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ATIDARYMUOS
Praėjusios savaitės Kertinėje 

paraštėje buvo užsiminta apie į- 
vairių šventinių ir kuopinių mū
sų dailės parodų bendrąjį apipa
vidalinimo lygį. Aną mintį pra
tęsiant, atrodo, kad būtų ne pro 
Šalį ir pats laikas susirūpinti 
taipgi mūsų pavienių dailininkų 
parodomis. Šiuo atveju ne tiek jų 
aukštu ar žemu lygiu (visokių 
buvo, visokių bus), o kaip tik jų 
atidarymo prasmingesnėmis aki
mirkomis.

nalaus žodžio, dailės parodas ati
darant. Tiktai kalbantis žmogus 
turi žinoti, ką pasakyti, ir mokė
ti, kaip pasakyti, turi būti pasi
ruošęs, nors ir trumpai, bet ne- 
atkištinei ir ne vien dešimtis kar
tų girdėtai trafaretinei frazei.

šventuoju
Pokalbis su naujo istorinio romano autorium 

rašytoju Juozu Kralikausku

Lietuviškos knygos klubas 
Chicagoje tik ką išleido Juozo 
Kralikausko mindauginės trilo
gijos trečiąjį romaną “Vnišvil- 
kas”. Be abejo, šis mūsų litera
tūros veikalas recenzentų bus 
sveriamas pirmiausia literatū
rinės vertės prasme. Bet “Vaiš
vilke” rašytojas paliečia ir visą 
eilę problemų, kurios skaityto
ją domina savo etnografiniu, 
istoriografiniu, etnologiniu, mi
tologiniu ir net lingvistiniu po
žiūriu. Romano literatūrinę 
plotmę palikdami recenzentams, 
čia norime autorių užkalbinti 
kaip tik šiomis, jei teisinga bū
tų pasakyti, antrinėmis "Vaiš
vilko” problemomis.

Buvo laikas, kada skundėmės 
ilgomis ir tuščiomis parodų ati
darymo kalbomis. Pagaliau kal
bų daugybės jau buvo atsisaky
ta, pasitenkinant tik gerai pa
rengtu, studijiniu nusimanančio 
žodžiu. Su malonumu čia tenka 
prisiminti prieš eilę metų kelio
mis progomis dail. Alg. Kurausko 
žodžiu atidarytas parodas Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje. Jo 
įvadai į parodą tikrai buvo klau
sytoją ir žiūrovą turtinantys.

Bet šiandien parodų atidary
muos vėl nusipiginome. Ir ta pras
me, kad parodų organizatoriai 
nieko panašaus atidarymo iškil
mei jau neparengia. Dažniausiai 
galerijos šeimininkai tarstelia tik 
kelis banalius žodelius ir pakvie
čia susirinkusius prie kavos. Po 
to, žinoma, prie kavos sumušti
nių ir saldumynų kamšatis jau 
būna kur kas didesnė, negu prie 
paveikslų.

Kad parodų atidarymas jas 
lankantiems būtų dar ir šakotes- 
nė meninė atgaiva, siūlytume jų 
rengėjamas pagalvoti ir apie li
teratūrinio bei muzikinio ele
mento įjungimą kamerinėn jų at
skleidimo programon. Sakysim, 
savo tarpe turime vieną kitą in
strumentalistą. Kodėl negalėtų 
būti tas ar kitas neilgas muziki
nis kūrinėlis atliekamas dailės 
parodos atidaryme. Kitą kartą 
vėl kodėl nepakviesti tą ar kitą 
rašytoją, kuris čia paskaitytų įdo
mesnį gabaliuką pačios naujau
sios, gal niekur dar neskelbtos 
savo poezijos ar prozos. Šitokiais, 
sakytume, dailės parodų atidary
mo priedais būtų sukuriama tam 
tikra kultūringa atmosfera, tylos 
ir įsiklausymo valandėlė, pajun
tama pakilesnė dvasinė akimirka, 
atsipalaiduojama nuo turgaus po- 
pūdžio pasimatyminių šnekų, 
akimirkai susikaupiant ir turtė
jant nekasdieniškoj nuotaikoj.

Suprantama, išpūstos, tuščios 
ir nedalykinės kalbos visiems yra 
kančia. Bet visai tokiomis progo
mis be nieko — vėl negerai. Ko
dėl tad negrįžti prie kadaise 
praktikuoto dalykinio ir profesio-

Nuotrauka Kazio Atr.brozaičioMichigano ežeras kovoja su žiema...

Vaišvilkas bei pravoslavai ko
vojo petys petin šalia mindau- 
ginių katalikų. Tarp lotyniško
jo kryžiaus ir dvikryžminio bi
zantiškojo tada Lietuvoje dvi
kovos dar nebuvo. Nieko pana
šaus į katalikybės ir stačiati
kybės konfrontaciją 1387 me
tais, kai Jogaila paskelbė Pelę- 
nų dienos privilegiją, ir kai pa
skelbė katalikybę esant priva
loma valstybine religija, ir kai 
uždraudė katalikams vedybas 
su rusais bei nekatalikais. Jo 
įsakymuose pabrėžta: bus var- 

Įtojamos “kūno bausmės”, arba 
i — bus “jėga priversti”. Ir Min- 
■ daugas, ir Vaišvilkas nebuvo 
• tokie prievartingi misininkai. 
Jogaila stengėsi geru kataliku 

j pasirodyti prieš lenkus ir kry
žiuočius, nors vokiečiai vis tiek 
šaipėsi: “...dėl dailios moters 
leido, kad jam ant galvos už
piltų truputį vandens”.

LietuVon — kaip beveik ir, 
visosna Europos tautosna — 
krikštas turėjo ateiti iš kaimy
nų. Iš kryžiuočių, rusų ar len
kų? Tuoj po Kęstučio buvo 
antrąkart sprendžiamas Lietu
vos likimas: Rytų sferon ar 
Vakarų? Tik šiuokart jau ne iš 
Ordino, ne iš “Kristaus kovo
tojų, baimės nepažįstančių.” 
Jau net livoniečiai vokiečiai 
Vilniuje, net tas gabusis Hanu- 

aktyviai parėmė Jogailos iš-

— Atrodo, jog tada Lietuvoje 
buvo katalikybės ir stačiatikybės 
konfrontacija. Jeigu Vaišvilkas 
būtų pasilikęs ilgesnį laiką val
dovu, kaip jūs manote, ar Lie
tuva nebūtu tapusi pravoslaviš
ku kraštu?

toli gražu 
katalikišku 
masė, priė- 
vyskupijos,

— Mindaugas apsikrikštijęs 
valdė dvylika metų, bet, jam 
mirštant, Lietuva 
dar nebuvo tapusi 
kraštu. Nei tautos 
muši krikštą, nei
nei parapijų bei bažnytinio gy
venimo organizacijos. Vaišvil
kas sostą perdavė Švarnui, vis 
tiek gi pravoslavui. Tas pat bū
tų buvę, jeigu kas būtų perėmęs 
ir dešimčia metų vėliau. Po 
Mindaugo abu pravoslavai tik 
labai neilgai tevaldė (ir su nuo
latine Galičo - Volinijos para
ma). Iškilti ir paveldimai įsi
viešpatauti Lietuvoje tada te
galėjo tik tautos tikėjimo val
dovas.

Po viso šito jau ir tas kavos) 
puodukas įgytų ne vien tik nuo
gą biologinį pobūdį. Parodų ati
darymai virstų ne trafaretine, bet 
įvairia, kūrybinga ir prasminga 
savaitgalio dvasine pramoga.

k. brd.

lo

I
— Visų pirma, Mindaugas Mindaugas niekad nėra krikš 

niekad nėra buvęs stabmeldys: to atšaukęs. Choleriško būdo, 
nei iki krikšto, nei po krikšto, i kietas, atkaklus, užsispyręs. 
Senasis lietuvių tikėjimas ne- Toks charakteris argi atšauks, 
buvo stabmeldybė: neturėjo prisipažins taip didžiai sukly- 
stabų. Senovės lietuviai nėra dęs! Ką daro — taip reikia; 
garbinę jokių stabų. kas padaryta — taip turi būti,

Mindaugas nėra buvęs ir 
toks katalikas, kokio sampra
tą mes šiandien turim. Argi 
manytume, kad krikštas tuoj 
iš pagrindų pakeitė jo turėtąją 
žmogaus sampratą? Kad seno
ji pasaulėžiūra taip greit ir 
lengvai galėjo persi mainytti j

pravoslavišku kraštu 
tapo ypatingai rimta 
Kęstučio mirties. Juk

Tapti 
galimybė 
tiktai po 
kiek maža betrūko, kad Jogai
la būtų vedęs Maskvos knia- 
ziaus Dimitro Doniečio vyriau
sią dukterį Sofiją. Jogailos mo
tina Julijona — pravoslavė; po 
Algirdo mirties įgijusi daug 
galios, septynios seserys ir vie
nuolika brolių — dauguma pra
voslavai. Lietuva jau tik vos- 
vos nenusviro į maskvinį tikėji
mą. Jau buvo sudaryti trys do
kumentai Jogailos motinos su 
Maskvos Dimitru. Jogaila, be 
abejo, tapęs pravoslavu, būtų 
buvęs toks pat uolus, koks bu
vo katalikas: pasikrikštijęs , 
1386 m. vasario mėn. 15 dieną, 
jau tų pat metų pabaigoj at
vyko Vilniun ir įsakė sunaikin
ti Šventaragio ir kitų alkų au
kurus; jų vietoje pradėjo sta
tyti bažnyčias; liepė kirsti 
šventuosius medžius; įsakė na
muose užmušinėti žalčius...

Baisiai vienišo Vaišvilko da
lia — tai ne Jogailos. Ir jaugi 
net po 117 metų!..

Katalikybės ir stačiatikybės 
konfrontacijos Lietuvoje Vaiš
vilko metu dar beveik nebūta. 
Juk prieš pagonių revoliuciją

Juozas Kralikauskas

I vyką
jou dukters Jadvygos ir kara- 

! liaus karūnos.

Krokuvon: Liudviko An-

— Ruošdamasis rašyti šią 
trilogiją, tyrėte Istorinius šalti
nius. Kokia Jūsų nuomonė, ar 
Mindaugas mirė būdamas kata
likas, ar atkritęs j stabmel- 
dybę?

bei kū-katalikiškąją pasaulio
rinijos sampratą ir jauseną? 
Arba juo labiau — pomirtinio 
gyvenimo? Ypačgi — dievybės 
samprata. Buvo maždaug toks 
pat “katalikas“, kaip ir kiti 
naujakrikštai valdovai (Kon
stantinas D„ Karolis D., lenkų 
Mieško, rusų Vladimiras, danų 
Haraldas...).

kas padaryta 
i ir baigta.

Mindaugą nužudė pagonys, 
senosios religijos reakcija. Žu
dė. kaip tik dėl to, kad jis 

1 krikščionybės tvirtai laikėsi, 
į kad buvo neperkalbamas. Pa
gonijai jau nebuvo vilties, kad 
jis "pasitaisys”. Matė, kad ir 
jo sūnūs eis tėvo keliu. Jeigu 
būtų atkritęs tautos religijon, 
šitokios dalios nebūtų sulaukęs. 
Tai tokia pati pagonių reakci
ja, kaip Danijoj (net pats sūnus 
prieš Haraldą), Norvegijoj 
prieš Olavą I, Lenkijoj, Veng
rijoj, Kijeve po Vladimiro etc. 
Tokios reakcijos vadui būdinga 
valdžios geismas, sosto troš
kulys.

Mindaugo 
toks šiurpus 
net šitokie 
Traidenis, Vytenis, Gediminas, 
Algirdas ir Kęstutis nedrįso 
krikštytis. Jie gerai žinojo, kas 
ir už ką Mindaugą ir jo sūnus 
išžudė. Vytenis 1298 metais bu- 

j vo Rygoje pareiškęs ketinąs 
I pereiti krikščionių tikėjiman, 
I betgi neperėjo — kodėl ? Kara- 
lius Gediminas (karaliumi jį 
vadino kronikos, visi užsie
nio valdovų dokumentai ir 
jis pats save) 1322 metais laiš
ke popiežiui Jonui XXII pareiš
kė ketinąs krikštytis. Bet 1324 
m. popiežiaus legatų pasiunti
niams Vilniuje jau pareiškė, vi
sai didžiūnų tarybai girdint: 
jis nieko neįgaliojęs rašyti apie 
pasiryžimą krikštytis. Ir tegul 
esą mane pakrikštija velnias. 
Šaltinis liudija, kad Gediminui 
atvirai buvo pagrasinta 
daugine dalia, jeigu jis 
krikštytų.

Kaipgi tada popiežius 
! mensas IV Mindaugą 1268 me- 
! tais prisimintų “šviesaus atmi- 
i nimo Mindaugu"? O pagal Ipa

tragedija buvo 
perspėjimas, kad 
viešpačiai, kaip

tijaus kroniką išeitų, kad Min- 
i daugas niekad nė nebuvo krikš- 
I čionimi: esą, jis pagoniškų bur
btų ir prietarų laikęsis visą lai
ką. Visą laiką, per visą gyve
nimą! Betgi Ipatjevskij spisok 
buvo sukompiliuotas jau 14 -15 
amžių sąvartoj vienuolyne prie 
Kostromos. Jame ryšku pravo
slaviškas bei kniaziškas patrio
tizmas, atsiminimų bei įspūdžių 
fragmentuose stoka objektyvu
mo lietuviams ir jotvingiams, o 
karaliui Mindaugui — ištisai 

i neapykanta. Eiliuotinėj Livoni
jos kronikoj Mindaugo aposta- 

) zija apgiedota (ar “apdainuo- 
;ta”). Livonijos ordino karys 
(aiškus karų žinovas bei daly
vis ) rimuotomis eilėmis apdai- 

I navo “Dievo viešpatijos” kovą 
su “Velnių viešpatija”. Jam lie
tuviai — Dievo priešai, velnio 

į vaikai, klausą velnio nurody
mų; o riteriai — Dievo vaikai, 
jo kovotojai. Jeigu Mindaugas 
atkrito nuo politinės sąjungos 
su Ordinu, tai E. L. kronikai 
— priklausė velnio, atkrito pa- 
gonybėn, jau paties Dievo prie- 

I šas.

— Kurio krašto tarmės duo
menis naudojote labiau savo 
Mindauginės kalbos rekonstruk
cijai?

pagrįs- 
senai- 

vidury 
senovi-

min- 
apsi-

Kle-

— Mindauginė kalba 
ta istorine gramatika, 
siais raštais ir “pačiam 
kaimo” įsidėmėtinomis
nėmis formomis. Ji atremta į 
kruopščias ir ilgas kalbos stu
dijas: universitete — egzami
nams, gimnazijoje — pamo
koms, o taipgi ir “Titnago ug
niai". Kiek iš tarmės, tai iš ma
no motinos ir abiejų senelių, 
paskutiniųjų senovės žynių bei 
apeigininkų. Mūsų gimtoji tar
mė — dzūkai (Kietaviškės - 
Semeliškės). Iš tikrųjų, kalbos 
studijos ir prasidėjo dėl to, kad 
dzūkas. Kai nuvežė mane mo
kytis žiežmariuosna į vidurinės 
pirmąją klasę, buvau nepapras
tai sukretąs: mane apniko pra-

(Nųkelta j 2 psl.)
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Po sėk'mjngos “Sidabrines dienos“ premjeros Chicagoje. Pirtnoje eilėje iš kairės į dešinę pagrindinių rottų solistai ir vaidintojai: Vytas 
Rudys, Roma Mastienė, Dalia Kučėnlenė, Algis Grigas, Janina Šalnien ė, Juliui Savrimas, Margarita Momkienė ir Antanas Gelažius. Toliau 
matyti Dainavos ansamblio mišrusis choras. Nuotr. Zigmo Degučio

s

Dainavos Sidabrine diena
Ansamblio dvidešimtpenkmetis paminėtas naujos operetės premjera

"Dainavos” ansamblis, įsikū
ręs Amerikoje, visuomet pasižy
mėjo viena savybe: jaukia lietu
viška atmosfera. Ji buvo ypač 
ryški St. Sodeikos laikais, kai, ne
seniai atvykus į. šį kraštą, viskas 
aplink buvo svetima. Mano daž
ni kontaktai tada su “Dainava”, 
akompanuojant baigiamąsias re
peticijas ar didžiuosius koncertus, 
būdavo sujungti su kažkokiu vi
diniu atsipalaidavimu, lyg bū
tum pakliuvęs atgal į gimtąją ša
lį.

Nuo varginančių problemų 
atšokus

VLADAS JAKUBĖNAS

i-Šiuo metu gyvename gan 
temptame, problemingame laiko
tarpyje. Pažvelgus į pasaulio že
mėlapi, gausu skaudžių, karu 
kvepiančių ar jau kariaujančių 
vietų. Prezidentai kovoja su in
fliacija, burmistrai grumiasi su 
gatvių nesaugumu ar su masinio 
susisiekimo problemomis; meno 
pasaulyje irgi nežinia, ar garbin
ti elektroninę muziką, abstrakti
nę tapybą, absurdinį teatrą, ar 
tebežavėtis tradicinėmis meno 
vertybėmis.

“Dainava”, švęsdama savo dvi- 
dešimtpenkmetį, išlaikė savo li
niją: ta proga suruoštame spek
taklyje galėjome atsikvėpti, pa
gyventi šviesioje, problemomis 
neperkrautoje atmosferoje. A. 
Kairio “Sidabrinės dienos” libre
to personažai yra kiek šaržuoti 
mūsų emigrantai “dypukai”. Jie 
turi, tiesa, irgi problemų: divor- 
suotis, keisti žmonas (suradus ste
buklingas Indijos šliures) ar pa
silikti prie senųjų; būti ir toliau 
18 draugijų pirmininkais, ar at
sisakyti ir t.t. Tos problemos ope
retės eigoje nėra taip jau sunkios; 
jos lengvai ir linksmai išsiriša. 
Šiam spektakliui suruošti rengė
jams buvo sunkumų, bet buvo 
rasti sklandus sprendimai. “Sida
brinės dienos” muzika irgi klau
sėsi lengvai, klausytojų neapsun
kindama.

