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VLADASJAKUBĖNAS

Kai studentai kviečiami, 
o profesoriai žudomi

Vargu ar likimas galėjo išręs
ti dar ironiškesnį ir karšesnį 
pokštą, kaip “A'kiračiams” pra
ariančiai paskelbus kvietimą iš

eivijos jaunimui studijuoti Vil
niaus universitete ir tuoj po to 
atėjus žiniai, kad okupantų ten 
nužudytas Vilniaus universite
to profesorius Jonas Kazlaus
kas, vienas iš šiuo metu didžiau
sių lietuvių kalbos mokslo auto
ritetu. Ne vienam tuoj pat kyla 
klausimas; kodėl? Vietoj atsa
kymo tebūna tik faktai: kaip 
kalbotyros mokslo garsenybė, 
prof. J. Kazlauskas buvo kvie
čiamas svečio teisėmis paskai
tyti kai kurių savo srities pa
skaitų Amerikos universitetuos; 
kviečiamasis ten namuose jau 
darė atitinkamų žygių gauti lei
dimui Amerikoj apsilankyti, bet 
rusiškieji pareigūnai leidimo jam 
nedavė, o spalio 8 d. apie 2 vai. 
popiet prof. Jonas Kazlauskas 
Vilniaus gatvėje buvo paim'as 
pravažiuojančio “Volga” auto
mobilio ir nugabentas į beprot
namį, gi po kurio laiko jau tik 
profesoriaus lavonas, su nužu
dymo žymėm, buvo ištrauktas 
iš Neries prie Vilniaus.

Žinoma, šioje vietoje galėtu
me tik palinguoti galva ir pasa
kyti : ne pirmas ir ne pasku inis, 
juk ne vien maskolių okupuo
tieji kraštai, bet ir pati Rusija 
pilna panašių fak'ų, kada rašy
tojai, mokslininkai ir įvairių 
sričių intelektualai, lygiai kaip 
ir stalinistinio teroro me'uose, 
grebiami, grūdami į beprotna
mius, j vergų stovyk’as ir šalčių 
šalčiausiai žudomi. Tačiau prof. 
Jono Kazlausko atveju mums 
vien galvos palingavimo neuž
tenka, kai jaunimo kvietimas 
Vilniaus universitetan taip krau

piai sutapo su to universiteto 
profesoriaus nugalabinimu.

Nereikia nė sakyti, kaip kiek
vienam lietuviui tėvynėje ir iš
eivijoje brangus Vilniaus uni
versitetas. Juk jo audi orijose 
ir kiemuose, galime sakyti, dar 
neatšalo nei Valančiaus, nei 
Daukanto, Stanevičiaus, pro
fesorių Putino, Sruogos, nei 
Karsavino (taipgi nukankinto 
rusų Sibire), nei studentiškos 
žemininkų kartos rašytojų, 
mokslininkų bei įvairių intelek
tualų pėdos. Brangus kiekvie
nam lietuviui ir šiandieninis Vil
niaus universitetas ta prasme, 
kad jo prieglobstyje bręsta jau
natviška ir okupanto sunkiai 
palaužiama tautai gražesnės 
(ateities viltis. Tačiau tikėjimo 
ekstazėje neužsimerkime, bet 
matykime ir tai, kas okupanto 
universitetui primetama, nuo ko 
jis tverte atitveriamas, prieš 
ką tauta spyriuojasi visomis jė
gomis. Siaubas ima kiekvieną 
sykį, kai tik reikia pavartyti 
Lietuvos aukšt. mokyklų ar Mok 
slų akad-jos tenykščius leidi
nius, kuriuose lietuvių kalba ne
retai yra atsidūrusi jlau tik kam
pininkės vietoje, moksio leidinių 
puslapius užgožiant straipsniais, 
parašytais vien rusų kalba. Gi 
praktiškų jų mokslų srities leidi
nių lietuvių kalba beveik nėra. 
Okupanto sudaroma tokia situ
acija, kad kiekvienas šių sričių 
studentas ar studijas baigęs 
profesionalas, nori nenori, turi 
raudotis vien tik rusiškąja sa
vos srities litera ūra, nenorėda
mas atsilikti.

Naiviai kartais net ir iš lais
vojo pasaulio Vilniun pasisve
čiuoti nuvykę pasidžiaugia, kad, 

(Nukelta j 2 psl.)

Liudviko van Beethoveno fi
gūra, tiek jo muzika, tiek visa 
asmenybė, yra viena iš ryškiau
sių muzikos istorijoje. Gal nėra 
nė vieno kito iš didžiųjų kom
pozitorių, kuris taip jungtų ga
lingą kūrybinį pajėgumą su ypač 
dėkingu istoriniu momentu, bet 
kuris muziko neįtarptų, kaip vy
raujančio atstovo į tam tikrą kū
rėjų grupę, o suteiktų jam gan 
nepriklausomą ir savarankišką 
padėtį. L. v. Beethovenas stovi 
persilaužimo riboje tarp klasiško
jo ir romantiškojo muzikos lai
kotarpio. Priklausydamas prie 
klasikų, jis savo kūrybon tačiau 
įjungia ir tolimesnio romantizmo 
elementų. Jo gyvenamasis laiko
tarpis irgi surištas su nemažu is
toriniu persilaužimu: Beethove
nas gimė (1770.XII.16), dar 
visiškai galiojant “senojo reži
mo” karalių ir kunigaikščių dva
rų atmosferai; jam bręstant, pra
ūžė Prancūzų revoliucija, vėliau 
Napoleono karai. 45 m. amžiaus 
Beethovenas, kaip didžiausia gar
senybė, buvo garbės svečiu Vie
nos kongrese, kur, Napoleoną su
mušus, buvo naujai pertvarkyta 
Europa. Tas pertvarkymas (ge
ras ar blogas) išsilaikė iki 1914 
m., iki pirmo pasaulinio karo; 
dar daug mūsų vyresniojo am
žiaus žmonių atsimena paskuti
nius tos Europos dešimtmečius.

Kaip visuomet būna su gar
siais asmenimis, apie L. v. Beet- 
hoveną yra daug prirašyta. Yra 
monumentalių biog’afijų, yra ir 
paviršutiniškų, dažnai ne visai 
objektyvių atsiminimų. Yra daug 
anekdotų ar pasakojimų; kai kas 
yra teisinga, kai kas, laikui bė
gant, savaime susikūrė. Vis dėl
to po 200 metų ryškėja gan tikros 
nuomonės apie L. v. Beethove- 
ną ne tik kaip kūrėją (čia geriau
siai liudija jo muzikinis paliki
mas), bet ir kaip žmogų, su įvai
riomis žmogiškomis būdo stipry
bėmis, silpnybėmis ar savotišku
mais.

Pasistenkime trumpai prisi
minti L. v.' Beethoveno biografi
jos bruožus. Jo senelis, siuvėjo sū
nus, susipykęs su giminėmis, at
vyko iš flamiškai kalbančios 
Belgijos dalies į Bonną, dabar
tinės Vakarų Vokietijos sostinę, 
ir pasidarė kunigaikščio rūmų 
dainininku-choristu; tokią pat 
poziciją paveldėjo ir jo sūnus, 
garsaus kompozitoriaus tėvas. 
Tiek motinai, tiek senelei esant 
vokietėms, Beethovenų šeima 
laikytina visiškai suvokietėjusia. 
Bonnos miestas tuo laiku buvo 
nedidelės valstybėlės — kuni
gaikščio elektoriaus sostinė ir su
darė tam tikrą kultūros centrą su 
teatru, orchestrų ir opera kuni
gaikščio rūmuose. Jaunasis Liud
vikas nuo penkerių metų am
žiaus buvo mokomas muzikos, 
pirmiausiai smuiku, vėliau vargo
nais ir fortepijonu ar harpsichor- 
du. Mokytojai buvo nereikšmin
gi, bet vis dėlto 1778 m. 8 me
tų amžiaus vaikas jau pasirodė

Ludvvig van Beethoven, laikantis vieną 15 didžiųjų savo kūrinu “Missa Solemnis”

kaip pianistas, o iš 12 metų am
žiaus jau turime atspausdintų, 
kunigaikščiui dedikuotų keletą 
trumpų fortepijono sonatų ir va
riacijų, rodančių, nepaisant for
mos trumpumo, nemažą sugebė
jimą, aiškų kūrybinį talentą ir 
net kai kuriuos busimojo Beet
hoveno bruožus. Liudviko tėvas 
turėjo vis didėjantį palinkimą al
koholim Sūnui nuo 11-12 m. te
ko vargonininkauti, kunigaikš
čio orkestre groti viola ir net o- 
perų pastatymuos palydėti orkest
rą fortepijonu; tai buvo tada at

sakingas vaidmuo, tolygus diri-lApie šį vaikiną mes dar daug 
gentui, kuris kartu .grodavo pir-Į girdėsime!” Gavęs žinią apie mo- 
mu smuiku. Tokioj situacijoj 18 ( tinos’ sunkią ligą, Liudvikas šku
na. amžiaus sulaukus, teismo bėjo grįžti į Bonną; jo motina ne- 
sprendimu Liudvikui buvo išmo-i trukūs ir mirė. 1892 m. J. Hayd- 
koma pusė tėvo, algos, tuom pa- nas, tada pasaulinė garsenybė, 
čiu jį padarant šeimos galva. buvo apsistojęs Bonnoje. Peržiū- 

16 m. amžiaus, neišaiškintų rėjęs kai kurias Beethoveno kom- 
mecenatų remiamas, Liudvikas pozicijas, jis paskatino kunigaikš- 
atliko brangią ir tolimą kelionę tį elektorių ir kitus didikus iš- 

.diližanu į Vieną, kur buvo prista- Į siųsti jaunuolį į Vieną, sutikda- 
tytas Mozartui. Tas, užgirdęs mas būti jo mokytoju.
Beethoveno improvizaciją duotą-, *
ja tema, net sušukęs draugam j
kitame kambaryje: “Klausykite! Viena, kur rezidavo “Švento-
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Luduig van Beethoven rankraštis: Penktosios simfonijos pirmieji taktai

sios Romos imperijos”—iš tikrų
jų tada jau vien tik Austrijos 
imperatorius, buvo didžiausias 
muzikos centras Europoje. Beet
hovenas, aprūpintas daugeliu re
komendacinių laikškų, buvo čia 
gerai priimtas ir netrukus pla
čiai išgarsėjo savo nepaprastu 
gabumu laisvai improvizuoti for
tepijonu. Jam pavyko įeiti ir Vie
nos aukštuomenės tarpą, nors jis 
toli gražu neatrodė to laiko dva
riškio tipo žmogus: kiek kam
puotų manierų, nedidelio ūgio, 
kalbąs vieniečiams juokingu Rei
no akcentu, nemokąs prancūziš
kai. Tačiau jis imponavo savo 
asmenybės originalumu ir gilų į- 
spūdį paliekančiomis fantazijo
mis fortepijonu. Kaip kompozito
rius, L. v. Beethovenas parodė di
delės savikritikos. Atsivežęs ne
mažą pluoštą kūrinių iš Bon
nos, jis pradžioje jų niekam ne
rodė. Uoliai studijavo kontra
punktą ir fugą pas Haydną, ku
ris pasirodė nesąs per daug rū
pestingas mokytojas: tai pastebė
jus, Beethoveno polifoninius pra
timus papildomai taisydavo jau
nas teoretikas Schenk. Jausda
mas menkesnį linkimą į vo
kalinę muziką, Beethovenas il
gesnį laiką mokėsi pas tada iš
garsėjusį operų kompozitorių Sa- 
lierį, kartu studijuodamas italų 
kalbą ir jos pritaikymą dainavi
mui. Tik 1774 m., 24 m. am
žiaus Beethovenas išėjo į viešu
mą su pirmais atspausdintais kū
riniais: op. 1 — Trys kameri
niai Trio smuikui, violončelei 
ir fortepijonui ir op. 2 —Trys 
sonatos fortepijonui. Jis jau bu
vo tiek išgarsėjęs, kad jo pirmas 
honoraras jau prašoko šešerių 
metų algą, jam mokėtą Bonno
je kaip vargonininkui.

•
Visiems šiandien stovi prieš 

akis tragiškai niūrus, savyje už
sidaręs L. v. Beethoveno veidas 
iš jo vėlesnių portretų. Šis vaiz
das nėra visai teisingas. Jaunas 
Beethovenas buvo pilnas gyvy
bės, mokąs patraukti žmones ir 
susirasti draugų. Jo būdas buvo 
ūmus, kalbos stilius griežtas, daž
nai pilnas humoro. Jis galėda
vo supykti, išsikolioti, bet mokė
davo ir susitaikyti. Neaukšto ū- 
gio, neelegantiškos figūros, bet 
mėgdavo apsirengti pagal pasku
tinę madą. Čia gerą pavyzdį tei
kia jo mažiau žinomas portretas 
apie 30 m. amžiaus, kai jis jau 
buvo parašęs tokius epochinius ir 
tragiškus kūrinius, kaip “Mėne
sienos” ir “Pathetiąue” sonatas; 
čia jis atrodo, kaip madniai ap
sirengęs, gerai nusiteikęs, origina
lios išvaizdos jaunuolis.

(Žiūr. 3 psl.)

Didžiausia L. v. Beethoveno 
tragedija — jo apkurtimas pasi
reiškė laipsniškai; jis jau ryškiai 
tai pastebėjo, būdamas 28 m. am
žiaus. Tačiau atrodo, kad dar il
gą laiką pasitaikydavo dienų, kai 
jo klausa buvo beveik normali. 
1806 m., 36 m. amžiaus, jis dar 
galėjo sėkmingai pradiriguoti sa
vo operą “Fidelio”. Jo paskutinis 
viešas pasirodymas kaip pianis-

(Nukelta j 3 psl.}
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Apie Juozą Vaičkų teatro 
sukakties proga

Lietuvių profesinio teatro penkiasdešimtmetį minint

Įvadas praeičiai priminti, at
skleidžiant nežinomus arba pa
mirštus atsi ikimus, įvykimus, 
veiklą ir veikseną. O taipgi 
apie pasiryžimą, numatymą ir 

įgyvendinimą.
Kai, pavasariškam lietučiui 

dulkant, nuo žaliojo kalno nu
sileido ir prie Kaimo miesto so
do pr;3iartino laidotuvių proce
sija, ją pasitiko iškilnūs Beetho- 
veno “Eroicos” garsai.

Mykolui Bukšai diriguojant, 
pilno sąstato Operos orkestras 
Valstybės teatro visumos vardu 
tuo mostu gerbė Lietuvos profe
sinės scenos pirmūną — steigė
ją. Tą vyrą, kuris už kelių die
nų ruošėsi paminėti penkiasde
šimtį ir kurį parbloškė širdies 
smūgis.

Nepritekliuje gyvenęs, ne per 
daug ištaigingai palaidotas vals
tybinėmis lėšomis. Po kiek laiko 
atsirado kai kurių scenos žmo
nių aukomis ir antkapis, ku
riame buvo iškalta:

JUOZAS VAIČKUS
Lietuvos Teatro Kūrėjas 

1885. IV. 16 — 1935. TV. 7
Kluoninį lietuvišką mėgėjų 

spektaklį J. Vaičkus suorgani
zavo Mažeikiuose jau 1906 me
tais. Po to per vasaros atosto
gas kasmet su savo jaunuoliais 
vaidintojais apkeliaudavo Že
maitiją ir kitas Lietuvos vieto
ves. Morta Vaičkienė taip pri
simena tas keliones: “Turėjome 
keturis arklius. Du J. Vaičkaus 
ir du jo brolio. Pasikinkydavom 
į ilgus ratus -su gardėm, sukris- 
davom kas kaip ir danginomės. 
Pirmuose ratuose paprastai bū
davo dekoracijos, šiokie tokie 
scenos atributai — kartūninė 
užuolaida, suflerio būdelė, iš
nuomoti rūbai. Ten važiuodavęs 
ir pats teatro režisierius, direk
torius bei administratorius Juo
zas Vaičkus. Kituose ratuose — 
artistai

Atvažiavę į miestelį ar baž
nytkaimį, dairydavosi didesnės 
daržinės. Aptikęs tinkamą dar
žinę, J. Vaičkus palikdavęs ra
tuose “aktorių kolektyvą” ir 
skubėdavęs pas šeimininką. Ne
trukus pokšėdavę kirviai, “Skra 
jojančio teatro” direktorius 
pats tempdavo lentas, kaldavo 
suolus, klijuodavo skelbimus. 
Tik vėliau pasisamdę vaikį, ku
ris suolus sukaldavo, sceną pa
statydavo, per spektaklį užuo
laidą traukydavo ir šiaip prie 
rankos būdavo.” l)

Iš šių prisiminimų sužinome, 
kad Juozas Vaičkus iki pirmo 
pasaulinio karo Lietuvoje buvo 
surengęs apie du šimtus spek
taklių.

Buvo tada “kresnas, vešlia 
šukuosena”, “labai kantrus, už
sispyręs”, o jo vaidintojai “be
veik žalias jaunimėlis, bet su
burtas J. Vaičkaus aistros, 
spontaniškos, didžiulės energi
jos, užsidegimo ir aiškaus tiks
lo". =)

Atvaizdavimas labai tikslus. 
Gal metams bėgant, keitėsi 
Vaičkaus šukuosena, tačiau kiti 
charakteristikos bruožai išliko 
visam gyvenimui.

Grįžtant prie kluoninių vaidi
nimų, įdomu patirti, jog kelio
nėse trupės dalyviai buvo aprū
pinami maistu ir nakvyne. Di
rektorius mokėdavo dar po 3 
rublius už spektaklį, kas suda
rydavo moksleiviams — akto
riams neblogą vasaros atostogų 
uždarbį. Pajamų, matyt, nesti
go, nes visi spektakliai buvo 
gausiai lankomi.

l) Rimantas Žilevičius. Daug ati
duota teatro aušrai.

!) Ten pat.

ST. MIERINGIS

Taip brendo vienintelis Lietu
vos antrepreneris, veržlumą vė
liau parodęs ir Amerikos lietu
vių tarpe. Kito ar panašaus sce
nos rangovo neturėjome ir var
gu ar kada sulauksime.

Tik apie du mėnėsius gyveni
me gavęs nereikšmingą algą, 
veik tiek pat laiko paremtas 
kuklia pensija, ilgus metus ver
tėsi spektaklių rengimu, kas ir 
sudarė pragyvenimui pajamas. 
Kitose tautose — normalus ver
slas, mūsuose gi buvo, jei ne 
keistenybė, tai vis tiek reta pro
fesija.

