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TEATRAS — TURTINGASIS AR “VARGINGA
SIS”? •

APIE DAIL. ALB. ELSKAUS KŪRYBĄ.
VINCO KRĖVĖS “SKIRGAILOS” SPEKTAKLIO 

ĮSPŪDŽIAI.
BALIO AUGINO EILĖRAŠČIAI.
J. DAINAUSKAS ATSAKO V. TRUMPAI 

DĖL “LIETUVOS STATUTO”.
PAPILDYMAI “LIETUVOS UNIVERSITETUI”.
PR. VISVYDO “ANTIKOMENTARAI”.
ST. GOŠTAUTAS APIE “LIETUVOS PILIS”. 
O GAL VIS DĖLTO CHICAGA? •
VU .JAKŪBĖNO KANTATA ĮRAŠOMA PLOKŠ- 

TELĖN.
DAUGIAU DĖMESIO SPAUSDINTAM ŽODŽIUL 
KULTŪRINĖ KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI.
MOTERŲ GYVENIMAS.

Mėgstu didelę erdvę, man patinka šviesa
Kol kūrėjas ieško — jis dar gyvas — teigia dail. Albinas
Elskus. Jo 36 vitražai puošia W.ashingtono katalikų šven

tovės kupollą ir daugybę kitų JAV bažnyčių.

VYT. ALSEIKA,
New York, 1972 m. pavasaris

Teatras - turtingasis ar "vargingasis"?
Ar išeivijos teatrui lemta neiš

vengiamai smulkėti ir nuvysti 
greičiau net kaip mūsų anksčiau 
baugintasi? Tokia išvada perša
si iš nesenų Stasio Pilkos ar Da
ilios Mackialienės pasisakymų, 
klausytinų su ypaatingu dėmesiu, 
nes tiedu skirtingi} kartų ir patir
čių teatralai abu aistringai myli 
sceną ir yra apsčiai ragavę, išei- 
vinio teatro tikrovės. Ton išva- 
don, atrodo, rikiuojasi ir faktai. 
Talentų pilnoje Chicagoje teatri
nė veikla tebėra sporadiška. Pas
kutinysis Teatro festivalis tesurin
ko tik tris sambūrius. Mūsų kul
tūriniai ir fondiniai veiksniai te
atro atžvilgiu tebetęsia nelemtą 
kai kurių nepriklausomos Lietu
vos valdininkų tradiciją, atsisaky
dami suprasti teatro didžiulę vi
suomeninę reikšmę ir jo natūra
lų “deficitinį” pobūdį. Ir taip to
liau ir toliau.

Tų liūdnybių akivaizdoje, pro
švaisčių nedaug. Tuo labiau de
ra jas užfiksuoti, jomis, kad ir 
kukliomis, pasidalinti. Viena jų 
pasirodė šį pavasarį New York- 
ke, ir jos vyriausi veikėjai buvo 
moteris, du'aktoriai-keliauninkai 
ir septynmetė mergaitė.

Pirmiausia, moteris. Ji daug 
daug mačiusi ir girdėjusi, turi 
nuolatinį bilietą i Metropolitano 
operą,spalvotą televiziją.Bet į Ba- 
rausko-Kelečiaus, Smiigaitės tal
kinamų, spektaklį ji atėjo kaip į 
ypatingą šventę — taip ji buvo 
pasiilgusi. gyvo lietuviško žodžio 
ir aktoriaus. Ji buvo pasiruošusi 
girti, džiaugtis ir daug atleisti. 
Tokio troškulio gausu daugelyje 
lietuviško teatro seniai neberegė
jusių lietuviškųjų bendruomenių. 
Kodėl jų nepagirdžius? Ir kaip jas 
pagirdyti?

Barauskas su Kelečiumi sudarė 
savo programą iš dviejų dalių, 
“rimtos” ir “nerimtos”, “Mindau
go* ’ ir “Uodo”. Jų spektaklio išo
rę apsprendė praktiški sumetimai 
— tiek kostiumų ir butaforijos,

kiek galima panešti ir lėktuvan 
įgrūsti. Publika jau iš anksto bu
vo nusiteikusi “Mindaugo” nau
dai: istorinė-patriotinė tema, iš
kalbus tekstas, Justino Marcinke
vičiaus debiutas išeivijos scenoje, i 
Tačiau publikos dėmesys taip 
ir pasiliko daugiau pareigingas 
negu gaivalingas. Kodėl? Gal 
kad “Mindaugo” ištraukoms ne
buvo suteikta dėsningo ryšio? Gal 
ir, kad jų pristatymas buvo dau
giau rutininio pobūdžio.

Prošvaistė scenoje pasirodė su 
Vaičiulaičio “Uodo” įscenizacija. 
Barauskas su Kelečiumi įbildėjo 
į sceną ne kaip pareigingi istori
nės dramos kalbėtojai, bet kaip 
aktoriai, kuriems vaidyba-trans- 
formacija yra nepaprasto džiaugs
mo šaltinis. Tuo džiaugsmu, jie 
bematant užkrėtė ir žiūrovus. Tai 
buvo vienas retų momentų lietu
viškoje scenoje, kai jos aktorius 
peršoko 19-20 a. buitinio teatro 
užtvarą ir, tarsi spontaniškai, at
rado ryšį su senaisiais klounais, 
akrobatais, “žonglieriais”. Impro
vizuodami “Uodą”, jie kūrė teat
rinį pasaulį iš “nieko”, tuščioje 
scenoje. Šokdami iš vaidmens į 
vaidmenį, kūnais ir balsais tver
dami miškus ir minias, sostus ir 
ešafotus, jie bent prabėgomis pa
rodė mums nebuitinio teatro ga
limybes.

Gal tame jų žaismingame pa
sismaginime glūdi moralas išei
vijos teatrui. Dažnai rries siekiame 
kokybės, pergrūsdami sceną deko
racijomis, nuomodami “tikrus” 
kostiumus, stengdamiesi perduo
ti klasikus su akademiška rimti
mi. Bet ar ne laikas būtų persvar
styti tąjį įprastinį teatrinį stilių? 
O kad taip paieškojus teatrinio 
stiliaus pradmenų toje pačioje 
tremties nabagybėje: nuvalius 
sceną, panaudojus konstruktyvis- 
tinių dekoracijų, nedvejojus kla
sikus naujai interpretuoti, kartais 
ir pažaidus su jų tekstu, pavai
dinus prieš jį, kontrapunktiškai.

Vitražais domėjosi, dar 
būdamas 16 m. amžiaus

Lietuvis vitražistas Albinas 
Elskus yra ne tik lietuviams ži
nomas vitražo meistras, bet ir už 
New Yorko ribų. Pradžioje įsikū
ręs Chicagoje, vėliau Elskus sa
vo pagrindine būstine pasirinko 
Amerikos meno Meką — New 
Yorko didmiestį ir čia jis jau eilę 
metų dirba vitražų dirbtuvėje, 
kurioje, beje, jis yra ir dalinis jos 
savininkas.

Toje Durhan dirbtuvėje Els
kus kalbėjosi su “Draugo” atsto
vu ir plačiai apię savo gyvenimą, 
darbus, sumanymus ateičiai, dar 
ir dėstė pažiūras apie vitražą, 
kaip tas menas suprantamas Va
karuose ir kaip anapus geležinės 
uždangos.

Beje, Elskaus nerasite Lietuvių 
Enciklopedijos puslapiuose. Jis 
ten randamas Bielskio pavarde ir 
Bielskio pavarde jis yra gimęs 
Kaune, 1926 metais.

Ar iš tikrųjų, dar jaunuoliu bū
damas susidomėjot vitražais —jo 
klausėme. Taip — jis atsakė — 
vitražais domėjausi, būdamas dar 
16 metų amžiaus.

Šlapelienės ir Ušinsko paskatos
Albinas Elskus štai ką papasa

kojo iš jo biografijos:
— Mokiausi Kauno Kudirkos 

pradžios mokykloje, vėliau — 4- 
joje gimnazijoje ir aštuntoje — 
Saulės rūmuose. Ją baigiau 1944 
metais-

Meno mokykloje mokiausi, S. 
Ušinsko studijoje, nuo 1942 m. 
Jau tuo metu susidomėjau vitra
žais. Pamokos vyko vakarais. Do
mėtis menu mane įtaigojo dail. 
Dilka, anuomet paišybą dėstęs 
8-je gimnazijoje, bet, čia norė-

čiau pabrėžti, daugiausia menui 
mane skatino Šlapelienė, daili
ninko profesoriaus žmona, taip 
pat anos gimnazijos (8-sios) mo
kytoja. Ji matė mano tapytas ak
vareles ir tarė: žinai, turėtum ei
ti meno mokyklon.

Vokiečių okupacinei valdžiai 
uždarius meno mokyklą, pradėjo 
veikti prof. V. K. Jonyno vado
vaujamas Taikomosios* dailės 
institutas.

Pirmąjį piešinį buvau atlikęs 
pas S. Ušinską, bene 1942 ar 
1943 m. Tas piešinys — Riteris 
išeina į kovą — dar ir šiandien 
pas mane. Prisimenu, kai kas 
klausė manęs: kuriam esu kurse, 
gal trečiame? 3 uo tarpu tebuvau 
tik pirmame.

“Kunigaikščių palikuonis” Į 
Vokietijos lėktuvų fabrike

Beje, — toliau pasakojo Els
kus — mano tėvas kilęs iš Žemai
tijos, jis buvo lietuvių kariuome
nėje kapitonu. O istorikė dr. 
Vanda Sruogienė man sakydavo: 
žinau, esi iš kunigaikščių gimi
nės.

1944 metais pasitraukęs į Va
karus, Vokietijon, iki karo pa
baigos dirbau lėktuvų fabrike 
Tiuringijoje. Kai ji buvo perleis
ta rusams, išvykau į Bavariją. 
Čia gyvenau su Jurgiu Daugvila 
(dabar žinomas teatro dekorato
rius Chicagoje). Jis 1945 m. ieš
kojo Vokietijoje meno mokyklų 
— karui pasibaigus, jos oficialiai 
dar neveikė, nebuvo atidarytos.

Studijos Darmstadte ir 
Freiburge pas Jonyną

A. Elskus toliau pasakoja nu

Albinas Elskus Lake Mahopac, N. Y. (1970)
Vitražas Šv. Jono Evangelisto bažnyčios baptisterijoj,

vykęs į Darmstadt miestą Vak. 
Vokietijoje, ten keturis semestrus 
studijavęs architektūrą — tai bu
vę 1945-1947 metais. Tos studi
jos, jis pažymi, turėjo reikšmės 
jo ateities kūrybai.

Toliau sekė Freiburgas im 
Breisgau, kur jis radęs dail. V. 
K. Jonyno suorganizuotą meno 
mokyklą. •

— Taip — Elskus pasakoja — 
ten buvo gera nuotaika. Buvo 
ten ir muzikai, ir poetai, ir daili
ninkai: Nyka - Niliūnas, Nagys, 
Kaupas, Katiliškis, Blekaitis... 
Toje mokykloje baigiau tapybą 
— prisimenu — studijos vedėjais

Žymusis lenkų teatro naujintojas 
Ježi Grotovskis pasisakė už vad. 
“vargingąjį teatrą”, ne perkrautą 
blizgalais ir technikinėmis įman
trybėmis, bet paremtą teatrine 
šerdimi — gyvo aktoriaus ir žiū
rovo komunija. Ar nevertėtų ir 
mums atsikreipti į “vargingąjį te
atrą". Išeiviai ir teatre turėtų ke
liauti su mažesniu krūviu, dau
giau improvizuoti.

Barauskas su Kelečiumi žada ir 
toliau veikti ta linkme. Jie pla
nuoja dramatizuoti daugiau- kla
sikinių ištraukų, pradedant Krė
vės "Raganiumi”. Jeigu jiedu ne
pavargs, lietuviškas teatras vėl 
pasieks jo-ilgai neberegėjusias ir 
pasiilgusias bendruomenes.

O septynmetė mergaitė? “Uo
do" metu ji nuoširdžiai kvato
josi ir pergyveno kiekvieną fa
bulos lūžį. Jai lietuviškoji scena 
išliks gražus prisiminimas. Bet 
kai ji bus septyniolikmetė mer
gaitė, ar išeivijos teatras nebus 
dar labiau susmulkėjęs, pavytęs?

Žiūrovas

i

Dailininkas Albinas Elskus

buvo Valeška ir Vizgirda. 1949 
■metais jau vykau į JAV krantus 
ir tiesiog — Chicagon.

“Chicagoje dirbau, gavęs po
90 et. už valandą...”

Chicagon atvykau su savo jau
nystės draugu, su kuriuo baigėm 
Kauno gimnaziją — Leopaldu 
Trečioku — toliau pasakoja Els
kus (Bielskis).

Jo išgyvenimai — darbas Chi
cagoje nebuvo rožėmis kloti. Tie
sa, jis jau po dviejų savaičių, vos 
atvykęs, atsidūrė vitražų studijo
je Chicagoje, Nors, turėdamas 
duoną pelnytis, dirbo ligoninėj 
pas vienuolius vyriškąja slauge 
(nurse), tačiau jam leisdavo pa
pildomai dirbti ir vitražų dirbtu
vėje. Ir taip jis ten dirbo ligi 1952 
m., gi atlyginimas valandinis te
siekė vos 90 et. už valandą.

— Žinote, tikrai buvo įdomu, 
tuo metu toje dirbtuvėje dirbo 
apie 12 žmonių — ten buvo kros
nys, dažymo stalai. JuJc tai buvo 
puiki praktika.
Talka lietuvių teatrui, Sruogos,

Barono knygoms
Albinas tuometinėje Chicagoje 

nebuvo vien slauge ar vitražo 
dirbtuvės darbininku. Jis aktyviai 
dėjosi ir į lietuvių anuomet gyvą 
veiklą.'

— Tuo pačiu metu, dažnai 
dirbdamas naktimis — pasakoja 
Elskus — dirbau ir dekoracijas 
lietuvių teatralų pastatymams. 
Prisimenu — Atžalyną, Tariamą
jį ligonį, Naujuosius žmones, An- 
na Christie, Raketą į 
(Odet), Škėmos Živilę.

Jau sakiau — tai darbas nak
timis, todėl suprantama, kad 
pervargau. Teko lankytis pas dr. 
Bylaitį, jis radęs nedaug hemog
lobinų, na ir su špricais mane 
atgaivino.

Be to, dar dariau ir viršelius

'lietuvių rašytojų knygoms. Tai 
viršeliai B. Sruogos “Kazimierui 
Sapiegai”, Aloyzo Barono “De
besys plaukia pažemiu”, Gorkio 
knygai- Beje, dar esu daręs ir es
kizus vaikų teatrui.

Kelionė Europon ir 
“nusėdimas” New Yorke

1952 m. Albinas Elskus išvyko 
Europon ir beveik vienerius me
tus išbuvo Paryžiuje, lankėsi ir 
Belgijoje, Italijoje (apie mėnesį) 
ir Olandijoj. Buvo ir Nicoje. Vi
sur jis gilinosi į vitražų sritį, Pa
ryžiuje lankė Ecole Nationale 
dės Beaux Arts. Ten darė eski
zus, siuntė studijai Chicagoje ir 
tai, žinoma, buvo svarbu finansi
niu požiūriu.

1953 m. sekė kelionė atgal į 
JAV, ir nuo tada Elskus jau ga
lutinai įsikūrė New Yorke. Jis sa
ko: čia likau visam laikui, (kiek 
ilgai? —būtų galima paklausti).

mėnulį

Elskus virsta studijos 
New Yorke dailininku

— Žinote — pasakoja Elskus 
— man atvykus į JAV ir įsikūrus 
New Yorke, dar reikėjo pusantrų 
metų, kol gavau vitražisto pri
pažinimą. Mat, unija reikalauja 
ketvertų metų, tačiau jau esu tu
rėjęs “kreditą” — mano darbą 
Chicagoje —pustrečių metų.

Toli&u dailininkas pasakoja 
apie jo saitus su Durhan studija 
(115 East 18 th St., New York, 
N. Y. 10003). Ją Durhan buvo 
pradėję su sūnum 1902 metais. 
Durhan buvęs vokiečių kilmės. 
Tėvui mirus 1939 metais, studi
ją perėmė sūnus. Bet ir jis pats 
mirė 1963 m- Nuo to meto buvo 
du studijos partneriai — britas 
su amerikiečiu, 1969 m. gi, mi
rus britui, Elskus su amerikiečiu 
perėmė tą studiją, atseit, ją nu-

(Nukelta j 2 psl.)
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, man patinka šviesa
(Atkelta iš 1 psl.)

pirko. (Elskus čia pridūrė: 1953- 
59 m. tiesioginiai dirbau su sū
num Durhan, po to buvau free 
lance, atseit, laisvas menininkas, 
nuo 1963 m. jau vadovavau vit
ražo studijai, gi 1969 m. su ame
rikiečiu 'Jackson tą studiją įsigi
jau).

Jei jo bendradarbis Jackson — 
daugiau yra išpildytojas, tai, jis, 
Elskus, atlieka daugiau meni
ninko darbą, spalvų parinkimą ir 
pan.

Vitražai Californijoje, 
Meksikoje

Pagaliau, tenka prieiti ir prie 
menininko lig šiol atliktų darbtj. 
Jų iš tikrųjų nemažai, jų rasime 
visoje Amerikoje ir pačiam Elskui 
nėra lengva visus išskaičiuoti. 
Tenka griebtis ir leidinių, mono
grafijų, spaudos iškarpų. Bema
tant aiškėja, kad lietuvis meni
ninkas plačiai žinomas visose 
JAV-se, kad jo darbai puošia 
bažnyčias net išilgai visą kraštą.