Apie operetę aplamai

Buvo išvesta i viešumą nauja 
lietuviška operetė. Mūsų “naujo
sios emigracijos” gyvenime tai y- 
ra pirmas toks įvykis (jų būdavo 
nemažai tolimesnėje praeityje). 
Bronius Budriūnas, žinomas mū
sų visuomenei, kaip talentingas; 
ir produktingas kompozitorius, y-. 
pač dainų bei kantatų srityje, [ 
“Dainavai” užsakius, o drama
turgui A. Kairiui pateikus libre
tą, parašė muziką, parodęs, kad 
jo muzika gali būti palenkiama 
ir šiai specifinei sričiai. Jis sukū
rė daug iengvy, linksmu šilini*,

o daug kur ir jaukiu lietuvišku
mu dvelkiančių melodijų; cho
ruose ir arijose jautėsi prity
ręs vokalinis kompozitorius. O- 
peretė, kaip meno rūšis, turi savo 
atskirų problemų. Reikalinga, 
neįklimpstant į trivialumą, duoti 
lengvumo bei gyvumo; kontras
tui pasiekti reikalinga ir lyrizmo, 
net ir liūdesio, kuris turi pasilikti 
esmėje ne per rimtas. Offenba- 
chas, Leharas ir kiti tos srities di
džiūnai čia paliko mums puikių 
pavyzdžių. Br. Budriūnui persi
orientavimas į operetinę sritį ap
lamai yra pavykęs. Vis dėlto, kas 
yra natūralu šiaip “rimto” sti
liaus kūrėjui, kai kur neišvengta 
momentų, kurie daugiau dvelkė 
opera, o ne operete. Čia visų pir
ma pažymėkime uvertiūrą ir A. 
Grigo įspūdingai prie uždarytos 
uždangos atliktą prologą, kuris 
galėtų būti dainuojamas ir kaip 
savarankiškas kūrinys. Operinių 
momentų pasitaikė ir solisčių ari
jose. Tarp uvertiūros ir prologo 
kompozitoriaus numatytas gyvas 
choro numeris buvęs praleistas 
dėl techniškų priežasčių, gal jį į- 
vedus, būtų buvę daugiau nuotai
kos vieningumo. Šiaip norėtųsi, 
kad operetė būtų prasidėjusi iš 
kurios nors vėliau pasitaikančios 
linksmo pobūdžio melodijos; tai 
būtų sklandžiau, iš karto būtų 
klausytoją įvedę į satyrinę humo
ristinę veikalo atmosferą. Bet tie 
stiliaus svyravimai veikalo visu
mai buvo nežymūs; tai, ką girdė
jome, buvo pilna prasme operetė, 
ar muzikinė komedija.

rie remiasi žymiųjų dainininkų 
balsais ir orkestru; vaidyba tada 
ribojasi keliais stereotipiniais žes- 
tais. Šitaip negalima operetėje; 
čia peikia gyvos vaidybos, judėji
mo. Yra buvę pasaulinių garse
nybių su visai menkais balsais, 
bet su puikia vaidyba, dikcija, 
mimika. “Sidabrinės dienos” re
žisierė Zita Kevalaitytė neabejo
tinai yra gerokai pasidarbavusi 
tiek su kiekvienu solistu atskirai, 
tiek su jų grupėmis. Rezultatai 
buvo juntami. Julius Savrimas, 
girdėtas Chicagos Lietuvių ope
ros pastatymuose nedidelėse, 
kartais vos kelių sakinių rolėse, 
dr. Gylio vaidmeniu užėmė kone 
vadovaujančią vietą. Tai įvyko

Solistai, režisūra, dekoracijos, 
orkestras ir kt.

“Dainavos” jubiliejinis spek
taklis turėjo vieną originalią pu
sę: jubiliatė “Dainava”, atlikusi 
didelį žygį šiam spektakliui įvyk
dyti, pati atsidūrė lyg ant
roje vietoje: choristų masė sceno
je gražiai padainavo kompozito
riaus numatytas, dėkingai ir ne
sunkiai sukurtas chorines parti
jas; scenoje choristai, kiek galėda
mi, ir vaidino. Tačiau spektaklio 
pagrindinis įdomumas buvo ki
tur. Užgirdome naujai 
lietuvio kompozitoriaus 
ir išvydome scenoje visą 
nininkų, kurių šiaip 
vaidmenyse nematome, 
pasirodymuose buvo
kruopšti ir nuodugni režisūra. O- 
peretiniuose spektakliuose tai bū
tina. Operoje yra galimi (ypač 
Italijoje), statiški vaidlnim*!, ku-

parašytą 
muziką 

eilę dai- 
tokiuose 

Solistų 
juntama

i

pasiektas bendras rezultatas bu
vo visai patenkinamas P. Armo
nas veikalą vedė sklandžiai ir 
tiksliai; jo rolė šiuo atveju buvo, 
kaip paprastai esti operetėje, 
daugiau techninio, negu meni
nio vadovo.

nuo ankstesnio svarbaus vaid
mens mūsų muzikos kultūroje.

Bronių Budriūną galime pas
veikinti jo produktingumo ir vis- 
pusiškumo akivaizdoje. Jei jis ir 
toliau ryžtųsi operečių kūrybai, 
linkėkime giliau įsijausti į šią sri
tį, pasiekiant pilno stiliaus vie
ningumo. Tačiau, neužmirškime, 
kad Br. Budriūnas turi stambų 
kūrybinį lobyną ir kitokio muzi
kinio meno srityje.

“Sidabrinės dienos” dviejų 
spektaklių bilietai Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje buvo 
visi išparduoti. Antrasis, sekma
dienio spektaklis praėjęs dar 
sklandžiau ir gyviau, negu šeš
tadienio premjera.

Į Mažesnėje jos mylimojo Dariaus 
rolėje pasirodė Antanas Gelažius. 
A. Grigas buvo vokališkai skam
bus ir vaidybiškai įdomus žy
maus Jovaro rolėje. Vytas Radys 
— nuolatinis solistas “Dainavos” 
pastatymuose, sukūrė įtikinamą

Į tipą (Jovaro bičiulis Vilimas); 
jo balsas gal nebuvo tiek stiprus, 

i-bet šį kartą įgijo daugiau lanks- 
; tumo, negu anksčiau.

Dalia Kučėnienė ir R. Mastie
nė yra žinomos kaip ryškios re- 
čitalistės; R. Mastienė — taipgi 
iš daugelio mažesnių, bet dėkin
gų rolių Chicagos Lietuvių ope
roje. Čia jos abi turėjo svarbius 
vaidmenis ir sudarė gerą porą, 
kaip aukštų pretenzijų, kiek dirb
tinių manierų “poniutės”, žymių 
veikėjų žmonos; abi skirtingos,! 

: bet savaip įtikinamos. Jų vaidy- 
! ba vietomis buvo gal kiek perdė- 
j ta ir šaržuota, bet tai tiko veika- 
I lo charakteriui. Abiejoms teko ir 
j dėkingos, gražiai atliktos, dali
nai kiek operinės arijos.

Rolės buvo gerai išmoktos; 
spektaklis ėjo gyvai ir sklandžiai. 
Įvairumo įnešė L. Braždienės pa
rengti šokėjai. Scenų pakeitimai 
buvo vykdomi, užtemdant sceną 
ir nenutraukiant spektaklio su i- 
ki minimumo sumažinta butafo
rija. Jurgio Gedvilos dekoracijos: 
naujoviškos, įdomios, kukliai 
skoningos.

Dirigentas Petras Armonas tu
rėjo problemų. Veikalas buvo or- 
kestruotas ne autoriaus, bet ano
nimo amerikiečio; gan blankiai, 
su patenkinamu profesiniu suge
bėjimu. P. Armonas, turėjęs pra
eityje kliūčių su J. Gaidelio kan
tata, kur orkestras buvo gerokai 
nuslopinęs chorą bei solistus, šį 
kartą rūpestingai peržiūrėjo or
kestro partijas, kone ištisai ma
žindamas dinamiką. Orkestras 
tikrai skambėjo švelniai, nenus
telbdamas solistų. Deja, orkes
trantų kokybė nebuvo aukšta: 
buvo tai iš įvairių Community 
“Orchestra” surankioti mėgėjai 
ir keletas profesionalų. Tai įvy
ko tiek dėl finansinių priežasčių, 
tiek ir dėl to, kad, Lyric Opera, 
teatro sezonui nepasibaigus, gerų 
profesionalų sunku būtų buvę ir 
gauti. Operetės autorius kai kur 
dinaminėse vietose pasigedo stip
resnio orkestro garso. Iškėlimas 
smarkesnių vietų, šiaipgi ven
giant nustelbti vokalistus, sudaro 
dažnų problemų orkestratoriams 
ir dirigentams. Esamose sąlygose

Kurlink toliau?

įvertinus gražų “Dainavos” 
žygį, užsakant ir pastatant lietu
višką operetę, kyla klausimas: 
kurlink toliau? Kaip bebūtų, tai 
neturėtų būti vienintelis tolimes
nis “Dainavos” kelias. “Dainava” 
turi stambių nuopelnų, kaip rim
tos lietuviškos chorinės muzikos 
palaikytoja. Sėkmingas posūkis į 
operetę neturėtų reikšti nutolimo

FOX

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

INKSTŲ IR ŠT^PUMO TAKI, 
CHIRURGIJA
7*1. 695-6533

VALLEY MEDICAL CENTEU
860 Summit Street

Ronte 38 — Elffin. nilnou*

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGO‘ 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HHmlock 6-354:

■ Ofiso tr rezidencijos.
Valandos pagal susitarimą

rd. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2231

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7 lst Street
Vai: pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet, 
Antr., penkt., 1-5, treč. Ir šešt. tik 
misi tarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 7 lst Street
. .(71st ir Campbell Avė. kampas).. 
Plrmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto 
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

r»r.

ne dėl jo balso — lyrinio tenoro, 
kuris buvo ir yra gan ribotas, bet 
dėl įtikinamo, komiškai gyvo 
vaidmens, gero muzikinio bei 
sceninio rolės apvaldymo ir aiš
kios dikcijos. Janiną Šalnienę mes 
pažįstame, kaip kultūringą solis
tę su nedideliu, bet gerai išla
vintu koloratūriniu sopranu mū
sų parengimuose bei baliuose. 
Neturėdama jokio ankstyvesnio 
sceninio patyrimo, “Sidabrinėje 
dienoje” jį sukūrė.-įdomų, natū
ralų Hollywoodo filmų artistės 
Joanos tipą; nedidelėje solo par
tijoje jautėsi vokalinės technikos 
pažanga. Margarita Momkienė, 
daugiausia žinoma kaip Chica
gos Lietuvių operos /aldybos vei
kėja, jaunos Sigutės rolėje paro
dė laisvą laikyseną scenoje ir ma
lonaus tembro sopraną, vertą di
desnių ir dažnesnių pasirodymų.

Ant. Rudoko kabinetą peršmt
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street 

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: plrmad. 

ketv. 1' ‘ ‘ ’
tad. 10—4;

____  . ii 
—4 ir 7—9; antrad. ir penk 

šeštad. 10—2 vai.

’fs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
'RAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-u<X)l

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 tkl 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

AR MINDAUGO SŪNUS VAIŠVILKAS
BUVO PASKELBTAS ŠVENTUOJU

(Atkelta iš 1 psl.) 

vardžiuoti “cikcikas”, juokėsi 
iš mano žodžių...

— Ar yra lietuviškoje tradi
cijoje duomenų, kad židinys 
girdi, kaip Jūs rašote 82 psl.?

— Iš tūkstantmetinės seno
vės yra namų ugnies gerbimas, 
didi pagarba židinio ugniai. 
Kiekvienoj pirkioj būdavo tik 
tos pirkios židinys: tų namų ži
dinys (ir šiandie tbegirdime — 
“šeimos židinys”), tą šeimą glo
bojanti Gabija. Lietuvis bijoda
vo šventą židinio ugnį įžeisti.

Mūsų liaudis židinio ugnį (pe
čiaus, krosnies ugnį) gerbė dar 
ir XX amžiaus pirmoje pusėje. 
Gerai atsimenu, kaip mane mo
kė abu seneliai su ugnele apsi
eiti. Ir kaip mokė motina. Tebe
matau, kaip senelis didžiulio 
mūsų kaimo “vibamui” (seniū
nui, Pirmojo didžiojo karo me
tu vokiečiams per daug uoliai 
tarnavusiam) užraudęs sakė: 
“Pasakyčiau tava cikru vardu, 
cik kad ugnely pirkioj.”

Ugnely! Dvasia kažkokia, pa
slaptinga, mus girdinti.

“Nevedi ausim nei ugnelys 
šitip praplyse” (Nė ugnelės ne
paisai šitaip užrikdamas, piktai 
prasižiodamas).

užeidavo vieni pas kitus: su 
kokiu reikalu arba tik šiaipsau 
(pašnekėc, parūkyc). Užeina 
sykį toks Juras, ir nei pagar
bintas, nei kepurę nusiims. Rū
ko, ir kas kelintas žodis vis ru
sišką “bitė matė”. Nusikvyks, 
nusispiaus ir vėl “bitė matė”. 
Dievobaiminga moteriškė jau 
ilgiau nebeištvėrė, ir išėjo iš 
savo pirkios atšlaimam O vėliau 
vis dar sujudusi stebėjosi: “Jau
gi jam ir abrozdai, ir ugnely 
nei -už kū. Cikras burlokas.”

pus (Kražiai).
“Miegok, ugnele, miegok, Ga- 

bietėle, kaip aš atsikelsiu, tave 
gyvą rasiu” — sukopus anglis 
(Kelmė).

“Szwenta Ponyke asz tawe 
graszei palaidossu, kadda ne 
papyktum bai” — nadruvė va
kare sukaupdama ugnį (Prae- 
torius 1690 m.; W. Mannhardt, 
Letto - Preussische Goetterleh-

(Nukelta į 5 pusi.)

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road 

Valandos pagal autritarimą 
Skambinti — 585-2525

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 625-7667 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEIILIOS LIGOS 

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūslės ir Prostatr 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880: Rez. 448-5545

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st Street 

Telefonas 025-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto. 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. VVA 5-3099

Ugnija, mygok už- 
sukrapščius anglis j 
apžarsčius pelenais

ugnele. Gabijonėle,

— Ar apie šventą Gabiją kur 
nors sakoma, kad ji “gulėtų”?

“Gabieta, įpūsta žibėk, ap
kopta gulėk” — vakare apko
piant ugnį (Užventis).

“Šventa 
klota” — 
krūvą ir 
(Viduklė).

“Šventa
užkopiama gulėk, užpučiama ži
bėk“ — užkuriant ar užkopiant 
ugnį (Girkalnis).

“Ugnele Gabijonėle, nekurs
toma nedek, užklostoma mie
gok ir nevaikščiok po šiuos na
melius” —’ užkapstant ugnį 
(Girkalnis).

“Ugnele, Gabietėle. sukopta 
miegok, užžiebta žibėk ir visuo
met mąn psdik” —« ugnį suko-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ln 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.Vai.: ___ _ . ______

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crauford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti 374-8012

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero 
Kasdien 1-8 vai. tr 6-8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Tel. REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8025 We»t 59th Street 
Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad, ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečiad. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligor 
Ofisas ir rez., 2652 W. 59th St. 

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

penkt. nuo 2 tkl 4 vai. ir nuo 6 tkl t 
v. v. Seštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą

Of. Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čioe ir Californijos 

Valandos pagal susitarimą: 
Plrmad., antrad., ketvlrtad. nuo 

6 Iki 7:80 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 2 iki 2:30 vai. 

Trečiad. Ir penktad. uždaryta
_ Otiao MM. 476-4042 

MmM. ML VAIbNok

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Arenti
Plrmad., antrad., ketvirt Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuc 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuc 
11 vaL ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

Tel. PRoapect 6-94041

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

Ir kitu talku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1—6 vaL popiet 

Treč Ir šeštnd nagai susitarimą

Perskaitę “Draugą", duo

kita Utims

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

vtna,, MrtjG ketv?—ČĮfj—8
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AR MINDAUGO SŪNUS VAIŠVILKAS 
BUVO PASKELBTAS ŠVENTUOJU!

(Atkelta iš 2 pusi.)
re, Riga, 1936, psl. 546).

Pastebėtina, kad Gabija — 
dievybė, paveldėtoji jau iš ide. 
protautės. Indijos (Vedų) mito
logijos vienas iš seniausių ir di
džiausių dienų buvo Agni 
(sanskr. Ugnis). Tai antrasis 
iš eilės dievas trijulėje: Indra, 
Agni ir Varuna. šita viena 
aukščiausių dievybių — namų 
globėja ir saugotoja nuo tam
sos bei viso pikto.

— Ar drabužių aprašymai 
turi entnografinio tikslumo, ar 
yra Jūsų kūrybos vaisius? Ar 
įvairių reikmenų pavadinimai 
Jūsų paimti iš gyvos kalbos?

