą eilę kitų 
mokslinio ir politinio pobūdžio 
knygų, išleistų lietuvių ir ang
lų kalba, liečiančių mūsų tau
tos kultūrines bei politines as
piracijas.

Tačiau net viso pasaulio po
litinei ir kultūrinei situacijai 
kintant, labiausiai amžinos pa
siliks vertingiausios mūsų gro
žinės literatūors knygos, ypač 
okupanto visumoj bijomi at
skleisti didieji mūsų klasikai, 
to ar kito laikotarpio bei lite
ratūrinės krypties būdingiau
sieji rašytojai, ypač mirusieji 
rašytojai, kurių kūrybinį pali
kimą surinkti ir išleisti pilnų 
raštų komplektais yra pati bū
tiniausia ir neatidėliotina lais
vųjų pasau’io lietuvių pareiga.

Negalėtume pasakyti, kad 
lig šiol šita prasme nieko nebu
vo padaryta. Užtenka tik pri
siminti J. Kapočiaus išleistą 
visą Vinco Krėvės kūrybą še
šiuose didžiuliuose tomuose, 
prel. Pr. Juro apmokėtą Jur
gio Baltrušaičio visos jo lietu
viškos poezijos tomą, dr. Albi
no Šmulkščio kaštu išleistą Vy
tauto Mačernio kūrybą ir kt. 
O štai dabar jau pasirodė ir 
Santaros - Šviesos leidžiama 
Antano Škėmos raštų tritomio 
pirmoji knyga. Visa tai buvo 
atsiekta beveik be išimties tik 
asmeniškuoju t< ar kito litera
tūros bičiulio rūpesčiu, to ar 
kito pasiturinčio draugo auka, 
to ar kito visuomeninio ar pa
saulėžiūrinio sambūrio, kuriam 
priklausė jau miręs rašytojas, 
bendraminčių susibaudimu.

Šitokios padėties konsta
tavimas mus ir džiugina, bet 
tam tikra prasme ir nuliūdi
na. Juk visa, kas suminėta, iš
leista tik pavienių žmonių ir 
negausių bičiuliškų ratelių dė
ka. Ir labai gerai padaryta. 
Tačiau kyla grėsmingas klau
simas: kas išleis raštus pirma- 
"ilių mūsų rašytojų, kurie nei 
turtingų draugų neturėjo, nei 
priklausė kuriam politiniam ar 
pasaulėžiūriniam sambūriui, pa 
sitenkindami tik grynai litera
tūriniu poeto ar beletristo pa
su, vien tik plunksnai savo kū
rybines jėgas pašvęsdami.

Tegu būna tad čia suminėta 
ir keletas konkrečių pavyzdžių 
problemos iliustracijai. Prieš 15 
metų Prancūzijoje mirė vienas 
iš mūsų moderniosios literatū
ros pradininkų, impresionisti
nės krypties meisteris Jurgis 
Savickis. Tačiau kur jo litera
tūrinis palikimas, kur jo pilnas 
raštų rinkinys? Ar kas rūpino
si tuo per keliolika metų? 
Prieš aštuonerius metus Švedi
joje mirė taipgi vienas iš mū
sų naujosios literatūros klasi
kų Ignas Šeinius. Kur jo juo
du ant balto literatūrinis pali
kimas savajai tautai? Ar kas 
bent kiek lig šiol rūpinosi visų 
jo raštų išleidimu? Šiemet mi
nime taipgi 90 metų sukaktį 
nuo prancūziškai rašiusio di
džiojo poeto lietuvio O. V. Mi
lašiaus gimimo. Ar kam nors 
atėjo į galvą pasirūpinti jc’.gu 
jau ne pilnu jo raštų vertimu 
į lietuvių kalbą, tai bent išlei
dimu tų, kurie įvairiomis pro
gomis buvo lietuvių kalvon iš
versti ir šen bei ten paskelbti? 
Gi visi šie trys rašytojai buvo 
ne vien tik plunksnos žmonės, 
bet ir diplomatai, atstovavę 
Lietuvą ir gynę jos reikalus 
pasauliniuose forumuose. Ta
čiau, matyt, visi jie nei turtin
gų draugų, nei sambūrinio už
nugario neturėjo, kad niekas 
dėl jų kūrybinio palikimo lig 
šiol nei piršto nepajudina. Ar
ba vėl tik prieš kelerius metus 
mirusio Fausto Kiršos atvejis. 
Kas išleis bent keliais tomais 
visą jo gausią poeziją, prijun
giant prie jos ir dar niekur 
neskelbtą poeto rankraštinį pa
likimą?

Visi čia suminėtieji rašyto
jai iš sukaupto kūrybinio lo
bio į kapą nieko nenusinešė, 
o taipgi niekam jo kuriam nors 
asmeniui testamentu nepaliko. 
Viską paliko savai tautai ir sa
vai lietuviškajai bendruomenei. 
Ir būtų daugiau negu skaudu, 
kad laisvoji tautos šaka, kad 
lietuviškoji bendruomenė, kad 
mes visi šių rašytojų palikimo 
atžvilgiu būtume kurti ir akli.

Tad kas konkrečiai daryti
na? Manytume, kad į šių mi
rusių mūsų rašytojų pimų kū
rybos komplektų išleidimą tu
rėtų dėmesį atkreipti bendri
nės mūsų visuomenės organi
zacijos, nes privačios iniciaty
vos gali ir neatsirasti. Pi i yi • 
ne prasme tvirtą ir palankų 
sprendimą čia turėtų padaryti 
ir mūsų fondai, pirmoj eilėj 
Lietuvių fondas. Šiam pastara
jam jau būtų pats laikas gal
voti apie žymesnių ii- stambes
nių pėdsakų išmynimą, o ne 
vien tik apie kasmetinį išsi
barstymą smulkiais trupinė
liais.

Žodžiu, pirmaeilių mūsų ra
šytojų, drauge su mumis nešu
sių svetimų pasviečių nedalią 
ir jau išėjusių amžinybėn, lite
ratūrinio žodžio išsaugojimas 
ir jo išleidimas likimo yra 
atiduotas į mūsų pačių. į lais
vojo pasaulio lietuvių visuome
nės rankas. Ir šito negalime 
užmiršti, jei norime, kad pa
tys tautos nebūtume užmušti

k. br.

-J



DAR APIE EGLĖS PASAKA
Ir pamėgtam dalykui turi būti ribos

DR. J. BALYS

Jau ne kartą esu įspėjęs mū
sų rašytojus, kad, užkliudyda- 
mi tautosakines temas, būtų la
bai atsargūs. Čia nieko nepadės 
spėliojimai, paremti įspūdžiais 
ar intuicija. Reikia dalykinio 
medžiagos pažinimo, reikia stu
dijų, bet ne fantazijos.

Rašydamas “Draugo” IV. 15, 
d. kultūriniame priede apie A. 
Vaičiulaičio naują knygą “Gluos 
nių daina”, R. Šilbajoris apie 
vieną padavimą, “Žvejų duktė. 
Banguolė”, sako, kad ten “glū- j 
di užslėptas Eglės, žalčių kara
lienės prisiminimas”. Skonio da
lykas tokį panašumą matyti ar 
jo nematyti (bent aš tai jo ne
matau). Tačiau visiškai yra blo
gai, ką R. Šilbajoris toliau ra
šo: “Jeigu mes ‘Eglės’ pasakoj 
mėgintume rasti kokį nors is
torinį atitikmenį (o jis, tikriau
siai, buvo, nes ta pasaka žymiai 
skiriasi nuo šiaip jau per visas 
tautas ir laikotarpius klajojan
čių motyvų), tai jo turėtų būti 
ieškoma kaip tik ankstyvuose 
baltų santykiuose su skandina
vais”.

Kiekvienas šių teigimų yra 
perdėm klaidingas. Eglės pasa
kojimas yra kaip tik būdinga 
stebuklingojo tipo pasaka, bet 
nėra koks istorinis padavimas, 

v Ji prideri “keliaujančių moty
vų” rūšiai ir siekia net iki to
limosios Indijos. Jai giminingų 
motyvų įvairių tautų liaudies 
tradicijose randame visą aibę. 
Jeigu R. Šilbajoris būtų paskai
tęs trumpą straipsnį ““Eglės 
pasaka” Lietuvių Enciklopedi
joje (V 367—369), tai reikia 
manyti, kad nebūtų taip drą
siai fantazavęs.

Prieš pora metų pateko į ma
no rankas Lietuvoj išleista 
knygelė: “Gražuolė Miržana; 
kazachų liaudies pasakos” (ver
tė E. Karaliūtė, išleido “Vaga” 
Vilniuje, 1964 m.). Ten p. 94— 
102 randame pasaką “Gražuolė 
Miržana ir vandenų karalystės 
valdovas”, kuri yra tikra mūsų 
Eglės pasakos sesuo. Kazachų 
pasaka irgi prasideda mergaičių 
maudymosi scena ir Miržana 
ant savo drabužių randa susi
rangiusį slibiną, kuriam turi pa
sižadėti. Slibinai ją iš tėvų jur
tos (palapinės) nusigabena į 
povandeninį pasaulį. Po dauge
lio metų Miržana su sūnumi ir 
dukrele ateina aplankyti savo 
senos motinos. Ji viską atvirai

pasipasakoja motinai: “Aš atė
jau iš povandeninės karalystės. 
Mano vyras tos karalystės val
dovas”. Ji pasipasakoja motinai,
kaip galėsianti savo vyrą pa
šaukti : “Achmetai, Achmetai, 
aš tavo žmona, ateik, mano mie
las, išnerk iš gelmių!” Norėda
ma pasilaikyti dukterį, senė mo
tina pašaukė Achmetą ir kirviu 
nukirto slibinui galvą. O kai 
grįžtanti su vaikais Miržana pa
šaukė savo vyrą, tai vanduo tik 
raudonu krauju pasruvo. Tada 
Miržana, panašiai kaip ukrainie
čių pasakoje, užlėmė save ir 
vaikus į paukščius: “Tu, dukre
le, kregždute būk, o tu, sūnau, 
būk lakštingala. O aš pavirsiu 
gegute”. Būdinga, kad ir lietu
vių ir kitų tautų pasakose mo
teris myli savo negamtišką vy
rą, tėvus aplankiusi nori pas jį 
sugrįžti, visiškai priešingai, ne
gu Vaičiulaičio Banguolė, kuri 
jaučiasi nelaiminga svetimame 
krašte.

Kol neturime geresnės teori
jos, pasilieku prie savosios, kad 
Eglės pasaka yra indiškos kil
mės. Keliaudama iš Indijos į 
šiaurę, ji perkeliavo Kazachsta
ną ir visą plačiąją Ukrainą, kol 
pasiekė Lietuvą. Tačiau dar nie
kur neteko užtikti šios pasakos 
taip plačiai ir talentingai išvys
tytos, kaip lietuviuose. Epiriis 
laipsniavimas, kaip bandymas 
triskart žalčio piršlius apgauti, 
uždavimas Eglei atlikti trijų 
sunkių darbų, vaikų kvotimas 
ir jų užlėmimas į medžius pagal 
jų laikyseną (ąžuolas, uosis ir... 
drebulė), — visur taip meistriš
kai išlaikyta būdinga liaudies 
kūrybai trijų narių grandinė. Ne 
nuostabu, kad ši labai vykusios 
konstrukcijos pasaka yra taip 
pamėgta mūsų rašytojų ir dai
lininkų. Tačiau viskam yra riba.

PENKI ŠIMTAI LEGENDŲ
Gyvenimo tikrovėje ir Br. Kviklio "Mūsų Lietuvoje"

DAUMANTAS CIBAS, Vista, Calif.

Prieš dešimt metų klausiau
si prof. J. Puzino paskaitos, ku
rioje šis mūsų archeologas pa
gal kasinėjimų duomenis įrodi
nėjo, jog Vilniaus būta dar ge
rokai prieš Gedimino laikus. 
Todėl, girdi, legendos apie Ge
dimino sapną ir Geležinį Vilką 
neturinčios istorinio pagrindo.

Tuo metu paskaitos klausyto
jų tarpe pasigirdo maldaujantis 
poeto Fausto Kiršos balsas:

— Nenaikinkite legendų. Jos

Kryžių kalnas Lietuvoje, Šiaulių apakr. Dabar šie visi kryžiai yra su
naikinti - sudeginti.

tokios gražios... Legendų reikia 
jaunimui.

Aš tučtuojau savo širdyje pri
tariau poetui.

Nes priminiau 1919 metus, 
kai, pramokęs skaityti, slėpda
masis nuo vokiečių žandarų 
akių, skubėjau gilintis į Prano 
(Pr. Klimaičio) “Trumpą Lie
tuvos istoriją”. Tada prieš ma
no akis pirmąkart atsivėrė di
dinga ir nuostabi mūsų tautos 
praeitis. Bet kiek aš ją sten
giausi įsiminti, man visada mai
šėsi vardai, vietos, metai ir am
žiai. Tik ne legendos! Jos taip 
giliai krito į širdį, jog aš net 
raudojau, skaitydamas apie Vy
tauto Didžiojo mirtį. Tada skai
tytų legendų neužmiršau nei po 
50 metų.

Daug vėliau, keliaudamas po 
Trakų apskritį prie Onuškio 
ežero užšnekinau vieną bernai
tį. Ir jis man tarp kitko papa
sakojo, kad iš viso jo mokymo
si jam labiausiai patiko ir at
minty liko visokios istorinės le
gendos. O pasaka “Eglė, žalčių 
karalienė” jį taip paveikusi, jog 
jis įtikėjęs, kad visa tai atsiti-

kę čia pat prie Onuškio ežero.
— Net ir dabar, — sakė, — 

kai aiškiai žinau, kad tai yra 
pasaka, man vis dar vaidenasi, 
kad mūsų ežere gyvena Žilvi
nas, o ant kranto valstybiniame 
miške tebeauga Eglė ir jos vai
kai: Ąžuolas, Uosis, Beržas ir 
Drebulėlė.

Todėl darbar, vartydamas vi
sus tris jau išėjusius “Mūsų 
Lietuvos” tomus, daug kartų 
dėkoju autoriui Broniui Kvik
liui, kad jis tose storose knygo
se tarp daugybės istorinių Įvy
kių įrašė apsčiai ir legendų. Su
prantama, medžiagos gausumas 
neleido visų tų legendų atpa
sakoti plačiau. Vienos paduotos 
ilgesnės, kitos trumpesnės. Bet 
visos jos labai pagyvina skai
tytojo vaizduotę. Apie vaikus, 
ką ir bekalbėti! Tai jų duona. 
Per legendas jie pirmiau ir gi
liau pamils savo tėvų kraštą. 
Nereikia laukti, kol jie patys 
jas perskaitys. Tėvai turi jas 
surasti ir, kiek praplėtę, savaip 
papasakoti.

Kiek visuose trijuose “Mūsų 
Lietuvos” tomuose rasi legen-

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezlstas 

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supporta) Ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, H) 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1

Tautinių šokių
(Atkelta iš 1 psl.)

gi įsidėmėtina, kad šokių šven
tėje solistas yra šokėjas, o or
kestras — jo talkininkas, akom- 
panuotojas. Solistas akompa- 
nuotojui pagelbėti negali, bet 
akompanuotojas solistui gali ir 
privalo. Tad ta linkme ir ženg
tina — į talką šokėjui!

Grįžtant prie orkestro, konk
rečiai siūlytina: paimti ne 28- 
nių pučiamųjų (kaip buvo I-je 
taut. šokių šventėje), bet dar 
padidinti iki 42-jų muz. — kon
certinį pučiamųjų orkestrą. Ame 
rikietiškai kalbant, tai reikštų 
— sumažintą “Symphony 
Band”. Jo sąstate daugiau me
dinių instrumentų, kas žymiai 
suminkština varinių skardumą. 
Su panašaus orkestro 37 muz. 
sąstatu'yra įgrota ir mano mar
šų plokštelė. Tai būtų pats ge
riausias orkestras mūsų Tauti
nių šokių šventės reikalui.

Paruošiant orkestrui šokių 
muziką, būtinai reikėtų padary
ti 2—4-rių taktų trumpas įžan- 
gėles kiekvienam šokiui. Nesiū
lau panaudoti tikrosios melodi
jos, būtų neįdomu. Bet tik šiek 
tiek giminingos. Kad šokėjas, 
išgirdęs įžangėlę (jau instink
tyviai iš įpratimo), žinotų pra
dedamo šokio pirmąjį žingsnį 
(judesį). O jei pradžia gera, tai 
ir toliau geriau sekasi, šokėjas 
būna drąsesnis. Tokias pat įžan-

šventės reikalu
gėles turėtų naudoti ir akorde
onistai, kurie groja tautinių šo
kių pamokose, kad visos šokė
jų grupės prie to priprastų. 
Nors šventėse paprastai prane
šama, kad dabar bus toks ir tok* 
šokis, bet šokėjas gali to pra
nešimo nenugirsti, gali dėl įvai
rių įspūdžių šventėje pamiršti, 
kaip prasideda tas ar kitas šo
kis, ir tik stebėti, kaip jo kai
mynas pradės. Dėl šitokių prie
žasčių šokiai gali būti ne kartu, 
bet palaidai pradedami ir pan.