Pasirodo, jis stambesnių užsa
kymų gaudavo dar Chicagoje 
dirbdamas. Tai ankstyvesnieji 
vitražiniai darbai ir būdinga, kad 
jie gal daugiau buvo užsakomi 
Amerikos vakarų valstybių, saky
tume, Pacifico pakraščių. Štai 

. kai kurie tokių Elskaus darbų: 
f rentinis langas Incarnation baž
nyčioje Glendale, Los Angeles, 
toliau — šv. Alfonso bažnyčiai 
Las Palmes, devyni vitražai pa
dalyti Sv. Pilypo bažnyčiai Glen
dale kaimyniniam miestui, taip 
pat Los Angeles ribose — Pasa- 
dena, toliau sekė altorius Mon- 
terey bažnyčiai, Meksikoje. Kū
rėjas kukliai prisimena, kad jo 
pirmasis, čikagiŠkio laikotarpio 
darbas buvęs šv. Ignoto bažny
čiai, iPortland mieste, Oregono 
valstijoje.

Washingtonas, New Yorkas, 
JAV rytinės vietovės

— Na, gerbiamasai, bet New 
Yorko laikotarpio, nuo 1953 m., 
taigi jau 19 metų, jūsų darbai 
turėjo būti dar svarbesni, reikš
mingesni.

— Jei klausiate apie New Yor
ko laikotarpio mano darbus vit
ražo srity, galiu pasakyti: pirma
sis stambesnis buvo, Sv. Šeimos 
bažnyčioje Bronxe (New Yorko 
miesto daly), sekė — 1959 me
tais — 120 vitražų naujoje ka
tedroje Baltimorės mieste ■— 
aukštutinėje eilėje (katedros, 
vąrdąs — Marija, mūsų karalie
nė).

Pagaliau mano vitražo darbai 
yrą Washingtono katalikų šven
tovėje (The Nationąl Shrine of 
■the Immaeuląte Conception), 
kur, netoli Lietuvių koplyčios, di
džiajame šventovės kupole yra 
mano 36 vitražai... (Dailininkas 
apie tai kukliai pastebi, tačiau... 
jei pagrindinėje (katalikų šven
tovėje, krašto sostinėje, kupolas 
puošiamas lietuvio, ateivio vitra
žais, ir jų ne vienas, kitas, bet — 
36, tai, kukliai kalbant, nemažas 
komplimentas lietuvio talentui, 
sugebėjimams — V.Ą.).

Bažnyčia po bažnyčias ir vis 
su Elskaus vitražais

Elskus “Draugo” atstovui to
liau dėstė, kuriose dar bažnyčio
se galima rasti jo vitražus ir jis 
vėl griebėsi programų, spec. lei
dinių, nes negalėjo prisiminti:

— Taip, mano vitražai, išti
sai tik mano... dar yra Epiphany 
(Trijų karalių) bažnyčioje, pa
statytoje 1967 metais. Taip pat 
visi bažnyčios vitražai yra ir Šv. 
Kotrynos iš Sienos bažnyčioje, 
taip pat ir Pranciškos de Chan- 
tal bažnyčioje, Bronxe, taigi 
New Yorke. Taip pat visi mano 
vitražai yrą ir bažnyčiose anapus 
New Yorko ribų, pvz. Šv. Jono 
Evangelisto bažnyčioje, Lake 
Mahopac, New York valstijoje ir 
kitur.

iliustruotus leidinius ir visur ma
tai jo darbus. Atrodytų, jų galo 
nesimato. Lietuvis dailininkas 
šiame krašte, iš tikrųjų, vertina
mas. Pas jį atsilanko įvairūs net 
nežemo rango dvasininkai ir siū
lo dekoruoti bažnyčias.

Ir dabar klausiame Elskų:
— Kodėl jums patinka vitra

žai?
— Dėl to, —atšauna Albinas, 

— kad vitražas visuomet gyvas. 
Man patinka šviesos veikimas — 
jis juk gyvas. Ar aušta, ar vaka
ras — šviesa visuomet skirtinga. 
Mėgstu didelę erdvę — man dar
bas 20 - 30 pėdų stikle nieko 
nereiškia. Žinoma, galiu valdyti 
erdvę. Svarbu —nuolatinis judė
jimas (juk gyvenime niekas ne
stovi vietoje...) Mano kūryboje 
vyrauja jausmas, o ne protas. Esu 
nusistatęs prieš teoretinį galvoji
mą kūryboje.

Dailininkas beveik kaip 
chirurgas...

— Ar esate patenkintas savo 
kūryba?

— Abejoju, kad dailininkas 
galėtų būti patenkintas— Juk jis 
susiduria su vis naujais dalykais, o 
stiklas — juk neturi ribų. Jei 
daugiau sužinai, tai... dar dau
giau nori patirti. Panašiai, kaip 
chirurgas, vis įžiūri naujas gali
mybes... Tas pat juk ir kūrybos 
pasauly. Kol kūrėjas mato, kol 
jis ieško, — jis dar gyvas. Jei jam 
nusibosta ieškojimai — jau ga
las.

Atsiranda privatūs vitražo 
darbai

— O kokie planai ateičiai? — 
toliau klausiau.

— Gal netiesioginiai planai? 
Taip, atsiranda nauji laukai vit
ražo srity. Jie —-nebūtinai religi
niai. Atsiranda vis daugiau pri
vačių darbų. Kinta ir pačios Baž
nyčios galvojimas (juk anksčiau 
Bažnyčia siekė remti doktriną, o 
dabar — skleisti nuotaiką bei 
šviesą bažnyčiose, tai, kas neran
dama kambary) Ar būtina da-! 
ryti istoriją vitraže? klausia 
Elskus ir atsako — nebūtina. Tai 
liudija Šv. Colombo iš'Airijos 
bažnyčia, tai pripažino ir kuni
gai.

Vitražas jau reikalingas ir ne
religinėje srity, — pažymi Els
kus. Tai pastebima įvairiuose 
apartamentuose ir kitur. (Pvz. 
kai remontuojami seni aparta
mentai).

Vitražais susidomi ir jauni 
žmonės — ir tai pastebima ne tik 
New Yorke, bet gal ir visoje Ame
rikoje. Tai laikytina tam tikra 
atgaiva, — teigia dailininkas.

Štai Cloisters muziejaus rū

Kodėl jus traukia vitražas?

JS Jikrųįį, Elskus _  įteikia

Albinas Elskus Vitražas Zion liuteronų bažnyčioje, Staten Isliand. N. Y. 
(1967,)
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Didelis meno kūrinys neturi 
tautinių ribų

Pagal Elskų, lietuviškumo, 
kad ir vitražo srity, reikėtų ieš
koti ne paviršiuje, o dailininko 
dvasioje — Svarbu, kokiomis for
momis ta dvasia prasimuša jo 
darbuose, kftsi juos padaro skir
tingus nuo kitų... Ir dar svarbiau 
— meninis potencialas svarbesnis 
už tautinius sentimentus. Elskus I 
pažymėjo: didelis ir įgilus meno! 
kūrinys neturi tautinių ribų. Jis 
visų pirma gerbiamas kaip žmo-1 
gaus kūrybinės galios manifestas 
ir tik tada bus minima jo auto- 

I riaus prigimtis ir tautybė. To dar 
| pasigendama

Elskus sveikina vitražo darbus

Lietuvoje, tačiau ir priduria, kad 
jie dar nepakankami lietuviško 
vitražo mokyklai sudaryti.

Buvo 12 darbininkų, liko 
keturi

Kalbamės su Elskum jo dirb
tuvėje. Vakaras, darbininkai jau 
išvyko namo. Kiek jų? Buvo dvy
lika anksčiau, dabar beliko ketu
ri,— atsako Elskus.

Paklaustas, kur gaunamas stik
las vitražams, Elskus aiškina: 
nemaža importuojama iš Euro
pos, tačiau perkama ir JAV-se, 
daugiau iš W. Virginijos ar In
dianos valstijų.

IŠ Europos stiklas pristatomas
Nukelta į 3 psl.)

Dr. Ant Rudoku kabinetą perčmf

OR. tDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51m Stree>
Tel. GR 6-2400

Vai pagal susitarimą: pirmad u 
Ketv. 1—4 ir 7—9; antrad ir pentad 
10—4; šeštad 10—2 vai

>fs. tel. 735-4477 Rea. PR MM'1

0R. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGf 
SPECIALYBE — NERVU

EMOCINES LIGOS 
CRAWKORD 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 3-0001

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA LR MOTERŲ l.i 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-854S 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(7 ist lr Campbell Avė. kampas)

Pirmad.., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 8 vai. popiet Iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryt' 

Iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

muose neseniai vyko vitražų pa
roda (New Yorke) — jie čia pa
rodyti šimtmečių bėgy, nuo 12 
iki 17 amžiaus. Tai labai retas 

1 įvykis.
Elskus įvairiose parodose

— Kur dalyvavau? Taip, Chi
cagoje turėjau savo paišybos mo
kinių parodą apie 1950-51 m. 
Prisimenu — ją buvo atidaręs 
dail. veteranas Adomas Varnas. 
Dalyvavo Juknevičiūtė, Žukutė, 
P. Bagdonas.

New Yorke dalyvavau Audu- 
bon Artists visoje eilėje parodų. 
Dalyvavau, be to, lietuvių paro
doje Riverside muziejuje, 1963 
m., kur dalyvavo viso pasaulio 
lietuviai dailininkai.

Tame pačiame New 
rodžiau darbus savo paties paro-

Yorke

Dail. Albinas Elskus (kairėje) su draugu Fuller savo laivu nuburiave 
j Bermudų aalaa 1970 m. liepa* mėnesį.

dose, ir su dail. R. Viesulu. “Na- kruopščiai bei kvalifikuotai ver- 
tional Arts Club” parodoje New tina Vilniuje 1968 m. išleistą St. 
Yorke, 1965-66 m. buvau gavęs Budrio knygą “Lietuvos vitra- 
trečią premiją už tapybą. Mano 
kūriniai buvo parodyti ir Chica- 
goje, Bostone ir kitur.

O kaip su darbais tapyboje?

— Mano paskutinieji darbai 
tapyboje, — pasakoja Elskus, — 
buvo parodyti Bostone. Tapybo
je dirbu ir šiandien. Juk ji rei
kalinga — atsigaivinti. Tiesa, 
tapyboje labai nedidelė spalvų 
gama, daug erdvės ir šviesos. 
Prisipažinsiu — mėgstu dirbti 
su visom spalvom. (Kaune savo 
metu tai buvau pradėjęs pas dail. 
Ušinską).

Ir čia Elskus prisimena, kad 
Freiburge pokariniais metais ne
buvo vitražo studijų, nebuvo kur 
atlikti vitražo darbų — ir todėl 
jis ypač vertina savo studijas pas 
Ušinską Kaune.

Visa eilė iškilusių lietuvių 
vitražo menininkų JAV-se

Albinas Elskus — jau pripa
žintas vitražo meistras. Mums 
įdomios jo pažiūros ir apie vit
ražo męną Lietuvoje, kurioje, 
anot V. Vizgirdos, vitražo menas, 
kaip prabangi architektūros 
puošmena neturėjo sąlygų reikš
tis medinėse bažnytėlėse (L. 
Enc., 34 t.). Kaune vitražo stu
dijos,' kaip jau pats Elskus minė
jo, buvo pradėtos S. Ušinsko 1933 
m. Išeiviai vitražistai ypač iški
lo ir čia, be Elskaus; pakaks pa
minėti bent kelis jų: V. K. Jony-; 
ną, A. Valešką, K. Varnelį, V- 
Igną, V. Petravičių, B r. Jamei- , 
kienę.

Šių dienų Lietuvoje vitražai 
pradėjo reikštis, puošiant viešuo
sius pastatus. Jau yra eilė pasi
reiškusių tos srities menininkų, 
kaip A. Stoškus, K. Morkūnas ir 
kt.

— Mano pažiūras apie vitra
žą Lietuvoje išsako mano straips
nis, įdėtas “Metmenų” 17-me 
numeryje. Jei įdomu, pasiskaity
kit, —• sako Elskus.

Ir iš tikrųjų, Elskus savo 
straipsnyjų įdomiai, vietomis

žas”.
Elskaus nuomone, knygoje lie

tuviai dailininkai apibūdinti dau
giau patašiniai. Trūksta gilesnio 
paties vitražo nagrinėjimo, ypač, 
kas jį padaro lietuvišku. Elskus 
čia ipat beria įdomią mintį ,bū
tent: “mintis, kad vitražas turi 
žėrėti, blizgėti, jog sukeltų emo
cinius išgyvenimus — yra pigus, 
naivus ir romantiškas galvoji
mas”.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

-GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 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. TEL. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS
Akušerija lr moterų ligos 
Ginekologinč Chirurgija 

6449 8. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 
Valandos pagal susitarimų: 

Pirmad., antrad, ketvirtad. nuo 
6 iki 7:80 vai. vakaro.

Šeštad. nuo 2 iki 8:30 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta. 

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. tVAibrook 5-3048

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

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA

Tel. — 695-0583
VALLEY MEDICAL CENTFJB 

860 Summlt Street
Route 58 —• Elgin. Illinois

FOX

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2239

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street
VaL: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet
%ntr., penkt.. 1-5. treč lr šešt ttk

Perskaitę "Draugą"’ duo
kite kitiem* gaeiskaitytL

Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

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. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. tr nuo 5 Iki e 

vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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 t 
iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ LR KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 South Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525

rel. ofiso ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. lr 6-8. vai. vak. 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 11 Iki 4 vai. popiet

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-514S

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lensee”

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel Ofiso PR 6-7800! Namą 925-7697

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69 h Street
Tel. 737-2290. ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

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 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4110 
Rez. GRovehill 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 W. 71st Street 
TEL. — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto, 2—8 vai vak. Šeštad. 1 Iki 
4 v. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099

Tel REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak šeštad. 12—2 vai. p. p. lr 
trečiad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL ■ 
KRIAUČELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 s. Kedzie Avė.

Tel. VVA 5-2670, neatsiliepus skam
bint 471-0225. Valandos pagal susi- 
tarimo..

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING ■

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 11' vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p. šeštad.

11 vai. ryto Iki 2 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rezid. tel. 239-2919

Remkite tuos oiznierius, ku
rie skelbiasi dienr. ‘Drauge’*.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

penkt nuo 2 Ikkl 4 vai. tr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą

Ot. Tel. HE 4-2123. Namo GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Vai : pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-4 Ir 6-8 Treč tr Šeštad. uždaryta

TEL. PRospect R-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAfiKAH)

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 va! 
vak.. penktad lr šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai popiet 

Treč Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141. Namg 686-4859 
Val^jpl rm,
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Klasiką Vincą Krėvę tėvų
kalba gerbiant

Jaunimo sumanytas "Skirgailos" spektaklis Chicagos scenoje

ST. MER1NG1S
■ r *

Karšta pavasario popietė sušil-i 
dė širdis: antroji mūsiškė užsie
nio pagimdyta generacija rodo 
polėkius! Ir įrodo kultūringumą, dramos “Skirgaila” 
būdama tobulai dvikalbė. Gau
sus vaidintojų būrys, remia
mas apsčių talkininkų, įvykdė 
neįtikėtiną sugalvojimą. Pras
mingas patyrusių aktorių talki- 
ninkavimas.“Matriarchato” nau

jas papildymas.

tekstas są
moningai paverstas romantine 
drama, be to, iki minimumo su
mažintas personažų skaičius, pa
liekant pilnumoje tik paties 
Skirgailos ir Onos Duonutės žo
dinį turinį.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

ucjincLj
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Pasitaikiusi karštesnė oro tem
peratūra viliojo į gamtą. Tačiau 
neapsiriko praėjusį sekmadienį 
atvykę į Jaunimo centrą, nes 
lauke viešpatavtisį karštį jiems 
pakeitė reta dvasinė šiluma. Ir 
'žiūrovai tapo neeilinio įvykio 
liudininkais: antroji svetur gi
musi generacija, naujas lietuviš
ko intelektualumo pakaitalas, 
nuo ryto iki vakaro dažnai var
tojus vien anglų kalbą, parodė 
kaip taisyklingai jų lūpose, kaip 
prasmingai jų sielose skamba 
lietuviški žodžiai bei kokia to
bulumui artima yra jų tartis. Ir 
Marija Smilgaitė ir jos finansinė, 
moralinė ramstis korporacija Neo
— Lithuania pelnosi adoracijos, 
kad , susižavėjo mūsų raštijos 
milžino kūryba ir drįso širdimis, 
polėkiais ir triūsu dėtis į Vinco 
Krėvės draminės jėgos grąžini
mą nūdieninėn aplinkon.

Laikykim įvykimą jaunatvės 
manifestacija, idelaizmo ir dai
giai degančio entuziazmo ap
raiška. Spektaklio sukūrėjų tarpe 
užtinkame ar ne 25 įvairios pa
galbos talkininkus ir net 17 vai
dintojų. Pastarųjų keletas, net ir 
svarbius vaidmenis keldami, lie
tuviškoje scenoje pasirodo, regis, 
iš viso tik pirmą kartą. Kai kas 
jų vaidina kolegijų ar universi
tetų bei vid. mokyklų sambū
riuose. Vienas — “Antrojo kai
mo” nepailstamas aktorius.