— Dariau, ką beišgalėdamas, 
kad mano romanai liudytų tie
są. Ne tik būtų teisybė apie 
žmogų (centrą, branduolį ar 
šerdį), bet ir apie jo aplinką, 
daiktus, reikmenis. Ne tik, sa
kykim, literatūriniu požiūriu, 
bet ir etnografiniu, istoriografi
niu, etnologiniu, mitologiniu bei 
lingvistiniu. Aš sunkiai kasiau
si, kaip anuomet aukso kasyk
lose prie aukso, prie autentiš
kojo vaizdo. Ir vis budėdavau, 
kad tik manęs nepalaidotų fan
tazijos griūtis, atskirdama nuo 
istorinės realybės. Kad regė
čiau žmones ne tokius, kokių 
norėčiau ar kiti norėtų, o kokie 
iš tikrųjų buvo. Labai gyniausi 
ir nuo buitinių detalių antplū
džio, betgi ko reikia, tai reikia. 
Žmonės negyveno nuogi: reikia 
juos aprengti. O kaipgi iš tik
rųjų jie buvo apsirengę? Nusi- 
kalsčiau, jeigu jiems aprangą 
bei apavą pats pramanyčiau. 
Jie gi vilkėjo ne mano paga
mintais drabužiais. Jie labai 
daug kariavo, tai kokie buvo jų 
ginklai? Kokie įrankiai bei reik
menys? “Bet kodėl aš nežinau,

kas šitai?” Gerai, sakysim 
“slenkstis”. Paklausk Toronte 
arba Chicagoj vaiką: kas yra 
slenkstis? Jis gi niekad nėra 
slenksčio jau nei matęs, nei gir
dėjęs. Čia net brangiausi ir pra
bangiausi rūmai be slenksčių. 
Bet jeigu romanas vardu “Si- 
manas Daukantas”? Arba “Jo
nas ir Fabijonas”? Arba prirei
kė senos sutartinės, o ten argi 
nebus:

Lole palo eglelo,
Lepo leputeli, 
Lo eglelo, 
Lapo leputeli...

— Jūs 181 psl. rašote: “pro 
laumių skobnis medeinės biržt
voje”. Ar Jums yra žinomas pa
sakymas ar tradicija, kad lau
mės yra siejamos kaip nors ryš
kiau su stalu?

— Visų pirma, ne “su stalu” 
— su skobnių. Skobnis ir sta
las skirtingi ne tik vardu, bet 
ir stovu, sukalimu, net buvu
siom paskirtim. Skobnis bene 
šimtmečiu ilgiau išsilaikė Dzū
kijoj, negu kitur Lietuvoje. 
Šiandie jau, deja, visur bėra tik 
stalas. Skobnis — iš senovės 
svarbiausiame pirkios kampe 
(vėliau “krikštasuolėj”). Skob
nį bučiuodavo išvykstąs karan 
ar prisiekdamas.

Kai kuriuos ypatingus akme
nis liaudis tebevadina “velnio 
stalas.” Senovėje šitie “stalai” 
nebuvo velnio. Tie akmeniniai 
“velnio” skobnys — senovės 
kulto skobnys, aukojimo skob
nys. Pvz. Didysis akmuo Pa
parčių lauke, Žaslių vis. Juk au
kojimas — tai vaišės dievy
bėms. Jeigu žmogus svečią ar 
giminę vaišino prie skobnio, tai 
kurgi, jei ne prie skobnio, vai
šins dievybes? Ant akmeninių 
skobnių (aukurų) degindavo

(Nukelta į 5 pusi.)

Gertrud. von Le Fort

RAMYBĖ ŽEMEI

Lenkitės, metui, sustokite, mėnesiai!
Nusimeskit batus jūs, keliaujančios dienos!

Nes Amžinybė prabyla j mano sielą: Žiūrėk, 
jau per daug kasdienos šitoj žemėj; per daug 
jau neteko ji savo vaikų!

Tu atversi mane kaip duris; mano antspaudus baltus 
išstumsi kaip lengvą sieną!

Nes esu aš arti kaip šnabždėjimas ausiai: 
tai tik meilė, ir aš jau viduj.

Tai tiktai priklaupimas, ir aš jau laikau jus 
glėby: tenukrečia šiurpas jus, praeinantieji!

Žiūrėk, aš pas jus iš dangaus nusileidžiu, 
noriu būt Nesukurtojo žodis, įsuptas 
į laiko šydą!

Ir jau nebebūsiu aš Amžinybė, vadinsiuos 
vardu jūs varpų ir skambėsiu, kaip skamba 
giesmė angelų.

Aš eisiu per šios žemės laikus kaip didžios 
tikėjimo šventės, virš tautų valandų 
patekėjus Kalėdų žvaigžde!

Ir šauks man: Ramybė, ramybė šioj žemėj!
Ir giedos kaip gieda iškiliai Aleliuja!
Ir laimins kaip didžią velykinę šventę;
Ir džiūgaus kaip šventąjį Viešpaties metą!

ŠVIESAI

O dabar aš pavasario mielo vardu
Prašau, meili šviesa, kai vėl
Metų sutemų valandas tu pabučiuoji,
Kad jos, savo tamsias akis gręždamos
Nuo nakties, vėl sugrįžtų tavin
Tavo mylimos ir palaimingos kaip tu:
O, nušviesk nykų sutemų metą 
Vargingiausios tautos,
Be pavasario, iš saulės rato
Išmuštos, vienumoj begalinėj.
Kad įvykdytumėm mes šviesdami
Tai, ką dangūs mums liepia:
Kad visų kūrinių amžinojoj procesijoj 
Žengtumėm nuolankūs — o, meilinga šviesa, 
Tenegąsdins tavęs mūs tamsumo
Mėnesiai begaliniai, užšalę:
Juos pamilk, juos grąžink su šviesa
[ save —
Niekas tau nesipriešins, visa ilgis tavęs, 
Tavo rankų saulėtųjų, o galingoji.
Ir ta, kur vilties gal neteko visai,
Tave myli labiausiai —
Išgirsk ją: prašau aš pavasario mielo vardu!

Nes tik dainoj sravi kiekvienas šaltinis,
Kurs ištryško po skaidria jos žvaigžde, 
Ir kaip žodžiai iš lūpų j lūpas.
Lekia siela poeto nuo vaizdo į vaizdą:
Aš gyvenau visose būtybėse, kurias apdainavau, 
Aš kiaurai ėjau per jų širdį!
Kiekvienas namas, kurį supo mano balsas, 
Buvo tėviškė man,
Kiekvieną krantą, kur savo arfą padėjau, 
Mano siela pamilo.
Į svetimiausią likimą ėjau kaip į savo butą. 
Svetimiausią iš jų pamilau ir buvau draug su juo, 
Ir nešiau jį kaip savo.
Ir tai, kas mieliausia, ir tai. kas kokčiausia, 
Prisiėmiau noriai ar kantriai.
Ir kai tarės kiti,
Kad pilka kasdienybė man kalėjimas buvo,
Aš bėgau su savo lyra šviesia 
Žemyn nuo dainingų kalvų 
Ir aukštyn j skaisčiąsias dainų aukštybes, 
Ir ėjau tolyn ir tolyn 
Gyvojo sapno plačiaisiais keliais.

POETO BALSAS

Neklauskit, kas esu, o, nespėkit
Iš užgesusio rašto, ką reiškia gyvenimas.
Aš tūkstantį kartų gimiau ir tūkstantį kartų bučiavau
Tą šaunią, didingąją buitį —
Mane krikštijo tūkstančiais vardų,
Aš tūkstantį kartų vedžiau ir tūkstantį kartų miriau!

Nereikėjo man žingsnio dulkėto
Ateit pasilenkt prie šaltinio,
Nei suklumpančios kojos
Po medžių viršūnėm paeiti.
Sielos durys niekad nebuvo uždaros,
Tik priremtos švelniai,
Ir kai imdavo busti miegojus daina.
Kai paliesdavo kaktą vėsus, bet svaigus 
Pabučiavimas jos,
Suskambėdavo durys, ir jau būdavau tolių dvelksme. 
Ir su upėm keliaudavau draug

Mėnesienom kuri vilnijo viršum miškų,
Per mėnulio nulietas girias
Pritarti žvaiždžių aukos giesmei.

•
Niekur nemušė laikrodis, niekur mūrai nekilo,
Metų skląstis atšokdavo lyg skambios stygos, 
Ir visos tolumos tartum bėgo manin.
Aš ėjau per buvusius amžius, lyg per žinomus kambarius, 
Aš žengiau į trobas.
Kur gyventa kadai.
Nematomi tiltai nešė mane per metų daubas,
Aš buvau savo protėvių buvusioj žemėj,
Ir nuskendusiuos soduos man gėlės pražydo
Iš mirusių jų vasarų grožio.
Jis ėjo paskum mane savo šnabždančiais žingsniais,
Laikė rankose buvusias savo dienas
Ir užtrukusias, ir užtylėtas.
Ir neišnešiotas,
Kur numirti negali, nes negyveno.
Aš padaviau jiems savo dainą, jie susėdo.
Ir atjaunėjo, paraudo nuo tos dovanos,
Ir kalbėjo jie mano burna,
Ir išsiverkė mano akių gyvaisiais šaltiniais,
Ir gyveno lig galo gyvenimu mano,
Ir daugeliui tų, kurie viltį pararado, palaima sugrįžo —

Bet kai jau dienų pabaigoj
Griežtas angelas tars mano vardą.
Tą vieną, kurs man tik priklauso,
Iš kokio kapo aš prisikelsiu, iš kokio likimo save aš 

surinksiu, 
Kokiom rankom maldausiu paskutiniam Teisme 
Amžinos pagailos?
Nežinau, mano Dieve — save jau seniai pamiršau.

O, suglauskit sparnus už mane, mano dainos.
Ir jūs mylimieji jose, prašykit, o prašykit už mane.
Ir meilingai apdenkit
Mane savo lobiais, kadaise manais —
Nors valandai duokit man savo sielą,
Tą gyvybę, kurią jums daviau — tik valandai vienai,
Kad galėčiau atsilaikyti, nes, ak, iš viso to, kas man 

priklausė.
Man liko tik tai, kas išeikvota, tik tai, kas dovanota.

Vertė A. TYRUOLIS

Gertrud von Le Fort (1876 - 1971) plačiai žino
ma vokiečių katalikų rašytoja, poetė ir eseistė, že
mės kelionę baigė Alguvos Oberstdorfe šitj metų 
lapkričio 1 d., sulaukus 95 metų. Savo kūrybos pobū
džiu ji gimininga tokiems literatūros vardams, kaip 
prancūzų Bernanos, Peguy, Claudcl, anglų Thomp- 
son, Chesterton, Belloc, austrų Handcl-Mazzetti, šve
dų Undsct. Tai krikščioniškosios Europos tradicijos 
gynėjai literatūroj. Parašiusi keliasdešimt romanų, 
apysakų, legendų, kur iš istorinės perspektyvos spren
džia įvairiopus sielos konfliktus mūsų amžiaus rė
muose, Gertrūda von Le Fort vardą susidarė ir savo 
poezija, kurią žymi ekstatinis stilius ir iškilus laisvų 
ritmų polėkis. Paskutiniu metu rašytoja didesnio su
sidomėjimo buvo susilaukusi Amerikos žemyne ir pro
testantiškuose sluoksniuose kaip konvertite. Jos kū
ryba ryšium su 80 įr 90 metų sukaktimis buvo pla
čiau panagrinėta Aiduose (1955. nr. 7), Drauge 
(1966, nr. 266), Moteryje (1967, nr. 3). Ten duota 
ir daugiau jos poetinės kūrybos pavyzdžių.

A. T.

ŽEMAITE AMERIKOJE
Ištraukos iš nespausdintu laišku

VINCAS MACIŪNAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.) '

Nenuostabu, kad drauge su didėjančiu se
natvės nuovargiu šalia idealistinio piktini- 
mos visuomeninėmis negerovėmis suskamba 
pesimistinė nusivylimo gaida: "Ar jūs mokate 
tokią košę virti, kaip Chicagoje. Sukišus į puo
dą bolševikus, menševikus, socialpatriotus, 
buržujų uodegas, kairiuosius ir dešiniuosius, 
klerikalus ir tautininkus ir dar daugiau pri- 
smokų pridėjus, virti, kepti, maišyti, o išvirus 
nėra kam suvalgyti, nes perdaug privirta. Vy
rai sau verda, moterės, dar progresyvės, sau 
verda. Būtų labai juokinga košė, kad nebūtų 
skaudu. Tokia tai pažanga, toks progresas, 
toks karštas darbas nuskriaustųjų darbininkų 
išliuosavimui iš kapitalo jungol Laikraščiai, 
susirinkimai, prakalbos... visur net pavienių 
karštuolių ginčai, visur pridrabstyta tos ko
šės. Skaudu ir liūdna! Pas mus sakoma, kad 
visa košė iš rytų kilna. Argi rytuose taip 
daug privirta? Net visa Amerika patvino” 
1919. III. 22); — “Tos pasiutusios polemikos, 
šmeižtai po laikraščius širdį paėdė. Simpati
zavau ir rėmiau M(oterų) Balsą, bet virtus 
jam bolševikiškam, vargu nepertrauksiu su 
juom ryšius. Kardas bešallškesnis ir seniai zir
zia nuo manęs raštų, tai nekurius ir duodu 
talpinti, niekelius tiktai, nes ilgesnių parašyti 
kažkas nesiseka, perdaug išsiblaškiusios min
ties Amerikoje nebesugaudau. (.... ) Pirma ge
gužės šventė darbininkų, rengėsi iškilmingai 
apvaikščioti. Raudonas vėliukas užgintas, tai 

progresistės savo kepures papuošė raudonomis 
Sartomis su aukštomis kokardomis, rengėsi 
gatvėmis maršuoti. Ant laimės ar nelaimės 
lytus nuo ryto iki vakaro pylė, nė parėdnių į 
gatves negalėjo iškišti, gal nevieno ar nevie
nos liko sveikata apsaugota. Svetainėje pra
kalbose girdėti aimanavimas: kapitalistų Die
vas neleido mums maršuoti, užpylė lytaus... 
Nors negavo maršuoti, bet nosis nenuleido. 
Prakalbose aiškino ir tvirtino, jog kitą 1 ge
gužės apvaikščiosim kitaip, apvaikščiosim su 
džiaugsmu, jau nuvertų visus kapitalistus, vi
sus buržujus pristatę prie darbo, pergalėję 
maršuosim 20-tais 1 gegužio. Visa pramonė 
bus mūsų rankose, bus darbininkų diktatūrai.. 
Taip kalbėtojai užtikrino publiką, dabar jau 
ramiai lauksim kito gegužio pirmos, nes tuo
met bus viskas o'rait! Gerai, kad žmonės mo
ka caekomis bovytis, kaip lenkiškai sakoma: 
‘cacanki obiecanki, a glupiemu radošč’. (tuš
ti pažadai, o kvailiui džiaugsmas). Prie pageri
nimų ar palengvinimo skurdo ir vargų negali
ma dideliais šūkiais prišokti, daug laiko rei
kia praleisti, daug skausmo pakelti.” (1919.V. 
3); — “Vis tik asmeniškus prietykius kišu 
Jums į galvą, dovanokit! Visuomeniški daly
kai, politika, kuria reikėtų daugiau užsiimti 
ir interesuoties, taip paėdė iki gyvo kaulo, net 
nesinori nė paminėti. Kivirčiai, barniai, gin
čai, nešvarios, nepamatuotos kritikos, po laik
raščius užsivarinėjimai... Paėmus laikraštį, ro
dos, ir bijai susitikti su kokiu incidentu. ‘Lais
vėje’ užėjau ir ‘Aušrinės* krtiką, ne turinio, 

bet pranašavimą, kam ‘Aušrinė’ patarnaus; 
žodžiu, nustūmė ‘Aušrinę’ j klerikalų glėbį. 
Maž dėl to, kad redaktorė ta pati buvusi 
Moterų Dirvos vedėja. Tas man patinka, kad 
kritikai iš kalno žino, ką kas darys, ką šelps, 
ką rems, ką rašys, kaip elgsis, dar nematyda
mi nė pradžios darbo. Tokie pranašavimai, 
užmetinėjimai ir išeina j barnius, šmeižtus, 
ginčus... Vienybėlės tos brangiosios, artimo 
meilės, nė su žvake ieškodamas, trupinėlio ne
rasi. Per tai veikėjams nupuldo dvasią, atima 
energiją. O tų trukdytojų daug didesnė armija, 
negu tikrų veikėjų, kurie galėtų atnešti visuo
menei apšvietos ir supratimo. Kokiu būdu pa
gerinti savo būvį, nė atidos neatkreipia. Ma- 
kalienė, tik kova tikę laikraščiuose, teik su
sirinkimuose. Tu blogas, ans neišmanėlis, ki
tas nežinėlis. Aš, aš, aš tik geras, žinau ir iš
manau tik aš! Sekite mane, aš geru keliu ve
du... Prisižiūrėk iš šalies į tą kelį, pamatysi 

—tiesiai į pelkes... Tokia jau karinga dva
sia užviešpatavo dabar visą žmoniją, tur būt, 
visame pasaulėj!” (1919.XII.1).