Dar norėčiau paliesti vieną 
labai svarbų dalyką — apšvieti
mą. Ano minėto straipsnio au

torius šį uždavinį skiria šventės 
dailininkui. Nesigilinsiu, kas tai 
turėtų atlikti, dailininkas ar ki
tas apšvietimo specialistas. Bet 
man rūpi ne bendras salės ap
švietimas, bet reikalingos švie
sos tautinių šokių metu. Antro
je tautinių šokių šventėje ap
švietimas buvo menkas.

Siūlyčiau, kad Trečiojoje tau
tinių šokių šventėj šviesų pa
keitimai būtų efektingi, sude
rinti ne tik su šokėjų veiksmu, 
bet kartu ir su šokio muzika. 
Kaip žinome, mūsų tautinių šo
kių muzika daugumoje labai pa
prasta, skurdi. Todėl šventės 
muzikas, bedarydamas aranži- 
mentus, geriau pritaiko šokiui 
bei apdailina muzikiniai: įvairi
na harmoniją, keičia tonacijas,

Lietuviai šoka tautinius šokius Pasaulinėje parodoje, New Yorke

duoda spalvą — įvelka į išeigi
nį rūbą.

Kad šviesų efektai būtų įspū
dingesni, būtina dailininko (ar 
šviesų tvarkytojo) glaudus 
bendradarbiavims ne tik su vy
riausiu tautinių šokių vadovu, 
bet ir su šventės muziku. Švie
sų spalvos turėtų būti sujungtos 
su muzikos spalvomis. Pvz., kai 
orkestras iš minorinės (tam
sios) tonacijos pereina į majo- 
rinę (šviesią) arba atvirkščiai, 
automatiškai turėtų pasikeisti 
ir (iš anksto nustatytos) švie
sų spalvos. Žinau, kad toks ap
švietimas pareikalaus daugiau 
išlaidų. Bet prie gerų norų bei 
pastangų atsiras ir pinigų. Ta
da tik mūsų tautinis šokis suži
bėtų pilname savo grožyje.

Man yra kilusi mintis: ar ne
vertėtų Trečiajai tautinių šokių 
šventei, kuri įvyks Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų sukak
tuviniais metais, pas kurį nors 
pasižymėjusį mūsų kompozitorių 
užsakyti specialią dainą — him
ną. Tai būtų atlikta šventės ati
darymo metu, juo labiau, kad 
šventėje numatoma ir choro da
lyvavimas.

Manyčiau, kad tokia daina - 
himnas turėtų būti iškilmingo 
pobūdžio, bet neilgas. Pats lai
kas tok sumanymą pasvarstyti. 
Bet čia, žinoma, jau Tautinės 
šokių šventės rengėjų reikalas.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—I v 
vak. Šeštadienias 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta. Ligoniai priimam1 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822* 
Res. telef. WA 5-5076

Rez. teL 239 - 4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
(Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
let neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Resld.. 8241 West 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos. Kasdien nuo 1 Iki 8; tre 
Sladlenlals uždaryta Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOt 

2801 tV.’st 6Srd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vai
šeštad. 2—4 vai. 

rrečlad Ir kitu laiku pagal sutari 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel WAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgii’ 

Tel 695 41538 — Elgir.
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5846. rez. 888-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-9
antr., pgnktad. 1-6. treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

flų, tikrai nežinau, visų nesu
skaičiau, bet apytikriai jų ten 
gali būti daugiau kaip penki 
šimtai. Koks didelis literatūri
nis lobis! Kiek įdomių motyvų 
tos legendos gali duoti mūsų 
poetams, rašytojams, dramatur
gams ir dailininkams!

Kiek tos legendos gali būti 
patikimos? Nėra žinios. Kai ku
rie atsitikimai gal yra tikrai 
kažkada įvykę. Tik ilgainiui 
juos žmonės iškreipė, pagražino, 
perdėjo ar apipynė nebūtais da
lykais. Ir dabar — nori tikėk, 
nori netikėk. Daugelis legendų 
parodo senų laikų gyvenimo ga
balėlius, žmonių papročius, ti
kėjimą, tarpusavio santykius. 
Tuo jos kaip tik įdomios. Labai

gali būti, kad kai kurios legen
dos buvo žmonių tyčia kuriam 
nors reikalui sugalvotos. Kai 
kurios gal net is kitų kraštų at
keliavo. Bet jos visos dabar sa
vos, lietuviška- šviesa nušvies
tos.

Iliustracijai perpasakosiu le
gendas, susijusias su Šiaurės 
Lietuvos (Šiaulių aps.) viena 
vieta.

Jei keliautum per Latvelių - 
Žarėnų žemę, tektų pereiti di
delį Agailių mišką. Bežingsniuo
damas labai stebėtumeis — miš
ke pilna takų takelių. Iš visų 
pusių jie suka į miško gilumą 
prie kalnelio. O ant kalnelio — 
senos, nebelaidojamos kapinai- 

NiikH’ii ) -i p«l

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VV. 51st Str.
Valandos. antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Ofiso 735-4477; Rez. PR. 8-6660

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

ORAWFORD MEDICAL BIiDG. 
6446 So. Pulaski Road 

v*l*ndo* nagai ■nartta.rim.

DR. A. PUSTELNlKAb
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Fel ofiso PR 6-7800: Namu 825-766 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai. p. p 

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. 8 v. r.‘ lkl 9 v. v. Treč. Ir 

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.. pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais tr 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubUc 7-2260

■m GI 3-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ugoa

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal Busitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiao ■» 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^pedalvM akušerija ir moterų ligos
2454 Weot 71»t Street

(71-os Ir Campbell Are. kampas) 
Vai; kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 

šešt. 18—8 V. P. p
Trečiadieniais uždaryta

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rčinus
4455 S* California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLftS IR I’ROSTATO" 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St

Vai antrad. nuo 2—5 popieti, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. >Ief. PR 9-6730

Ofiao tel PR 8-MMO
Namu — rea PRospect 8-6081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 6 A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Plrmad., antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 12 Iki 8 v. ir nuo 5 Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS

<5542 S, Cicero, Oak Forest. Iii 
Kabineto tel. 687-2020 

Namų tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 W. 71at Street 

iriso vai.: kasdien nuo t lkl 9 v. v.; 
nešt. nuo 9 lkl 11 vai.; arba eual- 
arus DR. J. J, SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Streef 

Ofiso 4el. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6.0617

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 ik
2 v. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr 
tr penkt. nro 12 lkl 2 v. p. p. t- 
vakarais pagal susitarimą.

'Ks. PO 7-6000, Rez. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS
.YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVeet 68rd Street
aJ.. Kasdien nuo 1—4 p. p. ir o 

iri 8 vai. Trečlad. Ir šešt uždaryta
Ifiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečiad 
r šeštad. tik susitarus.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas 025-8266 
Valandos: 2—« v. v., penkt., 10__11
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. Ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tel. VVA 5-3080.Tel. REllance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietu vis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street 
VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
lenktad. nuo 12—4 v. p.p., *—8
ai. vak. šeštad 18—4 vai., trečlad 
i Įdaryta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St, 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ii 
penkt nuo 2 Iki A yal. Ir nuo 6 11d 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimo.Tel. ofiao ir buto OLympic 2-4156 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tilt susltaras 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. rak.

Treč. Ir šeštad. uždarytaDR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
■1 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto lkl 1 vai. p p., šeštad 

■ 1 vai ryto Iki 8 vai p p
Ofiao tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 236-2616

Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v vak
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
\ KUSERIJ A IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Wesf 7lm Street
Telefonas HEmlock U-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos nagai susitarime

>fteo PR 8-7778 Rez. PR 6-4739

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street 
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PasikaJbajimas su Lietuvos operos veterane Vince Jonuškaite

Pakeliui j San Francisco, Ca
lif., kur “General Federation of 
Women’a Clubs” suvažiavime 
atstovaus Lietuvių moterų fede
raciją, žymioji mūsų solistė Vin
cė Jonuškaitė kelioms dienoms 
buvo sustojusi Chicagoje. Ji čia 
matė abu “Gražinos” spektak
lius ir buvo įdomu patirti Jos 
įspūdžius apie šį muzikinį įvy
kį.

— Jums teko ne tik asmeniš
kai pažinti kompozitorių Jurgį 
Karna vičių, bet, kaip žinoma, 
ir patalkinti jam lietuvių dainų 
melodijomis. Ką galite prisimin
ti apie “Gražinos” autorių?

— Nors Lietuvoje ir neaugęs, 
J. Karnavičius turėjo didelį sen
timentą mūsų kraštui ir ypač 
savajam ūkiui prie Kėdainių. 
Buvo puikus medžiotojas ir jau 
tė nepaprastą meilę miškams. 
Karnavičius, nelyginant Adomas 
Mickevičius, tiesiog idealizavo 
mišką ir, kaip dažnai sakydavo, 
sėmėsi iš jo įkvėpimo. Buvo ra
mus, mandagus, tvarkingas 
žmogus, linkęs lengvam humo
rui. Nepaprastai darbštus, pa
vyzdingai atliko pareigas Vals
tybinio teatro orkestre ir kon
servatorijoje. Rimtai pasiruošęs 
muzikinei kompozicijai, net ke
letą metų pašventė “Gražinos” 
kūrimui. Po to sekė opera “Rad
vila Perkūnas” ir, deja, dėl per 
ankstyvos mirties neužbaigta 
Miko Petrausko operos “Eglė, 
žalčių karalienė” naujoji orkest- 
racija.

Operą “Gražiną” prisimenu 
beveik nuo pirmųjų jos gaidų. 
Karnavičius dalijosi savo min
timis ir kūryba su kitais, ieško
jo patarimų. Prisimenu, su ko
kiu džiaugsmu iš Karaliaučiaus 
atsivežė autentišką'vokiečių cho 
ralą, kurį kaip tik panaudojo 
“Gražinos” operoje. Apie Jurgį 
Kamavičių galėčiau daug pa
sakoti, bet gal užteks šiam 
trumpam pasikalbėjimui ?

— Kokie Jūsų įsoūdžiai po 
člonykščlos “Gražinos”? Kokia 
kritika?

— Kritiškus aptarimus norė
čiau palikti sumaniems kriti
kams : čia jau jų sritis. Man im
ponavo pats didelis darbas, dide
lė visų dalyvių pagarba ir meilė 
dainavimui. “Gražina” Chicago
je buvo tikrai didelis įvykis! 
Tad už pasišventimą visiems pa
statymo bendrininkams tebūnie 
vien tik nuoširdaus susižavėji
mo žodžiai. Chorai puikūs! So

listai verti pagarbos. Mes tikrai 
galim girtis savo tautos baisin
gumu.

Dirigentas Aleksandras Ku- 
čiūnas parodė tobulą vadovavi- 

[mo discipliną. Organizacija pui- 
' ki. Įspūdis, kartoju, pasilieka 
1 šviesus.

Aišku, negalima iš “Gražinos” 
reikalauti to, ką galėjom įgy
vendinti savame krašte. Nors, 
pavyzdžiui, Chicagos Civic ope- 

-ros scena buvo žymiai erdvesnė, 
bet didingumo ir įspūdingumo 
atvejais, scenovaizdžių turtingu
mu ir jų menine verte, mano 
manymu, Kaunas vis dėlto bu
vo pirmavęs. Gaila, kad sąlygos 
neleido plačiau pasireikšti daili
ninkei Bronei Jameikienei, nes 
jos Gražinos kostiumas antia- 
jam spektakliui tikrai buvo pui
kus.

Aš nesu linkusi kritikuoti, ne
galiu nuomonės viešai skelbti,

Vincė Jonuškaite

j Champs E’vsėes, taipgi pasiro- 
’ymai garsiame Buenos Aires 

Colon teatre, operiniai spektak- 
j Šiai Prahoje, Rvgoje ir Tailine. 
Ką galėtumėt iš tos praeities 
papasakoti?

— Mano sentimentai šiandien 
kažkodėl krypsta kitokia link
ime. Labiausiai prisimenu, jog 
1925 m. gegužės mėn. Romoje 
jvyko manasis debiutas — vie
šas rečitalis, į kurio programą 
buvau įtraukusi ir 5 lietuviškas 
dainas, kurių Italijos publika 
dar niek'id nebuvo girdėjusi.

Be Tamstos paminėtų viešna
gių kituose Operos teatruose, 
lygiagrečiai prisimenu ir savuo
sius Lietuvoje ar užsieniuose 
gausesnius rečitalius, kur galė
jau, be klasikinio repertuaro, 
dainuoti ir man brangiausias 
lietuvių kompozitorių ir mūsų 
liaudies dainas ar kompozicijas.

Noriu atkreipti dėmesį, jog 
pirmoji lietuvio kompozitoriaus 
Kaune dainuota opera buvo ne 
J. Karnavičiaus “Gražina”, bet 
Miko Petrausko “Birutė”, sta
tyta 1919 m. rugsėjo mėn., pir
miau, negu buvo gimęs profesi
nis Lietuvos Operos teatras. 
Tuo metu užsimezgė ir mūsų 
Operos choras. Dirigavo “Biru
tę” Juozas Tallat - Kelpša. Šis 
įvykis vėliau lyg ir buvo už
mirštas. garbę atiduodant “Tra
viatai”.

Galėčiau dar priminti, jog 
“Gražinos” premjerą yra diri
gavęs Mykolas Bukša, o jos at
naujintą versiją, sutrumpintą 
ir teatrališkesnę — Vytautas 
Marijošius.

Oskaras V. Milašius

aras V V astus

IR VISŲ PIRMA, KAD...

Ir visų pirma, kad Rytojus nepatirtų, kur esu.
Giriose, giriose gervuogių pilna.
Tavo balsas it mėnulio virpesys senuose šuliniuos,
Kur aidas, birželio aidas atsigerti ateina.

Ir kad niekas ten mano vardo net sapne neištartų.
Mano laikas, laikas galutinai praėjo.
It medelis, jei savo pirmas syvais sunegaluotų, 
Yra baltumas tavo rūbo nesuraukšlėto.

Ir kad erškėčiai, mums praėjus, susiglaustų,
Nes bijau, nes bijau sugrįžti.
Tavo švelnias kojas lyg baltos gėlės glamonėtų, 
Gi šešėlis, šešėlis iš meilės baigia išblykšti.

Nebeištarki, kas esu vandenims giriose, 
Nes mano vardas, mano vardas jau visai miręs.
Gaivinančio lietaus spalvomis mirga atšvaistai tavo akyse, 
Spalvomis gaivinančio lietaus, krentančio į miegančias 

kūdras.

Ir nieko nepasakok vėjui iš senų kapinių,
Nes jis gali įsakyti man sugrįžti.
Tavo plaukai dvelkia vasara, žeme, mėnuliu.

Tad reikia gyventi. Ii vien tik gyventi.

Vertė J. Dainauskas

O. V. MILAŠIUI ATMINTI
90 metų sukaktis nuo poeto gimimo

J. DAINAUSKAS

tės, nė vaikystės metu, ypač sa
vo kūryboje, Milašius stengėsi 
suprasti žmogaus gyvenimo py
nės prasmę. Nuo pat pirmų sa
vo kūrinių jis ieško meilės es
mės. Poeto intuiciją supynęs su 
filosofijos gelmėmis, Milašius 
suprato, jog meilės esmėje glū
di amžinoji meilė Dievo. Ir čia

bet, vieton to, tepasilieka mano 
šiltas jausmas ir, priedui, pa
tys nuoširdžiausieji Chicagos 
Lietuvių operai linkėjimai. Dė
kui už vertingą ir gražų darbą! 
Palankaus bei smagaus vėjo lai
mingai ateičiai!

“Gražinos” operos, kurią ži
nau nuo pat jos užuomazgos — 
nuo pat pirmųjų akordų, kurios 
du meninius vadovavimus sie
kiau Kaune, buvo ir vėl įdomu 
ir smagu klausytis. Kaip įspū
dingai skamba operon įpintos 
mūsų grynosios, lietuviškos me
lodijos.

— Brangi Operos Veterane, 
Jūsų, kaip dainininkės, yra pra
eitas retas pasisekimo kelias. 
Prisimintinos gastrolės net tri
juose Paryžiaus teatruose: 
Grand Opera, Opera Comiųue ir

— Kokie būtų Jūsų baigia
mieji šio pasikalbėjimo žodžiai?

— Man visame mano gyveni
me svarbu buvo sukelti pagarbą 
savajai dainai. Jaučiau pareigą 
ją skleisti ir puoselėti. Ir mane, 
giliai jaudino ir tebejaudina 
liaudies gražiausiųjų melodijų į 
operos kūrinį įpynimas.