Nors, čia pat reikia pridurti, 
jog Juozui Vaičkui rūpėjo ne 
vien užmojo materiale pusė. 
Jam knietė ir jo širdį dilgino 
lietuviškos scenos įsigalėjimas!

Biografija sako, jog baigęs 
gimnaziją, ima studijuoti juris
prudenciją ir išlaiko Petrapily 
varžybų egzaminus į Imperato
riškus dramos kursus, anuo me
tu pirmaujančią teatrinio meno 
mokyklą. Jau 1916 metais Pet
rapilio jaunimo bendrabučiuose 
verbuoja savanorius į jo paties 
steigiamą Melpomenos meno 
mokyklėlę, kurią netrukus pa
verčia Juozo Vaičkaus Skrajo
jančiu teatru. Tas teatras buvu
sioje rusų sostinėje jau pasiro
dė su keliom premjerom, pačiam 
J. Vaičkui, pvz., “Genovaitėje” 
efektingai vaidinant Jolių.

Sėkmingai užbaigęs keturme
čius Dramos kursus ir oficialiai 
gavęs artisto diplomą ir titulą, 
jau turi pastovią aktorių trupę. 
Su ja keliasi į Vilnių, kur skel
biasi organizuojąs pastovų lie
tuvių kalba teatrą. Gauna tin
kamas patalpas ir pradeda vai
dinimus. Nuo lenkų invazijos 
pasitraukę į Kauną, beveik visi 

Juozo Vaičkaus spektaklių garsinimu lapas 1928 metajs Chicagoje

pėsčiomis, ištvermingieji entu- Į 
ziastai J. Vaičkaus iniciatyva 
tei neišsekančia energija jau 
ruošia ir rodo Miesto teatre su
dėtingesnius spektaklius, ypač 
skandinavų dramaturgų veika
lus. Nuo ryžto neatbaido iš nau
jo tęsiamas pusbadis rytojus. 
Dauguma vis dėlto gauna tar
nybas, kurias jungia su nakti
nėmis repeticijomis ir vainikuo
ja naujomis premjeromis.

Patirties jau yra įgavę Pet
ras Kubertavičius, Viktoras Di- Į 
nelka, Juozas Stanulis, Antani- ' 
na Vainiūnaitė, Ona Kurmytė ( 
— busimieji Lietuvos teatro šu
lai. Prie jų dedasi Tefa Dragū
naitė - Snaigė (Vaičiūnienė) ir 
kiti.

Sambūris pasidarė sucemen
tuotas, amate pažengęs, nesu- 
ardomas. Tuo pat laiku 1919 
metais ėmė veikti ir Kanstanto 
Glinskio saja (iš kurios į pro
fesinį darbą teįsijungė tik viena 
Zuzana Arlauskaitė). Įsteigė 
Tautos teatrą ir ambicingas 
Antanas Sutkus, galėjęs tačiau 
pasigirti tik nesubrendusiu sa
vo trupės sąstatu bei pretenzi
jomis į modernųjį anądien sim
bolinį meną. Gi Vaičkus turėjo 
ne vien platų repertuarą, bet ir 
sunokusį vaidintojų pajėgumą.

Lietuvių tauta, anot Kazio 
Binkio, yra karalių, neįveikiamų 

I egomanų puikus pavyzdys. Apie 
1 nuolatinio teatro steigimą kon- 
feravo keturi režisieriai (Vaič
kus, Glinskis, Vitkauskas, Sut
kus), posėdžiuose kurį laiką 
slaptai žiovavo Andrius Oleka 
Žilinskas (kol nesugrįžo atgal 
į Maskvą).

Aniems posėdininkams išmin
timi talkininkavo Maironis, Sta
sys šilingas, Balys Sruoga bei 
kiti. Reikalas baigėsi tuo, kad 
Sudermanno drama “Joninės” 
(Joninių ugnys) Meno kūrėjų 
vaidyklą 1920 m. gruodžio 19 d.
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Juozas Vaičkus
Piešinys naudotas kvietimuose 1965 metais, minint Kaune jo 80 metų 
gimimo sukaktį.

atidarė Juozas Vaičkus, tapęs 
pastovaus mūsiškio teatro pri
buvėjas ir oficialus kūrėjas. Ir 
davė mums progą pasigėrėti, 
pasididžiuoti Lietuvos meninės 
scenos auksine sukaktimi.

Juozo Vaičkaus neramus bū
das, aukščiausio valdovo vaini
ko geidimas, o gal ir kitokie 
motyvai privertė apleisti savo 
ką tik neminkštuose vystykluo
se pradėjusį spardytis tearinį 
kūdikėlį. Vaičkus metasi į sku
baus pralobimo sūkurius, betgi 
veikiai sugrįžta prie pašaukimo. 
Kauno Liaudies namų salėje or
ganizuoja Šaulių sąjungos teat
rą, vėl rankioja scenos mėgė
jus, dailininko V. Jomanto talka 
“atlietuvina” patalpą, išdeko- 
ruoja ir rodo naujas premjeras. 
(Is to kolektyvo į profesinę sce
ną pateko žinomas Lietuvos ak
torius Antanas Mack*”":x"’S.) 
Pats teatrėlis veikė įvairiais pa
vadinimais. J. Vaičkus buvo pa
statęs kelis sunkesnius veikalus 
Vaičkaus teačro iškaba.

Bet jau 1923 metais, prie esa
mų titulų prijungęs “Dramos 
tėvo” garbės vardą, iškeliauja 
į Ameriką.
Naujame pasaulyje. Geras su
tikimas Amerikos rytuose, pir
mosios kliūtys ir brėkštančios 
viltys. Vadinamos lietuvių sos

tinės miražas.
Vaičkaus asmenybė Ameri

kos lietuvių elitui ir masėms dar 
nebuvo žinoma, nors pavardė 
buvo jau girdėta. Savininko fi
gūra imponavo, jo autoritetas ir 
intencijos darė įspūdį. Netrukus 
susidarė būtinas rėmėjų komi
tetas, reklama išeiviškoje spau
doje ir neįprastu svečiu susido
mėjimas.

Gaila, kad visa pradinės veik
los New Yorke metrika žuvo 
gaisro metu Chicagoje ir reikia 
tenkintis tik neseniai užtikto
mis J. Vaičkaus archyvo nuo
trupom.3) Turimoje medžiagoje 
stinga afišų, programų bei pa
našių spaudinių, yra tik kelios 
apyskaitos, paskiri užrašų lape
liai, susirašinėjimo dėl išvykų 
laiškai, gastroliuoti ar vadovau
ti kvietimai.

Prie Vaičkaus buvo prisidėjęs 
jo buvęs mokinys Jonas Diki
nis, kuris ir tvarkė pajamas bei 
atsiskaitymus. Kcks buvo re
pertuaras, koks vaidintojų są
statas ir pan. galima bus susek
ti, tik peržiūrėjus ano meto lie
tuvišką spaudą.

Kokia gi buvo teatrinio reiš
kimosi galimybė? Lietuviai po 
Ameriką išsibarstę, gausiau už
tinkami nuo krašto rytų iki vi-

3) Balzeko Lietuvių kultūros mu- 
ziej.T.i': teatro skyrius Chicago';. 

dūrinių vakarų. Jų gyvenimas 
centralizavosi apie parapijos, 
laikraščių redakcijas. Prie baž
nyčių visur būdavo salės su di
desne ar mažesne scena, be jo
kių techniškų įrengimų, vien 
primityviu rampos bei sofito 
apšvietimu. Didesnėse kolonijo
se už inkami ir vadinamieji tau
tiniai židiniai, pvz., Lietuvių au
ditorija Chicagoje, Clevelando 
lietuvių salė. Didesniems, ypač 
muzikiniams spektakliams buvo 
nuomojamos vokiečių, čekų sa
lės, talpinusios daugiau žiūrovų 
bei turėjusios erdvesnes ir tech
nikiniu požiūriu tobulesnes sce
nas.

Retkarčiais buvo nuomojami 
ir didmiesčio komercinių teatrų 
pastatai, dažniausiai vienam 
spektakliui, rečiau veikalo pa
kartojimams. Istoriniai drabu
žiai, padargai ir rekvizitas pa
prastai- irgi būdavo nuomoja
mi.

Imant domėn anądienio susi
siekimo sunkumus, lietuvių su- 
sispietimą kolonijose, spektak
lius rengti buvo tiksliau bei 
praktiškiau savųjų interesų pa
talpose. Parapijos paprastai no
riai tokiems vaidinimams pri
tardavo “pusiau pusiau” (fifty- 
fifty) taisykle; viena pusė pa
rūpindavo pramogą, o antroji, 
t y. rengėjai duodavo veltui sa
lę, įvykį padėdavo pagarsinti, 
parūpindavo tvarkdarius. Paja
momis dalintasi lygiomis pusė
mis; rengėjai ir vaidinimo pa-

(Nukelta j 4 pusi.)

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofjso telefonas: PR 8-3220. 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 
6449 8. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63nd Street 
Kampas 63-čjoe ir California

Vai.: kasdien duo 0—8 vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. U’Albrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų lr Slapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Routa 25, ,Elgin. Illinois
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KERTINĖ PARAŠTE
(Atkelta iš 1 dhi. •

girdi, universiteto mcksf’.o metų 
atidarymo iškilmėse visi šoko, 
dainavo ir kalbėjo tik lietuviš
kai. Ar vien to universitetui jau 
ir užtenka? Lietuviškai šokti, 
dainuoti ir kalbėti labai gerai 
sugeba ir neakademiškieji kol
chozų saviveiklininkai. Univer
sitetui reikia akademinės lietu
viškosios kalbos ir mokslo kul
tūros visose moderniose žinijos 
srityse. O čia ir pasirodo oku
panto šėtoniška užmačia lietu
viškumą palikti tik liaudiniame 
lygyje, kad po kurio laiko lietu

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 888-2233

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai.: pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet: 
antr., penkt. 1-6, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta peršmč

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street
TEL. GR 0-2400

Vai. pagal susitarimu: Pirmad. ir 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. ir penk
tad. 10-4: Šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900

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

EMOCINES LIGOS
GRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Buitiški Road 
Valandos pagal susitarimų

Bez. Tel. GI 8-0873

OR. W. M. EISIN EISINAS
Akušerija Ir motery ligos 

Ginekologine Chrurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2671
Valandos f Migai susitarimų, Jei m 

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PB 8-2220
Namų - rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penki 
nuo 12 iki 3 vai. tr nuo 6 iki k 
vai. vak šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-727?
DR A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
3844 VVest 63 r d Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Iki 8 vai Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBE:

Valandos pagal susitarimų
Skambint 585-2525
Telef. veikia 24 vai.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTft
MEDICAI BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Jlrmad., antrad., kevtrt. lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai p p. lr nu’ 
6—8 vai. vakare. Trečlad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso lr buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15th Street, Cicero

Kaaden -—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. M ARIJA LINAS -
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGO> 

2817 VVest 71st Street
Telef HEmlock 6-3545 
(Ofiao lr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimų

oriso tel. I’R 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Priima tik susitarus

Valanda- plrmi-t . ketv. 6—8 vai., 
antraa i 4 vai. 

vių tauta savo vardu mokslui 
nieko netartų ir iškris'ų iž visos 
žmonijos žaibiškos pažangos, 
pasilikdama tik pasaulio provin
cijos nereikšmingu ir liaudiniu 
užkampiu.

Reikėjo visa tai šiandien čia 
užsiminti ne priekaištaujant 
tam ar kitam geros valios lietu
viui, bet tik susimąstyti dėl to 
lengvai ištarto kvietimo atvyk
ti, kai norėjusių mus pasiekti 
pro.'csoriaus Jono Kazlausko ir 
jūrininko Simo Kudirkos kelias 
pasibaigė kraujo klanuose.

k. brd.

Ofiso HE 4-1818. Rez. I*lt 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 7lst Street 
(7l-o« ir Oampbcll Avė. kampas) 

Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p.
Antr. Ir ketv. 9 — 11 v. r. 

r 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d

DiR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

!618 VV 71st St — Tel 737-5149 
rtkriim akis. Pritaiko akiniit*- u

ai. pagal susi tarimą. Uždaryta trv'

DR. A. PUSTEI"* <
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Domėn v>
Tol. Ofiso PR 6-7800; Namų.925-7697 

Valandos tik pagal susitarimų.
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. P 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
leštad. 8 v. r. Iki 3 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOP1-.DIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tikini susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 VV. 6Jrd St

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakaru 

ilfiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-44 le 

Rez. Gliovelhlll 6-01117
Valandos: pirm, lr ket. nuo 13 vai 
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
intr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai p.p 
lr vakarais pagal susitarimų.

DR. P STRIMAITIS
’ GYDYTOJAS IR CHTKITrGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7lst Street 

Telefonas 925-82990
HlHndOH 4 - > V V.. I <• 1

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligot
Ofisas ir rez. 2052 VV. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street

Priiminčja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DiR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Aibany Avenue

/ai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
■■ak., penkt. tr šeštad. 2—4 poplei 

ir kitu laiku pagal susitarimų

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7 lst Street
/ai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. » 
Treč. ir šeštad pagal susitarimų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850 
Vai.: pirmad., antrad.. penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v. ketvirt. 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Atkelta iš 1 psl.)

to, atliekant savo kamerinį trio 
op. 97 buvo 1814 m. Žinomojo 
kompozitoriaus ir dirigento 
Spohro liudijimu, jis tada nela
bai jau save tegirdėjo, per smar
kiai mušdamas “forte” vietose ir 
kartais visai negirdimas tyliuose 
epizoduose. Vėliau viskas pra
eidavo, kartais jam už nugaros 
pastačius kitą dirigentą. Sykį Be- 
ethoveno bute buvo repetuoja
mas jo naujas stygų kvartetas. Jis, 
naudodamas specialiai pagamin
tą didelį akustinį vamzdį, klau
sėsi atskirų grojikų. Pribėgęs prie 
pirmojo smuiko, atėmė iš jo in
strumentą ir ėmė su didele tech
nika demonstruoti, kaip reikia 
groti kai kurias vietas — visiš
kai klaidinga intonacija... Ši sce
na palikusi klaikiai tragišką 
įspūdį jos dalyiviams muzikams. 
Apie tą patį laiką,atnaujinto “Fi
delio” repeticija, Beethovenui 
vadovaujant turėjo būti nutrauk-■ 
ta, paaiškėjus, kad dirigentas nie
ko negirdi, kas darosi scenoje, 
niekam nedrįstant jam to pra- j 
nešti. 1824 m. per IX simfonijos 
premijerą autorius stovėjo orkest
re nuga'a į publiką, rodydamas 
tempus dirigentui. Veikalo pabai
goje iki ašarų sujaudintai publi
kai plojant, Beethovenas, tik 
draugų, atsuktas veidu į publiką, 
pamatė klausytojų entuziazmą. 
Po 1819 m. susikalbėti su Beetho- 
venu galima buvo tik raštu.

milžiniškas, 
meruotus” 
kur kartais vienu “opusu” apjun
giamos trys didžiulės ir reikšmin
gos fortepijono sonatos ar keli 
stambūs kameriniai kūriniai. A- 
pie 120 yra “nenumeruotų”, be 
opuso skaičiaus. Kai kurie jų yra 
aiškiai rašyti pagal užsakymą, 
todėl jo ir nelaikyti tikrais 
kūriniais, kaip pvz. kariški mar
šai arba įvairūs to laiko šokiai. 
Bet yra ir tikrų perlų, kaip pui
ki miniatūra fortepijonui Albu
mo lapas “Elizai”, arba populia
ri arija “In ųuesta tomba oscu- 
ra”, ir daug kitų.

Turime 138 “nu
dirbus (opus’us)*)

Netekimas klausos įnešė lem
tingą antspaudą į visą L. v. Be- 
ethoveno gyvenimą. Nepaprasto 
įspūdingumo ir aukštos techni
kos pf&nistas su papildomu ga
bumu laisvai improvizuoti; gan 
originalus, bet taip pat įspūdin
gas dirigentas; mėgiamas svečias 
tiek draugų sueigose, tiek aukš
tuomenės pobūviuose — visa tai 
pamažu nutolo nuo jo. Kas pa
siliko — buvo jo kūryba. Jis ir 
anksčiau savo idėjas kurdavo 
vaikščiodamas po laukus Vienos 
apylinkėse. Kūryba jam nėjo 
taip sklandžiai, kaip Mozartui,

L. v. Beethovenas nebuvo kū
rėjas, kurį “suprato” tik po jo 
mirties. Jo kiekvienas naujas kū
rinys buvo laukiamas ir priima
mas entuziastingai. Jam besivys
tant, ypač dramatiška ir herojiš
ka linkme, jo kūriniai kartais 

1 gąsdindavo klausytojus ir muzi
kus savo originalumu ir gaivalin
ga jėga.

Būdavo ir nepalankių kritikų, 
bet labiau konstatuojančių, kad 

| “toks talentingas kūrėjas leidžia 
J sau tokius negirdėtus laisvu
mus,” kad jo muzika esanti “per 
staigi”, “per brutali”; tačiau jis 

j nebuvo paneigiamas.
Dėl jo naujai rašomų kūrinių 

I varžėsi leidėjai; autorius tačiau 
į jų nelabai tepaisydavo: paėmęs 
rankpinigių iš vieno ar iš antro, 
dažnai kūrinį perleisdavo trečia
jam. Leidėjai tokiu atveju “pri
sitaikydavo”, nenorėdami pyktis 
su garsenybe; ankstyvesni biogra- 

| fai tokių faktų nė neminėdavo. 
| Vėlesnio L. v. Beethoveno kū
rybos laikotarpio muzika darėsi 

[ vis sunkiau suprantama, bet jo 
I ankstyvesni kūriniai tebegarsėjo 
' pasauly kaip sensacija, vis ge
riau priimami, vis labiau po- 
puliarėdami.

Ludwig van Beethoven apie 3) įmetą amžiaus — tuo laikotarpiu, kati 
jis parašė Patetiškąją sonatą, Pirmąją simfoniją ir Mėnesienos sonatą.

iš viso į menininkų statusą Vie
nos, o vėliau ir kitų miestų, di
duomenėje.