Kad Žemaitė daugiau ar mažiau turėjo 
pagrindo taip neigiamai apibūdinti lietuvių 
laikraščius ir susirinkimus, rodytų keli iš ano 
meto spaudos parankioti pavyzdžiai. Štai “Ke
leivis” (1917. Nr. 49), polemizuodamas su 
“Draugu”, taip rašė: “Tas murzinas klerikalų 
organas da šlykščiau pliovoja. (.... ) Tai jau
ne tik begėdžių, bet tiesiog idiotų blevyzgos. 
(....) Mūsų klerikalai pradėjo eiti net iš pro
to. (....) Trumpai sakant, klerikalai jaučia sa
vo galą, ir dėl to taip siunta.” Savo ruožtu 
“Keleivis” buvo vanojamas į komunizmą nu- 
krypusio “Moterų Balso” (1920 Nr. 1): "... tie 
begėdžiai smalaviriai (jie save vadina socia
listais) su didžiausiu uolumu ėmė reakcijai 
tarnauti. (....) Kadangi Jie yra visai nusmu
kę nuo koto (....) ‘Keleivis’ pasiekė patį dugnų 
nieksystės. (....) ‘Keleivis’ ir ‘Naujienos’ nie
kuo nesiskiria nuo klerikalų ir tautininkų gel- 
tonlapių, jei bent tuomi, kad pastarieji bū
na kiek švaresni už smalavirių šlamštus. 
(...) Ar tai ne Juda Iskarijotas ‘Keleivis’. Juk 

bjauresnio Judos nė pragare nerastum.” Nege
riau pasitaikydavo ir susirinkimuose. “Kelei
vyje” (1919 Nr. 24) skaitome tokią korespon
denciją: “Binghamton, N.Y. Gegužės 18 d. 
vietiniai klerikalai ir tautininkai buvo su
šaukę viešą susirinkimą, kuriame buvo ap
kalbama tautininkų šaukiamasis Chicagoje 
seimas. Diskusijos buvo nepaprastai karštos ir 
visi argumentai buvo paremti tvirtais ‘fak
tais’. Vienas tautininkų ‘vadas’, norėdamas 
nuraminti savo priešą, pagrasino jam išmeti
mu iš svetainės. Bet tas nenuorama visai ne
nusigando. Tuojau atsistojo, nustvėrė tautinin
kų ‘vadą’ už krūtų ir pastatė jam prieš akis 
tvirtą faktą — kumštį, užreikšdamas: Jei tu 
rup... mėginsi išmesti mane laukan, tai aš 
tau... Taip viskas ir nuėjo ant rudžio uodegos, 
—delegatai neišrinkti.” Triukšmingos buvo ir 
“Keleivio” korespondencijoje (1919 Nr. 26) 
parašytos “diskusijos socialistų su tautininkais 
ir klerikalais”, įvykusios Elizabethe 1919.V. 
18: “...Kalba vėl A.P. Stankevičius. (....) Pub
lika pradėjo uit, kaip ant vilko. Pirmininkas 
rėkia: Nutilkit, būkit žmonės, duokit užbaigt 
kalbą. (....) Pagalios pirmininkas nuramino 
publiką ir davė užbaigt kalbėt. Publika vėl ne
rimauja. Stankevičius, nuėjęs j kitą ruimą, sa
ko: Kas čia velnias pas jus per publika.” Tai
gi, kaip rašė Žmeaitė, “makalienė, tik kova 
tiek laikraščiuose, tiek susirinkimuose”.

Žinoma, iš tų kelių citatų nereikia sku
biai daryti plačių ir griežtų išvadų. Didelė, 
gal net didžioji Amerikos lietuviškosios vi
suomenės dalis buvo paprasti darbininkai, ku
rie neturėjo progos įsigyti geresnio išsilavini
mo mokyklose ir kurių tiek darbovietėse, tiek 
kasdieniame gyvenime nestigo ir šiurkštumų 
ir grubesnės kalbos. Štai pvz. J. Šliūpo gausio
se brošiūrose, taikantis prie skaitytojų, kalba 
nekartą gana stačiokiška. Antra vertus, lietu
vių išeivijos masė buvo plačiai įsitraukus vi
suomeninėm veiklon. Net ir mažesniuose mies
tuose, kur dabar lietuvio dažnai ir su žibu
riu nebesurasi, veikė įvairių draugijų skyriai, 
būdavo dažni (tegu ne kartą ir kiek triukš

mingi) susirinkimai, atsilankydavo paskaiti
ninkai su prakalbomis ir aukų rinkėjai, atei
davo gausi lietuvių periodinė spauda. Karo 
ir pokario metais Amerikos lietuvių tikrai ne
maža pasidarbuota senosios tėvynės reikalui, 
surinkta daug lėšų, garsiai iškelta Lietuvos 
byla Amerikos valdžios sluoksniuose. Štai pvz. 
ir Žemaitė aprašo, kaip jautriai buvo reaguota 
į iškilusį lenkų pavojų Lietuvos valstybei: 
“Chicagoje daug veikiama pagelbai Lietuvos, 
renkamos aukos, rengiami vakarai, koncertai, 
baliai. Visas pelnas skiriamas Lietuvos gelbė
jimui. Draugijos, kliubai, kuopos susirinki
muose iš savo iždų skiria kiek išgali au
kų; išnešami protestai, rezoliucijos prieš len
kus grobikus. Žmonės iš paskutinios aukauja 
pagelbėjimui išvaryti lenkus iš Vilniaus. Vi
si pinigai eina per Misijos (tai buvo oficiali- 
nė Lietuvos delegacija, kuriai vadovavo Jonas 
Vileišis. — VM). Vileišis turi tuoj siuntinė
ti, kam kas paskiria savas aukas. Aukaujama 
ginklams, kariuomenei, šauliams, Geležiniam 
Vilkui, partizanams, Raudonajam Kryžiui... 
Kaip kas išmano naudingiau, tokiam tikslui ir 
aukauja. Pamatysiu sugrįžusi, ar tenai žmo
nės taip rūpinasi savo išsigelbėjimu nuo len
kų, ar darbuojasi, kaip čia?” (1920.XII.29).

Lietuviškosios visuomenės paramos susi
laukė Amerikoje ir pati Žemaitė: “Po teisy
bės, pakliuvus į Ameriką, negaliu rūgoti ant 
blogo likimo, tas mane neįveikė. Geri žmo
nės man prijaučia ir stengiasi kuo daugiau ge
ro padarys. LMPS-mo (Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo) 9-ta kuopa, kurioje 
sekretoriauju, surengė vakarą (koncertą) ma
no naudai. Visuomenė labai pritarė, tiek pub
likos prisirinko, vos tik salėje besutilpo. Cho
rai ‘Birutės’ ir Moterij 9-tos kp. choras pui
kiausi koncertą išpildė. Vi ji buvo užganėdinti, 
o man pelno liko $232.00. Kad ne ta parama, 
būtų buvę trumpai. Sūnus mokinasi paskuti
nis jau metas; per penkerius mokslo metus 
išsisėmė jo sutaupyta manta; prie to dar ir 
mane turėjo užlaikyti” (1919.XII. I).

(Nukelta į 4 pusi.)
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ŽEMAITĖ AMERIKOJE
(Atkelta iš 3 pusi.)

Pateiktose laiškų ištraukose matome bū
dingų Žemaitės stilių — ryškią liaudišką 
kalbą, kurioje tačiau pasitaiko ir laikraštinės 
publicistikos šablonų; jos žodis dažnai šiurkš
tokas, ne kartą ir pašaipiu humoru paspal- 
vintas. Štai dar viena tokia ištrauka: “Mie
la mano Mergyte! Kitą sykį giedojome giesmę 
‘Kantičkose’ ‘Iš verksmo stojos linksmybė...’ 
Bet tas labai retai teatsitinka. Tankiausiai 
priešingai: iš linksmybės stojasi verksmas. 
Taip lygiai ir su jūsų linksmiu pasivažinėjimu. 
Laimė dar, kad užsibaigė susižeidimais! O 
kiek aprašoma užmušimų ant vietos ir ne 
po vieną žmogų. Aš ir bijausi tų mąkabylių, 
kaip (jie gatvėmis laksto prasilenkdami, prasi- 
gindami, baugu iš šalies žiūrėt. Jei man pri
sieina kuomet važiuoti, vis meldžiu važnyčios, 
kad nelėktų pergreitai. Kiek tų makabylių 
laksto Chicagoje, kad tiek centų turėčiau, ma
nau, būčiau turtinga, bet keletą žmonių, gir
dėjau, turėję nuosavus makabylius ir, susi- 
trankę kaulus, išsižadėjo. Dabar nė surišęs 
juos niekas nėišvadintų važiuoti” (1919.VI.4).

Šypteliant, dabartiniais automobilių įsiga
lėjimo laikais aną ištrauką paskaitę. Taip pat 
sunku susilaikyti ne.šyptelėjus, kai 74 metų 
senutė rašo apie anglų* kalbos pamokas: 
“...vaikščioju ant lekcijų angliškos kalbos. Pa
sijuok — mokinuosi angį., o byzi nemoku pa
rašyti, fain mokinė” (1919.VI.4).

Žemaitė jautėsi, tur būt, panašiai, kaip 
po keliasdešimt metų Amerikoje atsidūręs ki
tas mūsų rašytojas, Krėvė, kuris guodėsi: 
“Mokinuosi anglų kalbos ir pykstu: kokiam 
velniui mokinuosi”, o kitame laiške abejojo, 
ar jam pasiseksią kada nors išmokti “angliš
kai kalakųtuoti”. Savo laiškuose Žemaitė 
kartais “pakalakutuoja”. Jos laiškus pamargi
na tokie žodžiai, kaip džiabas, f rentas, persi- 
mūfinau, subytino, nesitriobeliuok, singelis, 
pentas, fliuzė (angį, flu), o’rait, pasifaituoti 
ir t. t. Tiesa, paprastai tokius žodžius ji deda 
j kabutes, o fliuzę viepoje vietoje pašaipiai 
išverčia į pliurzę (“Sveikata mano tiek atsi
taisė... ‘Pliurzė’ niekę blogo ant toliau man 
nepadarė, perėjo lygu gaisras ir dingo” — 
(1919.V.3). Tokių žodžių nestinga ir Žemaitės 
vaizdeliuose iš Amerikos lietuvių gyvenimo* 
spausdintuose periodikoje ir vėliau, jos raštų 
rinkiniuose. Kažkaip keista “Marčios” ir “Pet
ro Kurmelio" autorės raštuose skaityti tokius 
“kalakutinius” žodžius. Tačiau ne kitokią juk 
kalbą Žemaitė n'uolat girdėjo susirinkimuose, 
prakalbose, o ypač kasdienio bendravimo po- 
kalbiuos, taip pat skaitė spaudoje. Tai buvo vi
sai natūralu amerikonėjančioje ar jau ir su- 
amerikonėjusioje lietuvių visuomenėje.

Pati Žemaitė betgi neketino suamerikonė- 
ti ir, nors jau seno amžiaus, jautėsi tik laiki
nai Amerikoje gyvenanti. Jos širdyje galingai 
aidėjo nenutylantis halsas: namo! namo! Ra
šė 1921.VI. 17 Lietuvon Bulotoms: “Tik na
mo, namo! Nusibodo Amerika ir man nesvei
ka. Gal būti, ir namie tiek tebus sveikatos, 
vis tiek maloniau su saviškiais. Nors ir čia 
turėjau daug prielankių draugų, bet vis jau
čiausi svetima, lig laikinai tik beviešinti” 
(Žemaitės raštai, 1967, VI, p. 458). Kaip vė
liau Krėvė nesiliovė svajojęs “grįžti Lietuvon 
ir ten atsigulti amžinam poilsiui šalia savo 
tėvų ir protėvių ant Subartonių kapinyno” 
(1948.III.5), taip ir Žemaitė reiškė javo karš
tą norą “pamatyti Lietuvą ir savo kaulus pąr- 
nešti į jos žemelę” (1920.XII.29 ;panašiai ir 
kituose laiškuose).

Labai ilgėjosi ir Lietuvoje likusių savo ar
timųjų: “Sakai, jog primenu Jūsų motinėlę. 
O man primeni manė mergaites, likusias Lie
tuvoje per karę po vokiečiais. 15-tais metais 
užėjo ant Lietuvos vokiečiai ir atkirto mane 
nuo namų. Tuomet buvau Vilniuje, o karė 
išsitiesė ant Lietuvos, ir mano mergaitės li
ko namie anopus karės. Nuo 15-to kovos mė
nesio nė kokios žinios nė per paukštelį nebe- 
gavau ir nebegaunu, kas tenai dėdasi, kas gy
vas tebėra, kas miręs? Kitos tekėjusios, mažų 
vaikelių turėjo... ūkės, gyvolius... Širdis plyšta, 
kartais užmigti negaliu atsiminus... Koks liki
mas tenai juos paliečia? Čionai Amerike vieną 
sūnų beturiu, yra ir kitas, seniai, jau 20 me
tų su viršum kaip Amerikoje, bet ir seniai ir 
prapuolė, nė kokios žinios nebeduoda” (1919. 
XII. 1).

Vėliau betgi jau galėjo susirašinėti su Lie
tuva: “Beje, šiandien gavau iš Lietuvos laiš
ką. Rašo: sodžiuje nejaučia nė kokios karės, 

nė vaikinų nešaukia į naują kariuomenę. Ku
rie tarnavo jau, tie ir tebetarnauja kariuome
nėje, o kiti namie. Valdžia rekvizicijas daro, 
bet — sako — prieš vokiečių rekvizicijas bu
vusias dabar tik šešėlis. Gyventojai čia paval
gę ir apsidarę. Viskas bus gerai, kad tik par
važiuočiau laukia. įmanyčiau visus savo myli
mus vežties, ypač Tave, Dukryte. Bet ‘dūšia 
norėtų į dangų, bet griekai neleidžia’...” (19- 
21.1.7).

Labai džiaugėsi, kad ir jos mylima Uršu
lytė rašė ketinanti važiuoti Lietuvon; pata
rė betgi lukterti, kol pagerės pokario gyveni
mas Lietuvoje: “Nusidžiaugiau iš Tavo, Duk
ryte, parašymo, jog žadi kuomet nors grįžti 
į Lietuvą. Matau, kad moki ir nori naudin
gai dirbti ir veikti... Tokių žmonių kaip tik ir 
stokoja Lietuvoje, bent man taip rašo ir iš 
laikraščių matau. Ant galo ir iš patyrimo ži
nau, nes per tuos kelerius metus negalėjo la
bai atsimainyti ar kultūroje, apšvietoje pa
kilti... Toje sritėje kaip tik darbininkų ir trūks 
ta. Visi ir visur tik dolerius, rublius gaudo, o 
pasišventimas labai, labai retai tepasirodo. 
Pas Tave, Dukryte, ta žvaiždelė žibėte žiba, 
taigi norėčiau, kad ji ir Lietuvoje sužibėtų. 
Kaip sugrįšiu Lietuvon, jei gyva ir sveika bū
siu, rašinėsiu Tau, Dukryte, apie visą kultū
ros padėtį tenai, apie mokslo ir apšvietos sto
vį tarpe moterų ir mergaičių... Pamatysiu, 
kaip su pragyvenimu? Rašo visi ir parvažia
vę iš Lietuvos pasakoja, jog labai sunkus pra
simaitinimas miestuose. Valdininkai, mokyto
jai iš algų negali išmisti. Ūkininkams, prie 
žemės — lengviau. Jei situacija nepagerės, ne
galiu Tave, Dukryte, baudinti važiuoti. Par
važiavus badauti — neapismoka. Jei nenu
mirsiu, susižinosim ir iš ten” (1921.1.4-5).

Betgi pačios Žemaitės tokios žinios apie 
nelengvą gyvenimą .Lietuvoje nė kiek neat
baidė. Daugeliui jos pažįstamų, patogiai ir 
sočiai įsikūrusių pastoviam gyvenimui Ameri
koje, atrodė, net keista, kad toji senutė, vargo 
nepaisydama, taip smelkias grįžti Lietuvon:, 
“Kas link apsigyvenimo vietos, kaip pabaigs 
Antanls, mažai teįdomauju, nė jis dar nieko 
neproijektuoja. Žada tik ieškoti geresnio oro 
kur arti ežero ar upės. Mano mintis vis tik 
skrija per vandenynus... Kam pasakiau, jog 
grįšiu į Lietuvą, tik nusišypso. Kon padarysi, 
jog viltimi daugiausia žmonės gyvena, o tuo 
tarpu šmakšt po velėnos. Ne, aš to nedary
siu! Girdėjau ar skaičiau, kad bando jau or
laiviais skristi per Atliantiką. Štai ir parlėksim 
namo... Verčiau oru lėkti, negu po žeme lįsti” 
(1919.III.22).

Didžioji problema Žemaitei buvo, kas jai 
padės parvažiuoti Lietuvon, nes netvirtos svei
katos senutė viena nedrįso. Betgi pasitaikė la
bai gera proga: ją parvežti pažadėjo Jonas Vi
leišis. Apie tai Žemaitė 1920.11.25 vaizdingai 
parašė A. Bulotienei Lietuvon: “Po prakal
bos nubėgau už scenos ir sugavau Vileišį. 
Sveikinasi, ir pirmas žodis: ‘Ko neparvažiuoji, 
ko negrįžti namo, taip mums reikalinga, taip 
laukiam...’ —‘Tegul Lietuvos valdžia duoda 
man šėpkartę — sakau, — arba speciališką 
garlaivį parvažiuoti, o jei nori, kaip Tamsta 
grįši, paimk mane su savim...’ — ‘Na, gerai, 
—sako — laikau už žodžio, jei tik nori, par
važiuosim sykiu’...” (Žemaitės raštai, VI, p. 
409).

Palankiai išsisprendė ir svarbus Žemaitei 
kelionės lėšų klausimas.*1920, VII. 15-20 ji rašė 
Bulotoms: “Mano mylimi Poniukai! ‘Naujie
nos gavo Jūsų telegramą, kad mane tuoj išva
rytų namo. Bet aš jau pirmiau rengiausi va
žiuoti, ir pinigų kelionei turiu. Dar tebelai
kau, kur išvažiuodami palikote, ir iš Šelpi
mo Fondo gavau pirmą šimtinę, o dabar, lik
viduojant Fondą, man paprašius, dar tris šim
tus paskyrė kelionei į Lietuvą; tur būt, užteks, 
kaip žemaičiai sako, su atlenktais galais” (Že
maitės raštai, VI, p. 439).

Žemaitės išvažiavimas užtruko, nes Vilei
šis, turėdamas daug reikalų, gavo ne kartą 
atidėlioti kelionę: “Dabar pasigirsiu, kad sau
sio gale ar vasaryje iškeliauju namo, Lietu
von. Seniai jau Vileišis buvo prižadėjęs, grįž
damas ir mane parsivežti. Žadėjo keliauti lie
pos mėn., paskui tikrai žadėjo spalio mėn. Ne
galėjo, užėjus suirutei ir karei Lietuvoje, buvo 
jam čia daug darbo su aukomis ir pinigiškais 
reikalais. Dabar jau laikraštyje praneša, jog 
Vileišis išvažiuoja Lietuvon sausio gale. Nu
sidžiaugiau ir tuoj rašau jam, kad manęs ne
paliktų. Taigi tikiuosi netrukus, gal už poros
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mėn., pamatyti Lietuvą ir savo kaulus par
nešti į jos žemelę. Galiu sakyti, kad tos lai
mės šalies, Amerikos, mano akys daugiau ne
bematys, mano sveikata taip diktuoja” (1920. 
XII.29). Po kiek laiko vėl rašė: “Nesikontrau- 
ju dėlei kelionės, vakar išleidau kitą laišką Vi
leišiui, bardama, ko, man neduoda žinios, kuo
met rengiasi keliauti” (1921.1.7).

