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GRUODIS, RAČIŪNAS IR 
BACEVIČIŪTE BOSTONE

/Z. VASYLIŪNO TRECIASIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS 
SMUIKO REČITALIS

STASYS LIEPAS

Vienam koncertui dėl neįvei
kiamų kliūčių iš grandies iškri
tus, smuikininko Izidoriaus ir 
pianisto Vyteaiio Vasyliūnų lie
tuviškos kamerinės muzikos 
ciklas savo trečiuoju koncertu, 
įvykusiu šį m. kovo mėn. 17 d. 
Bostono Jordan Hali, jau persi
rito į antrąją pusę. Ketvirtasis 
koncertas (J. Gaidelio smuiko 
kūriniai) š. m. gegužės mėn. 5 
d. užbaigs visą ciklą.

Kaip prisimename, antrasis 
koncertas buvo skirtas K. V. 
Banaičiui, neseniai mirusiam 
šiame krašte, taigi šiapus gele
žinės uždangos, šio gi trečiojo 
koncerto programą ženklina 
įdomus pripuolamumas: tai trys 
smuiko sonatos trijų lietuvių 
kompozitorių iš “anapus".

Nes uska laomos tautos idealas
Aiman, ne tik platusai Atlan

tas skiria mus nuo jų. Baisių 
istorinių kataklizmų griūtyje 
mus perskyrė ne siauresnis už 
okeaną ir politinis tarpeklis, 
niauriai grūmojąs tos pačios 
tautos broliams dvasinio separa
tizmo ar net antagonizmo pa
vojais. Bet mūsų šiapus ir ana
pus vietinės politinės aistros to
kios mažos ir visos skirtybės 
tokios menkos bepalieka, kai 
tik mūsų galvoseną užvaldo di
dysis kančiose subrendusios, 
jokių politinių skirtybių galuti
nai nesuskaldomos ir neperlau- 
žiamos mūsų tautos idealas. Jo 
besiekdami, mes vėl visi jun
giamės į vienetą, tapdami jos 
gyvastinio išsaugojimo ir kul
tūrinio subrendimo aktyvistais. 
Virš nūdien taip skirtingų mū
sų politinių ir ekonominių rea
lybių mes lietuviai turėtume su
sirasti bendrą aukštesnį dvasi
nį vieškelį, kuriuo vaikščiodami, 
vėl visi, kaip tos pačios tautoB 
vaikai, sueitume į solidarią vie
nybę ir kūrybinę harmoniją.

Dvasinis tiltas, jungiąs su 
Lietuva

Per tą tragiškąjį politinį tar
peklį mum reikia statyti visų 
savo išgalių dvasinį tiltą, neut
ralizuojant mus sprogdinantį 
politinį dinamitą, mobilizuojant 
visus veiksnius, kurie mus vie
nus su kitais vėl natūraliausiai 
surištų. Esamoj būklėj tiesiant
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per tą prarają brolišką ranką, 
viena iš mažiausiai kontroversi
nių ir širdis glaudžiausiai ce
mentuojančių dvasinių jungčių 
galėtų būti, be abejo, lietuvių 
kompozitorių instrumentinė ir 
politiškai “neutrali” vokalinė 
muzika. Mes šiapus galime pa
sididžiuoti, padarę jau neblogą 
pradžią: per mūsų radijus nuo
lat jau skamba dabartinės Lie
tuvos chorų ir solistų dainos, 
ištraukos iš naujų lietuviškų 
operų ir instrumentinės muzikos 
kūriniai. Lietuviškos plokštelės 
iš anapus, rodos, net geriau 
perkamos, negu mūsų vietinės. 
Jokios diskriminacijos mūsų 
anapusiniams kompozitoriam nė 
ra ir mūsų koncertų programo
se. Šio, čia aptariamo koncerto 
programa yra to mažytė iliust
racija.

Tokiom pat teisėm mes tu
rėtume laukti kokio nors ana
logiško broliško ftvanšo ir iš 
anapus. Žinoma, gal tik šiau
resniame maštabe, kurį nūdie
nės politinės sąlygos jiem ga
lėtų aprobuoti. Kiekvieną tokio 
revanšavimosi apraišką mes 
sveikintume dideliu supratingu
mu ir jautrumu.

Bacevičiūtės I Sonata 
da Camera

Užjūrio svečių koncertan įves
ta Gražinos Bacevičiūtės I So
nata da Camera (Largo, Alleg- 
ro, Tempo di minuetto, Andan
te sostenuto ir Gigue). Tokia 
barokinės gadynės kamerinė 
“sonata”, susidedanti iš eilės 
šokių ir lengvesnio turinio ga
balų, savo muzikine struktūra 
yra ankstyboji klasikinės siui
tos pirmtakūnė. Įdomu, kad 
ypač pastarajame dešimtmetyje 
"Visur rodoma daug susidomė
jimo barokine muzika ir daro
ma jos atgaivinimo pastangų. 
Jeigu neapsirinku, Bacevičiūtė, 
daug anksčiau visam tam są
jūdžiui užbėgdama už akių, ga
na savotiškai barokinėj tradici
joj atkūrė šį savo pirmąjį tokio 
stiliaus kūrinį. Jis lengvas, žais
mingas, įdomus šokių meliodi- 
nėmis ir ritminėmis idėjomis. 
Kai kur naudodamas nuosaikiai 
modernizuotas harmonines prie
mones, kondensuoto gyvo turi
nio elegantiškas Bacevičiūtės 
penkių trumpų dalių kūrinys 
įsirikiuoja į labai artimą siuitai 
formą.

Šiame koncerte Iz. Vasyliū- 
nas pirmą kartą, bet jau visai 
efektingai, išnešė jį į estradą, 
savo repertuarą vėl praturtin
damas ambiciningu įnašu. Net 
technikiniai klastingos, zovada 
šuoliuojančios allegro ir gigue 
dalys, jei dar ir nepasiekdamos 
visiško lengvumo, vis dėlto pra
ėjo be jokių sutrikimų.

Račiūno a-moll Sonatina

Pirmąją koncerto dalį užbai
gė Antano Račiūno a-moll So
natina. Ne per ilgą veikalą su
daro šios keturios dalys: mąs
liu ramumu plaukianti Andante 
semplice, smagi, dviem šokių 
temom pagrįsta Allegro mode
rato, ilgesinga Andante ir ug-i

ningai laki Allegro vivace con 
fuoco. Mūsų klausytojus, dar 
ačiū Dievui, nepersisotinusius 
senesniosiomis muzikos formo
mis, sonatina stipriai pagavo, 
betarpiškai apeliuodama į jų 
širdį savo jausmus paperkančiu 
lyrizmu. Juo labiau, kad ji ge
rokai persisunkusi lietuvišku 
koloritu. Bet jos meliodikoj kan 
tileninį sruvenimą vienur kitur 
jau palyti vienodumo šešėlis ir 
gal vietomis jos harmoniją ir 
formą kiek pasendina per dide
lio konservatyvumo bruožas.

Račiūniško svajingo lyrizmo 
dainingose platumose, nedrums
čiamose technikinės ekvilibristi
kos triukų, smuikininko tonas 
susirado save, išsiliedamas gra
žia lygia vibracija ir pilnu ap
valumu. Pian'stinis Vytenio 
darbas, ypačiai paskutinėj da- 
lyj, blykstelėjo lengvumu ir ele
gancija.

Pirmo ji lietuviška sonata — 
artojėlio dvasios triumfas
Koncerto programos antrąją 

dalį užpildė kapitalinis jo vei
kalas: Juozo Gruodžio d-moll 
sonata (sukurta 1922). Tai pir
moji mūsų muzikos istorijoje 
lietuviška smuiko sonata. Joje 
lietuviškam artojėliui buvo lem
ta atverti savo kūrybinę sielą,

Prisikeliantis Kristus Skulptūra šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Vilniuje, (XVII amž.)
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Tai jo pirmas išėjimas į pasau
linę muzikos areną. Jo pasaulis, 
sonatoj atstovaujamas liaudi
nių temų bei motyvų, lyg ieško 
sintezės su jį stipriai veikiančiu 
Vakarų muzikos kolosu. Dva
siniame dialoge su juo lietuvis 
išmoksta brandesnių priemonių 
savo vidaus pasauliui išsakyti. 
Taip sonatoj atsiranda savotiš-, 
kai nudažyti ekspresionistinio 
stiliaus elementai ir chromatiz

Sesuo Mercedes
(S. Mercedes darbų paroda nuo 
tūros muziejuje. 4012 Archer Avė, 
popiet iki 4 vai. 30 min.)^

mo technika. Bet po tuo vaka
rietiškų priemonių rūbu ne
rimsta impulsyvi ir daininga 
aukštaičio širdis. Tai lyg mū
sų pirmojo nepriklausomybės 
džiaugsmo giesmė. Tai muziki
nis gyvenimiško giedrumo išsi
liejimas, sveikatos pertekliumi 
ištvinusios gyvybinių jėgų vers
mės kunkuliavimas. Savo že
mės sultimis misdama, muzika 
rodo apstą energingo optimiz
mo, aukštaitiško entuziazmo, 
drąsių nutrūktgalviškų užmojų. 
Kiek čia jaunos neišeikvotos 
energijos, neaptemdytų vilčių 
ir vieno su kitu lenktyniuojan- 
čių siekimų! Tai dar civilizaci
nių ligų nepaliesto gamtos vai
ko krykštavimas viltingame 
laisvės ore.

Menininkų interpretacija
Šios sonatos atlikime gerai 

buvo jaučiama smuikininko ilgų 
metų studijinė patirtis ir im
pulsyvios Gruodžio dvasios in
tuityvi pagava. Suvedant gi 
bendrą koncerto balansą, tei
singas skirtingų veikalų sti
liaus, jų meninės prasmės su
vokimas, puiki muzikinės fra
zės ekspozicija, aukšto skonio 
dinaminis niuansavimas — tai 
gal patys stambiausi bruožai, 
kurie šiuokart mane jo mene 
džiugino. Jis laikėsi pagarbioje 
aukštumoje taip pat pabrėžti
name pagrindinių temų ir aiš
kiame meliodinės linijos prave- 
dime. O jei taip dar aiškiau su- 
reljefinus fragmentines tonali- 
nes figūras ir dvigubų gaidų 
vieteles, kad jos nenustotų san- 
kabumo su menine visuma? Dar 
daugiau padirbėjus “žudikiškuo
se” smulkių gaidų laukuose, įs
pūdis turėtų būti dar gaivališ- 
kesnis.

Turėdamas ne perdaug Komp
likuotas faktūras Bacevičiūtės 
ir Račiūno kūriniuose, pianistas 
V. Vasvliūnas tik Gruodžio so
natoje išsitiesė visu savo muzi
kiniu ūgiu. Teko gėrėtis jo tech
nikinio pajėgumo ir stilistinio 
nusimanymo sinteze.

Ciklui artėjant į galą, be gra
žių meninių rezultatų jau turi
me, dėkui Dievui, ir kitų pra
giedrulių. Klausytojų skaičius 
šiuose koncertuose jau palaips
niui auga. Jų mušamųjų delnų 
“orkestras”, atrodo, gaudžia vis 
smarkiau ir vieningiau, atsidė
kodamas už muzikos pasišven
tėlių triūsą. Bet baigti optimis
tine gaida kol kas dar nėra ma
no tradicija. Netgi būkštauju, 
kad ji nepavirstų į aiškiai pe
simistinę. Mat, aš dar noriu pa
liesti seną ir mum čia “provin
cijoje” gana skaudų muzikinės 
kritikos rūpestį.

(Nukelta j 6 psl.)

KAI AIŠKIAUSIOS SĄVOKOS IR VELYKŲ SAULĖJE 
APTEMDOMOS

Kai kas ieško šešėlių, mėgs
ta požemines tamsybes, šok
dami per aiškiausias sąvokas 
į tamsiąsias vietas, kur susi
tinka kūnas ir sąmonė ir iš kur 
kyla mūsų tendencijų ir mūsų 
jausmų potvynis. Ten gimsta 
iškalbingiausi žmogiškojo gy
venimo konfliktai: baimė, mei
lė arba neapykanta iki pat 
“nusibodimo gyventi", ir tas 
šlykštumas, jei pasinaudosime 
šiurkščiu J. P. Sartre stilium.

Mūsų tikrovės niūriame la
birinte žmogus dažnai nesuge
ba surasti ne tik išeities, bet 
net ir savęs. Egzistencialistai 
nori jam tai palengvinti, bet 
jų rodomas kelias nei patrau
kia, nei jėgų suteikia. Tą kelią 
jie apšviečia dviem blankiais 
žiburiais — baime ir rūpesčiu, 
Tai du svarbieji esimo elemen
tai pagal Heideggerį, kuris eg
zistencializmo srovėje išryški
na pesimizmą. Jo pesimizmas, 
tiesą sakant, yra nebe pagrin
do. Atominės bombos amžiuje 
pasaulis pesimistams virto tik
ru rojum.

Naciam ir bolševikam 
žmogaus sietą nususinus

Po baisaus, visa naikinusio 
II pasaulinio karo, po Sibiro 
priverstinio darbo stovyklų bei 
kalėjimų, koncentracijos sto
vyklų baisenybių ir dujinių ka
merų, po tėvynės praradimo, 
po savos tautos nežmoniško žu 
dymo ir dabar vykstančio ge
nocido, po savo artimiausiųjų 
žmonių netekimo, po idealų 
suniokiojimo, kuriais buvo 
stipriai tikima ir kuriais savas 
,gyvenimas buvo grindžiamas, 
daugelis yra jei ne daugiau ar 
mažiau pesimistas, tai bent 
sunkiausiąją valandą leidžia 
pesimizmo nuotaikai pasiausti 
savo nuvargintoj ir prislėgtoj 
sieloj. Kas šiandien ilgiau ar 
trumpiau nestabtelia prie klau 
simo: turi gyvenimas prasmę, 
ar jis yra beprasmis? Kas ne
pergyveno ir neperjautė tokių 
ar kitokių doktrinų baisaus 
antagonizmo, kurios visos lie
pia galutinoje pasekmėje žu
dyti ar žūti? Tad nieko nuo
stabaus, kad pats žmogus, tos 
amžinosios aukos, to nelaimin
go, užuito, visada apgaudinėja, 
mo ir apmeluojamo žmogiško
jo vieneto problemos palieti

mas sužadino didelį susidomė
jimą. Tas žmogus, kuris viso
mis jėgomis veržiasi į gyveni
mą — laisvą ir kūrybingą, lai
mingą ir jaukų, ir kuris yra 
traktuojamas tik kaip ekono
minis, politinis ar istorinis 
mėšlas daugiausia yra pamirš
tamas “masinių tvarkų” archi
tektų.

Pasimetę, dezorientuoti, nu
sivylę žmonės trokšta kokio 
naujo žodžio, o pasaulyje, ku
rio perversinės logikos nesuge
ba suprasti sveikas protas, vi
sokios irracionalinės srovės, 
prie kurių neginčijamai pri
klauso ir ateistinis egzistencia
lizmas, randa gerai parengtą 
dirvą bujoti. Jų filosofiniai 
prieskoniai, kurių visuomenė 
dažniausiai nesupranta, lygiai 
taip pat pasiekia savo tikslą, 
duodami jai kažkokių, dar ligi 
šiol nežinomų, neatskleistų 
žmogaus sielos gelmės iliuzijų. 
Ne iš ten lauktina atsakymo

Bet pirma, negu žmogus su
sidarė aiškią sąmonę to žmo
gišką prigimtį atitinkančio to
bulo darnumo, kuriuo pasižy
mi Kristaus buvimas pasauly
je, jis savo paties dvasioje, ku
ri yra Dievo Dvasios paveiks
las, galėjo pastebėti vienijantį 
ryšį, kuris iš vidaus jungia vie
ną daiktą su kitu. Prie tos lai
mingos sintezės, iš tikro, pri
ėjo jau senieji Atėnų ir Romos 
filosofai, gi su didesniu aišku
mu krikščioniškosios filosofi
jos žibintai, kurių tarpe šv. 
Augustinas ir šv. Tomas Akvi- 
nietis. Kiekvienu atveju, pati 
viena technika yra nepakanka
ma pripažinti ir išvystyti tą 
vienybės ir darnumo dieviškąjį 
daigą, slypintį daiktuose. Yra 
šiandien mokslo gerbėjų, ku
rie mano galį, bent metodiškai, 
atsiriboti nuo tos tiesos, veik
dami taip, tarsi dvasia neegzis
tuotų, neturėtų nieko duoti, 
jai užgindami net priėjimą 
prie laboratorijų ir jos dalyva
vimą tyrimuose. Persisunkę 
materializmu ir juslingumu, 
jie klausimo išsprendimo lau
kia iš savo įrankių ir apskai
čiavimų, iš tikslaus faktų ste
bėjimo, reiškinių patikrinimo 
ir išorinio jų koordinavimo.

Dvasios buvimas žmogiškuo
se veiksmuose yra nepaneigia
mas, ir jos liudijimas pasauly
je negali būti nutildomas ki
taip, kaip tik iš anksto priim
tais nusistatymais bei moksli
niais prietarais.

Dieviškos vienybės ir darnumo 
tema

Dvasia ir darnumas yra vie
nas antro tarpusaviai liudinin
kai: kaip dvasios pilnybė vi
suomet atlieps darnumo pilny
bę, taip kiekvienas nesutari
mas, kur jis neapsireikštų — 
moksluose, mene, gyvenime — 
parodo kokią nors kliūtį jos 
pilnam išsiskleidimui.