Dabartinis “Gražinos” pasta
tymas laikytinas nepaprastu 
žygdarbiu. Juk tai pirmoji mū
sų kompozitoriaus opera išeivi
joje! Ne iš profesijos gyvenan
čių pasiryžėlių įgyvendintas 
grandiozinis spektaklis. O ir 
profesionalų (L. Šukytės, A. 
Kučiūno ir A. Voketaičio) duok
lė “Gražinai” pagarbiai vertinti
na. Džiaugiuosi solisčių ir solis- 

į tų atsiekimais. Nors gal ir ne-

Prieš devyniasdešimt metų. 
1877 m. gegužės 29 d. Gėrėjos 
dvare, buv. Mohilevo guberni
joj, t. y. senosios Lietuvos vals
tybės žemėse, gimė Oskaras Vla
das de Lubicz - Milosz - Milašius, 
prancūziškai rašęs, bet lietuviu 
save laikęs poetas, filosofas ir 
Lietuvos diplomatas, kilęs iš se
nos Lietuvos didikų giminės, jis priėjo prie misticizmo, ban- 
12-kos metų amž., 1889 m., tėvų dė suvokti Visatos ir Gyvybės 
apgyvendintas vieno Paryžiaus prasmę.
licėjaus bendrabutyje, Pran-j ig99 m> Milašius, dvidešimt 
cūzijoje išgyveno iki savo mir-,dvejų metų jaunuolis, paskelbė 
ties, 1939. H.- 2 d. Palaidotas. pirmą savo kūrinį “Le poeme 
Fontainebleau kapinėse. Nega- dės Decadences”. Po to, 1906 
vęs šeimos šilimos nė kūdikys-,m. sekė “Les Sept Solitudes”.

patogu apie tai prabilti: susiža
vėjau Arnoldu Voketaičiu —i 
koks stiprus aktorius ir kultu-' 
ringas dainininkas! Ne kasdien 
operinėje scenoje užtinkamas 
profesionalas.

Mano manymu, Chicagoje rei
kėtų didesnį dėmesį skirti ir 
Dramos teatrui, apie kurį esu 
.girdėjusi daug gerų atsiliepimų. 
Visad esu buvusi dramos ado- 
ratorė, iš kolegų aktorių daug 
esu pasimokiusi, dramai tebe

jaučiu gilų sentimentą.
Kas darytina ateity? Patar

čiau, sunkumų ir kliūčių bei var
go nepaisant, visiems dainos ir 
scenos entuziastams į ateitį vis 
dar tebežiūrėti šviesiai ir opti
mistiškai. Gerieji darbai ne
dingsta, ir laikas juos apvaini
kuoja.

Tuo aš ir noriu užbaigti ma
lonų pasikalbėjimą ii- pabendra
vimą su “Draugo” skaitytojais.

Užrašė .E. Vir.

11910 — “L’Amoreuse Initia- 
jtion”. 1911 — “Les Elements”. 
il912 — Chefs d’oeuvres Lyri- 
ques de Nord”. 1913 — “Miguel 
Manara”. 1914 — “Mephiboset”. 
1917 — “Adramandoni”. 1922 
— “La Confession de Lemuel”. 
1924 — “Ars Magna”. 1927 — 
“Les Arcanes”. 1928 — “Dai
nos”. 1930 — “Contes et Fab- 
liaux de la Vieille Lithuanie”. 
1933—“Les Origines Iberiųues” 
du Peuple Juif”, “L’Apocalipse 
de Saint - Jean dechiffree”, 
“Contes Lithuaniens de Ma Me
re l’Oye”. 1937 — “Les 'Origines 
de la Nation Lithuanienne”.

938 — “La Clef de l’Apocalyp- 
se”. Visi jo raštai apima tryli
ka tomų, kurių tik nedidelė da
lis, daugiausia A. Vaičiulaičio, 
yra išversta į lietuvių kalbą.

Milašiaus vertinimas pasauli
nės literatūros plotmėje nuolat 
didėja. Pvz. prieš porą metų Pa
ryžiuje Plejados leidyklos išleis
toje trijų tomų . “Pasaulinės li
teratūros istorijoje” net % pus
lapio skirta O. V. Milašiui. Esą, 
tik dabar pradedama nuvokti 
jo kūrybos genialumą. Jo dra
mos (Mephiboset, Miguel Ma
nara) buvo didelėmis revelia- 
cijomis, kur Milašius apie “Re
liatyvumo teoriją” kalba anks
čiau, negu ją suformulavo Einš
teinas. Milašiaus tolimesnis ro
manas “L’Amoreuse Initiation”, 
savitas simbolizmo ir mistikos 
kūrinys, yra tiesiog neišmatuo
jamas filosofinėmis gelmėmis.

Tačiau sakoma, kad ne tie kū

riniai padarė Milašiaus kūrybą 
nemirtingąja. Nemirtinga, visų 
pirma, yra jo poezija, ypač toji, 
kur Milašius išsireiškia veik 
psalmisto paprastumu, kur jis 
kreipiasi į senų lietuviškų žemių 
priminimą. Jo vaikystės pasau
lį vaizduojantys posmai dvelkia 
laukų, miškų kvapais. Sielos ne
rimas ir dvasiniai svyravimai 
privedę Milašių prie Būties gel
mių, Dieviškos Meilės nuvoki
mo, jo poezijoje įgavo savitas 
formas. Žmogaus sielos gelmių 
virpėjimą Milašius savo poezijo
je taip suformulavo, jog jo žo
džiai, laikui bėgant, įgauna vis 
didesnio svorio, ypač dėl jo po
mėgio veikti keiioie plotmėse. 
Poetas vesdam is žmogų per Bū
ties gelmes ir Apokalipsinius 
sunkumus, tą kelią nušviečia 
optimizmo ir vilties spinduliais.

Savo kūryboje Milašius, pra
eities prisiminimus vadindamas 
laiko apgaule, vis prie jų grįž
ta, it prie niekad neužgijusios 
žaizdos. Laiką, tą viso esančio 
grioviką, Milašius nagrinėja iki 
šaknų ir suseka jo ryšį su Vi
satos Kūrėjo Meilės liepsna.

Jo paskelbti lietuviško folklo
ro tekstai nėra vien vertimai. 
Jis bando prancūziškais žodžiais 
išreikšti lietuvių kalbos dvasią, 
galvojimą. Greta viso to, O. V. 
Milašius nuo 1919 iki 1938 m. 
rudens Prancūzijoje gynė Lietu
vos valstybės interesus. Tad 
mums apie Milašių rašyti ir kal
bėti niekad negali būti per 
daug.

PASAKŲ ŽIDINIO 
PĖDSAKAIS

Valerijonas lakas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Puošniausia Skandinavijos renesanso 
pilis.

Ekskursuojant po šiaurinę Zelandijos sa
los pakraštį, galima susipažinti su istorinė
mis vietovėmis, pajūryje aplankyti vasarvie
tes, o nutolstant nuo jūros, privažiuoti eže
rus ir pilis. 34 akrų plote Frilando atviras 
muziejus, kaip Stockholmo Skansen, turi iš 
apylinkių suvežtų įvairių viduramžiškų pa
statų, kuriuose amatininkai senais būdais 
demonstruoja įvairius savo amatus. Ten 
įvyksta ir įvairūs folkloriniai pasirodymai.

O jau nutolus apie 25 mylias nuo sosti
nės, tarp Hillerodo ir Elsinore, mažame Fre- 
deriksborgo miestelyje dėmesį traukia tuo 
pat vardu 17 amž. raudona, bokštuota re
nesanso pilis — Danijos Versalis. Frederiks- 
borgo pilis pastatyta ežero salose, supama 
ežero miškingų pakrančių, išpuošta gėly
nais. Tai viena iš puošniausių Skandinavijos 
pilių. Anksčiau pilis buvo mėgstama monar
chų vasaros rezidencija. Rokoko koplyčioje 
monarchai buvo vainikuojami, o baroko sa
lėse aristokratai ruošdavo iškilmes ir poky

lius. Prie pilies statybos yra prisidėjęs žy
mus Danijos monarchas Kristijonas IV.

19 amž. gaisras sunaikino pilies interje
rą, stogą ir bokštus. Vėliau su valdžios pa
rama ir privačiomis aukomis pilis buvo at
remontuota, atnaujinta ir paversta tautiniu 
istoriniu muziejum. Prie visų muziejaus or
ganizavimo darbų stambia auka prisidėjo ir 
Carlsberg alaus bravoras. Keistoka, bet Da
nijoje alaus gėrimo kultas padeda kultūrai. 
Be pilies meno turtų, dar į muziejų buvo su
vežti meno lobiai iš dvarų ir kt. vietų. Pilies 
koplyčia tapo parapijos bažnyčia. Seniau pi
lyje buvo suruoštas iškilmingas banketas 
buv. JAV prezidentui T. Rooseveltui.

Hamleto pilis.
Neilgai užtrunka iš Frederiksborgo pilies 

Frederiksborgo pilis.

atvykti į Elsinore vietovę, kurioje net 400 
m. Danija ėmė iš laivų duoklę, plaukusių 
per sąsiaurį į Baltijos jūrą. Dar yra išliku
sios tos patrankos, iš kurių nesumokėję 
duoklės laivai buvo apšaudomi. Iš sąsiaurio 
pakrančių puikiai matyti Švedijos krantai. 
Iš čia tik 2 į-j mylių ilgumo pilko vandens 
ruožas skiria Daniją nuo Švedijos. Ateityje 
tą sąsiaurį, tur būt, jungs tunelis, tiltas ar 
pylimas.

Taip pat Elsinore vietovės vardas yra 
įamžintas ir literatūroje. Prie pat sąsiaurio 
taip pat puošni Kronsborgo 16 amž. baltai 
pilka pilis, su 13 pėdų storumo sienomis, 
apsigynimo grioviais, dar vadinama ir Ham
leto pilimi. Šekspyras, pasinaudojęs vidur
amžių danų legenda, “Hamleto” tragedijos 
veiksmui pasirinko Kronsborgo pilį. Tokiu 
būdu Šekspyras šios pilies liūdnam princui 
Hamletui suteikė nemirštančią garbę. Ir net 
pirmą kartą “Hamletas” buvo suvaidintas 
pilies kieme. Ir taip ilgą eilę metų kiekvieną 
vasarą iš viso pasaulio iškilesnieji aktoriai 
suvažiuodavo čia vaidinti. “Hamletas”, vai
dinamas lytinėje kiemo dalyje, sutraukda
vo mases žiūrovų. Pastaruoju laiku dėl daž
no lietaus tokie vaidinimai sustabdyti. Šeks
pyrui įamžinti tačiau kiemo sienoje yra įmū
ryta su atitinkamais įrašais lenta. Tačiau 
spėliojimai, pasklidę kaip legenda, kad ka
daise pats Šekspyras yra lankęs šią pilį, iki 
š’ol istorikų nėra jokiais įtikinančiais įro
dymais paremti.

Ir egzilinėje lemtyje turime poeto A. Ny
kos - Niliūno tobulai atliktą dramos "Ham

leto” vertimą. Veikalą išleido Šviesa - San
tara Chicagoje 1964 m.

Kronsborgo pilies 200 pėdų ilgumo, ąžuo
linio parketo kunigaikščių salėje, tur būt, il
giausioje š. Europoje, dabar dažnai yra ruo
šiami koncertai. Taip pat pilyje yra turtin
gas eksponatais jūrininkystės muziejus. 

Visų trijų mano aplankytų Skandinavi- vingas. 
jos kraštų žmonės yra energingi, laisvės, Pabaiga

Kronsborgo — Hamleto pilis.

individualumo ir materialinės pažangos ger
bėjai. Norvegija imponuoja savo fiordais ir 
sniego vainikais išpuoštomis kalnų viršūnė
mis. Švedija rimtumu ir iškilmingumu, o 
kosmopolitinė Danija, Anderseno tėvynė, 
yra arčiausiai Vakarų Europos. Danijoje 
pasisvečiavęs, rodos, pajunti, kad tą kraš
tą jau seniai pažįsti. Čia žmonių veidai links
mi, draugiški, o gyvenimas šiltas ir spal-



Jonas Riteris-lietuviu ir latviu
vienybės pradininkas

1867 m. bal. 21 d. — 1945 m. bal. 24 d.

DR. A. KAUPS

Š. m. balandžio mėn. 21 d. 
suėjo 100 metų nuo labai žy
maus kultūros ir politikos dar
buotojo inž. Jono Riterio gimi
mo. Kodėl šiuo atveju galima 
kalbėti apie kultūros politiką 
(jei ją vadinsime kultūros daly-, 
kų tvarkymą tam tikra krypti
mi), tai paaiškės iš čia pateik
tų žinių, skiriamų šviesiaregio 
ir didžiojo latvio atminčiai.

Pirmiausia svarbiausieji gy
venimo įvykiai: Jonas Riteris 
gimė 1867 m. bal. 21 d. ūkinin
kų šeimoje, Lauberes valse., 
Veršų namuose. Kaip visi tų 
metų ūkininkų sūnūs, ten jis pa
sisavino visą gimtosios žemės i 
grožį ir buvo surištas su Latvi
jos laukais nenutraukiamais ry-, 
šiais. Pirma mokėsi Ąžuolų 
valse, pradžios mokykloje ir po 
to Suntažų parapijos mokyklo
je. 1883—85 m. mokėsi Rygos 
Politechnikos instituto paren
giamoje mokykloje ir studijavo 
inžineriją tame institute, kurį 
baigė 1895 m., įsigydamas sta
tybos inž. diplomą.

Studijų metu Jonas Riteris 
įstojo į Selonijos korporaciją. | 
Baigęs mokslą, apie 10 m. dirbo | 
Rusijoje prie geležinkelių sta-1 
tybojs. Nuo 1909 m. iki 1922 m. 
Riteris buvo Rygos miesto sta
tybos inspektorius; nuo 1928 
m. iki 1937 m. buvo Latvijos 
Hipdhfkų banko tarybos pirm. 
Tais metais Riteris mėgino lai
mę būti kontraktorium, bet jo 
interesai siekė daug toliau, ne
gu tik namų statyba ir banko 
valdymas. Dar jaunuolis būda
mas, daug dirbo visuomeninio 
gyvenimo srityse; rinko taip pat 
liaudies dainas ir mįsles, kurios 
išspausdintos “Latvių dainose”. 
Šis palinkimas rodo Riterio do
mėjimąsi savo tautos dvasios j 
lobynais, nežiūrint jo 
techniškojo išsilavinimo. 
1910 m. Riteris 
Latvių draugijos 
Latvių auklėjimo 
rybos narys. Kai 
jos universitetas, 
jo organizavimo taryboje inži
nierių draugijos atstovas. Ši
toks darbavimasis nėra retas ir 
kitų veikėjų gyvenime, bet vien
kartinė ir toli pramatanti yra 
Jono Riterio veikla latvių ir lie
tuvių susiartinime. Šitai iškelia 
jį į žėrinčią šviesą.

gentų sluoksnius juose dalyvau
ti. Vienybė rengė taip pat eks
kursijas abiem kryptimis, kad 
vieni ir kiti matytų abiejų tau
tų buitį kaimuose ir miestuose, 
tyrinėtų abiejų tautų kultūri
nio gyvenimo klausimus, pla
nuotų įvairius bendrus tyrinė
jimus ir leistų bendrųjų dalykų 
leidinius.

Pirmasis Latvių - Lietuvių 
susiartinimo kongresas įvyko 

> 1924 m. liepos mėn. Rygoje. 
Šiame suvažiavime viešpatavo 
didelė draugystė ir susiprati- 

I mas. kuriam pritarė ir kurį rė- 
l rnė abiejų kraštų valdžios ir sa- 
įvivaldybės. Jei valdžios — vir- 
: šūnės bendradarbiavo, tai čia 
j nuopelnas ir darbas pačių tau- 
i tos šaknų su tų šaknų toli pra
matančiais atstovais. Tačiau 
tirpdyti šimtmečių ledą nebuvo 
lengvas dalykas, nors iš abie-1 
jų pusių dalyvavo žymūs kul
tūrininkai. Vienybės idėja skli- Į 
do labai pamažu į platesnę vi
suomenę, kuri paprastai toliau 
už rytdienos nemato nieko, ne
galvoja ir nesirengia galimoms 

l nelaimėms. Galima sakyti, kad 
keliautojų, norinčių apžiūrėti ki

ltus kaimus, kalnus ir slėnius, 
buvo daug, bet jų visų žvilgs
niai krypo 
visai retai 
nors juos 
miausia.

j Vakarų Europą, o 
j kaimynų kraštus, 
pažinti reikėjo pir-

Jonas Riteris

PENKI ŠIMTAI LEGENDŲ bei surengė Italijos radijas ir te
levizija. Dalyvaujant asmeniškai 
Šventajam Tėvui ir garbingai 
Romos publikai, Romos radijo ir 
televizijos simfoninis orkestras 
su Milano bei Romos chorais ir 
solistais, diriguojant pasaulinio 
garso dirigentui Herbertui von 
Karayan, atliko Mozarto Kroe- 
nungsmesse — Vainikavimo Mi
šias ir Giuseppe Verdi įspūdin
gąjį Te Deum laudamus... Kon
certas buvo perduotas per Vati
kano ir Italijos radijo stotis bei 
televiziją ir jo metu gautos au
kos paskirtos kovai prieš alkį 
pasaulyje.

lAtKelta iš 2 psl.i
i tės, priaugusios didelių medžių,I 
: apstatytos kryžiais, koplytėlė-1 
; mis. V.dury kalnelio stovi kop-! 
' tyčia. Aplink ją išmintas gilus | 
takas. Taip pat takas veda į 
pakalnę, kur čiurlena gaivus, 

| švariai įrėmintas šaltinėlis.
Daugiau pasidairęs, pradėtum i 

i dar labiau stebėtis; visos kop- 
| lytėlės tiesiog kimšte prikimš-j 
i tos visokių šventųjų statulėlių. 
| Taip niekur kitur Lietuvoje nė
ra.