L. v. Beethovenas buvo libera
lių ir respublikoniškų pažiūrų, 
jas reikšdavo dažnai ir atvirai. 
Visa tai tačiau jam netrukdė ver
tinti tiek visuomenišką bendra
vimą, tiek materialinę paramą, 
gaunamą iš diduomenės atstovų. 
Įdomi smulkmena: jau tapęs di
džiausia garsenybe, Beethovenas 
panero įstoti į kažkokį klubą, kur 
buvo priimami tik bajorai. Jis ne
buvo priimtas: buvo išaiškinta, 
kad priešdėlis “van” Olandijoje 
ir flamiškoje Belgijoj vartojamas 
ir kaimiečių tarpe, kaip kilmės ar 
šeimos giminingumo pažymėji
mas, ir jis nieko neturi bendro su 
vokiškuoju “von”, reiškiančiu 
priklausymą prie aukštesniojo ba
jorų luomo. Beethovenas, nepai
sant savo demokratiškųjų pažiū
rų, šį įvykį gana sunkiai išgy
venęs.

Antra vertus, jis buvo giliai 
persiėmęs Prancūzų revoliucijos 
idealais ir garbino kylantį Napo
leoną, kaip jos idėjų nešėją. Na
poleonui buvo dedikuota ir ką 
tik baigta komponuoti herojiška 
III simfonija (“Eroica”). Ta
čiau, kai pasklido žinia, kad Na- 

• poleonas vainikavosi imperato
riumi, įniršęs kompozitorius, 
keikdamasis pikčiausiais vokiš
kais žodžiais, ištrynė dedikaciją 
antraštiniame lape, praginda
mas net skylę popieriuje. Šią par- 
tirūrą, su dėmėtu ir skylėtu titu
liniu lapu, man teko matyti Vie
nos muziejuje.

Napoloeną sumušus, 1815 m. 
Vienos kongrese Beethovenui im
peratoriaus leidimu buvo duota 
teisė asmeniškai kviesti į savo 
koncertus suvažiavusius sostinėn 
valdovus; ta proga buvo sukūręs 
keletą Beethovenui netipingų 
pompastiškų kompozicijų su ar- 
motų šūviais: “Wellingtono lai
mėjimas” orkestrui, op. 91 kan
tata “der glorreiche Augenblick” 
solistams, chorui ir orkestrui (iš
leista kaip op 136 po autoriaus 
mirties); visa tai dabar grojama 
tik kaip istorinė retenybė.

•

KONCERTAS

ALFONSAS NYKA-NIL1ŪNAS

Kai ilgesys ir skausmas apima ir mirštamai sužeidžia dvasią, 
O sielvartas, fatališkas ir nesuprantamas, sekioja įkandin, 
Jie eina iš namų liūdni, nes paskutinė rudenio gaida užgeso, 
Ir kiekviena mintė jiem, nuo sostų nuverstiem karaliam, 

> neišsakomai skaudi.

Tada sueina jie į didelius, kaip erdvės, rūmus, tylūs ir išalkę, 
Ir puola Karalienei Muzikai po kojų, lyg vergai jos atstumti. 
Tai ji paguos, nes lieps Simfonijom tartum mergaitėm keltis, 
Ir liūdesys bus mielas jiems, kaip prarasti namai gimti.

Širdyse veriasi beribės platumos.
Be galo platumos. Be krašto. Be prasmės. 
Nes žino jie, kad greit nubus giesmė nematoma, 
O dvasioje jiems išsiverš versmė.

Ir kaip vilkai, kalendami dantim dėl grobio,
Pirmų garsų suaidint laukdami,
Jie tiki, kad šios užburtos giesmės pagrobę 
Parneš namo ir alkį nuramins.

O laukt sunku. Kai nerime paskendę,
Jie pradeda įsiklausyt (o sielą skauda ir taip neišraudama! 

simku) 
Jie girdi, kaip toli pasikelia giesmė ir skrenda,
Lyg rudenio audra pas drebančius stiebus menkus.

Tuomet išeina priešais juos kibius Maestro, 
Kaip Dievas, kurdamas pasaulį, iškelia keista liepsna 

liepsnojančias rankas,
Kuriai palietus keliasi miegojęs šbntmečius orkestras, 
Tartum užburtos švilpimu gyvatės
Ir didelis, kaip Amžinasis Nerimas, juos prislegia pėda sunkia,

. ... JU, r. C .. - .

Atėjusios iš tolimo Viduramžio senamiesčio skulptūros.
O salėje jų, Viešpatie, kiek daug.
Ir, štai, konvulsijose ima priekaištingai verkti smuikas, piktas 

ir paniuręs,

Ir pasakoti žmogui kažin ką skaudaus.
Jam pritaria, lyg sielvarto kalnų prislėgti, būgnai,
Ir fleitos, kaip vaikai paklydę, švilpaudamos tolima giria, — 
O aš juntu: ateis kažkas gesint namuose ugnį
Ir vienui vieną ten paliks mane.

Ir tik dabar visi galingą giesmę puola
Ir plėšosi dalindamiesi skausmo ir gėlos pilni, 
Bet pralaimėjimo skausmus teparsineš į olą, 
O viršum jų plasnos, pamynusi po kojų juos, giesmė kilni.

Jiems ima rodytis, kad jie — galingi medžiai; 
Atėjusi audra su šaknimis išrauna jų sielas; 
Po to jie kniūbo ilgas valandas bežadžiai, 
Kol prikelia sugrįžusi tyla.

Tada pakyla jie* visi — minia besielių mumijų
Ir šiurpulingai klykia išdidžiam Maestro, lyg pagalbos 

šaukdami,
O viršum jų plasnoja skausmas, grįžtantis j kūnus, 
Ir liūdesys, pareinantis jų vėl gaivint.

Estradoje tuomet tiktai išvargę fleitos ir fagotai,
Lyg gležnūs ir labai silpni aristokratiški vaikai ilgai kankinti, 
Rudens paysage’o fone, mėlynoj kiniečių vazoje su negyvais 

drugeliais nupiešti 
Akis uždengę rankom, kaip žiedai ant žemės krinta, 
Norėdami ilgai pavasrį sapnuodami miegoti, — 
Taip nešsakomai jiems liūdna su šita minia.

Staiga, man rodosi, lyg būtų šaukę ten negyvėliai, 
Kaip tas, kuris ateidavo ir švilpaudavo man žaliai išblyškęs 

veidu lediniu, 
Arba kaip vėjas mano mylimai niūniuoja vakarą vėlyvą, 
Ant apleistų kažkur toli už metų ir kelių jos kapinių.

Ir, metęs žvilgsnį salėn, aš matau: tenai tiktai lavonai, 
Lyg vėliavos nuleistos, kad nebepakiltų amžinai, 
(Tai jie jam šaukė, plodami džiaugsmingai)
Ne sielos jų, užkeiktos muzikos, dar nuostabioj erdvių kelionėj, 
Todėl man begalinis skausmas sielon sminga, 
Ir virsta nerimo kabiai.

O tolumoj girdžiu, kaip miršta būgnai,
Ir iš kažkur kažkas ateina su žinia:
Kad užgesins kažkas visam pasauly ugnį
Ir vienui vieną ten paliks mane.

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiu

Beethovenas gaikščių ir didikų XVIII am- 
menininkai 

“statusas” 
atitiko maždaug vyriausius dva
ro administratorius. Koncerto sa
lėje garsus muzikas buvo traktuo
jamas labai pagarbiai, bet prie 
puotos stalo sėdėjo su ekonomais, 
arklidžių užvaizdomis ir pan. E- 
sant vienam dideliam stalui, tik
ruosius ponus nuo aukštesniųjų 
tarnų skirdavo didelė druskiny- 

! čia. J. Haydnas per visą ilgą tar
nybos laiką kunigaikščio Ester- 
hazy latifundijoje sėdėdavo tik 
prie “administratorių” stalo. Be
ethovenas, iš pat mažens bend
raudamas su kilmingaisiais, tvir
tai tikėjo esąs su jais ne tik ly
gus, bet net aukštesnis už juos. 
Vienos miestb, po keleto drastiš
kų incidentų, diduomenė turėjo 
sutikti su faktu, kad, norint turė
ti “garsų improvizatorių” savo 
svečiu, jį reikia sodinti kartu su 

i “tikraisiais” ponais. Tai atsiliepė

iki amžiaus galo
mėgdavo puošniai apsirengti, bet. žiaus visuomenėje 
namuose dažnai būdavo tik pu- buvo ge”biami, bet jų 
siau apsirengęs. Iš to kildavo ži
nios apie “suvargusį genijų”, ku
rį pusiau apsirengusį nešvariame 
bute aplankydavo koks keliau
jantis anglų lordas. Iš tikrųjų, 
Beethovenas turėjo gana neblo
gas sąlygas, kurias šiuo metu te
turi tik keletas garsiųjų kompo
zitorių — jis galėjo pragyventi 
iš savo kūrybos; chaotiškai šei
mininkaujant, suprantama, bū- 

trynė”. Pats pramoko lotyniškai. davo momentų, kai kalendoriaus

regu-Iš mažens negavęs 
liaraus mokyklinio išsilavinimo, 
Beethovenas vėliau labai “apsi-

, . . . . ... 1 liytlt: . raiS ĮJldlUUMJ lUlVlUSKČU | Mavu iuuuivuliį, k ai tiaivuauilaui

kuris per nemigo naktį ga ėjo pa- jr prancūzjškai. Yra užsilikę jo1 lape likdavo Beethoveno užra- 
yncuti tnco nnnmc iroil/cmo orno r __  . ...... / „ . 1 ą laiškų, rašytų suprantama, bent
kaip Schubertui, kuris ant ręsto- ... „ ..r . I y . . I kiek barbariška gramatikos ir

rašybos atžvilgiu prancūzų kai
ba. Daug reiškė Beethoveno ryš 
! i asmenybė, patraukianti irg 
ryškius draugus. Dar Bonnoj 
l'am daug davė artima draugystė 
su kultūringa, aristokratiška 
von Breuning šeima. Vienoje Be
ethoveno globėjais buvo visa ei
lė didikų, kaip kunigaikštis 
Waldstein, kuriam dedikuota 
šviesiai energinga sonata op. 53. 
Princas von Lichnovvsky nuo 
1800 m. reguliariai rėmė Beetho- 
veną stambia 600 florinų meti
ne stipendija. 1808 m. imperato
riaus Napoleono brolis Jerome, 
įkurdintas valdyti Kasselyje, ban
dė prisivilioti Beethoveną, kaip 
“Generalmuzikdirektorių”. Trys 
Vienos didikai tada kompozito
riui garantavo 4000 florinų me
tams, kad prilaikytų Beethoveną 
Vienoje.

L. v. Beethovenui prarandant 
klausą, jo būdas darėsi keistesnis 
ir ūmesnis. Jam dažnai atrodyda
vo, kad artimiausi draugai jo 
drovisi lyg naštos. Jis nesugyven
davo su nuomojamų butų šeimi
ninkais ir dažnai mokėdavo nuo-, 
mą už keletą butų, visur pasira
šęs kontraktą. Vienos miestas y- 
ra išmargintas lentelėmis, pažy
minčiomis, kad “čia gyveno L.
v. Beethovenas nuo tokios iki to
kios datos.” Jo bute tvarkos ne
būdavo: jis susipykdavo ir su 
tarnais. Dažnai jis pats sau ga
mindavosi maistą, kurio likučiai 
mėtėsi kartais visai nelauktose 
vietose. Viešuose pasirodymuose

rano meniu užrašydavo naują ! 
dainą. Beethovenas savo kūrinių 
idėjas ilgai nešiojo savyje; jo kai 
kurios temos užsiliko keletos 
projektų formoje, kurie vis gerė
jo; taip buvo pvz. su tąja puikia 
melodija Penktosios simfonijos 
lėtoje dalyje. Savo rašomus kūri
nius jis dar ilgai galėjo bent dali
nai užgirsti, pasinaudodamas 
prie fortepijono pritaisytu specia 
liu vamzdžiu, kuris visą garsą 
koncentruodavo į ausį; ilgai dar 
pasitaikydavo dienų, kada jis kai 
ką girdėdavo, kol pagaliau įsi
viešpatavo visiška tyla, skam
bant tik jo įsivaizduojamai mu
zikai. Minint jo labiausiai žino
mus kūrinius, galime pasakyti, 
kad jis, nors ir netobulai, dar gir
dėjo savo V-tą ir Vl-tą simfoni
ją, pats skambino visus penkis 
fortepijono koncertus (paskutinį! 
— “Emperor” jau nebetobulai 
valdydamas garso stiprumą). Ga
lėjo jis girdėti pirmą operos “Fi
delio” versiją, oratoriją “Kristus 
Alyvų darže”. Jo klausa buvo dar i 
gana gera, rašant žinomas “Mė
nesienos” ir “Pathetiųue” sona
tas; dar neblogai galėjo girdėti 
ir pats skambinti garsiąją “Ap- 
passionatą”. Tačiau jau vargu ar 
ką nors girdėjo iš džiaugsmingos 
VII simfonijos, ir — supranta
ma — visai nebegirdėjo paskuti
niosios — IX-tosios, o taipgi ir 
pertaisytos operos “Fidelio” bei 
gausių vėlybųjų fortepijono bei 
kamerinių savo kūrinių.

Klausos netekęs, Bethovenas vi
są savo energiją nukreipė į kūry
bą. Nors jo kūrybos lobynas 
nėra taip milžiniškas, kaip J. S. 
Bacho, ar Mozarto, (ypač imant 
dėmesin šio paskutiniojo trum
pą gyvenimą), bet vis dėlto yra

*) Opus, kilmininkas operis, loty
niškai reiškia užbaigtą, atliktą darbą. 
“Opera” yra šio žodžio daugiskaita.

šas “Nichts zu essen” (nėra ko 
valgyti). Jam mirus, stalčiuje ta
čiau buvo rasta keliolikos tūks
tančių pinigų suma.

•

Savo asmenybės jėga, o iš da
lies ir istorijos raidai remiant, 
Beethovenas įvykdė vieną svar
bią visuomenišką reformą: kuni-

Luwig van Betthoven gimtasis namas šiandieninėje Vakari; Vokieti
jos sostinėje Bonnoje.

L. v. Beethovenas liko vien
gungiu. Moterimis jis žavėjosi, 
dažnai būdavo įsimylėjęs. Jis pir
šosi keletą kartų, daugiausia kil
mingoms moterims, bet nesulau
kė jų palankaus atsako. Gal būt 
moterys nujautė, kad genialaus 
kompozitoriaus būdas 
tinkamas vedybiniam 
mui. Tiek operoje “Fidelio”, tiek 
daugelyje dainų yra įspūdingai ir 
tauriai išreikšti meilės jausmai. 
Šiaipgi Beethovenas buvo griež
tų morališkų pažiūrų. Didžiai 
garbindamas Mozartą, jis dažnai 
pareikšdavo draugams, kad nega
lįs anam dovanoti už pasirinktą 
Don Žuano temą operai. Po Be
ethoveno mirties rastas puikia 
poetine kalba parašytas, bet ne
išsiųstas laiškas “An die ferne 
Geliebte” (Tolimai mylimajai) 
liko paslaptimi: nepaisant dide
lių ginčų, biografams nepavyko 
išaiškinti, kuriai iš Beethovenui 
artimų ar jo garbinamųjų mote
rų jis buvo skirtas.

Nežiūrint bendrojo išsilavini
mo trūkumų, Beethovenas galė
jo savo jausmus išreikšti vokie- 

! čių kalba aukštu, tauriu ir vaiz- 
i dingu stilium. Apie tai liudija jo 
“Heiligenstaedto testamentas”, 
rašytas nusiminimo valandoje 

j draugams, kai paaiškėjo nesu- 
l stabdomai progresuojąs kurtu
mas, ir Beethovenas buvo kanki
namas savižudybės minties, taip 
pat yra likę ir daug turiningų jo 
laiškų.

| Vėlesniame gyvenimo periode, 
jau visai netenkant klausos, jam 
daug kančių sudarė santykiai su 
abiem broliais: vaistininku, įsikū
rusiu Linzo mieste Austrijoje, ir 
civilinės tarnybos valdininku. Jų 
vienas vedė savo tarnaitę, kitas— 
lengvo elgesio moterį. Tų vedy
bų Beethovenas nenorėjo pripa
žinti, norėjęs būti visos giminės 
galva. Broliui valdininkui mirus, 
kompozitorius globojo jo sūnų, 
kuris buvo gan lengvabūdiškas.

nebūtų 
gyveni-

Vėlesniųjų biografų nuomone, 
Beethoveno giminės buvo per 
juodai pavaizduoti; daug kur ir 
čia buvęs kaltas Beethoveno bū
do ūmumas ir jo nenuolaidumas.

Beethoveno kurtumas šian
dien greičiausiai galėtų būti pa
gydytas ar bent žymiai pataisy
tas dabartinių chirurgų. Tikrų ži
nių tačiau nėra; po jo mirties bu
vęs padarytas galvos skrodimas, 
bet ir iš likusių kaukolių nėra 
tikra, kuri yra Beethoveno. Jo 
mirties priežastis greičiausiai bu
vo kepenų cirrozė.

•

Apie L. v. Beethoveno muziką 
yra daug tomų prirašyta. Jo svar
biausi ir populiariausi kūriniai y- 

’ra neblogai žinomi kiekvienam 
muzikos mėgėjui, koncertų lan
kytojui ar plokštelių kolektoriui. 
Tebūnie man leista todėl nepa
skęsti čia plačioj veikalų anali
zėj, netinkamoj laikraštiniam 
straipsniui, bet pasitenkinti vien 
kai kuriomis suglaustomis minti
mis, kilusiomis daugiausia iš as-

(Nukelta j 4 pusi.)
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LUDW1G VAN BEETHOVEN
(Atkelta iš 3 pusi.) 

meniškų išgyvenimų bei išvadų.
Beethoveno asmenyje turime 

laimingą junginį keleto kontras
tuojančių elementų. Iš vienos pu
sės turime audringą, stipriai e- 
mocinę prigimtį su itin pla
čia pergyvenimų skale nuo gi
laus tragizmo, žiauraus dramatiz
mo, skausmingo, bet ne beviltiš
ko, liūdesio iki švelnaus lyriz
mo, giedrumo, gaivalingos ener
gijos, šviesaus gyvenimo džiaugs
mo. Visų šių jausmų reiškimas 
dvelkia kažkokiu ypatingu kilnu
mu, rimtumu ir skaistumu. Ant
ra vertus, jo kūryboj matome ne
paprastą gabumą logiškai ir įdo
miai vystyti muzikinę mintį, įterp 
ti ją į nuoseklius, harmoningus 
formalinius rūbus. Proporcinga 
formalinė struktūra jaučiama 
tiek miniatiūrinėse, tiek ir didžiu
lėse, plataus išvystymo formo
se. Kas ypač svarbu — ši forma
linė struktūra nėra stereotipiškai 
banali. Perėmęs jau nusistovėju
sią sonatos formą, Beethovenas 
su ja elgėsi dažnai gan laisvai; 
šie laisvumai yra ypač įdomūs ir 
logiški, nors, analizuojant jų 
santykį su pradine tema, kartais 
gan nelaukti. Beethoveno muzi
ka dažnai yra lyg gaivalinga aud
ra, apvaldyta ir įterpta į propor
cingą ir organišką formą. Dau
gelis jo stambesnių veikalų yra 
lyg genialaus skulptoriaus statu
los, kur nei vienos smulkmenos 
negalime nei pridėti, nei atimti.

