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SIMO KUDIRKOS TRAGEDIJA MUZIKOJE
Dariaus Lapinsko premjerinis koncertas.

Pokalbis su kompozitorium

LAISVĖ - KŪRYBOS 
PAGRINDAS

Vasario 16-tos išvakarės nėra ir gali užkasti ne tik svetimieji, bet 
negali būti vien tik politinių po- ir savieji tironai. Štai rusiškasis 
kalbių sezonas. Jis ir kultūrinin- komunizmas buvo ir yra pats tik- 
kams prasmingų apmąstymų bei rasis rusų tautos kūrybinio geni- 
tam tikrų išvadų pasidarymo lai- jaus kapo duobkasys. Čia nereikia 
kas. Ypač literatūros muzikos ir daug ir kalbėti, o tik pagalvoti, 
meno bičiuliai, o ir patys rašyto- kiek rusų literatūra davė pasau- 
jai, muzikai ir dailininkai visa liui pačių didžiųjų vardų devy- 
širdimi ir visu protu turėtų pa- nioliktame šimtmetyj ir kiek bol- 
justi, kad be laisvės jokia tauta, ševikinėje, kūrybinę laisvę traiš- 
nors ir savo žemėje, negalėjo, ne- kančioje epochoje dvidešimtame 
gali ir negalės čia minėtose srity- amžiuje. Pasaulis iš dabarties įsi- 
se įkopti į žmonijos kūrybos viršų- mena tik tuos vardus, kurie patys 
nes ir tuo įprasminti savo ir savo viso savo gyvenimo kaina pajė- 
tautos egzistenciją. gė ten išlikti bent dvasioje laisvi,

Todėl neužsimigdykime čia pa- kaip Pasternakas ar Solženicinas. 
tys ir neužmigdykim tėvynėje pa- Bet kiek dingo nežinioje ir nevil- 
silikusių neva gyvu mūsų kultūri- tyje, išprievartauti barbariškųjų 
nio - kūrybinio gyvenimo plazdė- laisvės budelių, 
jimu, kultūriniais tarpusavio ry- *
šiais ir pan. Kol tauta nėra laisva, Žvelgiant į šiandienines mūsų 
kol ji negali pati spręsti savo isto- pačių išeiviškąsias kūrybos sąly- 
rinio likimo, tol ir pavergtosios gas jr kūrybos rezultatus, drąsiai 
tautos rašytojui, muzikui ir daili- galime sakyti, jog visa tai laimėta 
ninkui yra atimta jo tikroji čionykščio kūrėjo laisvės dėka, 
plunksna, instrumentas ar teptu- Tegu ten okupantas mus vadina 
kas, o įbrukti į rankas tik pras- jr nuplėšta ar vystančia savo tau- 
čiausios rūšies nenormalaus gyve- tos šaka, bet jeigu jau ir šiandien 
nimo pakaitalai. ta šaka ir visai nuvystų, tai vis

Ir tai nėra koks piktas išsjgal- tiek ant jos jau prinoko tiek kūry- 
vojimas. Tai yra istoriniais lak- binio derliaus, jog ji savo buvimą 
tais pagrįsta išvada. Raskite jūs laisvėje pakankamai pateisina ir 
pasaulyje tautą, kuri savo kultūri- tuo, kas ligi šiol čia sukurta. Ta- 
nės kūrybos viršūnes būtų pasie- čiau toli gražu išeiviškoji musų 
kusi svetimųjų okupacijoje. Ir tai tautos šaka dar nevysta. Ji vis 
raudonu siūlu driekiasi nuo kla- dar krauna žiedus ir nokina vai- 
siškosios Graikijos antikinių am- sius, kurie kada nors bus supilti 
žiu iki laisvėn tik įžengusių i bendrąjį laisvosios tautos kūfy- 
Afrikos tautų. Visur ir visada binių lobių aruodą.
klasikiniai literatūros, muzikos, Juk, sakysim, ar nebūtų pirma- 
dailės, architektūros laikotarpiai sjs pokario dešimtmetis baisi mū- 
susiformavo tautose tada, kada jos Sų literatūros tuštuma, jei lais- 
ir savo valstybingume pasiekdavo vuosiuos Vakaruos tada nebūtų 
tam tikrą subrendimo viršūnę, parašytos Aisčio, Brazdžionio,Ra- 
Priešingai gi, pavergtose, nors ir dausko ir žemininkų kartos poe- 
kultūringose, tautose kūrybinis zijos knygos, jei nebūtų sukurti 
potencialas visada turėdavo mer- Ramono ir Jankaus romanai. O 
dėti tik vidutiniškumo lygyje. kur dar vėliau J. Gliaudos, Biru- 

* tės Pūkeleviciūtės, Alės Rūtos,I . . ■ . • I
Tačiau kūrybingumą tautoje (Nukelta j 2 psl.)

Pilno vakaro grynosios muzi
kos koncertai mūsuose yra gana 
retas įvykis. Dar retesni yra prem
jeriniai vakarai, kuriuose būtų 
atliktas naujas,' didesnės apimties 
veikalas pirmą kartą. Šitokį vaka
rą sukurti ir šitokį koncertą suor
ganizuoti daugeliu atžvilgių nė- 

Ira lengvas dalykas. Pirmiausia, 
Isavo tarpe neturime per daug to- 
, kių kompozitorių, kurie išeivijos 
Į sąlygose ryžtųsi vienokion ar ki- 
| tokion “avantiūron”. Antra, 
trūksta ir platesnio pobūdžio 
koncertų rengėjų, nes visa tai su
rišta su kalnais organizacinių 
darbų ir su didele finansine ri
zika.

Ir, ačiū Dievui, Chicagoje ši
toks kompozitorius, sakytume, 
partizaniškų prasiveržimų kom- 
pozito ius, yra Darius Lapinskas, 
o pavojų nebijantis koncertų ren
gėjas yra Margutis, tiksliau — jo 
vadovas Petras Petrulis. Jų abie
jų suokalbio dėka vasario 27 d. ir 
28 d. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje ir turėsime to- 
;į, mūsuose gana retą koncertą. 
Premjerinei datai artėjant, užkal
biname čia to koncerto dirigen
tą ir pačios programos dalinin
ką kompozitorių Darių Lapinską.

— Kaip kilo idėja ir koks bu
vo pirmasis paskatas parašyti šio 
koncerto premjerinį Jūsų veikalą 
“II Vigilante dėl Mare”?

— Jūs kalbate apie “II Vigilan
te dėl Mare” kaip apie užbaigtą 
rašyti kūrinį. Jis dar nebaigtas ir 
nebus užbaigtas premjeros dieną, 
kaip kad nebus užbaigta ’ ir šį 
veikalą inspiravusi istorija, — is
torija žmogaus, patekusio tarpe 
dviejų didžiulių, asfaltą lyginan
čių ratų. Jiems buvo lengviau per
važiuoti per žmogų, negu bandy
ti vienas kitą sulyginti su žeme. 
Aš bandau atspėti, mano fanta
zija bando užlopyti nežinios spra
gas... Aš ieškau tiesos; kad neme
luočiau scenoje, aš ieškau faktų,

kad nemėginčiau švelnia muzika 
ką nors užtušuoti, aš vartau laik
raščių puslapius ir bandau atras
ti teisybę, kad mano veikėjai ne
būtų nebyliai...

— Kokiais instrumentais ir 
kaip vystote čia minimo veikalo 

j temą? Ar muzikon įpinate ir žo
dinį tekstą? Kokiomis muzikinė
mis sąvokomis aplamai apibūdin
tumėte šį memorialinį savo kūri
nį? (

— Sunku kalbėti techniško
mis sąvokomis, kai ši likiminė a- 
kimirka lyg atvira žaizda be at
vangos žvelgia mums į akis. 
Kiekvienas jo palytėjimas gali ją 
užkrėsti kuo nors konkrečiu. 
Aš norėčiau, kad šis veikalas 
praeitų neapčiuopiamas, kaip sap
nas. Tenesiklauso čia kas muzi
kos, nes ji nereikalinga; tenesiža- 
vi kas nors dekoracijom, nes jos 
gali atrodyti per puošnios; tene
siklauso kas nors žodžio, nes jis 
reikalingas tik melagiams. Nors 
visko čia bus — ir muzikos,, ir 
dainos, ir žodinio teksto, ir skaid
rių, ir filmų, ir dekoracijų, bet 
aš norėčiau, kad nieko. nebūtų, 
— Vien tik teatras, tamsa, tyla ir 
nebyliai aktoriai, dainininkai, or
kestras, dirigentas, savo depera- 
tiškais judesiais bandą pasiekti 
publikos širdis.

— Koncerte girdėsime ir M. K. 
Čiurlionio simfoninę poemą “Jū
rą”. Kodėl šį veikalą pasirinko
te ir kaip apskritai šią simfoninę 
poemą vertinate lietuviškosios ir 
pasaulinės muzikos plotmėje?

— Muzikos istorijoje yra kūrė
jų — milžinų, kurie savo origina
lumu — išradingumu, lyg stip
riom raumeningom rankom su
pila upės vagoje užtvanką, kad 
pakeltų vandens lygį, kad upėje 
galėtų mažos ir didelės žuvys lais
viau judėti. Upės vanduo kyla, 
milžinas, įtempęs visas savo jė
gas, dirba, kol vieną dieną plyš-

Darius Lapinskas

M. K. C.urlionis Jūros sonata. Finale.

ta jo didžiulė širdis. Iš pradžių 
pagarbi tyla, —bet netrukus be
kylantis upės vanduo perplėšia 
užtvanką pusiau, ir upės srovė nu
sineša su savim mažas ir dideles 
žuvis. Kai kurios jų išlieka, tai 
kurios išmetamos krantan. Belie
ka toje vietoje tik milžinas, lyg 
sala stūksoti. Deja, Čiurlionis — 
kompozitorius tokiu milžinu ne
buvo. Tačiau jo simfoninė poe
ma “Jūra” yra sklandžiai para
šyta, spalvingai instrumentuota, 
daug kūrybinės fantazijos, labai 

i intymus jūros pajutimas, atvaiz- 
i davimas lyg savo geriausios — 
vienintelės gyvenimo draugės.

— Teko nugirsti, kad šį kartą 
Čiurlionio “Jūros” atlikiman bus 
įjungtas ir baletas. Tokios didelės 
apimties muzikinio kūrinio in
terpretavimas dar ir šokiu mūsuo
se bus bene pirmakartinis atve
jis. Kodėl, Jūsų manymu, čia 
reikėjo to, apie ką, tur būt, pats 
Čiurlionis nė nesapnavo?

— Labai painus atsakymas į 
labai paprastą klausimą. Neži
nau nuo ko pradėti... Gal todėl 
pradėkime nuo sąvokų. Pirmiau
sia, Čiurlionio ‘Jūra’ vargu siųifo- 
ninė poema. To žanro simfoninis 
kūrinys turi savo siužetą, kaip, 
sakykime, R. Strausso simfoni
nė poema “Till Eulenspiegel”: 
“Kadaise gyveno Till Eulenspie- 
gėl...”iir taip toliau orkestras ga- 

(na vaizdžiai pailiustruoja jo gy

venimo nuotykius. “Jūroje” to
kio iliustratyvinio elemento nė
ra. Čia jūra — šėlstanti ar rami 
— sukelia autoriaus viduje vieno
kių ar kitokių jausmų, kuriuos 
jis bando muzikinėmis priemonė
mis išreikšti. Čia nesigirdi nei 
bandymo pamėgdžioti vėjo švil
pimo, nei bangų ošimo, nei... o 
kaipgi pamėgdžiosi, garsiniai i- 
liustruosi tylią jūrą? Gal kaip 
tik vaizdinis — audringos ar ra
mios jūros — elementas turėjo 
daug didesnės ir lemiamos įta
kos “Jūros” kūrime. Pažvelkime 
pavyzdžiui į garsųjį Čiurlionio pa
veikslą — “Jūros sonatos” trečią
ją dalį kurioje atvaizduota mil
žiniška banga, besiruošianti su
traiškyti mažus būrinius laive
lius, ir palyginkime ją su kūrinio 
pradžioje nuolatos besikartojan- 
jančiomis orkestrinėmis bango
mis. Neišpasakytas panašumas.
Kadangi Čiurlionio “Jūroje” gar

sinis jūros elementas jokios rolės 
nevaidina, tada mes galime pri
leisti, kad ir kitokios rūšies stip
rus pergyvenimas galėjo K. Čiur
lionį įkvėpti parašyti šią muziką. 
Tokioje prielaidoje ir kilo šio kū
rinio apipavidalinimo forma — 
ne baletu paversta simfoninė po
ema, bet šokio ir skaįdrių pagal
ba bandymas pajudinti Čiurlio
nio paveiksluose sustingusį jude
sį-

Ar tai bus pirmakartinis atve- 
1 jis? Manau, bet nežinau. Kodėl,

Jūsų manymu, Čiurlionis jau bū
tų nustojęs sapnuoti? Ar amžiny
bė yra be sapnų? O gal mudu a- 
bu tuo pačiu momentu, tą patį 
sapną sapnavome. Tik aš savo 
sapną, užmiršau ir dabar sakau: 
“Tai mano originali idėja.”

— Ir antrasis Jūsų pačių vei
kalas, šiame koncerte atliekamas 
“Infinitus VII”, taipgi bus jun
giamas su baletu. Tai, berods, y- 
ra piano, styginių ir mušamų
jų koncertas? Kodėl ir jam reikė
jo baleto?

— Modernaus šokio eroje vis
kas inspiruoja choreografą. Jam 
nebereikalingi visokie um-pa-pa 
ritmai, kurių dėka jis, pakėlęs šo
kėją į erdvę, galėtų publikai pa
demonstruoti kiek ilgai šis išsi
laikys. Apollo 14 laikais tai nieko 
neturėtų nustebinti. Šiandien Je- 
rome Robbins savo baletui “Si- 
lence” pasirenka tylą kaip muzi
kinį akompanimentą, Merce 
Cunningham pasikviečia John 
Cage, kad šokio metu paskaity
tų anekdotėlių, nuotykėlių iš ke
lionės po Ameriką ir atidarytų 
šampano bonką, kai išdžius bur
na bepasakojant. Ir tai, žinoma, 
visai neturint tikslo, kad bonkos 
atidarymas turėtų iššaukti kokį 
nors staigų šokėjų judesį. Jei cho
reografas R. Arve pasirinko ne 
tylą ar šampano bonką, bet ma
no koncertą pianinui, styginiams 
ir mušamiesiems kaip muzikinę 

(Nukelta j 2 psl.)



?”7 (7) DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA ’®? "fm va<?Ar5.- jysprj 13 d.

Prel. Aleksandras Dambrauskas esperantininkas
morkus simkus

Dr. L.L. Zamenhof’o sukurtos 
esperanto kalbos pirmieji vadovė
liai rusiškai, lenkiškai, vokiškai 
ir prancūziškai išleisti 1887 m.

Pirmasis esperanto kalbos va
dovėlis lietuviškai išleistas 1890 
m„ ji parašė kun. Al. Dambraus
kas.

Baltimorės Lietuvių tautiniam 
knygyne yra — Lingvo intema- 
cia de Dro. Esperanto Eldono li- 
tova. Mokintuve Terptautiszkos 
kalbos Dro. Esperanto. Prakalba, 
kalbomokslis, straipsniai dėl 
skaitimo, žodinas terptautiszkas- 
lietuviszkas ir lietuviszkas — 
terptautiszkas iszdave K.A. Dą- 
brauskas. Tilžėje 1908. Kasztu ir 
spaustuvėje J. Schoenke. Antras 
spaudimas. Nachdruck verboten! 
— Perspausti uždraustai Lemo- 
libro De lingvo intemacia por 
Litovoj eldonis P.A. Dombrovski 
60 pusi.

Iš prakalbos — “Klausimą ape 
terptautiszką kalbą pirmutinis 
pajudino Kun. Szleieris. Kalba, 
Szleierio išrasta (volapuekas), 
kaipo pirmas tame dalike bandi- 
mas, negalėjo būti pripažinta už 
terptautiszką jau tai dėl savo sun
kumo, jau tai dėl nepatogaus 
skambėjimo.”... visudidžiausį gar
są įgijo Dras Esperanto (Zamen- 
hofas), kuriam visugeriausei pasi
sekė iszriszti svarbią užduotį terp
tautiszkos kalbos”. (5 p.). Ant 
isžšimokinimo gramatikos tos kal
bos užtenka vienos adinos o viso 
žodino galima be vargo iszsimo- 
kinti per keliatą dienu.” (6 p.)

Toliau, prakalboje kun. Al. 
Dambrauskas išvardina, kad va
dovėliai ir žodynai jau išleisti 
(1890 m.): rusiškai, lenkiškai, 
bulgariškai, prancūziškai, itališ
kai, ispaniškai, portugališkai an
gliškai, vokiškai, švediškai, he- 
braiškai ir latviškai.

Gramatika ir taisyklės užima 
7 nedidelius puslapius (9-15 p.) 
Medžiaga skaitymui 15-24 psl. 
Esperantiškai-lietuviškas žodynas 
27-45 psl. Lietuviškai-esperantiš- 
kas žodynas 46-60 psl. Vadovė
lio trumpumas ne vieną galėjo 
sugundyti pradėti mokytis espe- 
rantiškai.

Prakalboje minima pirmoji 
tarptautinė kalba volapuekas bu
vo sukurta Austrijos kun. F. 
Schleyer 1880 m. Manoma, kad 
šios kalbos šalininkų 1889 m. bu
vo apie milijoną. Buvo trys kon
gresai. Kun. F. Schleyer nesuti
kus daryti kalboje bet- kokius pa
keitimus, reikalas žlugo.

Antrasis vadovėlis — Lingvo 
Intemacia Esperanto Lemolibro 
por Litovoj en 30 lecionoj. S. Ti
jūnaitis. Tarptaurinė kalba Espe
ranto. Vadovėlis lietuviams. (Pil
na gramatika su pavyzdžiais ir 
lavinimaisi, su jų lietuvišku ir 
esperantišku vertimu). Tiktai 30 
lekcijų. Redagavo ir prakalbą pri
dėjo kun. A. Dambrauskas Kau-

vėliai gali būti labai trumpučiai, 
į Toksai ir buvo mano išleistasis 
Tilžėje pas Schoenkę 1890 m. 
Nežiūrint į tai, jog ta kningelė ne 
galėjo platintis Lietuvoje dėl 
spaudos uždraudimo, ji vienok 
matomai, (VI psl.) tapo išpirkta, 
nes 1908 m. p. Schoenke, auto
riaus nesiklausęs, perspausdino 
ją antru atveju, palikdamas jo
je senovišką rašybą ir neištaisytas 
spaudos klaidas, o nuo savęs pri
dėdamas pasargą: “Nachdruck 
Verboten”—perspauzdinėti už
drausta. Galime drąsiai užtikrin
ti p. Schoenkę, jog ant jo “teisių” 
nieks nesikėsins. Šiandieną, po 22 
metų, žymiai yra pažengę tiek 
lietuvystė, tiek esperantizmas.
Lietuviška kalba turi jau savo 

žymiai patobulintą rašybą, o Es
peranto kalba netik vakarų Eu
ropoje, bet ir pas mus įgijo jau 
tokias-pat teises, kaip ir kitos sve
timos kalbos.” (VII psl.)