Ir vėl teko kelionę atidėti: “Iš šalies gir
džiu, kad man teks apleisti Ameriką šio apri- 
liaus mėn., bet aš dar galutinio pranešimo 
negavau, kuomet keliauti į NY (Niujorką). 
Butą jau paleidome, su sūnum persiskyrėm, 
nes užkėlė mums , labai brangiai rendą. Sū
nus pasiėmė sau kambarį, o aš savo manat- 
kas susiėmusi, pasidėjau pas pažįstamus liglai- 
kiai, t. y. kol iškeliausiu. Kaip jau tikrai žino
siu, tuoj parašysiu. Kaip būsi liuosa, gal Tau 
pasiseks atbėgti NY mane išleisti? Kame NY 
apsistosiu, parašysiu” (1921.III.20).

Po poros savaičių praneša savo naująjį 
adresą ir prašo ją aplankyti: “...jau ‘persimufi- 
nau’ į kitą vietą. 25 bal. parvažiavau į Brook- 
lyną, Chicagą ant visados apleidusi. Išplauk
ti į Lietuvą tikiuosi tik apie 24 mojaus, bent 
taip Vileišis tikisi, o aš be jo nė iš vietosi 
Mano Mažyte! Kaip Tavo sveikatėlė? Jei ta 
neperdaug Tave vargina ir kitos aplinkybės 
neperdaug kliudo, tikiuosi atvyksi į Brooklyną 
iki 24 Mojaus. Anksčiau geriau, kad kartais ne
pavėluoti. Apsigyvenau ir iki kelionės būsiu 
pas gerus draugus p. Vizus, 317 - 84 Str.Brook- 
lyn, N.Y. Gyvename labai puikioje, vietoje 
tarpe medžių ir žalumynų su visais naminiais 
patogumais, prie to esu labai .mylima... Vis 
tik dar negaliu numiršti Chicagos draugų, su 
kuriais draugavau' per ketverius metus. Norė
čiau visus išvilioti į Lietuvą. Bet kliūtys kliū- 
telės painioja nevieną, lygu voras savo vor- 
tinklėmis. Kiekvienas tikisi išsipainioti ir lėk
ti namo (Lietuvon). O ar aš kuomet su
lauksiu, klausimas. Jei negalėsi atvykti dabar 
pas mane, parašyk, aš irgi atšisveikinti pasi
stengsiu per laiškelį arba ką nors pasiųsti at
minčiai. Tuo tarpu pasilik sveika! Jei atva
žiuotum kuomet, radusi butą, nerastum mū
sų namie, nepabėk, bet palauk, nors ant gon- 
kų atsisėdus. Dienomis mes vis namie su šei
mininke, šeimininkas darbe, vaikai mokyklo
je. Vakarais kartais išvažiuojam makabylium 
pasivažinėt, bet ne kasdien. Lauksiu tavo 
laiškelio” (1921.V.3).

Sužinojusi, kad jos Uršuliukas susižeidė ir 
net atgulė,Žemaitė pati žada atlankyti ją Bos
tone: “Perskaičius Jūsų nelaimingą atsitikimą, 
net man plaukai stati stojo, per plaukelį bū
tų jau po mano Uršuliuko! Neparašei, kokios 
rūšies sužeidimas, kaulą sulaužė ar tik susi
daužė? Užsimaniau aplankyti Jumis Bostone, 

jei tik galėsiu įvykinti savo užmanymą? Bė
da, kad negaliu susirokuoti, viena nedrensu 
keliauti. Ieškosiu kokio kamrato, singelio, kurs 
galėtų ar norėtų būti mano palydovu, jei tik 
gausiu kokį draugą šioje savaitėje, nežinau, 
kurią dieną prisistatysiu” (1921.V.14).

Po kelių dienų vėl rašo: “Turiu čia frentą 
chicagietį, kurs su mielu noru, dagi ir savo rei
kalais nori važiuoti į Bostoną. Jis turi laiką 
kiekvienoj savaitėj pėtynčią, subatą ir pane- 
dėlį, utarniką, įskaičius nedėldienį, penkias 
dienas pagrečiui. Tarėmos važiuoti šią pėtny- 
čią, bet subatoje reikėtų atgal grįžti, nes ma
no šeimininkės nedėlioję varduvės, žada būti 
svečių; man prasišalinti iš namo pusės bū
tų tiesiai kiaulystė. O pas Jus atlėkti, kaip ug
nies pagavus, išbėgti, vėl Jūs pyksit. Tai susi- 
rokavom važiuoti kitą pėtnyčią, ir užtrukti 
Bostone visas penkias dienas.Todėl, mano Ma- 
žėlėle, miegok ramiai, ‘nesitriuobeliuok’ nė su 
kambariu, nė su viešbučiu dėl manęs. Bosto
nas platus, išsiteksim, ir mes ne taip stori. 
Su visu iš Amerikos iškeliauti, rodos, sulauk
sim dar birželio mėn. Bent taip man misijoj 
užreiškė. Paties Vileišio nesugaudžiau. Va
šingtone organizuoja dar kažkokį suvažiavimą 
ant 31 mojaus; matyti, iki tol neiškeliausim, 
dar galiu ir Bostone pasportauti” (192T.V. 18). 
• Ir taip maždaug po pustrečių susirašinėji
mo metų jiedvi pagaliau susitiko. Grįžusi iš
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Bostono, Žemaitė rašė: “Bučkis Jums už ge
rą širdį ir atmintį mano gimimo dienos. Gi-
mimo dieną man irgi duria j nosį klausimas: 
tiek metų praėjo, tiek amžiaus pragyvenau, 
šilto ir šalto patyriau, o ką gero nuveikiau? 
Nieko! nė sau, nė kitam. Parbėgo metai kaip 
šašelis, nepalikdamas nė pėdsako. Prikiši 
man tuoj raštus... Mano Mergaite! Raštai nė 
dalelės tiek neužsipelnė, kiek Jūs apkainoja- 
te, daugiau yra Jūsų simpatijos, ne ko. jie yra 
verti. Daugumas raštų rašyta be jokio tikslo 
ir'be vilties jų prasiplatinimo... Ot taip sau: 
‘ir aš galiu taip parašyti’. Dėl to man dabar 
ir sarmata rinkti neužpelnytą pagarbą, o Jū
sų perdaug gerą širdį, kokią parodei man per 
vaišes pas save, mano miela Uršuliukas, nie
kuomet neužmiršiu tų smagių valandėlių, su 
Tavim praleistų (....) Labai norėčiau kuo- j 
met dar su Tavim asmeniškai pasimatyti, 
bet ne pas tave, kur nors nuošaliai, arba pas 
mane. Gal dar sulauksiu tokios laimės, kaip 
kuomet sugrįši į Lietuvą? Norėjau vakar Tau 
parašyti, vis dar laukiau Vileišio. Užvakar bu
vau ‘Tėvynėje’, Vileišis nesugrįžo dar iš Va
šingtono (Ž. rašo: Vachingtono). Vakar ry
tą telefonu klausiau misijos, — nesugrįžęs, va
kare bus. Vakare klausiau, irgi dar nebuvo. 
Kaip sugrįš, manau, trumpu laiku iškeliau
sim, nes ir j jo vietą atstovas būk jau atgažia- ( 
vęs” (1921.VI.4).

Išvažiavimas vis artėjo: “Man net nusibodo 
tie atsisveikinimai, tie pokyliai, vakarienės ir 
viskas. Ant vileišinės vakarienės, teisybę, dr. 
Bagočius šaunią prakalbėlę pasakė, visus vi
sus kalbėtojus ‘subytino’... Siunčiu Jums juod
raštį į Naujienas paduotos* vakarienės ir sa
vo. Su paišeliu rašytas, sunku bus išskaityti. 
Prašei juodraščių, o perrašyti tingėjau. O ir 
to rašymo begalės. Šiandien jau penktą laiš
ką braižau ir vis atsakymai. Taip bombarduo
ja visi, ypač chicagiečiai. Siunčiu ir savo auto- 
biograf. juodraštį, kiek turėjau ant balto per
rašyto. Pusės, rodos, dar nėra. Toliau iš Lie
tuvos atsiųsiu, o jei nesulauksi, žinok, kad jau 
po velėnos palindus” (1921.VII.2).

Pagaliau jau galėjo rašyti: “Kaip skaitysi
šiuos mano žodžius, jau aš tolyn supsiuos ant 
vandenėlio! Kaip bus malonu kuomet susieiti 
Lietuvbje, o to tikrai tikiuosi” (1921.VII.5).

Išplaukė Žemaitė 1921.VII.6 d. Laive dar 
parašė ilgą paskutinį laišką Uršulei. Apraši
nėjo gyvenimo laive įspūdžius, taip pat ir 
jūrą: “Trečia jau diena, bet niekas dar ne- 
žiaugčioja, nes laivas ne supa, tik pamažu kru
tina, sunku rašyti. Sakei man, Uršulyte, kitą 
sykį, kodėl aš niekur jūrių neaprašau? Dabar 
žiūrėdama į jūres, manau, kaip reik tokias di
dybes galybes aprašyti? Milžiniškas mūsų 
laivas, viename gale stovint, vos užmatyti ant
ras. O žiūrėk į jūresl Rodos, menkas vabalėlis 
ant vandens paviršio spardosi, putoja, ieško, 
nori kraštą priplaukti ir to neranda. Erdve, 
vandenų kalnais aplinkui jį apsupa, tas tik 
spardosi, plaukia ir aplink save daro vilnis 
irdamas, giliai įsmegęs vandenyje, net žymų 
kelią paskui savęs palieka. Toliau vanduo ty
kus, tik paviršėliais rukšlėjasi, raukosi, rodos, 
pyksta, kad tiek akių stebisi. Dar toliau susi
lieja su dangumi, žydruoja, mėlynuoja... Ty
ku, ramu... Balti debesėliai slankioja ar sto
vi aukštai ar žemai, negalima akimis išmie- 
ruoti. Milžiniškas laivas, rodos, vabalas, o 
ant jo žmonės, rodos, parazitai ant vabalo 
kūno. Kruta, judo, valgo ir miega. Grupelėmis 
grupuojasi pažįstami, artimi... Kur tik išgirsi, 
vis kitokia kalba. Lietuviškos mažiausiai — 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Mėgstu vaikus ir jaunimąPokalbis su kompozitorium Darium Lapinsku "Sek pasaką" plokštelės proga
Kai prieš pat Kalėdas pasiro

do nauja vertinga knyga ar 
plokštelė, ne vienas šviesesnis 
žmogus nuoširdžiai pradžiunga: 
pagaliau tame “dešimtštorių” 
turguje nereikės plūktis iki pa
vargimo dėl niekų, o bus galima 
pažįstamiems ar savo vaikams 
lengvai nupirkti ir prasminges
nę dovaną. Viena iš tokių ir yra 
šiomis dienomis tik išėjusi nau
ja vaikams plokštelė “Sek pasa
ką”. Ji įkalbėta ir įdainuota Lai
mos Rastenytės, jai muzika pa
rašyta Dariaus Lapinsko, ši 
nauja plokštelė atsirado dau
giausia paties jo rūpesčiu, šia 
proga čia ir užkalbiname kom
pozitorių vienu kitu muzikiniu 
klausimu.

— Pastaruoju laiku atrodo, 
kad Jūsų dėmesys krypsta ma
žųjų pasaulin, literatūrinį žodį 
kūrybingai jungiant su muzika. 
Prisiimta ir ankstesnėje plokšte
lėje Jūsų klasiškai apipavida
linta mūsų liaudies pasaka “Mo- 
čeka”, kurioje jos sekėjo Leono 
Barausko žodis, dainuojančių 
(A. Stempužienės, D. Kučėnie
nės, Br. Mačiukevičiaus) f misai 
su Jūsų muzika jungėsi į nepa
prasto grožio ansamblį. Kas yra 
dabar išleistoje naujoje šios rū
šies Jūsų jlokšMėje ir ar eina
ma ta pačia kryptimi?

— Įdomus vaiko pasaulis — 
pilnas nekalto smalsumo, taik
laus pastabumo. Jis neužterštas 
žmogišku žinojimu, bet persunk-' 
tas nenuilstančiu ieškojimu. Tai 
pati dėkingiausia dirva kūrėjui, 
interpretatoriui. Ateini su nauju 
kūriniu ir žinai, kad vaikas klau-1 
sysis ištempęs ausis, norėdamas 
praturtinti savo pasaulį, kai tuo 
tarpu daug suaugusių žmonių 
žino prieš pradėdami klausytis, 
koks tas kūrinys yra ar turėtų > 
būti ir besiklausydami ieško da
lykų savo nuomonei paremti, kad 
nesubyrėtų jų ego, kruopščiai 
per metų metus iš kaladėlių pa
statytas. Todėl aš mėgBtu vai
kus, jaunimą.

Ta pačia kryptimi eiti reikštų 
beviltišką susenėjimą. Tai lyg 
žmogus, kuris keliauja įbedęs 
akis į saulę — savo kelrodį, kol 
saulės stipri šviesa jį apakina ir 
jis nebegali matyti nei saulės, 
nei kas aplink jį šalia kelio da
ros.

Daug turime mes gražių liau
dies pasakų, daug turime įdo
mios individualios literatūros 
vaikams, tačiau nelengva buvo 
atrasti kūrinių, kurie tiktų būti 
perteikti mūsų pasirinktoje for
moje; pasakojimo ir dainavimo 
būdu perteiktas žodis, prita
riant simfoniniam orkestrui. Vy-

Į tės Nemunėlio “Meškiukas Rud
nosiukas”, Stasės Vanagaitės- 
Petersonienės “Laumė Daumė” 

į ir liaudies pasakos “Devyniabro- 
lė” bei “Karalaitė ir oželis” tie
siog alsavo muzika, todėl juos 
ir pasirinkome.

Lyginant plokštelę “Arlekino 
meilė ir kitos pasakos", talpinu
sią ir klausime minėtą “Močeką” 
su dabar pasirodžiusia plokšte
le “Sek pasaką”, krinta į akis 
man gana akivaizdus skirtumas.. 
Pirmoji buvo skirta daug plates- 

I nei publikai — viena jos pasa
ka skirta vaikams tarpe 5-12 me
tų, kita truputį senstelėjusiems 
vaikams tarpe 12-17 metų, dar 
kita nostalgiškiems aukštaičių

Laima Rastenytė, įdainavusi ir 
įkalbėjusi naują Dariaus Lapinsko 
muzikinę pasakų plokštelę vaikams.

vaikamg tarpe 35-100 metų, o vi
sos likusios žemaičių vaikams be 
amžiaus skirtumo. Dabartinė 
yra truputį kuklesnė. Ji skirta 
vaikams išimtinai tarpe 3-12 me
tų. Visi kiti, norintys sugrįžti 
atgal į tuos laikus, turėtų pasi
rūpinti leidimą iš privilegijuotos 
klasės.

— Vaikam skirta literatūra ir 
vaikam skirta muzika dažnai 
žmonių linkstama laikyti lyg 
antraeilės vertės. Ar teisinga to
kia nuomonė? Gal mūsų ir pa
sauliniai pavyzdžiai sako ką ki
tą?

— “Aš atsiprašau mažųjų, 
kad savo knygą dedikavau su
augusiam...... Todėl aš pakeičiau
savo dedikaciją: Leonui Werth, 
kai jis buvo dar mažas vaiku
tis”. Taip pradeda prancūzų ra
šytojas Antoine de Saint - Exu- 
pery savo knygą “Mažasis Prin
cas”.

S. Prokofjevo “Petriukas ir

vilkas’’, P. Dūkas “Raganos mo
kinukas”, Saint-Saens “Gyvulių 
karnavalas”, C. Debussy “Vai
kų kampelis" yra minėtų kom
pozitorių mėgiamiausi kūriniai, 
paminint tik keletą pavyzdžių iš 
pasaulinės muzikos repertuaro. 
Na, o ir šioje plokštelėje įrašytą 
“Meškiuką Rudnosiuką” sunku 
būtų priskirti prie antraeilių 
Bernardo Brazdžionio kūrinių. .

— Ligšiolinių šio žanro savo 
plokštelių ne tik sukūrimu, bet ir 
išleidimu, atrodo, teko rūpintis 
daugiausia Jums patiems. Grei
čiausiai tai yra ne tik ne pelnin
gas, bet dar nuostolingas biznis, 
gal net vagiąs Jums brangų kū
rybos laiką? Ar negalėtų tokių 
jaunimėliui labai reikalingų 
plokštelių leidybai pinigo skirti, 
sakysim, kad ir mūsų Lietuvių 
fondas? Ką tokiu atveju užsimo
tumėte duoti trešiajai šios rū
šies plokštelei ?

— Rašytojas parašo knygą — 
skaitytojas gali skaityti, daili
ninkas nutapo paveikslą — žmo
nės gali juo grožėtis, tačiau 
kompozitorius, parašęs savo kū
rinį, dar neturi jokio kontakto 
su publika: reikalingas kūrinio 
išpildymas koncerte ar įrašas 
plokštelėm Kiekvieno kompozi
toriaus pareiga neužtroškinti 
savo naujagimio kūrinio stal
čiuose, bet išvesti jį į gyvenimą. 
Nežinau per daug apie Lietuvių Į 
fondo tikslus ir paskirtį, tik 
aišku, kad yra užsibrėžta su
rinkti milijoną dolerių. Aš ma
nau, kad man, lygiai kaip ir bet 
kuriam kitam kūrėjui, būtų la
bai nemandagu savo asmeniš
kais prašymais bandyti Lietuvių 
fondą trukdyti, kai jis siekia to
kio kilnaus tikslo. Bet kokiu at
veju, šiuo momentu dar per 
daug džiaugiuosi savo naujagi
miu — plokštele, kad galėčiau 
apie ką nors kitą ir pagalvoti.