Toks abipusis vieno su ant
ru santykiavimas verčia nu
stebti tais, kurie literatūros ir 
meno srityje platina nesutari-

Paskutinė vakarienė m0 ir-. kaiP 3ie Paty® teiPa’ 
balandžio mėn. 6 d. iki balandžio 26 d. vyksta Balzeko Lietuvių kul- absurdiškumo kultą. Kas lik- 
Chicago.je. Paroda atdara visas septynias savaitės dienas nuo 1 vai. tų iš pasaulio ir iš žmogaus,

(Nukelta į 2 psl.)
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K. BANAITIS IR MŪSŲ 
LIAUDIES DAINOS

I

Elenos Blandytės rečitalio proga

VLADAS JAKUBĖNAS

Liaudies dainų pavartojimas 
muzikos kūriniuose ir iš viso jų 
harmonizavimas sudaro vieną iš 
muzikos problemų. Vakarų Eu
ropos muzika išsivystė laipsniš
kai viduramžiais; jos pradme
nys išėjo iš bažnytinio giedoji
mo, ypač iš lotynų kalbą pamal
dose vartojusios Vak. Europos.

šis tas iš atitinkamos muzikinės 
raidos

Pradžioje, besiremdama užsi
likusią graikų muzikos teorija; 
Vakarų muzika greit nuėjo sa
vais ir nepriklausomais keliais. 
Antikinė graikų ir romėnų muzi
kinė teorija paliko mums gana 
komplikuotą gamų (garsų eilių) 
teoriją ir mūsų praktikai nepri
taikomą pažiūrą j sąskambius; 
būtent, kad tercija ir seksta — 
mūsų ausims ypač malonūs sąs
kambiai buvo priskiriami prie 
draudžiamų disonansų. Aplamai 
senovės teorija nieko nekalba 
apie sąskambius, ar polifoniją,t. 
y* keleto balsų judėjimą vienu 
laiku. Visas gi vakariečių mu
zikos principas išėjo iš polifoni
jos, iš harmonijos, iš daugelio 
balsų sąskambio. Naujiems am
žiams prasidėjus, jau buvo išsi
vysčiusi savyje užbaigta balsų 
jungimo sistema su tiksliai už
rašoma ritmine ir intonacine no
tacija; Naujieji Amžiai atnešė 
kai ką naujo — vyraujančią me
lodiją, lydimą harmoniško akom 
panimento. Kartu gi iš graikų 
teorijoje minimų daugelio garsų 
eilių kombinacijų vakariečių mu 
zika apsiribojo dviem garsų ei
lių rūšimis — mažoru bei mino
ru.

Tas išsivystymas ėjo pradžio
je vien per bažnyčias, vėliau per 
aukštuomenės dvarų kapelas, vo 
kalines ar instrumentines. Liau
dies giedojimas, liaudies dainos 
pasiliko nuošaliai; liaudies me
lodijų įtaka į barokinio ir klasi
kinio laikotarpio muziką yra ri
bota, nors tam tikri nacionali
niai stiliai vis dėlto jaučiami. 
Instrumentinės polifoninės muzi 
kos srityje J. S. Bacho (vokiečio) 
muzika skamba kiek kitaip, negu 
italo P. Scarlatti, arba prancū
zo Fr, -Couperin, ar anglo Pur- 
cellio., Bet visumoje —“kultū
ringoji’/ vakariečių muzika išsi
vystė ije pagal liaudies muzikos 
pagrindą.

XIX amžiaus romantikos lai
kotarpis atnešė kartu ir didėj- 
jantį susidomėjimą liaudies me
lodijomis. Atsirado tam tikrų 
naujų- problemų. Daugelio tau
tų liaudies melodijose užsiliko 
platus senovinių tonacijų vartoji 
mas, nejtelpąs į viešpataujančią 
mažojo — minoro schemą. Liau 
dies melodiją harmonizavus

įprastu, “mokyklinės harmoni
jos” būdu, ji netekdavo dalies sa
vo individualumo. Antroj XIX a. 
pusėj atsiradę nacionalinių kryp 
čių kompozitoriai pradėjo ieško
ti naujų, klasiškoms ausims eg
zotiškai skambančių būdų toms 
melodijoms apipavidalinti. Pa
našiu keliu nuėjo jau Fr. Cho- 
pinas bent savo mazurkose, vė
liau rusai M. Musorgskis, R. Kor- 
sakovas ir kiti, norvegas E. Grie- 
gas, iš modernistų — rusas I. 
Stravinskis, vengras Belą Bartok 
ir daugiau.

Liaudies melodijos aplamai ir 
lietuviškosios jų ypatybės

Liaudies melodijos turi be kit
ko dar vieną savotišką ypatybę: 
jos gali skambėti įdomiai ir ori
ginaliai liaudies lūpose, tačiau 
gali žymia dalimi nustoti savo o- 
riginalumo, jas panaudojus nega 
biam kompozitoriui. Kitaip sa
kant, vien liaudies melodijų pa
naudojimas dar nepadaro kom
pozitorių tautiškai originaliu; 
antra vertus, yra kompozitorių, 
beveik nenaudojusių liaudies me 
lodijų, kurie vis dėlto laikomi sa
vo tautos dvasios reiškėjais.

Lietuvių liaudies dainos turi 
savo specifinių problemų. Senes
nių šaltinių mūsų liaudies me
lodijų rinkiniai, kaip Ch. Bart- 
sch’o apie XIX amžiaus vidurį 
surinktos dainos didelėje daugu
moje remiasi senovinėmis tona
cijomis ir mūsų ausims skamba 
gan egzotiškai. .Šiaip gi mūsų 
dainų originalumą sugriovė taip 
vadinamas, “turavojimas”, t. y. 
dainavimas, pritaikant antrą bal 
są tercijomis arba sekstomis. Įdo
mu, kad šitą pažiūrą reiškia 
šiaip visai ne muzikas, bet gilus 
lietuvių kalbos ir tautosakos ty
rinėtojas suvokietėjęs Prūsų lie
tuvis Fr. Kuršaitis (Kurschat), 
kuris viename iš savo veikalų 
mini, kad apie XIX amžiaus vi

Elena Blandytė
Nuotr. S. M. Jameikio

KERTINĖ PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.) 

jei prarastų darnumo nuovo
ką ir pagarbą? Tačiau to sie
kia tie, kurie bando grožio ir 
vilionių skraiste apsupti tai, 
kas biauru, nuodėminga, pik
ta. Juo labiau, jų puolimai per
žengia estetikos ribas, įstum- 
dami pačią žmogaus vertybę 
j akligatvj, žmogaus, kuris, bū
damas dieviškosios Dvasios 
paveikslas, iš esmės yra suau
gęs su darnumu ir tvarka. Vis 
dėlto negalima neigti, kad blo
gis gali būti atvaizduotas tik
ro meno šviesoje, kad tas at
vaizdavimas protui ir pojū
čiams atrodytų kaip prieštara
vimas dvasiai, kaip jos nebu
vimo ženklas. Menas gi tuo la
biau spindi orumu, juo dau
giau jis atšviečia dvasią žmo
gaus, Dievo paveikslo,, ir, nuo
sekliai, juo labiau jis pavaiz

duoja savo kūrybos našumą ir 
pilną subrendimą, plėtodamas 
dievišką vienybės ir darnumo 
temą savo veiksmais ir įvairio
mis gyvenimo apraiškomis” 
(Pijus XH).

Dieviškoji kosmoso simfoni
ja, ypač žemėje ir tarp žmo
nių, aukščiausiojo Kūrėjo yra 
patikėta pačiai žmonijai, kad 
ji, tarsi didžiulis orkestras iš 
skirtingų laikų ir įvairiausių 
instrumentų, pačiam Kristui 
vadovaujant, ištikimai atliktų 
savo paskirtį. Dievas yra da
vęs žmonėms savo planus, kad 
juos asmeniškai ir laisvai įvyk
dytų, jausdami savo pilną mo
ralinį atsakingumą ir, reikalui 
esant, veikdami nepaisytų var
go ir aukų, pagal Kristaus pa
vyzdį. Tuo atžvilgiu krikščio
nis pirmoje eilėje yra dieviško
sios tvarkos pasaulyje gerbė

durį išsiplėtęs paprotys dainuo
ti dainas “turavojant” suteikė 
joms dirbtinio mažorinio charak 
terio, atimant jų pirmykštį tona- 
linį originalumą. Ši pažiūra keis
tai skamba eilinio skaitytojo 
klausai, tačiau kiekvienam išla
vintam muzikui tai yra negin
čytina tiesa.

K. V. Banaičio credo ir jo 
originalumas

Mūsų senesnės kartos muzikai 
kaip J. Naujalis. Č. Sasnauskas,

Kazimieras V. Banaitis

ėmė mūsų dainas tokias, kokias 
jie tada girdėjo, ir stengėsi jas 
apvilkti “mokyklinės harmoni
jos rūbais”. Idėja, kad mūsų dai
nos yra “pagadintos” turavojimo 
ir kad reikalinga ieškoti kažko
kių naujų kelių, gimė jau ir pas 
M. K. Čiurlionį ir pas St. Šimkų, 
kurie vienaip ar kitaip tas prob
lema0 sprendė.

K. V. Banaitis ypač buvo su
sidomėjęs mūsų liaudies kūryba 
ir turėjo išdirbęs keletą tvirtų 
dėsnių. Jis tikėjo, kad mūsų liau
dies melodiją reikia traktuoti, 
kaip vienbalsę ir ieškoti, iš to iš
einant, jos harmonijos, kuri daž
niausiai sprendžiama, vartojant 
senovines tonacijas, o ne įprasti
nį mažorą — minorą. Antra: K. 
V. Banaitis buvo griežtai prie
šingas bet kuriam liaudies melo
dijos “išplėtimui”, manydamas, 
kad kiekvienas toks priedas prie 
melodijos yra dirbtinis. Jo dės
nis buvo: melodija turi būti pa

likta tokia, kokia ji liaudyje dai
nuojama; įvairumo gi reikalinga 
ieškoti, keičiant harmoniją pa
gal posmo turinį, pridedant pa
lydinčius motyvus be žodžių (a- 
a...) ai keičiant akompanimen
to charakterį ar interliudijas. 
Akompanimentą, jo nuomone, 
reikalinga išlaikyti diatoniška- 
me stiliuje, vengiant chromatiz
mų, kurių beveik nėra mūsų liau 
dies melodijose. K. V. Banaičio 
dėsniai visumoje yra teisingi, ta
čiau, kaip paprastai, jie nėra ab
soliutūs. Mūsų literatūroje mes 
turim puikų pavyzdį “išplėstos” 
liaudies melodijos, kuri vis dėlto 
skamba natūraliai ir liaudiškai: 
tai yra visiems žinomas St. Šim
kaus “Oželis". Įdomu, kad St. 
Šimkaus liaudies dainų anksty
vose harmonizacijose panaudoti 
“išplėtimai” vėliau, per chorų 
koncertus, grįžo į liaudį ir pasi
darė naujesnės versijos tikromis 
liaudies dainomis. Taip pat ir vė
lesnėse St. Šimkaus liaudies me
lodijų harmonizacijose kartais 
nevengiama chromatizmų, ar 
staigesnių moduliacijų, o vis dėl
to jos yra > įdtMnios ir tautiškai 
charakteringos.

K. V. Banaičio gausus liaudies 
dainų harmonizacijų lobynas y- 
ra monolitiškai — vieningas, 
kiek asketiško charakterio. Pla
čiai vyrauja senovinės tonacijos 
ypač randama, taip vadinama, 
“dorinė”, fortepijonu ant baltų 
klavišų paskambinus garsų eilę 
nuo “d” iki “d”. Kai kurios dai
nos plačiau išplėstos, nekeičiant1 
pačios melodijos ,bet kiekvienam 
posmui suteikiant kitokio pobū
džio akompanimentą; kai kurios 
yra posminės, kur visiems pos
mams galioja tas pats akompa
nimentas, o solisto uždavinys — 
įnešti įvairumo, skirtingo turi
nio posmus įvairiai atliekant. 
Kai kur einama tarpiniu keliu, 
pateikiant dvi ar tris akompani
mento versijas, naudojamas pa
kaitomis. Yra stengiamasi iš 
kiekvienos dainos sudaryti atski 
r.), savyje užbaigtą kūrinį; to šie 
kiama, naudojant gan ribotas 
techniškas priemones, bet pla

čiai išnaudojant šio instrumen
to teikiamas spalvas.

Ryžtingas ir sveikintinas 
solistės užmojis

Dainininkė Elena Blandytė 
pirmą kartą išeina į viešumą su 
dainų rečitaliu. Ji pasirinko sa
votišką, stilistiškai griežtai apri 
botą uždavinį: visą vakarą paš
vęsti liaudies dainoms, harmo
nizuotoms vieno autoriaus — 
K. V. Banaičio, kurs šiam uždavi 
niui pašventė itin žymią savo 
kūrybinių pastangų dalį ir kuris 
mūsų muzikos lobyne šiuo po
žiūriu užima labai ypatingą vie
tą. Tokios rūšies rečitalis bus be
ne pirmas mūsų šios šalies mu
zikos gyvenime. Smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas, vadovavęs parapijos 
chorui Lawrence, Mass., yra pa
rengęs choro koncertą taipgi 
vien iš K. V. Banaičio harmo
nizuotų liaudies dainų. Elena 
Blandytė pirmoji ryžtasi atlikti 
tokį pat žygį solo dainų srityje. 
Uždavinys yra atsakingas ir sa
votiškai sunkus. Čia yra kitokie 
sunkumai, negu sudainuoti ope
rą, ar atlikti įvairių romansų bei 
operinių arijų koncertą. Reikia

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 VVest 03rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—9 v. 
vak.. šeštadieniais 10—1 vai,. Trečia
dienį uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070.

Re/.ld. Tel. 230-1083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 S. Pulaski Road (Cravvford
Medlcal Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą., 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3118 VVest 63rd Street 
Tel.: PHospeet 8-1717 

Rez. 3241 VVest OOth Plnoe 
Tel.: KEpublic 7-7808

OR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak, nuo 7 iki 8 vai

išlaikyti publikos dėmesį aiškiai 
apriboto, gan vienodo stiliaus ri
bose; apsiribojus, reikia sukurti 
nuotaiką, kartu įnešant galimo 
įvairume dainų atlikime.

Elena Blandytė mūsų visuome 
nei yra žinoma kaip aktorė, dek- 
lamatorė ir dainininkė;šioj pas- 
kutiniioj srityje ji yra ne kartą 
itin kultūringai pasirodžiusi su 
trumpesnėmis programomis mų- 
sų parengimuose. Jos koncertas, 
tiek dėl jos debiuto atsakingame 
uždavinyje, tiek ir dėl įdomaus, 
neįprasto repertuaro, yra laukia
mas mūsų muzikos mėgėjų su 
J>iemažu susidomėjimu. Solistė 
rimtu atsidėjimu ruošiasi savo 
programai; jos K. V. Banaičio 
harmonizuotoms liaudies dai

noms pašvęstas rečitalis, įvyksta 
Čiurlionio galerijos patalpose, 
Jaunimo centre, Chicagoje, glo
bojamas ateitininkų meno drau
gijos “Šatrijos3’, balandžio mėn. 
20 d. (šeštadienį) 7 vai. vak.

• Steilerio misininkas arche
ologas dr. Theodor Verhoeven 
SVD Indonezijos Timor saloje, 
netoli Atambua miesto, surado 
išnykusios -Stegodon dramblių 
rūšies suakmenėjusį skeletą, 
kurio amžius siekia arti dviejų 
šimtų tūkstančių metų. Pana
šūs radiniai yra rasti Azijos 
kontinente. Tai leidžia spręsti, 
kad priešistoriniais laikais Ti
mor ir kitos Zundos salyno sa
los betarpiai priklausė Azijai.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr.. 
ketv 2—B, 7—9 vai. Penkt. 2—B tr 
Šeštad. 10—S vai.

Ofs. 735-4477, Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ! IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDIOAL BLDO. 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir motery ligos 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofisu HE 4-1414, Rez. RE 7-0807

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1-—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Oriso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRosfieet 8-0081

DR. JANINA JAKšEVIčIUS
J O K ft A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 6Srd Street
Pirmad., antrad. ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-602Ž Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vak: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REltance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkta*. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

ASSOCIATE OPTOMETHISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir “oon- 
tart linses”.

Va*-: 9:30—12:30 ir 1:80—3:30 
Kitom valandom susitarus. 
Uždaryta antrad. Ir trečia*.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800: Namų 025-7007 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p n 

Išskyrus trečiad.lenj

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue

y?1?. Rir,"ad- antrad,, ketvirta*! Ir 
PeJĮktad- 8 v- r. Iki 9 v. v. Treč Ir 
Šeši. 8 v r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VA„L-:, P'rrnad., antrd., ketv. peniu
s 9 iki 1 o v' ryto lr nuo 8-8 v- »šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kiti 
laiku susitarus telefonu:
____  Telef. REpublfc 7-2200

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATl 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880

Rezid. telef, PR 9-6730

dr. aldonTIiimkus
akių LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, I,] 

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ;
Adresas: 4255 VV. 63rd Stree 

Ofiso tel. REltance 5-4410 
Kez. tel. GRovehUl 0-0017

Valandos: pirm. ir ketv. nuo 12 i 
Iki 2 vai. p.p. iP nuo 7 iki 8 v va 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 val ^ 
r vakarais pagal susitarimą. *

ŪR. PSTRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas 925-8296
Valandos: 2-8 v v penkto*. 10 
v r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. i 
karo. Sekma*, ir trečiad. uždaryt 
_______Itozld, tel, WA 5-8000

DR. VYT. TAURAS“
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. 
penkt nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 ik 
v. v.Šeštad 2—4 vai. popiet ir k 
laiku pagal susitarimą,.

jas, toks, kuris myli, kas yra, 
ir visa daro, kad ji būtų pripa
žįstama ir vykdoma. Jis būti
nai stos ryžtingai jos ginti 
prieš jėgas ir kryptis, kurios 
priešinasi jos vykdymui, ar tai 
šios slėpsis jame pačiame — 
pikti polinkiai, — ar ateida
mos iš lauko — šėtonas ir jo 
prietarai. Ne kitaip žiūrėjo į 
krikščionį ir šv. Povilas, nuro
dydamas jam Dievo tvarkos 
priešus ir skatindamas užsidė
ti Jo ginklus, kad pajėgtų at
sispirti velnio žabangoms, su
sijuosdamas savo strėnas tie
sa ir apsivilkdamas teisingumo 
šarvu (plg. Efez. 6,11 ir 14).