Trisdešimtoje pamokoje patal
pintas kun. Al. Dambrausko laiš
kas rašytas iš Kauno, 1901 m. 
gruodžio mėn. 7 d., L. de Beau- 
front’ui. (esperantiškai 139 psl.)

Ištrauka: "... anot jusu garsaus 
tautiečio E. Heilo — “le diab- 
le ėst celui qui s‘est separė et ce- 
lui qui separe” (velnias yra tas, 
kursai atsiskyrė, ir tas, kursai, ki
tus atskiria) — todėl kiekvienas 
veikiąs dėl žmonių susiartinimo 
ir susivienijimo, be abejonės, dir
ba darbą Dievišką, krikščionišką 

l ir labai moralį.
Vienos tarptautinės kalbos rei

kalingumas auga dabartiniu lai
ku kasdieną. Kaipo to reikalavi
mo pavyzdį, čionai parodysiu tik 
vieną faktą, gal nevisai Francijo- 
je žinomą. Garsus rusų metere- 
ologas p. Demčinskis išrado tikrą 
mokslišką teoriją, duodančią galė
jimą priešpasakyti busimą orą 
kiekvienai vietai ant žemės ir vi
sų mėnesiu pirmiau. Išmėginęs, 
kad jo teorija duoda gerus rezul
tatus, jisai inkurė tarptautinį 
laikraštį “Climat”, kuriame jis 
duoda: 1) visam mėnesiui pir
miau temperatūros ir atmosferos 
slėgimo kreivąsias daugeliui Eu
ropos ir Amerikos miestų ir 2) 
straipsnius, aiškinančius įvairius 
metereologiškus klausimus. Geo
metriškoji kreivųjų (linijų) kalba 
visiems mokslininkams yra su
prantama, ir todėl kreivųjų pai- 
šinys yra visiems vienas. Bet 
straipsniai, įvairiataučių moksli
ninkų parašyti, leidėjui duoda ai
bę nenaudingo darbo.

Kad padaryti savo laikraštį nors 
klek tarptautiniu, p. Demčinskis 
padalino puslapį į penkius stul
pelius ir kiekviename stulpelyje 
duoda tą-patį straipsnį keturio
mis įvairiomis kalbomis, būtent:

rusiška, franeuziška, angliška ir j jara episkopeca jubileo de Lia 
vokiška. Kas nemato, kiek tasai sankteco la papo Leono XIII-a. 
laikraštis ir jo skaitytojas laimė- Gioacchino Pecci, nuo 1878 
tų, jeigu jis butu leidžiamas vie- m. popiežius Leonas XIII buvo 
na tarptautine kalba?” (205 psl.) , konsekruotas arkivyskupu 1843 

1907 m. Couturat ir de Beau- m. Auksinio jubiliejaus proga, 
front sukūrė, jų pavadintą, su- 1893 m. prel. Al. Dambrauskas 
prastintą esperanto kalbą. Espe-j parašė “Esu! Estu!” Po šio kuri- 
rantininkams pasipriešinus pava- ’ nio seka “La Diadoro” ir trečias 
dinimą pakeitė į “Ido (atžala). “Dank’Al!..”
Esperanto kalbos ir Ido pakai- “Draugija” 1909 m. gruodžio

- . j
Prel Aleksandras Dambrauskas — Adomas Jakštas p rmąisia s nepriklau
somybės metais.

talų buvo sukurta virš 50, bet gy
venime jie neprigijo.

Vadovėlyje patalpintas “Him
no de Katolikoj Esperantistoj” pa
rašytas kun. Al. Dambrausko 19 
05 m. gegužės mėn. 6 d. (156- 
157 psl.)

Trečiasis -— Vadovėlis Esperan 
to Kalbos. Lemolibro de Espe
ranto por Litovoj. Sutaisė — ver- 
kis Kazimieras Vidikauskas. Iš
leido — Eldonis Mikolas Palta- 
vičia, Worcester, Mass. Albinas 
Trečiokas, Nevvark, N.J. Kaina— 
prezo I dolaro. Spaustuvė — Pra
sėjo Mikolas Patanavičia 15 Mill- 
bury Street Wo/cester, Mass. 19 
18 metuose. 170 pusi., klaidų pa
taisymas ir priedas 4 psl.

Siame vadovėlyje patalpinta 
prel. Al. Dambrausko poezijps 
espeVantiškai. (118-121 psl.) “Es
tu! Estu!” Šio kūrinio pabaigo
je paaiškinimas — La versajo 
“Estu Estu!” estas verkita en ja
vo I893-a je l’okazo de kvindek-

mėn. Nr. 36 plačiai aprašoma 
(377-386 pusi.) katalikų dalyva
vimas penktame tarptautiniame 
esperantininkų kongrese Barcelo- 
noje, 1909 m. rugsėjo mėn. 4-10 
dienomis. Čia paminėta, kad pir
masis tarptautinis esperantininkų 
kongresas įvyko 1905 m. Prancū
zijoje Boulogne sur Mer. 1908 
m. toks kongresas buvo Vokieti
joje, Dresdene. Į Barceloną su
važiavo apie 1400 esperantinin
kų. Straipsnyje nurodyta, kad ži
nios apie katalikų esperantinin
kų veiklą Barcelonos kongrese 
imta iš “Espero Katolika” nr. 59 
(1909 m.)

Kongreso metu, antrame kata
likų sekcijos susirinkime buvo 
perskaitytas ilgas kun. AI. Dam
brausko laiškas iš Kauno.

Ištraukos iš laiško. “Gerbiamie
ji vienaminčiai Esperante ir bran 
gus broliai Kristuje. Negalėdamas 
iš tolimos Lietuvos atvykti Bar- 
celonon...”

P

Toliau kongresą pavadina tarp- 
tautiškos brolystės švente.

“Taip vadindamas šį Kongre
są, manau, gerbiamieji klausyto
jai, nei pats neklystus nei svei
kų neklaidinąs. Nes pirm negu 
mės tapom esperantistais, jau bu
vom tikrais broliais, kaipo turin
tieji gerbtiname Popiežiaus asme
nyje bendrą tėvą, o mūsų kata
likų Bažnyčioje meilingąją moty- 
ną; betgi ši mūsų pirmykščioji 
brolystė nebuvo tobula, nes pri
gulėdami prie įvairių tautų ir kal
bėdami įvairiomis kalbomis, mės 
negalėjom vins kito suprasti. Mes 
buvom broliai, bet tarsi neby
liai.”

Esperanto kalbos dėka “galim 
brolystės ribas praplėsti nuo mū
sų tautos iki visai žmonijai”.

“Vartodami tą dailią kalbą, 
mes jau nebe teoretiškai, bet ir 
praktiškai galime priešais senovi
nį pagoniška principą homo ho- 
mini lupus pastatyti kitą tikrai 
krikščioniškąjį: homo homini, na
rio nationi frater.” (Draugija Nr. 
36, 379 p.)

"... katalikai negalim juk žiū
rėti į Esperanto kalbą kaip į žin- 
geidų žaislą ar kokį malonų spor
tą. Esperanto kalba turi tapti 
mums vienu iš svarbiausių įran
kių Dievo karalystei ant žemės 
sustiprinti ir Dievo tiesai tarp 
žmonių praplatinti.”

“Dabar metas jau pažinti, jog 
mės turime taipogi bendrus lai
kinius ir materialinius reikalus, 
ir sutverti tam 'tikrą organizaci
ją, kuri jais rūpintųs. Ar ji va
dinsis “tarptautiškoji katalikų es- 
perantistų sąjunga” ar kaip ki- i 
taip, tai nesvarbu. Svarbu vien 
tai, idant mės katalikai turėdami 
Bažnyčioje įstaigą, ginančią, mū
sų dvasiškus ir amžinus reikalus, 
turėtumėm taipogi ir antrą orga
nizaciją, kuri pradėtų rūpinties 
mūsų laikinais ir žemiškais inte
resais... jaučiu tokios įstaigos bū
tinumą ir neatidėtiną reikalingu
mą. Ir būsiu tikrai laimingas, jei 
Tamstos, gerbiamieji kongresinin 
kai, ją apsvarstysite, aptarsite ir 
įsteigsite.” (380 psl.)

Laišką skaitęs p. Colas nuo sa
vęs pasakė, kad numatomo steig
ti susivienijimo programa pilnai 
išreikšta laiške. Pasiūlyta katali
kų esperantininkų susivienijimui 
duoti vardą “Katolika Unuig’o 
Esperantista”. Po to, susirinki
mas vienbalsiai priėmė katalikų 
esperantininkų susivienijimo įsta
tus.

Minėtas laiškas buvo atspaus-! 
dintas — “Espero Katolika” Nr. ’ 
58 (1909 m.) A. Dombrovski: 
Letero ai katalikaj Kongresaooj.

Kun. Al. Dambrauskas, savo 
veikla tarptautinėje esperanti
ninkų plotmėje, prisidėjo katali
kų esperantininkų susivienijimą 
steigiant.

“Šaltinis” No. 20. Seinai, ge
gužės 24 (11) d. 1910 m. Metai 
V. Iliustruotas Lietuvių Krikščio
nių-Demokratų savaitraštis.

Šiame numeryje yra S. Tijū- 
(Nukelta į 5 psl.).

Kentir^ė, ’Pou-uMiįy
(Atkelta iš 1 psl.) 

Barono, Katiliškio, Landsbergio 
ir kt. romanai. Gi kad ir 
šiandien argi būtų pilnas lie
tuvių tautos kūrybinio veido por
tretas be Galdiko, Petravičiaus, 
Vizgirdos, Valiaus, Rato, Jonyno, 
O. Virkau, Elskaus ir kitų dailės 
darbų, be A. Škėmos, Landsber
gio, K. Ostrausko, A. Kairio dra
mų, be kompozitoriaus D. La
pinsko novatoriškų užmojų. Visi sau palaimintos ramybės, 
jie jau šiandien ne vien tik pa-1 k. brd.

i pildo čionykštį tautos kūrybinį lo
bį, bet ne kartą aidu atsišaukia 
ir okupuotos Lietuvos kultūrinia
me gyvenime. Tad kratykimės dar 
per anksti okupanto mums įkal
bamų menkavertiškumo komplek
sų. Savo rankose turime patį di
džiausią tikrosios kū”ybos pagrin
dą — laisvę. Ir kol jos neturės visa 
lietuvių tauta, ne tik politikas, bet 
ir kultūrininkas negali įsikalbėti

0R C. K. BOBELIS
’ n katu ir šlapumo Teki

Chirurcija

(ei 695-0538 iClgln
125 N’<> Ijhert. Mrw 

l.mf. 15 Eliri>- illinoi

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

Tel ofiso HE 4-5HBI rez. 388-2231

OR. PETER T BRAZIS
■ YDYTOJAS LK CHIRURGĄ

2434 VVest lįst Streel
i pirm ketv 

penkt 1-F*
Vai i 
antr., 
■maltai u».

i iki 7 popiet 
treč ir Ae£1 tik

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perSmf

OR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Stree'
TEL. oll 0-2100 

pagal susitarimą: Pirmad. 
1—4 Ir 7—C 

10-4:

vai 
*<etv 
rad

Ii 
9: antrad. Ir penk 

šeštad 10-2 vai.

>fs. 735-4477. Rez. PR 8-0900

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
1RAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 
SPECIALVllfi VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
(7I*oh Ir Campbell Avė. kamim.*) 

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

Ir 4—8 p p ŠeAtad. 9 v. r. Iki 12 a
r.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviška
2618 VV. 71st St. — Tel. 787-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
“<ontact llnses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097 

I. Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta

Rez. Tel. GI 8-0873

0R. W. M. EISIN EISINAS
Akušerija Ir moterų ilgos 

Ginekologinė Clirurgija
6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą, Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų - rezid. — PRospeet 8-9O8I

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A 

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad.. antrad., ketvlrt. Ir penkt
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

I

Ofs PO 7-6000 Rez. GA 3-727>-

DR A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p ir b
iki 8 vai Trečlad. kr Sefttad uždar>ta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So 49th Court, Cicero 
/ai kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
r šeštad tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

specialybe

5540 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Skambint 585-2525
Teist veikia 24 vai.

Telef. - 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

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

I* 
Ir

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 787-2290; ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 VVest 63rd St.

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

Ofiso tel. 776-2880; Kez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REliance 6-41 le 
Rez. Glto.elhill A-O8I7

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v 
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai 
ir vakarais pagal susitarimą

va 
vak
P P

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst street 

Telefonas 925-8290
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—11 
ryto. 2 Iki 8 vai. vak. Šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. Ir Sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099.

no Esperantininkų Draugijos vi- 
ce-pirmininkas. Šv. Kazimiero 
Draugijos leidinys No. 116. Lau
kaičio ir B-vės spaustuvė. Sei
nai. 1912. Kaina 1 Rub. I-VIII 
pusk, 208 pusk; ir 2 psl. svar
besnį klaidų pataisymas.

Iš prakalbos — “Esperanto žo- 
dynan įdėta vien tik žodžių šak
nis, paimtos iš plačiausiai varto
jamų Europos kalbų—latiniškos, 
francūziškos, vokiškos ir kitų. 
Kėlios yra net lietuviškos. Šak
nis imta gyvai arba su mažytė
mis permainomis, taip jog tuojau 
matyt, iš kokios kalbos jos sko
linta ir ką jos reiškia... Žinant 16 
taisyklių, žinome jau visą Espe
ranto kalbos gramatiką, o iš kiek
vienos šaknies su pagalba tų tai
syklių ir keliolikos sufiksų gali
ma patiems prisidirbti daugybę 
reikalingų žodžių, nereikalaujant 
jų atmintinai mokytis, kaip tai ki
tose kalbose kad yra.

Pertat Esperanto kalbos vado-

Pokalbis su kompozitorium Darium Lapinsku
(Atkelta iš 1 psl.) 

medžiagą savo fantazijos šokiniu 
judesiu įforminimui, tai aš nega
lėjau nei patarti, nei pritarti. 
Tai buvo jo privilegija.

— Vyriausias amžiumi kon
certo programos dalykas bus Pon- 
chieli operos “II Lituani” (Lietu
viai) uvertiūra. Ar ją pasirinko
te dėl lietuviškojo vardo, ar ji ir 
kuriuo kitu, grynai muzikiniu, 
pobūdžiu buvo šiam koncertui 
paranki?

— Bendrai kalbant apie uver
tiūros paskirtį spektaklyje, pir
miausia reiktų paminėti jos in
formacini pobūdį — publika su
pažindinama su melodijomis, mo
tyvais, ritmais, kurie vėliau ope
ros eigoje yra išsamiau naudo
janti ir vystomi; toliau nuotaikos

sukūrimą, prieš atsidarant už- tarnas būtų šia proga ir lietuviš- 
dangai, kad nei vienam nereiktų j ’ 
spėlioti,, kaip priimti operą — ■ 
rimtai ar linksmai (o tai gan 
dažnai gali tapti problema); na 

I ir galų gale jos paprasčiausią u- 
vertiūros funkciją — susirinku- 

įsioS publikos nutildymą. Kadan-i 
gi šia proga nesiryžtame pastaty
ti visos operos “I Lituani” (o tai 
reikėtų kada nors padaryti), tai 
pirmieji du atvejai atkrenta. Be
lieka tik trečiasis atvejis, kuris ta
čiau čia neturėtų būti vienintele 
priežastimi uvertiūros įtraukimui 
į vakaro programą. Tad pami
nėkime dar keletą:'patrauklus, i- 
tališkai sentimentalus Ponchiel
li melodingumas pirmoje lėtoje 
operos dalyje ir trenksminga, gu
viu ritmu pasižyminti antroji Al- 
legro dalis. Žinoma labai supran-

i kas smalsumas — kaip pavaiz- 
’ davo ar įsivaizdavo Ponchielli 
muš. Viena galiu tik pasakyti — 
nebandykite uvertiūroje ieškoti 
kur nors paslėptų ar pakeistų lie
tuviškų melodijų, — jų nėra. Ita
lai mėgsta savo mėlyną dangų ir 
neįsivaizduoja, kad žmonės ki
taip ir galėtų gyventi. Tad ir 
Ponchielli muzika šiame kūriny
je yra tiek lietuviška, kiek Verdi 
muzika yra egiptietiška “Aido
je”

— Aplamai, ko mūsų publika 
turėtų iš šio koncerto laukti ir 
ko nelaukti?

— Kas link publikos, tai lin
kėčiau jai sulaukti iš spektaklio 
to, ko nesitikėjo, ir nesulaukti to, 
ko tikėjosi.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINlUb 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—S v 
rak. fieštadtentais 10—1 vai. Trečlad 
išdaryta . Ligoniai priimami susitaru' 

OfĮso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. WAIbrook 5-&O76

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravford 
Medical Building) Tei. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatslilepia akambllti 874-8012.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03 rd Stree.
Kampas 68-čioe Ir Callfornu. 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
fieitadlenlats 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street

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

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas 

Bendra praktika ir moterų ligoo 
Ofisas Ir rez. 2052 

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

W. 59th St

antr., treč. ir

Of

DR. IRENA KURAS 
Gydytoja ir chirurge 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7150 South Western Avenue 
antrad., kevlrt. Ir penkt 

p. ir nuc 
vakare. Trečlad, nuo 

vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. teL 239-2919

Tel. HE 4-2123. Nainy OI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

•lrmad.,
įuo 11 vai. Iki 1 vai. p. 

4—8 vai.
11

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. I5th Street, Cicero

Kasdien — 3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštad lenlaiB 12 iki 4 popiet.

Tel. PRospeet B-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Valx pirm., antrad.. ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

tr kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 8-0440, rez. HE 4-3150

OR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest
Vai.: 2 Iki 4 v.
Treč. Ir SoAtad

71st Street
p. ir 7 iki 8 v. v 

pagal susitarimą

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Tel. HEmlock 6-8545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal aualtarima

I

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 707-2141 Namų 030-4850

Vai.' pirmad., antrad., penktad. 1,4 
Ir. .6,2 v V ketvrt. 6-8 v. vakaro 
fiefitadiejilale 11-1 vai sopiai.
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ŽMOGŲ GAIVINANTIS RŪPESTIS
J. flugustaitytės - Vaičiūnienės naują poezijos knygą skaitant

Paukščiai čiulba prieš rytą

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, RŪ
PESTIS. Bleido J. Karvelio Prekybos 
namai Chicagoje 1970 metais. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė, Chicagoje. 
Rinkinys 130 psl., kaina $3.50, gauna
mas “Drauge”.