Didelę ir svarbią spektakliui 
talką atnešė Alfas Brinką, Da
lia Juknevičiūtė (profesiniai vai
dinanti ir anglų kalba) ir Juo
zas Raudonis tiek scenine patir
tim, tiek ir stipriais talentais.

Jei toks atsirastų, tai Amerikos 
ir Kanados lietuviško teatro my
lėtojų istorikas turėtų konstatuo
ti, kad žymia persvara mūsiškei 
JAV-ėse ir Kanadoje teatrinei 
veiklai vadovavo moterys. I ats
kirą vietą nukeliant nusipelnu- 
sią Zuzaną Arlauskaitę — Mik
šienę, neseniai dar dariusi teat
rinėms išmonėms anksčiau ne
linkusi Detroitą mūsiškio teatri
nio veikimo kuone centru, ap
žvalgininkas turėtų sustoti ties 
šiomis pavardėmis: Duguvietytė
— Kudabienė, Gustatienė, Juk
nevičiūtė, Kerbelienė, Kevelaity- 
tė, Mackialienė, Pūkelevičiūtė ir 
štai mūsų, scenoje matriarchato 
laikotarpio nauja atstovė-Smil- 
gaitė. Istorikas, žinoma, galėtų 
susidomėti, ar nėra buvusios ir 
vyrams režisieriams moteriškos, 
jei ne inspiracijos, tai bent įsa
kius paskatos?

M. Smilgaitė — kinematogra
fijos ir teatrinių disciplinų uni
versiteto studentė. Turi režisū
rai potraukį, sugeba minkšta 
ranka spektaklį griežtai organi
zuoti. Nestinga jai paveldėto že
maitiško užsispyrimo, tikslui 
siekti ištvermės. Nors dar ir ne 
per daug patirties turėdama, ro
do savitus režisūroje momentus. 
O tai jau yra vilties žiburiavi
mas.

Pats Vincas Krėvė, kai jį už
kalbindavo apie jo draminių 
veikalų teksto sutrumpinimą ir 
scenai pritaikymą, visados atsi
liepdavo vienodai:

—Matote tamistos, žmonėms 
knygoje aš esu rašęs savo dra
mine forma kūrinius pasiskaity
ti. Nieko neišmanau apie sce
nos reikalavimus ir nesu drama
turgas. Prašau, kad autoritetin
gas rašytojas ar režisierius tas 
inscenizacijas savo nuožiūra pa
darytų, elgtųsi su tekstu ir situ
acijomis kaip išmano ir kaip at
rodo prasminga.

Tuo būdu pirmąsias “Skirgai
los” bei “Šarūno” inscenizscijas 
darė Vytautas Bičiūnas, B. Dau
guvietis ir Petras Vaičiūnas.

Chicagoje vaidintas “Skirgai
los” tekstas sudaro veik pusę ori
ginalų. Praleistos politinius da
lykus liečiančios padėtys, žymiai 
sumažinti veikėjų skaičiai, ap
leistos masinės scenos. Ir, kas la
bai svarbu, gerokai sumenkin
tas kryžiuočio Kellerio vaidmuo. 
Ši rolė savo svarbumu prilygsta 
paties Skirgailos vaidmeniui. Jai 
tinkamo aktoriaus mūsų akira
čiuose veik ir nesimato. Gali būti 
tik pakaitalas, vengiant gilių ge
rojo ir piktojo pradų į Kellerio 
sąžinę beldimosi. (A'ldas Naris 
spektaklyje imponavo jaunatviš
ka drąsa ir malonia šypsena).

Romantinės krypties redakcija 
jauniems vaidintojams gal buvo 
tinkamesnė, negu į tragediją vei
kalo nukrypimas.

Turėta mintyse ir jaunos re
žisierės į filminį meną polinkis, 
todėl ir bandyta kreipti akciją 
filmo kadrų linkme.

buklu (o gal pati gaminosi?) ke
liais kostiumais laimingai skyrė
si Dalia Juknevičiūtė: ji rodėsi 
kilminga moterim, tuo tarpu kai 
kiti dalyviai šiuo atveju pasiro
dė gerokai nuskurdinti. Ir nejau 
neatsirado žmogaus,galėjusio bent 
prabėgomis pamokyti, kaip tuos 
kostiumus reikia dėvėti? Labiau
siai kostiumo atžvilgiu pasirodė 
nuskriaustas Skirgaila Tą patį 
drabužį privalėjęs vilkėti per vi
są veikalą: ir puotoje, ir lauke, ir 
pas pamylėtą žmoną nuėjęs! Ir 
vis su apsiaučiama, ant nugaros 
užkabinta, skraiste.

Veiksmas vyksta Vilniaus 
Aukštojoje pilyje. Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio rūmuose. 
Kaip atliepis esamam skliaustuose 
metalui, ar negalėjo identūs 
blizgesio ar puošmenos eleman- 
tai atsirasti soste, kėdėse, staluo
se? Turto Skirgailai, regis, nesti
go, o gerų daiktų irgi buvo pro
gų pasigrobti.

Aišku, pasikartojantis naivu
mas nėra jaunystės nuodėmė. Iš
manymas ateina su laiku — toks 
tėra moralizuojantis nuramini
mas

Smilgaitės režisūros vingiai ir 
paklaidos. Gera, išmintinga drą
sybė.

Apipavidalinimas. Muzikiniai 
efektai. Apšvietimas. Kostiumai. 

Buitaforija.

su 
užuominomis sudarė 
veiksmavietes. Idėja

būtų spektakliui 
originalus talki-

pažymėta: Muzi-

Vinco Krėvės “Skirgaila” — 
knygoje dramine forma ilgas 
keturių dalių, epinis, o iš da
lies ir filosofinis kūrinys. Auto
riaus jo veikalų scenoje interpre
tatoriams patarimas. Dabartinis

Dailininkas Alvydas Bičiūnas 
dekoratyvų foną išsprendė, pa
naudodamas Lietuvos pilims 
taip būdingų skliautų pagrindus. 
Atskiri kilnojami stulpai 
skliautų 
atskiras
nauja, ir Alvydas Bičiūnas, jei tik 
galėtų, visada 
naudingas ir 
ninkas.

Programoje
ka — Daiva Matulionytė. Jinai 
sukūrė ir “leitmotyvines” melo
dijas, kurias pati (dviem pučia
maisiais) grojo, talkininkaujant 
savo broliukui Dobilui (citra) 
ir Alenskui (būbnas). Ši muzika 
buvo ne vien nuotaikinga, tiko 
spektakliui bei paruošdavo 
veiksmui atmosferą. Labai gerai, 
Daiva!

Beapžvelgiant kurį pastatymą, 
įsivyravo mada būtinai vertinti 
ir scenos apšvietimą. Dėl įvai
rių kliūčių, šviesų efektai buvo 
kuklūs — toks tebūnie ramus 
sprendimas. Vyriausioji priežas
tis buvo, tur būt, spektaklio 
biudžetas ir tinkamos gausesnės 
aparatūros stoka. O šiaip ap
švietimas be klaidų ir atidus.

Su kostiumais, jei tai būtų 
stipresnio nusimanymo reikalas, 
būtų netvarka (Jie, tur būt, bu
vo nuomoti ar kai kurie net spe
cialiai gaminti.}, Kažkokiu ste

Kai paukštis,
Nešdamas
Medžių kopėčiomis 
Giesmę,
Pasiekia
Saulės lizdą —

Prasikala pavasaris —

Kai žolė
Šokėjos grakštumu
Ištiesia
Virpantį liemenį
Ir gimdo
Šiurkštų akmenį —

Yra pavasaris —

Kai tavo
Degantys delnai, 
Kaip įkaitę 
Vidudienio debesys,
Dunda
Mano rankose,
Ir akys 
Žvilga 
Pumpurų amžinumu —

Yra mūsų žydėjimo metas —

f

t

Albinas Elskus Vitražas Zion liuteronų bažnyčioje, Staten Island, N. Y. 
(1967)
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Ak, tai nuostabus laikas, 
Kai burtai tampa tikrove, 
Kai iš kiaušinio lukšto 
Išsirita simfonija,
Kai akmuo, 
Kankinamas nemigos, 
Tampa lunatikas —
Ir mes,
Lyg neramios pievų > 
Žaltvykslės,
Keliaujame
Su ramunių būriais —

f

Negyvas
Ir subadytas 
Mėnesio ragu —

Meninis mizanscenavimas, 
.psichologinis situacijų išryškini
mas, kaip ir pati spektaklio kom
pozicija ateina ir su studijomis, 
su patirtim ir su talentu. Lygia
grečiai ieškoti ir siekti nesusto
jant! Būtų stebuklas, jei Marija 
Smilgaitė išsyk pasirodytų pas- 
tatyminio meno meisterė. Bet 
tik per vingius, darydami klaidas 
ir jas atitaisydami, amato iš- 
mokstam.

J smulkesnę kritiką nesi
leidžiant, tenka pastebėti, kad 
■spektaklyje buvo toks negeras 
apsirikimas: intymesnes scenas 
nukreipiant į erdvesnį plotį, tuo 
tarpu reikalaujančias erdvėjimo 
uždarant į menkesnę erdvę. Te
nai, kur Skirgaila* prievarta ima 
sau už žmoną Oną Duonutę, 
netinka liudininkais daryti karius 
su mergom. Negalint naudotis 
kelioms generalinėms repetici-

MIESTAS MĖNESIENOJE

Mėnesiena
Kaip žydinčios alyvos — 
Pabirusi
.Ant gatvių ir stogų.
Dangus —
Toks mėlynas —

loms Jaunimo centro scena, ne
buvo tinkamai (45- 60 sekun
džių!) sutvarkytas scenovaizdžio' 
pakeitimas. Ilgėlesnės pertrau
kos, nors D. Matulionytės ir 
bandytos muzika gelbėti, veikalo 
tęstinumui kenkdavo. Bet 
buvo neišvengiama nelaimė.

Tuo laikraštinis režisūros 
žvelgimas tegu ir baigiasi.

Vaidintojai. Spektaklio ritmas. 
Bendras įspūdis ir linkėjimai.

tai

ap-

Vitražas Trijų Karalių bažnyčioje New Yorke (1967)i Albinas Elskus

Kai prologiniu paverstam 
priešscenyje prakalbėjo Rimas 
Cinką ir Linas Regis, atsirado 
reikalingas ritmas, įtempimas ir 
tikra šokynė visam veikalui. Tai 
buvo romantinės dramos su 
klastomis ir apgaulėmis pradžia. 
Vėliau tokio pavyzdingo tempo 
jau veik ir neatsirasdavo. Nors 
jautėsi visų pagarba ir meilė 
Vinco Krėvės žodžiui, idealiai 
išmoktam.

Kaip neišvardyti tiek daug 
dirbusių žmonių pavardžių? A. 
Barauskas (geros laikysenos kar
vedys Daugaila), jau paminėti 
Rimas Cinką (Jogailos pasiunti
nys) ir Linas Regis (apsukrus 
vienuolis Skarbekas), Vidman
tas Juodgudis (Kryžiuočių dery
bininkas), Džiugas Grybauskas 
(tarnas), Vilija Bilaišytė, Ingri
da B'lėkytė ir Nora Spurgytė 
(Duonutės tarnaitės), Petras 
Blekys, Vytautas Lauraitis, Kari 
Smith (!), Kastytis Žymantas 
(puikiai disciplinuoti, poelgiuose 
labai ritmingi kariai). Jų į bend
rą darbą 
mo.

Juozas 
minkšto, 
tarsenos
Skirgailos personažas, be abejo, 
yra iškylanti darbo viršūnė. 
Toks Skirgaila — didelis kont
rastas kitiems interpretatoriams 
— visada lieka jautriu (kartais 
per jautriu!) žmogumi, kenčian
čiu dėl idealo žlugimo ir nevil
ties. Despoto, garbėtroš'kos bruo
žai nusilenkia žmoniškumui, 
kerštas atneša gilią kančią. Tuo

įnašas vertas pagyri-

O miestas —
Lyg sidabro upė,------
Šviečia —
(O gal tai kraujas
Iš dangaus žaizdos?) —
Namai sužvilgę —
Kaip grūdeliai kviečio, < 
išdygę
Lš nakties vagos
Juodos —

PAVASAKĖJA

Medžių nugaras nukrečia šiurpas, 
Vėjas sapną ledinį nupurto. 
Saulė blizgina samanai kurpes — 
Laukas

nuo spindinčios giesmės 
apkurto —

Raudonis (Skirgaila); 
gražaus balso, tobulos ' 
aktorius. Jo sukurtas |

(Nukelta į 7 psl.)

krantus. Taigi,- plaukėm iš viso 
apie 32 dienas.

Iš Airijos, ten savo laivą su
pakavę, didėliu keleiviniu laivu 
grįžom į JAV.

A. Elskus pasakojo, kad plau
kiant per Atlantą, teko susidurti 
ne su vienu pavojum. Juk ne juo
kai, kai atslmkdavo bent 25 pė
dų aukščio banga... Arba, kai čia 
pat atsirasdavo milžinas bangi
nis. Elskus visą laiką vedė keliė- 
nės dienoraštį. Laivus nedažnai 

1 sutikdavę----gerai prisimena, kai
vidury Atlanto išniro pusiau 
prekinis vokiečių laivas “Heidel- 
berg”, kaip juos fotografavo (vė
liau nuotraukas prisiuntė).

Jie plaukė vėju pasitikėdami, 
jeigu užvesdavo laivo, motorą, 
tai tik jūrai esant ramiai ar esant 

į reikalui papildyti šviesus bateri- 
I jas.
Į. Ar ir vėl galvojate apie naują 
kelionę?

— Taip, jau galvojam, — at
šovė Elskus. Tuo atveju tektų 
pasiimti poros mėnesių atostogas.

Traukia nuotykiai, iš žmogaus 
reikalaują daug ištvermės,, drą
sos, rizikos, šalto kraujo.

Savo ruožtu Albinas Elskus to
liau dirba vitražų srity. Čia pat 
suskambo telefonas — kažkurio 
universiteto atstovas ryt atvyks 
pasitarti naujo užsakymo reika
lu; Iš pat ryto darbininkai, pagal 
dailininko nurodymus, išpildys 
kitus užsakymus. Neatrodo, kad 
Durhan studija neturėtų darbo, 
ar, kad Elskus mestų vitražus. N , 
jis juos pakankamai jau pami . s 

rugpiūčio 24 d. pasiekėm Airijos•( įr įo patarimas nėra eilinis, r

save

(Atkelta iš 2 pusi.) 
daugiau iš Vak. Vokietijos, 
Prancūzijos, Anglijos, Belgijos, 
kiek mažiau iš Italijos.

Su laiveliu per Atlantą

Albinas Elskus kreipia į
dėmesį ne tik kaip pasižymėjęs 
vitražo meistras. 1970 m. vasarą 
jis su savo draugu atliko įsidė
mėtiną žygį — nedideliu būriniu 

Į laiveliu perplaukė Atlantą. Tai- 
' gi, atrodo, Elskus turi polinkį 
nuotykiams, sportui, vandeniui?

— Taip,—jis pasakoja, — 1 
vandenį nuo seniai mėgau. Dar 

I Kaune plaukdavau buriniu lai
vu. Dar labiau traukė ne upė, bet 

j jūra. 1967 metais, sustiprėjęs fi
nansiniai, įsigijau burinį laivą ir 
buvau nuburiavęs iki Maine pak
raščių. Tai buvo mano pirmoji 
kelionė.

Vakarinėse pamokose susipaži-; 
nau su navigacija. Vienas mano 
mokytojų buvo Dean Fuller, su 
kuriuo 1968 m. buriavau lenkty
nėse Long Island įlankoje, abu 
laimėjom ir tapom artimais drau
gais. Jau anuomet paaiškėjo, kad 
Fuller ieškojo partnerio kelio
nei per Atlantą. Atsirado ir tre
čias partneris, jie abu nupirko 31 
pėdų (10 metrų) ilgio burinį 
laivą.

Trečiajam partneriui susirgus, 
— toliau pasakoja Elskus, — aš 
su Fulleriu, po dviejų ruošos 

.metų, pradėjom žygį 1970 m. lie
pos 12 d. Lš Montauk Point, 
Long Island iškyšulio, nuburia- 
vam per 5 dienas, į Bermudų sa
las" ir iš ten perskrodę Atlantą'

I
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Dar apie pirmojo 
Lietuvos Statuto

V«| «v| • I • •cikagiski leidinį
J. DAJNAUSKAS

Laiškai iš Welleslev

Lietuvos pilys

Montrealyje, Kanadoje leidžia
mo laikraščio “Nepriklausoma 
Lietuva” 1972.IH.29 d. Nr. 1239 
yra p. V. Trumpos raštas, užvar
dintas “Pastabos dėl vieno 
straipsnio apie Lietuvos Statutą”, 
liečiantis mano rašinį “Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos 1529 
metų Statutas”, tilpusi “Draugo” 
1972.1.22 d. kultūriniame priede 
Nr. 18 (3).