•

Įžengdamas į tolaikinį muzi
kos pasaulį, Beethovenas nebuvo 
revoliucionierius. T. v. Mannhei- 
mo mokykla ir tenykštė mažiau 
reikšmingų kompozitorių grupė 
išvystė sonatos formą, kuri jau 
buvo perimta ir ištobulinta Mo
zarto ir Haydno. Beethovenas 
pradėjo savo kūrybos kelią, ją to
bulai valdydamas, ir iškart įneš- 
damas jon kiek kitokio turinio: 
didesnio rimtumo, gilesnio dra
matinio pergyvenimo. Nebėra 
paisymo švelnios didikų rūmų 
dvasios, kur viskas turėjo būti 
grakštų elegantiška, ilgesnio 
veikalo paskutinioje dalyje klau
sytojai turėjo būti paleisti iš kon
certo salės lengvoje ir žaismin
goje nuotaikoje. Jau pirmoje Be
ethoveno fortepijono sonatoje 
op. 2. F. minor finalas yra ypač 
graudulingai dramatiškas; neki- 
taip yra ir kituose jo ryškiuose 
niūrios nuotaikos veikaluose, 
kaip “Mėnesienos”, “Patetiųue” 
ar “Appassionata” fortepijono so
natose kur, šalia pirmos dalies, 
finalai esti ypač įtemptai drama
tiški. Sonatos formos apimtis, 
pradžioje panaši į Haydno, greit 
pradeda išsiplėsti, įvedant vis 
platesnį, kontrastuojantį išvysty
mą, bet nepametant nuoseklu
mo ir logikos.

Įdomus faktas: Beethoveno kū
rinių didžuma yra šviesios, daž
nai žaismingos ar energingai he
rojiškos nuotaikos. Tačiau jo ryš
kiausi ir plačiausiai žinomi vei
kalai yra tragiškai dramatiški, 
su šviesiomis prošvaistėmis at
skirose dalyse. Svarbu žinoti, kad 
įvairūs populiariųjų Beethoveno 
kūrinių vardai yra ne jo paties 
duoti, bet tvirtai prigiję laikui 
bėgant (sonatos: Patetiškoji, Mė
nesienos, Pastoralė, Audra, Ap
passionata; simfonijos: Pastoralė, 
Likimo klabenimas ir kit.). Iš
klausius gyvenimo džiaugsmo 
pilną Septintąją simfoniją, daug 
kam palieka skambėti ausyse me
lancholiška lėtosios dalies melo
dija. Įdomus Beethoveno “Išradi
mas” : jis trečioje sonatos ar sim
fonijos dalyje vieton ankščiau 
įprasto menueto įvedė “Scherzo” 
(tariama “Sker'co” —žaismas, 
juokas: vokiškas kalų kalbon pa
kliuvęs žodis), šiai žaismingai 
formai suteikdamas slaptingai 
tragiško charakterio; čia ypač ti
pingu pavyzdžiu gali būti trečio
ji V-tosios simfonijos ir antroji 
IX-sios simfonijos dalis.

Pradėjęs ten, kur sustojo Hay- 
denas ir Mozartas, Beethovenas

logiškai vystosi, suteikdamas 
perimtoms formoms vis platesnio 
turinio, o pėskutiniame savo kū
rybos laikotarpyje tą formą pa
laipsniui griaudamas, ieškoda
mas laisvesnių išraiškos fromų 
ir skindamas kelią romatikai ar 
net impresionizmui. Tai mato
me jo IX simfonijos finale su so
listais ir choru; o taipgi, paskuti
nėse fortepijono sonatose. Pasku
čiausias Beethoveno kūrybos lai
kotarpis —jo paskutiniai stygų 
kvartetai yra ypatingai vertina
mi, lyg kažkoks abstraktus, rafi- 

i nuotas nežemiškas muzikos žo
dis. Daugeliui tie veikalai ir da
bar nėra pilnai suprantami; 
juos gerai atlikti — yra svarbus 
uždavinys geriausiems stygų 
kvarteto sąstatams.

Ar Beethoveno apkurtimas — 
paskutiniame dešimtmetyje tota
linis — turėjo kokios nors įtakos 
į jo muziką? Ar galimumas gir
dėti savo muziką ne realia, bet 
tik vidujine klausa galėjo turėti 
kokios nors neigiamos įtakos į tų 
kūrinių įkūnijimą? Į tai tikro at
sakymo nėra. Klausant kai ku
rių vėlybųjų kūrinių, kartais lyg 
atrodo, kad įvykdymo priemonės 
nevisai atitinka sumanytą idė
ją. Man pačiam Devintosios sim
fonijos visuma, o ypač chorali
nės dalies pradinė tema ir galu
tinė užbaiga, nepaisant idėjos di
dingumo, kažkaip nėra taip įti
kinama, kaip kai kurie jo anksty
vesni veikalai. Tačiau daugeliui 
muzikų pats tokio klausimo pa
statymas atrodo lyg būtų švent
vagystė.

Beethoveno muzika ne visuo
met vienodai veikia klausytojus. 
Man pačiam jo žinomas ir mė
giamas veikalas kartais “praeina 
pro šalį”, kad ir puikiai atliktas, 
o kartais tas pats “nutrenkia” 
iki gilumos širdies. Jaunystėje be- 
bręstant, kaip muzikui, kai ku
rie Beethoveno kūriniai man iš 
pirmo susipažinimo nepadarė į- 
spūdžio, vėliau tas pats veikalas 
staiga paveikdavo “pritrenkian
čiai”. Tikras Beethoveno kūrinio 
supratimas, nors ir surištas su 
tam tikra intelektualine pastan
ga pasekti jo muzikinės minties 
vystymąsi, mano nuomone, vis 
dėlto- turi bųti surištas su per
veriančiu, emociniu pergyveni
mu. Todėl tenka prisipažinti, 
kad kai kurie Beethoveno pasku
tiniai kūriniai, ypač kvartetai, 
man iki šiol pasiliko ne visiškai 
“suprasti”. Net ir didžiųjų muzi
kų nuomonės čia kartais nėra vi
su šimtu procentų Beethovenui 
palankios. Pavyzdžiui, Čai
kovskis viename laiške atvirai 
pareiškia “nemėgstąs” Beethove
no, nors jį veikianti ir gąsdinanti 
jo kai kurių veikalų gaivalin
ga jėga. Caikovskiui aukščiau
sias grožis buvo įkūnytas Mozar
to muzikoj. Daugeliui gi, (ir šio 
straipsnio autoriui) Beethovenas 
yra artimesnis, tuo nepaneigaint 
ir Mozarto genialumo.

•
Šiandien, praėjus 200 metų 

nuo Beethoveno gimimo, o 143 
metams nuo jo mirties, jo mu
zikos reikšmė nuostabiai laikosi 
tame pačiame lygyje. Yra yapč 
populiarių, dažnai kartojamų jo 
veikalų, bet Beethoveno savikri
tika buvo reikli ir bendras jo kū
rinių lygis, pagal jam tinkamą 
matą, yra itin aukštas. Todėl so
listų koncertuose ar kameriniuo
se sąstatuose dažnai atliekami ir 
“mažiau populiarūs” Beethove
no veikalai, kurie dažniausiai pa
sirodo irgi nelauktai įdomūs ir 
ryškūs. L. v. Beethovenas tiek 
savo milžinišku muzikiniu loby
nu, tiek savo ryškia, asmenybe 
pasilieka didingu monumentu, 
žyminčiu vieną iš svarbiųjų Va
karų pasaulio muzikinės raidos 
etapų.

• Dail. Pauliaus Auglaus dar
bai skaidrėse. Lietuvių foto ar
chyvas išleido dail. Pauliaus 
Augiaus darbų spalvotas skaid
res. Išleista “Žemaičių vestu
vės” — 78 skaidrės, ir “Pupos 
pasaka” — 10 skaidrių.

Apie Juozą Vaičkų teatro
sukakties proga

■ Atkelta iš 2 psl.)
teikėjai.

Lietuviai apskritai gimtąja 
kalba spektaklius mėgdavo. At- 
minkim, uog tada dar nebuvo 
nei radijo, nei televizijos, nei 
anglų kalbos lietuviuose įsigalė
jimo.

Kokius veikalus, kurio turinio 
galima buvo vaidinti savai, dar 
menuos neišprususiai auditori
jai? Kas žiūrovus paviliodavo 
ar suteikdavo pasitenkinimo? 
Aišku, pirmoj eilėj triumfavo 
ašaras lieti skatinanti melodra
ma ir šiurkštesnė, farsui gimi
ninga, komedija, graudžia “Ge
novaite” sąrašą pradedant, liau
dinio humoro versmėse skęstan
čia klounada, na, ir tėvynės 
meilės tematikos veikalais pra
tęsiant. Budinga, jog iš kaimo 
kilę žiūrovai nemėgo prisiminti 
sodžiaus, kaip jie šakė, purvo 
ir skurdo, troško Lietuvą ma
tyti scenoje idealizuotą.

Dekoracijas sudarė trys būti
ni, nepakeičiami dalykai; troba, 
miestiškas kambarys ir gilumos 
uždangoje miško vaizdas, žiemą 
vasarą vienodai žaliuojantis. 
Rytą ir dieną padėdavo pajusti 
baltos, geltonos bei raudonos 
elektros lemputės, o tamsesnę 
naktį sofituose bei rampoje de
gė vien raudonos ir mėlynos. 
Tai sukeldavo pakankamą iliu
zijoms stimulą.

Juozui Vaičkui pirmiausia su
stojus New Yorke, Brooklyno 
dalyje, jis ėmė daryti vaidinimų 
išvykas į kaimynines lietuvių 
kolonijas, užmačias nukeliant ir 
į Naujosios Anglijos ne per to
limiausias, palyginus, vietoves. 
Vaidybiniai talkininkavo Brook
lyno, N. Y. sceninio veikimo 
žmonės.

Klimatinės sąlygos leido vai
dinti nuo rugsėjo antros pusės 
iki gegužės pabaigos. Jokio vė
dinimo salėse nebūdavo, betgi 
jos buvo tinkamai šildomos. Už
kulisiai visur atrodė švarūs, 
nors be erdvės ir tikram tikslui 
netaikyti. Pasitaikydavo ir iš
imčių: pvz., moderni aniems lai
kams lietuviškos mokyklos Wa- 
terbury, Conn , auditorija su di
desne scena. Panašaus mokyk
linio pastato 1923 metais Lietu
voje dar nesimatė.

Ką tik daryta ekskursija į 
tautinės teatrinės veiklos topo
grafiją ir aplinkybes gal padės 
surasti veikimo ribotumą, vai
dinimui palankių kondicijų ri
bas, žiūrovų pomėgius, materia
linę, t. y. pajamų tuometinę pa
dėtį. Galima dar pridurti, jog 
geležinkeliais keliavimas buvo, 
palyginti, per brangus, nebuvo 
dar autobusais susisiekimo, tad 
jau teko bandyti transportaci- 
ją automobiliais. Užsiminus apie 
kasos atneštą pelną arba, kitaip 
tariant, apie pragyvenimo šalti
nius, tenka pasakyti, jog salėse 
įprastai būdavo 300—350 vietų, 
o bilietų kainos siekdavo nuo 
35 iki 75 centų, rečiau pakilda
vo iki dolerio ar net kiek ir 
aukščiau.

Juozas Vaičkus Amerikon at
vyko ne vien kaip išskirtinis or
ganizatorius — antrepreneris, 
bet jam rūpėjo pastovesnio ir 
meniškų tikslų scenos židinio 
įsteigimas. Pirmieji kliuviniai 
neįprastas darbo pobūdis jo ne
baidė Amerikos platybėse ma
sinančiu miražu prieš akis sto
josi aausi Chicagos lietuvių 
nausėdija.

Dar nebuvo užmiršęs, kad į 
io S'krajoiančio teatro spektak
lius plaukė žmonės pėsti ir va
žiuoti iš tolimesnių vietovių, kad 
ne tik klojimuose, bet ir kie
muose nesutilpdavo. Prisimin
davo Peterburgo, Vilniaus, Kau 
no publikos užsidegimą, karš
tus pritarimo, skatinimo pareiš
kimus. Tuos šimtus spektaklių,

kuriuos jau įgyvendino... Rūpė
jo paruošti sceniniam darbui 
naujus jaunimo kadrus.. Sva- 
jo 'ė dar nebuvo mirusi.

Tad ryžtasi keltis Chicagon. 
Jucba, kad rytuose net ir užsi
degęs entuziastas nuolatiniam 
lie uvių teatrui perspektyvų ne- 
s’matė. Buvo bandęs steigti vai
dybos studiją, tačiau naujų vei- 

i dų scenai patraukti nepasisekė. 
; Spektakliams į talką tekdavo 
Į kviestis Brooklyno teatrinės sa- 
1 vi veiklos veteranus (J. Sadaus
kienė, J. Valentis, K Kriaučiū
nas ir kt.). Iš Studijos mokinių 
programoje užtinkama vien T. 
Baseckaitės pavardė).

J. Vaičkus tikėjosi susilauk
siąs' talkininkų ir iš Lietuvos. 
Kviečia žmoną Mortą, aktorę 
P. Tendžiulytę - Skrebutienienę, 
siunčia joms pinigus kelionei 
Iš Palangos atsiunčia telegramą 
artistas Petras Kubertavičius, 
datuotą 1925 rugpiūčio 19 d.: 
“Galėčiau atvažiuoti, praneškit 
sąlygas”.

J. Vaičkaus siūlymasis Ma- 
rion Hills kolegijai “oratorikos” 
mokytojo pozicijai, sakėsi į mė
nesį uždirbąs apie $200 ir šios 
sumos prašė algos. Savo pareiš
kime, tarp kitko, rekomenduo- 
jasi: buvęs Imperatoriškos teat
ro dr-jos narys, turėjęs iš rusų 
vidaus ministerijos leidimą 
ruošti vaidinimus Lietuvos te
ritorijoje, neprašant vietos po
licijos leidinio, o tik jai prane
šant spektakli© vietą ir laiką. 
(Panašų leidimą turėjo ir kitas 
mūsų teatro pionierius Alek
sandras Vitkauskas.)

Tyrinėtojui nebus lengva , su
sigaudyti esamoje įrodomoje 
medžiagoj, nes dažnai stinga 
datavimo ar chronologinės tą
sos. Be to, J. Vaičkus visą tą 
laikotarpį su savo teatru nuo
lat gastroliavo: Čia, žiūrėk, ruo
šia spektaklius pastovioje ap
sistojimo vietoje ir štai jau yra 
atsiradęs už kelių šimtų mylių, 
kad po kiek laiko ir vėl grįžtų 
į pradinį topografinį tašką.

Negalint sudaryti tikslios tų 
vaidinimų metrikos, tenka tik 
spėlioti, kas anąmet jam teikė 
pasitenkinimo? Gal kad vaidino 
su savo buvusiais, dabar jau 
patyrusiais mokiniais Jonu Di
kiniu ir ką tik iš Lietuvos at
vykusia Pola Tendžiulyte - Skre 
butieniene? Tačiau galima ne
abejoti, jog nebuvo jam malo
nus ar lengvas taikymasis prie 
srovių, būtinas laviravimas ir 
kiti naujo lietuviško “klimato” 
netikėtumai.

Be gastroliavimo, Juozs Vaič
kus dar yra įkalbėjęs Victor 
garsiai bendrovei žanrinio turi
nio kelias plokšteles. Taip pat 
rytuose jau' 1926 m. rudenį pa
ruošė bei tvarkė Philadelphijos 
miesto Lietuvių Dienos progra
mą.

Besiruošdamas keltis Chica
gon, spaudoje paskelbė ilgoką 
pareiškimą:

“Gerbiamiems Chicagos lie
tuviams. Mes atvykstame į 
Chicagą ne kokiam kitam tiks
lui, kaip tiktai atlikti dalį kul
tūrinio darbo, kurį kiekvienas 
lietuvis privalo sulig išgalės at
likti... Apie gegužės 15 d. žada
me atvykti į jūsų Chicagą, į 

i skai'lingiausią lietuviais pasau
lyje miestą.”

Nepasiruošęs reporterio ar 
istoriografo misijai, šio rašinio 
sudarytojas nesugeba tiksliai 
užfiksuoti, kada, su kuo ir ku
riom susisiekimo priemonėm J. 
Vaičkus Chicagon atkeliavo, 
nes, remiantis esama dokumen
tacija, nerandama ten menkiau
sios užuominos.
Chicagos platybėje, kur tryli
ka savų bažnyčių, kur papro
čiai jau yra nusistovėję. Apie 
inteligentų vairavimą, nauje-

nybių ir kui ūrinio importo at
ranką. Pirmas atoveikis skati
na daryti posūkį į prastuome
nės skonį. Antanas Vanagaitis 
ir “Bzimdzi Drimdzi”, “rimto
jo” meno pašiepimas. Ir vėl 
naujos išvykos į atokesnes lie

tuviškas nausėdijas.

Lietuviai Chicagoje jau daug 
ką regėjo, kai kada pasidžiaugė, 
kai kuo nusivylė. Iš kultūrinin
kų, pavyzdžiui, visuotinį pripa
žinimą buvo įgavęs tenoras 
Babravičius, nes imponavo ir jo 
balsas ir elgsena ir repertua
ras. O kai atvyko iš Kauno bo
sas Petras Oleka, tai jis jau tu
rėjo šaliapinui prilygti! Bent 
to tikėjosi esamos ponybės šu
lai ir išprusę mokytiniai. Nors 
visiems buvo brangi ir artima 
atsigavusi Lietuvėlė, tik jau im
ta iš savos šalelės, vos tik rop- 
linėti ir. tarpti pradėjusios, trokš- 
'i kone pasaulinio garsėjimo 
stebuklų, šį , introdukcija, ma
inau, nepakenks tolimesniam pa
sakojimui.