Skaityti naują J. Augustaitytės - 
Vaičiūnienės knygą man yra be
veik tas pat lyg grįžčiau į savo 
gimtąjį kraštą, į Vilkaviškio ap
skritį, į tą mielą Sūduvos Paprū
se, apie kurią Antanas Vaičiulai
tis knygoje “Lietuvių literatū
ra svetur” sako, kad “vienas jos 
lygumų šonas remiasi į mėlyną 
kalvų grandį, už kurios tyvuliuo
ja didysis Vištyčio ežeras, o dar 
kiek už jo yra Donelaičio Tol
minkiemis. Iš kitos pusės pora ne
didelių Vniškų — ir visur derlin
gi javų laukai”. Tai pietvakari
nis Lietuvos kampas, kuris nuo 
pat tautinio atgimimo pradžio- 
tiek daug lietuvių tautai yra da 
vęs, bet šiaip visokeriopo dėme
sio prasme vis būdavo daugelio 
savotiškai primirštas, nerek
lamuojamas ir pats nesigarsinan- 
tis. Sakysim, raštų pasaulyje 
Aukštaičių žemę patraukliom 
spalvom savo “Vaduvų krašte” 
išpuošė Vaižgantas, Dainavą he
rojiška ir romantiška padarė Krė
vė, o Vaičiūnienės gimtasis Sūdu
vos kampas, nors davė Lietuvai ir 
Basanavičių ir Vincą Kudirką, 
bet kai jiedu buvo ne fantazijos, 
o daugiau pozityvaus darbo dak
tarai, tai ir tėviškei vaivorykštinio 
drabužio savo raštuose nepasiu
vo.

Prisipažinsiu, kad tokios savo 
tėviškės ilgai nevertinau ir aš 
pats. Kasdienybėje išgyventa, ji 
man ilgai ir atrodė taipgi gana 
kasdieniška. Knygų įkalbėtas, vis 
tikėjau, kad niekur nėra tiek mis
tiškos amžių glūdumos kaip Va
duvų krašte — Aukštaičiuos, vis 
atrodė, jog niekur taip gražiai 
merginos negali dainuoti kaip to
je Krėvės Dainavoje. Ir akis čia I 
man prakrapštę tik vėliau, jau, 
Vilniaus universite, žemaiti; i 
bajoras prof. Mykolas Biržiška 
dėstydamas’ mums tautosakos rin
kimo istoriją. Labai nustebau, 
išgirdęs, kad pačios gražiausios 
pačios melodingiausios ir seniau
sios mūsų dainos yra kaip tik 
randamos šioje pietvakarinėje 
Lietuvos dalyje. Net ir užrašy 
tųjų dainų kiekiu, ši Paprūsė

. KAZYS BRADŪNAS

pralenkia gimtąsias Krėvės ir 
Vaižganto apylinkes. Tada jau 
pamačiau, kad ir Pajavonio, Al
vito ir Bartininkų kalvos ir pi
liakalniai nemažiau mistiški, ne
mažiau žavingos gūdumos pilni, 
kaip Vaižganto ar Krėvės apra
šytieji. O ir Vilakaviškio. apylin
kių žmonės nėra iš kelmo spirti 
— yra mums taip reikalingi rea
listai romantikai, besišvaistą ne
išsemiamais savo šnektos lobiais.

Viena iš tokių yra taipgi ra
šytoja J. Augustaitytė - Vaičiū
nienė, gimusi pačiame Vilkaviš
kio apskrities viduryje, Mažučių 
kaime. Jau nemažai knygų išlei
dusiai poetei pernai liepos 28 d. 
kaip tik suėjo 75 metai. Pras
mingiausiai rašytojos gražią am
žiaus sukaktį paminėjo čikagietis 
Jonas Karvelis, išleisdamas čia 
minimą, naują jos eilėraščių rin
kini “Rūpestis”, kai tuo tarpu mū 

iktoias Vizgirda Vilnius (aliejus)

sų spauda ir organizuotoji visuo
menė pro šį poetės jubiliejų pra
ėjo beveik negirdomis. Tiesa, mū
suose neretai jau pasigirsta bal
sų prieš visokius, oficialiai mini
mus, jubiliejus,- kurių, žmonių 
poreikiams smulkėjant, kažkaip 
vis atsiranda daugiau ir daugiau. 
Bet tai pasisakoma labiausiai 
pieš tuščiavidurių sukakčių mi
nėjimus, minėjimus vien dėl to, 
kad tiek ir tiek metų išgyventa, 
vi iškai užmirštant prasmingiau

si lokių minėjimų pagrindą: 
kaip išgyventa.

Gi J. Vaičiūnienės 75 metij am
žiaus jubiliejinis pagrindas yra 
penkios poezijos knygos, užtikri
nusios autorei savitą veidą spal- 
vinganie mūsų poezijos ekrane.

* *

Kai dažnai yra manoma, jog 
geriausius savo eilėraščius poe
tai parašo pačioje savo jaunys-

, tėję, tai Vaičiūnienė kaip tik at
virkščiai. Beveik kiekviena jos 
nauja knyga vis būdavo geresnė 

i už ankstesnę, tiek tikslesniu savo-* 
■ jo žodyno atradimu, tiek poeti- 
i nio įvaizdžio detalės šviežumu, I 
tiek tuo kažkokiu likiminės lietu-j 

i viškos buities šakų kartumu. Y- i 
pač ryškus poetės augimas leng-

I vai pastebimas pastarosiose jos I 
knygose. Apie tai poetės gimtinės 
artimas kaimynas Antanas Vai
čiulaitis, aptardamas išeivijos po
eziją minėtoje knygoje “Lietuvių 

Į literatūra svetur”, vėl taip sako: 
“J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 
savo naujojoje lyrikoje pasirodė 
erdvaus mosto, į kurį susibėga

; senovė, dabartinė šalies gėla, ko- i 
ne kosminiai regėjimai ir kaž-j 
koks me gautinis lakumas. Ypač 
įdomūs ir plastiški jos poezijos 
vaizdai, tarpais atliepiu bemaž 

, surrealisliniu išradingumu”. Tai, 
ką rašė Vaičiulaitis apie poetę 
1967 metais, juo labiau tinka šie
met, kai turime po ranka ir pa
čią naujausią jos rinkinį “Rūpės-, 
U • j

(Nukelta j 4 pusi.)

Poe'S J. Augustaitytė-Vaičiūnienp pokario pietai s Vo
kietijoje.

J. AUGUSTAITYTE - VAIČIŪNIENĖ

VILNIUS

Nereik ii jo statyt iš naujo,
Tik pavartyt senus 'storjos lapus:
Iš meno, geležies ir kraujo
Jo ve das išraiškingai prakalbus...

Epochiniais nama s ir bokštais,
Su kryžiais, su žalčiais, saulutėmis juose,
Su vyskupų, karalių sostais,
Vaidilų kankinių mirtim drąsia.

Su moterim Ievom, Ma.rijom,
SkPraukus orais ir surišus oms kelius,
Kai gimdė laisvėm ii vergijom •— 
Šventuosius dangui, žemei karalius.

Su d enų v'eškel a's ilgaisiais,
Su pokyliais, sva giom vasarėm naktimis,
Su vakarų kultūros valsais,
Pietį; gėlėm ir šiaurės žiemomis.

Su mūruose patrankų tūtom —
Budriom akim, Jangų langeliais apskrita s,
Su žolinėm, verbom ir rūtom,
Su katedrose aukurais šventais.

Su paimtuos suspaustais turtais,
Su požemiuose megančais šarvuos kariais, — 
Kaj-das su l'kimn sudurta s, — 
Belaukiančiais, kada kovon išleis.

ū.i vėliavom poetų Skargų,
Neštom per vandenį r nuometus liepsnų.
Per garbės gaudesį atvangų,
Per pusnį, spindesį šviesos sparnų.

Dabar, kai legenda kilnioji
Po pelenais sudegintos aukos gyva,

Tu laisvas grandines kilnoji, 
Žydėdamas pro sniegą alyva.

Pažinę tavo būdo dydį,
Kryžiuočiai, lenkai, rusai, polovcai, gudai...
Jie tavęs Lietuvai pavydi, 
Nes niekados garbės nepraradai.

Savo krauju maitindamasis,
Grumtynių ištverme į pergale grįžtąs, 
Tu pelikanas Lietuvos gyvasis
Ir, atidavęs kraują, nemirštąs.

SKUNDAS ŠV. KAZIMIERUI

Išeiki nors dabar iš aukšto tėvo dvaro,
Kai žemė klaidžioja, sapnuodama baisius sapnus: 
Prieš tave juodos angos atsidaro,
Girdi- kaip verkia paliktus žmogus.

Ne duonos verkia, klaikumą apsikabinęs;
Šviesos j s verkia, pavogtų, kaip deimantai, akių, 
Sugniaužę kumščius, trankiai ženg'a minios, 
Sumindamos lizdus dirvonų vyturių.

Kaip akmenys be sparno, jie tau neša skundą, 
Į drobę įrašytą tau pažįstamos spalvos:
Be laiko vaisiai rausta, lapai runda
Nuo šaldančiojo riksmo saulės negyvos.

O mes apakę, tarsi Izaokas rašto švento,
Savo teises parduodam nepažįstamos genties 

vaikam, 
Kurie ant Nemuno, Šešupės kranto
Žeberklus tiesia pas.metusiem laikam.

Mūs rankos surištos negal pakilt į aukštį — 
Klausyki skundo pilkarūbių vyturių.
Sparnais bespalviais jie neliauja skliausti 
Padanges tarp laisvųjų vėjų keturių.

Tai atlankyki mus plačiu karaliaus mostu! 
Pažaisk šaligatvy karūnos perlais su vaikais: 
Kai pamotė jų galvutes paglosto,
Jie miršta, ka p drugiai, suvynioti šilkais.

RYTO ČIULBESYS

Paukščiai čiulba prieš rytą, negalvodami nieko: 
Jie nujaučia, kad grįžta d.ena.
Aš nenoriu pabusti iš sapno, pakilti iš m ėgo,
Aš tik noriu gyventi viena.

Aš tik noriu išnykti po dienojančiu langu, 
Apkaišytu skundu ir malda,
Ir užmerktam akim įs s urbti į tėviškės dangų, 
Nebuvojus jame niekada.

Jo melsvėjančių pievų sietuvomis pareiti
Be brydės, nenukrėfus rasos, , 
Pnmtyti, kokį mano seserys audžiasi kraitį 
Prie žvaigždžių, prie mėnulio šviesos, .—

Kok'am šaldančiam aukšty mano broliai nakvoja, 
Pasivertę ra bais sakalais,
Kokie plyštantys skardžiai j'em kelią grumtynių 

pastoja 
Kovoje su mirties angelais!

Kai į prarają griūva be garbės ir be karsto
Sus daužius uola su uola,
Šv esylų nut ūkusius spindul us audeklan varsto 
Naktimis adatėlė plona.

(Iš naujo rinkinio "Rūpesti s”, kurį 

išleido J. Karvelis 1970 m. Chicagoje)

Kaštanas
DANUTE BRAZYTE - BINBOKIENE

Visą dieną riedėjome nesapnuotai plokš
čia, bekrašte lyguma, kurios viduriu buvo 
nutiestas kelias, preciziškai tiesus lyg įgudu
sios siuvėjos nusiūta siūlė. Kelias buvo be
veik tuščias, nes šiuo metų laiku nedaug kelei
vių pasitaikė, todėl, po ilgesnio važiavimo, 
pradėjome beveik būkštauti, kad mūsų auto
mobilis nejuda, o esame sustingę kažkokioje 
negyvenamoje planetoje, kurios vienintelė gy
vybė — mes, keturi nuvargę pakeleiviai.

Lyguma tęsėsi ir tęsėsi be galo, be krašto. 
Nors ir kažkaip stengėmės, akimis niekaip ne
galėjome pasiekti horizonto, kur svaiginan
čiai mėlynas dangus turėjo pagaliau priglausti 
banguojančią preriją. Nebuvo jokio pakilimo, 
medžio ar krūmokšnio, į kurį, žvilgsniu atsirė
mę, būtume galėję išmatuoti kelionės progre
są. Visas gamtovaizdis atrodė lyg nemokšos 
dailininko nutapytas paveikslas, kuriame jis 
nudažė visą žemę rusvos, išdegusios, sudžiūvu- 
slos žolės spalva, o padangę taip žydriai, net 
akys raibo bežiūrint.

Labiausiai mes pasigedome medžių. Jie bu
vo kasdieninė, neatskiriama mūsų gyuer.imo 

dalis, todėl, pirmą kartą atsidūrę vietovėje, 
kur nebuvo jokio medžio', negalėjome apsi
prasti ir nuvyti kažkokį, nesuprantamą ilgesį 
ar graudumą. Tą jautė net vaikai, kurie pra
džioje taip džiaugsmingai gėrėjosi keistuoju 
gamtovaizdžiu, bet pagaliau ėmė nuobodžiau
ti ir murmėti.

Retkarčiais pravažiuodavom vieną kitą gy
vulių augintojų sodybą, tačiau ir čia nebuvo 
nė mažiausios medžių užuovėjos. Trobesiai sto
vėjo susigūžę laukų platybėje, taip gėdingai 
nuogi, saulės, vėjo ir lietaus nublukinti.

— Mes lyg vandenyno vidury, — pastebė
jo vyresnysis sūnus nusižiovaudamas, — Vi
sur lygu, niekas vaizdo neužstoja.

— Galima tris dienas į priekį matyti,— 
išsprūdo man keistas palyginimas.

— Tris dienas į priekį! — nusikvatojo a- 
bu vaikai. — Ar galima matyti šeštadienį?

— Jeigu labai atidžiai žiūrėtumėt!
— Aš galiui — linksmai pasigyrė jau

nesnysis. — Aš galiu matyti tris saulėtekius.
—Nieko tu nematai! — suniekino jo bro

lis. — Tu net nematai antilopių pulkelio pa
kelėje.

— Matau, matau! — visai ne į tą kelio 
pusę žiūrėdamas, atšovė mažasis. — Aš jas 
seniai matau. Daug anksčiau už tave!

Net tokia nekalta tema buvo beįskelianti 
naują ginčų gaisrą nuobodžiaujančių vaikų 
tarpe, bet aš tingėjau juos sudrausti.

— Sustosime už penkių mylių, — staiga 
prabilo, vairuojantis automobilį, mano vyras. 
— Žemėlapis rodė miesteliuką. Gal rasime ko

kią užkandinę ar bent krautuvėlę ledų nusi
pirkti.

Vaikai nustojo erzintis ir pradėjo dairytis 
miestelio.

Jis buvo beveik ir kaimo vardo nevertas. 
Keletas pilkų, apdulėjusių pastatų, nublukusi 
vėliava prie pašto įstaigos, benzino stotis su, 
tur būt, senoviškiausia pasaulyje pumpa ir 
krautuvėlė dviejų kelių sankryžos kampe. Pro 
namus tiesėsi mediniai šaligatviai, prie pašto 
ir krautuvės buvo stulpeliai arkliams pririšti, 
ir visas vaizdas atrodė tarytum iškirptas iš 
kurio nors kaubojiško filmo. O kai kelio už
sisukime pasirodė raitas vyras su plačiabry
le skrybėle, abu vaikai negalėjo nustygti vię- 
toje iš džiaugsmo, k

Užėjome į krautuvėlę, kurios langas buvo 
perkrautas indėnų rankdarbiais, o virš durų 
piktai šiepėsi kalnų liūto galva.

Pirkėjų beveik nebuvo. Krautuvės savinin
kas, perdžiūvęs ir pageltęs lyg prerijų žolė, 
mielai rodė savo prekes, stengdamasis kiek ga
lima ilgiau mus užlaikyti. Išeiti nė neskubė
jome. Buvo malonu pamiklinti kojas, pakalbė
ti ir stebėti vietinius gyventojus, kurie užklys
davo vidun. Jie mus apžiūrėjo, nemažiau do
mėdamiesi, ypač išgirdę kalbant lietuviškai. 
Tokios kalbos niekas tikrai nebuvo čia girdė
jęs.

Vaikams tas dėmesys taip patiko, kad abu 
čiauškėjo lietuviškai, garsiai tardami žodžius 
ir pasididžiuodami savo mokėjimu. Jų pokal
biu labiausiai susidomėjo vidutinio amžiaus 
indėną, apvaliu lyg saulėgrąžos žiedas veidu 

ir melsvai juodais plaukais, supintais į dvi 
plonas kasytes, kurių galus svėrė didžiausi 
raudonų siūlų kutosai. Indėnė tyrinėjo mūsų 
veidus juodomis tarsi bežvaigždė naktis aki
mis ir godžiai gaudė kiekvieno žodžio skam
bėjimą. To tyrinėjančio žvilgsnio paliesti, vai
kai pasislinko arčiau mūsų ir ėmė dairytis į 
duris.

— Baikite rinktis pirkinius, — paragino 
juos tėvas. — Turime dar ilgą kelionę prieš 
akis.

Pamačiusi, kad ruošiamės išeiti, indėnė 
pasitaisė margą prijuostę, tvirčiau suspaudė lai
komos pintinės lanką ir žengė artyn.

— Labas rytas, po velnių! — droviai pa
sakė, patraukdama mane už rankovės.

— Tėte, ji lietuviškai šneka! — suriko 
jaunesnysis sūnus ir prisigrūdo artyn.

— Labas rytas, labas rytasl — kartojo in
dėnė, pirštais tvirtai sučiupusi mano bliuske- 
lės rankovę, tarsi bijodama, kad nepabėgčiau.

— Labas rytas, — pagaliau įstengiau at
sakyti.

— Aš nežinojau, kad Dakotos indėnai kal
ba lietuviškai, — su pagarba prabilo antrasis 
sūnus. — Palaukit, kai mokykloje pasakysiu, 
tai išsižios visi!

— Labas rytas, po velnių! — jau .visai 
smagiai juokėsi indėnė ir visas jos apvalus kū
nas liūliavo pasitenkinimu.

Apstojome ją iš visų pusių ir ėmėme svai
dyti klausimais, tačiau moteris mokėjo pasaky
ti tik tuos žodžius, daugiau nieko.

— Aš jums laišką turiu atiduoti. Gerai. 

kad atvažiavote, — paprastai ištarė, kai mū
sų smalsumas šiek tiek pritilo. Ji ir angliškai 
kalbėjo vos suprantamai, todėl savo sakinius 
turėjo pakartoti porą kartų, kol suvokėme jų 
prasmę.

— Jūs klystate, — švelniai paprieštaravo 
vyras. — Nieko šioje apylinkėje nepažįstame 
ir laiškas tikrai ne mums priklauso.

— Prižadėjau savo Simui, kad atiduo
siu. Juanita savo žodį ištesės...

— Čia koks nors nesusipratimas, — sumur
mėjau, purtydama galvą.

— Daug dienų laukiau. Daugiau negu 
vinių toje statinėje, — ištiesė ji ranką į smul
kių vinučių pripiltą kubiliuką pasienyje. 
— Maniau, kad ir mirti reikės, pažado neiš
tesėjus. Simo vėlė man ramybės neduoda...

Ji pamaldžiai persižegnojo ir apsidairė, 
tarytum iš šešėliuotų krautuvės kampų tikrai 
grasino to nežinomojo Simo vėlė.