Daugiau nei estetiniam 
pasigėrėjimui

Pašaukimas į krikščionybę 
nėra todėl Dievo pakvietimas 
estetiniam pasitenkinimui, įsi
jaučiant į Jo nuostabią tvarką, 
bet pareigingas šaukimas į ne
nuilstantį veikimą, kuris yra

sunkus ir liečiąs visas gyveni
mo kryptis ir požiūrius. Jo vei
kimas plėtojasi pirm visko, 
pilnai užlaikant dorovinį įsta
tymą, vis vien, kas bebūtų da
lykas: didelis ar mažas, slap
tas ar viešas, susilaikant ar 
pozityviai dirbant.

Velykos — Kristaus prisikė
limas — bus nesuprantamos, 
jei mes iš savo širdies ir proto 
išmesime Dievo žodžio įsikūni
jimą — Kalėdas, ir Šventosios 
Dvasios atsiuntimą — Sekmi
nes..., nes Šv. Dvasia “gyvena 
ne tik kosmose, ne tik daiktų 
prigimtyje, bet ji yra ir Atpir
kimu sukurtos tvarkos princi
pas: ordo gratiae” (A. Macei
na).

Šis straipsnis yra netiesiogis 
atsakymas į Kultūrinio priedo 
redaktoriaus prašymą — pa
rašyk Kertinei paraštei: ar 
mes esame Didžiojo Penktadie
nio ar Velykų ryto išvakarėse?

... K. Tillnls

DR VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street 
Kampas C3-čios ir Califomia 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Šetšad. 2-—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU DR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki l vai. p. p., šeštad.
11 vai. ryto iki S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 230-2010

Of. tel. HE 4-2128, N&nių GI 8-6125

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaIJ, P P- lr «—8 v. vak.

Trečiad. ir šešto*, uždaryto

Telefonas — GRovehlll 0-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: i iki >4 tr 6 iki 8 v vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pinty, ketv. 1-4, vakar. 7-0 
antr., penktad. 1—5 treč. ir šešt. tik
susitants.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais. 2-9 v.. Šeštadieniais 10-1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., B—g vai., 
antrad. tr penkt. 1—4 vai. 

PrltminSja tik susitarus

Tel. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.: penkt. ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-31541

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest, :71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. įp, ,p. tr 7 Iki 8 v. » 

Treč. ir šeštad, pagal susitarimą^
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Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os tr Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien »—ii ryto tr 4—8 v. v. 
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Ofiso teL 707-214li Namu 030-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
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6449 So. Pulaski Road
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tr 6—8 v. v. ketvirt. B—8 . v. 
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PIRMOJO ŽINGSNIO PĖDA
Sesers Marijos Jurgitos Saulaitytės poeziją pasitinkant

Sesuo Marija Jurgita Saulaitytė,
KAI MES NUTYLAM. Viršelis — 
Uosio Juodvalkio nuotrauka. Imma- 
eulata Press, Putnam, Conn. 1967 
m. Rinkinys 88 psl.., kaina $2.00, 
gaunamas “Drauge”.

*

Ne paslaptis, kad šiuo metu 
laisvojo pasaulio lietuvių litera
tūros ateitis nėra perdaug švie
si. Patys save apgautume, jeigu 
apie ją kalbėtume optimizmu 
persunktais žodžiais, lyg tais 
žodžiais būtų ne tik jos egzis
tencija užtikrinta, bet ir nu
brėžta jos raidos kreivė, kylanti 
į naujas, dar nepasiektas viršū
nes. Žinoma tačiau, kad tik žo
džiai gali mūsų literatūros atei
tį čia užtikrinti, bet tik ne tuš
čių kalbų ir ne abejotinų recep
tų žodžiai, o pačios kūrybos žo
džiai, persunkti nebūtinai opti
mizmu, o visos žmogiškosios

•* būties platumu, kurin įeina ne 
vien tik šypsnys, bet ir ašaros 
ir kančia.

Pagrindinis rašytojo 
Instrumentas

Ir kaip tik nuo kūrybinio žo
džio apvaldymo priklauso ir pri
klausys mūsų čionykštės litera
tūros ateitis, šiaip ar taip, kiek
vienam rašytojui pagrindinis jo 
darbo instrumentas yra žodis. 
Gali rašantysis turėti puikiau
sius suplanuoto romano metme
nis, dramos užuomazgas ir ato
mazgas, jausti eilėraščio min
ties ir formos slinktį, bet jeigu 
nebus ligi panagių tvirtas inst
rumento — žodžio vartojime, 
kalbos žinojime, dėmesio verto 
rezultato nebus pasiekta, nebus 
prasimušta priekin, o sukinėja- 
masi kažkur kitų nueitu ir kitų 
išgrįstu keliu, gi bandant eiti 
savuoju, jis bus duobėtas, sli
dus, vedantis ne į Parnaso vir
šūnę, o tik į smulkius pakalnės 
krūmelius.

Va, čia rūpestis ir gnybtelėja 
širdį, kai žinai, jog laisvojo pa
saulio lietuvių literatūros atei
ties gyvastingumas priklauso 
ne vien tik nuo čia bręstančio ar 
jau ir subrendusio jaunimo liet. 
literatūros skaitymo, bet ir 
nuo jos kūrimo. Ar tas jauni-

„ mas moka ir ar mokės tobulai 
vartoti pagrindinį rašytojo inst
rumentą — lietuvišką žodį, at
seit, ar jis čia išmoks tobulai 
savo gimtąją kalbą ne vien tik 
kasdieniniam šeimos narių po
kalbiui, bet ir niuansuotam savo 
minčių ir jausmų kūrybiniam 
reiškimui?

Daugiau dėmesio jauniesiems
Tiesa, periodinėje spaudoje 

ir, įvairiuos jaunimo leidiniuos 
pastaraisiais metais net padau
gėjo jaunimo kūrybinių bandy
mų. Kai kurie poezijos ir pro
zos gabalai tai vienur tai kitur 
jau liudija autentiško talento 
žymes. Tokių šviesių reiškinių 
pasitaikydavo ir ankstesniuose 
pokario metuose. Bet tik visa 
nelaimė, kad daugelis, pirmuo
sius žingsnius pabandžiusių, vė
liau taip ir dingdavo, nutildavo 
be žymės ir be garso, gal būt, 
patys pamatę, kad kopti aukšt-

. tyn bus gana sunku, kad reikės 
nemažai pastangų, darbo ir va- 
lios tobulai pažinti rašytojo 
darbo instrumentą — šiuo atve
ju lietuvių kalbą.

Suabejojusius ir savim nepa
sitikinčius čia turėtų sutvirtin
ti, raginti ir lengvai nepaleisti 
visa mūsoji periodinė spauda, 
bet ypač jaunimui skirtų leidi
nių redaktoriai. Įvairių jaunimo 
organizacijų vadai bei valdybos 
į savo narių literatūrinius ta
lentus turėtų atkreipti ypatin
gą dėmesį, ieškant būdų padėti 
jauno talento skleidimuisi. Teko 
nugirsti, kad ateitininkai šiuo 
metu jau organizuoja pačių jau
niausiųjų poezijos antologiją. 
Tikimės, kad ją “Ateities” lei
dykla iietrukus išleis. Tai jau 
būtų nemdžas laimėjimas čio-

KAZY-S BRADDNAS

nykštės mūsų literatūrinės atei
ties grindimo prasme.

Šitokioje situacijoje, žinoma, 
visai nešešėliuotas optimizmas 
gal dar būtų ir per ankstyvas. 
Bet ir beviltiškan pesimizman 
grimzti dar neverta. Gal dar ir 
per anksti tvirtinti, kaip R. E. 
Maziliauskas “Europos Lietu
vyje” vasario mėn. 6 d., kad 
čionykštėje mūsų literatūros 
raidoje jaunasis Kazys Almenas

Pirmieji...
Nuotr. R. Kisieliaus

yra jau paskutinis mohikanas. 
Tokią prielaidą akivaizdžiai 
griauja ir čia minimas (už K. 
Almeną kur kas jaunesnės) Se
sers Marijos Jurgitos Saulaity
tės eilėraščių rinkinys “Kai mes 
nutylam”. Šviesesnę viltį žadi
na ir mūsų studentų 1967 metų 
tik ką išleistame “Metraštyje” 
visas būrys jaunų poetų. Rei
kia tik ieškoti būdų ir progų

Telesforas Valius Velykų rytas Lietuvoje (medžio raižinys)

jiems viešai pasireikšti. Reikia 
rūpintis jų debiutinių knygų iš
leidimu, nesgi jaunasis rašyto
jas, jau išleidęs knygą, vėliau 
taip lengvai į raštą ranka ne- ] 
numos, turės daugiau pasitikė
jimo savimi, parodys daugiau 
pastangų kopti aukštyn.

Gi debiutinę Jurgitos Saulai
tytės knygą yra ne tik malonu 
paimti į rankas kiekvienam li
teratūros mėgėjui ir kiekvienam 
šviesesniam skaitytojui, bet ji 
gali būti ir pavyzdys kiekvie
nam, mėginančiam rašinėti mū
sų jaunuoliui. Pavyzdys, kaip ir 
šitokiose sąlygose vis dėlto ga
lima šio to pasiekti, atkakliai 
dirbant ir rimtai domintis lite
ratūra.

Vienuolė, bet ne atsiskyrėlė

Jurgitos Saulaitytės atvejis 
ne vienam gali būti įdomus ir 
kaip poetės vienuolės. Ligi šiol 
mes vis užkliūdavom už kuni
gų poetų (Maironio, Putino) 
problemos. Bet šimtaprocenti
nio jos sprendimo vargu ar įma
noma rasti. Žinoma, kad Mairo
nis buvo pirmaeilis mūsų poe
tas. Bet ar jis būtų buvęs dar 
geresnis, kunigu nebūdamas? 
Gi patys geriausieji Putino ei
lėraščiai parašyti prieš lūžtvinį 
jo nuosprendį. O vėliau sukur
tieji ankstesniųjų nepralenkė. 
Šiaip ar taip, šiandien mes tu
rime, tur būt, savo literatūroje 
pirmąją poetę vienuolę.

Ir nepasakytume, kad jos 
pirmajame rinkinyje “Kai mes 
nutylam” būtų sutelktos vien 
tik maldos ir giesmės. Nors 
pats rinkinio pavadinimas lyg 
ir primintų atsiskyrėlišką vie
nuolyno tylą, tačiau pačiuos 
rinkinio puslapiuos nei nuolati
nio žvakių mirgėjimo, nei kody
lo kvapų, nei užsisklendimo nuo 
gyvenimo, nuo šios dienos žmo
gaus ir lietuvio problemų nėra. 
Tyla čia reiškia ne bėgimą iš 
gyvenimo tėkmės, bet tik sielos 
ramybę net ir verpetuojančiam 
laike, kai tikima, kad visa, kas 
yra, laikosi Dievo malone.

Temos ir forma

Jurgita čia nepraeina užsi
merkusi pro būties rūpesčius 
dabartyje, pro tėvynės likimą, 
pro mūsų čia buvimą ar asme
niškąją laimę bei skausmą. Jur
gita vienuolė, bet jos poezijos

apimtinis plotis nė kiek nėra 
siauresnis, negu įprastinis mū
sų poezijoje. Tik ji kartais tas 
pačias amžinąsias problemas 
bei temas ne taip nuogai suak
tualina, kaip įprasta mūsuose 
gana dažnai matyti. Visą savo 
eilėraščio turinį Jurgita moka 
labai trapiai ir labai atsargiai 
apgaubti poetiškuoju rūbu, jo 
apsiuvinėjimui rasdama tinka
mą žodį, įvaizdį, frazę. Tačiau 
net simboliškojo eilėraščio brai
žas nėra ataudžiamas kokių

j nors miglotų sąvokų gijomis, 
j bet visai kasdieniniais ir konk- 
j rečios prasmės, žodžiais, kaip 
į duona, akmenys, vanduo, me- 
, džio šerdis, varpos, malūnas. Vi- 
' sa tai jos lyriįkąjį trapumą sau
go nuo per didelio išsiliejimo 
sentimentalumam

Miniatiūros problema

Jurgitos eilėraščių išorinei 
formai yra būdingas laisvas ei
liavimas, žodžio nevaržant nei 
rimais, nei ketureiliais posmais. 
Dauguma eilėraščių savo eilu
čių skaičiumi yra beveik japo
niškos miniatiūros. Parašyti ta
čiau tobulą (ne tik forma, bet 
ir mintimi prasmingą) miniatiū
rą yra be galo sunku. Tačiau 
Jurgita pabandė. Ir kai kur jai 
neblogai pavyko. Via dėlto, jei
gu poetė ir toliau norės tą trum
pąjį eilėraštį tobulinti, tai rei
kės padvigubinti dėmesį kiek
vieno žodžio atrankai. Tokiame 
trumpame eilėraštyje negali bū
ti nė vieno bereikalingo žodžio, 
o pavartotasis privalo turėti to
kią poetinę jėgą ir tokį prasmi
nį krūvį, kad atrodytų, jog jis 
iš viso tik šiam eilėraščiui te
buvo ir gimęs. Miniatiūroje net 
mums įprasto žodžio kevalo at
rodo yra per daug. Miniatiūroje 
poetui reikalingas tik, jei taip 
galima išsireikšti, pats žodžio 
branduolys, jo giliausioji šerdis. 
Viso to ir linkėtume Jurgitai 
dar daugiau paieškoti, jeigu ir 
toliau ją trauks trumpas eilė
raštis, kaip jausmo ir minties 
išsakymas vienu atsikvėpimu 
tobulais ir nepakartojamais žo
džiais. Bet kodėl vien miniatiūra? 
Pradedančiajam, bęgąlės kelių Ir 
kiekvienas iš jų gali būti savas.

Aplamai, Sesers Marijos Jur
gitos Saulaitytės eilėraščių rin
kinys “Kai mes nutylam” mus 
pradžiugino. Knyga yra akivaiz
dus liudininkas, rodąs, kad lie
tuvių literatūros estafetė dar 
gali būti perduota patiems jau
niausiems. Jurgitos pavyzdys 
tebūna paskatas ir kitiems jos 
amžininkams ir net jaunes
niems, kuriems lietuviškasis kū
rybinis žodis dar yra ir gali bū
ti savas.

Nuotr. Uosio Juodvalkio

Sesuo Marija Jurgita 
Saulaitytė

SKAUSMAS

Nuvargę akmenys 
neranda vietos poilsiui.
Per silpnos mūsų rankos, 
per trapios mūsų pievos.

Kaip užmigdyti akmenį, 
jo nepakėlus, 
jo nepadėjus 
prieblandos besvoryje...

MALDA

Tyla miesto gatvės 
kurtinančiame triukšme.
Beribėj dykumų tolumoj 
aiškus žodis,
išreiškiųs bežadį tolių norą 
susiliet su dangumi.

PAVASARIS

Beviltiškos rankos 
kyla aukos pilnumoj 
ir leidžiasi pasidavime.
Baigta.
Ašigaly palaidota žiema. 
Bunda, veržiasi, kyla ir puola 
gimstančios laimės viltis.

PASAULIS

Saulės toliaregė širdis
neilstama galia
šešėliais kartoja pasaulį,
kol jis perkeistas
ir tapęs netikru,
bet mums, kurie jį mylime, 
suprantamu.

MĖNULIS

Mėnulis piešia medžiuose: 
balti angelai ieško durų 
nemirtingumo paslaptim 
Tamsūs mirties nasrai 
jų negali paliesti.

Mėnulis dainuoja žemei — 
angelai nulenkia galvas, 
mirtis renkasi draugus, 
nemirtingaisiais apsivylusius.
Mėnulio daina ■— 
mirtis ir gyvybė.

(Iš rinkinio ‘‘Kai mes nutylam”)

JIS PRISIKĖLĖ
JAN DOBRACZYNSKI*)

*) Jan Dobraczynski, vienas naujųjų lenkų rašy
tojų, yra parašęs kelias Evangelijos temomis kny
gas. ‘‘Nikodemo laiškai" yra viena iš tų. Jos iš
trauką pateikiame čia mūsų skaitytojams.

Nikodemas — fariziejus, mokslo vyras, slap
tas ir svyruojantis Kristaus mokinys, rašo savo 
draugui, romėnui Justui, laiškus apie Kristų. Mi- 
nėtoj knygoj ir yra 25 jo laiškai. Ši lietuvių kalbon 
išversta “Nikodemo laiškų" ištrauka vaizduoja, 
kaip du fariziejai — Nikodemas ir Kleopas, eidami 
į Emaus, sutiko prisikėlusį Kristų.

Ėjom lėtai, nes diena pasidarė šilta, lyg 
tai nebūtų Nizano mėnuo. Kelias į Emaus ei
na žemyn, nusileidžia nuo pašlaičių uolotos 
plokštakalnės, kurioje driekiasi Hebronas, Jeru
zalė ir Gofna. Miestas dunkso ant paskutinio 
kalno: toliau išilgai krantų tęsiasi lyg juosta 
Sorano lyguma, jau tuo laiku padengta vešlia 
žaluma ir kvepiančia žiedais.