Legenda pasakoja apie aklą 
senelį, kuris, miške pasiklydęs, 
vaikščiojęs ir vaikšč.ojęs, kol 

, priėjęs tą šaltinį. Kai tik atsi- 
i gėręs ir nusiprausęs, — tuojau 
| praregėjęs. Po to šaltinėlis la- j 
bai išgarsėjęs. Daug žmonių jį 
lankė, vandenį gėrė ir prausėsi, 

■ skaudamas vietas vilgė. Dauge
lis džiaugėsi, atgavę sveikatą. 
Tai tie maldininkai, iš visų pu- į*je Įvyko 

į šių skubėdami, išmynę miške 
šimtus takų.

Netolimo dvarelio savininkui 
i nepatiko, kad žmonės, beeidami; 
į Agailių mišką, išbraido ir jo 
pievas. Įnirtęs nuėjo ir jis pats i 
į tas maro laikų kapinaites. Tik 
jau ne melstis! Jis ten išvartė 
kryžius, išblaškė statulėles, nai
kino, ką galėjo. Manė, kad da
bar bus baigta su stebuklais. 
Bet staiga jį surėmė skaudi Ii- Į 
ga. Nusigandęs ir nebeiškęsda-| 
mas, jis ėmė šauktis visų šven
tųjų ir prižadėjo ant to kalno 
pastatyti naują koplyčią. Le-

i genda sako, — jis išgijo, koply- 
! čią pastatė, maldininkams kelio 
; nebeužsto jo.

Šis įvykis dar labiau išgarsi
no tą vietą. Plačių apylinkių 
žmonės visokiose ligose pana
šius apžadus darė, statė kry
žius, koplytėles ar bent statu
lėles nešė. Ypač daug maldinin
kų susirinkdavo per šeštines. 
Tą dieną atvažiuodavo ir kuni
gai, laikydavo pamaldas, saky
davo pamokslus. Prieš paskuti
nį karą buvo norima toje vieto
je statyti bažnyčią. Tik užplū-1 
dusi svetima gentis viską už-1 
gniaužė ir toliau naikina, kas j 
anksčiau žmonėms buvo bran-1 
gu.

i

RELIGINIS KONCERTAS
Pijaus XII-jo vardo auditori-

> koncertas, kurį 
Popiežiaus Pauliaus VI-jo gar-'

i

POCIUS DECORATING CO.

llažo namus š lauko ir iš vidaus 
Taip pat ir biznio pastatus

Telef. — 927 - 2809

♦ Artesian Restaurant
b 2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimai-
• Puiki atmosferapradžioje, dvidešimtaisiais me- Jonas Riteris savo visu gy- 

tais, būtų buvusi įkurta tvirta venimo darbu paliko pavyzdį, 
.Baltijoj tautų fcd racija, mūsų |kaip reikia ugdyti išskiitinę 

kultūros politikos šaką savo 
tautos gerovei. Tai yra dėmesio 
verti istoriniai žingsniai, išmin
ti Jono Riterio' gyvenimo kely
je.

Džiugu, kad ir šiomis dieno
mis skamba žodžiai ir atsiranda 
darbai, kurių pamatus yra nu- 
tiesęs Jonas Riteris. Jau žino
me apie Baltijos tautų federa
cijos pirmąjį padalinį Kanado-, 
je. Skubiai turėtų būti padary
ta ir visame pasaulyje, kad ga
lėtume bendrai veikti ir savo 
ryžtą būti laisviem parodytume 
visam pasauliui 1968 jubiliejuje.

Čia yra vieta garsiai sušukti: 
atsibuskite vi# dėlto, tautiečiai, 
ir eikite į mūsų kaimynų kie
mus draugystei stiprinti!, Tai 
bus tvirtas ramstis mūsų atei
ties laimėjimams.

Nuo vaikystės dienų, nuo 
abėcėlės ir mokyklų turi prasi
dėti Baltijos tautų susiartinimo 
ryžtas. Dar daug reikalinga Jo
no Riterio sekėjų.

Iš latvių kalbos vertė
A. Blt.

fizinė jėga būtų pasidariusi tri
guba, o politinis svoris dar di
desnis. Nors panašių istorijos 
pavyzdžių praeity buvo daug, 
tautos tačiau iš jų nesimoko ir 
vis iš naujo daro klaidų. Šioje 
srityje ir yra Jono Riterio di
dysis nuopelnas: kelti susiprati
mą, ieškoti susipažinimo ir bend 
ro veikimo kelių savo laisvei 
ginti petys į petį.

P I E
$1.65

T 0 S
& $2.25

JOKIO GREITAS PATARNAVIMASLAUKIMO 
TALPA - 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 * 4622.
Atdara ekmad iki ketvlrtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad 

Šeštadieniai* iki 5 valandos ryto

♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦ 4 ♦

TV, Radio, Stereo, Air-Conditionei’s

BANGA
Pardavimas ir taisymas
Mest 63rd St. Tel. 434-0421

P. Rudėnas K. Šimulis
>♦ « * * * * ♦ • ♦ ♦ ♦♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦

Jonas Riteris gerai suprato 
gero kaimynų pažinimo svarbą 
politinėje srityje. Jis paskuti
niaisiais nepriklausomybės me
tais pranašiškai ragino nuardy
ti “Kinų sieną” tarp Baltijos 
tautų, įspėdamas, kad prarasi
me savo laisvę, jei nebūsime 
vieningi politinėje srityje. Ta
čiau sukelti tokią nuotaiką vi
soje tautoje tada nepavyko, 
nors visą nepriklausomybės lai-

| kotarpį buvo intensyviai dirbtp. 
Jau ėmė dažnėti vienų ir kitų 

'literatūrinių veikalų vertimai, 
straipsniai spaudoje, įvairių pro 
fesijų atstovų susitikimai ir pa
sitarimai, bet visa tai dar ne
sukėlė visuotinio judėjimo tau
tose. Tautos apskritai pradeda 
galvoti tik tada, kai žaibas jau I

2649

Jonas Riteris nepasitenkino 
vien organizaciniais darbais. 
Kalba žmonėms yra pirmoji su
sižinojimo priemonė, todėl Ri
teris rūpinosi ir ja. Jis pats, ne
būdamas kalbininkas, parengė 
lietuvių - latvių žodyną, kurį iš- 

■ spausdino 1929 m. Vėliau taip- 
I gi paruošė latvių - lietuvių žo
dyną, kurį užbaigė 1943 m., bet 
karo sąlygose jo nepavyko iš
spausdinti. Buvo jau prisiarttnu- 

j si ir darbingo amžiaus pabaiga, 
I kurą Riteris praleido savo ūky- 
j je Karmalės valse., Ozolainėje 
' prie Kuldingos. Jonas Riteris 
i ten mirė 1945 m. balandžio mėn. 

yra trenkęs į namus, bet tada ; 24 d., kai komunįstu armija dar 
jau yra per vėlu. Jei pačioje | nebuvo šios vietos pasiekusi.

gryno
Nuo 

buvo Rygos 
kalbėtojas ir 
draugijos ta- 
kūrėsi Latvi- 
Riteris buvo į

Keliais žodžiais tariant, įvy
kiai buvo tokie: 1921 m. Rite
rio sumanymu buvo įkurta Lat
vių - Lietuvių Vienybė: draugi
ja, turinti tikslą ugdyti abiejų 1 
tautų artimesnį susipažinimą 
kultūros plotuose.

Tokia pat draugija buvo įkur
ta ir Kaune, Lietuvoje, ir abi 
jos palaikė tamprius ryšius, tar
si čia būtų tos pačios draugijos 
du skyriai, du jos padaliniai. 
Kadangi Baltijos valstybės sa
vo nepriklausomybes jau buvo 
atgavusios, tai grynai politiniais 
reikalais rūpinosi jų valdžios, 
bet Vienybė nutarė savo veiklą 
nukreipti į visuomeninio gyve
nimo ir kultūros sritis.

i

Dėl latvių ir lietuvių istorinio 
skirtingo likimo buvo taip atsi
tikę, kad šios brolių tautos nuo 
savd bendros kilmės jau buvo 
gerokai nutolusios, pasidariu
sios viena kitai svetimos. vfena 
kita labai mažai pažįstančios, 
gyvenančios skirtingą gyveni
mą, kur religijų įvairumas ir 
valdančiojo sluoksnio (latviams 
vokiečių, lietuviams lenkų) įta
ka neretai trukdė gerų kaimy
nų sugyvenimą, visai nekalbant 
apie broliškumą, kuris turėjo jų 
tarpe būti, šią sieną nugriauti, 
buvo pasiryžęs Jonas Riteris.

įkurtoji Latvių - Lietuvių 
Vienybė pradėjo plačią veiklą, ■ 
rengdama kasmet paeiliui Ry- j 
goję ir Kaune bendrus kongre-1 
sus ir kviesdama plačius inteli-;

SFRV.

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SA-TOM.

24108 
2501 
3212

5-2787
5-2737
5-1804

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL
3 skyriai Chicagoje:

(I9th St. Tel. WA
»9tli St. Tel. WA
So. Halsted St. Tel. CA

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininku tiesiai 
savo vardu iš Chicagos j Lietuvę.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

30% pigiau mokysite 
nuo ugnies Ir automo-

K Z A P O L I S
West 95th Street

*«•***•• ♦♦♦ ♦ ♦
10%, 20%, 
už apdraudę 
bilio pas

F R A N
3208H
Chicago, Illinois 60642 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339
» ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ * • ♦ ♦

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA GO S/l VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

□2A5 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO ILL.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE. viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
talerių dividendų Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 

• lipri finansiškai ir te'kti pačius geriausius patart.avimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga 
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią į virš $84.000 000 turto 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos kurie dar nesate aplankę mūsų 8-1 mili-onų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

On savings accounts on investment bonus

NUO SAUSIO MEN. I d., 1967
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
j 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7202 |Į

| DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO. i
| STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS TAIPGI ' 
|į ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI, i į

METAMS

Ik
rj|gHiCncn

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

& O
I T

IIo iii
1

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aui.šią 
Laimės šaltinėlį Wishing Well. per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1.200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kūnam, 
vra vietos 200 asmenų ir kuris

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS

veltui duodamas organizacijų su

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą, šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų tuoks 
Iii- reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5‘A% Šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12 000 ir

MISŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

1 Irsured Family Savings 8 Sėli and redee.m U. S Bonds order checks. No service cliarge 16
2 College Bonus Savings 9 Safety D posit Boxes to members 17
3 Christmas Club Savings 10 Free Community Rooms for 12 U. S Postai Stamp Mach ne
4 Vacation Club Savings 10 y>ur organ'zation meeting 12 Service.
5 Home Mortgage Loans 10 (Free Coffee) 13 We sėli Travelers Checks

186 Home Improvement Loans 11 Cash checks and pay all family 14 Save-by-mail Kits
7 Ali Types of Tnsurance 11 bil s with eur spėriai money 15 Notary Pub'ic Service

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

«15.000 00

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2.50, $5.00. $10.00 arba net 
$25 00 sumomis į mėnesj Kai padėsite 200 kartų po $25 00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis. <> 
tėvams Tumesnė sąžinė (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

large Free Parking Lots 
Theatre tickets two Satur- 
each month for your chil- 
and mothers

Two
Free
davs
dren
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS,
•HONDA Y ........
TUESDAY ......
1VEDNESDAY .
TIIUKSDAY ...
FRIDAI' ............
SATURDAV ...

...12:00 P.M.—8:00 P.M. 
. . 9:00 A.M 4:00 P.M.

.................. Cfosed Ali l)a,v 

........ 9:00 A.M.— 8:(M)P.M. 
.... 9:00 A.M.—8:00 P.M. 
... 9:00 A.M—12:30 P.M.



NAUJA LIETUVOS ISTORIJOS 
VADOVĖLĮ SUTINKANT

PR. PAULIUKONIS

Vincentas Liulevičius, 
VOS ISTORIJA. Penktai 
devintam skyriui. Išleido 
Kultūros fondas 1967 m. 
je. Kaina $1.25. galima 
“Drauge”.

LIETU- turėtų būti skiriama viena isto- 
klasei ir1 
JAV LB į
Ch cago-
gauti ir

rijos knyga, o ne keturios, kaip 
V. Liulevičius planuoja.

Kursas labai siauras, tik 23 
puslapiai, vienai pamokai tik 
vienas puslapis (turint mintyje 
25 pamokas per metus). Jei tai 
būtų istorijos konspektas, tai 
galima būtų pateisinti, bet tai 
ne konspektas, o pilnas istori
jos kursas. Pagal šį istorijos va
dovėlį išeitų visoms keturioms 
kiasėms maždaug 90 puslapių 
visos Lietuvos istorijos kursas, 
ką Lietuvoje pajėgdavo vaikai 
išeiti ketvirtame pradžios mo
kyklos skyriuje. Ar tik tiek te- 

I gali išmokti aukštesnės mokyk
los mokiniai? Tuo tarpu Domas 
Velička yra parašęs lietuvių li
teratūros 2 tomus, kiekvieną 
po 400 psl. tik apie senąją mū
sų literatūrą (iki “Aušros” lai
kų). Tai nereiškia, kad ir Lietu
vos istorija turi būti tokia pla
ti, bet negalima tenkintis ir to
kiu siauru kursu. Atrodo, kad 
aukštesnės mokyklos mokiniai 
be didelio vargo pajėgtų kiek
vienai pamokai perskaityti bent 
2 istorijos vadovėlio puslapiu, 
tad visas Lietuvos istorijos kur
sas turėtų apimti bent 200 pus
lapių gryno teisto. Juk moki
nys, turėdamas mažai medžia
gos paskaityti, jos dar mažiau 
pasisavina.

V. Liulevičiaus “Lietuvos is
torija” turi daug spragų. Pir
miausia pastebima proporcijos 
stoka, 30 puslapių tekste, api- 
mančiame iki Vytauto D. yal- 
dymo pabaigos, senovės baltų 
tikybai paskirti net keturi pus
lapiai (12—16) Nežinia, kodėl 
autorius nuvertino Lietuvos ka
ralių Mindaugą. Gediminui, Al
girdui ir Kęstučiui, Jogailai ir 
Kęstučiui, Vytautui D., net Vy
tauto kovoms su Jogaila, Jogai
lai — Lenkijos karaliui, Žalgi-

šių metų pradžioje Kultūros | 
fondas išleido istoriko Vincen-1 
to Liulevičiaus parengtą “Lie
tuvos istoriją” — vadovėlį 
“penktai klasei - ir devintam 
skyriui”. Įžangos žodyje auto
rius atpasakoja ir vadovėlio at
siradimo istoriją. 1955 m., dės
tydamas Chicagos Aukštesnio
joje lituanistinėje mokykloje, ir 
neturėdamas tinkamo istorijos 
vadovėlio, parengdavęs istorijos 
pamokas ir rotatoriumi multi
plikuodavęs, iš ko mokiniai ga
lėdavę pasikartoti pamokas. 
1962—63 mokslo metais vėl 
penktai klasei dėstęs Lietuvos 
istoriją anksčiau minėtu būdu. 
1966 m. jau buvo baigtas para
šyti visas kursas pagal "mo
kyklos mokytojų tarybos priim
tąją Lietuvos istorijos progra
mą”. 1966—67 mokslo metų 
pradžioje kilo mintis parengtą 
Lietuvos istorijos kursą multi
plikuoti. Pagaliau prieita išva
dos atspausdinti ofsetu didesnį 
kiekį, kad tuo vadovėliu galėtų 
pasinaudoti ir kitos lituanisti
nės mokyklos, švietimo tarybai 
rekomendavus, Kultūros fondas 
vadovėlį išleidęs.