Mes susižvalgėme ir nežinojome, ką dary
ti. Gal būt ji nepilno proto ar šiaip nesveika. 
Geriausia būtų kuo greičiau sprukti iš krau- 
tuvaitės ir vėl pasinerti monotoniškame ke
lionės saugume, tačiau smalsumas laikė mus 
aptvėręs neperlipama tvora, ir negalėjome iš
eiti.

— O kur tas laiškas? — paklausiau.
Juanita, lyg išsigandusi, skėstelėjo ranko

mis.
— Namie. Po kaštanu su dėžute paka

siau.
Dabar net jauniausiam sūnui buvo aiš- 
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Kaštanas
(Atkelta iš 3 pusi.)

ku, kad ji nesąmones kalba.
— Mama, čia nėra jokių medžių. Kur ji 

rado kaštaną?
— Mes labai skubame, ponia. Gal kitą 

kartą...
— Ne, ne! Jūs turite laišką paimti! — su

vaitojo indėnė, užkimšdama savo apvaliu 
stuomeniu krautuvės duris. — Simo vėlė netu
ri atilsio, padėkite man.

— Ką reikėtų daryti? — truputį susierzi
nęs, vyras kreipėsi į krautuvės savininką, ku
ris iki šiol į pokalbį nesikišo.

— Juanita nėra pamišusi, — ramiai tarė 
jis. — Ji tik labai prietaringa, kaip ir dau
gelis indėnų. Šeimininkauja pas vieną didelį 
gyvulių augintoją netoliese. Čia visi ją pažįsta 
ir gerbia.

— O kas tas jos Simas?
— Simas buvo vienas iš samdytų darbi

ninkų. Keistas žmogus, bet geras kaubojus. A- 
teidavo į krautuvę tabako nusipirkti. Būdavo 
visuomet kažko labai nusiminęs, o paskutinė
mis savaitėmis dar ir girtas.

Simas geras žmogus, geras vyras, — sumur
mėjo Juanita, nusibraukdama delnu akis.

— Buvo svetimšalis iš kažkokio Europos 
krašto. įstrigo pas ūkininką be mažiausios vil
ties kur nors kitur išsprūsti. Net gaila žmo
gaus — toliau dėstė krautuvininkas.

— Paimkite laišką, ponai. Namai netoli, 
aš nubėgsiu atnešti. Jūs palauksite?

— Sėskim visi į automobilį, bus greičiau, 
— pasiūliau stengdamosi nepažvelgti į savo 
vyro veidą, kad nesutikčiau pasipriešinimo. 
Indėnės žodžiais jau tikėjau. Net kaštanas at
rodė beveik tikras.

Susigrūdom j mašiną ir išvažiavom dul
kėtu lauko keliuku pagal savo vadovės nuro
dymus. Greitai miestelio trobesiai išnyko to
lumoje, ir liko tik sausa prerijos žolė, kur-ne- 
kur pamarginta raudono molio kauburiukais, 
išbaltintų uolienų skeveldromis ir dygiais kak
tusų kupsteliais.

Buvo smalsu indėnę dar paklausinėti, kad 
nors kiek paryškėtų visa ši dyvina istorija.

— Simas buvo iš tokio krašto, kur miškai 
dangų remia. Aš neatsimenu vardo. Jis at
plaukė per vandenis, platesnius už šią preriją. 
Simas visuomet buvo liūdnas ir dainuodavo 
tik liūdnai, bet Juanitai jis buvo švelnus. 
Net pasigėręs nemušdavo, neiškeikdavo, 
kaip kiti kaubojai. Simas buvo geras, o aš jį 
užmušiau...

Jos žodžiai, ištarti su toku šiurpiu papras
tumu, užėmė mums žadą ir vėl pakišo mintį, 
kad turime automobilyje pamišėlę. Važiavo
me nežinomu laukų keliuku, vakaras vis artė
jo ir darėsi nejauku. Pamačiau, kad vyras vog
čiomis ėmė dairytis į šalikeles, ieškodamas pa
togesnės vietos automobiliui apsukti.

— Ten namai 1 — staiga sušuko Juanita, 
parodydama pirštu į supilkavusių pastatų silu
etus, kurie visai netikėtai iškilo prie kelio.

Automobilį pastatėme prie suirusių vartų. 
Iš kiemo gilumos piktai atskardeno du šuneš, 
didžiuliai lyg veršiai, bet pažinę mūsų paly
dovę, greitai aprimo ir sugulė surūdijusio trak
toriaus šešėlyje. Sodybos pastatai buvo pana
šūs j daugelį šiandien pakelėje matytų, tik 
prie gyvenamo namo laiptelių vešliai mėly
navo kažkokių gėlių žiedai ir atrodė, kad žyd
riosios Dakotos padangės atkarpos buvo išties
tos kiemo žolėje.

— Pašauksiu šeimininką, — tarė Juanita 
ir tekina nukulniavo per kiemą, plevėsuoda
ma plačiu sijonu.

Likome stovėti prie mašinos, pasijutę tru
putį nesmagiai. Netrukus ji vėl grįžo, atsives- 
dama laibą, senstelėjusį vyrą. Jo baltaplaukę 
galvą dengė plati, nublukusi skrybėlė, o ran
ka buvo ištiesta draugiškam pasveikinimui.

— Tai jūs lietuviai? Senė Juanita daug 
naktų nemiegojo, jūsų belaukdama.

Visas šis epizodas nepaprastai keistas. In
dėnė mažai ką papasakojo, todėl malonėkite 
paaiškinti, kas čia darosi, — skubėjo paklausti 
vyras.

— Eime į vidų. Saulė įkyriai kepina, o jūs 
pakeleiviai. Papasakosiu prie stiklinės gaivi
nančio gėrimo.

— Mes skubame, nes kelionės galas near
ti, — spyrėsi vyras, nenorėdamas vėl sugaišti.

— Galėtumėt ir pernakvoti. Vietos pas 
mus daug.

— Ačiū už svetingumą, bet tikrai turime

toliau keliauti.
— Juanita, eik laišką atnešti, — pasiuntė 

indėnę, kuri klausėsi, rankas ant krūtinės su
kryžiavusi.

— Simas Labutis jis vadinosi, — pradėjo 
pagaliau pasakoti šeimininkas, kai visi susė
dome vėsioje svetainėje. — Atvažiavo pas ma
ne, pasirašęs penkerių metų darbo sutartį. 
Man reikėjo pigių darbininkų, o jis norėjo į 
Ameriką atvažiuoti, tai abiem buvo patogu. 
Simas buvo uždaras, nekalbus, su kitais darbi
ninkais daug nebendravo, bet dirbo sąžiningai 
ir aš buvau patenkintas. Jam nekaip sekėsi su 
anglų kalbos išmokimu, o kiti bernai kartais 
pasišaipydavo iš jo europietiško kitoniškumo.

Jis pakėlė stiklą gėrimo, nusiurbė gurkšnį 
ir liūdnai palingavo galva:

— Simas labiausiai pasigesdavo medžių. 
Apie medžius tik ir kalbėdavo, niekaip nega
lėdamas susitaikyti su faktu, kad visoje lygu
moje jie neauga.

— Simas buvo gimęs tarp girių, —švel
niai nušlamėjo Juanitos balsas, lyg vėjas pu
šų viršūnėse. Ji buvo grįžusi be garso ir sto
vėjo prie durų.

— Aš visą gyvenimą čia gyvenu ir medžių 
nepasigendu, — numojo ranka pasakotojas. 
— Dar geriau, kad niekas akiračio neužstoja, 
lengviau nuklydusias karves surinkti. Aš gi ne
galėjau Simą nuo sutarties atleisti, tiek pini
go paklojęs jo atvežimui ir išlaikymui. Kitos 
išeities nebuvo, Kur jis būtų dingęs? Kalbos 
nemokėjo, o algą dažniausiai j degtinę iškeis
davo.

Jis nutilo ir atsisuko į mus, lyg pritarimo 
ieškodamas. Nei vyras, nei aš nežinojome, ką 
atsakyti. Vaikai buvo seniai išnykę iš kam
bario. Pirmą kartą jie buvo atradę progą ap
žiūrėti tikrą kaubojišką gyvulių ūkį.

— Kartą aš jam parvežiau kaštano sėklą, 
kurią mieste draugo vaikai žaisdami buvo į- 
metę į švarko kišenę. Simas labai apsidžiau
gė. Pasodino kaštaną statinėje ir laistė, prižiū
rėjo lyg kokį sergantį, vertingą gyvulį. Kiti 
bernai turėjo skanaus juoko, o jis buvo daug 
linksmesnis, šviesesnis, ypač, kad medelis ge
rai augo.

— Kaštanas augo ir augo, — vėl įsiterpė 
Juanita švelniai, lyg šnibždėtų prie miegančio 
kūdikio lopšio. — Simas visai pamiršo Juani- 
tą, kuri jam čebatus numaudavo, valgį paduo
davo ir padėdavo budėti ilgomis nemigo nak
timis. Kaštanas jį pakerėjo.

— Juokinga medį varžovu laikyti, — nu
sikvatojo šeimininkas — bet senė vis nelai
mingesnė ir priekabesnė darėsi.

— Juanita nepavydėjo..., — karštai sušu
ko ji. — Medis Simą pakerėjo, jis buvo blo
gas. Reikėjo jį sunaikinti.

Man darėsi šiufpu beklausant. Saulėtame - 
kieme nutįso ilgi, tamsiai mėlyni šešėliai, ir 
padangė ėmė liepsnoti saulėlydžiu. Ant seno
jo traktoriaus karstėsi mano sūnūs ir jų juo
kas skardeno sausoje prerijoje. Vis tirštėjančio
je svetainės prieblandoje reikėjo mums klau
syti keistosios istorijos iki galo.

— Jūs suprantate?
Juanita priėjo prie manęs ir iš veido mė

gino išskaityti atsakymą.
— Kaip galima medį mylėti labiau negu 

žmogų? Grįžęs iš laukų, Simas pirmiausia bėg
davo kaštano pažiūrėti, pabudęs ryte, paglosty
davo jo kamienuką, o eidamas gulti, palinkė
davo kvailam augalui labos nakties. Jis kalbė
davosi su tuo prakeiktu medžiu. Argi taip ga
lima? Juanita turėjo Simą išgelbėti iš tų kerų,

— Na ir išgelbėjo! — vis dar linksmai 
nusiteikęs, pertraukė šeimininkas. — Ėmė kar
tą ir nulaužė medelį. Ne tik nulaužė, bet į 
šipuliukus susmulkino, o žemes iš statinės iš
barstė. Simas drąskėsi lyg pamišęs. Niekad ne
mačiau tokio supykusio, nelaimingo žmogaus.

— Šerifas turėjo mane uždaryti į kalėji
mą, nes nužudžiau kaštaną ir Simą, — vos 
girdimai pasakė Juanita.

— Nekalbėk niekų, moteriške, — rūsčiai 
subarė šeimininkas. — Simas numirė, niekam 
nė piršto neprikišus. Vieną vakarą persigėrė 
ir užmigo žardžiuose, o buvo tokia žvarbi, lie- ' 
tinga naktis. Susirgo ir mirė.

— Juanita nežinojo, kad’ Simo siela gyve
no kaštane, — raudojo indėnė, grąžydama 
rudas rankas. — Kai medis mirė, mirė ir Si
mas.

— Vyras matyt nujautė nelaimingą galą, 
nes buvo parašęs laišką ir prisaikdinęs senę, 
kad perduotų jį pirmam sutiktam lietuviui. 
Vargšė ir vilties buvo nustojusi, nes čia ma
žai turistų užklysta, o lietuvių jų tarpe rasti 
beveik neįmanoma.

— Ant( kapo auginu kitą kaštaną. Vie
ną dieną jis už’adgs dideliu medžiu ir bus ge- 
rtduaąs,paminklas vargšui Simui, — pasiguo
dė Juanitą.

Atidariusi žemėtą, parūdijusią dėžutę, ku
rioje kažkada buvo arbata, išėmė apglamžytą 
voką. Ant jo nebuvo nė adreso, nė pašto ženk
liuko, tik, daugelį kartų lietusių, pirštų žymės 
ir, gal būt, vietomis juodųjų akių ašarų dė
mės.

— Nežinau, kas jame parašyta. Simas ra
šė savo svetima kalba. Jis vis svajojo mane 
lietuviškai išmokyti, kad galėtų nors su kuo

pasikalbėti, bet mano galva kvaila — vos ke
lis žodžius atsimenu.

Pagarbiai paėmiau siūlomą voką ir iš jo 
iškračiau nedidelį popieriaus lapelį.

— Mielas tautieti ar tautiete, — bylojo 
nepažįstama rašysena. — Aš nebepajėgiu il
giau gyventi šiame tuščiame, vienišame kraš
te. Viskas čia svetima — ir aplinka ir žmo
nės, kurių kalbos negaliu suprasti. Mane’per

sekioja nenugalimas ilgesys ir vienatvė. Net 
gamta nepaguodžia. Čia nėra jokio medžio. 
Jokio medžio... Mano gimtinėje siūbavo tokios 
girios, širdis gali sprogti prisiminus. Ten liko 
mano žmona ir dukrelė. Jeigu kada atsirastų 
palankios sąlygos, suraskite jas ir praneškite 
apie mano likimą. Negaliu ir nenoriu ilgiau 
gyventi be vilties, be ateities ir be gimtųjų 
girių...

Simas Labutis

Žmogų gaivinantis rūpestis
(Atkelta iš 3 pusi.)

♦ **
O jį skaitydamas, lyg ir grįžtu 

į savo tėviškę ta prasme, kad au
torės kontaktas su savo poezijos 
temomis nėra nei grynai roman
tiška svajonė, bet nei neapkuop
tas, kaip Žemaitės, realizmas. 
Skaitydamas Vaičiūnienę, aš lyg 
vėl atsiduriu tarp savo krašto 
žmonių, kurie nėra nei kraštuti
niai romantikai, nei kraštutiniai 
realistai, kuriems tačiau nei ro
mantizmo, nei realizmo netrūks
ta. Tokį būdingą Sūduvos krašto 
žmogų galėtume tiesiog pavadin
ti realistiniu romantiku. Argi ne 
tokia yra ir J. Vaičiūnienė, kai 
rašo:

Iš juodo delno atiduota, 
Brandinta saule, oru ir šalna. 
Nualpsta žemė, atidavus duoną, 
Pati palikus alkana.

Belaužydami duoną, žinom, 
Kad ji visur vienodai su pluta.
Vis tiek, kur kokį skonį jos pažinom — 
Krauju ir prakaitu pirkta. (7 psl.)

Lyg namuos jaučiuosi ir tuose 
J. Vaičiūnienės posmuose, ku
riuose atpažįsti vilkaviškietiško- 
jo lygumų peizažo potepius, iš
girsti kasdieniškos kalbos buiti-

Atrasta nauja atomo 
dalelytė

Kalifornijos universiteto fizi
kai atrado naują atomo dalely
tę, pavadintą “antimega-minus 
barjon”. Mokslininkams tai da
vė progos skelbti, kad kur nors 
tolimosiose erdvėse yra galak- 
sijos, vadinamosios antimateri-
jos, jeigu susidurtų dangaus 
kūnų medžiaga su ta antimate- 
rija, tai viena kitą sunaikintų. 
Fizikai skelbia, jog naujai at
rastoji dalelytė parodo, jog vie
na iš pagrindinių latomo bran
duolių dalelių — barjon — turi 
atitinkamas anti-dalelytes.

2.3 mil. dolerių žurnalizmo 
studijoms

Įvairios kolegijos ir universi
tetai, kurie pagrindiniu dalyku 
ima žurnalizmą, šiemet duos 
stipendijų 2,300,000 dolerių ver
tės. šios stipendijos yra pa
skelbtos 88 psl. knygutėje, kuri 
gaunama nemokamai, kreipian
tis adresu: Newspaper Fund, P. 
O. Box 300, Princeton, N. J. 
08540. Reikia prašyti “Journa- 
lism Scholarship Guide.”

UŽ PARAMĄ PRIVAČIOMS 
MOKYKLOMS

nius žodžius ir pajunti šio mūsų 
žemės kampo darbu laimėtą aps
tą.

Gali brist per rugius, per linus,' 
vasarojų,

Spausti vyną, skint vaisių nuo 
medžių visų.

Tau griausmus ir žaibų šaudykles 
dovanoju.

Kad būtų ir neikti, kaip dieną šviesu.

Nei vandens, nei apkartusios duonos 
riekės, 

Nakvynės po vakaro griūvančiu
stogu —

Elgetaut po aklųjų langais nereikės. 
(14 psl.)

Pastarajame rinkiny poetė net 
labiau negu ankstesniuosiuos y- 
ra jautri savo tautos nelaimei, 
bet akyla ir asmeniškiems žmo
gaus pergyvenimams, kurių iš
raiškos skalė driekiasi nuo im
presionistinio šviesos ir šešėlių 
žaismo iki buitinio realizmo de
talių. O dažniausiai viena ir ki
ta randame greta tame pačiame 
eilėraštyje, išdėstytus tokiame 
poetės posmų audinyje, kad jie 
sudaro čia savotiškai harmonin
gą vienumą.

Balzamas, karstas, didelė drobulė, 
rankos —

Tai žęmė, rasos, audros, ošianti
, , ■ . j : I, giria;
Lelijų taurėse sudegę grynos aukos,
Sugrįžtančios iš debesų banga žalia.

(6 psl.)
• ♦ *

Baigiant šias pastabas, nega
liu atsikratyti minties, kad pana
šiai kaip mūsų prozoje Vincas 
Ramonas yra, sakytume, gry
niausio kaulo suvalkietis, taip 
poezijoje tokia yra J. Augustaity- 
tė-Vaičiūnienė. Suvalkiečiai jie

Balandžiu' Nuotr. V, Maželio

du yra pirmiausia tikrovinio rea
lizmo perkėlimu į estetinę plot
mę ir vėl to paties estetizmo su- 
realistinimu. Tokie ir buvo ano 
krašto žmonės ir visa jų gyvena
moji buitis. Todėl, kasdienybei 
čia apkartus, jeigu užeina noras

vykti tėviškėn, nesirūpindamas 
jokiomis vizomis, pasiimu Vai
čiūnienės ar Ramono knygas, ir 
aš esu namie. Kviečiu visus lite- 

I ratūros bičiulius taipgi pasinau
doti šiuo sielą skaidrinančiu turiz- 

I mu.
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JEI JŪS NORITE SIŲSTI
. SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ 

IR VISAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešpoeyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

Mozė Feuerstein, hebrajų mo
kyklų tarybos pirmininkas, pa
reiškė, kad vyriausybė turėtų 
duoti paramą privačioms mo
kykloms. Feuerstein atstovauja 
sąjūdžiui, kurio žinioje yra 425 
mokyklos. Jas lanko 85,000 vai
kų.