Buvome kažkur pusiaukelėj, kada Kleopas, 
prieš tai ėjęs niūriai panarinęs galvą, suprunkš 
tė kaip jaunas žirgas ir pradėjo kalbėti ver
dančiu nuo susijaudinimo balsu:

— Ne, neįstengsiu to suprasti! Sutikim, kad 
Jis prisikėlė... Nors tai neįmanoma. Žmonės 
būdavo iš numirusių prikeliami Aukščiausiojo 
vardu, tačiau niekas neatsikėlė pats iš kapo! 
Bet sakykim, kad taip įvyko... Tokiu atveju pa 
sakyk man, rabbi, kokią prasmę turėjo anas 
teismas, ta kančia, ta mirtis?.. Kas sugeba pats 
iš numirusių prisikelti, neprivalo mirti kaip 
vergas! Ne, ne, niekuomet to nesuprasiu. Gal 
būt, tu rabbi, pajėgsi man tai išaiškinti. Tu gal 
supranti ką nors daugiau. Pažinojai Jį...

— Pažinojau Jį, — atsakiau. — Bet tas 
nepalengvina ir man tos istorijos suprasti.

— Jis iš tikrųjų, gyvas būdamas, kartais 
pasielgdavo taip, tartum norėtų savuosius į- 
bauginti ir tokiu būdu juos išmėginti... Paskui 
pavojai išnykdavo, pasirodydavo, kad tai iliu
zijos, arba Jis jas nugalėdavo... Bet dar daž
niau leisdavosi būti lyg ir gyvenimo nugali
mas. Turėjo kažkokią jėgą,‘niekas tačiau nie
kuomet nežinojo, kada norės ją panaudoti. 
Prisikėlimo stebuklas yra didžiausias iš stebu
klų.

— Esi teisus, Kleopai, kas moka prisikelti 
iš numirusių, neprivalo kamuotis gyvenimu. 
Pagaliau, ko vertas yra toks prisikėlimas? Prisi
kėlė ir išnyko? Tik jo motina ir ta atsivertusi 
nusidėjėlė matė Jį... Jeigu tas prisikėlimas turė
jo įrodyti jo mokslo tikrumą, turėtų jį pamaty
ti taipgi ir kiti...

— Turėtų jį pamatyti visi! — sušuko 
jaunas fariziejus.

— Aišku. Tie tačiau, kurie nfebūtų jo ma
tę, nenorėtų jiems patikėti. Mesijas negali 
triumfuoti tik vienoj širdy...

Ir vėl kiekvienas iš mūsų pasinėrėm į sa
vo liūdesį.

Du mūsų šešėliai slinko prieš mus įstrižai 
takeliu. Nepastebėjom to momento, kada pa
sirodė trečias...

Žmogus, kuris mus pasivijo ir įžengė mūsų 
tarpan, atrodė patyręs ilgose kelionėse, nes ėjo 
lengvai, vos tik pėdomis liesdamas žemę.

Nebuvo jame nieko, kas pritrauktų mūsų 
žvilgsnį, labai aukštas, su lazdele, su pakaišy- 
tu kelionei kutonu, be jokio ryšulėlio rankose. 
Negirdėjome jo žingsnių, kad mus pasivijo, 
tai turėjo eiti nepaprastai greitai, rtes prieš 
valandėlę, kada buvau atsigręžęs, kelio pasuki
me, nieko nemačiau. O dabar anas mikliai pri
taikė savo žingsnį prie mūsų žingsnių.

— Apie ką taip kalbatės? — paklausė. — 
Ir atrodo esate pilni liūdesio?

Kleopas patraukė pečiais:
— Eini taipgi keliu iš Jeruzalės, tai turėtum

žinoti...
— Apie ką? — paklausė žmogus.
— Tur būt, buvai mieste tik praeivis, o 

ne ateivis šventėms. Įvyko ten paskutiniu lai
ku dalykai...

— Kokie?
Klausimai mūsų Bendrakeleivio skambėjo 

nekantriai, lyg ir bijant, kad nesuskubs už
megzti su mumis pokalbio.

Kleopas buvo per daug susijaudinęs, kad ga
lėtų ramiai pasakoti apie praėjusius įvykius. 
Taigi aš atsiliepiau:

— Tur būt, girdėjai apie pranašą iš Galilė 
jos, kuris vaikščiojo po visą kraštą, mokė ir pa
darė daug puikių stebuklų? Pagydydavo, net 
prikeldavo iš mirusių... Taigi, kada Jis atvyko 
prieš porą dienų į miestą šventėms, mūsų ku
nigai ir daktarai liepė Jį sugauti ir, nuteisę 
miriop, išdavė romėnams. Tie gi prikalė Jį 
prie kryžiaus. Taip dideli buvo stebuklai, pa
daryti to žmogaus, ir taip begaliniai gražus Jo 
mokslas, kad daugelis iš mūsų galvojo, jog Jis 
yra siųstas Aukščiausiojo, kad išvaduotų Izra
elį. Aš pats taip galvojau... Deja, Jis mirėl.. Ir 
šiandien jau trečia diena, kai jis paguldytas 
kape...

Nutraukiau, nes vėl mano mintis nuskrido 
prie jo nukankinto kūno, prie tos bjaurios, 
graudžios mirties.

— Taigi mirė ir palaidojo jį...
Bet žmogui, kuris prie mūsų prisijungė, ne

užteko mano žodžių.

(Nukelta { 4 psl.)



NUŽUDYTOJI RUSU LITERATŪRA
Netikėtai grasus I. Galanskovo laiškas M. Šolochovui

Ryšium su pastaruoju rusų ra 
šytojų teismu Maskvoje žymiau
sias prancūzų dienraštis “Le Mo 
nde” neseniai rašė, kad jokia an
tikomunistinė propaganda, nors 
būtų buvę išleista šimtai milijo
nų dolerių, nebūtų padariusi ru
sams tiek žalos, kiek dabar bol
ševikų pravesti rašytojų teismai.

Maskvoje nuteisus Siniavskį ir 
Danielj, išgarsintas rusų rašyto
jas ir Nobelio premijos laurea
tas Michailas Šolochovas, girdė
damas savo kolegų ir kitų rusų 
intelektualų nepasitenkinimą ir 
protetus, XXIII Sovietų Sąjun
gos rašytojų kongrese pasakė pik 
tą kalbą, kaltindamas nuteistuo
sius išdavyste ir teigdamas, kad 
jiems skirtoji septynerių metų ka 
ceto bausmė esanti niekis, nes, 
girdi, anksčiau už tokį nusikal
timą jie būtų buvę sušaudyti. 
Tad kaip esą galima kalbėti apie 
“žiaurų sprendimą”?

Jaunas rusų rašytojas Jury Ga 
lanskovas, į tai atsiliepdamas, 
kreipėsi į M. Šolochovą atviru 
laišku, kurio, žinoma, nė vienas 
rusų laikraštis neišdrįso spaus
dinti, tačiau to laiško nuorašas 
pateko į Vakarus ir dabar yra 
atspaustas ir JAV išeinančiame 
“Atlaš” žurnale. Jo žymesnes vie 
tas ir atpasakojame.

J. Galanskovas pasisako sutin
kąs, kad 1920 m. bet kuris revo

liucinės sąžinės vadas būtų bu
vęs sušaudytas be jokių ceremo
nijų. Tačiau, pastebi J.G., anie
du rašytojai buvo teisiami ne 
karo tribunolo, o normalaus teis 
mo ir jie nebuvo sušaudyti. Iš 
jų buvo septyneriems metams a- 
timta laisvė, nes jie išdrįso nau
dotis kūrybine nepriklausomybe 
savo literatūriniam darbe ir mė
gino užsienyje atspausti savo kū
rimus. Tuo gi tarpu dabartinė
je Rusijoje kūrybinė laisvė ir 
laisvė ją skelbti yra garantuoja-

Rusų rašytojas M. Šolochovas, ku
ris dabar yra ypač nemėgiamas kitų, 
kad Siniavskio ir Dantelio byloje 
teisinamųjų neužstojęs.

l

JIS PRISIKĖLĖ
(Atkelta iš 3 psl.)

— O kas paskui?
Kleopas beviltišku judesiu mostelėjo ranka:
— Yra tokių; — sviedė beveik supykęs, — 

kurie tiki, kad jis prisikėlė.
Nepažįstamasis, pažiūrėjo tiriamu žvilgsniu 

į mus:
— O jūs, — paklausė, — ką apie tai gal

vojate?
Pasižiūrėjau į jį šiek tiek su nepasitikėjimu. 

Nepatiko man tas jo klausinėjimas. Buvo ja
me tačiau kažkas, kas kėlė pasitikėjimą ir ver
tė kalbėti.

— Tikrai, — pritariau, — kelios moterys 
šiandien prieš aušrą nuėjo prie Jo kapo... Grįžo 
pasakodamos, kad nerado jame kūno, tačiau 
pamatė angelą, kuris joms pranešęs, kad miru- 
sis prisikėlė. Taigi nubėgo prie kapo ir jo mo
kytiniai ir taipgi kūno nerado...

— Ir ką? — klausė, matydamas, kad vėl 
kalboje stabtelėjau, — ką tu į tai?

Jis jau neklausinėjo apie tai, kas įvyko to
liau, bet tiesiog apie tai, ką aš galvoju. Dar kar 
tą kilo manyje abejonės. Bet vėl paklusau jo 
rimtumo jėgai. Jis klausinėjo ne kaip asmuo, 
besidomįs naujienomis, bet kaip žmogus, tu
rįs teisę klausti...

— Nežinau, — pasakiau svyruodamas. — 
Nežinau... Tas Galilėjietis buvo tikrai nepap
rastas. Vienu momentu net patikėjau, kad jis 
Mesijas... Niekas niekuomet nekalbėjo taip, 
kaip jis. Bet Mesijas turi būti kažkas aukštes
nio negu paprastas žmogus...

— Žmogau nerangios širdies! — staiga pa
sakė griežtai. — Mokytojau, kuris kitų nemo
kai ir pats nenori pažinti!

Nepamenu, kad kas nors kreiptųsi į ma
ne tokiu būdu. O tačiau nesijaučiau įžeistas. 
Anas kalbėjo supykęs, bet kartu tartum sklai
dė dūmus, kurie mūsų akis buvo aptemdę.

— Ar dar nematot, kad išsipildė viskas, 
kas turėjo išsipildyti? Paklausyk...

Ir jis lengvai priminė pranašystės žodžius 
Izajaus “garbė palies pajūrio kelią, kuris eina 
per pagonišką Galilėją, o žmonės, gyvenantie
ji tamsoj, regės didelę šviesą...”

— Ar nebuvai Galilėjoj ir nematei?
— Mačiau... — tyliai pratariau. — Tei

sybė!
Tas žmogus sužvejojo pranašystę šventose 

knygose, kaip miklus berniukas sugauna žuvy
tę mažam vandens kalne.

— Tiesa. — Pakėliau į jį akis. Jis tačiau 
kalbėjo toliau:

— Kur jisai gimė? Ar nenuėjai tuo įsiti
kinti? Ar neskaitei: “Betliejus Judėjos žemėj, iš 
tavęs išeis žmonių valdytojas?” Kas Jį pagim
dė? Ar tau nebuvo sakoma? Ir ar neskaitai: 
“Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų..?” Ne
girdėjai, kad reikėjo su juo bėgti į faraonų že
mę? Ir ką apie tai galvoji?

— Tai viskas tiesa... Tai tikrai, — kalbė
jau.

Soulės rutulys leidosi žemyn, vis daryda- 
masis raudonesnių. Tolima jūra pasislėpė. 
Nusišluoščiau kaktą, ji buvo visa suprakaita
vusi.

— Ir dėl to taip mirė? — sušukau. — 
Taip skurdžiai, taip skausmingai?..

mi žodžiais, o tikrumoje tega- 
rantuojama tik policijos sauvalė.

M. Šolochovas, J. Galanskovo 
tvirtinimu, vis dar spekuliuoja re 
voliucinio humaniškumo, parti
jos, tautos ir sovietinio žmogaus 
sąvokom, tuo tarpu kai tauta bu
vo nustumta į gyvuliškas sąly
gas, o sovietinis žmogus neturi 
daugiau sėkmės už sovietinę ga
lią... Kad Šolochovas Rusiją lai
ko bendra teritorija, kurioje visi 
žmonės nuo pat gimimo priklau 
so karinei žinybai, besiremian
čiai ■ baudžiava, ir kad jo įsivaiz
davimu, Sovietų Sąjungos rašy
tojų draugija yra tos teritorijos 
vienetas — tai suprantama .Ta
čiau visiškai nesuprantama, kaip 
Siniavskis su Danielium niekad 
nebūdami registruoti Šolochovo 
teritorijoje, gali būti laikomi iš
davikais. Juk jie niekad neįsižadė 
jo paklusti jos kariškiems nuos
tatams, jie niekad nenusilenkė 
jos karinei — policinei santvar
kai, Kuri vis dar tebedusina Ru
sijos laisvę.

Tačiau Šolochovui, sako J.G., 
nerūpi tiesa. Jam reikėjo apkal
tinti Siniavskį su Danielium iš
davyste ir Rusijos šmeižimu. Ko
dėl? Greičiausia todėl, kad pats 
prokuroras nesijautė turįs mora
linį autoritetą tai padaryti. Tuo 
būdu metęs ant svarstyklių visą 
savo prestižo svorį, Nobelio lau
reatas pasakė gėdingą kalbą pro
kuroro vietoje. Vienas rusų rašy
tojas štai ką rašo savo draugui:

“Senasis drauge, tik pagalvoki 
Siniavskio ir Danieliaus drąsoje, 
jų taurume, jų laimėjime yra ta-

tūrinė inteligentija yra pasiskirs
čiusi į dvi stovyklas, ir kad ab
soliuti jos dauguma kūrybinės 
laisvės stovykloje. Jeigu ne val
džios spaudimas, svarstyklės bū
tų palinkusios kitaip, ir Siniavs
kis su Danielium būtų buvę iš 
teismo išnešti džiūgaujančių 
rankų.

Įvykiai, rašo J.G^ parodė, kad 
valdinės spaudos šmeižtai nesu
gebėjo kaltinamųjų diskredituo
ti. Siniavskį ir Danielių ginantys 
laiškai nuolat plaukia į oficia
lias įstaigas ir redakcijas. Kiek
vienas doras rašytojas ir moks
lininkas laiko savo pareiga užsto
ti kaltinamuosius.

Žiūrėjom , į jį abudu plačiai pravertom a- 
kim. Jautėm, kad tas žmogus nepalyginamai 
protingesnis už mus. Atrodė, kad jis žino visa 
tai, ko mes nematom.

Tačiau jis mūsų nepapeikė. Švelniai, lyg 
niūniuodamas kinnorai pritariant, pradėjo kai 
bėti:

— Ir to neatsimenat? “Už mus tapo sutrin 
tas, už mūsų pyktį... Bet jo jėga pagydė mus. 
Mes suklydom, bet mūsų nuodėmes Aukščiau 
sias sukrovė ant jo... Ir jis net pats šito norėjo.. 
Nepravėrė lūpų, kad teisintųsi. Su nusikaltė
liais kartu kentėjo ir už nusikaltėlius meldė
si”.

— O Adonail — prašnibždėjau. Lūpas tu
rėjau sukepusias, lyg keliaučiau per bevan
denę dykumą.

— “Kūną savo atidaviau mušantiems ir 
nenusigręžiau, kai jie daužė mano veidą”, — 
tęsė. — “Buvau kaip tylus avinėlis, kurį vedė 
paskersti...”

Nejutom nueito kelio. Kada jis, pasakęs pa 
skutinį sakinį, staiga sustojo, lyg norėtų su 
mumis atsisveikinti, nustebę pamatėm, kad 
jau esame Emaus. Jis, atrodė, tik stabtelėjo. Ir 
galima buvo galvoti, kad norėjo eiti toliau. Ne 
susitarę abudu vienu metu sušukom:

— Rabbi, palik čia su mumis. Norim, kad 
mums dar daug pasakytum... Žiūrėk, jau va
karas.. Ryte eisi toliau. Palik.

Atrodė, kad jis svarstė. Bet kada nenusto- 
jom prašę, jis linktelėjo ir nuvyko su mumis į 
užeiga. Šeimininkas išnešė mums po šakotu fi
gos medžiu stalą ir sujudo, ruošdamas mums 
valgį. Rudi šešėliai sklaidėsi ant rausvėjan- 
čios žemės. Nuo jūros pūtė vėsus, aštrus, kiek 
Smarkus vėjas. Kalvų viršūnės, iš kurių nu
sileidom, žėrėjo raudonai, kaip pliauskos gęs
tančiam lauže.

O jis, lyg atspėdamas mūsų mintis, prata
rė:

— Taigi reikėjo, kad išsipildytų rašto žo
džiai... Ir išsipildė. Žmogaus Sūnus mirė, kad 
jūs nemirtumėt, ir gyvena, kad jūs gyventu
mėt. Turėjo mirti taip, kad kiekvienas iš jū
sų galėtų išsigelbėti. Nes pasakė pranašas: 
“Nors jūsų nuodėmės būtų kaip purpuras, pa
darysiu jas baltesnes už sniegą ir išbaltinsiu 
labiau nei vilną...”

Sėdėjom tyloj, o vėjas judino ties mūsų gal
vom figos šakas. Jis siekė duonos, kurią šeimi
ninkas padėjo prieš mus, sulaužė ją ir padavė 
kiekvienam iš mūsų po gabalėlį... Ir tada! 
Tas jo judesys... Viskas iš karto taip aišku!

Iš karto pastebėjau, ko negalėjau matyti: 
perdurtus delnus ir tą šypseną, vienintelę vi
sam pasauly, meilės šypseną, kuri neturi ri
bų.