— Ar neima kartais pagunda 
mūsų mažiesiems sukurti kokį 
muzikinį spektaklį: operetę, lie
tuviškos temos baletą ar ką 
nors panašaus?

— Niekuomet neužmiršiu sa
vo pirmo kompozicinio užsaky
mo. Dar buvau konservatori jo
je, kai vienas marionečių teatras 
Vokietijoje paprašė manęs para
šyti muziką vienam jų rengiamų 
spektaklių. Parašiau, įrašėme 
juoston, pasiėmiau savo honora
rą ir galvojau, viskas baigta. 
Kai esi dar konservatorijoje, 
nenori nieko daugiau rašyti kaip 
tik styginius kvartetus ar ko
kius didesnės apimties kūrinius 
simfoniniam orkestrui. Bet at-

Darius Lapinskas

AR MINDAUGO SŪNUS VAIŠVILKAS 
BUVO PASKELBTAS ŠVENTUOJU!

ŽEMAITE AMERIKOJE
(Atkelta iš 4 pusi.)

Šeši žmonės, tik skaitliaus keturi dideli ir du 
maži. Mūsų grupelėj tik lietuviškai kalba. Ne
vienas paįdomauja, kas mes do tauta, kas do 
kalba. (....) Skaitau knygas, tingiu, nuobo- 
dauju, ilgu! Žiūriu į jūres, žiūriu, nė paukš
telių dar nematyti. Tolyn dar kraštas. Kar
tais kokia žuvis pliaukštelėja, net vanduo 
aukščiau laivo iššoka. Kartais žiūrėdama pa
matau iš vandens išsinėrus pažįstamus veidus, 
tai Mariutės, tai Elenos, Antanio, Uršuliuko, 
Poškaus, Grigaičio ir daug daug artimų ir my
limų, likus Amerikoe. Rodos, iš vandens iš
kišę1 galvas, tolyn ant horizonto stebitės j 
mane, tolyn tolyn atsitokinant j rytus, nes 
mūsų laivas tiesiai į rytus plaukia. Viename 
gale saulė teka, antrame leidžiasi. (...) Šian
dien vilnys didesnės, toliau jūroje pasirodo 
baltos putos, tartum žąsys plaukoja, bet lai
vas nesupa; daugiau, matyti, giliai vandeny-

je įsirėžęs plaukia. (....) pradėjo lyti. O jūra? 
Nuo ryto vilnys nemažos, toliau baltos putos 
plaukioja, pasirodo ir nyksta, rodosi ir nyksta, 
tartum baltų žąsų būriai plaukioja. Per lytų 
viskas išnyko, vilnys ir putos, tik plika plika 
visa apylenkė ir aukštai ir žemai, nė dangaus 
nė vandens; rodos, pilku maišu, kas apmo
vė. (...) Šį vakarą paims laiškus ir daugiau 
nebebus porgos iš kelionės parašyti. (....) Da
bar, užbaigusi laiškelį, eisiu žiūrėti j jūras 
pamačius išsinėrus Tavo veidelį, nubučiusiu, 
numyluosiu... Sako, šį vakarą jau pamatysim 
žemės pakraščius. Na, pasilik sveika! (...) 
Sudiev! Mano Mergele!”

Tai buvo ir paskutinis sudiev. Nepraėjo 
nė pusmečio, ir Žemaitės nebebuvo.

važiavo kartą taa marionečių 
teatras gastrolėms į Stuttgartą 
ir pasikvietė jie mane į spektak
lį. Noroms nenoroms nuėjau. Sė
džiu kelių šimtų vaikų būry — 
užgęsta šviesos. Kiekvieno cha
rakterio pasirodymas scenoje 
palydimas jam specialiai para
šytos1 muzikos. Pasirodo Kas- 
perle, karalaitė, mėnulis, velnias 
ir kiti. Užsimezga intriga! Štai 
velnias, prisidengęs nakties 
tamsa, rengiasi pagrobti kara
laitę. Staiga pasigirsta švelni 
muzika. “Der Mond, der Mond 
kommt!” (Mėnulis, mėnulis at
eina!) — surinka keli nudžiugę 
vaikai iš publikos, kad ir dar 
nematydami paties lėtai į sceną 
slenkančio mėnulio. Jie atpažino 
mano mėnulio muzikinį leitmo
tyvą antrame, jo pasirodyme 
scenoje ir reagavo impulsyviai. 
Bet, deja, tai buvo toli, toli prą- 
eityje, svetingoje švabų šalyje...

— Ne vieną kartą mūsų ma
žiesiems skirti vaidinimai ir 
plokštelės būna gana žemo me
ninio lygio. Gal tik Jūsų ir Pū- 
kclevičiūtės parūpintos čia yra 
pasiekusios reikiamos aukštu
mos. Ar šitai labai svarbu, jau 
vien tik turint minty mažojo 
žiūrovo ar klausytojo meninį es
tetinį auklėjimą?

— Darydami šią plokštelę, 
mes bandėme užmiršti save ir 
stengėmės ją padaryti taip, kad 
būtų ji mums patikus, kai bu
vome maži. Mes grįžome atgal į; 
savo vaikystės dienas, kad at-Į 
rastumėm garsų, spalvų išryški
nimui praeities miglose pradin- 
gusiems mūsų artimiems drau
gams: miške paklydęs, beaima- 
nuojantis Meškiukas Rūdnosiu- 
kas, nuo devyngalvio slibino se
selę begelbstinti gegutė, nuo 
svotų pagrobimo karalaitę ap
saugojęs gudruolis oželis, vište
lės mėsos išsiilgusi alkanoji la
putė, aitvarai, laumės, kiškiai 
— piškiai, angelėliai, nešantys 
vaikams sapnus...

(Atkelta iš 3 pusi.) 
aukas (avinus, ožius). Tie ak
menys tebėra kai kurie su žal
čio, mėnulio, saulės ir kitais pa
gonių simboliais.

1605 m. jėzuitų pranešime 
pasakyta, kad žmonės savo ger
biamus didelius, lygiu (plokš
čiu) paviršiumi akmenis vadina 
“deyves” (deivės). O kokius gi 
akmenis žmonės gerbė?

Nemažai akmenų vadinami — 
Laumės pėda: jie dubenuoti, 
pėduoti. Laumė ir deivė — tau
tosakoje sinonimai, nors deivė 
yra senesnis vardas. 1836 m. 
A. Jucevičius rašė apie “Dejwa 
Akminau” (deivių akmenis). 
Bene dviejų aršinų aukščio, 
plokščiai nulyginti, arti van
dens. Mėnesienos naktimis dei
vės ateidavusios prie šitų ak
menų... Prie plokščių, kaip ir 
plokšti “velnio stalai’’...

— “Vaišvilke” Eliziejus — 
Jūsų prasimanytas Vaišvilkui 
vienuolio vardas, ar imtas iš 
kokio šaltinio?

— Ne mano prasimanytas — 
tegalėjęs būčiau užkliūti nebent 
už Elijo. Man net regis — Eli
ziejus buvo suvis man negirdė
tas.

Eliziejaus vardas į “Vaišvil
ką” atkeliavo iš Romos.

Iš prof. dr. kun. Fauiiaus Ra
bikausko, SJ, esu gavęs išrašą 
iš “Bibliotheca Sanctorum apie 
lietuvį šventąjį Eliziejų. Jis net 
teikėsi atsiųsti ir tą tekstą, iš 
kurio sėmė žinias itališkos ži
nutės autorius. O laiške jis sa
ko: “Iš teksto neaišku, ar tai 
jau Mindaugo sūnus Vaišvil
kas. Kai buvo ruošiamas tas 
“Bibl. Sanctorum” tomas, man 
buvo pasiūlyta aprašyti šv. Eli
ziejų. Atsimenu, kad ilgokai ir 
iš įvairių šaltinių ieškojau ko
kių tikslesnių žinių apie tą lie
tuvį šventąjį. Bet Aieko tikro 
nesuradęs, atsisakiau rašyti.

Tuokart kalbėjausi tuo klausi- 
I mu ir su prof. Ivinskiu. Jis kaip 
tik manė, jog tai galėtų būti 
tas pats Vaišvilkas; prisimenu, 
kaip senose kronikose ieškojo
me, koks buvo Vaišvilko vie
nuoliškas vardas, bet nerado
me.” Ir paskum, jau laiško pa-

[ko. Čia vienas bazilijonas vie- 
I nuolis, matydamas atsiskyrėlio 
atgailumą, įtikino jį priimti ba
zilijonų regulą. Prie jo greit 
prisijungė kiti, norintieji siek
ti krikščioniškosios tobulybės. 
Apie 1255 metus jis buvo pir
masis Lauraševo bazilijonų vir
šininkas. Bet naktį spalio 23 
(metai nežinomi) šventasis bu
vo demoniško jaunuolio nužu- 

jdytas. Sekė stebuklai, tarp jų 
ir ano jaunuolio išlaisvinimas 

į iš demono. Provincinis sinodas, 
kuriam pirmininkavo KKijevo 
katalikų metropolitas Juozapas

baigoj, rašo: “Pasekus Laura
ševo vienuolyno pradžią, reikė
tų būtinai susitikti ir su tuo 
pirmuoju egumenu Eliziejum. 
O gal ir kokiuose šventųjų ap
rašymuose — jei ne unitų, tai 
gal stačiatikių — būtų galima 
apie jį ką nors tikresnio užtik
ti?”

Prof. kun. Stasys Yla, gyven
damas anuomet Romoje, buvo 
labai sudomintas šito šventojo 
Eliziejaus. Jis turi nusirašęs ir 
parsivežęs tą patį tekstą. Irgi 
džiaugiausi ir buvau dėkingas, 
iš jo gavęs vertimą į lietuvių 
kalbą. Štai tas išrašau:

Ištrauka iš BIBLIOTECA 
SANCTORUM VI, Roma, 
1964, psl. 1135, apie Uetuviį 

šventąjį Eliziejų

ELISEO / ELISAEUS DI

Soltanas, 1514 metais paskelbė 
jį rutenų katalikų (unitų) Baž
nyčios palaimintuoju, ir jo šven
tė švenčiama spalio 23 dieną.

BIBL.: I. Martinov, Annus 
Ecclesiasticus Graeco - Slavi- 

! cus, Brtndles 1863, p p, 258 - 
'259; Holvvek, (A Biographical 
1 Dictionary of the Saints St. 
Louis - Londra 1924) p. 315.

ANTONIO KOREN 
(Prefetto della Chiesa 
Cattolica Russa di S. 
Antonio Abate —-Roma)

♦
Čia pokalbyje užgriebti klau

simai toli gražu neišsemia vi
sų problemų, autoriaus suma- 

jniai romane iškeeliamų. Jas vi
sas atkasti ir paieškoti atsaky
mų paliekame pačiam skaityto
jui, pasinėrusiam į romano pus
lapius.

LAURAŠEVO, šventasis, kan
kinys. Gimęs Lietuvoje iš kil- j 
mingų tėvų ir buvęs lietuvių di-1 
džiojo kunigaikščio Mindaugoi
... « ,. ., . ., Vestuvėms, banketams, laidotuvėmspatarėjas. Gyventi valdoviniam lr kitokioms progom-

dvare jam nepatiko, nes troško BEVERLY HILLS GELINYCIA 
tobulesnės egzistencijos, dėl to 2443 W. lliLrd Street, Chicago, llllnot- 
pasitraukė į ivenišą Lauraševo ri:L- l>1{ s~oim — J’» s-0**34 

vietovę, kuri netoli Naugardu-

GĖLES

OLYMPIA 
ROYAL

GRUNDIG 
ZENITH

SPARTA
J. L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Nortnport, N .Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

RĄŽOMOS VISOMIS KALBOMIS; IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

P.S. Širdingai dėkoju p. U. Daukantienei 
už galimybę pasinaudoti Žemaitės laiškais ir 
kun. V. Valkavičiui už laiškų nuotraukų pa- 
rūpinimą.

(Pabaiga)

LITERATŪROS KRITIKES 
MIRTIS

Rašytoja ir literatūros kritikė 
Elini Ourani (rašiusi slapyvar
džiu Alkis Thrylos) mirė Atė
nuose, sulaukusi 75 m. amžiaus. 
Ji buvo pirmoji moteris, tapusi 
Graikijos Mokslo ir meno aka
demijos nare.

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir įmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
8200 S. Western Tel. GR 6-4421Perskaitę "Draugą", duo kitę jį kitiems pasiskaityti.

PER ANNUM

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

TEL. GR 6 -7575

AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JOSŲ ŠEIMAI?

AR JOSŲ KROSNIS PASENO?

AR VASAROS KARŠČIAMS (JZEJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms. $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
namą, jei iki šiol jo neturite ir jums

PER ANNUM

*

GRYNU ŠALTU ORU?

6245 SO. WESTERN AVĖ

*

*
las
namų pagerinimams.
Arba gal norite įsigyti nuosavą
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

per annum

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

Chicagos Taupymo Bendrovė turi Įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankumai. Chicaųos Taupymo Rendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras “The Presidential Room” puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui

ON CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

5%
0N ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Pre*.

HOURS: Mon 12 P.M to 8 P .M Tues & to 4 Thura and Eriday 9 to 8. Sat 9 to 12:30
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Tapyba su pajautimu 
ir žinojimu

Mąstymai po dail. Onos Paškevičienės parodos

Spalio 30-31 Kultūros židiny
je, Brooklyne, buvo at.daryta 
dail. Onos Paškevičienės paroda. 
Tai pirmoji jos individuali paro
da. Išimtinai aliejinė tapyba. 
Bet ši paroda praėjo mūsų spau
dos beveik nepastebėta.

Galėtume net stebėtis, kodėl 
taip atsitiko. Tačiau, kada 
dedasi tokie reiškiniai, jog daug 
kas jaučiasi “dailininku” ir me
no “kritiku”, nereikia ir stebėtis... 
Tada, mat, ir išeina taip, kad 
mažai vertas gauna visą patarna
vimą spaudoj net keliuose pus
lapiuos, o daugiau vertam tepa
tekami vos keli, apgraibomis su
regzti žodžiai, iš kurių nieko ne
sužinosi ir nesuprasi.

Beveik kas penktas žmogus 
bando tapyti arba kas papuola 
rašyti, o kas dešimtas jau ir “dai
lininku” pasivadina. Kad to dar 
pakaktų!?

Kai kurie iš šitokių “dailinin
kų” savo laikraščiuose net etati
nių “meno kritikų” kėdes pasi
statė. Sakytume, kaip nevykusio 
teatro aktoriai: kiekvienas save 
režisieriumi vadina. Tur būt, ma
no, kad šitoks titulas garbinges
nis?

Žinoma, kai Vitalis Žukauskas 
(ar dėdė Anupras) išeina kome
dijos krėsti, mes jį priimame ir, 
plojame, nes pažįstame jį kaip ta
lentingą juokdarį. Bet kada Kot
ryna Grigaitytė pradeda “kriti
kas” rašyti, tai žmogui visai ne
beaišku, ar ji juokus išdarinėja, 
ar rimtai tiki šia savo pastanga.

Tokioj mūsų dailės gyvenimo 
paraštėj, nereikia stebėtis, kai to
kia paroda, kaip Onos Paškevi
čienės, praeina beveik nepastebė
ta, nors ji ir buvo kur kas aukš
tesnio lygio už prieš ją buvusias.

Kaip ten bebūtų, Ona Paške- 
vičienė yra rimta ir gera daili
ninkė, todėl ją paminėti tik su 
keliais prabėgomis suregztais žo
džiais yra ne tik kad negerai, bet 
ir labai neteisinga. Mat, tokiais 
atvejais žmonės yra apgaunami 
ir klaidinami. Dėl to dar kartą 
primenu, kad "rašantieji” rašy
tų išimtinai tik išeidami iš savo 
profesijos.

Meno kritika nėra tik “taip 
sau” pagalio numetimas laikraš
tyje! Kada kiekvienas pradeda ra
šyti, kas jam ar jai į galvą užei
na, mes prarandame tikros tie
sos balansą, kur nevertas pasida
ro vertu, o vertas tuo pačiu 
skriaudžiamas. Šitokioje bendruo
menėje, kad ir nenoromis, tenka 
suabejoti jai vadovaujančiųjų 
estetinės kultūros lygiu.

Onos Paškevičienės parodos 
oficialus įvertinimas šiuo atveju 
buvo tipiškas. O turėjo būti at
virkščiai.

Ona Paškevičienė yra stipri ir 
rimta dailininkė. Ji turi aukšto 
lygio ir aiškią mokyklą: ji žino, 
ką daro, ar tai būtų kalbama a- 
pie jos piešinį, ar apie jos spal
vą. Ji lygiai laisvai valdo spal
vą kaip ir piešinį. Labai dažnai 
spalvinio tono teptuko pabrauki
mas jai yra ir spalvinis tonas ir 
piešinys, kuriais ji išreiškia for
mą. O šitai ji atlieka su pasigė
rėjimu ir su meile. Tai ją pada
ro meistriškai subrendusia ir sa
varankia.

Ji netepa “taip sau”, kad tik 
užtepus drobę: jos teptuko brūkš
niai, kaip spalviniai taip ir for
miniai, pajausti ir išgyventi su 
visa tam reikalinga precizija ir 
matematiškai apskaičiuoti, kiek 
tai liečia kompozicinį balansą. O 
tai jau yra meno vertybės, kurio
mis galime džiaugtis ir gėrėtis, 
nes kiekvienas spalvinis patepi
mas suharmonizuotas ir kiekvie
na linija sukomponuota. Ji ne
vengia palikti ir plikos drobės, 
Jeigu to reikia.