10% — 20% — 30«%, pigiau mokėsll 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208)$ VVest 95th Street 
Chicago, Rlinois 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4339

GĖLĖS 
vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills
2443 W. 63rd Street, 

TEL. PR 8-0833

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

brooklyn, n t. 
NEW YORK S, N. Y. 
NFAVARK. N. J.
SOUTH RIVER, N. J. 
UTIOA, N Y. 
FARMINGDALE. N. J. 
PHILADELPHIA 23. PA. 
ALLENTOVVN, PA 
IjOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31. MD. 
BUFFALO 12. NEW YORK 
DETROIT 12. MICH. 
HARTFORD 0. CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON, MASS. 
Trenton 10, new jersey. 
HAHWAY. N. J.
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15.30 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AVENUE

378 MARK ET STREET
46 VVHITEHEAD AVENUE 
063 BLEECKER STREET 
FREE1VOOD ACRF.S
631 W. GIRARD AVENUE
126 TILGHMAN STREET
159 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHIAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
122-126 HTLLSIDE AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
515 MARCELLUS STREET 
1028 KENITAVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE
396 IV. BROADVVAY 
1152 DFT’TZ AVENT’F
47 E. MILTON AVENUE

IN 7-6465
OR 4-1540
MI 2-2452
CL 7-6320

RE 2-7476
363-0494

PO 9-4507
HE 5-1654
DU 5-6550
HU 6-2818
DI 2-4240

TX 5-0700
305-C780
249-6216

HE 5-6368
475-9746

PR 1-0696
365-6740

AN 8-1120
EX 2-0306

381-8997
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taktiką. Europos vadas puldavo 
priešą, stodamas savo būrio 
priešakyje. Taip buvo Žalgirio 
(Grunvaldo) mūšyje, kur žuvo 
Ordino didysis magistras Ulri- 
chas von Jungingen. Mongplų 
taktikos principas kaip tik prie
šingas — vadas stovėdavo iš šo-

ir duodamas įsakymus. Ši takti-

žiuočius. Vy.autas buvo tos tak
tikos meistras. Mongoliškoji ka-

Atrodo, sunku būtų surasti 
lietuviškesnį žodį už “žirgą”. 
Lietuviui jis taip būdingas ir 
taip dažnai naudojamas litera
tūroje ir liaudies kūryboje. Tiek 
daug dainų dainuojama ir tiek 
daug pasakų sekama apie beme- 
Jių, didvyrių ir kunigaikščių žir
gus. “Žirgas” yra vienas pir- no, stebėdamas kautynių lauką 
minusių žodžių, kuriuos kūdikis 
išgirsta lopšyje. Bet vis dėlto, ka žymiai padėjo nugalėti kry- 
nepaisant nė paties žodžio lietu
viškumo, “žirgo” etimologinė
kilmė iki šiol nenustatyta. Ne- ro taktika dabar yra kaip 
galima buvo jos nustatyti nė ki
tų baltų kalbų pagalba (latviš
kai '— žirgs, prūsiškai — sir- 
gis). Kalbininkai “žirgo” nesu
rado nė kitose indoeuropiečių 
kalbose.

Neseniai paskelbtas Simano 
Sišmano rašinys1) pateikia to 
žodžio kilmės mįslės sprendimą, 
atrastą visai nelauktoje srityje. 
O mįslė išrišama taip. Pasirodo, 
kad žodis “žirgas” atėjo į lietu
vių kalbą kaip skolinys iš Alta
jaus kalbų šeimos, būtent, iš to
limosios mongolų kalbos.

Klasikinėje mongolų kalboje 
yra žodis ažirga, kas reiškia 
arklys, reproduktorius. Gavęs 
lietuvišką galūnę -as ir nustojęs 
pradinio a, jisai išvirto į žirgas. 
Mongolai visuomet garsėjo kaip 
galvijų, o ypač arklių, auginto
jai, tad nenuos abu, kad jų tos 
srities terminai turėjo įtakos ki
tų tautų terminologijai. Kitoje 
Altajaus kalbų šakoje, būtent, 
pas turkų tautas, žodis ažirga 
randamas ažgir arba adgir for
moje.2)

Kelelas kitų europietiškų tau
tų kalbų taip pat pasiskolino iš 
Altajaus kalbų šį terminą ark
liui pavadinti. Tad taip pat ran
dame: bulgariškai — ajg’r, ser
biškai— ajgir arba angir, slo- 
vėnikai — lfinjgir, makedoniš- 
kai — ajgar, huouliškai — evir, 
lenkiškai — ogier, rusiškai 
(liaudies tarmėje) — ager. įdo
mu, kad iš visų tų skolinių lie
tuviškasis yra pats tiksliausias
— originalus žodis išliko su pa
kitėjimais, mažesniais negu kitų 
minėtų tautų kalbose. Tai liu
dytų apie betarpiškus ir arti
mus santykius tarp lietuvių ir 
mongolų.

Kokiu būdu lietuviai galėjo 
pasiskolinti žodį žirgas iš toli
mosios tautos kalbos? Tiesa, 
dabartiniais laikais tiedvi tautos 
viena nuo kilos yra atskirtos 
tūkstančių kilometrų nuotoliu. 
Tačiau Eurazijos kontinentas 
sudaro ne tik geografinį - gam
tinį vientisumą, bet taip pat ir 
kultūrinį vieningumą. Savitar
pio įtaka t ebebuvo ir tebėra ne
išvengiama. Be to, dar ne taip 
seniai lietuviai su mongolais 
kaimyniavosi ilgame pasienyje. 
Nuo XIV a. Lietuva valdė teri
torijas iki Dniestro ir Dniepro 
žiočių. Dniepro žemupys sudarė 
sieną tarp Lietuvos ir Auksinės 
Ordos. Perekopo sąsmaukoje 
(Krymo šiaurėje) iki šiol dar iš
liko “Lietuvių pylimo” liekanos. 
Dar prieš mongolų įsiveržimą, 
chazarų ir kumanų (polovcų) 
hegemonijos gadynėje Rytų Eu
ropoje, Lietuvos teritorijoje 
pradėjo kurtis Altajaus tautos. 
Ta kolonizacija buvo tęsiama ir 
Auksinės Ordos laikais. Iki šios 
dienos senosios Lietuvos žemėse 
išliko tų tautų liekanos — ka
raimai ir totoriai.

Altajaus kalbų įtaka lietuvių 
kalbai, atrodo, dar nėra visiškai 
ištirta, o tokių tyrinėjimų rezul
tatai galėtų būti labai naudingi 
Lietuvos ir Rytų Europos kul
tūros istorijai pažinti. Santykiai 
tarp Lietuvos ir Auksinės Or
dos betgi nesiribojo vien kalba i
— jie matomi ir kitose srityse, 
pavyzdžiui, karo mene. Lietuvos 
vadai, be perstojo kariaudami 
su mongolais, įsisavino iš jų ka-

• ro taktiką, kuri buvo daug 
aukštesnė už Vakarų Europos

moderniosios karo taktikos
j grindas.
I Jeigu mongolai sugebėjo 
daryti įtakos daugeliui tautų

I įvairiose srityse, tai reiškia, kad 
i jie nebuvo jau tokia laukinė 
tau a, kaip kad juos dažnai 
mėgstama vaizduoti. Kaip tik 
priešingai — jie buvo pežėmos 
kultūros. Jų religinė tolerancija 
buvo pavyzdinga, didžiuma jų 

; gyventojų buvo krikščionys 
(nestorijonai). Nepavykus kry
žiaus karams, paskutinė popie
žiaus viltis buvo šauktis mon-

1 golų pagalbos. Romoje buvo 
: ruošiami planai “Gelto-ajam 
' kryžiaus karui” organizuoti. 
Mongolų valstybė buvo taip 
tvarkingai suorganizuota, kad 
jokia kita valstybė tais laikais 
negalėjo jai prilygti. Apie tai 
liudija, kad ir toks posakis, jog 
mongolų žinioje esančiose teri
torijose jauna mergaitė, pilną 
aukso padėklą ant galvos neš
dama, viena pati be mažiausio 
pavojaus galėjo pereiti nuo Di
džiojo vandenyno iki Adrijos 
jūros.

pa-

Išnašos.
’) Aus dem Nachlass mongo- 

lisch - litauischer Bezichu’gen, 
in: Beitraege zur AUten Ge- 
schich'e und deren Nachleben. 
Festschrift fuer Franz Altheim 
zum 6. 10. 1968, Z.weiter Band, 
Berlin, 1970, psl. 248 ir toliau.

2) Tą terminą galima išaiškin
ti, remiantis senu turkų veiks
mažodžiu adma —• “atskirti”.. 
Adgir yra arklys, “atskirtas” 
nuo kitų ir paskirtas reproduk
cijai.

Redakcijos prierašas.
Simanas šišmanas (’Szysz 

man), kurio įdomias mintis čia 
paskelbėme, yra karaimas, gi
męs 1909 m. Kryme, bet ilgesnį 
laiką gyvenęs Trakuose įr Vil
niuje. 1928 m. baigė Vilniaus 
gimnaziją, 1933 m. Vilniaus uni
versitetą ir dirbo ten kaip asis
tentas. Nuo 1944 m. gyvena Va
karų kraštuose ir reiškiasi kaip I 
orientalistas, karaimų ir totorių I 
kalbų specialistas, filologas, yra Į 
paskelbęs keliasdešimt lingvisti
nių studijų, dirba Prancūzų 
mokslo akademijoje. Labai ver
tina Lietuvą ir lietuvius, gerai ' 
kalba ir rašo lietuviškai.

Aukštoji verslo mokykla 
Sovietuose

Maskva atidarė naują aukš
tąją verslo mokyklą paruošti 
žmones modernaus vadovavimo 
technikai šiame kompiuterių 
amžiuje. Mokykla įkuria vaka
riečių pagrindais ir vadinama 
Sovietų ekonominių vadovų in
stitutas. Iki šiol Sovietai nepa
lankiai atsiilepdayo apie verslo 
vadovų mokyklas, laikydami tai 
kapitalizmo padaru.

Kalinių meno paroda
Chicagos universiteto Teisių 

mokykloje, 1111 E. 60th St., 
Chicagoje, vasario 20—21 d. 
įvyks kalinių meno paroda. Bus 
išstatyta aliejinė tapyba, paste
bės, plunksnos — rašalo ir kiti 
darbai, sukurti 17. kalinių, lai- 
k<JAų"-’l2^r UHlTofli kalėjimų. 
Bus išstatyta apie 300 piešinių.

Prel. A. Dambrauskas esperantininkas
(Atkelta iš 2 pusi.) 

naičio aprašytas — Pirmasis Ka
talikų Esperantistų Suvažiavimas. 

. Ištraukus —“Suvažiavimas buvo 
! Paryžiuje Katalikų universiteto 
I rūmuose. Prasidėjo kovo 30 ir tę 
sėsi lig balandžio 4 d. pagal nau
jo kalendoriaus.

Žmonių suvažiavo iš įvairių ša- j 
lių, iš viso apie 600 kongresinin- 
kų nuo 17 tautų. Buvo nemaža 
kunigų ir kiek moterų. Suvažia
vime dalyvavo ir mūsų uolusis 
veikėjas kun. Al. Dambrauskas.

Kun. Dambrauskas sveikino 
kongresininkus Lietuvių esperan
tistų vardu.

Ketverge (kovo 31 d.) 10 vai. 
<ytą buvo už a.a. kun. Pieltier’o 
ir mirusių esperantistų dūšias pa
maldos. Mišias laikė kun. Dam
brauskas, pamokslą pasakė kun. 
Richardson. Pamaldose dalyvavo 
vysk. Baudrillart

Kun. Dambrauskas pataria įs
teigti “Katalikų tarptautinį Ban
ką” ir padaryti taip vadinamą Ka
talikų kapitalą katalikų raštams 
palaikyti, ir kad suvažiavusieji 
tai apsvarstytų ir pasistengtų tą
jį klausimą pajudinti savo šaly
se. Susirinkimas visa tai priima.” 
(310 psl.)

“Draugija” turi skyrių — Sve- 
timtautinės Spaudos peržvalga.

Čia randame svarbesnius straips
nius su trumpu turiniu lietuviš
kai. Iš šio skyriaus galima atsek
ti kun. Al. Dabmrausko straips
nius rašytus esperanti^kai.

Espero Katolika. No. 53 Apri- 
lo P.A. Dombrovksi. Antauen. 
Cl. C. Pri nova libro de pastro 
Dombrovski (Labai prielanki re
cenzija krimgbs: “Malgr.an.daj

' pensoj”) (Draugus No. '28, ba
landžio 1909 m. 405-406 psl. ).

Espero Katolika. No. 58, A. 
Dombrovski: La arto kaj gia šo- 
ciala rolo. (kas "yra daile, kokia 
jos socialinę kųliie.jyandie-
ninėje dailėje r^Ąclania nukrypi
mai nuo tikrojo dailės uždavi
nio). (DraugijaiNo. 34, lapkri
čio 1909 m. 312 psl.).,

Espero Katolika Mo. 60. P.A. 
Dombrovski: Sočiai a rolo de la 
scienco kaj de la industrio. (Iš- 
parodoma, jog mokslas bei tech
niški išradimai negalės niekados 
užimti vietą religijos, filosofijos ir 
dailės. Visados bus paslapčių, a- 
pie kurias reikės tarti netik igno- 
ramus bet ir ignorabimus. Ma- 

.nymas, kad mokslas prašalina vi
sas paslaptis, remias ne ant moks 
lo, bet ant naujo tikėjimo, niekuo 
nepamatuoto. Ateities žmogus 
tiek tepanėšės į viršžmogį, kiek 
-jis bus prisiartinęs prie iobūlįau-

sio žmogaus Jėzaus Kristaus). 
(Draugija No. 36, gruodžio 1909 
m. 412 psl.)

Espero Katolika Januaro 1912. 
P-ro A. Dombrovski: Diveslan- 
daj katoliko, vi ekpenu reciproke 

jvin ekkonikaj unuig’i.) Pasauly
je chaosas prašalintas, viskas su
tvarkyta sulig Dievo Žodžiu, be' 
žmonijoje tebeviešpatauja socialis 
“tohuVabohu”. Jis žymu net ir 
tarp pačių katalikų. ' Išsiskirstę į 

' ’vairias,tautas ,partijas, dabarties 
katalikai toli nepaneši į pirmų
jų amžių . krikščionis, turėjusius 
vieną širdį jr vieną dusią.

Tarptautinis katalikų solidaru
mas dar teorijoje. Reikėtų pasirū
pinti sųtyerti ir suorganizuoti ne
vieną visuotiną tarptautinį kata
likų susivienijimą kovai su por
nografija, su prostituciją, su al
koholizmu, su pauperizmu, su tar- 

I ptautihiu antikristianizmu ir t.t 
Viso pasaulio katalikai turi kapi

talą, bet jis būdamas nesuorga- 
i nizuotas, šelpia dažniausiai kata- 
1 likybės priešus; yra kat. moksliš
kų spėkų - visose mokslo šakose, 
bet jos nesutrauktos į vieną “tarp- 

Į tautinį katalikų susivienijimą 
mokslui pastūmėti pirmyn” kaip 
to norėjo Pijus X. Tuotarpu ka
talikybės priešai turi jau nevieną 

I tarptautinę organizaciją. Pataria-

Į ma visų tautų esperantistams pa
gaminti po straipsnį, atsakantį į 
šiuos klausimus: 1) kiek kiekvie- 

I noj šalyj yra katalikų, prie kurių 
tautų jie priguli? 2) į kiek visku- 
pijy yra padalinta vietinė baž
nyčia? Ar skaitlinga kunigija? 3) 

! kokie santikiai tarp bažnyčios ir 
valstijos? 4) Kokių esama kata
likiškų draugijų ir kaip jos veikia? 

j 5) Kokios yrą nepatogios katali
kystei sąlygos ir net pavojai? 6) 
Kokia vietinė katalikiška spauda? 
Kiek yra katalikiškų mokyklų? 7) 
Kokie yra svarbiausieji kat. vei
kėjai? 8) Ar daromi visuotini ka
talikų susivažiavimai ir t.t Tokie 
straipsniai patariama dėti į “Esp. 
Kat.” ir tuo būdu raginti visą pa
saulio katalikiją geriau organi
zuotis)

D-ro Smulders: Projekto de el- 
i dono de Jarlibro pri la Katolika 
vivo. (Pastabos apie kun. Dam
brausko straipsnį. Autorius pa
duoda sumanymą išleisti metraš
tį 1913 apie katalkų gyvavirpą ir 
veikimą visose svarbesnioše šaly
se. Tam tikslui autorius prašo 
pristatyti jam' sustatytus praneši
mus apie katalikų gyvavimą iš 
kiekvieno krašto iki Liepos' 1 d. 

į 1912 m). (Draugija n. 62, Vasa
rio 1912 m. Svetimtautinės-Spau- 

Į dos Turinys: 197-198p,) 
| Kauno esperantininkų draugi - 
1 jos visuotinas susirinkimas įvyko 

1912 m. vasario mėn. 19 d. 
(Draugija N. 63, kovo 1912 m. 
Žymesnieji atsitikimai. 311 psl.).

Pulgis Andriušis 1923 m. atvy

IS MODELINIŲ NAMŲ KALD-’ i 
,alima pirkti dalimis ir ištuokė1 n - 

30%, iki 50% nuolaida 
SOUTHVVESl tURNilURE CC 

200 S. VVestern lel. GR 6-M'*'
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KELIONĖS 1 LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiate.' 
važiuoti i Lietuvą arba Iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks

Vladas Rasčlauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones Į Letuvų ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančių va
sarų jis organizuoja net 6 ekskursijas 
Jo vadovaujamoje ištaigoje dabar dir
ba dvt lietuvaitės — Josephlne Mlle- 
riūtė Ir La'ma Lunecklenė. Nedels
kite, vietų skaičius grupėse ribotas, 
nei datų ir kitų informacijų kreip
ki tęs j

VVALTER RASK - RASCIAUSK.) 

AMERICAN
TRAVEI, SERVICE BUREAU

9727 So. VVestern Avenue
Chicago, Illinois 60643
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kęs į Kauną tęsti mokslo įsijun
gė esperantininkų veiklon. Skai
tytoją sužavi “Anoj pusėj ežero”, 
bet taip pat, įdomu pasekti jo ap
rašytą esperantininkų veiklą. 
(Pulgis Andriušis. Rinktiniai raš
tai 11. Septinton įsileidus.)

“Inž. P. Medemo bute antradie- 
no vakarais vykdavo žaliosios 
žvaigždės vienminčių sueigos. Pa-

1 Nukelta i fi psl. >
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TYPEWRITERS
Sales, Service, Rentals, Repairs

ALL BRANDS — iuciuding 
OLYMPLA and HERMES 
Typewriters — Adders

A & H BUSINESS MACHINE
3530 W. 63rd St. Tel. 925-8875
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll'Hllinillllll

SPECIAL 1 $47.00
10 bv. Grynų kiaulienos tau
kų, .10 sv. kvietinių m ltų. 
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus
VERTINGIAUSIA DOVANA. 
KA GALITE SIŲSTI JŪSŲ 
GIMINĖMS — DIRBTINO 
KAILIO PALTĄ.
Fantastiška vertybė — Di
džiausias pasirinkimas Min- 
kos opai vos paprasto ar dry
žuoto). persiškų avelių ar 
Mouton.
PILNA KAINA TIK $09.00

10 SKARELIŲ $40.80
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm arba 
turkiškais rašta s Lr 5 šilki
nės Skarelės, visų spalvų. 
Oro paštu, pridėkite dar 
$8.60 daugiau.