Kaip aš tada pradėjau verkti! Kaip Simo
nas. Nes Jis leidęs pažinti save, bematant iš
nyko... Buvo — ir jau Jo nebebuvo mūsų tar
pe. Bet duona paliko... Ir vyno puodukas... ir 
žodžiai... ir tas svaiginantis džiaugsmas, į kurį 
Jis pavertė mūsų sielavartą...

Pašokom iš vietų. Saulė maudėsi saulėlei
džio gaisuose. Bet mumyse buvo viena galin
ga, įsakmi mintis: Grįžti, grįžti, grįžti tuojau, 
pasakyti jiems visiems, kad Jis tikrai prisikė
lė. Pasauly jau nebuvo nieko svarbesnio už tą 
žinią! Apie ją reikėtų pasakoti kiekvienam, a- 
pie ją reikėtų šaukte šaukti visiems...

Iš lenkų kalbos vertė M. Kasakaitytė

-t- and Loan Association
John Pake!, Sr„ Presldent and 

Chalnnnn oi the Board

Visur teisiamus rašytojus gynęs Pavelis Litvinovas ir nuteisto rašyto
jo Dantelio žmona Larissa.

vo ir mano kraujo, mūsų kan
čių, mūsų kovų prieš pažemini
mus, melus, prieš visų rūšių ru
sų žudikus ir išdavikus.

“Tačiau, kas iš tikrųjų, yra 
šmeižtas? Tu ir aš atsimename 
Stalino laikus: kacetus, Hitlerio 
stiliaus sunaikinimo kacetus, Os- 
tvencinius be krosnių, kuriose žu 
vo milijonai žmonių. Mes žino
me užmojį, kruviną užmojį val
džios, kuri ligi šiai dienai neno
ri pasakyti tiesos net apie Kiro- 
vo bylą... Žmogaus protas nega
li suprasti nusikaltimų, kurie bu
vo įvykdyti...”

Tamsta, pilieti Šolochovai, ra
šo J.G., jau nebesi rašytojas. Ka- 
dais tamsta buvai vidutinis ra
šytojas, bet jau seniai lioveisi 
netgi ir toks būti: dabar tams
ta tesi paprastas politinis dema
gogas... Siniavskio - Danielio 
teismas parodė, kad rusų litera

Siniavskio ir Danieliaus byla, 
rašo J.G., parodė svarbų litera
tūros pasauliui faktą. Ji surišo 
įtemptas rusų literatūros gyveni
mo kryptis į mirtinį mazgą. Tas 
mazgas arba turės būti atmegz
tas ar nutrauktas. Kūrybinė lais
vė turi būti Rusijoje įteisinta ar 
pati Rusija tą laisvę išsikovos. 
Tai turi įvykti, nes be laisvės 
bendrai ir be kūrybinės laisvės 
atskirai, negalima jokia tolimes
nė Rusijos raida. Tas Gordijaus 
mazgas turi būti atmegztas arba 
atsiras antras Aleksandras Didy
sis, kuris tą mazgą jėga nukirs...

Kiekvienoje kitoje šalyje, ra
šo J.G., kur paisoma pagrindi
nių demokratinių laisvių, žmo
nės būtų pareikalavę paleisti kai 
tinamuosius ir būtų atvirai 
protestavę prieš tokį valdžios el
gesį. Jeigu tai būtų įvykę demo
kratinėje visuomenėje, visa eilė 
žymių rašytojų būtų išstoję iš 
Sovietų Sąjungos rašytojų drau
gijos ir gal būtų suorganizavę 
kitą draugiją, pvz. Rusijos rašy
tojų. Tačiau mūsų šalyje, pažy
mi J. G., asmenys, rašę grau
džius laiškus, vadus prašydami 
leidimo ginti laisvę ir teisingumą 
tai darė lyg būtų buvę sukčiai. 
Nors tai buvo vergų protestas, 
vis vien jis yra protestas. Nors 
tai yra vergija, tačiau vis vien 
tai žingsnis į priekį, ginant lais
vę ir teisingumą. Sovietų Sąjun
gos rašytojų draugija vargu bau 
atstovauja tikrą kūrybinę rusų 
inteligentiją. Ji tėra tik Šolocho
vo stovyklos padalinys, kur “auk 
so maišas” perka ir smaugia ta-

| lentus iš pašaknų. Tuo būdu ji 
I sugebėjo nužudyti rusų literatū
rą per kelis trumpus dešimtme
čius. Iš vienos pusės, rašytojas 
žavisi bendrais komunistų idea
lais, tuo tarpu kai iš kitos, jis ne
gali sutikti su biauria komunis
tine tikrove, į kurią įeina ir ka- 
cetai. Komunistų kacetai jam ne 
leidžia liaupsinti komunistų ide
alų, ir tie patys idealai jam ne
leidžia kritikuoti kacetų... Šiaip 
ar taip, jie nužudo rašytoją.

Rusijos laimei, rašo J.G., šių 
dienų rusai neskaito nūdienės 
literatūros. Ir jeigu jie skaito, 
jie tai daro labai atrankiai; prie 
šingu atveju, apstulbimas ir jau
smų atrofija būtų visuotini. Ap
lamai, rusai skaito savus ir už
sienio klasikus ir naująją versti
nę literatūrą.

Vien tik 1960 m. tvirtina J.G., 
rusai plačai prądėjo skaityti Pa
sternaką, Achmatovą, Cvetaje
vą, Chlebnikovą, Mandelštamą, 
Bulgakovą ir ktus. Tačiau jie tai 
darė ne rašytojų draugijos ska
tinami, o priešingai, nepaisyda
mi leidyklų paraginimų, beveik 
nelegaliai, drebėdami ir bijoda
mi valdžios represijų.

Gal tamstai, draugas Šolocho
vai, įdomu patirti, kad mašinė
le rašyta leidyba geriausių da
bartinės Rusijos literatūros pa
vyzdžių nuo 1960 m. pasiekė ne
įsivaizduojamą dydį. Tai savo- 
ti|ka pogrindžio literatūra, t.y. 
literatūra, neatspausdinta vieša, 
pradedant nepaskelbtais 1920 m. 
rašytojų veikalais ir baigiant Si- 
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LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 574%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.L.I.C.

Kasdien nuo pirmadienio iki penik. 
tadienlb 10 Iki 11 vai. ryto Šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 
9:30 vai. ryto Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7160 South Mapleivood Aveniu- 
Chicago, Illinois AOA20.
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A. ABALL ROOFINGCO.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me iš lauko. Taisome mūra—"tuok- 
pofntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skani įlinkite bet kuriuo laiku.■ **«•*-»*•-* * *

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000.

DAUGIAU TAUPYSITE. 
DAUGIAU PELNYSITE

PLYMOUTH * VALIANT

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC. 

4030 Archer. VI 7-1515
“U WILL LIKĘ US”

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. VVESTERN AVĖ. 
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PAVASARIS PORTUGALIJOJE
B. (IPLIIAISKAITL

Didelė Portugalijos dalis žie
mos iš viso beveik nepažįsta: 
daugiausia lankytojų sutrau
kianti jos pietų pakrantė — Al- 
garve — ir gruodžio mėnesį pri
glaudžia saulės beieškančius 
skandinavus, o jos pievos bei 
laukai niekad nesupilkėja. Gal 
dėl to portugalai taip myli ir vi
sur kultivuoja gėles: gali jomis 
čia gėrėtis ištisus metus. Šiuo 
atžvilgiu Portugalija nepapras
tai skiriasi nuo savo kaimynės 
Ispanijos, kur daug rečiau už
tinkami taip puikiai prižiūrėti 
ir tokie vešlūs parkai, sodai, 
darželiai, kurie čia matomi net 
prie kukliausio namelio. Beveik 
atrodo, kad žmonės gėlėmis pa
pildo savo prigimtį: ispanas ir 
be jų moka šypsotis; portugalo 
veidas daug niūresnis, pas jį 
mažiau gyvenimo džiaugsmo, 
tad nors gėlėmis bando įnešti 
gyveniman spalvos bei gyvumo.

Skirtinga portugalų prigim
tis, skirtingas ju gyvemmo bū
das itin krenta į akis pavasarį, 
kai visa gamta pradeda šypso
tis. Jau kovo pradžioj ten akį 
džiugina žydras dangus, kaiti
na saulė, žydi įvairiaspalviai 
medžiai bei krūmai, mirguliuo
ja parkuose gėlės. Gatvės, aikš
tės pilnos žmonių, tačiau jų vei
duose nesimato gyvumo; jie pil
ki, atrodo, visa kam apatiški, ir 
beveik visi, net ir jaunimas, tam 
šiai apsirengę. Portugalai nėra 
labai kalbūs, jie daugiau užsida
rę, daugelis jų pavargę nuo gy
venimo. Apie tai byloja ir pa
tys jų miestai.

Lisabona galėtų būti vienas 
iš patraukliausių Europos sosti. 
nių: išsidėsčius tarp septynių 
kalvų, su nuostabiais reginiais 
į Tėjo deltą, iš kitos pusės ap
supta miškuotais kalnais, ji tik- 
------------------- i-------------

rai čia gamtos apdovanota. Lyg 
norėdami ją dar gyvesne pada
ryti, kadaise Lisabonos gyven
tojai buvo pamėgę ryškias spal
vas: namai ten geltoni, žali, ru- 
žavi. Tai galėtų linksmai atro
dyti, tačiau dabar daugelis jų 
apšepę, pajuodavę, su apsilupi
nėjusiu tinku. Visur jaučiasi 
skurdas, bet dar labiau viską 
slegia rezignacija. Net ir nese
niai pradėti statyti ištisi nauji 
kvartalai neužbaigti, apleisti, ir 
vienintelis girdimas komenta
ras: “Valstybė neturi pinigų, 
turėkim kantrybės”. Tas “turė
kim — ar turėkit — kantrybės” 
Portugalijoj toks pat dažnas, 
kaip Ispanijoj “manana” (ry
toj), ir iš tiesų žmonių veidai 
jau beveik atbukę nuo to amži
no kantrumo.

Tačiau pavasaris, kaip ir vi
sur, ir čia yra gražus ypač tose 
vietose, kus auginama daug mig 
dolo medžių: iš tolo žiūrint, be
veik atrodo, kad laukai nukloti 
sniegu, toks tų žiedų baltumas 
ir tankumas. Neretai jie pamai
šomi dar su fygų medžiais, ir 
tada tarp baltų žiedų skverbia
si jauno žalumo lapeliai, šią 
mozaiką ypač paįvairina apelsi
nų medž’ai; daugelis jų dar ap
kibę ryškiaspalviais vaisiais, ta
čiau kai kurie taip pat pradeda 
žydėti.

Laukuose šiuo metų laiku jau 
prasideda judėjimas: apkaupia- 
mi vynuogių kelmai, pradedami 
arti dirvonai. Gi avių bandos, 
su tipinga juos saugojančio pie
mens figūra, pradeda rodytis ir 
aukščiau kalnuose, kur žiemą 
būdavo per šalta. Moterys jau 
skalbia prie čiurlenančių upokš
nių, kurių pakrantėse mirgu
liuoja ant žolės ar akmenų iš
dėstyti džiovinti baltiniai. (Net

Pavasaris Nuotr. R. Kisieliaus

NUŽUDYTOJ! RUSU LITERATŪRA
(Atkelta iš 4 osl.) 

niavskio ir Danieliaus kūriniais 
— turėjo didžiausią reikšmę ru
sų tautinei kultūrai. Ir priešin-. 
gai, visa masė oficialiai išleistų 
leidinių, su viena kita išimtimi, 
neturi jokios reikšmės pažadinti 
rusų tautinei sąmonei ir jokios 
teigiamos įtakos mūsų kultūrai. 
Ir jeigu kas Vakaruose tiki, kad 
Jevtušenko ar Voznesenskio kū
ryba turi kokią įtaką naujai ru
sų literatūrai, jie smarkiai klys
ta. Ji yra tokia nereikšminga ir 
tokios abejotinos vertės, kad 
žmogus nori klausti, ar iš viso 
yra kas vertinga, ar kas vertinga 
gali pasireikšti ateityje... Šių die
nų Rusijoje tegli vystytis tik 
nesąžininga literatūra, NKVD 
globojama literatūra...

Baigdamas savo atvirą laišką,

riu kuo pasikliauti. Šių dienų Ru
sijoje nėra laisvų organizacijų, 
nė laisvų teismų. Šių dienų Ru
sijoje visa atiduota valstybės ga
liai. Be abejo, aš pasitikiu tams
ta, tačiau aš manau, kad , gal 
būt, aš neturėčiau labai pasiti
kėti tamsta ir todėl šį laišką pa
sirašysiu slapyvarde, užuot pa
dėjęs savo tikrą pavardę. Tačiau 
kokią slapyvardę man pasirink
ti? Aš niekad nepagalvojau apie

cetas, kur, tarp kitko, sėdi ir Si- 
niavskis, kur, nepaisant jo dide
lio talento kaip rašytojo ir kriti
ko, jam nėra galima tas savo do
vanas praktikuoti. Gal tamsta ži 
nai, kad Mordvos kacete rašyto
jas turi atlikti tą patį sunkų dar
bą kaip ir paprastas kriminalis
tas, pusbadžiai maitinamas, ir 
kad jam atlikus pusę bausmės, 
leidžiama gauti dukart į metus 
maisto siuntinį 5 kg. svorio. Tai 
labai geraširdiška ir humaniš
ka, ar ne tiesa? Aš nenoriu jo
kio smurto. Šalia to, aš esu po
grindžio rašytojas. Ar tamsta ži-

tai. Gerai, aš tiesiog pasirašysiu: nai, kas yra pogrindžio rašyto- 
Jury Galanskov.”

J. G. dar deda tokį prierašą: 
Dėl to tamsta pasijuoksi iš ma
nęs. Tačiau tamsta žinai, kad 
taip patogiau. Mat, aš labai silp- 
nos sveikatos ir turiu vengti bet- 
kokių administracinių ar teismi
nių sunkumų. Taip pat ir mano 
motinos sveikata labai menka.

ir didmiesčiuose įstringa min- lygiai, kaip Lisabona, pabertą 
tis, kad portugalai nuolat skal- tarp kalvų, stačiom, nelygiais 
bia: ten visi balkonai nuolat ap- akmenim grįstom gatvelėm. Jo
karstyti neypatingai estetiškai 
atrodančiais “pagražinimais”).

tradicinė šventė: “ąueima das 
fitas”, kada studentai, kurie ir

Daug lankytojų Portugalija l^ndien ten tebenešioja savo 
sutraukia balandžio mėnesį, ku-1 tradicinę capa vietoj apsiaus- 
ris, pasak jų, ten tikras rojus. to- iškilmingai degina savo sim- 
Organizuojami tada ir įvairūs bolines juosteles ir, užmiršę pa- 
festivaliai, gausėja ekskursijos, skitas bei egzaminus, linksmi- 
į provincijas; sužydi tuo laiku nasi’ ba,iP kitur per Užgavėnes.
ir kiti vaismedžiai, gėlių gausu
mas dar paįvairėja. Stengiama
si taip pat sutraukti ir parody
ti turistams kuo daugiau liau
dies tradicijų bei meno, prista-

Pavasaris Portugalijoj ilgas: 
jį sekant iš vienos srities į jki- 
tą, lengvai ten galima praleisti 
tris - keturis pavasarinius mė-

J. G. kreipiasi į Šolochovą šiais ,žodžiais: “Drauge šolochovai, Šaha t0> ,dar ^a darbo .r stud-
tamsta niekad nekovojai prieš ,ų. Prara lmo ausimas. e to, 
.. .. . , j , • i ■ taip pat dar yra ir Mordvos ka-tironųą, tad dabar negink jos pa- i _ _
veldėtojų. Iš kitos pusės, aš vi-1 
sad užstojau teisųjį nuo tironijos 
ir tironų. Ir jeigu tamsta iš tik
ro nori “palaikyti ir išvystyti” 
prieš tironišką kritiką žodžiais ir 
darbais, aš rizikuoju ir tikiuos 
tamstos pagalbos. Kai mano kuk 
lūs įnašas išvystyti tą kritišku
mą nesulauks paramos ir susi
durs su administracinėmis ir po
licinėmis kliūtimis, aš lauksiu 
tamstos nepaprastai išpūsto, 
kaip didelės premijos laimėtojo, 
autoriteto paramos, nes aš netu-

jas? Socialinis pacifistas, o ne 
pogrindžio milijonierius. Jis net
gi neturi rašomosios mašinėlės, 
nei pinigų. Pogrindžio rašytojas 
dirba kaip paprastas darbininkas 
už duonos riekę ir dairosi aplink, 
besibaimindamas, kad kas nors 
gali jam sukliudyti. Tamsta pats 
žinai kaip sunku būti pogrindžio 
rašytoju, ypač tokiam, kuris ra
šo laišką apie aukštai gerbiamą, 

(Nukelta j 6 pat.)
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SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

55i 5 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
APKIL - BALANDŽIO 11, 12 ir 13 D. D.