V- Trumpa tą mano rašinį va
dina Mackaus fondo Chįcagoje 
išleisto “DLK 1529 Statutas” 
knygos “skundu arba kaltina
muoju aktu”, priekaištauja, ko
dėl to leidinio nepiagyriau, puo
la už tai, kad priminiau tos kny
gos leidėjams, jog turiu Pirmojo 
Lietuvos Statuto rankraščių fo
tokopijas. Toliau V.Trumpa pe
reina prie kai kurių mano nuro
dytų to leidinio klaidų. Jis ra
šo: "... bet, “startasakalis”, kurio 
beje nežino nei mūsų enciklope
dija, nei dabartinės lietuvių kal
bos žodynas, kažin ar geresnis už, 
“lėlį”? Jei dabartinės lietuvių 
kalbos žodyne nėra “startsaka
lio” pavadinimo, tai dar nereiš,- 
kia, kad toks pavadinimas nėra 
vartojamas, nes tas žodynas ne
apima visų mūsų kalbos žodžių, 
o tuo labiau pavadinimi/ porū
šių. Gilindamasis į Pirmojo L. 
Statuto tekstą, savo laiku, krei
piaus į prof. Tąd.ą Ivanauską,.ku
ris 8 psl. laiške atsiuntė man 
sąrašą atitikimų paukščių bei 
šunų pavadinimų, išvardintų 
statute (duodamas, greta statu
to originalo termino pavadinimus 
lietuvių, lotynų, anglų, prancū
zų bei vokiečių kalbomis). Jų 
tarpe statuto pavadinimas “drem- 
liuga” ir yra verčiamas “starta- 

..sakaliu”. Manau, kad prof. ' T. 
Ivanauskas yra pakankamas au
toritetas toje srityje. Be to, V. 
Trurrjpa apsirinka, teigdamas, 
kad “startsakalio” pavadinimo 
nėra mūsų enciklopedijoje. Pra
šau paimti L XXVI t. 299 p. 7 
eil. nuo viršaus ir ten rasite 
paukščio “startsakalio” (falco 
columbarius L.) aprašymą. .Čia 
vėl noriu priminti, Pirmojo Lie
tuvos Statuto XII skyr. 10 str. 
kalba ne šiaip sau apie paukš
čius, 'bet tik apie paukščius, tais 
laikais naudotus medžioklei, t. y. 
plėšriuosius. “Startsakalis” yra 
plėšrusis paukštis, gi “lėlys” nė
ra ir medžioklei niekur nebuvo' 
naudojamas, tad įrodinėti, jog 
“dremliuga” galima versti pava
dinimu “lėlys” tikrai yra klai
dinga.

Toliau, be jokio pagrindo už
ginčydamas mano pataisymą iš
sireiškimo “rycerom povyšonym” 
(Chicagos leidime išversta “kil
niuosius riterius”) į tikrą to išsi
reiškimo prasmę “riteriais pakel
tiesiems”, mano pataisymą lygi
na su liaudies posakiu: “skvernus 
karpo, alkūnes lopo”. Ką bendro 
gali turėti to liaudies posakkio 
mintis su vertimo tikslumu ir 
tikslinimu, nesuprantu.

V. Trumpa priekaištauja man 
šitaip: “rašydamas, kad turi vi
sų išlikusių 1529 m. statuto 
rankraščių fotografijas, gal kiek 
ir pasigiria. Girdėtis Vytautas 
Raudeliūnas, be abejo, šiuo me
tu pats geriausias statutų specia
listas, yra suradęs porą nauljų 
nuorašų. Ateityje gali jų atsiras
ti ir daugiau...”. Turiu iki šiol 
mokslinėje literatūroje jau žino
mų ir aprašytų keturių, kirilica 
rašytų, rankraščių fotokopijas. 
Jei bus to statuto, mokslinėje li
teratūroje aprašyta kokių, nau
jai rastų nuorašų, tada galima 
bus kalbėti ir apie juos. Turimas

fotokopijas gavau po didelių pa
stangų, besirūpindamas surinkti 
fotokopijas visų mokslinėje lite
ratūroje žinomų nuorašų. Čia V. 
Trumpa primindamas V. Raude- 
liūną, rašo tik “... girdėtis”, aš 
gi šiek tiek žinau, ką V. Raude
liūnas apie Lietuvos Statutus yra 
parašęs, ką jis yra toje srityje pa- 
siękęs ir ką radęs ir nematau pag
rindo būti gąsdinamas V- Raude- 
llūno autoritetu toje srityje. Be
je, tas pats V. Raudeliūnas Vil
niuje leidžiamo “Gimtojo Kraš
to” III. 2 d. Nr. 10 straipsnyje 
“Cikagiętjškąjį statutą pavar
čius”, tarp kita ko rašo: vers
tiniuose leidiniuose svarbu ne tik 
kalbos grožis ir jos vaizdingumas, 
kiek kalbos stiliaus aiškumas ir 
vartojamų terminų tikslumas. 
Deja, apžvelgiamas leidinys šių 
reikalavimų dažnai nepaiso... Kai 
kurie statuto straipsniai versti 
^pernelyg laisvai, o kiti ir netiks
liai. Vien tik VII skyriuje iš 30 
straipsnių netiksliai išyersta apie 
10. Dar blogiau, kad pasitaiko 
klaidingai išverstų straipsnių...” 
ir t. t.

Dzialynskio rankraštyje. Pir
mojo Lietuvos Statuto tekstas 
apima nuo 49 iki 215 p. t. y. viso 
168 rankraščio puslapius. Laik
raštiniame . straipsnyje neįmanu 
vardinti tas abejotinas Adetis, 
kurias radau, lygindamas 1960 
Minsk‘o<'leidinio tekstą' su '.savo 
darytu to rankraščio transkriba
vimu į mūsų laikų rašybą. Toms 
detalėms parodyti turėčiau pa
teikti Minsko leidinio ir Dzia
lynskio rankraščio atitinkamų 
puslapių foto nuotraukas. Tai bū
tų įmanu tik kokio specialybinio 
žurnalo didesniame rašinyje.

Neteigiau, kad rankraščių 
tekstai klaidingi, nors juose ir 
yra skirtingumų. Galima prileis
ti, kad kiekvienas ankstesnis teks
tas yra artesnis originalui. Jau 
prof. Ig. Danilavičius rašė, kad 
iš jam žinomų rankraščių se
niausias yra vadinamas Firlejų 
egz. (surašytas gal apie 1529m.). 
Po jo, kaip dabar manoma, seka 
Zamoiskių (gal apie 1530). To
liau būtų Dzialynskio (gal ąpie 
1540-63) ir vėliausias (po 1566, 
o gal net ir po 1588) Slucko egz. 
Gal kartais tas Firlejų egz. ir 
yra originalas," o prieš jo tekstą 
pateiktas straipsniu antraščių -są
rašas yra schema Pirmojo Lietu
vos Statuto tekstui, bet tai atei
ties studijų klausimas. Aš tik ra
šiau ir rašau, kad ligšioliniai 
Pirmojo Lietuvos Statuto spaus
dintieji tekstai pilni jų įskaitymo 
klaidų.

Užginčydamas mano pageida
vimą skelbti tų rankraščių foto
kopijas, V. Trumpa rašo: “Bet 
kas tokiu tekstu galėtų pasinau
doti?” Originaliu tekstu, visų 
pirma, pasinaudotų mokslinin
kai. Klaidinga manyti, kad svar
biau turėti šių laikų mokslinių 
reikalavimų neatitinkančią, nors 
ir spausdintą, transkripciją, negu 
originalą.

Matyt, jog V. Trumpa mano 
pataisymo “pany chorugovnyje” 
klaidingo vertimo “ponai vėliav- 
nįnkai” į “vėliavinius” ar “vėlia
vų” ponus visai nesuprato.

Pagaliau priekaištas, kad savo 
straipsnyje suklydau, transkri
buodamas žodį “vyvolan”, para- 
šydamaš vieton jo “vylovan”, yra 
paremtas tik nenoru pagalvoti, 
kad tai galėjo būti ir yra tik laik
raščio nepataisytoji spaudos ko
rektūros klaida.

Man Lietuvos Statuto tekstai 
yra mokslinis tekstas, kurį nagri
nėju keliasdešimts metų (ypač

Senojo Gardino vaizdas Jan Jansson (1596-1664), Hlustrorum Urbium (4 vol.)
1657. Nuotr, Gerimanto Peniko

... —" —i——— .... ...

Papildymai „Lietuvos Universitetui'1
Gegužės 13-tosios “Draugo” 

kulūriniame priede skaitėme Br. 
Kviklio informaciją apie atliktą 
didelį darbą: jau išleistas LIE
TUVOS UNIVERSITETAS 1579 
—1803—1922. Redagavo Pr. Če
pėnas. Leidėjas Lietuvių profeso
rių draugija Amerikoje. Chicago, 
1972, XVI-896 psl.

Redaktorius/Kviklys, iškėlęs to 
didžiulio kolektyvinio veikalo 
reikšmę, pastebėjo, kad čia neiš
vengiami kai kurie netikslumai 
ar praleidimai. Knygoje nėra klai
dų atitaisymų, nė papildymų, ką 
dabar teks iš dalies atlikti spau
doje. Čia .rašančiajam, kaip bu
vusiam Technikos-Statybos fakul
tetų personalo nariui, rūpi tuos 
fakultetus liečianti medžiaga. 
Rasta šiek tiek papildomų duo
menų ir rašomajai profesoriaus
S. Kolupailos biografijai, bet iški
lo reikalas kai ką patikslinti ar 
papildyti.

Prof. Kolupailos suorganizuo
tas ir vadovautas Hidrotechnikos 
kabinetas veikė nuo 1925 metų, 
o ,ne nuo 1928 m., kaip rašoma 
“Liet. U-to” psl. 535. Kitoje vie
toje, psl. 527, pažymėta teisingiau, 
kad toji įstaiga jau buvusi suor
ganizuota “iki 1927 metų”. Smul
kesnių duomenų apie visas to lai
ko Technikos fakulteto įstaigas 
galima rasti knygoje “Lietuvos 
universitetas 1922-1927 m.”, iš
leistoje Kaune 1927 m. Keliose 
naujojo veikalo vietose, psl. 284, 
339 ir kitur mėginta suminėti 
profesorius, dalyvavusius tarptau
tiniuose mokslo kongresuose su 
paskaitomis arba stebėtojais. Tuo 
se sąrašuose pasigendame pro
fesoriaus Stasio Dirmanto, kuris 
atstovavo Lietuvos universitetui

Pirmąjį L. St. nuo kokių 1949 
m. veik nuo jo neatsitraukda
mas). Tąi ne romanas ar apysa
ka, bet Lietuvos didelės teisinės 
išminties dokumentas, tad ir jojo 
spausdinamas tekstas bei jo ver
timas, mano įsitikinimu, turi būti 
parengtas kiek galima tiksliau ir 
teisingiau, gi Chicagos leidinio 
leidėjai to nepadarė- Aptardamas 
tą knygą, aš stengiaus liesti vien 
jos vertę Lietuvos teisės istorijos 
mokslo požiūriu, nematydamas 
reikalo nagrinėti jos beletristiniu 
ar jos skoningo išleidimo požiū
riu.

Pabaigoje kažkodėl kitu šrif
tu (V. Trumpa mane kaltina 
“nuskriaudus” ne tiek leidinio 
sudarytojus ir leidėjus, kiek 
Draugo skaitytojus, kurie pasi
skaitę tą mano straipsnį “ko gero 
nebenorės tos vertingos knygos 
skaityti..."”. Pagirtina, kad V. 
Trumpa rūpinasi leidėjų kišeniu- 
mi, kad kuo daugiau to leidinio 
būtų galima išparduoti. Bet čia 
galiu tik V. Trumpai priminti tą 
seną graikų išminčių posakį: 
“Platonas man draugas, bet Tie
sa yra didesnis draugas”.

Pabaltijo Geodezinės komisijos 
konferencijose 1924 m. Helsinky
je ir 1927 m. Rygoje. Nepaminė
tas prof. S. Kolupaila, kuris da
rė mokslinius pranešimus tose ir 
kitose tarptautinėse geodezijos, 
hidrologijos ir energijos konferen
cijose ar kongresuose, iš viso aš
tuoniolika kartų tarp 1924 ir 19- 
39 metų. Dauguma jo paskaitų 
pateko į spausdintus kongresų dar 
bų tomus ir randama biblioteko
se, o kai kas buvo minėta lietu
viškuose leidiniuose.

“'Liet. U-to” 538 psl. suminėti 
keli iškilūs techniškųjų fakultetų 
profesoriai, kuriems buvo suteik
tas mž. daktaro laipsnis už jų 
mokslinių darbų visumą. Jų tar
pe turėjo būti paminėtas ir prof. 
S. Kolupaila, kuriam inž. dr. 
laipsnis buvo Suteiktas Statybos 
fakulteto tarybos kartu su kitais 
1940 m. gruodžio 21 dieną, o ne 
“po 1940 metų”, kaip rašoma 
“L.U.” knygoje. Vardyno psl.869 
prie Kolupailos pavardės akade
miniai ir moksliniai titulai sužy
mėti teisingai. Minėtoji gruodžio 
mėnesio data rasta asmeniškuo
se prof. Kokupailos užrašuose. 
Tais 1940-194'1 mokslo metais jis 
buvo Statybos fakulteto dekanas. 
Iš tų pareigų jis atsistatydino kar
tu su visu universiteto senatu 
1941.VII.10, o ne VI.22, kaip ga
li atrodyti iš psl. 540. Kitoje vie
toje, psl. 223, S. Kolupaila klai
dingai “pakeltas” universiteto 
prorektorium, kuo jis niekad ne
buvo. Buvusiųjų prorektorių pa
vardes galima rasti psl. 246.

Toliau sklaidant didžiojo vei
kalo puslapius, galima ištaisyti 
duomenis apie inž. Leonidą Gim
butą (1892-1932). Pagal p. 534, 
jis tik “talkino” Statybos kated
rai. Iš tikrųjų, tasai ilgametis 
Aukštesn. technikos mokyklos 
mokytojas ir inspektorius, taip 
pat ir Vyt. D. Aukštųjų karinin
kų kursų lektorius buvo pakvies
tas universitetan 1931.III. 1 iš kar
to vyresniuoju asistentu, o ne 
kaip kladingai atžymėta vardy
no psl. 862. Prof. J. Šimoliūno va
dovautoje Statybos katedroje L. 
Gimbutas vedė statybos pratybas, 
ir administravo Statybos kabinetą 
iki mirties I932.X.17.

Knygos pabaigoje atspausdinta 
apie 30 puslapių Lietuvos univer
siteto personalo narių bibliogra
fijos atranka. Įvade paaiškinta, 
kad reikėjo apsiriboti tik moksli
nio pobūdžio darbais. Atrinktojo
je bibliografijoje užsibrėžto stan
darto nelabai teprisilaikyta Kai 
kurių ne techniškųjų mokslų au
torių suregistuoti ir šiaip sau po
puliarūs raštai ir straipsniai pe
riodikoje (pvz., psl. 790, 813). 
Kitur praleista eilė reikšmingų ir 
gana stambių technikos ir archi
tektūros mokslinių darbų, kurių 
suminėsime čia nors šešių auto
rių. Bibliografijoje nerandama 
šių mokslinių darbų:

J.A. Dalinkevičius, Lietuvos 

molių tyrinėjimai, “Technika” 
Nr. 6, 1930. 32 psl. L. Gimbutas, 
Žemės masės pusiausvyra mate
matinės tamprumo teorijos švie
soje. “Technika” Nr. 7, 1933 
58 psl. M. Songaila, V. D.
U. . Fizikos - Chemijos institu
tas, t.p., 52 psl. K. Vasiliauskas, 
Potencialinės energijos diagramos 
sijų skaičiuotėje, “Technika” Nr. 
6, 54 psk ir Infliuentės ir jų fik- 
tyviniai krūviai, “Technika” Nr. 
10, 1939, 179 psl. M. Vorobjovas, 
Vilniaus menas, Spaudos Fondo 
leid. 1940, 71 psl., 80 iliustr. Vi- 
.si tie darbai buvo spausdinti Kau
ne. S. Kolupailos spausdintų dar
bų atranka iŠ nepriklausomybės 
metų atrodo pakankama, bet jo 
1947-1961 metų laikotarpis gero
kai sumenkintas. Duota pora ant
raeilės reikšmės 1953-1954 metų 
straipsniai, o nepaminėta bent 5 
mokslinių darbų atspaudai iš pro- 
fesinių“Proceedings...” ir “Trans- 
actions...” 1953-1960 metų. Tų 
darbų pavadinimai randami L.K.
M.A Metraščio IV tome, Roma 
1968 m. Kitų autorių darbų sve
timomis kalbomis yra nemažai 
suregistruota.

Be abejo, sulauksime išsames
nių “Lietuvos Universiteto” re
cenzijų ir kitų fakultetų persona
lo narių pastabų, kurios papildys 
šį kapitalinį mūsų kultūros isto-

akel, Chicago Taupymo ir J 

prezidentė, ir direktoriai sveikina “DRAUGĄ 

sukaktuvėmis.

Bendrovės 

iimts metų

Paveiksle iš kairės į dešinę stovi: Margaret Littlefield, direktorius ir iždininkės pa
dėjėjas Al. Kueltzo, direktorius dr. Raymond Bartz, direktorius Charles Beaeham, prezi
dentė Philomena D. Pakel, viceprezidentas ir direktorius W. B. Sebastian, direktorius Stan-

I 
ley Balzekas, Jr., ir viceprezidentas ir direktorius John E. Pakel.