KOMBINUOTA SPECIALIAI 
DIDELE VERTYBE $120.00
3 jardai medžiagos vyriš
kam žieminiam paltui, 100% 
vilnonė. 3 jardai medžiagos 
moteriškam ž ominiam pal
tui, 100% vilnonė, 3’į jar
dų medžiagos vyriškam kos- , 
tiumul, 100% vilnonė. 3 
Jardai medžiagos moteriškai 
žieminei suknelei. 100% vil
nonė, 2 paklodės (dvigubo 
dydžio), 2 užvalkalai. 6 tur
kiški rankluoščiai.

EXPRESS 
CORP.

SPECIALŪS 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 
PILNAI APMOKĖTA 
Gavėjas nieko nemoka

125 E. 28itl Streel
Penktas aukštas

RETKAIAUKITE MĖSŲ 
NEMOKAMO NAUJO 

ILIUSTRUOTO KATALOGO. 

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per 

INTERTRADE

K New York. N Y. 10010 
$ TEL.-. 982-1530 
įS REIKALAUKITE MĖSŲ 

NEMOKAMO NAUJO
V ILIUSTRUOTO KATALOGO.Tel. 238-9787-8

UIAlt UUVEKNUK n tolŪKANAS IK LUUNut
175 h ir Dixie Highuay, East Hazekrest, 111.
(Iš Chicagos važiuoti VVestern Avenue iki 175th Street)

Restoranas atda“as nuo 6:30 iki 10 vai. vak., 
Louiige atdara iki 3 vai. ryto kasdien 

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798.7770 arba 798-7000 
Česlovas ir Elzbieta Sakeviėiai, 

Savininkai
t--------------  -- —

ipdrauatoe Iki *20.000

PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK

INSURED

5U% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE

PASSBOOK ACCOUNTS
•100.00 Minimum

0F $5000.00 0R MORE 
0N CERTIFICATES

2 Year Maturity

0N CERTIFICATES 
0F S 1000.00 0R MORE

8 Month Maturity

NEW 
RATES

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00

One Year Maturity

PER ANNUM

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Chicago Savings & Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr., Chnirman of the Board

6245 SO. VVESTERN AVĖ.

t

MRS. PIIIL. PAKEL,

TEL. GR 6-7575
P res.

HOURS' Mon 12 P.M. to 8 P.M Tues 9 to 4. Thura. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30 UR

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR
NAUJA MUSŲ KLIENTUS I

1971 Chrysler - 
Newport, 4 dr.

į>3,733.00

1971 Plymouth 
2 dr. $2,313.00

BALZEKAS MOTORS
Rymoutn Fusy-VMUst-GTK-Roiflrunnir.BsrrMudi-Omtsr

4030ARCHII JįįĮiU.;..
. J
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Atsiminimų pluoštelis

DAIL. DAGYS

Pulgis buvo ieškotojas: ieško
jo savęs, ieškojo kitų savęs pra
turtinimui, ieškojo žodžių, ir iš- 
site ūkimų pagyvinti ir pra ur- 
tinti savąją šneką. Vis ko nors 
beieškodamas, jis aplankė daug 
kraštų, pažinojo daug žmonių; 
beieškodamas savo ateities, jis 
buvo įstojęs ir į Kauno Meno 
mokyklą, be': ateities ten nera
do ir neilgai joje tebuvo. Tik 
kitip svetys, jis ilgokai į ją dar 
vis atsilankydavo pabendrauti 
su studentais ir pakvėpuoti da
žais ir drėgnu, moliu kvepiančiu 
oru; iš kitų nugirsti jų išdaigų 
ir kitiems parodyti savąjį išra
dingumą. Mat, kur jis ėjo, ką 
bekalbėjo, vis kūrė savus, origi
nalius posakius,

Studentai kalbėjo, kad jis mo
kąs daug kalbų (jis mokėjo ir 
esperanto kalbą. Per ją mes, 
tur būt, ir susipažinome). Norė
damas savo kalbų žinojimo pa
jėgumą išbandyti, jis neva lan
kydavosi j įvairių valstybių at
stovybes Kaune ten su jų, tar
nautojais, ar net su jų tarnai
tėmis pasikalbėti anųjų kalba. 
Taip buvo kalbama, bet kaip 
buvo — vienas Pulgis težinojo.

Tačiau tuo galima patikėti, 
nes jo prigimtis viskuo domėjo
si, o jis visada būdavo toks ra
mus, toks šaltas, toks lygus jo 
kalbos tonas, atrodė, jog esąs 
visiškas 'bejausmis. Aš tuo ypa
tingai stebėjausi, nes buvau jo 
priešingybė; jei man reikėjo net 
savo klasės kolegoms ką pasa
kyti, turėdavau daug tvirtų 
smūgių iš širdies susilaukti ir 
daug kraujo skruostuose pajus
ti. O Pulgis būdavo vis vienodai 
parudavęs, vis vienodu dusliu 
balsu bekalbąs. Jam būdavo 
lengva ir maloru prieš publiką 
iibdytis.

Kartą buvo Meno mokyk'ojc 
jos personalo suruoštas pobū
vis. Taip Vietinių veidų maišės’ 
ir keliolika pašaliečių. Jų tarpe 
ir Pulgis. Jis — originalas — 
panoro pasakyti kalbą — pa
sveikinti pijokus. Pamažu užkė
lė vieną koją ant kčdės, pasi
spyręs ant jos pastatė ir ant
rąją. pasidairė, pasilenkęs pa
stūmė lėkštę ; šalt, o jos vieto
je atsirado vienas batas, užte
ko vietos ir antrajam, nors ir 
ant stalo krašto. Prabilo, bet 
po kalėtos sakinių nutilo, ma
tyt, supratęs, kad neverta bur
nos varstyti įsmilkusiems gai
valams. Pažvelgė atgal, viskas 
vietoje; pamažu atbulas (nesgi 
nebuvo įmanoma apsisukti) ki
šo vieną koją. Gi tuo metu ten 
stovėjęs, rodos, Tarabilda truk
telėjo kėdę šalin. Gi Pulgio ko
ja leidos, leidos, leidos, kol, 
Pulgiui begriūnant, ji pasiekė 
grindis.

Ten jis jau tvirtai atsistojęs, 
pervėrė kaltininką tokiu giliu, 
rūsčiu ir paniekos pilnu žvilgs
niu ir tepasakė; “Tai ne juo
kai”. Taip viskas baigėsi be im
tynių, be peš'ynių, net be pa
doraus išsibarimo.

— Tai šaltas būdas, tai tai
kus žmogus, — stebėjomės ta
da mes visi.

Don Kichotas atjoja į Kaimą! 
Kartą Meno mokyklos studentų 
grupė rengė kaukių balių dide
lėje Ateitininkų salėje. Reikėjo 
reklamos. Prie jos prisidėjo ir 
Pulgis. Paaiškėjo, kad į balių - 
maskaradą panoro atvyk i ir 
gailestingasis riteris Don Kicho
tas su savo klusniuoju tarnu.

Kas sumanyta, turi būti ir pa
daryta. Pas Kauno vež kus gau
tas didelis kreivakojis arklys ir 
mažas kuinelis. Aukštą studen
tą (Žekonį) prikalbėję iniciato
riai užkėlė ant didžiojo "žirgo" 
ir padarė ji labai kilniu riteriu 
Don Kichotu; o mažąjį arkliuką 
pasibalnojo ir jį apsižergė ri-

terio linksmas tarnas — Pulgis. 
Pasipuošęs kaip reikia ir dėl 
linksmumo į lūpas Įsispraudęs 
armonikėlę, pasileido į balių iš 
senamiesčio per visą Laisvės 
alėją.

Žiūrovų akių lydimas, ramiąi 
lingavo aukštybėse Don Kicho
tas, o iš gatvės krašto į kraštą 
vi g'avo balzganas tarno gyvu
lėlis, sunkokai nešdamas savo 
naštą. Arkliuko raitelis Pulgis 
'ai ji kojomis paragindavo, tai 
per sprandą gyvulėliui pa’.ap- 
š lodavo, tai armonikėle čirpino, 
tai žiūrovus ispaniškai užšne
kindavo, leisdamas žirgeliui at
sikvėpti.

O vaikų, vaikų! Jų būriai, su
rūgę iš įvairių pašalių, čirškė ir 
klegėjo aplink, sekiojo keistą 
dėdę Pulgį, jį palydėdami net 
per kelis kvartalus, kai tas dėdė 
kantais jiems išmesdavo dar ir 
saldainį.

Taip tą sykį Pulgis išjudino 
visą Kauną. Ateitininkų salė 
lūžte lūžo nuo publikos, net vi
sų nesu alpino.

Taigi, kur Pulgis bebuvo, ten 
jis rodė savąjį sąmojų, jis nie
kada nežiopsojo, o vis kuo nors 
reiškėsi. Jis kūrė, patsai viskuo 
džiaugėsi ir 'kitus tuo džiugino. 
Malonu būdavo turėti savo tar
pe tokį gyvą, bet ir kuklų kū
rėją. Pokario stovyklose bū
nant, jis gi mums išaiškino, kas 
yra D. P ir ką reiškia dipukų 
globėja UNiRRA - Utie vok.

A

Pulgis Andriušis skaito savo kūrybą viename iš literatūros vakarų
Nuotr; V. Maželio

Nabagėli, Rytoj Reikės Ati 
dirbti.

Taigi — Pulgis a idirbo save- 
jai aplinkai, bendruomenei, išei-

vijai ir visai tautai. Tik skauda 
širdį, kad amžinam poilsiui tu
rėjo atsigulti ne tėvynėje, bet 
tolimoje Australijoj.

I

I

esperantininkas

Liudas Dovydėnas, knygos “Mes valdysim 
pasaulį” autorius, pareiškia:• v,

kir.ėti nuo aiškaus ir nepakeičiamo 
Kremliaus siekimo — vienaip ar.ki- 

ka'ip vieninte- 
asaiilio paver-

JAV

man r 
i n epą

dos. 
■ko

FILMŲ ANTOLOGIJA
Antologinė dviejų metų filmų 

apžvalga, paruoš a filmų kriti
kų, K 
leidyklos. __________ . -
67—70: An Anthdogy by the 
?Tn’-nna.l ‘-C' iri\ of Film Cri- 
firs'L Veikalą redagavo J. Mor-’ 
gonstęrn ir S.t Kanfer. Kaina 
7.95 dol.

(Atkelta iš 5 pusi.) 
skaitos, pašnekesiai, naujosios 
spaudos peržvalgos, net kameri
nės muzikos koncertai, solistų dai 
nos... Čia lankydavos ir Adomas 
Jakštas-Dambrauskas, visos Lietu
vos esperantininkų sąjungos pir
mininkas, svaitraščio. La Litova 
Stelo redaktorius ir leidėjas, tarp 
tautinės Esperanto akademijos 
narys, ir dr. L. Zamenhofo asme
ninis pažįstamas, liesutis žema
žiūris-senelis. iš po giliai gaubtų 
akinių dar svaidąs ugnis... Gie
dodamas su jais esperantininkų 
himną, tikrai tikėdavau šventąją 
harmoniją ,(la sankta harmonio) 
užviešpataujančią ateities pasaulį, 
kur nebus karų, smurto, avinėlis 
ramiai gulės liūto prieglobstyje. 
Tiktai vieno dalyko tereikia: vi- 

I sienas išmokti esperantiškai!
Prel. A. Jakštas-Dambrauskas, 

min. pirm. A. Voldemaro remia- 
' mas, leido užsienio propagandai 
i skiriamą La Litova Stelo (Lietu
viškoji Žvaigždė), politinį, ekono- 

| minį ir (51 psl.) literatūrinį laik- 
i raštį, siuntinėdamas jį visų pa- 
| šaulio kraštų esperantininkų 
draugijoms, klubams ir spaudai. 
Sis tas prasisunkdavo apie Lietu
vą tolimiausiose abiejų žemės pus 
rutulių šalyse, radaktorius rink
davo iškarpas tautinių laikraščių, 
pasinaudojusių L.S. informacijo
mis it jas pateikdavo A. Volde
marui kaip piniginės paramos pa
teisinimą. A. Jakštas greit įsuko 
j redakcijos talkininkus ir mane, 
turėdavau versti esperantiškai nu
rodytus straipsnius, apysakas, net 
beveik neišverčiamus Dainavos 

I Šalies Padavimus, šioj dirbtinėj 
kalboj, ačiū Dievui, yra apsčiai 
malonybinių sufiksų. Originaliai 
rašyti buvau per žalias, gal tik 

įsugaudydavau kokią žinelę. Pri-

I

grožinės prozos almanachą, ver-

džios. (XVI t. 300 p. kairė skil
tis).

Pulgis Andriušis talkininkavęs 
redakcijai rašo — savaitraštis La 
Litova Stelo (Lietuviškoji Žvaigž
dė) , bet ne —Litova Stelo.

Liet. Enc. skirtingai rašo pirmo 
laikotarpio (1922-26 m.) atve-

timo kalbą pataisydavo redakto- ,uy~. me^Jesinis zurna as ir laik- 
rius.” (52 psl.) ......... -• —

Iš Lietuvių Enciklopedijos. 
Dąmbrauskas 1) Aleksandras...re
dagavo Litova Stelo (esperantiš
kai, 1922-1926) (IV t. 258 pi. de
šinė skiltis).

Esperanto,... Lietuvoj pirmasis 
E. pradininkas yra buvęs prel. A. 
Dambrauskas-Jakštas.,, ir 1922— 
26 redagavęs bei leidęs mėnesinį 
E. žurnalą Litova Stelo (VI t. 46 
p. kairė skiltis).
Lietuvos Esperantininkų Sąjun

ga ... 1922-26 ir (iš naujo 1934 
persiorganizavusi) nuo 1935 są
junga leido žurnalą Litovą Ste
lo,... S-gą rėmė užsienio reikalų

; raštelis. Nevienoda ir antro lai- 
' kotarpio atveju — žurnalas ir dvi- 
I mėnesinis leidinys.

I Kauno esperantininkų draugija 
į veikė 1912 m., vięe-pirmininkas 
I buvo kun. A. Dambrauskas. Gal 
draugiia veikė ir 1910 m., nes 
pirmąiį katalikų esperantininkų 
suvažiavimą kun. A. Dambraus
kas pasveikino lietuvių esperan
tininkų vardu. Kada draugija j- 
sisteipo?

Klaidos nebus, Lietuvos espe
rantininkų veiklos pradžią skai
tant 1890 m., kuomet buvo išleis
tas kun. A. Dambrausko parašy
tas esperanto kalbos vadovėlis lie- 

m-ja (ypač A. Voldemaras, pats tuviškai. Taigi parėjusiais metais 
mokėję; esperanto k.) (XVI t 115 galėjom paminėti 80 metų sukak- 
p. dešinė skiltis). j

TC

išleista Siimon & S.buster j kabino taip pat prie vertimų dar
bios. Pavadinimas; “Film ho, raugiant lietuvių poezijos ir

Litova Stelo Lietuvos esperan
tininkų s-gos Kaune 1922-26 leis
tas ir prel. A. Jakšto-Dambraus
ko red. laikraštėlis,... 1934 atgai
vinta ir iš naujo susiorganizavu
si Lietuvos esperantininkų sąjun
ga nuo 1935 pradžios vėl leido 
dvimėnesinį leidinį L.S., ėjusį iki 
pat

WAGNER & SONS
Typewriters — Addlng M ach I nes —— 

Check wrtters
Nuomota — Parduoda — Tal«o 

NAUJOS NAUDOTOS
vHrfi 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd , Tel. 581-4111

Draugo Mokslo, Mono Literatū
ros priede, sausio 23 š. m. Juozas 
Prunskis, recenzuodamas mano 
"Mes valdysitn pasaulį, pažymi: “Ir 
čia pasilaiko korektūros klaidų. Be 
to ir knygos įžangoje paties auto
riaus pasisakymai apie autoriaus ga
bumus ir antrąjį “gražjausią vai-1 minėjau, man leidėjas ne puse zo- 
singiausią kūrybos laikotarpį,” nors ! ožio nepraritarė -ip>o i”' i l'mr Ko- 
gal ir teisingi, bet kukliau būtų bu-jrektūrų vengimas, mano įsitikini- 
vę tai palikti pasisakyti kitiems.”.j mu, yra nėr..-įteisinama• -leidėjo tau- 
Deja. tos įžangos-tcrlioriės, parašy- pumas... 
tos’sacharininiu stiliumi ir dvasia, I 
aš ir nemačiau ir net nežinojau,; ...... __ .....
kas, kada parašė tokią. įžangą, todėl, iięĮgįęūnu atmestin 
turiu atsiliepti viešai, kad nors da-o '■ <
lį netikslumų, leidėjo Jono Galmi- j 
no įveltų, galėčiau patikslinti.

Truputis istorijos. “Mes valdysim 
pasaulį” parašyta senokai, ir nuo 
1961 metų Jono Galmino — “Ro
muvos” buvo verčiama į anglų kal
bą ir, žinoma, buvo ruoštasi išleis- j 
ti, bet iki šios dienos dar visa ne
išversta. Dabar išleistosios dvi dalys 
lietuviškai “Mes valdysim pasaulį” 
yra dalis vertimui numatytos me
džiagos. Lietuviškai išleidžiant, bu
vo sutarta visą medžiagą —rankraš
čius peržiūrėti, papildyti, atitinka
mai patikslinti. Jonas Galminas sa
va valia ir supratimu, nian net ne
pasakęs, nė vienos korektūros eilu
tės man net neparodęs, išleido kny
gą ne tik su korektūros riktais, bet 
pvz. prof., dvigubo stalininės premi
jos laimėtojo, V. Kirsanov pavardę 
pavertė Kiršanovu, taip pat ir prof. 
A. Kurojedov pavardę vienur ra
šo Kirijedovu, kitur — Kurojedavu. 
Centro Komiteto narį, teoretiką M.' 
Suslovą suplakė su Lietuvoj buvu- [ 
siu enkavedistu A. Suslovu. Mano | 
novelių knygą “Kelionė į pievas” 
toj pačioj įžangoj pavadino “Kelio
ne į laukus”, prirašė knygų pava
dinimų, kurių aš pats nežinau, tuo 
arpu nutylėjo mano tremtyje para

šytas “Mes ieškom pavasario”, | 
‘Naktys Kirališkėse”. Po iliustraci-1 
jomis parašai neatitinka piešinių 
turinio, bet tai mažesnis nusikalti
mas, kaip išskutimas po iliustracijo
mis dailininko pavardės. Panaudo
tas kelių rūšių popierius, spauda ’ 
vienur neaiški, kitur suterliota.