Paėmus į rankas ir pavarčius
V. Liulevičiaus “Lietuvos is
toriją”, tenka rimtai susimąsty
ti, kad mūsų lituanistinė mo
kykla, į kurią dedame daug vil
čių, per aštuoniolika šiame kraš 
te veikimo metų dar nepajėgė 
išbristi iš stovyklinės stadijos. 
Panašiai galima pasakyti ir apie 
praeitais metais rimtai pareng- 

.tus, bet prastai išleistus, lietu
vių kalbos pratiesus. Prie gerų 

< norų ir pastangų sugebame* ga-I rio mūšiui duotos išskirtinės 
na gražiai pasirodyti ir tiems 
pasirodymams surinkti stam
bias pinigines sumas: Lietuviš
kai operai kasmet Chicaga iš
leidžia po kelias dešimtis tūks
tančių dolerių, 1965 m. lapkri
čio 13 d. demonstracijai Nevv 
Yorke surinkta per 60,000 do
lerių, Jaunimo metams daugiau 
kaip 90,000. Tai yra gražūs dar
bai, liudiją lietuviškos išeivijos 
gyvastingumą, tačiau dėl tų visų 
iškilmingų pasirodymų negali
ma apleisti lietuviškos mokyk
los, kuri deda pagrindą lietuviš
kos visuomenės ateičiai. Kultū
ros fondas pajėgė išleisti kapi
talinį trijų tomų “Aleksandry- 
ną”, o nepajėgia lituanistinėms 
mokykloms išleisti reikalingų 
vadovėlių. Juk rašomąja maši
nėle parašyti tekstai ir rotato
riumi multiplikuoti ar ofsetu 
atspausdinti mokinius tik at
baido nuo mokslo, o ne patrau
kia juos. Savo laiku Šv. Kazi
miero Kongregacijos seserys 
pajėgė parapijų mokykloms iš
leisti spaustuvėje atspausdintus 
pratimus ir vadovėlius, o dabar 
mes nepajėgiame to padaryti. 
Gal būt, tai yra todėl, kad ten
kinamasi laikinumu, neplanuo
jama tolimesnei ateičiai, ką ro
do minėtų vadovėlių leidimas. 
Lituanistinėms mokykloms va
dovėliai ilgą laiką bus reikalin
gi, todėl nereiktų baimintis 
ganizuoto jų parengimo ir 
dėsnių leidimo išlaidų.

V. Liulevičiaus “Lietuvos 
torija” turi 46 puslapius ant 
vienos pusės atspausdintų teks
tų ir iliustracijų. Paties teksto 
yra tik 30 puslapių, turinčių % 
normalaus vadovėlio tėkšto, tad 
iš viso normalaus vadovėlio tė
ra vos 23 puslapiai, 2 žemėla
piai, 10 iliustracijų. Objektas 
labai mažas ir, jei jis nebūtų 
skiriamas aukštesnei lituanisti
nei mokyklai, tai netektų čia 
apie jį ir kalbėti.

Atrodo, kad pedagoginiu ir 
metodiniu atžvilgiu netikslu tau 
tos istoriją skaldyti kiekvienai 
klasei atskirai. Viena tauta, vie
na jos istorija, tad ir mokyklai

or- 
di-

is-

i antgalvinės antraštės, tuo tar
pu Mindaugui tokios neduota. 
Iš turinio nematyti, kad Min
daugas buvęs Lietuvos valdovu. 
Tai didelė skriauda Lietuvos is
torijos kursui metodiniu atžvil
giu.

Visai nepaminėta pomindau- 
ginė Lietuvos politinė padėtis. 
Gediminas atsiranda, kaip 
“deus ex machina”. Nė žodelio 
apie Traidenį ir Vytenį. Aukš
tesnės mokyklos mokinių nesu
pažindinti su tais dviem valdo
vais, ypač, kad iš Traidenio ve
dama visa Gedimino giminė, yra 
nemaža skriauda Lietuvos isto
rijai. Neišryškinta Saulės ir 
Durbės mūšių reikšmė šiaurryti
nei Europai ir pačiai Latvijai. 
Susilpnintas Livonijos ordinas 
tada nebepajėgė veržtis į rusų 
Pskovo ir kitas žemes ir germa
nizacijos politika latvių tautai 
buvo žymiai švelnesnė, negu 
Kryžiuočių ordino Prūsuose. 
Taip pat neišryškintas Lietu
vos valstybės vaidmuo, sulai
kant totorių antplūdį į Europą. 
Posakis apie Algirdą “Teko jam 
net susikauti su Rusijos paver
gėjais — totoriais ties Mėlynai
siais vandenimis” (31 psl.) nie
ko konkretaus nepasako. Algir
das ne tik susikovė su totoriais, 
bet juos nugalėjo, sulaikė jų 
žygį į Europą, o Vytautas kla
joklius totorius padarė sėsliais. 
Jeigu aukštesnės mokyklos mo
kinys per Lietuvos istorijos pa
mokas šitų dalykų neišgirs, tai 

' kur jis visa tai sužinos, ar su- 
I klaidintoje kitataučių parašyto- 
I je istorijoje apie Lietuvą.

Neužsiminta ir apie brolišką 
dviejų Lietuvos valdovų Algir
do ir Kęstučio sugyvenimą, kaip 

i i-etuviško humanizmo pavyzdį. 
Nenurodytas nė kryžiuočių nuo- 

' latinių puolimų Algirdo - Kęs
tučio valdymo laikais tikslas — 

i nusilpninti Lietuvą ir tada ją 
pavergti.

Mes didžiuojamės, kad Gedi
minas buvo sumanus valdovas, 
sudaręs gerą valstybės admi
nistraciją, bet V. Liulevičiaus 

I istorijoje visai to nematyti. Nė

Lelevelio salė senajame Vilniaus universitete

psl.) kelių eilučių tekstui duo
tos pagrindinės antraštės, o ka
raliui Mindaugui pagrindinės 
antraštės neduota. Nesuvieno
dinta išleidimo vietos rašyba: 
viršelyje “Čikaga”, antraštinia
me lape “Chicago”, antroj pu
sėj antraštinio puslapio rašo
ma “Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Čikagoj”, o po autoriaus 
įžangos žodžių vėl “Chicago”. 
Viena didesnė spaudos korek
tūros klaida, kuri neatitaisyta, 
yra praleistas tekstas, perei
nant iš 22 psl. į 23 psl. (Nuka
riautų kraštų kariai iš... daly
vius.)

V. Liulevičiaus “Lietuvos is
torijos” kalba lengva, sklandi, 
bet tikram kalbininkui ją pako
reguoti būtų buvę dar pravar
tu. Knygelė švariai išleista, 
iliustracijos švarios. Pats turi
nys yra blankus.

Turint Lietuvos istorijos va
dovėlį, ar buvo reikalo leisti 
naują, kuris savo išvaizda, spau
dos technika, istorinės medžia
gos išdėstymu yra net menkes
nis už esamus.

Šia proga siūlosi viena suges
tija Švietimo tarybai, kad atei
tyje, prieš leidžiant vadovėlius, 
reiktų juos duoti keliems spe-

cialistams peržiūrėti ir pareikš
ti savo pastabas. Pačiam savo 
trūkumus yra daug sunkiau pa

Restoranas Neringa
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.

Teresė Karvelaitienė — T- J. Aguiar

minimas ir Pilėnų išgriovimas, 
kaip vienas iš herojiškiausių

Į 
i

stebėti, negu šalia esančiam. 
Tuo būdu būtų sutaupyta laiko 
ir lėšų.
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MIDLAND
lietuvių laisvės kovų epizodų.

Lietuvos krikšto klausimu 
autorius laikosi pasenusios len
kų istoriografų sukurtos nuo
monės. Kalbėdamas apie Min
daugą, labai trumpai pamini, 
kad jis, norėdamas išardyti 
priešų sąjungą, apsikrikštijęs ir 
vainikavęsis karaliaus vainiku. 
Mindaugo krikštui ir jo vaini
kavimui teskirta vos šešios ei
lutės (24 psl.). O apie 1387 m. 
Jogailos atnaujintą Mindaugo 
krikštą kalba, kaip apie tikrąjį 
Lietuvos krikštą (37—38 psl.).

toti, kaip tikrą tiesą, norint su
daryti tam tikro efekto, nėra 
tikslu. Čia turima mintyje ne 
vien V. Liulevičius.

Geras vadovėlis reikalauja, 
po kiekvieno skyrelio trumpos 
santraukos, klausimų, uždavi
nių, kiekvieno valdovo valdymo 
įvertinimo ir literatūros sąrašo 
pasiskaityti plačiau tuo klausi
mu. Viso to pasigendama V. 
Liulevičiaus “Lietuvos istorijo
je”. Neišiygintos kaip reikiant 
pagrindinės antraštės, pvz. Vy
tautas kovoja su Jogaila, Jo
gaila Lenkijos karalius (35

BUDDE’S SEWER 
SERVICE

‘Catch Basins” 
išvalomi — ^600

Nauja kanalizacija 
(sewers) įdedama; sena 
atremontuojama.

Tel. 235-2814
3037 W. George St.

24 valandų patarnavimas

SAVINGS
^DlANjjlAvfe

imbl |g|

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 '-(nūp5 ■■

Telephone CL 4-4470
Augusi Saldukas

Chairman of the Board

Lietuvos krikšto klausimu 
išeivijos spaudoje yra daug ra
šyta. Nors nuomonės skiriasi, 
bet vis tik yra rimtų argumen
tų laikyti Mindaugo krikštą Lie
tuvos krikštu, o nepamėgdžio
ti lenkų istorikus, kurie tam tik
rais politiniais sumetimais Min
daugo krikštą nutyli, o iškelia 
Jadvygos reikšmę Lietuvos 
kristianizacijai. Prof. Z. Ivins
kis teisingai yra rašęs, kad “kas 
frankams Klodvigas, lenkams — 
Mieškas, o vengrams — šv. Ste
ponas, tas lietuviams yra tapęs 
Mindaugas. Jis buvo ne tik Lie
tuvos suvienytojas, sėkmingai 
užbaigęs jau nuo seniau prasi
dėjusį valstybės vienijimo pro
cesą, bet ir lietuvių tautos vei
dą jis nukreipė tuo reikšmingu 
keliu, iš kurio ji ir vėliau ne- 
beišklydo” (Laiškai Lietuviams, 
1958, 5, 153). Jis yra pabrėžęs, 
kad “Mindaugo įvestoji krikš
čionybė nežlugo. Kai valdovai 
iki pat XIV amžiaus galo vedė 
derybas dėl krikšto, vienuoliai 
varė tylų savo misijų darbą” 
(Op. et. 6. 167). Jei Mindaugo 
“įvestoji krikščionybė nežlugo”, 
tad kokiu pagrindu turime tei
sę skriausti savo tautos istori
ją ir jos krikštą nukelti 136 
metus vėliau. Juk kas vieną 
kartą yra paženklintas krikšto 
sakramentu, antrą kartą jo ne
bereikalingas.

Kartą mūsų istorikams reik
tų pradėti savarankiškai galvo
ti ir susidaryti savo Lietuvos 
istorijos sampratą. Tiesa, yra 
nelengva šiandien atitaisyti am
žiais skelbtas klaidingas nuo
mones apie lietuvių tautos pra
eitį, kai yra daug spragų šalti
niuose, tačiau gal nebereiktų 
bent jaunimo klaidinti.

Kan. prof. A. Alekna jau se
niai yra sugriovęs Dlugošo tvir
tinimą, kad 1387 m. Vilniuje, 
kaip V. Liulevičius rašo, “eili
nius žmones krikštijo būriais, 
duodami vieną vardą visam bū
riui” (37 psl.), nes Katalikų 
Bažnyčios pastoracijoje niekad 
nebuvo krikštijama pašlakstant. 
“Jei buvo laiko žmones mokyti 
tikėjimo tiesų ir juos paruošti 
krikštui, tai tuo labiau galėjo 
užtekti laiko kiekvieną paliesti 
vandeniu” (Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje, 38 psl.). Todėl netik
rą dalyką visada ir visur kar-

VISIT BEAUTIFUL GRAYMOOR
PILORIMAGB SEASON

Sundays From June lst Tnrough October 29th

Masses 10:45, 11:45 12:45 * St. Antbony Devotions
Special Prayers for Christian Unity

Graymoor 5 miles north of Peekskill, N. Y. on Rt. 9

BUSES LEAVE
Port Authority Bus Terminai 41st & 8th Avė., N.Y.C. 9:15 a.m.
Tickets at Window 17 Buses Leave Graymoor at 4:00 p.m.

Tel. LOngoda 5-0375 or LOngacre 4-9484.
in New Jersey call HUbbard 7-4300 (Mohowk)

For further information write

Fr. Guardian S. A. Graymoor Frlars Garrison N. Y. - 10524
Telepbone GArrison 4-3671. Code No. 914
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• ASSETS OVER $29,000,000.00

• RESERVES OVER $2,000,000.00

• 70 YEARS SAFE
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ALBERT J. AUKERS, president
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the difference**

DISTRICT SAVINGS
3430 SOUTH HALSTED • CHICAGO, ILLINOIS 60608

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, 9 - 4;
Thursday, 9 - 8; Friday, 9 - 6; Saturday, 9 -1; Wednesday rloied.

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE
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JUNE — BIRŽELIO 1, 2, 3 D. D.

Fifth

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOMES WA 5-8202

HIGHLAND MIST Blended 
SCOTCH VVHISKY

DUJARDIN V.S.O.P. Imported 
GERMAN BRANDY R«h $5.29

CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth $3-98
IMPORTED

MONNET V.V.L. IMPORTED
COGNAC Fifth $4.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4-89
RICCADONNA IMPORTED

VERMOUTH dry or svveet 30 oz. Bottle $-| .39
ROYAL CANADIAN 6 Year Old 86 Proof

CANADIAN VVHISKY Fifth $4.79

AUGSBURGER Bavarian Flavor BEER
24—12 oz. Throvv Away Bottles Case $4.59

Popular Brand of Creme De Menthe 
Creme De Cacao.or Schnapps Fifth $*

BUDWEISER BEER
Case of 24—12 oz. Cans Case

J

I IT T XI • RADIO (LIETUVIAI) VtirCVrUI I I - v. Sav DAN uuTIKAS
NAUJŲ FARDAV1MAB — VARTOJAMŲ TAI8TMA& 

GREITAS patalnavtmaa — GARANTIJA — KREDITAS 
2412 WEST 71st ST, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC

MARQUETTE PK., 62II S. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki

6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro
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Saulėje (Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj)J. Pautienius

KULTŪRINĖ KRONIKA
METROPOLIS-RESTORANAS

GĖLĖS, NATIURMORTAI, PEIZAŽAI
J. Pautieniaus paroda Čiurlionio galerijoje

akiai malonių ir neat- 
paveikslų. Prie tokių 
priskirti: Gėlės tarp 
(vienas geriausių šios 
darbų), Vaisiai (pui-

Čia tektų ir kiek suabejoti jury 
komisijos atrinktuoju darbu 
■Čurlionio galerijai — Bičių avi
liai sode: paveikslas neturįs tvir 
to spalvinio sąskambio, šia pras
me suskilęs į atskirus nebesu
jungiamus gabalus, vien tik 
šviesios dėmės nutėškimu cent- 
ran nesprendžiąs jokios kompo
zicinės problemos.

Aplamai, savo geraisiais dar
bais paroda liudija, kad dailinin
kas teptuko dar nepadeda, kad 
ateityje žiūrovas, nors ir nesiti
kėdamas trenkiančių staigmenų, 
gali vis dėlto laukti dar ne vie-, 
no profesionalaus J. Pautieniaus j 
pasirodymo.

K. Priešpylis

kaip 
pasi- 
daug

Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. 
Parodoj buvo išstatyta 50 dai
lininkų darbų. Plačiau čia ne
kalbant apie viename ar kitame 
darbe jaučiamą skubotumą, ne- 
išeieškotą kompozicinį sprendi- 
dimą ar taikymąsi prie pirkėjo, 
vis dėlto reikia pripažinti, kad 
Pautienius ir šį kartą pateikė 
žiūrovo 
kištinių 
reikėtų 
kadugių 
parodos
kaus impresionistinio sukirpi- 

i mo natiurmortas), Gėlės (nr.
22, dailininkui būdinga špach- 
teline technika), Mūsų krašto 
vaizdas (ritmiškai dinamiškų 
spalvų ir šviesos bangavimas), 
Audra ateina (platus tapybiškų 
dėmių klojimas), Gėlės (nr. 42, 
aliejaus dažais išgauta kone 
vortinklinio lengvumo akvareli- 
nis įspūdis), Natiurmortas ir kt.

IR NUTEKAMIEJI
M Z D 2 I A I 
uždedam naujus tr tal- 
Pilnai apsidraudė. Dar-

RINOS 
V A

Ekspertlškai
eome senus. ____ __________... ___
hans garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Vargu ar suklysime, sakyda
mi, kad mūsuose vienas iš pro- 
duktingiausių, vienas iš akty
viausių savo parodomis yra dail. 
J. Pautienius. Visada jis daly
vauja vienokiuose ar kitokiuose 
bendriniuose lietuvių dailininkų 
pasirodymuos, o kasmetinės jo 
individualios parodos tai Chica
goje, tai kitose, net ir tolimiau
siose lietuvių kolonijose, yra ta
pusios įprastine Pautieniaus tra
dicija.