LIETUVOS PILYS. Lietuvos 
mokslų akaderrfąa — Istorijos insti
tutas. Išleido ‘Minties” leidykla Vil
niuje 19711 m. Rašo: J. Jurginis, M. 
Jučas, A. Tautavičius, R. Batūra, E. 
Budreika, B. Krūminis. S. Mikulio- 
nis. K. Mekas, S. Pinkus. Aprašomos 
Vilniaus, Trakų, Kauno, Medin nkų. 
Raudonės, Panemunės, Raudondva
rio, Liškiavos, Biržų ir Klaipėdos pi
lys. Veikalas iliustruotas spalvoto
mis nuotraukomis, planais, brėžiniais. 
Knyga didelio formato, per 300 psl

•

Neseniai išleista knyga, Lietu
vos pilys (Vilnius, Mintis, 19- 
71), yra ne tik kruopščiai pa
ruošta mūsų praeities mokslinė 
studija, bet ir kuklus ženklas pa
stangų Lietuvos istoriją atkurti, 
naudojantis moderniausiom tyri
nėjimų priemonėm. Neturint 
savo rašto (rašytinių lietuviškų 
dokumentų), Lietuvos pilys aiš
kiausiai ir-kalbą apie tą seną pra
eitį, kurią romantikai aprašė le
gendomis ir kurią dabar yra ban
doma atstatyti istorinės tiesos 
šviesoje. Nelengvas ir pavojingas 
tai darbas, nes daug kas turi bū
ti paremta hipotezėm, spėlioji
mais, nejučiomis tampančiais 
moksline išvada iki tol, kol kas 
nors įrodo atvirkščiai. O nedaug 
tu čia įrodysi, kai mūsų istorijos 
šaltiniai didžiąja dalimi svetimų
jų rankose." Gi vokiečių, gudų 
ir lenkų rašytos kronikos, kiek
viena savaip išverčia “tiesą” savo 
naudai.

Kaip ten bebūtų, tokios istori
nės ir archeologinės knygos, kaip 
čia minimos Lietuvos pilys, vis 
daugiau atskleis ne tik tuos pa
minklus ir jų liekanas, bet ir visą 
mūsų istorinę raidą, kuri vers per
žiūrėti seniai pasenusius Lietuvos 
istorijos vadovėlius (gaila, kad I- 
vinskio mirtis neleido jam baigti 
naujos mūsų istorijos, pagrįstos 
visais ijo ir kitų atkastais doku-; 
mentais).

Įdomu pastebėti, kad ir Lietu
voje vyksta savos rūšies revoliu
cija, bet ne į ateitį (kuri sunkiai 
pramatoma), bet į praeitį- Iš tos

rijos veikalą. Redaktoriui, auto
riams ir leidėjams priklauso di
delė padėka.

Jurgis Gimbutas 

[ praeities (garbingos ir žeminan- 
i čios) semiamasi tautos sąmonin- 
I gurno gal net didesne aistra negu 
■ bet kada. Atrodo, lyg būtų nori
ma atkurti senuosius pagonių die- 

1 vus ir jų paunksmėje grąžinti tau- 
į tai identitetą ir išdidumą, praras
tą Liublino Unijos pažeminime 
ir kituose praeities neganduose.

Vilniaus Istorijos instituto dar
bai liudija, kaip kruopščiai yra 

. imtasi atstatyti mūsų praeitį, pa
remtą ne legendomis, bet istori
niais faktais, kurių daugiausia y- 

i ra išlikę paminklų skeveldrose. 
Vieni iš tų paminklų ir yra mū- 

j sų pilys, kurių “pažinimas at
skleidžiąs kūrybinę tautos dva
sią” , rašo J. Jurginis, šio veikalo 
atsakingasis redaktorius- Reikia 
sutikti su autoriaus teze, kad “is
torija — tai nę gerų ar blogų pa
vyzdžių rinkinys, o vienintelis ke
lias dabarčiai pažinti” (7 psl,). 
Tai tikslus ir subtilus pateisini
mas veikalo išleidimo. Negali
ma autoriams (10) prikišti ne
rimtumo savo medžiagos išdėsty
me, nei lengvapėdiškų mokslinių 
išvadų. Nėra net privalomos pro
pagandos aparato, nei ideologi
nių priekabų.

Jeigu ką galima būtų šiam vei
kalui prikišti, tai paskirties neaiš
kumą. Kam jis skiriamas? Ar mo
kyklai? Ar bendrai publikai? Ar 
mokslininkams? Kadangi veika
las, atrodo, skirtas visiems, auto
riai bando būti aiškūs, vadovėliš- 
ki, kad visa liaudis suprastų, nors 
tektų paabejoti, ar iš tikrųjų jau 
ta liaudis tokias knygas skaito. Iš 
15,000 egzempliorių būtų įdomu 
sužinoti, kiek jų tikrai pasiekė Lie 
tuvos gyventojus .Net “Literatū
ra ir Menas” neseniai skundėsi, 
jog daug tik neseniai išleistų kny
gų negalima gauti (ten buvo ra
šoma apie Po boroko skliautais 
ir Lietuvos Tapyba XVI-XVIII).

Dar vieną ir paskutinį prie
kaištą šiai studijai galėtume mes
ti — bibliografijos stoką. Nors 
kiekvienas autorius pateikia savo 
šaltinius labai kruopščiai, tačiau 
trūksta vieno bendro alfabetinio 
bibliografijos surašymo, lygiai 
taip Jcaip trūksta ir smulkaus in
dekso. Abu trūkumai padaro šią

(Nukelta į 7 pusi.)
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Tikriausiai nėra kitu lietuvių 

išeivių gyvenviečių su taip ryš
kia moterų energija, kaip Los 
Angeles ir Santa Monica. Nežiū
rint didingo Pacifiko artumo ir 
įvairių Kalifornijos pramogų, mo
terys visuomet suranda laiko li
tuanistinei kultūrai. Todėl ne
nuostabu, jei parengimų metu jos 
atlieka visų vakaro programų, te- 
leisdamos vyrams tik užkulisyje 
groti akordeonu, rūpintis šviesų 
bei garsų technika ir patarnauti 
prie baro.

Gegužės 13 d. Lietuvių fondo 
jubiliejiniame baliuje, kaip dera, 
sceną užvaldė “Išlaisvintų mote
rų” kolektyvas: J. Cekanauskie- 
nė, Z.Češnaitė-Hardwick, B.Dab- 
šienė, E. Dovydaitienė, R. Aukšt- 
kailnytė-Kungienė, O. Deveikie
nė, R. Urbanienė ir uoli vadovė
D. Mackialienė. Moterys suvaidi
no linksmą, spalvingą montažą 
“Trylika naktų pižamoj”.

Kas montažo autorius, progra
moje nepasakyta. Pažymėta, kad 
muzika — Onos Metrikienės ir 
VI. Gylio. Montažas gana gyvai 
suregztas, pavyzdingai surepetuo
tas. Sklandžiai pinasi melodingas 
estradinės dainelės, gracingi pa
sivaikščiojimai, konjako taurelių 
kilstelėjimai. O gausiausiai lieja
si anekdotinės apkalbos (pletkai) 
apie vyrus, pažįstamus, pižamas 
ir šiaip aktualijas,-neužmirštant 
Lietuvių fondo šulo poeto Bern. 
Brazdžionio. Moterys pasikalba, 
pasikalba, tada padainuoja, vėl 
pasikalba, vėl padainuoja, dailiai 
pasisukalioja scenoje, po to vėl 
šnekasi, vėl dainuoja.. Jei taip 
elgtųsi vyrai, būtų skandalas, bet 
gražioms moterims viskas tin
ka.

Ypatingai pavyko darniai lipš
nus ir sodrus dainavimas. Okte
tą gi sudarė penkios ar šešios so
listės ir kelios gražiabalsės akto
rės. Jos dainavo apie greitai bė
gantį laiką, apie pirmąsias ži
buokles, mamą, auksinius lapus, 
apie saulėtekį, taip pat apie vy
ro kukavinę pypkę, su refrenu — 
oi, tai dūmas, tai gardumas, tai 
stipri taboka... Pats dainavimo 
būdas išradingas — su kilniais 

žvilgsniais tai dešinėn, tai kai
rėn, truputį ištiesus kaklą, kad 
būtų romantiškiau. Tarsi giedan
čios gulbės, kaip išsireiškė vienas 
susijaudinęs svečias.

Deklamuodamos išmaningas 
replikas, moterys nuoširdžiai mo
sikavo rankomis, ypač dešinėmis, 
tuo gyvindamos pokalbį. Juk 
šiaip montažai niekad nepasižy
mi organiška gyvybe. Su sceni
niu formatu, kai išsirikiavus sė
dima, stovima, paraduojama, bet 
daugiausia statiškai šnekama, iš
laikyti klausytojų dėmesį galima 
ne ilgiau kaip tris ketvirtadalius 
valandos. Montažo nenaudai vis
kas užsitęsė ilgėliau. Pižaminė 
apranga (šilkinė tekstilė) galėjo 
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kokiu nors būdu, vaidinimui įpu
sėjus, pasikeisti į ką nors kitką. 
Čia jau nioterų paslaptis, kaip tas 
kitkas turėjo atrodyti. Jos gi eks
pertės aprangos estetikoje. Tiktai 
sunku įsivaizduoti, kaip vienu-a- 
kimoju atviroje scenoje galima 
nusimesti naktinį apdarą ir užsi
vilkti rimtesnį rūbą? Gal užgesi
nus šviesas ir mušant gongą? 
Montažo pabaiga, kai užgeso švie
sos ir pasigirdo šeimyninių kau
tynių garsai, buvo tikrai efektin
ga.

Negražu kabintis prie teksto. 
Kiekvieną kartą, paminėjus kon
krečią situaciją ar pavardę, pub
lika juokėsi ir šiltai plojo. Ta
čiau pasitaikė daug nejuokingo', 
nereikalingo kalbėjimo, pavyz
džiui, apie tas žvakes ir pižamas. 
Montažo kondensuotumas pra
verstų. Beveik kiekvienas sakinys 
turi kėlti juoką.

Druska!? Aišku, jos 'buvo ir bus, 
nes be šio mineralo žmonija ne
ištvertų, juo labiau mūsų sceno
je. Išlaisvintos moterys, nebūtų 
išlaisvintos ir pažangios, jei ne
vartotų sūresnių detalių savo 
saldžiam menui sustiprinti. Au
ditorijoje niekas dėl to nesijaudi
no ir niekam iš rankų stiklinė 
neiškrito. Prie pat scenos sėdėjo 
labai rimto kalibro svečiai, bet ir 
tie nepyko, tik atlaidžiai, išmin-I 
tingai šypsojosi. Taurūs filosofai, i

Sumina summarum, viskas išė
jo gerai. Tik reikėjo išvengti nu
dėvėto anekdoto apie mėsą su 
kirmėlėmis, dar pažymint, kaip 
jos atrodžiusios — kaip galas pirš
to, lašininės. Tai, mielos ponios, 
gryna zoologija, tarta ne laiku ir 
ne vietoje. Vokiečių okupacijos 
metu, kai stigo maisto, studentai 
valgyklose stengdavosi savo bir 
čiulius atbaidyti nuo kortelinio 
davinio (kad patiems daugiau 
liktų) visokiais makabriškais a- 
nekdotais. Bet dabar Amerikoje, 
Lietuvių fondo baliuje, šalia ska
niausiais valgiais apkrauto stalo? 
Kodėl? Karum? Porųuoi?

Ir komiškus dalykus pasako
jant, kai kada galima prašauti 
pro šalį i ratsidurti pavojuje. Vie
nas labai senas filosofas patarė: 
Apsvarstyk kelis kartus tai, ką no
ri pasakyti, juo labiau, kai trokš
ti pasakyti tai, ką galvoji. Bėda 
tik, kad moterys patarimų ne
klauso.

Pr. Visvydas
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SVEIKINAME
DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”
60 mėty Jubiliejaus proga — 

Ištverk ilgai, ilgai.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KUNIGAI * 
IR PARAPIJIEČIAI

Rodos neturėtų kilti abejonių, 
kad literatūrinės kalbos normų 
paisyti bent stengtis turėtų net 
ir išeiviškoje peridinėje spaud- 
doje rašantieji- Vis dėlto tai nėra 
jau taip labai lengva ir paprasta, 
nes dabartinėje lietuvių raštijoje 
ne visose srityse priimamos vie
nodos normos Lietuvoje ir užsie
niuose, o — būkime atviri! — 
kaip tik svetur kiekvienas rašo 
taip, kaip išmano; apie tas nor
mas nė gaivos nekvaišindamas.

Bene didžiausia mišrainė įsiga
lėjo svetimžodžių ir ypač svetim
vardžių rašyboje. Lietuvoje šiuo 
metu priimta norma, kad sveti
mi vardai, pavardės ir pavadi
nimai rašomi tariamai fonetiš
kai. Tad Lietuvos spaudos skilty
se dažnai ir linksniuojami viso
kie paslaptingi Gugai -bei Hitai 
(iššifravus: Hugo ir Heath). Kai 
dabartinių metu daugumas in
formacijos šaltinių Lietuvoje pa
siekiami tik rusų kalba, kuri juk 
ne lotynų alfabetu rašoma, gal 
praktiškai ir neišvengiama sve
timvardžių rašyboje tenkintis 
“fonetiška” transkripcija.

Šiandieną bene tik lietuviai ir 
latviai iš visų lotynišką alfabetą 
vartojančių tautų savo kraštuose 
laikosi fonetinės transkripcijos 
svetimvardžių rašyboje. Vakarų 
pasaulyje lotynišką alfabetą var
tojančiuose kraštuose yra įsi pi lie
tinusi kitokia vartosena. Pagal 
tam tikras transkripcijos taisyk
les fonetiškai perrašomi svetim- 
vardžiai tik tų kalbų, kurios ne
rašomos lotynų alfabetu. O lo
tynų alfabetu rašomų kalbų žo
džiai paprastai rašomi taip, kaip

Sveikiname dienraštį “Draugę” švenčiantį
60 metų jubiliejų Chicagoje.

ROOSEVELT FURNITURE 
BENDROVĖ 

2310 W. Rrosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
ROOSEVELT FURNITURE BENDROVĖS DIREKTORIAI: 

Mrs. Nellie Bertulis ir Leonard Blatz

---------------------------------------------------------------------------------------

Sveikiname “Draugę” 60 metų jubiliejaus 
Proga ir linkime sėkmingai darbuotis ir 
informuoti lietuvius visame pasaulyje.

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS 

4359 S. Campbell Avė., Chicago, III. - BI 7-9475

NĮ ........................... .................. ...........

originalioje versijoje. Tad ir vo
kiečiai, pavyzdžiui, nerašo 
Tschoertschil arba Maentsches- 
ter, bet Churchill ir Manchester.

Užsienio lietuvių raštijoje pa
prastai stengiamasi laikytis Va
karų pasaulyje įsipilietinusios 
vartosenos, tačiau nuoseklumu 
pasigirti toli gražu negalime. Be
ne linksmiausių tokių nenuosek
lumų išeivijos spaudoje užtiksi
me tada, kada tenka linksniuoti 
svetimvardžius kalbų, kurios ne
vartoja lotynų alfabeto. Tokiais 
atvejais rašyba labai dažnai pri
klauso nuo to, kokia yra rašėjo 
gyvenamojo krašto kalba. Saky
sim, Vokietijos lietuvis rašyda
vo “Chruschtschow”, Amerikos 
arba Anglijos lietuvis jau “Khru- 
shchev” ir panašiai. O tokiais 
atvejais transkribuoti juk turėtu
me pagal lietuvių kalbos foneti
nius dėsnius, šiuo atveju, bū
tent, “Chruščiov”. Šiuo metu, kai 
spaudoje taip daug rašoma apie 
įvykius Kinijoje, Rusijoje, Ara
buose, Indijoje, išeivijos spaudos 
skiltys mirgėte mirga tokiais keis
tais raidžių deriniais, kaip “sh”, 
“ch”, net “tsch” arba “shęh”. 
Kinietišką, rusišką arba arabiš
ką pavadinimą ar pavardę rašy
ti vokiškai, prancūziškai arba 
angliškai nėra nei rimta, nei 
nuoseklu, o mūsų redakcijos, 
deja, labai dažnai savo bendra
darbių rašybos nesuvienodina.

Išeivijos spaudoje nuoseklūs 
nesame rašyboje nė svetimvar
džių tų kalbų, kurios vartoja lo
tynų alfabetą. Enciklopedinių 
duomenų įdomų rinkinį, apie 
tai rašydamas, štai, pateikė ię

Juozas Vaitkūnas Draugo kultūri 
nio priedo gegužės 6 d. laidoje. 
Jis labai teisingai nurodė, kad 

j svetimvardžių rašybos normos 
pažįsta visą eilę išimčių, kurios 
susidarė dėl įvairių istorinių ir j 
tradicinių priežasčių. J. Vaitkų-! 
no pateiktų pavyzdžių skaičių ga
lėtume gerokai padidinti. Štai, 
vokiečių “Muenchen” “Koeln” 

i anglai vadina “Munich”, “Co- 
logn”. Italų “Milano” vokiečiai 
vadina “Mailand”, lietuvių 
“Klaipėdą” . — “Memel”. Visos 
kultūrinės tautos tokių svetim
vardžių rašybos išimčių turi ir, 
žinoma, turės. Turime jų ir mes. 
Iš rusų kalbos pas mus atėjusį 
“Paryžių” kadaise juk buvo ban- į 
dyta pakeisti “Parisu”, bet įsipi-1 
lietinusi vartosena buvo per stip
ri...