Kai Ji Vaičkus, tasai scenos 
gimdytojo šlove tituluotas ne
pažįstamasis, pravėrė Chicagos 
didmiesčio tautiškas angas, ko 
tik (iki jo vizito) čia jau nėra 
buvę! Ko savieji nesutvėrė, ko 
neprisigyveno. Stiebėsi trylikos 
bažnyčių bokštai, tarpusavy rie
josi trys dienraščiai bei kitoniš
ki spausdintos raštijos pavyz
džiai, skirtingiausių pažvalgų 
srautai kits į kitą kreivokai 
spoksojo, o jau tų teatrinių sa- 
jų ir “teatrališkų” sambūrių ka
daise buvę iki be skaičiaus. Jau 
gimusios buvo šviesuolių, ir ga
lingesnių tųrčių, ir kovingų pro- 
’eitarų 'kategorijos.

Tokion Chicagon, į kurią 
prabilo pacituotu manifestu, at
vyko Lietuvos, Dramos tėvas 
Juozas Vaičkūs. Buvo sutiktas 
palankiai, su paslėptu smalsu
mu tiek sensacijos ir naujumo 
pasigedusių, lygiai ir nuoširdžių 
kiekvienam lietuviškam suma
nymui talkininkų. Susidarė rė
mėjų komitetas, pasamdytas vi- 
durmiesčio teatras, ir įvyko vie-
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šas debiutas. ) Chicagoje, kaip vėliau ir vi-
Su trim vienveiksmiais, nesu-' sur Amerikoje, džiaugsmingai 

dariusiais patraukos, nes jau buvo sutiktas vodevilis “Dzim- 
buvo čia vaidinti, ilga, pakelto j dzi Drimdzi”. Jungęs pątriotiką 

su vietos įpročių taktinga saty
ra, įvairinęs veiksmą dainomis 
ir kanklėmis, net įtraukdamas 
į repertuarą populiaraus džazo 
madingas melodijas, pataikė į 
žiūrovų potroškius. Pirmąjį

balso finalinė Vaičkaus prakal
ba, laukiamos pasekmės, deja, 
nesulaukė. Pirmas pasirodymas 
buvo vien piniginiai laimingas.

Debiutas rinktinės publikos 
sutiktas be entuziazmo. Meninio _ .
importo smaguriautojai, ypač “Dzimdzi Drimdzi” sąstatą suda 
nuotaikas bandančios formuoti Viktoras Dineika, Juozas 01- 
kairesnio sparno visuomenės šauskas, Antanas Vanagaitis su 
dalis, Vaičkų pripažino “ne- 
avangardiniu”, nedaug prana
šesniu už esamų Chicagoje vai
dintojų pajėgumą. Tokia reak
cija, matyt, ir paskatino atvy
kėlį pasukti į dešinę, į vietinės 
prastuomenės masių didesnį 
jautrumą. Jis pradeda rodytis 
parapinėse paskirų miesto dalių 
salėse su “Genovaite” ir kitais;............ .............................

prisijungusiais Brone Dikiniene 
ir nuo Vaičkaus pasitraukusiu 
Jonu Dikiniu. Grupės sąstatas 
turėjo vaidyboje patirties, de
monstravo jaunystę ir neeili
nius gabumus. Vyraujančiu sa
vaime pasidarė Antanas Vana
gaitis, išore ir talentu, vidine 
šiluma bei vadovavimui tinkąs 
asmuo. (Ilgainiui ir kolektyvi- 

liaudiniam skoniui patraukles-1 nifl produktas _ vodeviiis 
niais veikalais. Laiks nuo laiko _ . , . ,, . . ■ Dzimdzi Drimdzi tapo asoci-daro išvykas rytų linkui, net į,
tolimesnes kolonijas. (Nukelta į 5 pusi)
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Juozas Vaičkus
((Atkelta iš 4 pusi.) 

juojamas su Vanagaičio asme
nybe.)

J. Vaičkaus nesėkmė, nepavy
kęs debiutas kone užkirto gali
mybę “Dzimdzi Drimdzi” pasi
rodyti Chicagoje. Tas faktas, o 
gal ir Vanagaičio režisieriui 
Kastantui Glinskiui didelis pa
lankumas skatino net viešai de
monstruoti “dramos tėvui” ir 
ir jo “rimtam menui" jei ne aiš
kią antipatiją, tai bent neslepia
mą išjuoką.

A. Vanagaitis pasidarė popu
liarus visuose lietuviuose, J. 
Vaičkus pasuko įprasta vaga, j 
bendravimą su jaunesnėmis, 
atviros širdies, prastesnių reika
lavimų, bet scenai sargiomis 
masėmis.

Jau 1925 metais Chicagos 
Hull House nedidelėje salėje iš
tisą sezoną Vaičkus bandys iš
laikyti reguliarių spektaklių te
atrą. §io pas'ovumo bandymas 
nebuvo lengvas, nes teko per 
skubiai ruošti repertuarą ir pa
sikliauti ne visada tinkamais 
vaidintojais.

Menininko veidas. Siekimai nu
silenkei realybei. , istorinių 
dviejų tragedijų klotis (vaidi
namos ne vien sekmadlen’a s.)

Kai Juozas Vaičkus s'udfavo 
teatro meną, jo mokytojai ir 

bendraklasiai tikėjo, jcg scenoje 
padarys retą karjerą. Kursų 
Uirgas vėliau pasakojo, jog il
gos tarnybos metais, niekad jau 
nematė tekio stropaus studento. 
Tur būt, taip ir įvyktų, jei liki
mo nesutik ų dar nepurentoje 
žemėje, jei galvą jam neaptem
dytų per anksti prišokusi didy
bė. Ar buvo tai specifinė dimen
sija ar stovį padiktavo anuome
tinės lietuviško renesanso — 
ūmai iškilti — skatinančios ap
linkybės, Tyrinėtojui yra proga 
susimąstyti.

Jis buvo realistinės linkmės 
mene žmogus, paveiktas roman
tinių scenoje įspūdžių. Kaimo 
vaikui nuo Mažeikių svaigulį ne
šė pamatyti miestai, ypač bu
vusios rusų sostinės blizgančios 
didmenos, stebėtų teatro meni
ninkų išdidžiai nusiteikusios fi
gūros.

Sceninės ansamt'linės patir
ties negavęs, su jokiu režisie
rium nedirbęs, profesinėje sce
noje karjeros laiptais nekilęs, J. 
Va’čkus tėra bendravęs vien 
su mėgėjais, su savo mokiniais, 
santykiavo su nepretenzingais 
žiūrovais. Ir tai gal ir buvo jo 
— menininko tragedija. Kieky
biniai pralenkė, kokybiniai save 
smugdė, neleido pbts sau galin
gų sparnų išskėsti ir jais dera
mai plasnoti. Vaičkus — direk

torius, rusų policijos pareigūnus 
kadaise vizitavęs blizgančiu d- 
linderiu pasipuošęs, ar nebuvo 
dėl vadovavimo manijos karje
rą mene sužlugdęs? O g:al tai 
buvo laikmečio diktatas, pikta 
mada, kuria ne vienas mūsuose 
sirgo, o gal ir dabar dar nega
luoja ?

Ka p jis atrodė? Buvo stam
bių kaulų, ne per didžiausio 
ūgio, apkūnus vyras. Kiek ries
ta nosim, nedidelėm akelėm. 
Mėgo ugningai puikiai valdomu 
balsu prakalbas sakyti, derybo
se sunkiai sukalbamas, kompa
nijoje per kiaurą naktį gebėjo 
vis naujais anekdotais nepa
vargdamas linksminti. Užsispy
rimu tipingas žemaitis, toks pat 
ir ištverme. Galėjo pasigirti di
deliu sceniniu temperamentu. Jo 
mokinys artistas Petras Kuber- 
tavičius ugningą temperamentą 
galgi iš mokytojo buvo paveldė
jęs ar anas jam pagelbėjo at
skleisti. Nes pedagogo įtaka 
scenos adeptui dažnai lieka.

Taigi, toks Juozas Vaičkus, 
su kuriuo skaitytojas jau yra 
bent kiek supažindintas, nuo 
1925 iki 1929 metų vertėsi Chi
cagoje lietuvių kalba vaidinimų 
ž ūrovams teikimu. Įdomu, kad 
nepastatė nei vieno tuolaikinio 
mūsų dramaturgo, net bičiulio 
Petro Vaičiūno, veikalo. Chica
gos repertuare vyrauja “Gyvie
ji nabašninkai”, “Genovaitė”, 
“Pietro Caruso", ‘“Apdrausta 
žmona” ir panašus prieškarinis 
veiljilų sąrašas.

Tik 1928 metais, gal sėkmin
go pavyzdžio paskatintas, kai 
kitas iš Lietuvos svečias savo 
premjeras jau rengė tobulos at
mosferos ir techniškai moder
nioje scenoje, J. Vaičkaus teat
ras vaidinimus nukelia į Meno 
instituto globoje esantį Good- 
man Memorial teatrinę patalpą. 
Amfi eatro formos auditorijoje 
■elpa apie 540 žiūrovų. (Lietu
viškos publikos pavykdavo su
traukti nuo 1,050 iki 1,200, 
premjerą kartojant.)

Vaičkus per vieną 1928 m. se
zoną Goodman teatre parodė 
tris premjeras: Fuldo 5 v. ko
mediją “Glušas”, Asnyko “Keis
tutis” ir Slovackio “Mindau
gas”. Ir dar sykį įrodė, koks ja
me slypėjo antreprenerio talen
tas, iniciatyva ir drąsa. Po 
“Keistučio” premjeros pavyz
dingoje scenoje, Vaičkaus teat
ras spektaklius perkėlė į kolo
nijų parapines “svetaines”. 
(Premjera buvo sutraukusi maž 
daug 450 publikos.)

Štai, pvz., “Keistučio” marš
ruto tvarkaraštis:

1. 1928. 2. 12 d. Goodman te
atre, 2. vasario 12 d. — Bridge- 
porto parapijos salė, 3. vasario 
19 d. — Town of Lake miesto 
dilė, 4. kovo 4 d. — Brighton 
parko parapijos salė, 5. kovo 
11 d. — North Side parapijos 
Salė, 6. kovo 25 d. — 18-os gat
vės parapijos salė, 7. balandžio 
1 d. — West Side parapijos sa
lė, 8. balandžio 11 d. trečiadie

nį!), North Side kitoj salėj, 9. 
balandžio 15 d. — West Pull- 
man salėje.

Tie spektakliai paprastai įvyk 
davo sekmadienio popietėm ar 
vakarais. Istorinio veikalo pa
statymas, aišku, reikalavo ati
tinkamų kostiumų, butaforijos, 
gausesnio sąstato ir padargų 
transportacijos. Vaidintojai — 
surankioti mėgėjai, plūs pats J. 
Vaičaus (Kęstutis) ir P. Ten- 
’žiulytė (Aldona).

Panašiu būdu buvo eksploa
tuojama ir “Glušo” bei Min
dai go” pas atymai. Afišose ir 
programose užtinkama, kad 
spektaklis įvykdavo “utarnike ’, 
seredoj” ar “petnyčioj”.

Kaip anksčiau Brooklyn, N. 
Y., taip ir Chicagoje, J. Vaič
kus buvo įsteigęs vaidybos stu
diją, į kurią stodami kandida
tai atsakydavo į anketą, kur, 
tarp kitko, teirautasi, kuriomis 
kalbomis kalba. Jaunos moterys 
rodydavosi labai scenos ištreš- 
kusios, jos skaičiumi pralenkė 
vyrus.

Kartais Vaičkus kvietėsi 
ir patyrusius Chicagos vaidinto
ms (Dundulienę, Petravičiūtę - 
Miffler. Gulbinienę, B. Vąitekū- 
ną, Sankūną). Pastarieji, ypač 
vyrai, gaudavo 10—15 dol. ho
noraro už spektaklį. T|im buvo 
pasirašomi pasižadėjimai.

Spektaklių garsinimai būdavo 
primityvūs, bet išradingi: skelb
tas! visų srovių laikraščiuose, 
plakatiiis, prie bažnyčių ir susi

rinkimuose dalinamais lapeliais. 
Išskirtinai būdavo garsinami 
pats Vaičkus ir Tandžiulyiė.
Baigiamieji sakiniai. Enciklope
dijoje paklydimų atitaisymai.

Šis rašinys nepretenduoja į 
ištl.mumą ar portretą. Bando
ma vien padrikais dalykais at
gaivinti asmens būdą, siekius, 
įveiktus darbus ir jų pobūdį. 
Duoti veikimo sąlygų anuometi
nėje Amerikoje vaizdą, pasire
miant neseniai atidengtais duo
menimis, tebuvo tikslas, vienin- 
clė intencija.

Ir 'bent šia priemone atgaivin 
ti Juozo Vaičkaus titanišką te-

KRONIKA
• “Bolševikų “kultūrinė in

formacija”. Vilniuje leidžiamo 
ir išeivijai siuntinėjamo savait
raščio “Gimtasis Kraštas” gruo
džio mėn. 10 d. numeryje rašo
ma, kad Aloyzo Barono roma
nas “Vieniši medžiai”, išleistas 
1980 metais, dar vis tebeguli ne- 
išpai duetas. Tuo tarpu pačiam 
didžiausiam knygų įsigijimo 
centre Draugo namuose šis ro
manas jau prieš pora metų bu
vo skaity ojų išpirktas. Gal kur 
nors periferijose kuris nors 
platintojas vieną kitą šios kny
gos egzempliorių ir turi, bet tai 
ir viskas.

“Gimtojo Krašto” ten pat už- 

atrinę lietuvišką veiklą, nors ir 
ne visada atstovavusią mūsiš
kio sceninio meno pažangai. Bet 
buvo skatinama idealizmo ir ly
dima pasišventimo.

Norisi atitaisyti L. Enciklope
dijos J. Vaičkaus biografijo.,e 
įsibrovusius ne ikslumus:

Juoząs Vaičkus Amerikoje 
paruošė ne 75, bet gal 400— 
rpektaklių.

Nebuvo, kaip teigiamu, teore
tikas. Jckio šia kryptimi pėd
sako.

Valstybės Teatro fojė nebuvo, 
kaip, pvz., Kastantas Glinskis 
ar Juozas Monkus, pašarvotas.

kabinamas ir rašytojas Česlovas 
Grincevič'.us, kad girdi, jis dir
ba “nekvalifikuotu darbininku 
vamzdžių fabrike”. Kaip žino
ma, Grincevičius jau visi melai 
yra dienraščio Draugo pirmojo 
puslapio redaktorius. Bet šios 
pastarosios “Gimtojo Krašto” 
užuominos potekstė mums aiš
kiai liudija, kaip yra traktuoja
mas “darbininkų rojuj” papras
tas darbininkas — iš jo balta
rankiai rašeivos tik pasišaipo.

• Dail. Kazimiero žoroųisko 
tapybos paroda nuo gruodžio 1 
iki 20 d. vyko Setcn Hali uni
versiteto Meno departmento ga
lerijoje, South Orange, N. J. 
Parodoje buvo išsta' yta 14 nau
jausių Žcromskio darbų.

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS

Mieii Draugai ir Kaimynai

JOHN PAKEL Sr., Vaidybos pirmininkasPHILOMENA D. PAKEL, Prezidentas

ASSOCIATION

Chicago Taupymo Bendrovės moderniškas namas yra 
papuoštas Kalėdiniais pagražinimais, ir kviečia jus atsilan
kyti, ir karšta kavute ir užkandžiais pasivaišinti.

Skambant Kalėdiniams Varpams, ir gird'nt linksmas 
Kalėdų giesmes, Chicago Taupymo Bendrovės Valdyba, Di
rektoriai, ir visas personalas linki jums linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų. Mes tikimės, kad Jūs leisite ir atei
tyje lums patarnauti.

JOHN PAKEL, Valdybas pirmininkas 

PHILOMENA D. PAKEL, Prezidentas

Baigiant senuosius melus, mes visi privalome užmiršti 
mūsų nepasisekimus ir klaidas. Mums pris-mena tūkstančiai 
mūsų prletelių, kuriems teko patarnauti ir arčiau susipažinti, 
tai yra mūsų didžiausias turtas.
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Antrasis Pabaltijo studijų skrydis
Pabaltijo studijų antroji kon- vaikis turi daug medžiagos Va- 

ferencija San Jose valstybiniame ikano laikysenai Vilniaus klau- 
universitete-, Kalifornijpje, praėjo imu ir kitais Lietuvą ir kitu- 
labai koncentruotoje nuotaikoje. 
Apie 115 paskaitų per tris die-j 
nas (lapkričio 26-28) buvo šios 
koncentracijos rėmai. Dalyvių 
skaičiumi antroji konferencija 
taip pa‘ pralenkė pirmąją, įvy
kusią Marylando universitete 19- 
68 m. Tolimas Amerikos pakraš
tys šiemet nebuvo patogi vieta 
platesniam publikos sulėkimui. 
Tačiau universitetų ir kitų moks
linių įstaigų iš viso pasaulio da
lyvavimas suteikė šiam suvažia
vimui tikrai tarptautinio įvykio 
pobūdį. Šalia Amerikos universi
tetų, čia buvo atstovaujamos 
aukštosios Vokietijos, Anglijos, 
Norvegijos, Australijos ir kt. mo
kyklos.

Šis suvažiavimas, atrodo, ture- Į 
jo tikslą labiau suvokti tuos už
davinius, prieš kuriuos stovi Pa- 
baltiečių studijų organizacija, 
kuri buvo prieš porą metų įsteig
ta Marylando universitete. Šią 
problemą aiškiai iškėlė prof. Vy
tautas Vardys, organizacijos pir
mininkas, savo kalboje iškilmin
gų pietų metu. Jis yra įsisąmo
ninęs, kad ši organizacija savo 
mokslinei veiklai yra paėmusi 
sri*l, įglaustiną į tų studijų tarpą, 
kurios vadinamos regionalinė
mis studijomis. Pirmininkas su
prato, kad iš čia plaukia šios stu
dijinės veiklos stiprybės ir silp
nybės. Iš vienos pusės, regionali
nės studijos šiandien yra mado
je, nes kyla įvairių Afrikos kraš
tų studijinės veiklos. Iš kitos pu
sės, regionalinės studijos yra 
tampriai paliečiamos politinių 
konfliktų. Šie konfliktai bent Pa
baltijo studijoms kenkia, o ne
padeda. Sovietinė okupacija 
šioms studijoms yra aiškiai ne
palanki. Tačiau jomis susidomė
jimas kyla Anglijoje. Vokietijoje 
taipgi daug mokslininkų dirba 
šioje srityje. JAV jos dar yra lau
kimo būklėje. Kalbėtojas yra įsi
tikinęs, kad šioms studijoms yra 
pakankamai pagrindo.