Kaip vertinti šitokį dailininko 
aktyvumą? Patį aktyvumo fak
tą visada reikėtų vertinti teigia
mai, ypač dar ir dėl to. kad 
mums, lietuviams, aktyvumo 
niekada nebuvo ir nebus per 
daug. Tačiau kūrybinio rezulta
to vertės prasme, toks aktyvu
mas ne visada gali būti tikro
sios vartės kriterijus.

Tad ir J. Pautieniaus, 
dailųjinJųj, kelyje pavojų 
meąti yra nemažai. Tiek
tapant ir tokiu intensyvumu 
per eilę metų rengiant parodas, 
kai kurie geriau pavykusieji jo 
peizažai ir spalviniu ir kompozi
ciniu atžvilgiu ima kartotis. Pa
sitaiko, kad žiūrovas, anksčiau 
įsigijęs tą ar kitą dailininko gam 
tovaizdį, po kurio laiko labai nu
stemba, Pautieniaus parodoje iš
vydęs kone savo turimo paveiks
lo antrininką. Iš kitos pusės 
beveik kiekvienoje naujoje pa
rodoje bent su tam tikra dalimi 
paveikslų norima būti kitokiu, 
sakytume, šviežiai nauju. Ta
čiau toks priverstinis nauju
mų ieškojimas ne vienu atveju 
būna tik nevaisingas bėgimas 
nuo savęs, nuo savo tikrojo Aš, 
nuo autentiškojo Pautieniaus. 

įGi šiaip ar taip, tikrasis Pau
tienius yra ten, kur jis kažkur 
tarp impresionizmo ir ekspre
sionizmo savo špachteline ir pirš 
tais dažų užspaudimo technika 
kuria sodrius peizažus, natiur- 
mortug bei kone spalvine abst
rakcija virtusius gėlynus.

Tokio tikrojo Pautieniaus bu
vo apstu ir šioje naujausioje 
parodoje, tik keturias dienas 
(gegužės 27—30) vykusioje

HIGH QUALITV WORK ON

ALL GARMENTS
• CLEANING • PRESSING

• DYEING
Expert Repairs And Alterations 

Sliirt Service And Bachelors Biindles 
Slitrts Beautifully Laundered.

I.ITTLE VILLAGE CLEAN.ERS 
3619 W. 26th St. Tel. 762-9193 

(Formerly Bi-odsky Cleaners And
Tailoi-s)

Open daily 8 A. M. till 8 P. M. 
Saturday 9:30 A. M. till 8 P. M.

Closed Sunday.

Pristatome Visokiy Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

—
| 7?

Si
MARŲUETTE PHOTO 

SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi 
rinktus reikmenis Kalėdoms 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai

3314 West 63rd Sfreet
Chicago, Illinois 60629

tel. PK 6-8998

• 69 meno galerijoj, Marąuet- 
te Parke, Chicagoj, galerijos 
studijos mokinių meno paroda 
atidaroma šiandien, birželio 3 
d.. 7 vai. v?k. Parodoje bus iš
statyta tapybos, grafikos ir ke
ramikos darbai.

• “Lietuviškos novelės pra ’ai 
ir Išsivystymas nuo 1850 metų 
iki dabar”, tokia tema kalbėjo 
tėv. Gintautas Sabatait’s SJ, 
anglų literatūros kurso semina
re anglu kalbos ir literatūros

I mokytojams, gegužės mėn. 12 
; d Lovo'os universitete, Chica
goje. Po paskaitos vyko gyvos 
diskusijos, kurių metu dalyviai 
taip pat buvo supažindinti su 
Manyland Books leidyklos tiks
lais ir jos leidiniais. Ši lietuvių 
leidykla kaip tik ir daugiausia 
rūpinasi lietuvių literatūros lei
diniais anglų kalba.

• Jurgio Gliaudos čiurlioniš
kosios temos romaną “Ikaro so
nata” prof. Raphael Sealy baigė 
versti anglų kalbon. Knygą lei
džia Manyland Books leidykla, 
vadovaujama Stepo Zobarsko. 
Čiurlioniu, kaip dailininku ir 
kaip muziku, plačiame meno pa
saulyje šiuo laiku jaučiamas di
delis susidomėjimas. Tad ir šio 
Jurgio Gliaudos romano išleidi
mas anglų kalba yra puikus pa
lankios progos išnaudojimas. 
Knyga žada pasirodyti šių metų 
vasaros pabaigoje.

• Prano Gailiaus paroda Šve
dijoje. Šis Paryžiuje gyvenantis 
dailininkas, kaip atsimename, 
prieš kelerius metus viešėjo ir 
Amerikoje, surengdamas Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje, 
sodrią savo tapybos ir grafikos 
parodą. Dailininko parodos laiks

n-’o laiko yra surengiamos ne 
tik įvairiose Paryžiaus, bet ir 
kitų Vakarų Europos kraštų ga- . 
lerijose. Visur jos susilaukia 
svaraus tenykštės spaudos ir 
kritikų dėmesio. Nuo gegužės 
29 iki birželio 9 d. Prano Gai
liaus naujausių grafikos darbų 
paroda vyksta Švedijoj, Goete- 
borgo mieste, “Ariane” ga’r”i-1 
joj. Parodoje išstatyti du pasku
tinieji dailininko grafikos cik
lai: “Intra - Muros” ir “La sui- 
te Lithuanienne”. Pastarasis 
ciklas sukurtas, jam atramos 
ieškant lietuvių liaudies meno 
elementuose, tačiau juos neat- 
kuriant, bet tik panaudojant 

' grynai grafiškam aktui išgauti.
Pats Pranas Gailius apie savo 
nūdienines’ nuotaikas ir planus 
viename laiške šitaip išsitaria: 
“Aš dabar gyvenu tik su lietu
vių liaudies menu. Gal čia po 
kiek laiko prieisiu prie ko nors 
stambesnio”.

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo Ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ir remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas 
apdraustas.

2040 West 52nd Street 
Telef. — PR 8-7887 

CHICAGO, ILLINOIS 60609

Ir

653? S. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009
Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 

šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietiniu ir importuotu gėrimų.
Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval

gyti ir atsigaivinti.
Atdara kasdien nuo 3 va!, popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad. 

nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.
Savininkai PETKAS IK ANTANINA KAI ŠAI

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausi pasirinkimą 
visų moderniškų maidų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

t į namams reikmenų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS ir

2310 W. Roosevelt Road

ROOSEVELT
N. BERTULIS

Tel. SEeley 3-4711
antr.. treč ir šeštadieniais nuoAtdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai.,

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

home of
MOOE R N
home of 

MOOE R N 
photogrophy

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

Rankomis išpiaustytf paveikslų 
rėmai Pritaik nti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7 - 7258

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCH1 • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Slnger ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir Sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SEW1NG MACHINE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, IU. 
60032. Tel. 927.0044; 027-0045.

Ved6jas Arvydas M. Bikinis

k. ST. ANTHONY ~jkk. SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
’ Jateph F. Orlbauikat

Executive Secretary

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
špkainavim.) ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
ttaStinč atdara

v to iki 4 vai
d

M O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7083I
»»»♦♦♦• ♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦« e-ee-ee♦♦♦ • e •

koad en nuo 8 vai 
vakaro lt šeštadle-
' vai p. p.

EXPO 67 PASAI
Nusipirkite su nuolaida Expo 67 pasus Montrealio Lietuvių

Kredito Unijoje “Lite”. Pinigus siųsti Kanados doleriais pridedant
50 et. persiuntimo išlaidoms.
Rašykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Quebec, Canada

Pasų Suaugusiems Jaunimui 13-22 m Vaikams 2-13 m.
rūšis Lite Parodoje Lite Parodoje Lite Parodoje
7 dienų 9.00 12.00 8.00 10.00 4.50 6.00
1 dienos 2.20 2.50 2.20 2.50 1.10 1.25
Bonai 4.65 7.00 4.65 7.00 2.90 4.00
Bonai +
2 d. pasai 8.00 12.00 Bonai 4- 1 d. pasas 3.80 5.25

EXPO 67 NAKVYNES
Montrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri 

kambariai padieniui ar savaitėmis pradedant gegužės mėnesiui. 
Informacija siunčiama nemokamai.
Rašyti: P. O. Box 41, Station „S“, Montreal 20, Quebec, Canada

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dmdend Checki 
Mailed Ouarterly

photogrophy

Gowns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 South Morgan St. YA 7-5858

fl

5°"
ON BONUS SAVINGS 

Uniti of $1.000.00 
For 3 Yeari 

Dividendi Pald 
Ouarterly 

or Compounded

60650
1447 So. 49th Court

CICERO, ILLINOIS • 
Phone (Arca Code 312) 656-6330

HOURS Mun 9-8; Tuo., Thuri., Fri. 9-5; Sat. 9-1: Wed. Clo.ed 
Sovios. fn 8/ The lOth Ot The Month Wlll tam fram The let.

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS, KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

%

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; IIKK 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed. \pBllwNw
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Wiiiiiiii!!l! 
llllllllllil 
r-”’"T"1lil

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

Naajas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas

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

antrad. Ir PENKT.......................» v. r. iki 5 v. v.VALANDOS: pirmad ir ketv........................ 9 ▼. r. iki » v. ▼.
ŠEŠTAD. 9 v. i. iki 18 v. d..........Trečiad. uždaryta1.

__

T?
PAPUOšKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis ka nomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko. brokados. “boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffeta. aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir seltm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. užddaryta.

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.

% 4>

Perskaitę Draugą, duokite kiliems pasiskaityti.



MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

ST. SLIŽYS

JAV LB Švietimo taryba, ku
riai vadovauja pedagogas Jero
nimas Ignatonis, šią vasarą Dai
navoje organizuoja mokytojų 

> stadijų savaitę, kuri įvyks lie
pos 30 d. ir tęsis iki rugpjūčio 
6 d. Studijų pedagoginei sričiai 
vado aus mokyt. Jonas Kava- 
liūp :s, o ūkiniais reikalais rū
pinsis mokyt. Juozas Tamulis. 
Abu yra patyrę pedagogai ir 
kartu Švietimo tarybos na
riai. Yra pramatyta 30 dar
bo valandų, kurios apims bend
ruosius pedagoginius reikalus, 
priešmokyklinių, pradžios mo
kyklų, aukštesniųjų mokyklų ir 
kitų specialių dalykų dėstymo 
klausimus.

Jau keletas metų iš eilės LB 
Švietimo taryba kasmet suruo- 

-' šė mokytojų konferencijas, ku
rios vis dėlto išjudino darbo na- 

■ • šumą ir pagilino pedagogines 
žinias. Kaip visos profesijos, 
taip ir mokytojų reikalingos 
nuolatinio tobulinimosi. Ameri
kiečiai mokytojai, būdami visi 
cenzuoti, turi daugiau negu vie
ną į metus panašhj konferenci
jų, o kai kurie dar lanko sava
noriškai vasaros mokytojų kur
sus. Kadangi mokslas žengia 
šuoliais pirmyn, tai ir nesitobu- 
linimas būtų lygus žengimui at
gal: juk kiekvieneriais metais 
sukuriami nauji mokymo meto
dai, pagaminamos naujos moks
lo priemonės. Visus tuos pakei
timus ir naujoves turi žinoti ir 
prityręs pedagogas ir jaunasis 
mokytojas.

Mūsų lituanistinėse mokyklo
se mokytojų kontingentas yra 
trijų kategorijų: 1. įsigiję mo
kytojų cenzus Lietuvoje, 2. įsi
giję mokytojų cenzus čia išeivi
joje ir 3. į mokymo darbą pate
kę inteligentai, ne mokytojai. 
Visos trys kategorijos turi savo 
specifini!) prbbfemų šių dienų 
mokymo darbe, kurias ir noriu 
čia iškelti.

Jaunieji mokytojai, baigę 
mokslus ir įsigiję cenzus angliš
kose mokyklose, kad ir žino nau 
jovęs, tačiau mokyme susiduria 
su angliškų metodų pritaikymo 
praktika lietuvių kalbai ir pa
lios lietuvių kalbos mokėjimo 
problema. Mokymo darban atė
ję ne mokytojai - inteligentai 
parodo daug nuoširdumo ir no
ro būti gerais talkininkais. Jie 
neturi tokios aštrios problemos, 
kas liečia pačios lietuvių kalbos 
žinojimą, tačiau jie sutinka dau
gybę didaktinių klausimų, ku
rie pradedančiam vis dėlto yra 
savęs kankinimas. Ir nenuosta
bu, kad tokie talkininkai visada 
neilgai tetveria: paerzinę savo 
nervus vos metus, pasitraukia 
iš mokyklos darbo negrįžtamai. 
Tokiems mokytojams ypač re
komenduotinos dažnos konferen
cijos, kurios kartas nuo karto 
atskleistų palaipsniui vis naujų 
didaktinių žinių.

Netikslu galvoti, jog mokyto
jams, įsigijusiems cenzą Lietu
voje, konferencijų ar studijų 
dienų nereikia. Jiems gal tik ši
tai yra mažiausiai degantis rei
kalas, tačiau pravartu išgirsti 
pedagoginių naujovių ir įvairių 
nuomonių, nežiūrint, kad jos

kartais būtų ir mažiau reikš
mingos. Panašiuose susibūrimuo 
se be klaidingų nuomonių pa
sakoma daug ir tiesos kuri ga
li būti kelrodžiu ateities darbo 
subendrinlmui ir linkmės nusta
tymui. Iki šiolei tokio principo 
ir buvo laikomasi konferencijo
se: visi kilę klausimai buvo iš
diskutuojami ir buvo prieinama 
prie bendra sprendimų. Taip 
Nepriklausomos Lietuvos mo
kytojas iki šiolei vadovavo li
tuanistiniam švietimui jau aš
tuoniolika metų ir sukūrė spe
cifinius metodus, tinkamus mū
sų darbo sąlygom ir mokinių 
pajėgumo kriterijui. Kad ir tos 
kategorijos mokytojų eilės re
tėja, tačiau kai kurie dar ir da
bar su pakelta širdim kalba tau
tos vardu grynu tautos balsu į 
jaunąją kartą. Žengiant vis gi
liau į išeivijos metus, prieš akis 
tie patys uždaviniai, tik tiems 
uždaviniams vykdyti būdai ir 
priemonės gali keistis pagal gy
venimo reikalavimus. Tačiau lie
ka vienas dalykas nepakeičia
mas — tai darbo našumo rams
tis, kuris turi būti atremtas į 
gerai organizuotą ir disciplinuo
tą darbą, nes lituanistinės mo
kyklos nėra steigiamos ir išlai
komos reklamai, bet tautiniam 
išsilaikymui.

Paskutinių kelerių metų lai
kotarpyje pradėta daugiau kal
bėti ir spaudoje pasisakyti dėl 
lituanistinio švietimo. Apgailėti
nas reiškinys, nes jaučiama ten
dencija nutylėti pasisekimus, o 
neigiamybes su visu aštrumu iš
kelti aikštėn. Dar skaudžiau, 
kad tokių “meškos patarnauto
jų” esama ir iš mokytojų tarpo. 
Nepedagoginė dvasia visada pa
žeidžia tikruosius ir nuoširdžius 
darbininkus, jų profesinį pasi
ruošimą ir išniekina daromą ne
įkainuojamą auką. Nuosaiki ir 
moksliška kritika yra ne tik 
sveikas reiškinys, bet ir reika
linga tolimesnei pažangai. Ta
čiau ji turi būti vis dėlto moks
liškai pagrįsta ir neišeinanti iš 
profesinės etikos. Puolamas vi
sais frontais švietimo darbas 
buvo taikliai ir teisingai atrem
tas spaudoje LB Švietimo tary
bos pirmininko pedagogo Jero
nimo Ignatonio. Aišku, kad ŠT 
pirmininkui yra geriausiai pa
žįstami ir mokytojai, jų darbo 
sąlygos ir pasiekti laimėjimai.