Portugalija niekad nepasižymė
jo geru skonių, — bet gamto
vaizdis, gėlės, jūra nuolat džiu
gina akis ir širdį. Žiūrint į šį 
kraštą, žiūrint į jo žmones ir 
matant jų vargą, jų apatišku
mą, tur būt, kiekvieno pakelei
vio širdyje gimsta linkėjimas,

.*
*.
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i MONNET V.V.L. IMPORTED 
S COGNAC

CAMUS GRANDE Fine Champagne 
COGNAC

SANDY MAC DONALD Blended 
ISCOTCH WHISKY, 86 Proof

Fifth

Fifth

$4-29

$5-98

Fifth $3-79
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8 Pagrindai, kodėl Podarogifts. Ine. 
pritraukia tūkstančius mūsų klijentii, 

kurie siunčia
DOVANAS I LIETUVĄ

IR KITAS USSR DALIS.
1. Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 

siuntinius į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiunti

mo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldy
tuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERJ, su kuriuo ju 
giminės jiems patinkamas prekes gali įsigyti 
Vnešposyltorg'o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės tinkančius jų skoniui ir pri
taikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 
prekės yra labai žemomis kainomis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke.
Siųskite savo užsakymus ar klausymus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Wainut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba j bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 CI 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel.: 212 581-6590; 212 581-7729 

arba į bet kurį jų skyrių

tyti kraštą visame jo įvairume. -ytig labai įyairug Q
Gegužės mėnesį įvairenybių nors ir užsidarę; labai nuošir- 

ištrošikę turistai traukia i Coim- dūs ir vaišingi. Didelių meno 
bra: seną universitetinį miestą, turtų ten neatrasi — kažkodėl

nesiūs. Ir pats kraštas, nors ma- kad ir jie galėtų gėrėtis pava
sariu visoj jo pilnumoj, kad ir
jiems jis atneštų džiaugsmo, ku
ris virstų energija, stumiančia 
link vilties ir atsinaujinimo.

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P

CINZANO VERMOUTIl Imported 
Dry or Sweet

Fifth $4.89

Quart .89

ROYAL CANADIAN, 6 yr. old 86 Proof 
Imported CANADIAN WHISKY Fifth $/į. 6 9

CHERRY MARNIER Imported LIQUEUR, Fifth $Q,49

BENAI LIQUEUR or BENAI 
JLIQUEUR and BRANDY

I
iCI

Ii)

I

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubų patarnavimą, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai i rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800
lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai popiet

Artesian Restaurant
2432 Wesl 63rd Street
• Skanūs valgiai 

• Geras patarnavimas 

• Puiki atmosfera

(63rd & Artesian)

rh

Fifth $4..Q9

GANCIA ASTI SPUMANTE OR NEBBIOLO
Imported Italian Sparkling WINE Fifth $<J.39

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 
100 Proof Fifth $3.98

FRANK’S TV and RADIO. INC.
3240 SO. HALSTE1) STREET Telef. — CA 5-7252

] DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 1 
I STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO J VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

PIETOS 
$1.65 IR $2.25
JOKIO LAUKIMO 

TALPA

HIGH R A T E S

4.75^ 5.25%
per annum 

on regular savings
per annum 

on Investment bonus

Savings Insured to $15,000.00

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

GREITAS PATARNAVIMAS 
350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto Penktad 

ir šeštadieniais iki 5 vai ryto

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. ftestern , PR 8-587b
Vedėja* _ j. LIEPOMS

t';rmauieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 r ai 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro.

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Kitom



• Dr. Martyno Anyso knyga
“Senprūsių laisvės kovos su Vo
kiečių riterių ordinu nuo 1230 
iki 1283 metų” jau baigta spaus 
dinti “Draugo” spaustuvėje ir 
atiduota rišyklom Jų išleido Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugi
ja Chicago, III. 1968. šios kny
gos rankraštis 1964 metais yra 
laimėjęs dr. Vydūno vardo pre
miją. Knyga yra didelio forma
to, iliustruota, su trim istori
niais žemėlapiais, 329 psl. Lei
dinys netrukus bus atiduotas 
skaitytojams.

• šiaurės Amerikos Lietuvių 
studentų sąjungos 1967 m. 
METRAŠTIS šiomis dienomis 
jau baigtas įrišti “Draugo” 
spaustuvėje. “Metraštį” redaga
vo Mykolas Drunga. Leidinys 
gausiai iliustruotas, didelio for
mato, 120 psl. Vėliau jį paminė
sime plačiau.

• Vargonų muzikos festivalis 
Lietuvoje. Festivalis vyko Vil
niuje ir Kaune ir baigėsi bąlan- 
džio 7 d. Vienuolika festivalio 
koncertų buvo surengta Vil
niaus filharmonijoje ir Paveiks
lų galerijoje (buvusioje kated
roje) ir Kauno Skulptūros ir 
vitražo galerijoje. Festivalyje 
dalyvavo šie vargonininkai: Ja
nas Jargonis iš Lenkijos, End- 
rė Kovačis iš Vengrijos, Leoni
das Roizmanas iš Maskvos, Hu- 
go Lepnurmas iš Esti jos, Olegas 
Jančenka iš Gudijos ir mūsų 
muzikantai — Leopoldas Digrys 
su savo mokiniais — Giedre 
Lukšaite, Vida Prekeryte, Ni
jole Trinkūnaite ir Bernardu 
Vasiliausku.

Atidarymo koncertuose daly
vavo filharmonijos simfoninis 
orkestras, diriguojamas M. Dva
rionaitės.

“Literatūra ir menas” balan- 
dižo 6 d., be kita ko, apie festi
valį rašo: “Koncertuose išgirdo
me daug geros muzikos, bet 
ypač malonu, kad susipažinome 
su naująja vargonų muzika. 
Daugelį kūrinių atliko patys au
toriai”.

• Kokia technikos kalba?
šį klausimą, kaip rašoma “Li
teratūroj ir mene” balandžio 6 
d. numeryje, tradiciniame Vil
niaus kalbininkų susirinkime 
svarstė lietuvių kalbos specia
listai ir svečiai — Kauno Poli
technikos instituto Vilniaus fi
lialo, universiteto tiksliųjų moks

, lų dėstytojai, mokslinių - tiria
mųjų institutų, konstruktorių 

I biurų, restauracinių dirbtuvių 
! specialistai ir inžinieriai, mokslo 
j ir technikos leidinių redakcijų 
atstovai. Susirinkimo dalyviai 
aptarė technikos terminų dary
bos, rašybos klausimus, ap
svarstė leidinių “Mokslas ir 
technika” bei “Statyba ir archi
tektūra” kalbą.

• Sibiro Maldaknygė perduo
ta jėzuitams. Kun. L. Jankui mi
rus, jam priklausiusi Sibiro lie
tuvaičių maldaknygė buvo per
duota lietuviams tėvams jėzui
tams Chicagoje, vykdant paties 
kun. L. Jankaus gyvu žodžiu 
dažnai išreikštą norą — ją ati
duoti lietuviams jėzuitams, kad 
ją saugotų, populiarintų ir pla
tintų savo tautiečių bei kitatau
čių tarpe. Kartu su originalu 
perduodamos visos teisės, ver
timų komplektas bei du filmai 
anglų kalba apie tą maldakny
gę.

Ateityje Sibiro lietuvaičių 
maldaknyge, tolimesniais jos 
vertimais bei tais dviem filmais 
rūpinsis kun. Kęstutis Trima
kas, SJ, ją išvertęs į anglų kal
bą 1959 m. ir tuo būdu įgalinęs 
lietuviškai nemokantiems kita
taučiams ją išsiversti į savas 
kalbas. Sibiro maldaknygė jau 
yra išversta ir atspausdinta 
anglų (JAV ir Anglijoj), vo
kiečių, olandų, italų, ispanų 
(Kolumbijoj ir Argentinoj), ki
nų, prancūzų, lenkų ir korėjie
čių kalbomis.

"Draugo" spaustuvėje baigus spausdinti dr. Martyno Anyso knygą '‘Sen
prūsių laisvės kovos", jos autorius (dešinėje) su broliu Jonu lankosi “Drau
go” redakcijoje.

GRUODIS, RAČIŪNAS IR BACEVIČIŪTE BOSTONE
r (Atkelta iš 1 psl.)

Žvilgsnis pro kritiko langų 
užuolaidas

Vienas žmogiškasis Iz. Vasy- 
liūno bruožas, dar tik neseniai 
mano jame atrastas, gerokai 
mane stebina. Tai jo krikščio
niškas atlaidumas visiem savo 
kritikams. Pats dažnais atve
jais recenzentu būdamas, gal 
jis išmoko viską jiem dovanoti, 
nes gerai pažįsta tokio darbo 
sunkumus.

Mūsų sąlygose muzikinio re
cenzento darbas vien dyglių ir 
kartybių pilnas. Norinčiam 
nors trupinį šio bei to teisingo

ir visuomenei naudingo pasaky
ti, tai neįsivaizduojamai sun
kus uždavinys. Keista, kodėl 
mūsuose dar tebevyrauja per
dėtas jautrumas kiekvienai kri
tiškai užuominai. Kaip žinia, 
netgi geriausi menininkai nėra 
laisvi nuo šiokių tokių ydelių. 
To rezultate jau buvo rimtai 
besusidaranti nesveika nei me
nininkam, nei visuomenei tokia 
privalomojo papročio norma:

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyt! paveikslų 
rėmai Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrgiaiai 7-7258 59

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

NUŽUDYTOJI RUSŲ 
trrfcRATtJĖA

(Atkelta iš 5 psl.) 
bet kvailą premijos laimėtoją, be 
sistengiantį sulaikyti tautinės 
kilitūros augimą, sustingdyda- 
mas Rusijos raidą keliems de
šimtmečiams. Ir galiausiai, po
grindžio rašytojas yra Rusijos pi
lietis ir garbės žmogus, ir štai 
kodėl jis negali nuošaliai stovė
ti ir žiūrėti j savo šalies ir jos 
geriausių sūnų pažeminimą.”

Reikia stebėtis Jury Galansko- 
vo, parašiusio šitokį atvirą laiš
ką, parodyta drąsa, tlž savo raš
tus ir už šį laišką, jis buvo pa
kaltintas noru nuversti komunis 
tinę santvarką bei susilpninti e- 
samą režimą ir nuteistas septy- 
neriems metams prievartos dar
bų sovietiniam kacete.

P. Gaučys

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ

PATAISYMUI MEDŽIAGA

j Jfymeu)
| of a Japonėse Zea Jfatse

and Alokaland. 

come to tk
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PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas ui vienų metų taupymo 

lakatus nuo išdavimo datos 
($10,000.00 ar daugiau, įdedant 
po $1,000.00) 4%% Metinis dividendas mokamas 

iii indėlius taupymo knygutėse.

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS UTWINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai

RaStln* atdara kasden nuo 8 vai 
ryto Ik) 8 vai vakaro Ir SeStadle 

nlala Iki t vai. D p. PARKING LOT

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608. Tel. VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: Wednesday elosed.

ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

visus, viską ir visuomet tik gir
ti.

Labai džiugu, kad bent Chi
cagoje muzikinė kritika, ypač 
paskutiniu laiku, vis drąsiau, 
atviriau ir, taip atrodo, esmin- 
giau savo muzikinius įvykius 
išgvildena. Deja, tų reikalų pa
gerėjimo pas mus “provincijo
je” dar visai nematyti.

Tik objektyviai teisinga ir 
kompetentinga kritika ilgainiui 
gali sukurti visuomenėje pagar
bos ir pasitikėjimo ja atmosfe
rą. Kad ligi to dar tokie tolimi 
atstumai, tegu mušasi į krūti
nę dėl savo nuodėmių ir kai ku
rie mūsų kritikai. Jie juk pui
kiai žino, kad, pavyzdžiui, spau
doj ir gyvenime befavorizuoda- 
mi ir bešlovindami visiškai be
jėgius muzikoje, invalidus, nei 
per plauką mūsų kultūros ne
pakelia, nei amerikiečių švie
suomenės mūsų draugų gretos- 
na neįrašydina, tik griauna taip 
sunkiai mūsų visuomenėje ug
domą tikrųjų kultūrinių verty
bių pajautimą. O tai tik vienas 
tų reiškinių, kurie sudaro po
dirvį ir nereikalingam nesanda- 
ros grūdui mūsų tarpe išdygti.

„i'iiiiimiii'iHimii'iiiiiiiiiiliiiiiiMiiiii

MOVI NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67tb Place, WA 5-8063 

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiili

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. _ HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. V. 1J237

Automobilio nelaimes atveju skambinkite
(In rase o f aecident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6-7777 24 hour towing Service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas Ir 
smulkūs pataisymai

FRONT VYTIEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
RODY AND FENDER VVORK 

PAINTING, MECHANICAL REPA1K
2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629

Savininkas — MIKAS ČESAS

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

23I0 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

SPARTA parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, 
Zenith, Burroug’hs, Royal, ITC Ir kt. pro
duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių.’

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — KABIO stereo, 
consoles’, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮKEKOKDAYIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresą STARTA 
sav.: J. GIEDRAITIS. 1(1 Barry Drive. E. Nortliport. N. Y. 11731. 
tel. (518) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GK ii-7399.

METROPO LIS - R E S T O R A N A S
6538 S. IVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEI.. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt... didelis pasirinkimas vietinių ir importuotu gšrimi)

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galSsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti Ir atsigaivinti.

Atdaru kasdien nuo 3 vai. popiet iki všlumos. Seštad. Ir sekmai!, 
nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETKAS IK ANTANINA KAUŠAI

Tik per Angliję.... Pigiau, greičiau, geriau, ga
įima pasiusti dovanu siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį do
vanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms Žemiau siūlome 
du.specialiai paruoštus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

Vasarinis 1968.1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga dėl 4 suknelių. 3'į 
jardo vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos. 
3y2 jardo, vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vyriškų arba 
moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinų.

075-00
Vasarinis 1968.2.
Pavasarniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3Vi jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos, stora nepermatomo 
nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 silkinė skarelė, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies marškiniai, 1 sv. šokolodinių sal
dainių, vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis.

07500
Taip pat, į betkurį siuntinį galima dadėti žemiau išvardintus 

dalykus, kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė 
skarelė. $4.00, nailoninis itališkas lietpaltis $10.00., vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00., nailoniniai marškiniai vyriški $7.00. 
Vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES, LTD.
( Z . JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TELEF. — SHO 8734.

Su malonumu priimame ir užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsako kas Jam patinka. Taip pat, 
persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ. Prez.

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

/13/a Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas.

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

VALANDOS:
PIRMAD ir KETVIRTAD. . .
ANTRAD. ir PENKTAD............
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

9 V. r. iki 9 v. v. 
9 v. r. iki 5 v. v. 
Trečiad. uždaryta

STEIN IEXTILE CO
PAPUOSKITE BUTĄ NAUJOMIS 

UŽUOLAIDOM IS.
Įsiigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko, 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 į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

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



NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1868 m. kovo mėli.

Nr. 3. Mėnesinis kultūros žur
nalas. Leidžia lietuviai tėvai 
pranciškonai. Redaguoja dr. 
Juozas Girnius, 27 Juliette St., 
Boston, Mass. 02122. Administ- 

z racijos adresas: 680 Bushwick
Avę., Brooklyn, N. Y. 11221.
Metinė prenumerata $7.

Ypatingo dėmesio šį kartą 
yra vertas pats pirmasis P. Juš- 
kio straipsnis, labą) konkrečiai 
ir ginančio akylumų registruo
jantis, kaip su pedantišku rū
pestingumu saugojamos, restau- 

■* ruojamos ir globojamos rusiš- 
« kosios cerkvės ir cerkvelės 

Maskvoje ir kaip tiesiog nioko
jamas, laiko ir chuliganų malo
nei paliktas lietuvių tautos kul
tūros turtas — šedevrinės Vil
niaus bažnyčios, kurios sostinė
je stovi išdaužytais langais ir 
kiaurais stogais. Poezijos šį kar 
tą duodama Antano Jasmanto, 
V. Mykolaičio - Putino ir Vlado 
Šlaito. Įdomu, kad Putino eilė
raštis, skirtas Kristijonui Do
nelaičiui, 1964 metais minint jo 
250-ąsias gimimo metines, vie
šai čia skelbiamas pirmą kartą 
Apie naujų kolonistų, šį kartą 
rusų, antplūdį Mažojon Lietu
von Putinas eilėraštyje sako:

Nebėra dosningo Krizo, —
Tik būrų žemėj smirdų
Dar daugiau priviso.
Paniekinę poeto tėviškę,
Tolminkiemį žemėlapy

išbraukę,
Naujieji Diksai,
Pasikabinę kardą,
Su svetimais vardais
Į būrų tėviškę iš kažkur

traukia.
Apie Lietuvos Vytauto Di

džiojo universitetą rašo Anta
nas Rukša. Straipsnis bus tęsia
mas ir kitame žurnalo numery
je. Puikius ir detalėse labai 
įžvalgius įspūdžius iš A. Vai- 

' ciulaičio kūrybos pakloja Rim- 
vydas Šilbajoris. Istoriko atsa
komybės klausimu rašo Vincas 
Trumpa, straipsnį baigdamas 
išvada: “Ne mitas yra istoriko 
priešas, bet melas”. Antanas 
Maceina anksčiau pradėtąją sa
vo temą “Krikščionybė ir filo
sofija” šiame numeryje jau bai
gia. Apžvalginiuose “Aidų” pus
lapiuose Alaušius rašo apie bū
tinumą suintensyvinti lietuvių, 
latvių ir estų bendradarvimą, 

• ypač bendradarbiavimą kultūri-

Geriausia dovana 
siŲsti į

LIETUVĄ
Vertingiausia dovana

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI
Tik Dovanų Pažymėjimai yra
vertingiausia dovana ir daug 
geriau negu siuntiniai. Jūsų 
giminės tai patvirtins.
TIK DOVANI,! PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti viską ką jie 
nori — Maistą, Rūbus, Me
džiagas, Batus ir daug, daug 
kitų reikmenų — ameriko
niškų, vakarų — europietiškų 
ir vietinių — specialiose 
Vneshposyltorg dolerių krau
tuvėse. Jūsų giminės tai pa
tvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti viską ką jie 
nori SPECIALIOMIS, LABAI 
NUPIGINTOMIS, KAINOMIS. 
Jūsų giminės tai patvirtins.
JOKIO PAPILDOMO MOKES
ČIO nei siuntėjui, nei gavėjui.
Užsisakyki t dabar. Užsisa

kykite per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. 10010
Prašykite neapmokamo 

katalogo.
įgalioti Podarogtfts, Ine. 

atstovai.