Buvau paruošęs du skyrius apie 
sovietinės Rusijos imperializmą, 

i taip pat ir apie amerikiečių politi- j 
l ng tendcjjfiijju nuolaidomis ataipir-

Nedaug pagerins šios pastabos 
"Mes valdysim pasauli” išleidimą 

įutnu. Man nete
ko sutikti kito tokio leidėjo, nors 
daug metų turiu garbės ir malonu
mo susisiekti su visokiais leidėjais.

Noromis nenoromis turiu pareikš
ti: Jonas Galminas — “Romuva” 
parodė visišką nesiskaitymą ne tik 
su manimi, bet neparodė deramos 
pagarbos ir skaitytojui. Tai nesuderi
nama su šiokiu tokiu leidėjo oru
mu ir etika.

Liudas Dovydėnas

1971 m. sausio 26 d.

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

ROOSEVELT F3CTURE 
FRAME COMPAKY 

Manufacturers

Rankomis Išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
3400 So., Oakley Avė., Chicago

Tel. VIrginia 7-7258 ■ 59

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Dllnois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pą-

rAUTOS PRAEITIS
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos , keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2., 
kiekviena po 5 00 dol.; kn. 3 ir 
ir kn. 4, surištos į vieną tomą, 
kainuoja 10.00 dol.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie- 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa 
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
lorint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE, lllinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
loti 5 proc. mokesčiams.

♦ .< **!****»:i»i*i»*i«*****i«ti»t**’K’tti<

bolševikinės okupacijos prar

♦
♦

*

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

Telef. — HY 7-4677
452 MENAHAN STREET — RIDGE1VOOD, N. Y. 11237

iželis

*|X
X

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašo:

“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, 1970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama "DRAUGE” ir pas platintojus

Kaina $3.50.

m

■

■
■

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKTNG SPACE

Mokamas už Vieno 'Fe 
fu (Vrlifieafii sukaito** 

Minimom $5.000.00

Nauja* aukfttas divi
dendą* mokama,h už 
invoUi * imu sų.-.kalta*.

■

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

VALANDOS
PIIlKlAP Ir KETVIKTAD .... 9 v. r. iki 9 v. v. 
ANTR I D. Ir PUNKTAI). 9 v. r. iki 5 v. v.
6ESTAD » v r Iki 12 ». d. — Tru/ĮJad. uždaryta
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• Jungtinė Chicagos ir apy- ; studijų anoje kolegijoje rėmėjai. 
llLkės lietuvių dailininkų paroda 
Čiurlionio galerijoje atidaroma 
šiandien (vasario 13 d.) 7 vai. 
vak. Paroda, jau eilę pas arų jų 
metų virtusi tradicine, atidaro
ma didžiojo Vasario 16 tos mi
nėjimo Chicagoje išvakarėse. 
Laisvės šventės nuotaikose mū
sų dėmesys neturėtų būti vien- 
šališkai nukreiptas vien į politi
nį kovos sektorių. Nemažiau 
raketų akce ituoti taipgi mūsų 
kultūrinės veiklos, jos laimėji
mų bei aplamai visuomenės 
aukšto kultūrinio lygio būtinu
mą, kad, šitai nevertindami, ne
prarastume visiko. O tai mūsų 
tautos praeities amžiuose kartą 
jau buvo kone atsi ikę, kai sie- 
lodamies tik valstybingumu, 
tautinės kultūros puoselėjimą 
buvome pamiršę.
(įTodėl ir į čikagiečių dailinin
kų parodą publika turėtų nema
žiau lankytis negu į politinį mi
tingą. Paroda Čiurlionio galeri
joje bus atdara visą ateinančią 
savaitę, kasdien nuo 7—9 vai. 
vak., šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Uždaroma sekmadienį — vasa
rio 21 d.
>• Lietuvos istorijos draugija 

ii Marija ir inž. Antanas Ru
džiai vasario mėn. 21 d. 4 vai. 
popiet Jaunimo centre, Chicago
je, rengia dr. Kosto Jurgėlos 
“Knygos “Lietuvos sukilimas 
1862—1864 metais’’ ir Lietuvių 
kalbos studijų St. xLver kolegi
joje pristatymą. Rudžiai yra 
minė os knygos išleidimo mece
natai, o taipgi ir lietuvių kalbos

i

• Elenos Gaputytės skulptū
rų ir pušinių paroda visą vasa
rio mėn. vyksta Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, Chicago
je. Skulptorė gyvena Londone, 
Anglijoj. Meną ji studijavo 
Freiburge, Vokietijoje; Fine 
Arts School, Mon' realyje; Colle
ge cf Art, Toronte; Beaux Arts, 
Paryžiuje, pas žinomąjį skulpto
rių Gimond. Jos Skulptūros kar
tu yra ir labai solidžios, ir dina
miškos, o piešiniai pilni ne tik 
energijos, .bet ir šilto asmeniško 
jausmo. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejus, kuriame Gapu
tytės paroda vyks'a, atdaras 
visas septynias savaitės dienas 
nuo 1—4 vai. 30 min. popiet. 
Adresas; 4012 Archer Avė.

Nauji Lituanistikos insti- 
nariai. Lituanistikos insti- 

Ikorespondeniiniu keliu

Jonas Kelečius Kci.T.pozicija
Iš Chicagos ir apylinkės lietuvių dailininkų parodos Čiurlionio gale
rijoje (Liet, foto arch.).I

tuto 
tu'o 
pravestame balsavime naujais 
instituto nariais išrinkti šie as
menys: Jurgis Blekaitis, Anato
lijus Matulis, Genovaitė Židony- 
tė - Vebrienė, Antanas Tamo
šaitis, Česlovas Grincevičius, 
Julius Slavėnas, Konstant Inas 
Račkauskas, Julius Šmulkštys, 
Gražina Krivickienė, Ilona Gra
žytė, Henrikas Nagys, Antanas 
Rūkštelė, Juozas Žilevičius, Ra
polas Krasauskas, Benediktas 
Mačiuika, Leonas Sabaliūnas ir 
Vytautas Vardys.

Iš 53 instituto narių balsavo 
44. Į balsų skaičiavimo komisi
ją įėjo L. Dambriūnas, dr. K. 
Jurgėla ir Birutė Saldukienė.

Lituanistikos instituto pirmi
ninkas yra dr. V. Maciūnas.

ir žymių kapelmeisterių.
Pirmieji orkestrai grCjo dau

giausia Vakarų Europos muzikos 
kūrinius, maršus ir kitus daly
kus. Rusiškųjų retai grodavo. Jų 

(vengdavo, ries tuo metu kaip tik 
įvyko karas su rusais bolševikais. 
Pamenu, kad jau 1919 m. pasi
girdo lietuviškų dainų popuri, 
kuris greitai tapo labai mėgiamu. 
Tą popuri parašė chorvedys An-

taipgi neįmanoma dabar nu-’ 
statyti.

Truputį vėliau savo orkestrus 
suorganizavo: Panevėžio atski
ras batalionas (4 pėst. pulkas) ir 
Vilniaus batalionas (5 pėst. pul
kas).

1919 m. pabaigoje orkestrai bu
vo jau visuose Lietuvos kariuo- 

I menės pulkuose.
1 Pirmieji kapelmeisteriai: Guda- tanas Vaičiūnas, orkestrui pritai-
I vičius Juozas, žemaitis, baigęs kė 2 pėst. pulko kapelmeisteris 
Varšuvos konservatoriją. Tarna- Gužas. Pamenu, kad 1920 m.

|vo rusų kariuomenėje kapelmeis
teriu. Mirė 1939 m. Panevėžyje. 
Jo gana išsami biografija yra LE 

1 VIII T. psl. 26.I
Gužas (gaila, vardą pamir

šau) pirmasis 2 pėst. pulko ka
pelmeisteris. Ilgą laiką tarnavo 

i rusų kariuomenėje Petrapilio įgu
loje, gvardijos pulke. 1918 m. grį
žo į Lietuvą, apsigyveno Kaune, 
suorganizavo orkestrą, su kuriuo 
perėjo tarnauti į 2 pėst. pulką, 

i Kariuomenės' tarnyboje išbuvo 
1 gana ilgą laiįą. 1943 m. dar ma- 
l čiausi su juo Kaune. Pasiliko Lie- 
| tuvoje.
| Gukauskas, Steponas, konser
vatoriją baigė berods Odesoje. 
Prieš 1 pasaulinį karą tarnavo 
rusų kariuomenėje ir buvo 109 ar 
110 rusų pulko kapelmeisteriu, j 
.Šiedu pulkai stovėjo Kaune, Šan- 

....... r> n •• j I šiuose. 1918 m. g~įžo į Lietuvą, 
įso apie j. vyrų u e jie a.r i gyveno Kaune. Pradžioje buvo 

pasipildė kitais, tad greitai susi-l ■ 
darė visas orkestras. 1919 m. 
vasario 16 d. šventę pulkas 
Panemunėje jau paradavo su 
kestru.

Tačiau kuris iš šių dviejų 
kestrų buvo pirmas, dabar yra ne- ( 
įmanoma nustatyti. Lietuvoje tai 
galima būtų lengvai atlikti, pa
varčius šių pulkų archyvus.

Trečiuoju iš eilės reikia laiky-, 
ti Kauno karo komendantūros 
orkestrą, kurį suorganizavo karo, 

lengviau pavyko šį organizacinį, kapelmeisteris Steponas Gukaus- 
uždavinį išspręsti. Vasario mėn. i kas. 1919 m. kovo mėn. jau aš 
Vadžioje į pulką savanoriais tar- pats mačiau orkestrą grojant. Ta- 
nauti perėjo Kauno Šv. Juozapo čiau jo tikslios įsikūrimo datos

PIRMIEJI ORKESTRAI
LIETUVOS KARIUOMENEJE

KAZYS ALIŠAUSKAS

Pirmieji orkestrai pasirodė 19- darbininkų draugijos orchestras 
19 m., vasario mėn. pradžioje drauge su kapelmeisteriu Gužu, 
pirmuose besikuriančios Lietuvos 
kariuomenės pulkuose.

Į 1 pėstininkų pulką, kuris sto
vėjo Alytuje, 1919 m. vasario 
jfliėn. pradžioje iš Žemaitijos at
vyko karo kapelmeisteris Juozas 
Gudavičius. Drauge su juo atva
žiavo ir keletas savanorių muzi
kantų, kurie atsivežė ir instru
mentus. Alytuje jie pasipildė vie
tiniais, tad ir susidarė pajėgus or
kestras.

2 pėst. pulkui, kuris stovėjo 
prie Kauno, A. Panemunėje,

Kauno karo komendantūros or- 
kestro kapelmeisteriu, vėliau per- 

| ėjo į 2 pėst. pulką. Mirė, berods, 
į 1930 m. Paladotas Kaune.

i Organizavimo pradžioje Lietu- 
or vos kariuomenėje jautėsi patyru-

| šių kapelmeisterių trūkumas. Vė
liau Kauno ir Klaipėdos kon
servatorijos paruošė daug gerų

A.
or-

Amerikiečiai išperka knygų už bilijonus
Jau prieš penkerius metus 

JAV-se metinis knygų pardavi
mas pasiekė 2 bilijonus dolerių. 
Apskaičiuojama, kad 1970 me
tais JAV-se išparduotų knygų 
suma siekia netofli trijų; bilijonų 

. dolerių, tačiau leidėjai ima skųs- 
! tis, kad pradedama jausti eko
nominio pasunkėjimo padari
nius. Gal būt naujoji vyriausy
bės ūkinė poli ika — paleisti 
daugiau dolerių į rinką — ir čia 
padės.Rytų Europos istorija

Dviejų autorių — A. Bannan 
ir A. Edelnyi — spaudai pa
ruoštą rytų Europos istoriją 
išleido Twayne leidykla; kny- 

i: “Documenta- 
o£ Eastem Europe”.

Lietuvos karių orkestras nepriklausomybės kovų metais koncertuoja I ^os Pavadinimas 
oafzonto* civiliams gyventojoms. ______ Be, Kviklio archyvo) įry History of Ea

plg. herezija, heretikas ir erezi
ja- eretikas ir kt. Daugiau nuo
seklumo yra rašant Herzen, 
Hcrzcnas, ne (hibridiškai ) Her- 
cenas.

Gana keistai rašoma Kongre
so bibliotekos kor'elėse, kurios 
visame šiame krašte ir kitur 
plačiai vartojamos, būtent — 
Hertzen, nors tuo pat metu vo
kiečių fizikas vardinamas Herz, 
ne Ilertz, ir kt.

V. Trumpa, s. m. Draugo nr. 
13 šeštadienio priede rašydamas 
apie Kosto R. Jurgėlos “Lietu
vos sukilimą 1862 - 64 metais”, 
gale pastebi, kad autorius tikri
nius vardus nevienodai rašąs, 
pvz. Dal'riuskas, Here'nas ir 
Dalevslds, Gierocnas ir kt., ir 
duoda lokį pabarimą: “Man at
rodo, turint dabar pilną enciklo
pediją, r< ketų sekti jos pavyz
džiu. Daugumas vardų ten 
moksliškai ir gerai nustatyta.” 
Ar Liet. Enciklopedijoje taip iš 
tikrųjų yra visais atvejais, aš 
negalėčiau pasakyti, bet šiuo at
veju V. Trumpa nebus daug su 
tiesa prasilenkę • čia šis žymus 
rusų XIX a. pufolicis as kritikas 
ir rašytojas , vadinamas taip, 
kaip ir kitose V. Europos žy- 
miauš’ose encilJlopedij’oee 
Aleksandr Ivanovič Herzen 
(1812—1870). Ruiškai. aišku, 
tėra Gerom, — iš čia lietuvių 
teguli būti Geroenas, e Gierce- 
nas, — bet ši pavardė nėra ru
siška. Tikroji Aleksandro Iva- 
novičiaus pavardė yra Jakov- 
lev: jis yra nevedybinis rusų 
turtuolio I. A. Jakovlevo ir jo 
vaikų auklės vokietės L. Haag 
sūnus; nuo savo motinos, tos 
auklės, maloninio vardo (’ mein 
Herz”) jis vėliau ir pats pasiva
dino — Herzen (rus. Gercen). 
Nors gimęs Maskvoje ir dau
giausia savo raštų paskelbęs ru
sų kaf’ba, bet, gana ilgai, nuo 
nuo 1847 m. ligi mir'ies, gyve
nęs užsieny, čia plačiai veikęs 
ir apsčiai kitomis kalbomis ra
šęs, jis visose žymiausiose V. 
Europos (vokiečių, prancūzų, 
italų, anglų ir kt.) kalbose tėra 
pažįstamas kaip Herzen, ne 
Gercen; pvz. didžiojoj italų en
ciklopedijoj
(secondo la grafia russa Ger
cen); Grand Larousse — Her
zen, en russe Ghiertsen, ir t. t. 
Tuo būdu ir Liet. Enc-joj rašo
ma vakarietiškai — Herzen, ša
lia kurio gali būti ir Herzenas 
(tariama — Hercenas). Kai kas

laikraštyje “Lietuva” buvo trum
pas straipsnelis, apie tai, kas visa 
tai parašė ir orkestravo. Vėliau 
kitų muzikų šis kūrinys buvo 
taisytas ir papildytas' A. Vai-’ 
čiūnas 1919 m. savanoriu tarna
vo 2 pėst. pulke kaip pulko chor
vedys.

rašoma; Herzen

Lietuvos karių orkestrais, laisvės kovcinas pasibaigus, išlydi namo į 
civilinį gyvenimą grįžtančius, kareivius. (Iš Br. Kviklio archyvo)
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STANDARD
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, lllinoiJ 60632 • 847-1140
ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000. 

OFFICt HOURS:
Monday&Thursday,9a.m.to8p.tn. • Tuesday&Friday,9a.m.to4p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacled.
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, gali čia pastebėti; jei vok. z ta- 
' riamas kaip c, tai taip iš tarimo 
ir rašykime — Heroinas, pvz.

■ Leipcigas (iš vok. Leipzig) ir 
i kt. Bet Leipcigo vietoj' siūloma 
rašyti I/'ipzigas (tar. Leipci
gas) — tai viena; antra, vok z 
vietoj raSer.it c, gal l ai kas pa
norės ir pradinį h —numesti; P. S.

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
La d o t u v i y Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facllttta*

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 7-8000

Itoiim dhdl

MARQUETTE FUNERAL HOME 
—TĖVAS IR SONUS—

FRYS MODERNIOS KOKIA CK*

2533 Wesl 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6
I4IC S. 50th Avė., Ciceio T0wnhall 3-2108-00

KlhĄTf AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50fh AVĖ., CICERO. ILL Tel. OLympic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 East 162nd Street, South Ilolland 

10821 South Micrigan Avenue, Chicago 
TEI. CO 4-2228

Pasinaudokite Draugo „riassified" skyriumi

raSer.it
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AL. GIMANTAS

Perskaičiusi Al. Barono “Mūsų gias moters teises su vyrais įvai- 
darbai ir lietuvė moteris” bei B. riose srityse, bet nevengia gana 
Drungienės “Lietuvė moteris ir griežtai pasisakyti p'ieš moterys- 
kas toliau?”, norėčiau šia tema tę, motinystę ir etines 
šiek tiek pasisakyti, kaip savo laiš- Radikaliossios 
kė ragina B. Drungienė.

Pradedant šykščiąja ir kultūri- tokius siūlymus, kaip vaikus ati- 
nius vyro pasireiškimus slopinan- duoti į tam tikras prieglaudas, o. 
čia Al. Barono moterim, norisi vyrus — sulikviduoti, kad moters] 
smarkiai suabejoti, ar tos ydos ti-. kūrybinės galios nebūtų užslopi-' 
pingos lietuvei. Gal greičiau jas narnos šeimos rūpesčiais arpaver-] 
kai 'kurios mūsų pasisavino iš a- 
merikiečių. Juk iš fabriko grįžęs 
“daddy” su priejuostėle prie 
kriauklės plaunąs indus mus ne 
kartą stebino. Stebino todėl, kad 
lietuviai vyrai per kartų kartas 
lietuvę moterį tvirtai įtikino, ku
rie darbai “vyriški”, o kurie “bo
biški”. Kadangi darbai lyties ne
turi, o yra malonūs ir nemalonūs, 
sunkūs a’ba lengvi, tai vyro pa
galba moteriai namų ruošoje nėra 
“bobiška”. Tačiau šiame krašte 
“daddy”' indus plauna kartais iki 
juokingumo. Gal čia ir glūdi vie
na šio krašto būdų — moters su- 
vyrėjimas, o vyro sulepšėjimas 
bei jo autoriteto išjungimas iš šei
mos gyvenimo. Tas “daddy” su 
priejuostėle (imu kraštutinį, bet 
realybėje neretai sutinkamą pa
vyzdį) nesulaukia paga~bos savo 
šeimoje. Tokiuose namuose viską 
sprendžia tik mama. Žinoma, to
kią padėtį labai anksti pastebi 
vaikai. Greitai tėvas jiems belie
ka pinigus atnešąs žmogelis, kuris 
suvapėjęs “paklausk mamos”, vėl 
pranyksta, iš jų gyvenimo už iš
skleisto laikraščio. •

Skaitydama Al. Barono straips
nį, pagalvojau, nejaugi ir lietuvis 
vyras praranda autoritetą šeimoje 
ir nebesugeba apspręsti, kiek pini
gų ar laiko gali paskirti kultūri
nei - visuomeninei veiklai, nenu- 
skriausdamas saviškių? O gal? 
Tada, aišku, jam reikia mamos 
ar žmonos nurodymų ir leidimų, 
kaip berniukui. Kas leidžiasi su- 
lepšinamas, kažin ar nėra lepšiš- 
kumo vertas?
Sustojus prie tragiškos. B. Drun

gienės moters, kurią ,vyras “sten
giasi psichologiškomis priemonė
mis pajungti” ir kurios “burna 
užkimšta perlais ir minkomis, kad 
neprasiveržtų šauksmas”, darosi 
nejaukiai keista. Ar iš tikrųjų vy
ro dovanos žmonai (net ir ne 
•liuksusinės?) rodo jo piktus kėslus 
į moters laisvę ir dvasinį išsipil
dymą? O aš galvojau, kad dova
nos reiškia, jei .jau ne meilę, tai 
bent draugiškumą bendro gyveni
mo partneriui...