K. ŽOROMSKIS

Kaip jau sakiau, Ona Paške- 
vlčdenė turi aiškią mokyklą. Skai
tytojui gali būt neaišku, apie ko
kią mokyklą aš čia kalbu? Arba 
iš viso, kas tai yra mokykla me

ų

Ona Paškevičienė Ponios Hull portretas

ne? Taigi.
Tam tikra laiko epocha su

kuria ir savo filosofiją. Ta filoso
fija sąmoningai (kartais nesąmo
ningai) atsiremia ir į tam tikrus 
estetinius elementus ir juos vie
naip arba kitaip perstatinėja. 
Kartais ir papildo. Sakysim, seno
ji mokykla, kaip renesansas, ba
rokas ar klasicismas (iki impre
sionizmo) rėmėsi trim tapybi
niais elementais: forma, išreikš
ta per šviesą ir šešėlį. Šitokiam 
formos išreiškimui jie spalvinį 
toną vertė į šviesą ir į šešėlį. To
dėl čia suminėtų epochų paveiks
lai perdėm paskandinti šešėliuo
se, lyg tamsos erdvėje. (Tik EI 
Greco, Rembrandtas ir savo se
natvėje Goya kiek nutolsta nuo 
ano principo.)

Impresionistai, išėję tapyti į 
gamtą, pastebėjo, kad šešėliai 
taip pat turi spalvinius tonus.

Taigi prieita išvados, kad še
šėlis yra niekas kitas kaip tik 
tamsesnė šviesa. Ego ipso: jeigu 
šviesa yra spalva, tai ir šešėlis 
yra spalva, tik tamsesnė. Iš to 
pasidaryta išvada, kad ir šešėli
nės formos dalys turi būti iš
reikštos spalviniais tonais; ne 
vien šviesinęs (kaip iki tol buvo 
daroma).

Čia impresionistai ir apverčia 
buvusios tapybos principus ir vi
są senąją mokyklą “aukštyn ko
jomis”. Jeigu senoji mokykla iš
reikšdavo formą, paversdama da
žą į šviesą ir į šešėlį, tai naujo
ji (impresionistinė) mokykla ė- 
mė pervertinėti šviesą ir šešėlį į 
spalvą. Taip šviesos ir šešėliai 
drobėje tapo įvairių spalvinių to
nų harmonija.

Štai ir nauja mokykla! Su nau
ja filosofija ir naujais principais.

Si naujoji mokykla nesunaiki
na buvusių tapybinių elementų, 
tik pakeičia jų išreiškimo būdą, 
tuo automatiškai ir netyčia su- 
rasdama dar vieną svarbų ele
mentą priedo:

Taip! Mes išreiškiame formą 
ir šviesą ir šešėlį ir spalvą.

Šita mokykla yra Ir Onos Paš- 
kavlčienės mokykla: ji išreiškia 

abstraktas, surreahzmas, dadaiz- 
mas, optinis menas ir d. k. Ne
žiūrint tos daugybės šakų arba 
stilių, jų visų bazė palieka ta pa
ti: forma, šviesa ir šešėlis paver
čiami spalva.

O šitai jau yra daugiau moksli
nis negu sentimento principas. 
Tai jau nebe “mūzos” pagautas 
tepimas!.. Todėl modernus daili
ninkas nebegali pasitenkinti 
vien “mūzų” kuždenimu į jo 
“ausį”, jis turi panaudoti ir sa
vo paties smegenis.

(Nors neabejoju, kad didžiaja
me mene visą laiką taip ir bu
vo).

Onos Paškevičienės tapyboje 
mes matome visus naujosios mo
kyklos principus gerai suprastus 
ir skoningai panaudotus. Ypač 
paskutinėse jos drobėse, kur “mū
zos” švilpavimas meistriškai ba
lansuojasi su jo pačios smegeni
mis. O tai jau yra kvalifikacijos 
gero dailininko!

Jos piešinys laisvas, jos spalvos 
tonas harmonizuotas ir jos forma 
išreikšta spalvinėmis priemonė
mis. Ji turi savitų ir puikių spalvi-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998 i

mokykla išleido į meno istorijų 
daug įvairių šakų. Tai: impresio
nizmas, poimpresionizmas, fau- 
vizmas, ekspresionizmas, nauja
sis impresionizmas, kubizmas,

savo formas, šviesas ir šešėlius! 
per spalvinius tonus.

Naujoji, arba impresionistinė

Dailininkė Ona Paškevičienė savo parodos metu Kultūros židiny, New Yorke.

nių derinių (ypač tyliųjų tonų 
skalėje). Juose ii švelni, jautri ir 
moteriška, kilni ir šiaurietiška. 
Tai matome ponios V. Hull port
rete, Dyanos ir dukters protre- 
tuose arba peizažuose kaip ga
nykla, etiudas, kaimas ir kt.

Begėdis galėtų sakyti: Ona 
Paškevičienė nieko naujo nesura
do!..

Bet, yra tiesa, kad negali visi 
surasti ko nors naujo! Tačiau!.. 
Galima būti geru dailininku, ir 
nieko naujo nesuradus!

Vieną mažytį prieškaištą ga
lėčiau padaryti ir Onai Paškevi- 
čienei. Jos portretų veidai, kai 
kur, lyg per sąžiningai atlikti. Ir 
todėl pristinga to drąsaus ir lais
vo brūkšnio, kuris taip puikiai 
nuskamba drabužiuose ir fonuo
se ir kurį vykusiai naudodavo po- 
impresionistinės šakos dailinin
kai, nes tai priklauso bendrai

How do you tell a 6-year-old 
you don’t know vvhere 

his daddy is?
ĄYOUNG boy whose father 
Ii is missing can’t under- 
stand when he hears people 
saying things likę...
“the prisoner-of-vvar ųuestion is 
a political issue”
“this is not a war so how can 
there be prisoners of war?”

All he knows is that his 
father is “missing in action”and 
that nobody can tell him where 
his father is and how his father is.

This message to Hanoi—this 
message to the people of the 
world—is in behalf of the chil- 
dren, the wives, the fiithcrs and 
niothers of Americans being 
held fnsecretcaptivity inNorth 
Vietnam. South Vietnam, Laos 
and Cambodia.

Of course, we all want the 
war to end and the prisoners to 
be released as soon as possible.

Būt meanwhile there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering 
eitis plea: 

+
 American 
Red Cross

Advertising contributed 
for the public good ™ 

National League of Families of American Prisoners 
and Missing in Southeast Asia.

1608 “K” Strwt,bLW., Waneton.D.C. 20006

spalvos ir linijos harmonijai. Ži
noma, kad tai nėra lengva pasiek
ti. Todėl ir primenu...

Didžiumai jos peizažų aš be
veik neturiu priekaištų. Ypač 
tiems, kurie yra to paties leng
vo ir drąsaus brūkšnio. Ji yra 
meistras ir poetė, kada jos teptu
kas taip lengvai braido po tų 
peizažų vandenis, kuriuose dan
gaus ir daiktų atsispindėjimas 
spalviniuos tonuos suskam
ba kaip prityrusio dirigento ve
damas orkestras. Ji turi tikrą ir 
gerą spalvos pajautimą. Tiek 
peizažuose, tiek portretuose. Ji 
labai gerai žino, kaip ją (spal
vą) harmonizuoti ir užtepti ant 
drobės. O tai jau yra didelė do
vana tapytojui!

Todėl su džiaugsmu konstatuo
ju mano jau daug kartų skelbtą 
tezę:

Let official neutral observers 
into the prison camps to see 
who the prisoners are, how they 
are, vvhere they are and whether 
or not they are being humanely 
treated according to the stand- 
ards of civilized nations.

lt is so huntan for little boys 
to ask.

It would be so huntane for 
Hanoi to ansvver.

SUPPORT 
OUR PLEA 
TO HANOI 

AND ITS ALLIES: *
Clearaivaythedoubts— 

Open your prison camps to 
neu tral observers... 

now!

Wc ask no more than we give. All American 
and South Vietnamese prison camps are in* 
spected regularly byoftcial neutral observers— 
The International Committee of the Red Cro»

f

- ri>V .a*',.

Nuotr. V. Maželio

— Kada žinojimas susijungia 
su pajautimu, išeina dailininkas.

Ona Paškevičienė turi abu: ir 
pajautimą, ir žinojimą.

— o —

Apie "Gražinos" operos 
kūrėją

Kompozitorius Jurgis Karna- 
vičius, kurio operą Chicagoje 
pastatė ir mūsų operos kolekty
vas, yra miręs 1941 m. gruodžio 
24 d., taigi šiemet sueina 30 m. 
nuo jo mirties. Muziką jis buvo 
studijavęs Petrapilio konserva
torijoje, baigdamas kompozici
jos skyrių pas Rimskj - Korsa- 
kovą. Nuo 1912 m. buvo konser
vatorijos dėstytojas. I pasauli
nio karo metu buvo patekęs 
austrų belaisvėm Grįžęs j Lietu
vą 1927 m., grojo valstybinės 
operos orkestre ir dėstė harmo-

UŽSAKYKITE DRAUGĄ 1 
JAUNIMUI

PAPIGINTA KAINA
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

\ ’sais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”!

"Draugo” admintatrad>
. _________________________________________________________________________________________________
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CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

6’ 
Mokama* už dviejų Mo
tų Certlficatų sųakaltae

Minimum $5,000.00
PINIGAI ĮNEŠTI na 15 d. pelno NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d
PIRMAD. ta- KETVIRTAD. . 

VALANDOS: ANTtAD. ir PENKTAD. ..
» v r. iki l» » d

niją ir simfoninę instrumentaci- 
vą Kauno konservatorijoje. Yra 
parašęs 4 styginius kvartetus, 
2 mišrius kamerinius koncertus, 
be to visą eilę romansų, dainų, 
simfoninių variacijų, 3 simfoni
nes poemas, 3 kantatas, 4 bale
tus ir dvi lietuviškas operas: 
“Gražiną’ 'ir “Radvilą Perkūną”.

MIKE. PRIMA BALERINA

Paryžiuje mirė prima baleri
na M. Kšesinskaja, sulaukusi 99 
m. amžiaus. Ji buvo Karališkojo 
rusų baleto šokėja, did. kuni
gaikščio Andriaus žmona.

ADELINE’S CARI) & GIFT SHOP 
Didelis pasirinkimas svpikiniinų kor
telių: Paramount •— Glbson — Ruat- 
craft
Didelis listatymas puikių dovanų, 
kaip tai stiklinių statulėlių.
3456 VV. 63rd »t. Tel. 778-6604

.'.W
PETE’S AUTO REPAIR

Taisau MOTORUS. STABDŽIUS. 
Tranam Ori jas Starterius. Alternato- 
riu*. Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PlfiNYS, aav„ 
•1211 - 15 South Ilaincn Avenue — 
TEL. 737 - 3988.

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

SKAMBINTI RE 7-9615

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfactiirers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59
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Nauja* aiik&aa divi
dendą* mokama* už 
Investavimo nųakaita*

» v. r. iki B v. v. 
» v. r. iki 6 v. v.
Tračtad uždaryta.
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HIGH RATES
PAID QUARTE3LY
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Kultūrinė pop etė skirta 
naujai prof. Antano 

Maceinos knygai
Tik išėjusi nauja dr. A. Ma

ceinos knyga “Didieji dabarties 
klausimai“ lietuviškajai visuo
menei bus pristatyta šį sekma
dienį (gruodžio 19 d.) "Draugo” 
redakcijos patalpose, 4545 W. 
63rd St., Chicagoje. Šią kultūri
ne popietę rengia leidykla 
*■. krikščionis gyvenime”, kurios 
leidinių serijoje naujasis Macei
nos veikalas ir išleistas. Prista
tyme knygą aptars prel. Vytau
tas Balčiūnas. Ištrauką iš jos 
skaitys rašytojas Česlovas Grin- 
cevičius, o Antano Jasmanto - 
Maceinos poeziją rečituos poe
tas Kazys Bradūnas. Visai kul
tūrinei popietei vadovaus redak
torius Juozas Prunskis. Visuo
menė kviečiama atsilankyti į 
šią prasmingą prieškalėdinės 
nuotaikos valandėlę.

Herojės lietuvės mirtį 
prisimenant

Šiemet, gruodžio 23 d., sueina 
140 m., kaip žuvo herojiškai 
laisvės kovotoja, 1831 m. sukili
mo dalyvė Emilija Plateraitė. 
Mirė ji teturėdama tik 25 m. am
žiaus. Buvo ryžtinga sukilėlių 
organizatorė Dusetų apylinkėje, 
bandė net su sukilėliais paimti 
Daugpilį. Buvo pakelta į kapito-! 
no laipsnį ir vadovavo sukilėlių 
kuopai. Net ir pralaimint, atsi
sakė bėgti į Prūsus, norėdama 
pasilikti tėvynėje, kur tebesitę
sė sukilimas. Susirgusi, mirė 
Justinavos dvare. Palaidota 
Kapčiamiesty.

Jos pasišventimą pagerbdami, 
rašytojai apie ją kūrę net pen
kiomis kalbomis; A. Mickevičius 
— “Pulkininko mirtis” (lenkiš
kai), L. A. Twamley parašė 
angliškai: “Grafaitės E. Plate- 
raitės atminimui”; prancūziškai 
jos garbei išėjo “Couronne poe- 
tique”, vokiškai “Die Graefin 
Plater”, itališkai — “Sulla tom- 
ba di Emilia plater”. Ji pavaiz
duoja ir mūsii rašytojo Vienuo
lio dramoje “1831 metai“ ir W. 
Gąsiorowskio biografiniame ro
mane “Emilija Plater".

Jo kūriniai tebeskamba ir 
po 30 metų

Kūčiose, gruodžio 24 d., suei
na 40 metų, kai mirė poetas kun. 
Jurgis Tilvytis, MIC, Pulgio 
Andriušio dėdė ir Teofilio Til
vyčio brolis. Patriotas nuo jau
nystės, išvaryta.! iš Mintaujos 
gimnazijos už tai, kad atsisakė 
rusiškai kalbėti maldą. Baigęs 
seminariją Kaune, kunigu įšven
tintas 1903 m. Vikaravo Krinči
ne, Tauragnuose, Pabiržėje, Pa- 
kruojuje. Daug energijos paro
dė, organizuodamas darbininkus 
ir gindamas jų reikalus, tverda
mas Kopcratyvus, organizuoda
mas mokyklas, net suorganizavo 
vieną valsčių, tapdamas jo vir
šaičiu, laisvės kovotojams sava
noriams atidavė savo arklius ir 
savo klebonijoje juos globojo. 
Tapęs marijonu, klebonavo Ma
rijampolėje, buvo Panevėžio 
švč. Trejybės bažn. rektorius, 
katalikų veikimo vadovas, socia
linių ir labdaros reikalų sekreto
rius Panevėžio vyskupijoje. Iš 
spaudos išėjo jo poezijos rinki
niai: Dienelei brėkštant, Paistrie- 
čiai. Rūtų saujelė. Paruošė nau
ją Giesmyną, vieton pasenusių 
“kantįčkų”. Jo kūriniai tilpo 
daugelyje katalikų laikraščių. 
Jis sukūrė pavasarininkų, blaivi
ninkų ir sil* kitų himnų. Jo hu-

kurtas ateitininkų himnas tebe
skamba ir dabar.

Tarsis mūsų kalbininkai
Lietuvių kalbininkų komisija 

sausio 8 d. renkasi posėdžio 
VVashingtone. Dalyvaus A. Sa
lys, Pr. Skardžius, P. Jonikas, 
L. Dambriūnas ir St. Barzdu
kas. Svarstys didžiųjų raidžių 
rašymą sudėtiniuose tikriniuose 
pavadinimuose.

Prof. Antanas Maceina, kurio nau
jos knygos “Didieji dabarties klau
simai" pristatymas įvyks š) sekma
dienį (gruodžio 19 d.) 3 vai. popiet 
“Draugo“ redakcijos patalpose, — 
4545 W. 63rd St., Chicagoje.

Poeto ir vinių problema 
Vilniuje

“Redakcijos planuose buvo 
straipsnis apie prekybos kultū
rą. Šia tema apsiėmė pakalbėti 
vienas poetas. Ką gi, poetai ir
gi ne šventa dvasia gyvi, jiems, 
kaip ir kiekvienam mirtinga
jam, reikia ir apsirengti, ir pa- 
palvoti, ir atsigerti, kuo ir 
rūpinasi mūsų prekyba. Auto
rius nuoširdžiai rinko medžia
gą, prirašė bloknotą infor
macijos apie procentus, perei
namąsias vėliavas, prekystalio 
vadovus bei darbininkus. Iš štai 
prieš keletą dienų to poeto 
skambutis j redakciją:

— Straipsnio nerašysiu.
— Kodėl?
Priremtas prie sienos, poetas 

paaiškino priežastį. Pasirodo, 
jau kelinta diena jis vaikšto po 
krautuves, ieškodamas jkelių 
nedidelių vinukų — atsiknojo

r

Lietuvių dailininkų būrys Adcs.lv Galdiko parodos atidaryme, Kultūros židiny, New Yorke, gruodžio 
mėn. 11 d. Pirmoje ei! oje iš kairės Į dešinę: V. K. Jonynas, Rašytojų draugijos pirmininkas pertas Leo
nardas Andriekus, A. Kašubienė, Vyt. Kasiulis, M. Galdikienė, V. Vizgirda, Ir. Treinienė. Antroje eilėje 
iš kairės j dešinę: Vyt. Ignas, M. Žukauskienė, K. Ž oro .r skis, J. Sodaitis, V. Kašuba, Gedvilienė, V. Dra- 
gunevičius, C. Janusas, J. Bagdonas, J. Juodu! ir Al b. Elskus. Nuotr. V. Maželio

Filmų įvairumai
LONDONĄ PASIEKĖ POGRINDŽIO FILMAS 

IS SOVIETUOS
STASĖ SEMĖNIENĖ

sumuštas ir uždarytas beprotna
my vien dėl to, kad jis pasisakė 
prieš sovietų žmoniškųjų teisių 
represijas.

Ponia Grigorenko buvo viena 
septynerių pasipriešinusiųjų, ku
rie rizikavo kalėjimu ir išsiunti
mu į Sibirą, susukdami pirmąjį 
rusų pagamintą pogrindžio pro
testo filmą, pasiekusį Vakarus.