Studijų savaitė priklausys 
nuo pačių mokytojų ir jiems 
vadovaujančių. Labai sveikinti
nas reiškinys, kad dar yra kas 
mokytojų darbui skiria dides
nės reikšmės ir stengiasi jo gy
vastingumą palaikyti. Mokyklų 
organizacija, jos sistema ir me
todiniai reikalai priklauso r.uo 
dirbančių mokytojų, nes visa 
tai mus pačius liečia, mes pa
tys tuo gyvename, dirbame, sie
kiame ir daugiausia rūpinamės. 
Todėl drąsu tvirtinti, jog joks 
garsus pedagogas nėra sukūręs 
lituanistinėms mokyklos siste
mos ir nenurodė sėkmingiausios 
metodikos. Per aštuoniolika dar
bo metų ją sukūrėme mes pa
tys ir, kurie toliau tęsės, ją to
bulins ir subendrins konferen
cijose arba studijų dienose. Mū-

Magdalena Stankūnienė Gėlių puokštė
Iš parodos 69 galerijoj, Chicagoj

LAIKE IR GYVENIME

JAV TAUTINĖS LITERATŪROS
BEIEŠKANT
PETRAS MELNIKAS

Kiekiena tauta neretai yra 
pasistačiusi sau šitokį klausi
mą: mūsų krašte jau nemaža 
knygų yra parašyta; ar visa tai 
yra tautinė literatūra? Šio klau
simo neišvengė ir lietuvių tau
ta. Juo rūpinamės dar šiandien. 
Amerikoj, vos tik atsikračius 
nuo politinių Anglijos varžtų, 
šis klausimas buvo aktualus. 
Laikui bėgant, jis paaštrėjo, 
nes, nežiūrint politinės laisvės, 
anglų literatūra visuomet metė 
savo šešėlį ant JAV kultūros. 
Amerikiečių rašytojų ir kritikų 
kova prieš Anglijos ir Europos 
plunksnos galiūnų įtaką buvo il
ga ir kartais beviltiška. Kaip 
bekovosi prieš milžinus: Šeks
pyrą, Goethę ii- Balzaką?

K. S. House, surinkęs šios il
gos kovos įvairius apektus, juos 
perduoda knygoj “Reality and 
Myth in American Literature”, 
Čia randame visas 18 ir 19 šm. 
Amerikos rašytojų ir kritikų 
svajones apie tautinę literatūrą. 
Net 19 šm. kritikai dar neran
da Amerikoj jokio originalumo, 
jėgos ir aistros. Jie pastebi tik 
imitaciją, plagijavimą, polėkio 
trūkumą ir menkumą. Dauguma 
rašytojų po pirmo pasisekimo 
daugiau neprilygsta savo pir
mam bandymui. Jie tampa ma
žyčiai klasikai ir rašo vis blo
giau ir blogiau. Šekspyro šešė
lis paverčia juos nykštukais. Ne 
mėgiami savo krašto skaityto
jų, jie tiesiog nustoja rašę. Iš 
kitos pusės, ekstremistai, kurie

tiesiog jėga reikalauja tautinių 
raštų, yra gana komiškai trak
tuojami paties H. W. Longfellow 
(1849 metais). Štai kaip jis vie
name dialoge pavaizduoja tokį 
tautinės literatūros šalininką:

“Ponas Churchill, aš galvoju, 
kad tautinė literatūra turėtų bū
ti didelė — panaši į mūsų kal
nus ir upes — su Niagaros, Ale- 
gėnų ir Didžiųjų Ežerų mas
tais”.

“O!”
“Mes norime, kad mūsų epas 

būtų didelis, kaip mūsų kraš
tas — didžiausias pasauly”.

“Aha!” “21
“Mes norime, kad mūsų tau

tinė drama būtų persunkta mil
žiniškom idėjom ir mūsų žmo
nių nepaprastu veiklumu ir pa
žangumu”.

“Savaime aišku”.

“Vienu žodžiu, mes norime 
tautinės literatūros, kuri, kaip 
buivolų banda, griaudžianti po 
preriją, sudrebintų žemę!”

Didybės manija serga kiek
viena, pradedanti atgimti tauta. 
Tačiau H. W. Longfellovv ne
randa analogijos tarp didybės 
ir literatūros:

“Labai atsiprašau! — ar jūs 
nemaišot dalykų, kurie yra vi
sai be analogijos? Didelis reiš
kia visai ką kitą, kai yra var
tojamas upei ar literatūrai ap
tarti. Platus ir seklus, gal būt, 
galimas pavartoti abiem. Lite- 
’atūra yra dvasinio pasaulio at- 
’aizdas. ne fizinio, vidaus, ne 
oiik Kalnai upės ir ežerai 

yra t'k peizažas ir dekoracija, 
ne substancija ar esencija. Ne
žinia, ar kas taps didesniu po
etu, gyvendamas prie didelio kal
no ar Niagaros krioklio”.

Griežtas tautiškumo reikala
vimas dažnai tampa net galvo
sūkiu :

“Bet vis tiek, jei mūsų lite
ratūra nėra tautinė, ji yra nie
kas”.

“Priešingai, ji gali būti dide
lė. Tautiškumas yra geras iki 
tam tikro taško, bet universa
lumas yra geresnis. Didelį poetą 
iškelia ne jo tautiškumas, bet 
tai, kas jame universalu. Tik jo 
šaknys yra tautinėj dirvoj...” 
ir t. t.

Šitas 19 šm. hipotetiškas pa
šnekesys, kad ir komiškas, kai 
kur gana taikliai liečia ir mus. 
Kaip Amerikos, taip ir mūsų li
teratūros pradžia buvo tęsinys 
kurios nors tradicijos. Tautiš
kumas negimė staiga vieną gra
žią dieną. Šimtmečiai turėjo jį 
gaivinti ir šildyti, kol prarado
me pirmų dienų primityviškumą, 
konvulsišką idealizmą, dirbtinį 
originalumą. Ir tik pasiekę kaž
ką panašaus į universalumą, ga
lėsime jį vadinti tautine litera
tūra.

Amerika ilgai svajojo ir il
gai laukė (apie 170 metų), kol 
galų gale susilaukė pirmų stip
resnių rašytojų. Jų tautišku-
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DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. birželio mėn. 3 d. 7

mas, ironiškai kalbant, yra jų 
universalume ir pasaulio skai
tančios publikos įvertinime. Šių 
rašytojų dauguma gimė 19 šmt. 
gale, net 100 metų po JAV 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Dreiseris gimė 1871 metais, S. 
Lewis 1885, ONeill 1888, Fitz- 
gerald ir Dos Passos 1896, He- 
mingway 1899 ir Steinbeck 
1902 metais. Tarp vidutinio ly
gio B. Franklino (1706—90), 
Emersono (1803—82) ir

t
1

Twain (1835—1910) randame 
dar tik vieną kitą rašytoją, la
bai nedrąsiai pajėgusį atitrūkti 
nuo motinos Anglijos krūtų. 18 
—19 šm. rašytojų kūryba, kad 
ir meistriškai parašyta, ■ buvo 
dar gerokai provinciška. Pro- 
vinciška ta prasme, kad ji ne
pajėgė matyti toliau už savo 
krašto ribų. Ji nematė tų kul
tūrinių skirtumų, kurie išryškė
ja tik santykyje su ja apsupan-

M.' čiu pasauliu.
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
KOPLYČIOS

Tel. GR 6-2345 • 8 
Tel. TO 3-2108-09

TRYS MODERNIOS

2533 West 7 Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET 

relsf PRospect 8 - 0833 PRospect 8-6834

$

Modemiškos

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS f 

čios:
Avenue j

PATYS ĮSIGYKITE IR KITIEMS 
PASIŪLYKITE ŠILUVOS MARI
JOS šventinimo ir RELIGINIO 
KONGRESO Washingtone MUZI
KOS PLOKŠTELĘ.

PASIKLAUSYKITE ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ:

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

J , M I G L I M A S
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Dlinois

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ParUng Facilitiee

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8630

sų metoduos neturėtų būti visai 
nusigręžta nuo amerikoniškųjų, 
iš kurių galima daug gerų daly
kų pasisavinti ir juos pritaiky
ti lituanistinėse mokyklose. Bū
dami artimesni amerikietiš
kiems metodams, būsime arti
mesni ir savo mokiniams, kurie 
tokiu atveju dar savesni gali 
pasijusti lietuviškoje mokyklo
je ir dar efektingiau gali priim
ti mokytojų sugestijas ir dar 
giliau pasireikšti vidiniu akty
vumu, išmokdami ir kalbą ir 
kartu brandindami lietuvišką 
charakterį.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

J. Naujalio Mišių, Dainavos an
samblio giedamų šventovėje,

Br. Budriūno giesmės ‘‘Sveika, 
Marija”, atliekamos sol. A. Pava
sario,

J. Štarkos kompozicijos "Tušti 
paliktieji namai”, įdainuotos sol. 
R. Mastienės,

Br. Markaičio ‘‘Nenuženk nuo 
akmens, o Marija” giesmės, atlik
tos sol. Pr. Bičkienės,

T. Brazio dainos ‘‘Oi toli, toli”, 
sudainuotos New Yorko Lietuvių 
vyrų choro, ir giesmių, giedamų 
tūkstantinės minios.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7159 South Maplewood Avenue 

Chicago, Illinois 80629

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

6fl meno galerijos studijos Chicagoje pavasario semestro vyresniųjų klasė su savo mokytojais. Pirmoje ei
lėje iš kairės į dešinę: V. Orentienė, dail. E. Marčiulionienė, dail. Sesuo Mercedes, dail. V. Petravičius, M. 
Sandon ir M. Stankūnienė. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: B. Morkūnienė, V. Švabienė, A. Jonikienė, A. 
Labokienė, St. Kazlienė, A. Radvilas, I. Barzdukienė, M. Girdvainienė, G. Laučienė ir A. Lietuvninkienė. 
Nuotraukoje trūksta dail. M. sileikio ir dail. H. Blyskio. Seiucnstrui vadovavo dail. Sesuo Mercedes.

Nuotrauka V. Noreikos

Plokštelės kaina $5.00; ji gau
nama pas lietuviškų plokštelių pla
tintojus arba pas leidėją: Šiluva 
Record, 110 W. Lafayette Avė., 
Baltimore, Md. 21217.

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III.' 60632, Tel. YA 7-5980

DEKORAVIMAS

SINCLAIR

Iš VIDAUS IR Iš LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tel. CLiffslde 4-1050

MOVING
SERENAS perkrausto baldus h 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei 
dlmal ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street 

Tel. GR 6-3134 ir GR 6-3353 
Sav. Juozas (Joe) Jurai t is

* Pagrindinis taisymas vietinių ir 
užsieninių automobilių * Elektroni
nis motorų tikrinimas. • Chicago 
Motor Club patvirtinti kvalifikuoti 
mechanikai. * Darbas garantuotas ir 
prieinamos kainoj. • Turime vilkiką 
ir (Courtesy cars). Atsilankykite ir 
įsitiklnsltę.

MOVING 
A. VILIMAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PRILUPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tei. r Arde 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN f
8819 8. LITUANIOA AVĖ. Tei. YArds 7-1138 — 1130 '

VASAITIS—BUTKUS >
• 440 8. 50ti> AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 W

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7900 STATĖ RD OA.BT.AWN ILL TEI. 636-2820

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3415 S. LITUANICA AVENUE 
Tė. — FRontier 6-1882

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

Pasinaudokite Draugo „Classificd“ skyriumi.
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MOŠŲ TALKA SPORTININKAMS, 
VYKSTANTIEMS Į VILNIŲ

Žinoma, kad sportininkai ne
turi reikalo galvoti, reikia jiems 
lošti krepšinį ii šiaip jau save 
grūdinti, taigi nėra kada pasi- i 
ruošti kokioms ten prakalboms. 
Todėl, kai jau dabar aiškėja, jog 
į pavergtą Lietuvą važiuos mū
sų krepšininkai, mes čia paren
giame žodžius, kuriuos jie tu- 
tės pasakyti p; v radiją ir ko
respondentams. Be abejo, gali
me kur kokiame žodyje ir su
klysti, tačiau manome, kad spor 
tininkai iš anksto turi žinoti, ką 
jie kalbės Vilniuje, kad kompar- 
tiečiui užkalbinus, nereiktų ilgai 
galvoti.

Į klausimą, kaip jums patin
ka tarybų Lietuva, sportininkas 
turės atsakyti:

— Mes džiaugiamės nuosta
biais tarybų Lietuvos žmogaus 
sportiniais laimėjimais, kurie te
galimi tik tokiame socialistinio 
pažangumo krašte, kokia yra 
Tarybų Sąjunga, kur sportas, 
vedamas tauraus Lenino išmin
ties, klesti kaip niekad socialis
tinėse valstybėse.

Į klausimą, kaip tenka jaus
tis sportininkui kapitalistiniame 
krašte, turite atsakyti:

— Kapitalistiniame krašte 
viskas pajungta kapitalui, čia 
sportininkas yra kapitalo ver
gas, jis turisportuoti ir iš jo iš
spaudžiama viskas, o kai nebe
gali sportuoti, tai tave kapita
listas išspiria. Kai nebeįmeti 
krepšio, kapitalistai tave išstu
mia lauk. Tada, nebeturėdamas 
sveikatos, tu čia nieko ir negali 
daugiau tikėtis, kaip tik nebe- 
lošti. Kapitalistiniame krašte 
mes esame išnaudojami, o tie, 
kurie nori žaisti pagal Lenino 
liniją ir laikytis socializmo, tie 
turi skursti. Čia visas sportas 
yra pajungtas kapitalui, mus 
baisiai buržujai išnaudoja, ir 
mes atvykome paalsuoti tikru 
tarybinio sporto oru.

Į klausimą, ar jus ten veiks-

YRA MEDAUS IR NE SALDAUS

Mūsuose ne kartą buvo skun
džiamasi, kad kritikai neįverti
na talentų ir yra perdaug reik
lūs, todėl mus pradžiugino “Nau 
jienų” kritiko, pasirašiusio Či- 
kagiečiu, aptarimai, išspausdin
ti gegužės 3 d. “Naujienose”, 
vertinant sol. Aldonos Stempu- 
žienės koncertą. Manome, kad 
visi kritikai turi taip rašyti, 
kaip Čikagietis, kuris rašo:

“Niekas iki šio meto Chica
gos lietuviams taip nedainavo, 
kaip praeitą šeštadienį dainavo 
Aldona Stempužienė. Niekas 
taip ir negalėjo dainuoti, nes 
niekas tokio balso neturi ir nie
kas nepajėgs taip jo kontroliuo
ti, kaip ji kontroliuoja.

Aldona Stempužienė yra graži 
moteris, bet niekad ji taip gra
žiai neatrodė, kaip Santaros - 
Šviesos vakarą. Ne vieną kartą 
ji pasirodė Chicagos scenoje. 
Kiekvieną kartą vis būdavo ki
tokia. Kartais rimta artistė, o 
kartais atrodė 17 metų labai 
rimtai dainuojanti mergaitė. Bet 
šio koncerto metu seną Graikiją 
primenanti moderni jos suknia, 
modernią ir seną Romą vaiz-

niai išnaudoja, sportininkai tu
ri ruoštis atsakyti:

— O, žinoma, kapitalistas, 
sportininkų išnaudotojas J. Šo- 
liūnas, buržuazinių atplaišų lei
džiamo dienraščio sporto sky
riaus redaktorius, gąsdino mus 
kalėjimu ir visokiom kitokiom 
bausmėm, tačiau mūsų ištikimu
mas sportui ir tėvynei nugalėjo 
tą niekšišką buržuazinių nacio
nalistų išnaudotojišką grasini
mą ir mes atvykome.

Į klausimą, ar labai džiaugia
tės, turite atsakyti:

— Be abejo, kaip nesidžiaug
sime ten, kur nėra išnaudojimo, 
o tikras sportas, kur lietuviui 
sportininkui suteikiama garbė 
nešioti garbingosios Sovietų Są
jungos spalvas, kur sportinin
kas nelaikomas arkliu, nes tie
siog globojamas ir glostomas 
kompartijos ir vyresniojo brolio 
ruso. Mes džiaugiamės galį pa
alsuoti kapitalizmo neužterštu 
oru, nuo kurio mes trokštame 
ir kuris nepalankus sportininko 
kūnui.

Galimas daiktas, kad pasitai
kys ir kitokių klausimų, tačiau 
sportininkai laikykitės šių mū
sų nurodymų, kuriuos mes ga
vome iš kompartijos jau prieš 
jums vykstant į Vilnių, ir jūs 
neprarasite galvų ir jums ne
svilins padų, kaip kokiam ne- 
sportiškam Dan Kuraičiui.

Jeigu kas ir niekina tokią 
sportinę kelionę, tai Spygliai to
kią kelionę remia, nes juk rei
kia pademonstruoti, kad tikrai 
sportininkai nėra begalviai, o 
net moka apsukti ir politikų 
galvas, kurias pagal Lenino lini
ją partija vis kasdien tebesiryž- 
ta nukapoti.

Vykstančius pagal Lenino ir 
Stalino linijas pažaisti sporti
ninkus, kviečiame išsikirpti šį 
mūsų raštą, kad tarybiniu oru 
bealsuodami nesukluptumėte.

T. K.

C

Objektyvios kritikos pavyzdys

duojanti jos šukuosena, grakšti 
jos figūra, klasiškos veido lini
jos ir mefistofeliška jos šypse
na kiekvienam klausytojui, ro
dos, sakė: “Tau patiko, ką gir
dėjai? Gerai, lukterk dar, pa
matysi, ką užgirsi”. Prie apran
gos labai derinosi ant dešinės 
rankos nešiojamas didysis dei- 
'mantas. Bet labiausiai šviečian
ti josios pažiba buvo josios bal
sas, skrendąs iš gražiai sutver
tos ir skoningai aprengtos dai
nuojančios deivės”.