Betgi kokiu istoriniu arba tra
diciniu pagrindu remdamiesi da-j 
bar kartais rašome “Čikaga”,] 
“Sidnis”, “Filadelfija”, “Morea-I^ 
lis”? Vien tik tai „ kad anuose 
miestuose gyvena didesnis lietu
vių skaičius ir išeiviai šnekamo
joje kalboje taip tuos miestus va
dina, vis dėlto dar nesudaro pa
kankamo nei istorinio, nei tradi
cinio pagrindo pereiti prie fone
tinės rašybos normų. Kas gi ta
da nustatys, kokius svetimvar- 
džius rašyti genetiškai, kokius fo
netiškai? Nejaugi fonetiškai rašy
sime visas tas vietoves pasaulyje, 

kuriose gyvena lietuvių? Va, 
Australijos dykumų pačiame vi
dury yra miesčiokas Alice 
Springs, kuriame įgyvena berods 
trejetas lietuvių. Tad tą miestelį 
jau turėtume vadinti “Elis 
Springs”? O kas gi sutikrins kiek 

I kur lietuvių gyvena?
Jau nepriklausomojoje Lietu

voje buvo nusistovėjusios Šio
kios tokios normos, kaip rašyti 
svetimus geografinius pavadini
mus. Valstybių ir sostinių pava
dinimai buvo rašomi fonetiškai, 
o kiti — genetiškai, sekant origi
nalo rašybą. Išimtys buvo daro
mos ne lotynų alfabetą varto
jančių kraštų atžvilgiu ir jau ei
lę metų istoriškai ir tradiciškai 
įsipiiietinusiems pavadinimams, 
pvz. “Karaliaučius” (Koenigs- 

, berg). Vadinasi: “Vašingto- 
I nas”, “Otava”, “Kanbera”, “Ber
lynas”, “Briuselis”, bet “New 
Yorkas”, “Winnipegas”, “Mel- 
bournas”, pagaliau ir “Chica- 
ga”...

Nejaugi mes, svetur gyvenda
mi, ką nors gudresnio sugalvosi- 

' me? Priimdami jau seniai įsipi- 
lietinusias istorines išimtis (“Flo
rencija”, “Krokuva”, “Ženeva” 
ir pan.), gal verčiau neatsisaky
kime jau daugiau kaip prieš 30 
metų laikraštinėje spaudoje pra-

(Nukelta į 7 pusi.)

Sveikiname DRAUGĄ, jo leidėjus 
ir redaktorius minint Draugo Chi- 
cagon persikėlimo 60 metų sukaktį.

Linkime geriausios sėkmės, ryžto 
ir ištvermes budint lietuviškojo žodžio 
sargyboje.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 

CHICAGOS SAMBŪ'RIS

Sveikiname dienr. “DRAUGĄ” 60 metų 
jubiliejaus pUoga ir linkime gyvuoti dar ilgus 
metus.

ANTANAS ir ALDONA GUŽAUSKAI 
Chicago, lllinois

Sveikinu Draugą 60 metų jubiliejaus proga ir linkiu 
dar sulaukti daugiau jubiliejų tarnaujant viso pasaulio lie
tuviams. Jonas Miglinas

%--------------------- -------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

MIGLINAS TV
2346 W. 69tį Street, Chicago, lllinois — Tel 776-1466

Spalvoti ir paprasti T V aparatai, Radijai ir stereo. 
Pardavimas ir taisymas.

PER ANNUM PER ANNUM

PAID QUARTERLY

ON CERTIFICATES 
0F S5000.00 0R MORE

Two Year Maturity

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ?

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President
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• Mykolas Vaitkus, MILŽI
NŲ RUNGTYNĖSE. 1940-1914. 
Atsiminimai. VIII tomas. Nidos 
klubo leidinys Nr. 85, 1972 m. 
Leidinys 203 psl., kaina $3.00 
minkštais viršeliais, $4.00 —i 
kietais viršeliais, gaunamas ir 
“Drauge”.

i
Vargu ar kuris kitas mūsų li

teratūros ir aplamai mūsų kul
tūros žmogus yra taip įdomiai, 
spalvingai ir vaizdžiai aprašęs 
viso savo gyvenimo atsimini
mus kaip Mykolas Vaitkus. Vi
sa tai rašytojas yra padaręs gi
liu įžvalgumu, liečiant įvykius 
ir žmones. Ir štai tų didžiai li
teratūrine ir istorine prasme 
vertingų atsiminimų jau išėjo 
aštuntasis tomas, šį kartą auto 
rius liečia netolimus, daugelio 
dar atsimenamus įvykius 1940- 
1944 metais Lietuvoje. Žinoma, 
pastarajame tome įdomiausi 
yra paties Mykolo Vaitkaus per 
gyvenimai bei įvykių maišatyje 
sutiktų žmonių portretai ir si
tuacijos. Mažiau įdomūs yra tie 
puslapiai, kuriuose autorius ap
rašo anuometines frontų ir tarp
tautinės politikos situacijas ir 
pan.. Visa tai daugelis skaityto
jų patys žino arba gali rasti 
daugelyje kitų leidinių, šiam 
aštuntajam atsiminimų tomui 
būtų buvę daug geriau, jeigu 

autoriaus dėmesys būtų aštriau 
kritęs į artimesnę ir siauresnę 
aplinką, kuri skaitytojui tikrai 
daug kur iššoktų kaip tikra 
naujiena. Tačiau aplamai, ir šis 
M. Vaitkaus atsiminimų tomas 
skaitytoją pagaus, ir daugelyje 
vietų bus jaučiamas tikras ma
lonumas tokią knygą skaityti.

^Vytautas Alantas, AMŽI
NASIS LIETUVIS. Romanas. 
Pirmoji knyga. Nidos klubo lei
dinys. Nr. 84, 1972 m. Leidinys 
412 psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00, gau
namas ir "Drauge’’.

Tai romanas iš mūsų pačių 
kūrimosi ir gyvenimo metų 
Šiandieninėje Amerikoje. Ro
manų ir novelių apie tai išeivi
jos literatūroje jau yra gana 
apsčiai prirašyta. Yra jų pusė
tinai neblogų, dar daugiau vidu
tinių arba net ir visai prastų, i 
Tema, atrodo, yra' įdomi ir pla
ti : inteligento pasidarymas juo
dadarbiu, žmonių perkėlimas ir 
prigydymas visai kitoniškame 
podirvyje ir kitokios kultūros 
aplinkoje, jaunosios, čia bręs
tančios, ir senosios kartos san
tykiai, psichologinė žmogaus si
tuacija ir lūžiai primestose nau
jose sąlygose — visa tai talen
tingai plunksnai turėtų būti ne
paprastai įdomios ir dėkingos 
temos. Ar njūsų rašytojai jas j 
išnaudojo? Ar šios temos yra 
išsemtos ligi dugno? Vargu. Tai 
rodo ir nau jas šios temos roma
nas, čia minimas Vytauto Alan
to "Amžinasis lietuvis”. Ar vei 
kalas yra išeivijos lietuvių lite
ratūroje žingsnis pirmyn, sunku 
dar šiandien pasakyti, kada ro- j 
mano yra išėjusi tik pirmoji da- i 
lis. Tiek tėra aišku, kad romą-, 
nas savo puslapių apimtimi bus i 
vienas iš stambiausių mūsų be
letristikoje. Lauksime antros jo 
dalies. Tada (jeigu jau bus ro
mano pabaiga), bus galima 
brėžti tikresnius ir konkretes-

• LITUANISTIKOS INSTI
TUTO 1911 METŲ SUVAŽIA
VIMO DARBAI. Proceedings 
of the Institute cf Lithuanian 
Studies, 1971. Spaudai paruošė 
Tomas Remeikis, St. Joseph’s 
College (East Chicago, Ind.). 
Išleido Lituanistikos institutas, 
Chicago, III. 1971. Leidinys 280 
psl., kaina nepažymėta. Copy- 
right The Institute of Lithua
nian Studies, Ine., 6549 S. Alba- 
ny Avė., Chicago, UI. 60629.

Kaip leidinio pratarmėje Li
tuanistikos instituto pirm. dr. 
V. Maciūnas sako: “šiame leidi
nyje skelbiami moksliniai pra
nešimai, skaityti Lituanistikos 
instituto trečiajame suvažiavi
me, kuris įvyko Chicagoje 1971 
m. gegužės mėn. 29-31 d. d. Pra
nešimų, kurie tada dėl laiko 
stokos buvo sutrumpinti, dabar 
spausdinami pilni tekstai. Suva
žiavimo metu buvo ir simpoziu
mas ‘Išeivijos kultūrinės politi
kos problemos ir kryptys’, kurį 
surengė ir savarankiškai tvarkė 
JAV Lietuvių bendruomenės 
centro valdyba, šio simpoziumo 
paskaitos ir diskusijos jau buvo 
skelbtos periodinėje spaudoje ir 
čia nebekartojamos. Taip pat 
nespausdinamos diskusijos apie 
‘Lietuviškas aspiracijas archi
tektūroje’ ir dail. Antano Tamo
šaičio iliustruota paskaita ‘Lie
tuvių tautiniai drabužiai’. 
Spausdinamieji pranešimai kal
bos atžvilgiu peržiūrėti Leono 
Dambriūno.

“Lituanistikos institutas dė
kingas Iždo tarybai, susidedan
čiai iš J. Dainausko, P. Gaučio, 
K. A. Girvilo, J. Kasakaičio, J. 
Račkausko, dr. T. Remeikio ir 
Alicijos Rūgytės už parūpinimą 
lėšų suvažiavimo surengimui bei 
šių darbų išleidimui.

“Lituanistikos institutas tiki
si, kad šis suvažiavimo darbų 
leidinys bus naudingas įnašas 
lietuvių išeivijos lituanistikom”

Iš tikrųjų leidinys ne tik bus, 
bet jau ir yra ne tik naudingas, 
bet tiesiog išskirtinis įnašas iš
eivijos lituanistikom Visa kny
ga yra parengta be priekaištų: 
darbas atliktas labai atidžiai; 
kalba išlyginta, tiksli; rūpestin
gai parengtos visų paskaitų san
traukos dar ir anglų kalba. Ša
lia Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos leidžiamų Metraščių 
ir Akademijos Suvažiavimo dar
bų šie Lituanistikos instituto 
Suvažiavimo darbai rikiuojasi j 
tuos mūsų, išeivijos lituanisti
nius lobius, kurie turi neabejo
tinos išliekamosios vertės ir ku
rių pasirodymus reikia visokio
mis priemonėmis, nesigailint ir 
mūsų finansinių fondų išteklių, 
primvgtinai skatinti bei remti. 
Jei Katalikų mokslo akademi
jos Suvažiavimo darbuos ir Met- 
raščiuos ne kartą pasigedome 
dėmesio mūsų grožinei išeivijos 
literatūrai, tai šiame Lituanisti
kos instituto leidinyje literatū
ros studijoms gerai ir neatkiš- 
tinai atstovauja Jurgio Blekai- 
čio Ir dr. Ilonos Gražytės 
straipsniai.

O štai visas šio neeilinio lei
dinio turinys: Jonas Dainaus- 
kas “Įrodymų teisė Lietuvos 
statute”; Romas Misiūnas “Sve

DRAUGAI; — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Alb.nas Elskus Nuo uolų (aliejus)
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kijos padalinimų atžvilgiu”; į 
Jonas Puzinas “Lietuvių kilmė 
ir jū gyvenamieji plotai naujau
sių tyrinėjimų šviesoje; Jonas 
Račkauskas “Edukacinės komi
sijos nurodymai parapijų mo
kykloms (1774)”; Leonas Saba
liūnas “Lietuvos socialdemo
kratija ir tautinis klausimas 
1893-1904”; Julius Slavėnas 
“Stressemann and Lithuania in 
the nineteen tvventies”; Gordon 
B. Ford, Jr. “Some Remarks 
about Simon Vaišnoras’ žem 
čiūga Teologiška oi' Margarita 
Teologica, Theological Pearl of 
the Year 1600; Gordon B. Ford, 
Jr. “Some Remarks about Jonas 
Kruopas’ 1947 edition of Marty
nas Mažvydas Cathechism. of 
1547”; William R. Schmalstieg 
“Profesoriaus Jono Kazlausko 
įnašas į baltų kalbotyrą”; Pia
nas Skardžius “Etimologinio 
lietuvių kalbos žodyno proble
mos”; Jurgis Blekaitis “Henri
ko Radausko poezija”; Ilona 
Gražytė “Herojus lietuvių pro
zoje”; Vytautas Bagdanavičius 
“Lietuviško koplytstulpio gene
zės klausimu”; Zenonas Reka
šius “Gyventojų kaita Lietuvo
je 1940-1970”; Tomas Remeikis 
“Preliminary Results and Pro- 
spects of Contiolled Urbaniza- 
tion in Lithuania”; Viktoras Gi
džiūnas, OFM “Lietuvos istori
jos šaltiniai Vatikano archyve”; 
Alfonsas šešplaukis “Lituanika 
Europos bibliotekose”; Vincas 
Maciūnas “Lituanistikos insti
tutas ir jo veiklos gairės”; Leo
nardas Dambriūnas “JAV kal
bininkų lituanistų darbų apžval
ga”; Juozas Jakštas “Lietuvos 
istorikų darbai Vakarų pasau
lyje”; Vytautas S. Vardys “Bal
tijos valstybių studijos Vaka
ruose: padėtis ir perspektyvos”.

čius romano vertinimus. dijos politika Lietuvon — Len-

VI. Jakubėno mokinių 
rečitalyje bus atliktas
E. Griego fortepijono ' 

koncertas

Vlado Jakubėno fortepijono 
studijoje, Chicagoje, tebesimoko 
apie 30 mokinių; jų dauguma 
dalyvaus rečitalyje, kuris įvyks 
penktadienį, birželio mėn. 9d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Studentų tarpe yra daug gana 
pažengusių. Įdomu, kad kai ku
rie jauni pianistai, pradėję uni
versiteto studijas, nors ir nepasi-' 
ryžta pilnai pasišvęsti muzikai, j 
bet vis dėlto randa laiko ir ener
gijos tęsti muzikos pamokas, su
gebėdami atlikti net virtuozinio 
lygio koncertinius kūrinius. Šių į 
metų rečitalyje iš tokių tarpo da-I 
'lyvaus Kazys Martinkus, Jūratėj 
Lauciūtė ir Vida Galėnaitė, kuri 
skambins E Griego piano kon
certą A-min, mokytojui VI. Ja- 
kubėnui antru fortepijonu atlie- 
kant orkestro partiją.
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SVEIKINAME
DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ” 

švenčiantį 60 metų jubiliejų Chicagoje
- ir -

linkime jam sulaukti dar 
daug jubiliejų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
25Q1 W. 69th St., Chicago, III. 60629

WA 5-2737Tel.
_ %

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 
Tel. — 254-3320

V. VALANTINAS, Savininkas

Sveikiname “Draugę” švenčiantį 60 metų 
jubiliejų Chicagoje ir linkime jam sėkmės.

MARQUETTE FOODS
2943 W. 7lst St., Chicago, lllinois S0629 
VIKTORAS ir EUGENIJA BAČINSKAI, sav.

Rasta schizofrenirs 
priežastis?

Wayne universiteto Detroite | RI R B T II V *, 
psichiatrijos prof. J.C. Gottlieb 4612 S. Pauli.ua St. 
ir biochemijos prof. Ch. E. For- 
hman atra'do, kad enzimų trūku
mas schizofrenikų smegenyse su
trikdo smegenų metabolizmą, 
kas būna priežastimi nenorma* 
lauš chemikalų gaminimo sme
genyse ir kas atneša protinio su
trikimo padarinius.'

LIETUVIO BATŲ TAISYMO

(Town of Lake)
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 

ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai vak. Ki
tas d;enas nuo 9 rvto iki 6 vai. vak.
Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 

Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 
Tel. — YArds 7-9107

SOOSkVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

‘tanutact-itrers

Kankoiiils ispiauatyti pa^emsi^ 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai metai' 
aplieti rėmai
2400 So., Oakley Avė.. Chicag.

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

t » «^OT0 
SUPPLY

iK MĖGĖJAMS

’ >aug sutaupysit, pirkdami čia 
amų filmų foto aparatus bei 

)ų reikmenis Pasinaudokite pa- 
•ogpu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 

i Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atidarą pirmad 
Ir ketvirtad vakarais iki 9 vai.

VVAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machines 

Checkwritera
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef, PRospect 6-8998

DEŠIMTMETIS LF išleido dviejų spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00 
už ketinius lapus (144 lipinukai).

Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui 
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago, Di. 60629, tel. (321) 
925-6897.

5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 j

Naudokitės proga-skriskite papiginta kaina 
į Lietuj rudenį ir žiem$

Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu
ras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta 
sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK SPALIO MĖN. 2 d. — 15 dienų kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 -I- tax
11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21 d. — 14 dienų kelionė 

i§ New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax
II dienų Lietuvoje

‘Totai tour prices are subject to airline agreement and government 
approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Westem Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.

Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame infor
macijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų 
bilietus ir reikalingas vizas.

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS
Tai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pagerbti istorinės 

Lietuvos valstybės įkūrėją, KARALIŲ ■ MINDAUGĄ, minint atkurtosios 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų sukaktį.

Medalis išleistas Lietuvių Fondo dešimtmečio — 1972 metais.
Medalio projektas ir gipso modelis skulptoriaus — Vytauto Kašubos 

darbas.
Medalį kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir Lietuvos 3-jų 

Prezidentų medalį 1068 m.

Medalio nuotrauka padidinto mastelio

Medalis pagamintas iš sidabro. Skersmuo natūralaus dydžio 39 mm. 
Užsakyta tik 1000 vienetų.

Parduodama medalio kaina $12.50. Su reprezentacine dėžute — $15.00. 
Pašto išlaidoms pridėti 50* c.