D ® M E S I O ! 
Automobiliams 10% 

nuolaida.
Padarykite gimines laimin
gus. Užsakykite jiems auto
mobili UŽSAKYKITE DA
BAR, sutaupysite daug pi
nigų. Paskutine diena užsa
kymams: Bal. 25, 1958.

nėję veikloje. J. G. prisimena 
neseniai čia išeivijoje mirusį 
VDU rektorių prof. J. Gravrog- 
ką. K. Žoromskis aptaria P. 
Vaškio skulptūrinę keramiką, o 
R. Vsl. — K. Zapkaus naują pa
rodą New Yorke. Pr. Skardžius 
recenzuoja J. Palionio “Lietu
vių literatūrinę kalbą XVI— 
XVII amž.”, veikalą, išleistą 
1967 m: Vilniuje. Agr. Elena 
Gimbutienė rašo apie dr. agr. 
J. Dauparo knygą “Žemės ūkio 
švietimas Lietuvoje”. Iš groži
nės literatūros leidinių šį kartą 
Tito Algos recenzuojamas Pet
ro Tarulio romanas “Vilniaus 
rūbas”.

• LITHUANIANS IN CANA- 
DA by Pr. Gaida, S. Kairys, J. 
Kardelis, J. Puzinas, —A. Rin- 
kūnas, J. Sungaila. Ottawa - 
Toronto 1967. Copyright by Pr. 
Gaida, 1967 Canada.

Leidinys, kaip iš titulinio pus
lapio matyti, yra penktasis se
rijoje, pavadintoje “Canada 
Ethnica”. Tuo būdu serijos 
penktasis tomas yra skirtas Ka
nados lietuvių tautinei grupei 
apžvelgti, pavaizduoti jos isto
rinę raidą, jos įnašą J Kanados 
kultūrinį, politinį ir ekonominį 
gyvenimą bei lietuvių, kaip gy
vosios tautinės grupės, aktyvią
ją veiklą dabartyje. Redakcinis 
leidinio kolektyvas šį uždavinį 
atliko gana pavyzdingai. Skai
tytojas čia bus supažindintas 
ne vien tik su lietuviais Kana
doje, bet aplamai su visa lietu
vių tautos praeitimi, jos nūdie
nine situacija ir jos kultūrinė
mis bei politinėmis aspiracijo
mis. Leidinys gausiai iliustruo
tas, kietai įrištas ir daro labai 
malonų įspūdį. Tai bene bus vie
na šios rūšies geriausių knygų, 1

bet kada išleistų apie lietuvius . 
šioje Atlanto pusėje.

Redakcinis kolektyvas, atro
do, puikiai mokėjo telkti bend
radarbius atskiroms sritims ap
žvelgti. Parinkti žmonės, kurie 
yra savo srities specialistai. Sa
kysim, apie lietuvių literatūrą 
ten rašo H. Nagys, Pr. Naujo
kaitis, apie meną — T. Valius, 
apie architektūrą dr. J. Gimbu
tas, dr. J. Kulpavičius ir pan. 
Gale knygos duodama plati bib
liografija, leidinys didelio for
mato, 370 psl. šiuo leidiniu 
knygų “Canada Ethnica” seri
joje lietuviai laimėjo išskirtinę 
vietą. Prieš lietuvius atskiromis 
knygomis tebuvo aptarta Kana
dos indėnai ir eskimai, islandie- 
čiai, vokiečiai ir ukrainiečiai. O 
po suminėtųjų penktoji knyga 
jau skirta lietuviams.

• GIMTOJI KALBA, 1967 
m. spalio - gruodžio mėli. Nr. 4. 
Bendrinės kalbos laikraštis. Re
daguoja L. Dambriūnas, 4314 
40th St-, Brentwood, Md. 20722. 
Prenumeratos ir administraci
niais raikalais rašyti: “Gimtoji 
Kalba”, 6941 S. Washtenaw, 
Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata $2.

Naujame numeryje L. Damb
riūnas rašo apie prieveiksmius 
su galūne -iniai, prieidamas iš
vados, jog reikia atsisakyti nuo 
ligšiolinio draudimo juos varto
ti, kai pati šiandieninė lietuvių 
kalbos raida jų anaiptol nesi
krato. Tad visai nenusikalstant 
lietuvių kalbos taisyklingumui, 
drąsiai galima sakyti: viduji
niai, dvasiniai, tautiniai, stilisti
niai, likiminiai ir pan. L. D. rašo 
apie vertimo problemas, apie 
mūsų spaudos kalbą ir “netai
syklingus” žodžius. Recenzuoja
ma J. Audėno atsiminimų kny- 

'ga “Paskutinis posėdis”, priki- 
šant autoriui akivaizdų lietuvių 
kalbos nepaisymą ir darant ši
tokią išvadą: “Toks knygos pa-

-rHighest Rates 
on savinos

PER ANNUM, CURRENT RATE

PASSBOOK
SAVINGS

Earnings are added and 
compounded four times a 
year. 4.75% compounded 
quarterly is 4.83%. Build 
your savings with a pass
book account. Develop the 
habit of saving regularly.

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate 
paid by any savings institution In Chicagoland.

PER ANNUM

6 MONTH 
CERTIFICATES

Issued in minimum 

amount of $10,000 

and larger amounts 

in multiples of 

$1,000.

SAFETY ASSURED

Your savings are protected by our great strongth in R• servo*, our 
sound assets, our coreful operating policie* and by btturance of 
accounts to $15,000 by The Federal Savings and Loaa Insurance 
Corporation, a Permanent Aąency of the U.S. Government.

Passbook Savings In by the lOth of tha Month Eam Irom the tat

ASSETS OVER $122,000,000.00 

RESERVES and SURPLUS OVER $10,500,000.00

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS
• Chicago, IHlnoi, 60631 • CheM VI 7-1141

OPEN MOH. and TBUtS. » ta fe TOBS. and FM. » ta fe 
SAT. 0 ta M Naaaa WEONESOAY-CtOSEB

\\
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Knygos "Lithuanians in Canada” 
aplankas. Piešinys Telesforo Va
liaus.

ruošimas būtų pateisinamas 
prieš 50 metų, bet ne šiandien”. 
St Barzdukas peržvelgia jauni
mo ir jaunimui skiriamos spau
dos kalbą, ypač daug nerūpes
tingumo rasdamas “Ateityje”. 
Laikraštis baigiamas “Klausimų 
kraitele”. , .

• THE MAKIAN. April 1968.
Tėvų marijonų leidžiamas iliust
ruotas mėnesinis religinės kul
tūros žurnalas anglų kalba. 
Adr.: 4545 W. 63 St., Chicago, 
III. 60629, metams $4.

Vedamajame keliamas filmų 
ir TV programų kultūros reika
las ir uždavinys saugoti jauni
mą nuo demoralizacijos. Rašy
toja, konvertite V. Mooth iš
ryškina velykinio žmogaus vidi
nio prisikėlimo reikalą. Argen
tinoje besidarbuojąs kun. A.

2488 West 63rd Street. 

Telef. PR 8-0888

Švedas, MIC, nagrinėja Pietų 
Amerikos politines, ūkines ir 
religines problemas. Duodama 
eilės naujų filmų apžvalga. Ke
liautoja G. Brendel pasakoja 
įspūdžius, aplankius Pompėjaus 
miesto (užlieto Vezuvijaus la
va) atkastuosius griuvėsius. 
Vietnamo karys Alb. Hamburg 
atskleidžia paslaptis, kaip ame
rikiečiai kariai mokomi išgyven
ti džiunglių pavojus karo metu. 
Laikraštininkas A. HainessAn- 
formuoja apie stilingų religinių 
veikalų kūrėją R. Bruekbergerį. 
Louise Bell teikia patarimų šei
mininkėms. Dr. Sims primena 
laikytis atsargumo, imant vita
miną A. Linda Stačiokaitė reli
giniame eilėrašty išsako sielos 
ilgesį, kurį gali užpildyti tik tau 
ri meilė. Red. J. Prunskis ir H. 
Peisson duoda naujų knygų ap
žvalgas.

Numeris iliustruotas Remb- 
randto, P. Aleksos reprodukci
jomis, V. Maželio, R. Kisieliaus 
ir eilės kitų nuotraukomis.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. balandžio 13 d. 7

LIETUVIAI TĖVAI, PASINAUDOKIT
SV. ANTANO GIMNAZIJA
Kennebunkeporte, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TKISEM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų i»ui»a.

Oficialiai dėstoma lietuvių kalba po 5 painokas smailėje 
4 grupėms,i Ji

Veikia jaunimo orgauizacijos, puoselėjami sportai, duoUmu. ' 
lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padedu mūkimam, 
jstori į kolegijose ,

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. 
lĮl Mokiniai gyvena bendrabuty.

Atlyginimas visiems prieinamas. ■;
Atsižvelgiama j kiekvienos šeimos padėt).
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony Higta Scbool 
Kennebunkport. Maine 04946

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

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7088

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

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl veetuvių, banketų laidotuviij 

ir kitų papuošimų

Chicago
PR 8-0884

...■•Baab.„įjį ttĮi,

PETKUS
tėvas ir sūnus ųgįnaM

MARQUETTE FUNERAL HOME '•C1CSJSIP
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

Z533 West 7 f si Street Tel. Gfi 6-2345 - 6
UIO So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-00

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams ,-lanų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telet. — CEdarcrest 3 -6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tek REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-8572

8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

8819 80. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1188 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO 50th AVĖ., CICERO, ULJL. Tel, OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD~ OAKLAVYNS ILL, Tel. — 686-2820
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M
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oterų

yven i mas

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago III., 60629 
Tel. 925-5988

LAIŠKAS GAUTI 
MALONU

J. VAIČIŪNIENĖ

Didžiai gerbiama p. Z. Dapkie
nė, pažinusi save mano rašinuky 
je.(Draugas 1968.3.2)(, antrašte 
“Akylumo tautiniams rūbams, šo 
kių šventei ruošiantis”, parašė 
man įvardintą laišką (III. 23) 
“Draugo” puslapyje “Moterų gy 
venimas”, “Dar dėl mūsų tauti
nių rūbų”. Tame laiške ką mano 
rašytą pripažįsta už tiesą, ką ne, 
ką savaip persako, pakreipia. O 
iš visa to nustato “diagnozę”, kad 
tai yra sergančiųjų skrupulingu
mo liga darbas, pataria likti “at
sargesnėms” su kritikomis, ne
sirgti “skrupulingumo liga” “dėl 
smulkmenų” — aišku, man to
kia liga sergančiai.

Laiškas įdomus tuo, kad bene 
pirmasis mūsų spaudoje šiuo rei
kalu toks lietuvės moters balsas, 
kartu ir dienoraščio puslapis, čia 
rašomo dėl lietuvybės išlaikymo. 
Laišką įsisegiau į gaunamųjų lai
škų bylą.

Žinome, kad skrupulingumo Ii 
gų yra visokių, kaip vėliau pama 
tysime, žino tai ir laiško autorė. 
Kiekvienas ja sergantis yra kone 
įsitikinęs, kad jo liga protingiau
sia.

Dėkoju už patarimą man sa
vąja nesirgti ir už patarimą būti 
“atsargesnei su kritikomis”. Ta
čiau abejoju, ar vien nuo patari
mo pasveiksiu. Mat, esu labai se 
na, savo atsiminimais siekianti 
dar senesnių mūsų tautinių dra
bužių skrynių. Tai man atrodo— 
jeigu sirgti skrupulingumo liga, 
vis dėlto naudingiau dėl savos 
tautinės kultūros išlaikymo ir plė
tojimo nors tik “smulkmenų”, 
nei sirgt sekiojimu kitų tautų tau 
tinės kultūros “stambmenomis”, 
jų įvedimus, tinka ar netinka, į 
savąją.

O dėl neatsargios kritikos^ tai 
atsargumo reikia, jei ne daugiau, 
tai ne mažiau, kūriniui, kalbamu 
atveju tautinių drabužių kūry
bai. Antra vertus, aš jų ir nekriti
kuoju, tik paminiu, kaip naują 
reiškinį. Kad kurios kūrėjos vėl 
neužrūstinčiau, šį mano atsiliepi
mą supraskime, bendrine pras
me, nors bendrybės kai kieno ir
gi nemėgstamos.

Jeigu paaštrinusios mano ligą, 
būtų buvusios “smulkmenos”, ka 
žin ar kultūros kongrese ir kitur 
jos būtų buvusios keliamos galin 
gesnių balsų, negu mano balsiu- 
kas? (Jeigu reikės priminsiu ir ki
tur kilusius balsus).

Nors ir sutikdami su teigimu, 
kad tai yra “smulkmena”, smul
kūs barbarizmėliai, irgi baltai ne 
išsiteisintume. Kiekvienas barba 
rizmas, ar tai kalbos, arba vaiz
do mažytė dalelė, priimtas, pasi
savintas ir vartojamas vietoje sa
vo, tą saviškį išstumdamas, žalo
ja kalbą, garsą, vaizdą, kol paga
liau pakeičia ir esmę.

Aš čia ir nenustatinėju, ar lie
tuvės amžių sąvartoje yra vilkė
jusios marškiniais su trumpomis, 
plačiomis lyg varpelinėmis “klio 
šinėmis” rankovėmis, ar puošda 
vos iki šiol neįprastais galvos ap
darais, mergaitės prie išeiginių 
drabužių ištisai baltomis skepe
tomis, čia vadinamomis “Babuško 
mis”, kelius nesiekiančiais “tau
tiniais” sijonais ir t.t. Tik dabar 
palyginę su bolševikijoje uždary
tų tautų ir buvusios rus ųdidduo 
menės (didžiosios sesers) tauti
nių drabužių atitinkamomis kai 
kuriomis dalimis, matome, kad 
jos akivaizdžiai panašios. Tai į- 
rodo ir 16-kos tautų t. drabu

žiai, aprašytieji knygoje, išleisto
je 1967 m. Maskovje, vardu 
“Liaudies šokis”. Pažymėtina tai, 
kad tenai mūsų tautinių drabu
žių apybraižos to paties pagrin
do, dalių, rašto, kaip atkurtųjų 
nepriklausomoje Lietuvoje, bū
tent, ilgos su rankovgaliais ranko 
vės, tokie pat galvos apdarai, il
gi sijonai ir t. t.

Dabar čia su tomis naujovė
mis, ar kitaip iškrypstantieji, kai 
kieno dėvimi t. drabužiai jau nė
ra tos pačios giminės stiliaus, 
kaip iki šiol daugumos dėvimie
ji. Todėl nenuostabu, kad naujie 
ji anot p. Dapkienės, rodomi ar 
gali būti rodomi pirštais, kaip 
kiekvienas iš ilgą laiką įprasto vai 
zdo išsiskiriąs naujove reiškinys. 
Argi ne tam kitaip ir rengiamasi, 
kad sugautų dėmesį. Ruošiamos 
madų parodos, ir kiekviena mode 
liuotoja, be foto nuotraukos, dar 
raštu apibūdinama. Dabar ir šiuo 
atveju tokios naujovės nepastebė 
jimas būtų dargi savotiškas ne
mandagumas, aklumas...

Išeitų, jeigu “erzelis” šiuo atve
ju yra nusikaltimas, tai ne tiek 
kalti erzelio kėlėjai ar pirštais ro
dytojai, kiek daiktas “objektas”, 
neatsargiai sukurtas, savo išėjimu 
viešumon užgavęs dėmesį, neat
sargumu susilaukęs neatsargios 
kritikos, jeigu tai yra kritika.

Tačiau nieku būdu nenoriu tvir 
tinti, kad ir prie šios naujovės ne 
bus priprasta, kaip emigracijos 
kraštuose emigrantai palaipsniui 
pripranta prie visko. O tai vadina 
ma bene nutautimo eiga,“proce
su”, gražiau tariant, prisitaiky
mu.

Kaip matome, erzelis sukeltas 
daug pirmiau, negu mano erze- 
liukas: manasis yra ano sukelto
jo tik pasekmė. Betgi nesikraty- 
čiau, jeigu būčiau buvusi tokia 
pastabi ir erzelį sukėlusi pirmoji.

Kas galėjo nesuprasti, jog keli 
tokie neįvardinti, mano paminė
ti pavyzdžiai jokiu būdu ne prieš 
asmenišką kieno nors dėvėseną, 
ne! Bet iš viso todėl, kad prieš Tau 
tinių šokių šventę, taisydamasis 
naujus drabužėlius, iš matymo 
nepasektų jaunimas, nepažįstąs 
t. drabužių kilminių savybių, gal 
ir dvasios. Po šventės sukeltas er
zelis praeičiai būtų beprasmis ir 
ateičiai maža ką bepadėtų, kai 
“šaukštai po pietų.” Kam iš to bū 
tų laimikis, nereikia aiškinti.

Pagaliau nors ir būtų dabar 
kieno atkasti buvę užakę mūsų t. 
drabužių kilmės tikresni šaltiniai, 
tai šiai tautinių šokių šventei ne

Vasario 16-sios iškilmingajame Lietuvos nepriklausomybės 50 metų atsikū
rimo jubiliejiniame minėjime Civic operos rūmuose, Chicagoje, organizuo
tas birutininkių būrys, pasipuošęs tautiniais drabužiais: Iš k. į d. sėdi: A. 
Rūgytė, L. Dainauskienė, V. Kulikauskienė, S. Toliušienė, M. Babickienė; 
stovi: M. Žilienė, S. Oželienė, E. Juknevičienė, L. Stasiūnienė, M. Tumie- 
nė, E, Pušneroiticnė ir J, Petrauskaitė.

būtų įmanoma suskubti senuo
sius pakeisti naujai stilizuotais.