Na, ir kas gali dabar sakyti,

kad nėra muzikos entuziastų ir 
nėra gerai paruoštų kritikų, be
veik meduje prigirdinančių so
listę?

Pripažintieji ir pateptieji knygų autoriai pas kirpėją Bronių Railą, 
kuris jiems truputį aptrumpina laurus.

Balys Pavabalys ANN LANDERS ATSAKO TV TARNAUTOJAI

ORGANIZUOJU SAMBŪRĮ 
DAINUODAMAS KRAM- 

BAMBULĮ

Be sporto nieko nėr įmanomo. 
Be jo nė meilės nėr gyvos. 
Nėra taikingo sugyvenimo 
Anei kartų kovos.

Sportuok, jaunime!
Stok į sambūrį
Už flirtą su Maskva,
Su seniais traukdamas 

krambambulį.
(Tai bus kartų kova.)

Sportuokite, poetai!
Nuvainikuokit Binkį
Ir Nyką - Niliūną priremkit 

prie tvoros, 
Balys Pavabalys jums linki 
Ne poetinio raugo,

Bet prozos geros.
Alaus, ne giros.

"Sportas”

— o —

Vis kalti vyresnieji

Daniliūnas Ttrife žibu- ŠEIMININKAVUSIO VYRO PATIRTIS 
riuose” skundžiasi:

“Negausus mūsų visuomenės 
dalyvavimas sporto pirmenybė
se rodo, kad sportas nėra laiko
mas pilnateisiu lietuviškos veik
los šėrininku, kad jis daugumos 
yra ignoruojamas”.

Žodžiu, į rungtynes turi eiti 
tie seniai, kurie į visus parengi
mus eina, o mes vis kvailai ma
nėme, kad į rungtynes tai jau 
jaunimas turi veržtis, arba bent 
jau iš reikalo eiti, kad savo drau 
gus palaikytų. Manome, kad ge
riausia būtų sudaryti sporto 
rungtynių ir rėkėjų komitetą.

bet mano vyresnis 
brolis kažkodėl pro merginas pra
eidamas sušvilpia.

Vyža redakcijai

“Drauge” paskelbus straipsnį, 
kad senatorius reikia supažin
dinti su kolchozinėmis vyžomis, 
vienas tautietis “Draugo” re
dakciją pradžiugino, atsiųsda
mas vyžą su prierašu: “ Štai 
vyža. Tai rusų carų išradimas. 
Atrodo, kad toks meniškas 
apavas vartojamas ir dabar ru
siško rojaus kolchozuose”.

Būtų gera, kad kitą kartą to
kią vyžą pasiųstų tiesiai vyžos 
rėmėjui šen. Fulbrightui.

Pavojingas rūkalas
“Drauge” gegužės 15 d. buvo 

išspausdinta žinia, kad Vienoje 
išstatyti papirosai, todėl vienas 
entuziastingas rūkorius papra
šė, kad Spygliai duotų tų senų 
papirosų pabandyti. Gaila, bet 
ten buvo kalbama ne apie papi
rosus, bet papirusus, nuo kurių 
greičiau galima vėžį gauti, ne
gu nuo papirosų, todėl nenorime 
tokio atidaus skaitytojo numa
rinti.

Švedai tuoj pe karo išdavė komunistam pabaltiečius, gi dabar leido 
Stockho'me suruošti teismą Amerikos prez. Johnson, kad galėtų kc- 
munista.m išduoti visą pasaulį. Na, ir kas gali sakyti, kad švedai nėra 
lygybės ii draugiškumo pilni.

Torontiškis laikraštininkas, 
Gary Lautens, išleidęs savo žmo 
ną vasaroti ir apie savaitę vie
nas pašeimininkavęs, įgavo tiek 
praktikos šeimininkystėje, kad 
savo įspūdžius ir patarimus šei
mininkėms paskelbė Toronto 
“Daily Star” dienraštyje. Jis 
rašo, jog tiesiog negalįs sulauk
ti sugrįžtančios žmonos, nes 
knieti ją apšviesti, kaip ji atei
tyje turėtų šeimininkauti, tau
pyti laiką, maistą ir pinigus.

Moterys, esą, skundžiasi, jog 
šeimininkavimas — sunkus dar
bas, sunkios pareigos, pareika
laujančios iš moterų, net po 37 
vai. kasdien ir vien tik tam, kad 
pašertų savo vyrus ir vaikus.

Bet esąs tik juokingas nusi
skundimas. Apie savaitę laiko 
jis buvęs vienas ir galįs pasa
kyti, kad tuos visus darbus ir 
pasiruošimus šeimininkės galin
čios sutrumpinti tik į 13 ar 14 
minučių.

Jo žmonos pirmoji klaida — 
esanti ta, kad visuomet paduo
danti pietus į stalą. Jis iš prak
tikos galįs pasakyti, jog tai vi
siškai bereikalingas laiko gaiši
nimas. Pietūs geriausiai valgyti 
prie plovyklos. Tai sutaupomas 
bet koks vaikščiojimas, pasilie- 
kančios švarios staltiesės ir tru
piniai bevalgant krinta tiesiai į 
vandens vamzdį.

Valgant nereikią sėstis. Toks 
metodas pagerinąs virškinimą 
ir sveikesnis, maistas krintąs 
tiesiai į skrandį.

Patyręs, jog indų plovimo lai
ką moterys galinčios sutrumpin- 

net 95%. Jo žmona, girdi, vi-ti

Ateina laikas, kai žmogų labiau 
domina atsirišęs batų raištelis, ne
gu kokie ten mini skirtai.

IR PAGYRE, IR PASPYRĖ

Tipelis ir Amerikoje laimėtojas

“Aidų” balandžio mėn. nume
ryje Andrius Sietynas supažin
dina skaitytojus su Pulgio And- 
riušio kūryba, dar ir taip išsi
tardamas: “Kone visa šiandieni
nė tremties proza, ir ypač pre
mijuotoji, palyginus su Pulgio, 
atrodo lyg pernykštis kurmia
rausis šalia ugnimi spiaudančio 
ugniakalnio”. Kadangi P. And- 
riušio knygos “Anoj pusėj eže
ro”, “Sudiev, kvietkeli” ir “Ro
jaus vartai” buvo premijuoti, 
tai išeina, kad tie kūriniai blo
gesni už nepremijuotą ro
maną “Tipelis”. Mes buvome ki
tos nuomonės, bet jei jau rim
tas žurnalas taip sako, tenka 
nusileisti. Taigi, tipelis nebūt 
tipelis, jis ne tik Kaune visus 
bilijardu aplošdavo, bet ir čia 
Amerikoj Sietynas jį Grigo ra
tais į pirmą vietą išvežė. Jei bū
tų gavęs premiją ir “Tipelis”, 
būtų likęs kurmiarausiu. 

suomet išdėstant! ant stalo pei
lius, šakutes, specialius peilius 
sviestui tepti, raugintiem agur
kam pasiverti ir kt. Jis at
radęs, kad žmogui reikią tik vie
no vienintelio dalyko visiems 
valgiams — didelio šaukšto. Vi
są savaitę jis su tuo šaukštu 
vertęsis gana padoriai. Didelis 
šaukštas gražiai tikęs visiems 
dalykams, pradedant šaltais le
dais, pajumi, tosto sviestu ap- 
tepimui ir kitokioms pareigoms. 
Tą didįjį šaukštą užtenka tik 
pakišti po vandens kranu, ir jis 
liekąs švariausias.

Iš kitų indų — jis turėjęs tik 
plastikinį dubenį, kuris priklau
sąs vienam jo vaikų. Jame, gir
di, gana gerai užsilaiką visi val
giai. Bliūdo dugne esąs para
šas: “Look, Mommy! All gone!” 
Bet tas parašas — jam nė ne- 
kliudęs. Indas esąs labai geras, 
nedūžtąs, visuomet atrodąs 
švariai.

Žmonos didelė klaida — nuo
lat vartojimas virtuvinės kros
nies. Jis per visą savaitę jos 
nebuvęs nė užsukęs. Jam, esą, 
stebėtina, kam jos virtuvėse rei
kalingos.

Jis net stebisi, kad niekas ligi 
šiol jo žmonai nepasakęs, jog 
šalti užkandžiai daug lengviau 
pagaminti, negu karšti. Vyras, 
jei skaitys laikraštį bevalgyda
mas, net nepajusiąs šiitą ar šal
tą maistą jis valgo.

Bebūdamas vienas, įgijęs ir 
daug kitokios praktikos. Esą 
labai praktiška pirkti pigias ko
jines ir jas dėvėti tol, kol jos 
susidėvi. Belieka tik išmesti.

Jis net nežinąs, kaip čia pa
sielgti, nes grįžusi žmona iš va
sarojimo pradėsianti virti, kep
ti, valyti, stalą dengti, degti ant 
jo žvakes, dėti gėlių ir t. t. O 
jam, esą, taip norėsis iškloti sa
vo patirtį, deja, greičiausia, jis 
bijosiąs apie tai ir išsižioti, ne
norėdamas jos tik grįžusios 
pradėti mokyti.

Paruošė P. A.

NAUJI RAMINANTYS VAISTAI
“Sandaros” gegužės 19 d. lai- nuotaikų, 

doje rašoma:
“Pereitą šeštadienį Anelės 

Kirvaitytės namuose įvyko Al
vudo valdybos posėdis.

Karštą kalbą pasakė dr. J. 
Adomavičius, prieš moteris ir 
alkoholinius gėrimus. Kai ku
rios dalyvės pasijuto užgautos 
tokiais moterų užgavimais, kad 
kai kurios net apsiverkė. Bet 
kaip tik dr. Adomavičius aplei
do susirinkimą, tai likusios val
dybos narės pasistatė ant stalo 
raminančio “vaisto” ir pradėjo 
vaišintis išsklaidymui slegiančių

— Viena moteris taip mylėjo 
savo dvi vištytes, jog, vienai

Netekėjusi .mergaitė dažniausia 
ieško vyro su stora pinigine ir 
plonu juosmeniu.

susirgus, kitą paplovė, kad ga- Į Berniukas sako: ..Dabar
lėtų ligonę pamaitinti vištienos kaj skaniai pasivalgiau ledų, pra- 
sriuba. |dedu atminti savo adresą”.

“Brangi Ann Landers, priva
lau aš mesti savo dabartinį dar
bą, ar išmokti pamėgti bučiavi- 
mąsi? Aš pradėjau dirbti vieno
je TV (televizijos) stotyje. Esu 
23 m. amžiaus ir dirbusi depart 
mentinėj krautuvėj ir dviejose 
raštinėse, vis dėlto šis TV dar
bas — yra visiškai skirtingas 
nuo anų darbų ir aplinkumos, 
taip, kad aš negaliu priprasti 
prie jo. Patarkite man, ar kas 
nors bloga yra su manim, ar su 
tais kitais, dirbančiais toje TV 
stotyje?

Kiekvienas dirbąs studijoje 
bučiuoja kiekvieną kitą rytais 
ir vakarais. Tai yra tenai taip 
paprasta, jog niekas nė negalvo
ja, kad gali būti kitaip. Jie tar
pusavy bučiuojasi, netgi išvyk
dami užkandžiams, atseit, tary
tum atsisveikindami. Grįžę iš 
ten — vėl bučiuojasi. Tenai, ma
no manymu, yra per daug nosi-

NEPAVYKĘS EKSPERI
MENTAS

Žmona, atitinkamai persiren
gusi ir pakeitusi balsą, vaizduo
dama velnią, bando pagąsdinti 
parėjusį į namus įkaušusį vyrą 
ir tuo pačiu jį atpratinti nuo iš
gėrimų.

— Ką čia kvailioji. Tu labai 
panašus į mano žmoną, todėl 
kaip giminės išgerkime butelį, 
— pasakė linksmai nusiteikęs 
vyras velniui.

VERTA SUSIRŪPINTI

Vienas Indijos misionierius 
prie bažnyčios durų prikabino 
pranešimą: “Mūsų mylimas bro
lis Samsonitrustra šį rytą, 4 
vai. iškeliavo į dangų”. Kitą 
dieną prie tų pačių durų atsira
do kitas pranešimas: “Žiniomis 
iš dangaus, 9 v. vakaro jūsų 
brolio Samsonitrustros dar 
nebuvo. Dėl jo likimo verta 
sirūpinti”.

ten 
su-

Vairuotojas, kuris dega kelyje, daž
nai atvėsta žemėje.

Maldos ir stiklelis

“Moters” žurnale K. Grigai- 
tytė skundžia tautai Al. Baro
ną taip:

“Na, ir vis tas “stikliukas” 
autoriaus raštuose. Be jo, kaip 
be maldos, jis niekaip negali ap
sieiti”.

Kągi padarysi, panele Grigai- 
tyte, kad su samogoną varan
čiais visada buvo daugiau nuo
tykių, negu su poterius kalban
čiais.

BLAIVUS KRITIKAI

“Nemėgau studentų ateiti
ninkų blaivininkų, nes jie buvo 
davatkiškai nusiteikę — pusiau 
viešai kaltino draugus, kad ge
ria vyną”.

Ignas Malėnas, 
“Aidai” nr. 4.

kurias sukėlė 
smarki dr. Adomavičiaus 
ba”.

Gaila, kad neparašyta, kokie 
tie raminantys vaistai. 

toji 
kal-

BE VIENO KLAUSIMO
Senas žurnalistas vienuose 

žurnalistų kursuose moko jau
nuosius, pradedančius: “Kai jūs] 
ką nors imatės aprašinėti, vi
sad duokite atsakymus į šiuos 
svarbiausius klausimus: kas, 
kada, kaip, kiek, kur ir kodėl. 
Tačiau kai aprašote kieno ves
tuves, tai neužmirškite, kad ga
lioja visi klausimai, išskyrus 
“kodėl”.

mis trynimosi, per daug pliauš- 
kinimosi į žandus, sėdėjimo vie
nas kitam ant kelių, tapšnoji
mo per pečius ir t. t.

Iš jų nė vienas neturi savo 
vardo. Mergaitė yra “doll” (lė
lė) arba “beauty” (grožis) ar 
“baby” (kūdikis). Vyriškieji va
dinami “sexy”, “tiger” arba “big 
daddy”.

Ji nesugestijonuojanti, kad jie 
visi būtų pametę moralę, bet jų 
darbo ir aplinkumos papročiai 
esą tokie keisti, kad ji nega
linti prie jų pritapti.

Ann Landers, atsakydama, 
patarė geriau jau eiti į savo 
seną darbą — įstaigon, kur jai 
rytais sakys: “Good morning, 
Miss Smith” ir tenai ji būsian
ti laimingesnė. Gi tuo tarpu, 
kai tik šis laiškas (paklausi
mas) pasirodysiąs spaudoj, gali
mas daiktas, jog toji TV stotis 
tuoj pat gaus apie 2,000 prašy
mų priimti į darbą". P. A.

GRABAI IR GIRA

Marąuette Parke lietuviškos 
parapijos biuletenyje gegužės 
21 d. apie Alvudo išvyką yra 
parašyta: "Nuo pat ryto Alvu
do užkanda su gira ir vaisių ar
bata, grabai ir cepelinai”. Skai
tytojui neaišku, kuriem galam 
reikalingi grabai? Ar Alvudo 
užkandžiai bus pavojingi gyvy
bei ir gira tokia stipri, kad gali 
tekti panaudoti grabus?

Pavasarinius darbus pradedant, 
labai įdomi ir naudinga paroda.

BLOGI DRAUGAI
— Kodėl taip baisiai pasigė

rei?
— Tai draugų kaltė.

, — Kokia?
— Keturiese nusipirkom bu

telį, o trys iš jų negėrė.
NESIKEIČIANTI

— Ona, jau penkiasdešimt 
metų tave pažįstu, bet metai 
tau neturi jokios įtakos.

— Nesenstu?
— Ne, rengies vis tais pačiais 

mados drabužiais.
*

Mažieji filosofai

Jonukas nuėjo į krautuvę 
pirkti medaus. Pardavėja pripy
lė pilną stiklainį, pasvėrė ir 
Iriausia:

— Kur pinigai?
— Ant dugno!

*
Petriukas turi mažą sesutę. 

Sutinka jį kaimynė ir klausia.
— Na, Petriuk, kaip tavo se

sutė, ar jau vaikšto?
— Dar ne, bet kojas jau turi.

*
Marytė šukuojasi prieš veld-* 

rodį ir sako:
— Kasas nusikirpsiu. Nėšio-» 

siu “arklio uodegą”.
Aldutė, tai išgirdusi, susirū

pino :
— O ką arklys sakys?

*

Danutė padeda mamytei plau
ti indus. Bešluostydama ji klau
sia:

— Mama, ar peilis — šakutės 
brolis ?

*
Aldutė girdėjo, kaip močiutė, 

parėjusi iš lauko, tarė:
— Šįryt šaltis nukrito...
— Ar labai užsigavo?
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