I 
Užsakymus su čekiu, Lithuanian Foundation vardu, siųsti LF adresu: 

2422 VVest Marąuette Rd., Chicago, 01. 60629.

1

Mokamai už dvieju Me- 
»u ( ertificatu sąskaita* 

Minimum <5,000.00
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO 

Dividendai mokami sausio ir

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATI 0 N

B. R. PTETKJEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Naujos aukštai cuvi 
(lenda* mokama* už 
Invt^TBvInio įskaita*

NUOŠlMCniS NITO 1 D 
liepos mėn 31 d

PIRMAI! ir KETVIRTAD........... S v. r. liti S v. v.
VALANDOS ANTRAD tr PENKTAD » » r <►' į ’ ’

« y v • ’Ui *1 » 4 uždaryta

Pauli.ua
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DAUGIAU DĖMESIO SPAUSDINTAM 
ŽODŽIUI

lcnUjas aplankytų. Turime 
kiančias lietuvių parapijas, 
■kolonijos lietuviai sekmadieniais 
susirenka. Vieną sekmadienį pa
galimus, kad kitą sekmadienį bus 
galima įsigyti lietuviškų knygų, 

špy- tikrai nemažai kolonijos lietuvių

Prieš eilę metų aktorius Al
fas Brinką tuolaikiniuose 
šiai lietuvių lankomuose 
“mių namuose, scenoje 
mucdamas apie naujųjų 
įsikūrimą nusiskundė, kad 
gų lentynėlė mažytė kaip 
ga”. Dar toliau pridėjo, kad joje šia prcga pasinaudotų. O tokių 
yra vienintelė knyga “Lietuviš- vietovių vien apie Chicagą tun
ka virėja”.

Taigi lietuviškos knygos padė
tis nedžiuginanti buvo jau ir pir
maisiais.naujųjų ateivių j šį kraš

tą atvykimo metais. Ir ji nege
rėja, nors skiriama premijos ir 
rašytojų darbo neblogų rezulta
tų nes tokoj am.

Premijos skatina rašytoją kur
ti Taip pat leidėjai daugiau dė
mesio kreipia į išskirtinius, pre
mijuotus kūrinius nei į kitus.

Be kūrėjų, leidėjų ir premijų dėl rūpestis lietuvišku spausdin- 
lietųviškai knygai gyvuoti reikia 
dar ir skaitytojų ir tarpininkų 
tarp kūrėjų, leidėjų ir skaitytojų 
— knygų platintojų. Juo labiau 
tarpininkų reikia lietuviškai kny
gai paskleisti, nes skaitytojo pa
siekimas vis labiau panašėja, 
nors ir be bausmės grėsmės, 
istorinius knygnešių laikus.

Pačioje organizuotosios JAV 
Lietuvių Bendruomenės veiklos 
pradžioje buvo rimtai galvotas,' 
svarstytas ir judintas lietuviškos "Tėviškės” parapijos choras 
knygos skaitytojų skaičiaus klau-.

.simas. Vadovybių buvo skelbia
mi spaudos mėnesiai. Bet jau, 
berods, penkeri metai (neskai
tant priešužpernykščio lapkričio,! 
kada Chicagos apygardos valdy
bos spaudos mėnesis buvo pa
skelbtas apygardos ribose,) spau
dos mėnesiai neskelbiami.

Spaudos mėnesių skelbimas gal 
didelio įnašo knygos paskleidi
mui ir nedavė, bet vis dėl to ska
tinimas per radiją, spaudą ir at
skirais spausdintais lapeliais ne
užmiršti savąją spaudą nebuvo 
be pasekmių.

Pirmąjį spaudos mėnesį paskel
bus, dail. J, Pautieniaus trylika
metė dukrelė Cicere iš namo į 
namą nešė lietuviškas knygas, 
ragindama jas įsigyti. Jos žygis 
yra gražus pavyzdys, kaip kny
ga gali būti platinama.

1965 m. tuolaikinė JAV LB

gau- 
Trem- 
dekla- 
ateiviu 
“kny-

me bent keletą.
Antra, reikta atgaivinti kasme

tinį knygos mėnesį. Ji turėtų 
skelbti LB vadovybė, pasitarusi 
su leidyklomis, kurios kartais da
ro knygų kainų numažinimą. 
Spaudos mėnesis turėtų būti su
derintas su kaimų sumažinimu.

Tręšia, turime visi įsisamonin
ti, kad lietuviška knyga, laikraš
tis ar žurnalas yra lietuvybės iš
laikymui esminės priemonės. To-

Krėvės "Skirgaila" scenoje gaikštytė's palydovė), 'kad ir nei 
.visiškai tinkanti rolė Eglės Juod
valkytės duomenims, buvo iro-l' 
p: rsonuota su tikru pojūčiu. Ne- dėtų įdiegti geografinių vardų ra- 
blogas darbas d'iapozonui plėsti, ^ybos normų. Antraip, kiekvie- 
rlmtai apie"sceną galvojant.

Aldas Naris vokiečių riterio
Kellerio vaidmeny, kaip jau pra-' 
sitarta, teatriniam darbui tinka, 
nors uždavinys nebuvo lengvai 
pakeliamas. B^t džiugina Nario 
ncužslepiamas kultūringumas.

P.S. Ar nereikėtų “Skirgailos” 
atmosfe- dalyviams susirinkti spektaklio,

detalesnei peržiūrai ir jo apšne- 
įkėjimui? J talką pakviečiant 
į tinkamus specialistus ar teatri-

i A'keltu i.s 3 pysi.)

Raudonio Skirgaila sėkmingai 
pateisinamas.

Alfas Brinką — vaidila Star- 
das — jaunus v.rovės dievų 
garbintojas, visur rodėsi įtiki
nantis ir jaudinąs.

Dalia Juknevičiūtė — subtili, 
mąstanti, visuomet naują cha
rakterį kurianti. Jos Ona Duo
nutė — stilinga laikotarpio ats
tovė. Kiek formalūs pergyveni
mai iššaukti išorinės 
ros stigliaus. Bet jos vaidyba no
risi gardžiuotis.

Oligė (Kijevo bajoraitė, kuni- nįame darbe nusimanančius.
Teisės <Jiktaras Jonas Lenktaif'3. —
Phbrėžt’ną č’a yra tat kar' Jonas ! fĮŠ 

Lenktaitis. būdamas jau nebe jaunas j 
žmogus (gim. 1913. XI 7). 2 entet 
įsigijo teisės daktaro la'psnį. Tiesa, I 
su daktarų titulais iš jaunesnės kar
tos mes turime žmonių nemaža . bet 
Jono Lenktalčio pastanga yra šsk r- 
tinis lietuvio būdo, ryžto ir ištver
mės pavyzdys. Naujasis daktaras vi
są nueitąjį savo gyvenimo kelią buvo 
tampriai sujungęs ir su kitomis mūsų | 
kultūrinio gyvenimo šakom s. Savo 
laiku jau Vilniuje jis buvo Valstybi-

i.

%

0 gal Vis dėlto Chicaga?
(Atkelta iš 5 pus1 i

nas, rašydamas pagal savo išmo-

nę, tik dar labiau skatinsime 
spaudos kalbos nenuoseklumus ir 
įvairybę, o ne retu atveju ribosi
me ir kalbos suprantamumą.

R. E. Maziliauskas

HIGH RATES
-07 Per 
rk /' Annum

Passbook
Accounts

PAID OUARTERLY

-AT

Per

BRIGHTON
SAVINGS t LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

tu žodžiu yra visų tautiniai gy
vų lietuvių reikalas.

Spaudos mėnesio proga skelbė
jai jo pravedime neturėtų būti
paliekami vieni. Ypatingai spau-___
doje rašantieji turėtų tapti tai- nės filharmonijos direktorius ir stip- 
kininkais knygos ir aplamai sostinės muzikinio gyvenimo ju- 

į spausdintam lietuviškam žodžiui
paskleisti.

Jonas Jasaitis

dintojas bei mecenatas. O pokario 
metais Vokietijoje jo įsteigtoji ir va
dovaujama Patrios leidykla išleido 
gausybę mūsų grožinės literatūros 
veikalų, ■kurių ne vienas yra atžymė
tas anų metų literatūros premijomis.

įrašu plokštelėn 
VI. Jakubėno kantatą

Mūsų žinomas mecenatas Jo- 
, nas Karvelis, atsilankęs “Tėviš
kės” parapijos “Giesmių vakare”, 
surengtame Chicagoje š.m. Ver
bų sekmadienį J. Lampsačio ve
damo choro, susižavėjo ten pir
mąkart atlikta VI. Jakubėno kan
tata “Pranaše Didis” ir pareiškė 
norą ją įrašyti į plokštelę. 18—19 
min. ilgio kūrinys užpildytų tik 
vieną jos pusę. Kitai pusei buvo 
pradžioje manyta pakartoti per
nai sukurtą velykinę “Prisikėli
mo kantatą”, 10 min. ilgio, tuo 
būdu sudarant VI. Jakubėno kū
rybos persvarą plokštelėje. Dėl 
laiko stokos, sezonui baigiantis, 
nuo to teko atsisakyti, programą 
papildant “Giesmių vakare” at
liktais kūriniais: ištrauka iš Ch. 

_ ,, , , „ , iW. Glucko operos “Orfėjus ir
Centro valdyba, skelbdama gegu-: Eurjdikė^ "Tėviškės” parapijos 
zį spaudos menesiu, kreipėsi i choro mėgiama vergų g^.
daugiau kaip trisdešimt spaudo-, me g Q Verdi g «Nabucco» 
je rašančiųjų, prasydama spau- ir kt Plokštelės įrašymas įvyko 

praeitą sekmadienį, geg. mėn.
i 20 d. “Tėviškės” lietuvių ev. liut. 
bažnyčioje, diriguojant Jurgiui 
Lampsačiui, fortepijonu prita
riant komp. Vladui Jakubėnui. 
“Tėviškės” parapijos choras šiuo 
met u yra pasidkęs ypač gražaus 

. susigiedojimo, turįs kažkokį savo 
.individualų tembrą, su puikiais 
niuansais, ypač “pianissimo”. Į 
plokštelę dar pakliuvo nuotai
kinga Povilo Mieliulio (chorve
džio ir kompozitoriaus —daili
ninko bei tenoriaus solisto 
brolio) suharmonizuota liaudies 
bažnytinė giesmė “Užmerksi ake
les”. Svarbiausiu plokštelės nu
meriu pasiliks VI. Jakubėno kan
tata “Pranaše Didis”, parašyta 
“Tėviškės” parapijos 25 metų su
kaktuvių proga, paremta žino
mąja lietuvių evangelikų liau
dies giesmės melodija. Yra tai 
šviesios mistiškos nuotaikos kū
rinys mišriam chorui ir so
listams: baritonui (L. Gužas) ir 
sopranui (Viktorija Grigelaity- 
tė).

doje pagvildenti lietuviškai kny-i 
gai skaitytojų sutelkimo klausi
mą. Be poros čikagišklų, iš kiek 
liaų teatsiliepė tik Bronys Raila 
“Dirvoje”, panašiai pareikšda
mas, kad jeigu jūs nežinot, iš kur 
gi aš galiu žinoti.

Tada ta pati Centro valdyba 
rotatoriumi atspausdino visų rin
koje esančių (knygų katalogą ir 
išsiuntinėjo visoms apylinkių 
valdyboms, prašydama, kad apy
linkėse būtų įsteigti knygų plati
nimo centrai. I šias pastangas te
atsiliepė tik du apylinkių pirmi
ninkai. Tai Bronius Juška iš Ke- 
noshos, tuoj pradėdamas knygų 
platinimo darbą, ir Antanas Ust- 
janauskas iš Hartfordo.

Patys rašantieji skelbiamus 
spaudos mėnesius, reikia pasaky
ti, sutikdavo gana šaltai, lyg tai 
būtų tiktai skelbėjų reikalas.

Sis pažvelgimas praeitin ir pa
sidairymas į šonus, ryšium su 
lietuviškų knygų skaitančiųjų 
būrio padidinimu, duoda pagrin
do kelioms išvadoms.

Pirmiausia knyga turi tapti 
keliaujančia. Ji turi pasiekti kiek
vieną lietuvių koloniją. Chicagos 
mieste knygų įsigijimo vietų sie- 
Stokojame, bet mažesnių koloni
jų lietuviams, norint įsigyti kny
gą, reikia pasiekti didesnę koloni
ją arba tiesioginiai iš leidėjų už
sisakyti. Tai nors ir nedidelė kliū
tis, bet ji dažnai tampa nenugali
ma.

Knyga keliauti galėtų tokiu 
būdu — LB vąldyba ąr didesnė 
leidykla turėtų surasti asmenį, 
kuris su knygomis mažesnes ko-

GĖLES
Vestuvėmis. lUtnkeUima. lazdotuvčiiu 

ir kitokiom* progom*

BEVERLY HILLS GELIHYCIA 
•44S W «3rd street. Cltloago, illinoi 

TEL. PK 8-083S — P H S-OS34
X X X X

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 

i darbus atlieka lietuvis — labai 
i prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

Lietuvos pilys
(Atkelta i® 4 pusi.) 

knygą mėgėjiška (nors ji tokia ir 
nebando būti) ir sunkiai panau
dojama mosklinei konsultacijai. 
Taip pat pora žemėlapių, nuro- I 
dant pilių strateginę ir geografi- ( vz 
nę svarbą, padėtų suprasti, kodėl ’ 
tam tikros pilys buvo statytos -z 
tam tikru laiku-

Iš viso veikale aprašoma dvy
lika pilių, Klaipėdos imtinai. 
Kodėl tačiau nė neužsimenama 
Gardino pilis? Net XVII šimtme
čio miesto braižiniuos Gardinas 
yra pavadintas Lietuvos miestu 
(Jansson, 1657). Trūksta daug ir 
kitų pilių, kurios šiandien terito
riniu atžvilgiu nebepriklauso Lie
tuvai. Bet jeigu istorija yra tiesos ’ 
mokslas, tai kaip galima nurašy- z: 
ti 500 metų priklausiusių teritori
jų lyg jos visai neegzistuotų? 1

Šiaip ar taip Lietuvos pilys y- 
ra reto užmojo veikalas. Iškasant 
tą senovę, kurią autoriai smul
kiai aprašo, remdamiesi visa ži
noma medžiaga (neneigiant net 
“kapitalistinių” istorikų), diegia
ma Skaitytojui pagarba senovei ir 
tikėjimas savo tauta dabartyje. 
1972. V. 12 Stasys Goštautas

i

$5000 or more 
Certificate 

2 year min.

4071 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632 
TEL. — LA 3 ■ 8248

(We«t of California Avenue)

- TO -

DRAUGAS

Per Annum 
$1000 or more

Certificates
1 year min.

Per Annum 
Investment 

Bonus 
Certificates

KAZYS ir LIUDA GRIAUZDĖS
Platus pasirin'kiinas maisto produktų

1439 SO. 49th AVĖ., CICERO, ILLINOIS 60650

TELEFONAS — 652 ■ 9753

5V‘

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN AVĖ.

-----------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuviu Direktorių Asociacijos Nariai

CONGRATULATIONS

ON THEIR SIXTY YEARS 
OF SERVICE

PETKUS
TO THE LITHUANIAN 

COMMUNITY.

Lithuanian Cnamber of Commerce 
Chicago, Illinois

DR. KAZYS BOBELIS IR 
DR. B. B. SEITON 

sveikina dienraštį “DRAUGĄ
60 metų jubiliejaus proga.

Sveikiname dienraštį “Draugę” švenčiantį 
60 metų jubiliejui Chicagoje.

f$i

I• ifi

MAROUETTE FUNERAL HOME
VAS IR SŪHUS —
S MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

z—~ -X ■ »'*1 V

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. . ■ <--------
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

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

L a I d o fuvIų Direktoriai
Trys Modernilkos Koplyčios 
4330 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONDS
■J314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 69th STREET 
11028 Southwest Hicbwa.v, Palo* Hills III

T.

Td Vlreinla 7-667 t 
Tel REpublic 7-1218 

Tel 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
1348 8 CALIFORNIA A VE Tel LAfavette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
i.W? S LITUANICA AVY Tel VArd* 7-8401

POVILAS I. RIDIKAS
Te| YArds 7-181)

JURGIS F. RUDMIN
.1819 S LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-1188-113)

1854 S. HALSTED STREET

VASAITIS - BUTKUS
■446 S 50tb 4 VE CICERO ILL Tel OLympic 2-1008

UFONARD BUKAUSKAS IR ŠONU*
649 East 162nd Street South

10821 Soutb MJcMgan A ve nne
TEL. — CO 4-2228

Holland

Ohicaac

t
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REDAGUOJA ST. SEMENBEN®, 6507 fe. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925-A988

MOTERIS, KULTŪRINUSI LIETUVA
ROZ. PETRONIENĖ

Laiko srovė praeities darbus bei1 
žygius užneša užmaršties dulkė
mis. Ketvirtis šimtmečio svetima
me krašte, tai jau pakankamai 
ilgas laikotarpis, kad. praeitis tap-' 
tų miglota tiems, kurie tėvų ran- į 

komis išvesti iš gimtojo krašto.
Viena šviesiųjų prošvaisčių ne

priklausomos mūsų tėvynės gy-1 
venime buvo—organizuotų mo-1 
torų judėjimas. Taigi nors trum
pais bruožais pravartu tai ats
kleisti jaunajai kartai, kas ir kaip 
tada buvo dirbama, kokios idė
jos vyravo, kokių būta vadovių, 
kurios tuos darbus rikiavo.