Naujų iškasenų ir nematome. 
Dabar “Tėviškės žiburiuose” ei
na dail. Antano Tamošaičio 
straipsnių eilė, “Lietuvių tauti
niai drabužiai.” Pridėtoji foto 
nuotrauka “Lietuvių (dzūkų) tau 
tiniai drabužiai XIX šimtmečio” 
(dail. A. Tamošaičio piešinys), 
taip tolygi su tautiniais drabu
žiais Irenos Stankūnaitės, (ir dau 
gumos kitų), dainuojančios Vasa 
rio 16-sios minėjime Lindene, 
kad rodos išėję iš po to paties dai
lininko pieštuko, kaip matom ir 
čia pridedamoje nuotraukoje, kur 
I. Stankūnaitė dainuoja Philadel 
phijoje.

Teisingai autorė rašo, kad, be 
pasirodžiusiųjų prie mūsų t. dra
bužių naujovių, jos vadinamų 
smulkmenomis, “tiek baisių daly 
kų lieka nepastebėtų ir dažniau
sia; mūsų pačių toleruojamų” (Z. 
D.).

Tuo sugretinimu autorė pripa
žįsta, kad mano keliamasis daly
kas toli gražu ne visų toleruoja
mas. O pieš baisiųjų dalykų ne 
tik nepastebėdami, bet, juos to
leruodami, pasirodome tokie at
bukę, su viskuo lygiai apsipratę, 
kad tarp gėrio ir blogio išsilygi
nus riba. Anot poeto, susimaišę 
ežios, kapčiai ir rėžiai... Tuo pat
virtinamas ir pirmiau pasakytas 
mano teiginys apie skrupulingu
mo ligas, dargi baisesnes, negu 
mano.

Paliekant šią atskirą temą nuo 
šaly, pabrėžtina tai, kad toleravi
mas kitų baisių dalykų neuždrau- 
džia kelti to, kurį aš paskui kitus 
keliu: esantį Tautinių šokių šven
tės akiratyje. Anuos baisiuosius 
baisiuosius dalykus tegu kelia ki
ti ir p. Dapkienė. Aš, kiek pajėg
dama, paremsiu.

Toleruodami ne tik baisius da
lykus, bet ir vidutinio baisumo, 
patys pavirsime į netoleruotiną 
savo tautos išeiviją!

Vaikų tautiniai drabužiai

Tos pačios plotmės ir kartu at
skiras klausimas vaikų, mergai
čių tautiniai drabužiai.

Dėl vaikų — mergaičių tauti
nių drabužių autorė, su kai kuo 
sutikdama, primeta man, ko ma
no straipsnyje nėra, arba savaip 
kas pasakyta supratusi. Su tuo 
savo nusakymu pati ginčijasi. Ji 
rašo: “nenorėčiau sutikti su Ju
si; sugestijomis dėl galvos papuo
šimo iš visaip surangytų trispal
vių ar daugiaspalvių kaspinė
lių...” Nesutikite ir dar sykį pa
siskaitykite tą vietą, kur mano 
parašyta: "... Vietoje didesnės ka 
runos, galvas apjuosti tautine 
juostele, kaspinų pyne, rangytų 
ar išpešiotų, suimtu per vidurį 
kaspinu, vainikėliu (rūtų, saulu
čių, kačpėdėlių)”. Tariant, pro 
porcingai mergaičių veidui, ū- 
giui, drabužiams pritaikyti karū
nėlę —vainikėlį.

Tautinė juostelė apskritai su
prantama raštuotoji “pintinė, 
kaišiotinė rinktinė, austinė” 
juostelė juosta. “Kada pradėti 
vartoti pirktiniai siūlai, tada 
juostų spalvingumas pasidarė 
turtingesnis, bet visada turi tam 
tikras ribas kurias nustato au
dėjos skonis...” (Žiūr. P. Galau
nė “Lietuvių liaudies menas”).

Juosta ir vadinama juosta iš 
žodžio juostis, juosėti, juostuotas 
Jeigu ponia sakydama “trispal
vių”, mano kad tautinė juostė-

gerą audėjos skonį”. Ir ne vien 
tik mažų mergaičių, bet ir už
augusių galvos apdaras gali būti 
ir būna iš kaspinų, juostų py
nė, pvz. žemaičių.

Pagaliau, mano rašinyje nė
ra ne užsiminta, kad toks galvos 
apdaras skiriamas “subrandu- 
sioms mergaitėms 14,15 ar 16 

i m. amž” (Z.D.).- Tų metų mer
gaitės — ne vaikai: jos jau aukš
tesnės mokyklos mokinės (6 
plūs 8 lygu 14). Jos ir šoka vy
resniųjų eilėse. Kaip vyresnės, ir 
rengiasi.

Nėra mano nė užsiminta, kad 
vaikus ar jaunuoles reikia reng
ti “Birutės kostiumais”. Visi ži
nome kad vadinamasis Birutės 
tautinis rūbas visomis dalimis y- 
ra sudėtinė svetimybė. Jo ir ran
kovės trumpos, plačios, nors ir 
ne visai tokios, kaip dabar kai ku 
rios mūsų ponios “demonstruo
ja”, prsidėjusios prie tautinių 
drabužių.

Jeigu gerb. autorė tai, ką ra
šo laiške man, yra skaičiusi kur 
kitur, tai reikėtų tenai ir laišką 
adresuoti.

Autorės teiginys, kad reikia 
savo dukras aprengti teisingais, 
tikrais tautiniais drabužiais, iš 
esmės vykdytinas. Ir mano skru
pulingumo ligą nubraukia. Tik 
būtina išsiaiškinti, pažinti mū
sų t. drabužius ir susitarti dėl 
jų pagrindų teisingumo, įvaiz
džių darnos ir grožio. Kur klys
tama, pasitikrinus pasitaisyti vi- 
siems-oms, neskiriant nė manęs.

Jeigu mūsų mažieji rengiami 
užaugusiųjų tautinių drabužių 
nuc rašais, tai pavyzdžiai pasirin 
ktini teisingiausiųjų užaugusiųjų 
sritinių drabužių. Šiais metais to
kių pasižiūrėtinų, pasigrožėtinų, 
sukurtų iš grynos lietuviškos šir 
dies t. drabužių pasirodo apsčiai. 
Jų spalvų darni kalba, raštų į- 
vairiunas įrodo, kad t. drabužiai 
nėra uniforma, bet tautos kūry
ba. Tokie turi būti ir mažųjų, 
tik atitinkamai ūgį pamažinti, 
pritaikyti.

Mūsų gražūs vaikai savo “tau
tiniu apdaru” neturi atrodyti

Solistė Irena Stankūnaitė dainuoja Philadelphijoje, minint Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 metų jubiliejų; Ji čia dėvi J. Vaičiūnienės straips
nyje minimą pavyzdinį tautinį drabužį. Akompanuoja J. Stankūnas.

Nuotr. V. Gruzdžio

lė, (net pakelaitis) juosta ir lyg iš komiškos operos, ar netur- 
supinama kaspinų pynė yra betjtingos prieglaudos našlaičiai, 
kurių atsitiktinių spalvų, arba'parengti visokių dydžių, atsitik- 
vėliavos trispalvių, tai ne. Visų tinių spalvų, raštų lyg sudovano 
neminint, tegu atstovauja tauti- tais drabužiais. Arba mergaitės 
nėms juostelėms visiems žinomi j kone perdėm baltomis perkeli- 
kakliaraikščiai. Argi jie vėliavos j nėmis, lyg uniforminėmis, pro- 
splavų trispalviai? Vėliavos spal-| fesinėmis ar tarnybinėmis prie- 
vų trispalviai raikščiai, būdami juostėmis. Kur kas aukščiau ke- 
konstitucinių spalvų tautos ženk lių sijonėliais, su didelėmis ka
las, simbolis, neraišiojami nei runomis ant galvų ir t.t. Tarpe 
ant galvų, nei po kaklais, nei tokių pražūva ir teisingai dailiai 
kitur. O iš juostų, atitinkamų aprengtosios. O tai ne dėl netur- 
kaspinų, pinama, rangoma py- tingumo, ar dėl stokos gero sko- 
nė irgi ne “visaip” kaip rašo au- nio, bet dėl visuotinit^tylėjimu 
tore, bet taip, kaip dera prie sri- pripažinimo, toleravimo, net pa 
tinių drabužių, amžiui ir pagal gyrų. Žinome, kad mūsų visuo-

menės, ypač moterų, apdaro tur
tingumą, puošnumą yra pastebė 
ję amerikiečiai, net pa'rašę savo 
spaudoje, ir kiti svetimtaučiai, 
atsilankantieji į mūsų operas.

Aš savo erzelį dėl mūsų vie
šai rodomųjų t. drabužių šiuo 
rašiniu baigiu. Džiaugiuosi, kad 
prie jo prisidėjo ir daugiau kas, 
ir p. Dapkienė. “Tyla r- gera 
byla” šiuo atveju netinka, nes 
są visuomenės gyvenimą kelių 
“Stovintis vanduo pradeda dvok 
ti”. Žuvims gaudyti vandens nė 
nedrumsčiant, mano būtų tokia 
išvada.

Jeigu tautinių šokių šventė 
yra vienas iš mūsų atestatų, tai 
būkime akylus, kad į jį niekas 
neprirašytų dvejetų.

Joks geras atestatas nereiškia, 
kad jį užsidirbusieji serga skru
pulingumo liga.

Italijoje dažnai moterys gau
na tokias tarnybas, kurias lig 
šiol buvo įprasta duoti tik vy
rams. Dabar čia jau atsirado 
pirmosios italės — geležinkelio 
stočių viršininkės.

Jaunosios motina
“Mūsų —laikų jaunosios mo

tina, vidutiniškai imant, šian
dien dėvi 10-to dydžio suknelę”.

— Rūbų kūrėja Mollie Parnis
Žmonos guodimas

Žmona yra didelė paguoda 
savo vyrui tais vargo laikais, 
kurių viengungis niekados ne
turi. — Beldeneus

Don Varno pagelbinio moterų vieneto valdyba Chicagoje: iš k. Patricia 
Gabriel. Valerija Stanaitis, Marija Dzimidas, Jean Pargauskas, Vanda Nep- 
rikas, Joann Sobeckis, Anelė Pocienė, Harriet Petrila, Juliana Blozis.

LELIJOS ŽIEDAS
STEFANIJA STASIENE, Cleveland, Ohio

Atbudusi pavasario gamta 
pilna gyvybės ir jėgos. Su ja 
kartu ir žmonių širdyse kyla 
džiaugsmas, noras kurti, siekti 
grožio, tobulėti. Šias pavasario 
nuotaikas labiausiai išryškina 
ir stiprina džiaugsmingiausia 
krikščioniškojo pasaulio šventė 
Velykos. Šiam džiaugsmui iš
reikšti, šalia dvasinio susikau
pimo bei pasiruošimo, žmonės 
yra įpratę ir fiziniai bei įvairiais 
simboliais išreikšti šios šventės 
džaugsmą bei nuotaiką. Margu
čių dažymas, velykinio stalo pa
ruošimas, gėlės, avinėliai, kiš
kučiai — tai prasmingi šios di
džiosios šventės simboliai. Iš 
gėlių populiariausia lelija, ku
rios baltumas ir grožis, kilęs 
iš žemės, taip gražiai simboli
zuoja Kristaus prisikėlimą. 
Ypač šiame krašte ši gėlė nepa

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ V. Kulikauskienė, ilgametė 

veikli L. D. K. Birutės dr-jos 
Chicagos skyr. valdybos narė, 
iškilmingai atšventė trejtą šei
mos sukakčių: savo bei vyro 
gimtadienius ir dukros Irenos 
universiteto baigimą. Jos vyras 
Juozas yra ramovėnas ir šiemet 
jau išėjo į pensiją, tad proga 
vijo progą ir jos visos susibėgo 
į vieną.

Vaišėse dalyvavo keliasdešimt 
svečių, dauguma birutininkių ir 
ramovėnų. Sveikinimo kalbas 
pasakė ramovėnų atstovai: gen. 
ir pulk. Rėklaičiai, pulk. Tumas, 
Ališauskas. Birutininkių vardu 
žodį tarė skyr. pirm. M. Babic- 
kienė ir įteikė dovanėles V. Ku
likauskienei įr dukrai Irenai. 
Svečius vaišino Irena ir jos du 
vedę broliai (universitetinio iš
silavinimo) su žmonomis.

Stebint Kulikauskų šeimos 
tarpusavio santykius, aiškiai 
matėsi vaikų pagarba tėvams, 
tėvų meilė vaikams — tai gra
žus patriarchaliniai besitvarkan 
čios šeimos pavyzdys.

★ Elena Blandytė, mezzosop- 
ranas, ruošiasi intensyviai Lie
tuvių liaudies dainų, harmoni
zuotų K. B. Banaičio, rečitaliui,
kuris įvyks balandžio 20 d. 7 
v. v. Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre. Akompanuos prof. 
VI. Jakubėnas. Rengėjai — me
no draugija “Šatrija”, minėda
ma tautos laisvės ir kovos ju
biliejinius metus. “Šatrijai” 
energingai vadovauja poetė Ju
lija Švabaitė - Gylienė.

★ Kotryna Lukas, fleitistė, 
Chicagos simfoninio orkestro

Elena Zurienė (kairėje) atlieka 
įvesdinimo pareigas Don Varno pa- 
gelb. mot. vienete. Pirmininkės pa
reigas perima Omelė Pocienė. E. 
Zurienė yra Dariaus ir Girėno buv. 
pirmininkė ir apskrities buv. pirm.

prastai mėgiama ir Velykų me
tu kiekvienoj šeimoj randama. 
Tad šia proga ir norėčiau at
kreipti mielų šeimininkių dėme
sį, kaip lelijos žiedais papuošti 
Velykų stalą, tik, deja, ne gy
vais žiedais, bet staltiesėlėmis, 
kurias mėginsime sulankstyti 
lelijų žiedų forma.

Staltiesėlės turi būti krakmo
luotos ir gerai išlaidytos (išpro- 
sytos). 1. Kampus užlenkti į 
centrą. 2. Pakartoti tai du kar
tu. 3. Atsargiai apversti ir vėl 
kampus sulenkti į centrą. Už
dėti stiklinę centre, kad kampus 
prilaikytų. 4. Atsargiai ištrauk
ti viršutinius užlenkimus, vė
liau vidurinius ir galiausiai pa
čius apatinius. Tokiu būdu gau
sime gražų vandens lelijos žie
dą.

muzikantė, akompanavusi sol. 
A. Stempužienei Clevelande, ga
vo De Paul universiteto Ful- 
brighto stipendiją studijuoti 
fleitą. Gyvena lietuviškame 
Marąuette Parke, kur yra bai
gusi Marijos aukšt. mokyklą. 
Pagilinusi studijas, pirmajame 
koncerte dalyvaus Anglijoje 
simfoniniame orkestre.

★ Konsolės aplankė Vaieškos
studiją. 25 atskirų tautų konsu- 
lės ir konsulų žmonos aplankė 
pereitą savaitę Vaieškos studi
ją. Visos pareiškė, kad tai bu
vusi viena įdomiausių progra
mų per 6 metų (programų pa- 
rinkėja bei pravedėja yra Liet. 
gen. konsulo žmona Juzė Dauž- 
vardienė). Dail. Bronė Jamei- 
kienė davė ištisą paskaitėlę apie 
vitražus bei skaldytą spalvotą 
stiklą, jo istoriją, pritaikymą 
architektūrai, bažnyčiose, net 
ir namams. Iliustravo fotogra
fijomis, pavyzdžiais ir baigto 
meno pavyzdžiais. II-ame aukš
te dail. Valeška su talkininkais 
demonstravo gaminimo procesą. 
Pabaigai dail. Br. Jameikienė ir 
Marija Krauchunienė (Liet. 
mot. klubų federacijos Chica
gos klubo pirm.) pavaišino vieš
nias tarptautiniu punšu, lietu
viškais žagarėliais, havajiškais 
riešutais, itališkais saldumy
nais ir t. t.

★ Alma Lazauskaitė, Addi- 
son, III., Junior High 7 sk. mo
kinė, gyv. 208 W. Natoma Avė., 
Addison, III., laimėjo 1968 metų 
Chicagos Independence Hali kon 
kursą, — geriausiai parašyda
ma rašinį tema: “Patriotizmo 
reikšmė”.

Konkurse, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 12,000 Chicagos 
ir apylinkių viešųjų ir parapinių 
mokyklų 7—8 skyrių mokiniai, 
24-iems geriausiai parašiusiems 
š. m. balandžio 7 d. 2 vai. 30 
min. Niles Township High Scho- 
ol auditorijoje buvo įteiktas pa
žymėjimas — Grand Award ir 
kartu dovana — 10 dienų pilnai 
apmokėta kelionė po Amerikos 
istorines vietoves.

Alma Lazauskaitė, kartu su 
kitais laimėjusiais kelionėn iš
vyksta šio mėnesio 19 dieną.

Sveikata ir meilė

Mylintieji žmonės (ir mylimi) 
yra sveikiausi žmonės žemėje! 
Šitaip aiškina vienas garsus gy
dytojas. Anot jo, populiarus 
posakis “Meilė yra liga, pilna 
skausmų”, nėra teisybė. Besi- 
mylintieji žmonės, pavyzdžiui, 
yra mažiau jautrūs širdies su
negalavimais, jie turi mažiau 
virškinimo sutrikimų, jie taipgi 
kenčia mažiau nuo visokiausių 
odos ligų ir kvėpavimo infekci
jų, negu tie, kurie nemyli. Dva
sinė ir fizinė sveikata eina kar
tu ranka rankon ir abi remia
si bei priklauso daug nuo mei
lės.
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