Pokylyje vakare, pasakė kalbą 
“Slavic Review” žurnalo redakto
rius, Washingtono universiteto 
profesorius D. W. Treadgold. Jis 
yra pažymėtina asmenybė moks
liniame pasaulyje, kaip gilus ži
novas Rusijos ir Kinijos proble
mos. Kad galėtų geriau savo stu
dijas apvaldyti, jis net kinų kalbą 
yra išmokęs.

Jis savo kalboje, galima sakyti, 
tęsė toliau dr. Vardžio iškeltas 
problemas. Jis norėjo suvokti, ar 
regionalinės studijos yra naudin
gos, ar jos gali pasidaryti ir 
kenksmingos. Jos tokiomis pasi
darytų, jei atitrūktų nuo pagrin
dinio žmonijos solidarumo. Ta
čiau į Pabaltijo studijas jis žiūri 
ir kaip į pačiu savimi žmonijai 
reikšmingą uždavinį. Amerikai 
šios studijos yra imperatyvas. 
Trys Pabaltijo kraštai yra savai
mingai vertingi. Estijoje yra dau
giausia proporcingai išperkama 
knygų negu bet kur, palyginus su 
gyventojų skaičiumi. Latvija yra 
labiausiai industrializuota. Šios 
dvi tautos tačiau yra betarpiš
koje Sovietų Rusijos nutautinimo 
grėsmėje. Lietuva tuo tarpu yra 
geresnėje būklėje. Sovietų Sąjun
gą ją palaiko, kaip priemonę 
prieš stiprią lenkišką įtaką. Lie
tuvos vaidmuo Europos istorijo
je yra panašus į Austrijos vaid
menį, kuri buvo taipgi sujungu
si apie save daug tautų.

Religinė sekcija

Šiai sekcijai pirmininkavo jau
nas rei. istorikas iš Oregono uni
versiteto S. C. Reynolds. Pirma
sis kalbėtojas buvo kun. Viktoras 
Pavalkis, Milpitas par, klebonas 
Califomijoje. Jo tema buvo apie 
Vatikano santykius su Pabaltiju. 
Išstudijavęs naujai paskelbtus 
Vatikano dokumentus iš pasku
tinio karo laikų, paskaitininkas 
pateikė' tikslių: duomenų apie Va
tikano laikyseną, esant šioms 
valstybėms nepriklausomoms ir 
Utikus jų okupacijom Kun. Fa-

T balti jo kraštus liečiančiais 
i klausimais. Būtų verta, kad su 
ja būtų supažindinta lietuviško 
ji visuomenė.

Kun. dr. Pranas Manelis, iš. 
Notre Dame kolegijos Kaliforni
joje, kalbėjo apie ateizmą Lietu
voje ir tikėjimo į Dievą proble
mą. Jis. apžvelgdamas filosofinį 
bedievybės kelią nuo Feuerbacho 
iki Markso, įrodinėjo, kad bedie
vybė neturi savo pateisinamo pa
grindo. Dėl to bedievybės laiky
seną jokiu būdu negalima laikyti 
protingai pagrįsta. Tiesa, tikėji
mas turi paslapčių, kurių moksli
niais metodais negalima pasiekti, 
ir aišku, kad Dievas nėra pasau- 

: lio dalis, tačiau pačiu savo ieš
kojimu priežasties ir prasmės 
žmogus yra natūraliai kelyje į 
Dievą.

Dr. Manelis yra nuomonės, 
kad di? lektinį metodą ne'eikėtų 
visiškai nuvertinti. Už ir prieš 
priėjimo keliu iš tikro ne kartą 
eina ne tik protinės diskusijos, 
bet ir realus gyvenimas. Iš abie
jų pusių nušviesta tiesa geriau 
paaiškėja. Kalbėtojas yra nuo
monės, kad dialogą su 
reikia vesti.

Prof. Visvaldis Klive, 
tenbergo universiteto, 
šiandieninės protestantiškos lai 
viškos minties vertinimą. Jis pri 
ėjo nuomonės, kad latviškoji iš
eivija, tragiškų išgyvenimų dė
ka, geriau suprato liuteriškąj 
dėsnį, jog žmogaus gyvenimas y- 
ra tragiškas. Dėl to latviškoji 
liuteroniškoji visuomenė nenuė
jo liberalinio protestantizmo 
kryptimi, kuri šiuo metu yra jun
tama pasaulyje. Latvijos teologi
ja šiandien yra ne knygose, bet 
gyvenime. Žmogaus išgelbėjimas 
yra ne šioje žemėje, bet amžiny
bėje. Bažnyčia iš esmės yra mirš
tanti institucija. Tačiau “miru
sio Dievo” sąjūdis latviuose netu
ri pasisekimo. Latviai protestan
tai turi išeivijoje apie 30 naujų 
teologų. Latviai yra nusiteikę 
prieš įvedimą anglų kalbos į pa
maldas.

Sekcijos pirmininkas S. C. 
Reynolds, iš Oregono universite
to, kalbėjo apie dvi dar neatras
tas galimybes teologinei min
čiai pabaltiečių patirtyje. Šalia 
kitko, jis kėlė mintį apie reika
lą tyrinėti priešbiblinę tradici
ją, kaip galimybę religinei gal
vosenai. Buvo iškelta prieškrikš
čioniškos religinės tradicijos 
-eikšmė, kuri gali būti atseka
ma Pabaltyjyje. Gaila, kad ne
buvo galimybės su paskaitinin
ku išsiaiškinti, kaip jis šį savo 
pasiūlymą supranta.

Konferencijos proga atskiruo
se pokalbiuose buvo keliama 
mintis, kad reiktų duoti eigą pir
mojoje konferencijoje padary
tiems ekumeniniams nutari
mams.

Lituanistinės problemos

Konferencijoje buvo apstu pa
skaitų įvairiomis lituanistinėmis 
temomis. Pažymėtina, kad šio
mis temomis labai dideliu nuo

šimčiu domėjosi visiškai nelietu
viai.

Anatole C. Matulis kalbėjo a- 
pie lietuvišką kultūrą, kaip pa
puošalą vokiškajai literatūrai. 
Paskaitininkas yra iš Green Bay 
Wisconsino universiteto.

Julės Levin, iš Kalifornijos u- 
niversiteto Riverside, kalbėjo a- 
pie slaviškus skolinius senojoje 
prūsų kalboje. Jis savo studijose 
yra priėjęs įsitikinimo, kad seno
ji prūsų kalba, kokia ji yra ran
dama Elbingo žodyne, slaviškus 
garsus pakeičia prūsiškais. Bū
das, kuriuo kalba skolina sveti
mus garsus daug pasako apie pa
čią skolinimus darančią kalbą. 
Prūsų kalba savitu būdu perdir
ba slaviškus garsus. Atsakyda
mas' į klausimą, kodėl šis skolini
masis yra įvykęs, Levin paaiški
no, kad čia yra turėjusi įtakos 
priežbaltiška kalbėjimo sistema.

kotarpius ir atskirų tautų prob- nežinota, kas daryti. Ad. Micke- 
lcmas. Tarpe tų temų, kurios ga
li būti įdomioj ir lietui iams, pa 
žymėtinos šios. \

Edgar Andersson kalbėjo apie 
Krymo karo ryšį su Pabaltiju. 
Tarp kitko pažymėta, kad prof. 
And'erson pradeda šiais metais 
San Jose universitete kursą, pa
vadintą šiaurės Europos istorija 
Reikia manyti, kad jis prisidės 
prie to, jog Amerikos jaunoji kar
ta pagaliau sužinotų teisingą Š. 
Europos istoriją, iš kurios jau 

[ nebūtų išskiriamas ir Lietuvos 
I vaidmuo, šiame regione.

Iš Nuerenbergo atvykęs prof.
Ilans von Rimcsha kalbėjo apie 
ginčą ryšium su kova prie Wen- 

l deno. Apie Pabaltijo santykius 
su Lenkija 1918-1920 m. kalbė- 

į jo Witold Sworakowski, iš Hoov- 
■ erio instituto.

Benedikto Mačiuikos paskaita 
buvo apie Pabaltijo vaidmenį 
Sovietų Rusijoje po II pas. karo, 

į Apie rusų santykius su Pabaltiju 
10-13 šimtmečiuose, kaip jie yra 
pristatomi dabartinių Rusų tyri
nėtojų, kalbėjo iš Muensterio

Iš duomenų, kurie šį savinimąsi 
liudija, jis išveda, kad kontaktas 
tarp slavų ir baltų kalbų tuvėjo 
būti ilgas. Tačiau ši įtaka jau 
buvo užsibaigusi, kai buvo rašo- 

i mas Elbingo žodynas. Jtaigojimo į 
laikai tęsėsi maždaug iki 1400 me
tų.

Jiri Marvan, iš Kalifornijos u- 
niversiteto Davis, pasiūlė savitą 
sistemą klasifikuoti lietuvių kal
bos kirčiuotei. Kadangi paskaita 
buvo labai techninio pobūdžio 
ir palyginti, nesugestyviai per-| 
duota, sunku yra šio rafinuoto 
tyrinėtojo mintis atpasakoti.

Taipgi buvo Bill J. Dardan 
paskaita apie būtąjį laiką lietu
vių kalboje, tačiau šio rašinio 
autoriui neteko jos girdėti, nei 
santraukos gauti.

Leonardo Latkovski paskaita 
apie kultūrines paraleles sanskri
to ir latvių kalboje žymia dali-

ateizmu

iš Wit- 
padarė

Prof Vytautas Vardys Baltiškųjų stadijų sąjungos (Asfneiatšon for 
tbc Advancemetit of Baltic Studies, Ine.) pi.lninintms, kalba Antroje 
'sąjungos konferencijoje San Jose universitete, Ka'ifomijoje.

vičius dar neturėjęs dabartinės 
mūsų tautinės sąmonės. Kai jis 
kalbėjo apie Lietuvą - tėvynę, jis 
įurėjo galvoje Didžiąją kuni
gaikštiją. Po Ukrainos medžiu, 
|x> kuriuo galėjo šokti šimtas po
rų, Mickevičiui taip pat buvo 
Lietuva. Mickevičiui D. Kuni
gaikštijos ryšys su Karūna buvo 
labai intymus, panašus į dviejų 
žvaigždžių Casctor ir Polux arba 
vyro ir žmonos artimumą.

Lietuviškai rašiusieji autoriai 
prieš S. Daukantą mažai kalba 
apie Lietuvą, kaip tautą. Jie do
misi ypač socialinėmis problemo
mis. Tada iškyla kalbą, kaip tau
tos ryšys. Strazdas skundžiasi 
lietuviais žemaičių vardu, pats 
būdamas nežemaitis. Tik Dau
kanto raštuose žemaičiai ir kal
nėnai abeji pasirodo kaip lietu
viai. Daukantas giria lietuvių ir 
žemaičių kalbas. Daukantas su
jungė du elementus: lenkiškai 
rašiusiųjų lietuvių romantizmą 
ir lietuviškai rašiusių Strazdo, 
Poškos ir Stanevičiaus socialinį 
kaimiškumą. Ta sąvoka subren
do 1850 m.

Dr. J. J. Stukas, komentuoda
mas Sealey paskaitą, iškėlė min
tį, ieškant tautinės sąmonės 
brendimo, negalima užmiršti 
Mažosios Lietuvos raštijos.

Modernios istorijos problemas 
nagrinėjo įvairiose sekcijose šie 
kalbėtojai.

“Rusifikacija ir ortodoksija 18- 
64-1904 m.” — Jonas Račkaus
kas, iš Chicagos Statė College. 
Tomas Remcikis kalbėjo tema: 
“Vidaus politikos reikšmė 1939- 
1940 metais Lietuvoje 
tarptautinei grėsmei,”

Lietuvių literatūrai atstovavo 
du asmenys: Rimvydas Šilbajo
ris, iš Ohio universiteto, kalbėjo 
tema: “Svetimieji ir savieji gim
tojoje žemėje”. Elena Tumienė, 
California Statė College, kalbė- 

' jo apie Donelaičio “Metų” žan- 
I ro problemą, išleidus juos angliš
kai.

sutikti

I

kad šitokio sugretinimo keliu iš
ryškėja, jog lietuviški priežodžiai 
liudija vaizduotės individualu
mą ir tautos dvasią.

Kun. V. Bagdanavičius kalbė
jo apie laumes lietuviškose le
gendose, kaip liekaną akmens 
amžiaus kultūros. Tai buvo pra
nešimas apie metodą, kuriuo 
tenka tyrinėti laumių legendas 
ir trumpa santrauka religinės sis
temos, kuri atsidengia, tyrinė
jant šią kultūrą.

Dr. Marija Gimbutienė davė 
pranešimą apie velnią, kaip 
reikšmingą Baltų dievą prieš
krikščioniškoje eroje. Pr. legentė 
yra nuomonės, kad velnias dar 
prieš 200 metų buvo suvokia
mas, kaip vienas reikšmingų jų 
dievų. Jungdama jo vardą su žo
džiu: vėlė, dr. Gimbutienė, rem
damosi vietovardžių studijomis, 
įrodinėjo jos populiarumą. Iš to, 
kad velnias yra kartais suvokia
mas kaip vienaakis, kalbėtoja jį 
gretino su germanų dievu Odi- 
nu. Velnias taip pat kartais įsi
vaizduojamas, muzikas - 
smuikininkas. Jis pasirodo taip 
pat juodos kiaulės, vilko, ožio ar 
gyvatės pavidaluos. Velnias yra 
to paties pobūdžio būtybė kaip 
giltinė ar ragana.

Baigiamosios pastabos

Tokią daugybę paskaitų per tris 
dienas sunkti ne tik pasisavinti.

bet ir apžvelgti. Prabėgomis ga
lima tik paminėti kai kuriuos 
posėdžius ar asmenis. Taip J. 
Penikis, iš Indianos universiteto, 
pirmininkavo sekcijai apie Rusų 
revoliuciją ir Latviją. J. J. Stukas 
pirmininkavo pedagoginei sekci
jai. A. Avižienis techninėje sek
cijoje davė pranešimą apie 
komputerio mokslą Pabaltijy.

Gali būti kam nors įdomu ir 
tai, kad konferencijoje buvo ir 
kariniam laivynui Pabaltijyje 
studijuoti sekcija. Bronius Kazlas 
pirmininkavo sekcijai, skirtai Pa
baltijo nepriklausomybės proble
moms. Sekcijai, kuri studijavo 
Pabaltijo tautų santykiams su 
kaimynais, pirmininkavo V. Var
dys. Reiktų prašyti, kad jis su 
šios sekcijos problemomis supa
žindintų mūsų visuomenę, nes, 
atrodo, ten klausimas su Lenkija 
vaidino svarbų vaidmenį.

Buvo ir Pabaltijo teatrui stu
dijuoti skirta sekcija. Tik gaila, 
kad joje visai nebuvo atstovau
jamas lietuviškasis teatras, nežiū
rint, kad šiemet kaip tik sueina 
50 metų nuo profesinio lietuviš
kojo teatro gimimo.

Atrodo, kad sekcija, skirta Vi
duramžio Pabaltijo studijoms, 
buvo ne tiek polirinio, kiek eko
nominio pobūdžio, nes ten buvo 
studijuojama Pabaltijo žuvinin
kystė prieš 1500 m. ir Hansos

(Nukelta į 7 pusi.)

mi liečia ir lietuvių kalbą. Jis pa
iliustravo ištisais sakiniais, kad 
ta pati galvosena slypi baltiškuo
se ir sanskritiškuose išsireiški
muose.

Prie šios grupės būtų galima 
priskirti ir Hildos Radzins pa
skaitą, bandančią įspėti, kuriai 
tautai dera Tacito pavadinimas 
“Aestorum gentes”. Ar jis tuo 
vardu vadina baltus ar estus? 
Būga laiko minimuosius baltais. 
Kalbėtojos nuomone, Skandina
vijos sagos ir skandinaviški isto
rijos pastebėjimai palenkė dauge
lį mokslininkų šį Tacito pavadi
nimą skirti pietinėms suomiš
koms tautoms. 6 šimtm. po Kr. 
kroninkininkas Jordanas sako, 
kad estai plačiu ruožu užėmė il
gą Pabaltijo pakraštį.

Juozas Jakštas kalbėjo tema: 
“Ar senovės prūsai buvo baltų 
ar estų protėviai?”

Tarp lietuviams dar įdomių te
mų tenka paminėti Velta Ruke- 
Dravina, iš Stockholmo universi
teto Švedijoje, paskaitą apie prob
lemas ryšium su kalba ir stiliu
mi latvių ir lietuvių dainose. 
Taip pat negali būti praleista ir 
mūsų prietelio W. R. Schmal- 
stiego, iŠ Pennsylvania univer
siteto, paskaita apie bend’uosius 
pasikeitimus baltiškai slaviškoje 
priebalsių sistemoje.

Istorinės studijos

Istorinių studijų suvažiavime 
buvo apstu. Jos lietė įvairius lai-

&

Etnologinė sekcija

Viktorija Eeldon skaitė paskai
tą apie lietuviškus kryžius. Ji pa
teikė savitą kryžių ir jų orna
mentikos klasifikaciją, tačiau dėl 
laiko stokos sunkiau buvo savo 
klasifikaciją pagrįsti. Rašančiam 

i šiuos žodžius atrodo, kad klasifi
kacijos reikalu Galaunė vis tiek 
dar pasilieka nepralenktas. Ta
čiau kas buvo tikrai vertinga šia
me pranešime, tai lietuviškų kry
žių pastatymas tarptautinėje šio 
žanro statinių plokštumoje. Kry
žiai nėra vien lietuviškas išra
dimas. Tačiau kuo lietuviški 
kryžiai yra vertingi, ir tai kalbė
toja pastebėjo, tai y-a jų laiko 
tėkmėje nenutrūkstanti tradicija..i 
Lietuviai statė kryžius visada, i 
Stato juos ir dabar ir Lietuvoje ir 
Amerikoje. Iš to seka du svar
būs šios statybos bruožai: jos is
torinis tolydumas, ir jos orna
mentikos turtingumas.