B. Drungienė ragina susipažin
ti su Amerikos moterų sąjūdžiu, 
Women’s Liberation Movement, 
apie kurį iš tiesų mažai težinome. 
Žinių niekada ne per daug, ypač 
dabar, kai mūsų jaunimo lanko
mos mokyklos knibždėte knibžda 
įvairaus plauko ir dar įvairesnių 
reputacijų sąjūdžiais bei sąjūdžiu- 
kais.

“Women’s Lib.”, kaip ir dau
guma sąjūdžių, skelbia kovojąs už 
laisvę ir lygybę. Tačiau, kai tą 
laisvę ir lygybę teko ne kartą gy 
venime matyti piknaudojamas 
tai nebesinori tuoj pat imti “už 
gryną pinigą” tų, kurie dideliai' 
balsais tas idėjas linksniuoja. C 
“Wowen’s Lib.” balsai labai gar 
sūs, triukšmingi ir dažnai grės 
mirigi. Šis sąjūdis kovoja už ly-

normas.
“Women’s Lib.” 

atstovės savo spaudoje pareiškia

giamos vyriškojo egoizmo. Įdomu, 
ar specialiai be šeimos išaugin
tiems vaikams subrendus į vadus, Į 
pasaulis būtų laisvesnis, negu da-] 
ba~?

Kad moteriai atitenka didžioji 
dalis šeimos auginimo ir auklėji
mo rūpesčių, nėra abejonės. Ta
čiau egoizmas nėra tik vyrams 
būdingas. Kad moteriai kūrėjai ar 
profesionalei atsiranda daug truk
dymų iš šeimos pusės, taip ‘pat 
tiesa. ypač, kada kaip lietuvių 
šeimose dar pasitaiko, visi su šei
mininkavimu nesuriši moters 
da'bai vyrui tėra “bobos išmis
tai”. Bet kadangi šiais laikais mo
teris nebėra prievarta ištekinama, 
tai man rodos, vietoje moterystės 
ir motinystės likvidavimo, menui 
ar mokslui pasišventusi moteris 
(kaip ir toks vyras) neturėtų kur
ti šeimos. Nes siekti, kad vyrai 
imtų gimdyti vis dėlto bus gana 
sunku net ir radikaliausioms mo
terų išlaisvintojoms.

Kalbant apie išlaisvinimą, kyla 
abejonių, ar labai daug moterų 

I norėtų būti “išlaisvintos” iš savo 
j vyrų, vaikų, iš meilės, švelnumo, 
draugystės, pagarbos savo šeimai? 
Laisvės bei išsipildymo vardan 

i sugriovus šeimą su jos vargais ir 
rūpesčiais, ar nepražūtų kartais ir 
anksčiau minėti žmoniškumo 
bruožai? O pasaulyje žmonišku
mo tikrai ne per daug.

Keičiasi opalo istorija
Nuo senų senovės buvo tiki

na, kad opalas nešąs tiek daug 
nelaimių, og Elijah Peaccck, C. 
D. Peacorik brangenybių par- 
,'uotuvių įsteigėjas, atsisakė 

juos laikyti ir pardavinėti, kai 
:s atidarė savo krautuvę Chi- 
agcs vidurmicsty 1836 m. Ligi 

iiol nieks jam' neprieštaravo.
Dabar George Tesar, minimos 

narduotuvės prezidentas, paban
dė sulaužyti penkių generacijų 
radicinius prietarus. Pirmą 

kartą istorijoje dabar toje įstai
goje parduodami ir opalai.

Atrodo, senieji prie'arai iš
dygo su Sir WaT.ter Scott roma
nu. Mat, jame herojė Anne pri- 
- kyrė visas savo nelaimes šiems 
brangakmeniams.

Tarp kitko, Tesar mėgina 
“sulaužyti prietarus’’, apsupda
mas opalą deimantais. Moierims 
toks būdas labai patiks.fltsilikusi Rusija

Stat’stikos duomenys konkre
čiai parodo, kiek yra atsilikusi 
''ovietų Rusija, nežiūrint jos 
uolatinio pasigyrimo. JAV-ėse 
ma 400 automobilių k’ekvie- 
■am 1,000 asmenų. Sovietų Ru- 
ijoje yra vos... 5 automobiliai 
1,000' žmonių.

Vis dėlto labai nenorėčiau bū
ti “išlaisvinta” iš moteriškumo, 
nes netrokštu “lygių teisių” kau
tis Vietnamo džiunglėse, valyt 
miesto kanalizacijos, mūryt na
mus ir kast anglis. Šias teises, 
kaip girdėti, turi Sovietijos mo
terys. ,

Čia suminėti radikalieji moterų 
sąjūdžio pareiškimai, tikėkim, yra 
tiks klystkeliai, anot B. Drungie
nės. “Women’s Lib.” turi gerų 
tikslų ir daug energijos jiems pa
siekti. Tikėkimės, kad moterų iš
laisvintojos tą energiją nukreips į

'pastangas grąžinti moteriai ne
skrupulingų biznierių nuplėštąjį 
kuklumą elgesyje ir drabužyje, į 
kriminalistų ir viešųjų pareigūnų 
sauvalės apvaldymą ir į jaunimo 
gelbėjimą iš narkotikų ir porno
grafijos prarajos.

Maža mūsų žemė, deja, nėra 
skirta nei vienam vyrui, nei vie
nai moteriai, bet vyrui ir mote
riai kartu. Todėl darosi liūdna,

šeštadienis, 1971 m. vasario mėn. 13 d.
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Giedro Žumbikienė Žemė žydi
Iš Chicagos ir apylinkės lie'.'avių dailininkų parodos Čiurlionio gale
rijoje (Liet, foto arch.).

Įsivaizduokite, viešite Japoni- laisvalaikio žingsnį lydėjo filmų 
joje ir vienu ar kitp reikalu jums kamera, skaidrių foto aparatas, 
prireikė kreiptis amerikinio Rau- jos rašomas dienoraštis. Turi 
donojo Kryžiaus įstaigon. Tik- tiek filmų juostų paruošus, kad 
riausiai nustebtumėte, išvydę įs- susidaro problema, kur visą tai 
taigos tarnautojų tarpe lietuvai- laikyti, pagaliau, visas žemės ru- 
tę. Arba, užklydote Indonezijon, tulys ne kartą apkeliautas (žiū- 
tenka kreiptis JAV ambasadon rėk, išvyksta iŠ Kalifornijos, po 
tokiu ar kitokiu reikalu, ar tiki- kelerių metų grįžta namo iš kitos 
tės sekretorių tarpe sutikti ir lie- pusės, per New Yorką) ar at- 
tuvaitę? Kas nekeliauja dabar virkščiai, nedaug kas belikę fo- 
Afrikon? Kenijos tik jau neap- to objektyvui fiksuoti. Atrodo, 
lenksite. Jei jos sostinės Nairobi kad Ina jau atsisako filmavimo, 
Amerikos ambasadoje turėsite mažiau dėmesio skiria ir skaid- 
reikalų, bus miela juos tvarktyi rems. Teliko tik mažiau komp- 
padedant lietuvaitei. San Salva- ūkuotas paprastesnis foto apara- 
doras ir jos sostinė, vidurinėje A- tas splavotoms nuotraukoms, na, 
menkoje, gal i“ nėra per daug iš- ir dienoraštis. Jo prirašyta jau 
reklamuota kelionių biurų marš- bene aštuonios didžiulės knygos, 
ru'uose, bet jei patektumėte ten Kada jis bus paruoštas spaudai, 
ir koks reikalas verstų vykti Jung- suredaguotas, išleistas? Kas žino 
tinių Valstybių ambasadon, ras- jaunos merginos planus, ji pati 
tumėte savąją tautietę, mielai pa- juokauja, kad turės laiko tai atlik- 
širuošusią kuo nors padėti. O jei ti, kai pasitrauks pensijon, reiš- 
jau kam kiltų noras vykti Cilėn 

' ir pačiam vietoje įsitikinti, kaip 
ten šeimininkauja naujas mark
sistas prezidentas, ir jei prireiktų 
amerikiečių globos, ten esančioje 
JAV ambasadoje jus 
taipgi mūsų tautietė.

kia, dar už visos eilės dešimtme
čių.

Ar jai patinka toks įvairus gy
venimas, vis porai ar trejetai 

pasitiks metų sustojant vienoje ar kitoje 
valstybėje? Be abejo, kitu atve
ju jau senaiu būtų pradėjusi sės
lų gyvenimą. Nauji veidai, nau
ji papročiai, nauji reikalavimai, 
naujos kalbos, naujos pažintys, 
visa juk taip patrauklu, nepa
kartojama. Ji viską stebi, viską 
bando atsiminti, ir, kai stebi jos 
filmus, skaidres, kai girdi jos aiš
kinimus, jauti, kad ji puikiai yra

Neveravi- 
keletą me

tų trukusio paskyrimo vidur. A- 
merikoje ir po trumpų poilsio a- 
tos'ogų čia, Jungtinėse Valstybė
se, išvyko naujon tarnybos vie
ton, Cilėn, amerikiečių ambasa
don. Inai visas pasaulis, visi že- ..........   ,
mynai, atrodo, tokie maži, neto- Į susipažinusi su visų tų svetimų 
limi. Juk tiek daug keliauta, me-' ■ 1 • t
tais gyventa, dirbta, poilsiauta ir

Kalbame apie Iną 
įčiūtę, kuri, grįžusi iš

kai apie tą faktą negalvodami, šo-; pramogauta įvairiuose kraštuo- 
kinėjame vienas pr eš kitą lyg se> tarp įvairių tautų, rasių, reli- 
povai, beįrodinėdami savo prana- gijų ir kultūrų žmonių. Nenuos- 
šumą, šaukdamiesi talkon pyktį tabu, kad jai tas mūsų pasaulis 
vietoje meilės, vienas kito išnau- atrodo toks nedidelis, bet labai 
dojimą vietoje draugystės, vienas turiningas, įdomus, vertas bet 
kito pažeminimą, vietoje pagar- kurių pastangų jį pažinti, pama
bos. Ir po kiek laiko tą patį da
ro... mūsų vaikai.

Nijolė Užubalienė

tyti, išgyventi.

Iki šiol, beveik kiekvieną jos

vietų charakteringais bruožais, 
ypatybėmis, kultūra, ekonomija, 
politika. Gal tai ir jos pašauki
mas. Jau eilę metų tarnaujant 
Valstybės Departamento užsie
nio tarnybos žinyboje, Ina pasie
kė pripažinimo ir įvertinimo. 
Buvo mažinamas JAV personalo 
užsieniuose skaičius, bet Ina ne
buvo paliesta, ją laiko pilnai tin
kama reprezentuoti JAV užjū-

riuose, kyla ir jai mokamas atly- bčgunt, vis labiau yra gerbia- 
ginimas.

Tuo tarpu, mums iįin malo-1 keeping” metiniuose balsų rinki- 
nu žinoti, kad Ina, bet kuriame 
pasaulio^ krašte gyvendama, vi
sad jaučiasi esanti ne vien lik 
amerikietė, bet ir lietuvaitė. Jei 
jos tarnybinės ar privačios kelio
nės veda pro senąjį Eruopos kon-' po savo vedybų su turtinguoju 
tinentą, ji visada sustoja aplan- graiku, kasmet krenta vis že- 
kyti ir Londone gyvenančio sa- my-’. Praeitų metų sąraše nu- 
vo tėvelio - rašytojo Fabijono Ne- sprūdo... užbaigdama jį 23 vie- 
veravičiaus. ta.

ma, praeitų metų “Good House-

mucse šplaukė vėl pačia pirmą
ja, kaip “labiausiai gerbiama 
moteris” pasaulyje. Ir, atvirkš
čiai, jos buvusi marti Jacąueline 
Kennedy Cnassis, kuri smuko

0—Stalino dūkis amerik'ečij spaudoje Atviras laiškas Vyriškiui, 
sukurtas poeto Sy Miller 
savo žmonai tuv. aktorei 
Jill Jrcb.son.

/

Elena Gaputytė Skulptūros dailininkės dirbu parodoje, Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje 
‘ Nuotr. J. Kasakaičio

Religija ir socialinis teisingumas• e

Religija, skelbdama meilės ir gesni, jeigu nebus uoliai pradėta 
teisingumo dėsnius, visada kėlė ieškoti geresnio pasaulio, 
socialinio teisingumo reikalą. Tas 
reikalas ypač gyvas darosi dabar, 
ir tai atsispindi naujuosiuose lei- *™anis ^telkti.P:r0S°."" 
diniuose.

Šio leidinio studijiniams straip-

Nagrinėjami susidūrimai su poli
tinėmis filosofijomis (jų tarpe ir 
komunizmu), svarstomi etiniai 
klausimai ir rinkų problemos (so 
cializmas, verslo etika, mokes
čiai). Pagaliau — teisingumas 
gėrybių paskirstyme, apimaiit 
ir tarptautinį paskirstymą.

kiti tų šakų specialistai iš JAV,
Azijos, Europos (Šveicarijos, Pran

Knygų lentynose pasirodė Je- cūzijos ir kt.). Čia jie svarsto te- 
zuito E.J. Morgan suredaguotas ologinį pagrindą krikščionybės 
kolektyvus veikalas “Readings in socialiniam reiškimuisi, žmo- 
Social Theology” (išleido Phla- gaus elgesio dorovės normas (si- mi su mokslininko rimtimi. Sie- 
um Press, Dayton, Ohio, 1969. tuacinė etika, naujoji moralė, gi- kiama tikėjimo akimis žvelgti į

•Stalino duktė, pabėgusi iš sa
vo tėvo sukurto “rojaus” — kur 
visas kraštas yra ištisas kalėji
mas — susirado naują tėvynę 
JAV-ėse. Parašiusi dvi knygas, 
atskleisdama negeroves sovieti- 
jo e, ji buvo plačiai minima 
amerikiečių spaudoje.

Dabar ir vėl šio krašto spau
da rašo, jog Svetlana Alilujeva 
Stalinai ė Peters laukiasi kūdi
kio. Nuožmaus Stalino duktė 
yra 44 m. Ji ištekėjo čia už gar
saus architekto William Wesley 
Peters, 58 m., praeitų metų ba
landžio mėn. Jis yra Frank 
Lloyd Wright fondo vicepirmi
ninkas Phoenixe, Ariz. Žin’ą pa
skleidė korespondentė Maxine 
Cheshire (“Washington Post”). 
Laikraštininke rašo, jog Sve la- 
na karštai meldėsi, norėdama 
kūd’kio. Malda liko išklausyta 
baigia amer kietė savo praneši
mą.

Aš esu moteris favo žmonai 
myl’moji, motina, duktė, sesuo 
ar draugė). Man reikalinga Ta
vo pag'alba.

Aš buvau sutverta nešti pa
sauliui švelnumą, atlaidumą, ra
mybę, groži ir meilę. Man darosi 
vis sunkiau išpildyti savo pa
skirtį.

Daugelis asmenų ignoruoja 
mano vidujines savybes ir vaiz
duoja mane vien aistros objek
tu.

Man reikia Tavo pagalbos su
sigrąžinti save į savo tikrą pa
dėtį, kad galėčiau a'likti paskir
tį, kuriai buvau sutverta.

Aš žinau, kad Tu surasi tam 
būdą.

IKovojant su ...svogūnais
Praeitą savaitę Michigano 

valstybės universiteto tyrinėto
jai paskelbė, kaip šeimininkės 
ture ų kovoti su... svogūnais ir 
neverkti, juos lupant:

“Alsuokite per burną (ne per 
nosį) ir svogūnai nesukels aša
rų.” Senoji Kennediene "labiausiai gerbiama moteris''

Rose Kennedy, kuri, metams

4Kur tėvai nsba’eidž’a dukterį už gydytojų ar in’; ni:rių
Ligi šio1 turtingas tėvas In

dijoj mokėdavo 14,000 dol. paso 
gą jaunam daktarui, imančiam 
jo dukterį už žmoną. Ir viengun
giai inž'nieriai gaudavo vėl apie 
$10.000—$15,000 su mergaite 
dytojų ir inžinierių yra toks 
perteklius, kad Mysore vaistyk 
bėję vyrai raginami tapti ūki
ninkais.

medžiagą, dvasios pergalė prieš 
instinktą, meilės persvara prieš 
neapykantą.

Šiam leidiniui panaudota visa 
eilė straipsnių, išspausdintų ir 

332 p. 3.75 dol.). Knygos redak- mimų kontrolė, abortų legaliza- šių laikų pasaulį, į mūsų laikus parinktuose žurnaluose. Medžią
torius Morgan įžangoje pažymi, vifnas ir kt.), religinis auklėji- įnešti Žodžio įsikūnijimą. Ven- ga aktuali. Svarsto gyvybines
kad mūsų laikų politiniai, sočia- mas (katalikų universitetai), giama suakmenėjusios filosofinės šių laikų problemas, naujųjų lai-
liniai, ekonominiai disputai ne Bažnyčia ir valstybė,, leda ratinė krypties. Šventumas apibrėžiamas kų dvasioje, prisilaikant Vatika-
tik tęsis ir toliau, bet darysis blo-į pagalba privačioms mokykloms. I kaip asmenybės triumfas prieš Ino II suvažiavimo principų. J. Pr.

Pasirinktieji klausimai svarsto-

Moterys darbuose
Darbo departamentas paskel

bė, kad 1970 m. kovo mėnesį 
JAV-se buvo tarnybas turinčių 
moterų 18.4 mil., iš jų apie 10.2 
mil. turėjo vaikus, jaunesnius 
kai 18 m. amžiaus.

-ŠALP3S STATISTIKA

1970 metais JAV-se iš val
džios jetaigų šalpą ėmė 13 200,- 
0C0 asmenų ir jiems buvo išmo
kėta 12 bilijonų 800 milijonų 
dolerių.
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