Neaiškus, mėgėjiškas filmas y- 
I ra pavadintas “Žmogaus teisės 

ji maldauja, ir padėkit' Sovietų Sąjungoje”. Londone jis 
, buvo rodomas privačiai.

Rusai, kurie jį pagamino, tiki
si, kad filmas pasieks Vakarų 
publiką masiniai net ir televizijo
je ir tuo atkreips dėmesį į pogrin
dinį protesto sąjūdį Sovietijoje.

Ligi šiol jųjų protestai dėl to
kių įvykių, kaip sovietų Čekoslo
vakijos invazija, antisemitizmas 
ir cenzūra turėjo labai mažai 
reikšmės pačioje Rusijoje. Slap
tai ir po vieną tokie protestuoto
jai buvo suimti ir įkalinti.

Anatoly Levitin-Krasnov, reli
ginis rašytojas, kuris laukė teis
mo filmą sukant, prasitarė, jog bi
jąs to, kas jo laukia po teismo.

“Mano amžiuje man” sakė jis, 
“ir mano sveikatos stovy priver
čiamųjų darbų stovykla yra ly
giai tas pat, kaip ir mirtis”.

Minimas rašytojas, Stalino 
koncentracijos stovyklų vetera
nas, buvo nuteistas už priešso- 
vietinį veikimą trims metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo po to,

Neseniai Europos spaudoje pa
sklido sensacingos žinios, kad 
Londoną pasiekė Sovietų Rusijo
je pagamintas protesto filmas.

Anot Londono laikraštininkų, 
iš ekrano žvelgė į publiką senos 
moters labai ryžtingas veidas. 
Tai pagalbos šaukiantis kenčian
čios rusės atvaizdas iš dramatiš
ko protesto filmo, slaptai išga
bento iš Rusijos.

“Padėkite man išgelbėti savo 
vyrą,” j 
tiems, kurie kaip ir mano vyras, 
dabar kenčia dėl savo nuomonės 
pareiškimo.”

Ji yra Zinaida Grigorenko, 
žmona aukšto, plinkančio sovie
tų generolo. Jis buvo atstatydin
tas, suimtas ir, anot jo žmonos,

lango stiklas, reikia prikalti. 
Deja, jo pastangos bergždžios, 
— tokios prekės Vilniaus par
duotuvėse nėra. Tai kokia gali 
būti kalba apie prekybos kul
tūrą, sako poetas, jeigu sostinė
je, atsiprašant, vinies nenusi
pirksi...

Poetai, žinoma, jautrūs, jie 
viską labai ima į širdį. Bet gal 
iš dalies ir teisus mūsų auto
rius: kartais šaukštas deguto 
sugadina statinę gero daikto. 
Na, o tais nelemtais vinukais 
prekybininkai, žinoma, galėtų 
pasirūpinti: dar sušals žmo
gus.”

(Iš “Literatūros ir meno”, 
1971 m. gruodžio 18 d.)

kai filmas buvo pagamintas. Ra
šytojas protestavo dėl religijos 
persekiojimo Rusijoje.

Istorikas, Piotr Yakir, 49 m., 
irgi koncentracijos stvyklų vete
ranas, kurio tėvas, garsus raudo
nosios armijos karininkas, buvo 
nušautas 1930 m. valymuose, 
pasakė: “Jei techniškai būtų į- 
manoma, mes galėtume paga
minti kita tiek 100,000 panašių 
intervievv”.

Aleksandras Jesenin - Volpin, 
matematikas, sūnus žymaus rusų 
poeto Sergej Jesenin, apeliavo į 
informacijos laisvę, laisvę keliau
ti už Sovietų sąjungos ribų ir le
galią garantiją prieš slaptosios 
policijos brutalumus.

Jesenin - Volpin, praplikęs vy
ras su barzdele, buvo pakartoti
nai suimtas už savo aktyviuosius 
protestus ir tiktai sykį paleistas 
vien dėl to, kad 100 pačių žy
miausių sovietų matematikų pro
testavo prieš jo suėmimą.

Jo tėvas, populiariausias var
das Rusijoje, nusižudė Leningra
do viešbuty keletą metų po revo
liucijos ir parašė savo paskutinę 
poemą savo nuosavu krauju.

Filmas buvo gautas Vakaruose 
amerikiečio laikraštininko Wil- 
liam Cole, kuris ginasi, kad ne
gali atskleisti, kaip filmas buvo 
iššmugeliuotas iš Rusijos. Praei
tais metais Cole, tada CBS ko
respondentas, filmavo pasikalbė
jimus su keliais priešingai nusi
teikusiais Sovietų santvarkai 
Maskvoje ir slaptai išgabeno fil
mą. Jis buvo iš Rusijos išvary
tas. Dabar Cole yra koresponden
tas Europoje.

ŽODŽIAI
— Ar ne geriau būtų, kad tu 

atsiimtum savo žodžius?
— Aš niekada nieko neimu 

atgal.
— Paskolink šimtą dolerių.

KALĖDŲ ŠVENTES
DŽIUGINA VISUS!

z

Pass' o k 
AcLOUnv-

Per Annum 

$1030 or more
Certificates
1 year min.

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue
Chicago, III. 60 12

TEL — LA 3 - B249
(West of California Avenue)

P%p<*3 V /C^nnuni

$5000 or mūre 
Certificates 
2 year min.

Per Annum 

Investment 
Bonus 

Certificates

| E U D E I K I S
| DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID

Laidotuvių Direktoriai
L Trys Moderniškos Koplyčios
| 4330 South California Avenue

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

Telefoias — YArds 7-1741-2

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-C0NDIT10NED KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVĖ.
•v—<

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-—TĖVAS IR SŪNUS —
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LA C K (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

Jll
MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

4MI ARCHER ATOMUI 
CHicAfio, illinois ma 

PHONEi ISM47S

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572Nuo 

1914 Metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje. 
Sąskaitos apdraustos

$20,000.00

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

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia j pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyk'ą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvas 
telkia pagalbą šeimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.

Artėjančioms Kalėdų šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir šeiminin 
klų bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad 
galėtų visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkamu laiku.

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marclponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjus] puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu Vlrginia 7-1250 TUOJAU 
ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

BRIGHTON BAKERY
*^7 W. 46th Place, Chicago, III. 60632

PAT

V

iki

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

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

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-1003

5%
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

6%
2 Years Savings 

Certificates

(Minimum $5,000) *

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street South Ilolland

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

Perskaitę Draugų, duokite kitiems pasiskaityti.

Adcs.lv
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REDAGUOJA JCKATE JASAITYT®, 6922 S. OAKL EY AVĖ., CHICAGO, ILLLINOIS 60636

JAUNIMO PAGEIDAVIMAI

Kristina Parėšytė Loreta Grybauskaitė Lidija Jadviršytė Andrius Markulis

A. Daugiau knygų apie Lietu
vą bibliotekose, ypač anglų kal
ba.

B. Lietuvių Bendruomenė tu
rėtų labiau stengtis įjungti veik- 
lon Lietuvos Vyčius ir kitą lietu
viškos dvasios jaunimą, kuris gal 
vargiai susikalba lietuviškai. 
Reikėtų duoti ir jiems progos į- 
steigti savo komisiją, vienetą LB 
veikloje.
C. Būtų gerai, kad Altą ir LB 
suderintų savo veiklos gaires, kad 
baigtųsi nereikalingos ir nereikš
mingos derybos lietuvybės nenau
dai.

D. Norėtųsi, kad būtų įsteigta 
Lietuvių “Peace Corps” jaunimo 
grupė, kuri galėtų praleisti viene
rius metus Bendruomenės darbų 
uždaviniuose, būdami finansuo
jami Lietuvių Bendruomenės.

E. Lietuvių Fondas turėtų kur 
kas daugiau šelpti ir remti jauni
mo žygius ir jų organizacijas. 
Svarbi pagalba jaunimui, neatė
jus laiku, vėliau gali būti jau 
pavėluota.

F. Norime matyti filmą apie 
Lietuvą — “documcntary” ang
lų kalba, kuri truktų bent va
landą laiko, supažindindama 
mus su Lietuva, jos istorija, eko
nomija, išskirtiniais laimėjimais, 
kalba, nepriklausomybe ir dabar
timi. Taip pat, gal kas galėtų 
paskatinti kurią nors Hollywood 
firmą pagaminti filmą apie Simo 
Kudirkos tragediją.

G. Lietuvių organizacijos tu
rėtų sekti viso pasaulio spaudą, 
knygas, ypač istorinius veikalus 
ir vadovėlius, kurie šmeižia ir 
žemina Lietuvos ir lietuvių kul
tūros vardą. Tai liečia taip pat ir

Gružliui Vindašiūtė

netikslius bei tendencingus že
mėlapius. Norėtumėme žinoti, 
ar yra kokia komisija, kuri į tas 
neteisybes ir melą atsako.

H. Dažnai girdime, “Be jauni
mo neįmanoma ateitis tautiniam 
išsilaikymui išeivijoje. Jūs tik 
dirbkite ir mes jums visuomet pa
dėsime.” LJIC pradėjo savo dar
bą su visokiais sunkumais, aiškiai 
matomais. Bet gaila, dar tuo tar
pu nematyti tų gražių pažadų.

(LJIC Lietuvių jaunimas, 
1971, Nr. 4-5)

Lietuvių Jaunimo informacinis 
centras prašo jaunimo pagalbos! Į

KO MUMS REIKIA1II

I. Straipsnių apie mūsų jau
nimo problemas, pageidavimus, 
mintis ir įspūdžius. Laukiame 
straipsnių — politikos, kultūros, 
mokslo, filosofijos temomis.

2 Adresų bei sąrašų visų ide- 
aloginių, kultūrinių ir sporto or
ganizacijų narių. Prašome neuž
miršti ir Žip Code. Laukiame 
ir pavienių asmenų adresų.

3. Žinių apie atskirų individų 
atsiekimus, pasižymėjimus ir t.t. 
Norime žinoti, ką pavieniai lie
tuviai pasiekė mokslo, kultūros 
ar profesinio darbo srityse.

4. Pranešimų apie Lietuvių 
jaunimo veiklą — suvažiavimus, 
šokius stovyklas, posėdžius...

5. Nuotraukų! Norime maty
ti lietuvišką jaunimą veikloje ir 
pažįstamus draugų veidus įvai
riuose miestuose.

6. Mūsų adresas; Lithuanian 
Youth Info. Center, P. O.- Box 
8992, Boston, Mass. 02114; te
lef.; (617 ) 268 - 5575.

Akademikų skautų 
kalėdiniai šokiai

Akademinio skautų sąjūdžio 
tradiciniai kalėdiniai šokiai ruo
šiami 1971 m. gruodžio mėn. 25 
d., 8:00 vai. vakaro Knights of 
Columbus salėje, 2306 VVest 
69th Str., Chicago, UI. Bilietus 
galima įsigyti pas Vacį Garbon- 
kų — 6537 S. Washtenaw, Chi
cago, III. Auka 2 dol. iš anksto, 
2.50 dol. prie įėjimo. Maloniai 
kviečiame visus atsilankyti.

"Lietuvių Jaunimo" 
naujas numeris

Išėjo 4-5 numeris Lietuvių 
jaunimo informącijos centro 
biuletenio — LIETUVIŲ JAU
NIMAS. Biuletenis jau artėja 
prie žurnalo formos. Jame 
spausdinama straipsnių, pasisa
kymų įvairiais klausimais, ži
nučių iš mūsų jaunimo veiklos I 
visame pasaulyje, nuotraukų ir ’ 
įvairybių. LIETUVIŲ JAUNI- ■ 
MO redakciją sudaro: Gintaras 
Karosas — redaktorius, Dovilė

Eivaitė, Dalia Nasvytytė, Algis 
Rukšėnas, Viktoras Stankus, 
Marius Ziugra. Biuletenis pasie
kia apytikriai 5,200 asmenų. 
AKADEMINES PROŠVAISTES 
sveikina LIETUVIŲ JAUNIMĄ 
ir linki toliau tęsti puikų darbą.

Ateitininkų studentų 
žiemos kursai

Studentų ateitininkų sąjunga 
rengia žiemos kursus gruodžio 
mėn. 18 - 22 dienomis, Dainavo
je. Kviečiami visi Sąjungos na
riai ir kandidatai. Registruotis 
pas Antaną Razmą, 1125 Davis, 
Evanston, 111. 60201, 476-7616. 
Registracija — 5 dol., kaina — 
20 dol.

Ir eisim Lietuvoj keliu!,. Nuotrauka V. Maželio

Skautų akademikų 
žiemos stovykla

Akademinio skautų sąjūdžio 
Chicagos skyriaus žiemos sto
vykla bus nuo gruodžio mėn. 28 
d. iki sausio mėn. 2 d. Cabarsaa, 
Mich. Registruotis pas V. Rui- 
bytę, 6753 S. RockweLl, tel. 778- 
7491 iki gruodžio mėn. 18 d. Ma
loniai kviečiame visus dalyvauti.

KERŠTAS

įsikarščiavęs vyriškis skundžia
si pažįstamam:

— Kai sutiksiu tą niekšą, tai 
išdaužysiu jam visus dantis ne, 
vieną visgi paliksiu.

— O kodėl?
— Kad žinotų, kas tai yra dan

ties skausmas!

SVEIKINAM ABSOLVENTUS!
Pedagoginį Lituanistikos Insti

tutą 1971 m. gruodžio mėn. 11 
d. Chicagoje baigė šie studen
tai:
I. Kristina Parėšytė, gyvenanti 

Kanadoje, išėjo neakivaizdi
nio skyriaus programą ir įsi
gijo pradinės lit. mokyklos 
mokytojos cenzą.

II. Išėjo dvejų metų Instituto pro
gramą ir įsigijo pradinės litua
nistinės mokyklos mokytojo 
cenzą:
1. Loreta Grybauskaitė
2. Lidija Jadviršytė
3. Andrius Markulis
4. Audrius Plioplys
5. Ramutė Plioplytė
6. Linas Raslavičius
7. Gaida VisOckytė

III. Visą (trejų) metų Instituto 
programą išėjo, parašė pasi
rinkto dalyko diplominius dar

bus ir įsigijo aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos moky
tojo cenzą bei atitinkamo da
lyko bakalauro laipsnį šie as
menys:

į 1. Gintaras Aukštuolis
: 2. Živilė Bilaišytė

3. Danutė Bruškytė
4. Rimas Černius
5. Emilija Pakštaitė
6. Augusta Saulytė
7. Danguolė Stončiūtė
8. Gražina Vindašiūtė

AKADEMINIŲ PROŠVAIS
ČIŲ redakcija sveikina Pedagogi
nį Lituanistikos Institutą baigu

siuosius. Tai yra karštas, entu
ziastiškos jaunystės skatinimas 
siekti kilnių idealų, neatsižvel- 

I giant į jokias kliūtis. Jūsų užnu
garyje stovi lietuviškoji visuome
nė, garbinga ir didinga tautos 
praeitis. Bet dabar jūs turite 
dirbti labiausiai ateičiai.

STUDENTU ATEITININKŲ SĄJUNGOS ŽIEMOS 
KURSU DAINAVOJE PROGRAMA

Gruodžio mėn. 18 d. (šeštadie
nis)

Registracija — 1:00 - 5:00 v. 
popiet.

Vakarienė — 6:00 vai. vak.
Vakarinė programa — 8:00 

vai. vak.
Gruodžio mėn. 19 d. (Sekmadie
nis)

Paskaita: “Tauta ir tautinė 
ištikimybė” (I dalis) 10:00 vai. 
ryto; ta pati tema (II dalis) 
1:00 vai. popiet. Paskaitą skai
to dr. R. Kriaučiūnas.

Paskaita: “Emigracija ir lie
tuvis ’— istorinis žvilgsnis’ 
4:00 vai. popiet. Paskaitą skai
to V. Narutis.

Gruodžio mėn. 20 d. (pirmadie
nis)

Diskusijos: “Kas yra idealus 
studentas ateitininkas?” 10:30 
vai. ryto.

Diskusijos: “Ateitininkiškoji 
moralė ir religija: ar šių laikų 
ateitininkas ją įgyvendina?” 
3:00 vai. popiet. Įvadas — Tėv. 
G. Kijausko.

Simpoziumas: “Susipažinimas 
su lietuviškomis studentų orga
nizacijomis” (Akademinis skau
tų sąjūdis, Korp! Neo-Lithua- 
nia, Santara-Šviesa, LSS) 7:00 
vai. vak.

Gruodžio mėn. 21 d. (antradie
nis)

Paskaita: “Studentas — vi
suomenės adrenalinas” 10:30 
vai. ryto. Paskaitą skaito: L. 
Nainytė.

Paskaita ir diskusijos: “Ar 
ateitininkiškoji ideologija yra 
reikšminga ir svarbi dar ir 
šiandieną?” 3:00 vai. popiet. 
Paskaitą skaito ir diskusijas 
praveda dr. J. Pikūnas.

Paskaita: “Lietuviškosios iš
eivijos ateitis — kompromisas 
— išnykimas”. 7:00 vai. vak. 
Paskaitą skaito V. Kleiza.
Gruodžio mėn. 22 d. (trečiadie
nis)

Užbaigimas — Paskaita: “Li
beralizmas vs. Radikalumas vs. 
Konservatizmas vs. Realybė” — 
12:00 vai. popiet. Paskaitą skai
to P. Zumbakis.

VAIRUOTOJAI

— Kartą taip smarkiai spau
džiau, kad mylių stulpeliai pro 
kabinos langą lėkė kaip tvoros 
mietai.

— O aš, — giriasi kitas, — 
pilnu tempu važiuodamas pada
riau tokį posūkį, kad savo ma
šinos užpakalinį numerį pama
čiau.

Danguolė Stončiūtė Augusta šaulytė Emilija Pakštaitė Rimas Černius Danutė Bruškytė Živilė Bilaišytė

Linas Raslavičius
r .’

Gaida Visockytė

Ginntaras Aukštuolis
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