Apie palyginimus lietuviškuo
se priežodžiuose buvo J. Tininio 
paskaita, kurią paskaitė E. Tu
mienė. J. Tininis ėmėsi uždavi- 

pagrįsta yra vadinama pirmąja j nio palyginti tos pačios minties 
Švietimo ministerija Europoje. I lietuviškus priežodžius su itališ- 
jos rankas tada pateko plati įkais, angliškais, prancūziškais ir 
mokslinė organizacija, su kuria ^ispaniškais. Jo išvada yra ta,

TOP INTERESTTO 
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PER ANNUM
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Vokietijoje atvykęs Manfred 
Hellmann. Apie Naugardo, Psko
vo, Lietuvos ir Livonijos santy
kius nuo 1150 (iki 1350 metų kal
bėjo Thomas S. Noonan, iš Mi
nesotos universiteto. Apie naują 
Dlugošo kronikos laidą pranešė 
Elena Sworakowski, iš Hoove- 
rio instituto.

Apie lietuviškos komunistų 
partijos kilmę 1918-1920 m. kal
bėjo Wiktor Sukiennicki iš 
Hooverio instituto. O apie liet, 
komunistų partiją 1919 - 1939 
metais kalbėjo Leonas Sabaliū
nas, iš Eastem Michigan univer
siteto.

Prof. Sealey paskaitos
buvo apie tautos sąmonės bren
dimą Lietuvių tautoje 19 šimt
metyje. Jis mano, kad tautinė są
monė atbudo jau Valančiaus lai
kais, bet ką ji apėmė, nėra visiš
kai aišku. Norėdamas tai suži
noti, kalbėtojas eina iki Eduka
cinės komisijos įsteigimo, užėmus 
rusams vienuolines mokyklas. 
Toji Edukacinė komisija visai

STANDARD FEDERAL®
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $145,000,000. RESERVES OVER $12,900,000. 

OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 p m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no busmess transacted.

tema

WINE AND DINE AT R. PLACE
2941 IVest 59th Street Phone: 776-8351
Fish fry cvery Fr day 5 P.M. to 10 P.M. Stop 
in soon. Banąuet Ilall available for every 
occasion. Hocne cooking.

ĮK»Jį

>to —e--------

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus;
♦ Portretūra
♦ Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7-4677

NAUJOS PLOKŠTELES IR KNYGOS ILGALAIKE DOVANA 
TINKA KALĖDOMS IR KITOMS PROGOMS

1. A. Dvarionas, 1? šokų rinkinys Nr. 25 ..............................................................................................................  1

2. A. Šaban'auskas. 12 šoktų rinkinys Nr. 26 ............................................... ..........................................................  I

3. S. Graužinis, Pupų Dėdė ir kiti išpildo įva'rių dainų rink. Nr. 27 ......................................................... I

4. Liet. Karo Mokyki. Choras, Karo Muziejaus orkestr., J. Petrauskas, V. Dineika; ir kiti išpildo įvai

rių da nų rink. Nr. 28 . . .............................................................. $5.00

5. Čiurlionio ansamblio 30 metų jubiliejinis albumas, 28 dainos......................................................Kaina tik $10.00

6. V. L'Ulevičius, Lietuvių Švietimas Vokietijoje 1945-50 n?., 640 pusi, ir daugybė nuotraukų, gražiai
įrišta ...’......................................................................................................................................................................... $12.00

7. J. Vaičiūnienė, Poezija RŪPESTIS, 130 pusi. Kaina ...............................................................................$330

Išleido J. Karvelis, Chicago, Illinois

$5.00

$5.00

$5.00

422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11287
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Mokamas uz Viumi Melu Ccitifieatii sąskaita* Minimum $.5,000.00

■

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
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PIRMAD. Ir KETVIRTAD............ 9 v. r. Iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.............. 9 v. r. Iki 6 v. v.

SESTAD. 9 v. r. iki 13 v. d. — Tr«ė.la.d. uždaryta..
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIE1VICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Naujas aukštas dhi- (h'iidas mokamas už investavimo sąskaitas.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LTTERATORA Nr. 297 (51) — psl. 7šeštadienis, 1970 m. gruodžio mėn. 19 d.

Religinės si kcijos kalbėtojai Pabaltijo studijų konferencijoje San Jose universitete, Kalifornijoj. K kai
rės j delšinę: kun. dr. Pranas Manelis, prof S, C, Reinolds (pirmininkas), kun. dr. Viktoras Pavalkis ir 
prof. Visvaldis Klive,

NAUJI LEIDINIAI
■’l

Antrasis Pabaltijo studijų skrydis

• Kazys Bradūnas, EON’E- 
LAJCiO KAPAS. Eilėrašiai. 
Grafika dail. Vytauto O. Vir- 
kau. Išleido Mykolas Morkūnas 
Chicagoje 1970 m. Rinkinys di 
del’o formato, įriš as į dviejų 
spalvų drebės viršelius. Knygo
je yra per 60 naujausių Bradū
no eilėraščių, suskirstytų į 
šiuos skyrius: Vakarienės dū
mas, Uždenkim namų žarijas, 
Tarp vandens ir židinio, Numir
ti gimtinėje. Leidinys 96 psl!., 
kaina $5.00.

• Banguolė Sadūnaitė, LAIŠ
KAI DIEVUI. Eilėraščiai. Išlei
do “Ateities” leidykla 1970 m. 
literatūros leidinių serijoje Nr. 
4. Trijų spalvų viršelis Nijolės 
Vedegytės - Palubinskicnės. Rin 
kinio eilėraščiai suskirstyti į 
šiuos tris skyrius: Žiemai artė
jant, Vidudienį, Pavasarį. Tai

(Atkelta iš 6 pusi.) 
vaidmuo Pabaltijy. Lietuviai čia 
kaip tik galėjo plačiau pasireikš
ti, kokia nors paskaita, akcentuo
jant viduramžinės Lietuvos poli
tinį vaidmenį. Gaila—proga bu
vo praleista.

Šalia to reikia paminėti, kad 
dalyvavimas šioje konferencijoje 
Skandinavų mokslininkų savai- 
ne kėlė Rytinio Pabaltijo ryšių 

klausimą su Skandinavija. O vie
nas iš jų aiškiais žodžiais kėlė 
mintį, kad iš Pabaltijo istorijos 
negalima išskirti Danijos ir Šve
dijos vaidmens.

Atrodo, kad žymią dalį nuo
pelnų už konferencijos pasiseki
mą tenka skirti nenuilstamajam 
!r nuoširdžiajam Edgar Ander-

son, kuris konferencijos buvo ati
tinkamai ir pelnytai įvertintas. 
Baltiškųjų studijų sąjungos pir
mininkas V. Vardys pokylyje 
jam įteikė dovaną, kaip visų da
lyvių padėkos ženklą.

Prie parodų organizacimo ak
tyviai prisidėjo dr. Marija Gim
butienė, prof. Sealey ir dr. Ku
dirka.

Vietos lietuviškoji visuomenė 
savo vaidmenį, kaip šeimininkai, 
taip pat gerai atliko. Jie suruo
šė konferencijos dalyviams “coc- 
tail party”, kurioje atsilankė dau
guma visų tautų dalyvių. Ten 
pvz. šio pranešimo autorius su
sipažino su amerikietišku veng
ru Stanley Page, istorijos apie 
Pabaltijų autorium. Jų tarpe pa

žymėtini dr. Kudirka ir Kudir
kienė, Bikulčius, inž. Bartkus, 
inž. Jazbutis ir Jazbutienė, inž. 
Vaitkus, Zoborskienė, Mačiuliai, 

' Laurinaitienė, kun. Palukaitis ir 
kiti.

Apskirtai, konferenciją tenka 
i vertinti labai gerai. Linkėtina, 
I kad lietuviškoji akademinė vi- 
j suomenė į šitokius darbus akty
viai įsijungtų. Šį kartą buvo gali
ma kaip tik pasigesti kultūri
niam lietuviškumui atstovavi
mo, kuris reiškiasi mūsų akade
minėse organizacijose, plačia 
knygų leidimo veikla ir plačia 
laikraštine veikla. Visos šios 
sritys čia galėjo būti ir aptaria
mos ir reprezentuojamos.

V. Bgd.
Danguolės Sadūnaitės naujos poe 
zijos knygos viršelis, pieštas N 
Vedegytės - Palubinsklenšis.

yra ketvirtoji šios (labai origina
lios mūsų poetės knyga. Leidi- 

ys (2 psl., kaina $2.00, gauna
mas ir “Drauge ”. ■

• Į LAISVĘ, 1970 m. spalio 
mėn. Nr. 49 ('86). Politikos žur
nalas. Leidžia Lietuvių fronto 
bičiuliai. Redaktorius Juozas 
.vokelis, Post C.fice Box 34461. 
Los Angeles, Calif. £0034. Ad 
ministratorius Aleksas Kulnys, 
.1510 East Merced Avė., West 
Covi-ia, Calif. 917£0. Metinė žur- 
nal.o prenumeiata JAV, Kana
doj ir Australijoj $5.00, visur 
kitur $3.00. Naujo žurnalo nu
merio turinys : Laiškai redakci
jai; Leonardas Valiukas “Lie
tuvos bylos kėlimas ir gynimas 
laisvųjų tarpe”; Pasikalbėjimas 
su LB darbuotojais; tarp svajo
nių ir tikrovės; Rezoliucijų pra- 
vedimo žygis ir jo pirmieji lai
mėjimai (1. vlk.); K. Petkus 
“LieLuviško radijo problemos”; 
Vladas Ramojus “Kazys Ve- 
vercikis” ; Fab. žirgulis “Laisvi- 
įimo veiksniuose”; K. Baras 
“Aštuntasis Ateitininkų federa
cijos kongresas”; J. Grinius 
“■Septynioliktoji lietuviškų stu
dijų savaitė Vokietijoje; K. N. 
Vyduclis “Krauju rašyti pusla
piai”; Atsiųsta paminė i-_ Į Lais 
vę vedamieji (Tęstinas LB In
formacijos komisijos pradėtas 
darbas; Remtinas jaunimo žy
gis).

— Jeigu nebenori, kad svečias 
į tavo namus dažnai lankytųsi, 
įaskolink jam pinigų.

— Geriausias vaistąs nuo žilu
mo yra nuplikimas.
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NUO GRUODŽIO MĖN. 14 D. IKI KALĖDŲ ATDARA 
KIEKVIENĄ VAKAiRĄ. ŠEŠTAD. IKI 5:30 V. VAK.

NORCROSS KASPINĖLIAI ir 
DENNISON PREKĖS
DOVANŲ {PAKAVIMO 
POPI.ERIS * SEALS • 
TAGS ' KREPE POPIERIS 
■ŠVENTIŠKAS IŠDEKORAVIMAS 
STALUI — NAMAMS IR SALĖMS. 
Puikus pasirinkimas 
PRAKTIŠKŲ. DOVANŲ

KIEKVIENAM. įskaitant vįenuoles 
ir mokytojas. 1970 melų kalendoriai 
ir užrašams knygos.
RUSTCRAFT ir NORCROSS 
KALĖDINĖS KORTELES.

"Tokia rūšis, kurias Jūs norėtumėt 
pasiųsti ir gauti.” Didelis pasirin
kimas kitomis kalbomis. Gražus 
kortelių rinkinys-dėžutėse nuo $' 
ir aukščiau.

ODOS IŠDIRBINIAI
DIENYNAI
WHITINGS PUIKIOS
DOVANOS “STATIONERY’ .
NAUJA! Cross Dask Pe.i Sėt 
Parker Tuuclie Pen ii P..rker “45” 
plunksnakočiai.

MES APTARNAUJAME JAU 47 METUS

lAMA STATIONERS
“THE SHOP U-NEED”

6305-07 So. Kedzie
Dovanos, Kortelės, Knygos, Rast. Reikmenys Ir Dennison Prekės

“THE SHOP U-NEEK”

Tel. PR 6-9102
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BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60632

Insured Ui
I
120,000

i E U D E I K I S

Tau iš rankų sprūsta pilnatis
Iš Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko poeto Leonardo Andriekaus kalbos, pasakytos Bernar
do Brazdžionio poezijos šventėje Chicagoj gruod žio mėnesio 12 dienų.

Kurti poeziją apie Dievą Braz 
džionio kartos poetui labai sun
ku.

Mūsų religinės poezijos tradi
cija skurdi.

Beveik per 400 metų tik kate
kizmai, maldynai, giesmių kny
gelės — visa tai praktiniam rei
kalui ir kūrybiškai menko lygio.

Tokioj tuštumoj pragysta 
Bernardas Brazdžionis religiniu 
tonu Vakarų Europos poezijos 
aukšty savo rinkiny “Amžinasis 
žydas” jau 1931-mais metais.

Tas jo originalumas religinėj 
temoj atrodo beveik stebuklas.

Dramatiški vaizdai, jausmo 
gelmė, šiužėtų įvairybė, kontras
tai tarp mažybių bei didybių, lie
tuviškas atspalvis — iškelia 
Brazdžionį į pasaulinių religinių 
poetų šlovę.

Jis, lyg koks alchemikas, iš 
giesmynų, maldaknygių ir Bibli
jos išgavo poezijos ugnis, net 
šiurkščius barbarizmus pavers
damas poetinėm kibirkštim.

Augęs Rūpintojėlių, baudžia
vų ir priespaudų žemėje, per- 
Iv^lktoje dvasinės rezignacijos 
— Brazdžionis parodo mums di
dingą, pasitikėjimo vertą Dievą 
ir dramatišką Kristų, įspūdingai 
rikiuojantį žmogaus ir visatos 
veiksmus.

Tai atskleisti aukštoj poetinėj 
plotmėj galėjo tik gilaus tikėji
mo žmogus ir ypatingo talento 
poetas.

Kuriant poeziją apie žmogų, 
reikia meilės ir užuojautos.

Kitaip poeto giesmė bus, “kaip 
žvangantis varis ir skambančios 
kanklės”.

Brazdžionis paima žmogaus pi
ligrimo motyvą — žmogaus ku
ris keliauja per Dievo pasaulį, 
puldamas ir kildamas, griauda
mas ir statydamas.

Savo antrajam eilių rinkiniui 
jis duoda vardą “Amžinojo žy
do”, jjjįflpViitąuR piligrimo,

kuris, pagal legendą, pastūmęs 
nuvargusį Kristų, pats turi kl
iautį be poilsio iki pasaulio pa
baigos.

Šis amžinojo keleivio moty
vas anais laikais bent Žemaiti 
joje buvo dar toks gyvas, kad 
seni žmonės sakėsi net savo aki
mis matę risčia prabėgantį tis 
nelaimingąjį.

Piligrimo motyvas Brazdžionio 
žmogui suteikė visuotinumo ir 
sukelia jam užuojautos.

Tai lyg preliudas j ateitį mūsų 
tautos, kurios viena dalis tapo j 
keleivė - tremtinė nesvetingame 
pasaulyje.

Kurti poeziją tiesiog tautai 
yra net rizikinga, nes gali būti 
nesuprastas ir atmestas.

Du mūsų poetai — Maironis ir 
Brazdžionis — tos rizikos visai 
nepaisė.

Pirmasis — tautos atgimimo, 
antrasis — tautos išlikimo poe
tas.

Pirmasis kėlė mus iš istorinės 
brėškos į laisvės rytmetį, antra
sis — mus, jau prikeltus, stipri
no, kad nepultume į dvasinę mir
tį.

Įspūdingas yra Maironio 
šauksmas:

O laikas, jau laikas iš miego 
pakilti;

Štai penketas amžių — 
naktis be aušros.

Lygiai įspūdingas yra Braz
džionio balsas:

Šaukiu aš tautą, GPU už
guitą

Ir blaškomą, it rudenio 
lapus...

Abu posmai programiniai, abu 
lyg preliudai į herojinę poeziją 

tautai.

Beje, po tokios galingos gies
mės Maironis amžiaus gale jau

tėsi savųjų nuviltas ir testamen- 
iniame eilėraštyje graudžiai 

priekaištavo.
Brazdžionis tebėra entuzias

tas, ir savo poetinę pagalbą tau
tai papildo net visuomeniniu 
triūsu.

Ir kai mes nūnai dėl Brazdžio
nio laimėjimų jaučiame džiaugs 

, ną — miela taikyti jam šį Jono 
Aisčio posmą:

Ašara ištrykšta, juokias vaka
ras, upeliai, olos —

Tau iš rankų sprūsta pilnatis. 
(Mal du pay)

Todėl mūsų džiaugsmas, susi
laukus tokio poeto, tegul būna 
tyras, kaip ašara ar kaip Lietu
vos upelio srovė.

Brazdžionio poezijos rinktinė, 
Pilnatis, lyg aukso gabalas, yra 
svari ir net sunku ją poetui lai
kyti rankoje.

Ji, rodos, sprūsta — ir čia jau 
reikalinga pagalba poezijos skai
tytojų, kurie tą knygą, kaip 
brangiausią lobį, nešiotųsi trem
ties kelionėje.

Paskutiniais dešimtmečiais, de
ja, mūsų broliai ir seserys čionai 
rodo žymiai daugiau entuziazmo 
plastiniam menui bei muzikai, 
negu rašytam žodžiui.

Sugrįžkime, sugrįžkime tuo
jau — mes, vaidilų ir poetų že
mės sūnūs bei dukterys, prie po
ezijos versmių!

Skaitymu ugdykime savyje es
tetinį jausmą žodžiui, kad neiš
sektume tremties kely.

Tiesa, kad aš negaliu pats pa
sidaryti batų, bet, ponai, aš nesu
tiksiu, kad kiti man darytų ir 
ilosofiją.

S. Lichtenberg

— Šių dienų jaunimas tikrai 
baisus, bet baisiausia, kad mes 
jam nebepriklausome.

*X' ............................... .... .....................

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
La d o f u v j y Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
4330 Soutii California Avenue

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

Telefonas
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LIQUOR STORES YArds 7-1741-2

5515 SOUTH DAMEN AVENUE1)
Phone WA 5-8202

2)

PABST BLUE RIBBON BEER, case of 24 cans $3.98

WHITE CR0WN ALCOHOL 190 proof, Fifth $5.29

CANADIAN WHISKEY

GERMAN BRANDY Fifth — $3.98

1

SKIP'S Self Service

5996 SOUTH ARCHER AVENUE 
Phone 735 - 2345

SCOTCH WHISKEY — Nationally
Advertised Brand.....................Fifth — $Ą.49

RICCADOlIA Sweet or Dry
VF.RM0UTH................... 30 oz. boltle — $Į 98

POPULAR BRAND STRAIGHT
BOURBON, 86 Proof..............Fifth — $2-79

. . 1 Fifth — $3.79
3 Fifths — $-|Q.5O

IMPORTED SCOTCH — H gal, $7-98; 5th $3.39

FRENCH CHAMPAGNE................... Fifth — $3-98
COLD DUCK 3 for $1 “|.00

— 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZflPOLI!
3208(4 Wcst 95th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

G £ L £ S
vestuvėms, banketams, laidotuvėm 

Ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly tlills Gėlinyčla 
143 W. tt3rd Street, Uhloagu, Ullnol.-. 
rEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

Remkite tuos biznierius, kv 
Mkt-ltnaj.' 'lira u ve'

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti.

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Faciltttaa

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
MARQUE1 FE FUNERAL HOME 

t f v a s IR SŪNUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS.

2533 VVest 7 Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKATft AUTOMOBILI\MS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(1..ACKA VV’ICZ)

2424 VV. 69th Street Tei. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

JURGIS F. RUDMIN
33 iii S. Lituanica Avė. Tei. Y A 7-U38-1139

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S California Avė. Tel. LAfayette 8-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė.. Cicero, 111., Tel. OI 2-1903

I

ANTANAS M. PHILLIPS
83(17 So Lituanica Avė Tel VArtte 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS
IR SŪNUS

649 E. 162nd Street, South Holland 

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228

J'
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LIETUVIŠKAM JAUNIMUI VIENINGAI SUJUDUS

• Akademlkių skaučių draugo
vė ir Korp! Vytis Chicagoje ruo
šia šokius gruodžio mėn. 25 d., 
8:00 vai. vak., K. of C. salėje, 69 
ir Ooakley. Bilietai: $2.00. Bi
lietus galima įsigyti iš organiza
cijos narių.

• Kviečiami ir studentai. Chi
cagos Ateitininkų sendraugių są
junga rengia Naujų Metų sutiki
mą gruodžio mėn. 31 d., Surrey’s 
Restorane, 10459 S. Westem. 
Studentams bilietai su vakariene 
— $8.00, be vakarienės, tik šo
kiams — $4.00. Bilietus galima 
įsigyti pas Saulių Mikaliuką, 
4428 S. Rockwell, tel.: FR 6- 
0559.
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Jaunimas pirmasis demonstracijose Chicagoje, keliant viešumon lietuvio jūrininko Simo Kudirbos atida
vimą rusams. Nuotr. V. Noreikos

—piketavimą ir paprašyta talkos. 
Jaunimas piketavimą priėmė en- 
tuziaztingai. Susilaukta visuoti- 

i nio pritarimo. Penktadienį ryte at
sišaukimai išdalinti didesniuose 
mieste esančiuose universitetuose. 
Trumpai po 7—tos vai. ryto pra
dėtas piketavimas — budėji- 

I :nas prie Federalinių rūmų, mies
to centre. Jis tęsėsi be pertraukos 
beveik 27 valandas. Diena buvo 
šaltoka ir vėjuota. Vėliau netoli 
esančios liuteronų bažnyčios tal
kininkai leido pasinaudoti patal
pomis, suteikdami reikalingą už
vėją ir būstinę. Dienai baigian
tis, vėjas dar daugiau pakilo, o 
temperatūra pamažu vis krito. 
Tačiau demonstruojančių skai
čius kaškart didėjo. Nakčiai įpu- 

: sėjus, budėtojų skaičius pasiekė 
netoli 60 žmonių. Ne vienas de- 
mostravo ištisą naktį, sustodamas 
minėtoje užuovėjoje tik trumpam 
poilsiui ar užkandai bei ka'štos 
kavos puodukui. Kai kuriems, vai
kščiojusiems visą dieną ir pusę 
nakties, pasisekė valandėlę nus
nausti. Tačiau kai vėjas ir nuo
vargis vis augo, entuziazmas taip
gi nemažėjo. Sunku įsivaizduoti 
būrį jaunimo, įvairaus amžiaus, 
išvaizdos ir galvojimo, kartu pike
tuojančio be sustojimo tiek valan
dų. Budėjime dalyvavę ir nelietu
viai, daugiausia broliai latviai, 

i Ryte, saulei patekėjus, demons- 
rantų vis daugėjo. Atėjus 10 vai. 
nskaičiuota daugiau kaip 250 
lunimo.
Budėjimo metu, susilaukta ne

maža dėmesio iš amerikiečių. Pi
ketuojantys buvo filmuojami tele
vizijos kamerų, apklausinėjami 
adijo stočių korespondentų, ap

lankyti laikraščių reporterių. Iš 
praeivių kartais susilaukta ir nei
giamų įvertinimų. Tačiau, paaiš
kinus demonstracijų priežastį bei 
reikalingumą ir padavus atsišau
kimo lapą, vertintojų nuomonė 
dažniausiai pasikeisdavo.

Pastebėtina, jog ši akcija su

Nėra abejonės, kad Simo Ku
dirkos išdavimas sujaudino visus. 
JAV Kongreso Atstovų rūmų na
rio Wayne Hays (D.—Ohio) va
dovaujamas tyrinėjimas yra ge
ras pavyzdys amerikiečių tarpe 
rodomo susirūpinimo. Simo Ku
dirkos išdavimas aiškiai sujudino 
visą lietuviškąją išeiviją. Įdomu 
ir svarbu, kad pirmieji akciją pra
dėjo lietuviškas jaunimas. Cleve
lande suruoštos demonstracijos 
Šiaurės Amerikos Lietuvių stu
dentų sąjungos (.ŠALSS) dvide
šimto suvažiavimo metu buvo pir
masis masinio protesto žingsnis. 
Jį suorganizavo jaunimas, pasiti
kėdamas savo jėgomis ir entuzi
azmu. Po ŠALSS suvažiavimo, 
jaunimas išsiskirstė i paskiras lie
tuvių kolonijas, kur įsijungė į 
ten vykdomą akciją.

Demonstracijos Simo Kudir
kos reikalu išeivijos lietuvių sos
tinėje Chicagoje vėlavosi visą sa
vaitę dėl kol kas neaiškių prie
žasčių. Jei ateityje vėl kils reika
las išeiti į gatves, reikia turėti vil
ties, kad iniciatyvos imsis pats 
jaunimas, nelaukdamas ir ne
dvejodamas. Geras čia pavyzdys 
yra Clevelando demonstracijos, 
suruoštos per 24 valandas.

Bet ir Chicagoje vykdomoje 
akcijoje jaunimas reiškėsi tikrai 
nepeiktinai. Todėl gal reikėtų 
trumpai nupasakoti, kaip ir kas 
buvo padaryta.

Antradieni po Clevelande su
ruoštų demonstracijų, t.y. gruo 
džio 1 dieną, Margučio patalpo
se skubiai sušauktas jaunimo su
sirinkimas. Margutyje tuo metu 
kaip tik dirbo telegramų rašymo 
tarnyba. Čia aktyviai reiškėsi 
būrys jaunimo. Margutis, neju
čiomis tapęs informacijos ir poli
tinės akcijos centru Chicagos lie
tuviams, suorganizuodamas teleg
ramų siuntimą tiek Bražinskų pa
bėgimo, tiek Simo Kudirkos išda
vimo reikalu. Suruoštame pasita
rime dalyvavo kelio dešimtys jau
nimo. Čia buvo pateiktos pačios 
naujausios žinios apie Simo Ku
dirkos tragediją ir nuspręsta toli
mesnė akcija. Vienbalsiai nutar
ta pravesti piketavimą—budėji
mą prie Federalinių rūmų mies
to centre, pradedant penktadie
niu, 7 vai. ryto ir baigiant šešta
dieniu, 10 vai ryto, su masine ei
sena prie Civic Centre aikštėje 
ALT’os ruošiamos demonstraci
jos.

Pastebėta, jog organizuojantis 
nerasta reikalo rinkti valdybą, ar 
pirmininką. Visi dirbo, kiek galė
jo, atlikdami tokius darbus, ku
riems buvo geriausiai pasiruošę. 
Tą patį vakarą buvo surašytas at
sišaukimas, raginant dalyvauti 
demonstracijose šeštadienį, pradė
tas plakatų darymas, piketuoto
jų sąrašai ir panašiai. Trečiadie
nio naktį plakatai buvo paruošti 
ir atsišaukimąs išspausdintas. Ket
virtadienį apskambinta visoms 
pagrindinėms radijo bei televizi
jos stotims ir pranešta didiesiem 
laikraščiams apie būsimą piketa
vimą. Vakare, po Lietuvių Bend 
ruomenės suruoštų demonstraci
jų Marųuette Parke, susirinkta 
parapijos salėje. Čia trumpai pra
nešta apie planuojamą budėjimą 

ruošta be išimties vien tik jauni
mo pastangomis. Veikta ŠALSS 
vardu. Finansinę paramą sutei
kusi Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos apygarda, 50 dolerių auka, 
ir visa eilė individualių, aukotojų. 
Maistas ir kava taipgi suteikta as
meniškos iniciatyvos dėka. Pvz., 
vienas lietuvis pats perėjęs kelias 
lietuviškas užeigas, prašydamas 
aukų, nupirkęs šilto maisto ir pris
tatęs jį demonstruojantiems.

Daug galima dar rašyti, no
rint smulkiau nupasakoti jauni
mo akciją Chicagoje Simo Kudir
kos reikalu. Pavyzdžiui, kad ir 
dabar, rašant šį reportažą, jauni
mas talkininkauja Margutyje 
kur pradėta nauja telegramų 
siuntimo tarnyba, šį kartą ragi
nant Atstovų rūmų narį Wayn< 
Hays tęsti toliau jo vadovauja 
mą Simo Kudirkos tragedijos ap
linkybių tyrinėjimą. Vienas fak
tas tačiau tikrai svarbus: lietuviš
kas jaunimas sujudo ir padarė, 
kas reikalinga, pats vienas be il
gų kalbų ar tarpusi .io ginčų,su 
dideliu entuziazmu ir greita o- 
rientacija.

• Chicagos jaunimas ŠALLS 
vardu dėkoja šiems asmenims už 
suteiktą paramą budėjimo ir de
monstracijų dienomis: p. Civins- 
kams (Terrai) už $50.00, prof. 
Dr. Meškauskui už $20.00, O. J. 
Gradinskams už $20.00, S. L. 
Paulavičiams už $10.00, K. G. 
Mustcikiams už $10.00, S. L. Ke
reliams už $10.00, prof. B. Vit
kui už $10.00, V. E. Ruokiams 
už $10.00, M. Remienei už $5.00.

• Chicagos tautinių šokių grupė 
Grandis, praleidusi Padėkos die
nos savaitgalį Toronte, dėkoja to
rontiškiams už nuoširdų ir šiltą 
lietuvišką priėmimą.

Lietuviškas jauiLimas, susirinkęs Margutyje, Chicagoj, planuoja būsimų demonstracijų strategiją. 
Nuotr. P. Petručio

• Chicagos Studentų ateitinin
kų draugovės susirinkimas įvyks 
šio mėnescio 19 dieną (šiandien) 
pas Laimą Nainytę, 6801 S. Map- 
lewood, 7 vai. vak. Programoje 
dalyvaus Romas Sakadolskis, ku
ris pristatys įvykį, sukrėtusį pa
saulį: SIMAS KUDIRKA — lais
vės ieškotojas. Vytas Narutis 
pasidalins įspūdžiais iš Šiaurės 
Amerikos Lietuvių studentų su
važiavimo.

Kviečiame visus narius, kandi
datus ir svečius atsilankyti.

• Šatrijiečių gretos didėja. 
Studentų ateitininkų Korp! Šat- 
-ijos tradicinė metinė šventė 
vyko gruodžio mėn. 13 d. Jau
nino centre, Chicagoje. Korpo- 
acijos spalvos — jucsta’.ės buvo 
eiktes būriui kūrybingo jauni

mo, kurio skaičius šiemet siekė 
visą dešimtį.

Lenkiame Tau 
galvas

Simo Kudirkos nesėkmingas 
bandymas pasiekti laisvę ir pasi
likti laisvėje yra ne pirmoji tau
tos sūnaus auka. Tačiau, tur būt, 
joks kitas lietuvis nesusilaukė 
tiek dėmesio svetimtaučių tarpe. 
Simo Kudirkos tragedija iškėlė lie
tuvių tautos kančios ir Lietuvos 
valstybės okupacijos reikalus šio 
kraš o gyventojams suprantamo-) 
je fermoje — šiandieniniu įvykiu 
ari jų namų bei širdžių. Simas 
Kudirka savo tragišku žygiu daug 
padėjo Lietuvos reikalams... dau
giau negu mes išeiviai esame pasi
ryžę pripažinti. Tai ironiškai 
skambąs, tačiau nepaneigiamas 
faktas. Lenkiame Tau galvas — 
jaunasis broli lietuvi 11!

PAGONIŠKOJI AUKA
ŽIVILE BILAIŠYTE

(Migla užtemdo langus
ir lašų saujas supila ratu)

Pasistatysiu tvorą,
sukalsiu aukštą ąžuolinę tvorą, 
kad tik plyšiu s galėčiau žvelgti ir matyti, 
kaip bėga iš isa vidurvakarių plokštuma.

(Pilka migla jau gula laukuose)

Plačiai kutas sukalsiu medinėm vinimis, 
apvalainai suręsiu tvorą, 
ir kils melsvai raudonos liepsnos iš vidaus, 
kvepės sakai ir liesis vynas auklai.

* (Migla save apsupus, apkabinus snaudžia)

Mano tvora jau neįžengiama — 
be baimės imsiu Liepsną į raukas.

Naujieji studentų ateitininkų Korp! Šatrijos kmporantai, gruodžio 
13 d. korporic jos šventėje Jaunimo centre, Cljcagoje, gavę Šatrijos 
spalvas-juostelčs. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Jolita Kisieliūtė, 
Danguolė Stončiūtė, Roma Alšauskaitė; antroje eilėje iš kairės į de
šinę: Živilė Biliišytė, Bernadeta Braciūtė, Marija Eivaitė ir Vytas L>ta_ 
neviči.s. Nuotraukoje trūksta taipgi spalvas gavusių Jūratės ir Kas
tyčio Žymantų.

Nuotr. R. Šilkaičio

Chicagos lietuvių jaunimo ak
cija, protestuojant prieš Simo Ku
dirkos išdavimą, yra iššaukusi ei
lę minčių, kurios gali būti labai 
reikšmingos ateities veiklai.

Jaunimo eilėse aiškiai jaučia
ma organizuotumo stoka. Nėra 
tokios organizacijos arba vietovės, 
kur daugumas jaunimo nuolat 
su savo entuziazmu pritaptų. Y- 
ra siūlyinų formaliai įsteigti Šiau- 
”ės Amerikos Lietuvių studentų 
sąjungos skyrių Chicagoje arba 
Chicagos Lietuvių jaunimo fede
raciją arba klubą.

Taipgi kalbama apie įsteigimą 
vieneto, kuris galėtų efektyviai 
koordinuoti jaunimo politinę ak
ciją. Toks vienetas turėtų sugebė
ti žaibo greitumu susisiekti su vi
jų Chicagos lietuviškuoju jauni
mu, su spaudos, radijo bei tele
vizijos atstovais ir, nė minutės 
nedelsiant, suorganizuoti, supla
nuoti reikiamus žygius. 

rodė, jog yra būtina turėti gerą 
ryšį ir su kitų miestų lietuvišku 
jaunimu, taipgi ir su kitataučių 
jaunimu. Šį kartą neblogai bu

čikagiečiai lietuviai studentai darbymečio dienomis — ryšium su Simfl 
Kudirkos išdavimu sovietams rašomi laiškai, siunčiamas telegramos* 

Simo Kudirkos atvejo akcija į- 'informuojama amerikietiškoji visuomenė Nuotr. P Petručio

vo palaikyti ryšiai tarp Chicagos; 
New Yorko, Bostono, Clevelan
do, Los Angeles ir Bloomington 
(Indiana) aktyvaus jaunimo. Bu
vo pasikeista informacija, pro
jektais ir bandyta kaip galima 
geriau koordinuoti visą bendrą
ją veiklą. Akcijos metu taipgi pa
stebėta komunikacijos stoka su lat 
vių bei estų jaunimu. Todėl Chi
cagoje ir Clevelande po to jau 
įvyko pasitarimai su kitų Pabal
tijo kraštų jaunimu. Čia paaiškė-^ 
jo, jog noras kartu bendromis jė
gomis dirbti nėra vien tik vien
pusiškas.

Chicagoje dirbantysis jauni
mas didžiausią užnugarį jaučia 
“Margutyje”. Čia ne tik gauna
ma pati vėliausia informacija, 
bet taipgi suda”omos visos gali
mos sąlygos jaunimo veiklai. 
“Margučio’ radijo vedėjui Petrui 
Petručiui nuoširdi padėka.

• Ve ka'as ap‘e etnhnes gru- 
Amerikoje. Robertas A. Lo-

nekas, Lašt Tennessee valst. 
u liversiteto profesorius, drauge 
nu Bret W. Havvkins, Georgijus 
universiteto profesoriumi, sure
dagavo veikalą “The Ethnic 
Factor in American Politics”. 
Veikalą išleido Charles E. Mer- 
rl’i’ leidykla, Columbus, Ohio. 
Knygoje įrodoma, kad etninės 
-nvyRės turi pastovesnio ičs liki- 
mo žym ų ir kad et inių grupių 

I '-.ronės turi įtakos rinkimuose 
ir apskritai JAV politiniame gy
venime, kaip mies ų savivaldy- 
l:'se taip ir valstijų politikoje. 
Knyga turi 196 psl.

• Kastyčio Izokaičio, Chica
go e gyvenančio žymaus lietu
vio fotografo, keturi puslapiai 
meniškų nuotraukų tilpo Chica- 
gos dienraščio “Sun - Times” 
sekmadienio priede “Midwest 
Magazine” gruodžio 6 d. Pen
kiese savo nuotraukose K. Tzo- 
kaitis ironiškai užgriebia šian
dieninės Amerikos problemas.

TRUPUTĮ GERIAU
— Mano sužadėtinė atsisakė
lž manęs tekėti. Man tai Prilygs 
a. mirties sprendimui.
— Nenusimink. Geriau mirtis, 

tegu amžinas kalėjimas.
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