Viena iš didžiausių organiza
torių moterų vienetų buvo Lie
tuvių katalikių moterų draugija, 
įsteigta 1908m. Dr-jos tikslas: 
“Suvienyti lietuvos katalikes mo- ( 
teris bendram kultūros darbui, 
kelti jų tautinį bei religinį susi
pratimą, taipgi ekonominį ger
būvį ir moterų klausimą išrišti 
■pagal Katalikų Bažnyčios moks
lą”.

Organizuotas moterų veikimas
Tačiau Lietuva tada buvo ru

sų caro valdžioj ir bet koks orga
nizuotas veikimas buvo trukdo
mas taip pat, kaip dabar, Lietu
vą valdant bolševikams. O vis 
dėlto minėtoji dr-ja iki I pasauk 
karo sugebėjo įsteigti keletą sky-

Magdalena Draugelytė-Galdikienė

Joms buvo teikiama moralinė ir 
materialinė pagalba. Kaune bu-! 
vo įsteigtas 50 lovų bendradar- 

i bis ir darbo namai, kuriuose' 
šios mergaitės buvo mokomos 
kokio nors amato: siuvimo, 
knygrišystės, namų ruošos. Šioji 
sekcija turėjo ir darbo tarpiniu-j 
kavimo biurą. Socialinės globos' 
sekcija buvo Lietuvos “Caritas” 
narys ir taipgi buvo įstojusi į 
Tarptautinės mergaičių globos 
sąjungą.

Taigi, kaip matyti iš suminėtų 
faktų, tai L. kat. moterų dr-ja 
užgriebė visas gyvenimo sritis, 
kas anuomet buvo aktualiausia.

Tačiau norint šį kultūrinį dar
bą padaryti dar dinamiškesniu ir‘ 
■sėkmingesnių, M. Galdikienė kė
lė projektą apjungti visas katali
kiškas moterų bei mergaičių dr- 
jas. Tam tikslui 1922 m.‘ buvo 
įsteigtas Liet. kat. moterų vyr. 
sekretą ri a tas, kuris vėl i au trum
pai vadinosi KOS (Katal. organi
zacijų sąj.)

80 metų jubiliatė

Kati, moterų dr-ja buvo narys 
Tarptautinės katalikių moterų 
unijos ir tą narystę išlaiko iki 
šiol. Taigi šiuo metu, kada Lie
tuva okupuota, mes savo skriau
das, skundą turime progos kelti 
tarptautiniame forume šios or
ganizacijos kongresų metu. Ats
tovių siuntimas surištas su išlai
dom, kurios šiaip taip dar vis 
sutelkiamos.

Šios trumpos apybraižos fone 
ryškėja, koks didelis ir naudin
gas darbas atliktas L. kat. moterų 
dr-jos, vadovaujant M. Galdikie
nei ir kitoms. Tenka džiaugtis, 
kad garbingą 80 m. jubiliatę dar 

į turime gyvą ir aktyvią, šiuo me
tu dirbančią prie savo vyro — 

i dailininko monografijos išleidi
mo. Argi jau negalėtume pasirū
pinti, kad šią tautai nusipelniu
sią moterį įamžintume filme? Ki
taip ateities kartoms atrodytų, 
kad Nepriklausomoji Lietuva žy
miųjų moterų ir neturėjo. Vyrų 
tuojau buvo surasta net 12-ka, o 
moters, gaila, nė vienos. Čia jau 
pačių moterų interesas — niekas 
daugiau tuo nepasirūpins.

Albinas Elskus Trakų Marija

Iš motinos dienoraščio
ŠEŠIAMETIS IR JO DIEVAS

LILĖ GRAiULIENĖ

rių, kaip: Vabalninke, Sinkuvoj, 
Biržuose, Sėtoj, Marijampolėj ir 
kt. Tada buvo pradėtas leisti 
laikraštis “Lietuvaitė.” 1914 m. 
prasidėjęs karas dr-jos veikimą 
prislopino, bet neilgam. Su Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimu 1918m. atėjo naujas tarps
nis dr-jos gyvenimam Draugijos 
veikimas tiek pajudėjo, kad jau 
1919rm rugsėjy buvo sušauktas 
kongresas Kaune .kuriame dau
giausia buvo svarstoma pilieti
nių bei politinių teisių lygybės 
klausimai. Tuo būdu moterys 
sparčiai ruošėsi dalyvauti valsty
bės kuriamajame darbe. Gi 1920 
m. pradžioj pradėjo eiti L. kat. 
mot. dr-jos žurnalas “Moteris.” 
(Čia teųka paminėt, kad “Mo
teris” tebėra iki šiol Kanadoj, ir 
praeitais metais šis, žurnalas mi
nėjo 50 m, sukaktį).

Kaimietės ir akademikės

įsidėmėtina, kad dr-jos narės, 
su mažom išimtimis, buvo kaimo 
moterys: ūkininkės, bežemės ir 
net samdinės, jei tik jos norėjo 
čia priklausyti. Pradžioj, organi
zuojant skyrius parapijose, labai 
daug padėjo kunigai, kurie skai
tė savo tiesiogine pareiga jungtis 
į katalikų Akcijos darbus. Tačiau 
vėliau jau atsirado sumanių ir 
sąmoningų moterų, kurios su
prato organizuoto veikimo svar
bą ir prie jo dėjosi, viena kitą 
paragindamos

Paskutiniu neprikl. Lietuvos 
dešimtmečiu dr-ja jau turėjo 400 
skyrių su daugiau kaip 40,000 
narių. Geresniam darbo koordi
navimui dr-ja buvo suskirstyta 
regionais vyskupijų ribose ir ra

jonais — apskričių ribose. Liet, 
kati, moterų dr-jos Centro val
dybą sudarė inteligentės -— aka
demikės, kurioms rūpėjo mūsų 
krašto kaimo švietimas. Juk jau

na valstybė negalėjo iš karto vis
ko aprėpti, todėl buvo labai pra
varti privačios iniciatyvos talka.

Per 20 m. vadovaujanti M. 
Galdikienė

Tų garbingų visuomenininkių 
priešaky beveik per visą 20 m. 
stovėjo Magdalena Draugelytė— 
Galdikienė.

Iš tiesų, nebūtų per daug, jei 
sakytume, kad tai buvo “Galdi
kienės epocha”.

Ji pati asmeniškai buvo ap
lankiusi visus dr-jos skyrius. O 
tai anuomet nebuvo taip pato
gu ir greita. Buvo tik traukiniai 
ar autobusai, o dažnai tėko ir ar
kliuku stumtis nepergerais kai
mo keliais. Galdikienė pati au
gusi inteligentiškoj šeimoj, bet 
visą savo darbą bei sugebėjimus 
paskyrė Lietuvos kaimo kultūri
nimui. Tas kultūrinimo darbas 
buvo keliamas ne tik žodžiais, 
bet konkrečiomis priemonėmis. 

Pirmiausia rūpėjo kaimo moterų 
profesinis pasirūošimas. Tam 
reikalui pati pirmoji ūkio mo
kykla mergaitėms įsteigta Karmė
lavoj. Apie 1925 m. tokių mo
kyklų įsteigta dar trys: Rietave, 
Vabalninke ir Balbierišky.

“Galdikienės epochos'’ 
klestėjimas

Gi atostogų metu prie šių mo
kyklų buvo ruošiami namų ruo
šos kursai pradžios mok. moky
tojams ir studentėms. Tokius 
kursus baigusios būdavo lektorė 
mis, įvairius trumpalaikius namų 
ruošos kursus ruošiant. Kaimo ū- 
kininkės buvo per daug apkrau
tos daėbais, joms trūko laiko sek
ti literatūrą. Joms reikėjo trum
pų praktiškų pamokymų. Ir tai 
turėjo vykti arti jų namų. Tam

I tikslui prie L. kat- moterų dr-jos 
' centro buvo suorganizuota “Šei- 
’ minirikių sekcija” Ir “Moterų” 
žurnale įvesta pastovus šeimi
ninkių skyrius. Be to, kasmet bu
vo duodama “Moters” skaityto
jams, kaipo priedai, knygelės 
namų ūkio kultūros klausimais. 
Pagaliau, (berods, I936m.) dr- 
jos iniciatyva, buvo pradėta švęs
ti “Šeimininkių diena”, kuri ra
do visos visuomenės pritarimą, 
panašiai, kaip “Motinos Diena”.

Tavo kūdikis

Kadangi tuo laiku mūsų kraš
te buvo nemažas kūdikių mirtin
gumas, nes motinoms trūko šios 
srities žinių, tad, studentėms a- 
teitininkėms medikėms pade
dant, buvo paruotas statutas ir 
taip gimė “Motinos ir vaiko” 
sekcija. Jos tikslas buvo surast 
lėšiĮ ir miesteliuose steigti vadi
namus — patariamuosius punk
tus. Punktuose tam tikromis die
nomis budėdavo gydytojas, tik- 

1 tindavo motinų bei vaikų sveika
tą ir duodavo patarimus. Tai bu
vo ne gydymo, bet .sveikatos ap
saugos įstaiga. Pvz., šios sekcijos 
centras turėjo motinos ir vaiko 
kilnojamą parodėlę, kuri apke
liavo daugelį vietovių. Gi medi
ciniškom paskaitom pailiustruoti 
c. ntra■; turėjo projekcijos apara
tą. Buvo išleistas dr. prof. V. Tu
mienė parašyta labai praktiškas 
vadovėlis “Tavo kūdikis”. Tos 
knygelės išėjo, berods, 10,000 eg
zempliorių. Tais klauismais nuo
lat buvo straip nių “Motery”.

Pagalba jaunėm mergaitėm

Prie dr-jos centro veikė ir “So
cialinės globos” sekcija, kurios 

I tikslas buvo pagelbėti jaunom 
Į mergaitėm, pakliuvusiom į bėdas.
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Lauke krykštauja vaikai. Karts 
nuo karto pasigirsta verksmas... 
Pasitaiko nesutarimai dėl teisės į 
savąjį kamuolį, dėl žaidimo tai
syklių ar kepurės, kurią draugas 
nutraukęs numetė žemėn... Nor
mali šešiamečių diena.

— Mama, tu labai graži, kai 
lūpas pasidažai. Ar galiu paimti 
sausainį? — per petį mesteli sū
nus, iš šaldytuvo traukdamas 
pieno butelį.

— Mama, Saulius manęs ne
palieka ramybėje, — verkia ke
turmetė dukrytė. — Jis vis eina 
iš paskos į mano kambarį.

— Bet juk ten ir jo kambarys.
Verksmo garsas pakyla.
—■ Sūnau! Pili pieną ant grin

dų..? be to, vakarienė jau už pus
valandžio.

Atsigręžiu į naujai virtuvėn į- 
slinkusį murziną veiduką.

— Linai! Tik vakar naujas kel 
nes užsidėjai! Kur užkabinai?

Girdžiu, kad ir mano tonas ky
la su kiekviena nauja pastaba.

— Mama, Laula sakė “stupid” 
—iš nepasidalinamo miegamo

jo skundžiasi Saulius.
Perverda užmirštas puodas ir 

rūsyje daužosi neišbalansuota 
skalbimo mašina.

— Vaikai, jei jūs nenurimsit... 
— išgirstu nepažįstamą savo bal
są ir nustembu jo aštrumu.

I mane žiūri nustebusios, bai
lios šešiamečio akys...

— You’re mad, mama. Dievu
liui nepatinka.

— Sūnau, lietuviškai, — vos 
spėju įterpti pro beužsitrenkian- 
čias duris.

“Dievuliui nepatinka”, galvoju 
šveisdama pamidorais apskrudusi 
krosnies paviršių....

jau, kada Dievulis prikels, aš be 
kaulų nepastovėsiu. “Cartoons” 
vis rodo, kad “skeletons”,..

— Griaučiai, — pataisau.
— ... Kad griaučiai dėžėj lie

ka...
Kapinėse skaitau antkapiuos iš

kaltus įrašus... Ko bijojo tie visi, 
savo Dievą jau sutikusieji?

Jis verkė.)
— Draugai sakys, kad aš esu 

“dumb”.
— Bet tu moki, Andriuk. Tik 

nebijok ir sakyk drąsiai.
— Aš užmirštu, kur “tebūnie” 

ir kur “teesie”... Jie juoksis.
— Vaikuti, kunigėlis neleis 

juoktis. Visi klaidų padaro... ir 
kunigėliai Mišias laikydami. Ku
nigėlis padės...

Nuo trejų metų poterius kar
toja vyriausias, o dabar baimė, 
nes poteriai ne Dievo, o scenos 
platformoj...

— Paklausyk, ką mama pasa
kys. Tu žinai, Dievulis yra labai 
geras ir tave ir mus visus labai 
myli. Kunigėliai poterėlius ir mal 
dėlės moko tam, kad vaikučiai iš
moktų su Dievuliu kalbėti. Jis ži
no, kad tu “Tėve mūsų” moki.

Svarbiausia mokėt su Dievuliu 
kalbėt, o ne tai, kad vieną žodį 
sumaišysi...'

Nežinau, ar jis supranta, ką 
noriu pasakyti, bet kiek aprims
ta...

— Na, kaip sekėsi šeštadienį? 
— užklausiu kiek galint lengves
niu tonu, lentynon kraudama in
dus.

— Gerai, — iš džiaugsmo sku
bėdamas vos spėja aiškint And

Lietuvos proistoriką 
prisimenant

Lietuvos proistorės tyrinėtojas, 
rašytojas Petras Tarasenka yra 
miręs 1962 m. gegužės 17 d. Kau
ne, taigi šiemet sueis 10 m. nuo 
jo mirties, jis 1941-1944 m. buvo 
Kultūros paminklų apsaugos įs
taigos vedėjas, 1944-1946 Kariš
kai - istorinio muziejaus direkto
rius, vėliau dirbo Kultūros mu- 
ziejaus priešistoriniame skyriuje. 
Valstybės archeologijos komisijos 

! narys, Karo mokslo dr-jos sekre
torius ir vicep., vienas iš steigėjų 
Lietuvos istorijos draugijos.

Yra tyręs eilę Lietuvos pilia
kalnių. Parašė: Lietuvių kovos 
dėl nepriklausomybės, Gimtoji 
senovė, Priešistorinė Lietuva, 
Lietuvos archeologinė medžiaga, 
Pėdos akmenyse. Panaudodamas 
archeologinę medžiagą yra sukū
ręs apysakų jaunimui: Praeities 
vartai, Perkūno šventykloje, Už
burti lobiai, Didžiųjų Tyrulių 
paslaptys, Pabėgimas.

Gimęs Karališkių km., Ukmer
gės apskrity, baigęs Panevė
žio mok. seminariją, mokytoja
vo. mobilizuotas į caro kariuo- < 
menę, tapo karininku. 1919 mi. 
grįžęs į Lietuvą taip pat įstojo į 
kariuomenę. 1932 m. pulkininko 
laipsniu išėjęs pensijon, daugiau
sia pašventė laiko savo proisto
rės studijoms. |

Pradeda įstatyt 
dirbtines širdis

Dirbtinę, mechaninę “širdį”, 
kuri sustiprina kraujo pompavi- 
mą, chirurgai Mt. Sinai lingoni- 
nėje, Detroite, įstatė inžinieriui 
V. Orsi, prijungdami tą cigaro 
išvaizdos “širdį” prie jo aortos. 
Tas įtaisas, šalia jo silpnos tikro
sios širdies, perims dalį kraujo 
varinėjimo. Panaši operacija bu
vo pernai rugp. 11 d. padaryta 
63 m- vyrui H. Shanks. Jis po to 
dar gyveno tris mėnesius. Tas 
operacijas darant, darbui vado
vavo dr. A. Kantrowitz.

Dosnus kultūros reikalams

Pennsylvanijos milijonierius, 
E. Piszek, kuris išvystė užšaldo
mo maisto paruošimą, paskyrė 
15,000 dolerių, kad jam būtų nu
pirkta kiekviena knvga apie Len
kiją, išleistą JAV-se, tačiau užte
ko 700 dolerių nupirkti per me
tus išleistas tos rūšies knygas. E. 
Piszek iš viso paskyrė pusę mili
jono dolerių, kad tos lėšos būtų 
panaudotos ugdyti lenkų išeivių 
tautipei sąmonei ir plėsti jų įna
šui JAV-se. Lengvai galėtų ir lie
tuviuose panašių mecenatų atsi
rasti. Bet...

rius. — Kunigėlis sakė, kad “Tė
ve mūsų” moku, bet aš prašiau 
Dievulio, kad man padėtų...

Akyse susilieja virtuvės Sienos, 
balti indai ir vaikų galvutės. Min 
tyse ryškiai stovi mano tolimos 
vaikystės katekizmas, baimė, kla
sės prieky deklamuoti poteriai... 
ir mūsų šešiamečio meilės Die
vas.

— Kur važiuosi?
— I laidotuves. Tėvelio bend

radarbio mamytė mirė.
— Ar į dėžę įdeda ir į žemę 

I užkasa, kai laidoja?
— Taip. — Andriukas stebi 

mano išraišką veidrody. Beveik 
girdžiu jo galvelėj besisukančius 
minties ratukus ir bijau pertraukt 
jų įtemptą eigą...

— Aš bijau mirt, — pagaliau 
pasako.

— Tai, kad tu dar labai jau
nas. — (Nedrįsdama užgauti še
šiamečio ambiciją vengiu žodžio 
“mažas”) — Paprastai žmonės il
gai, ilgai gyvena ir miršta tik la
bai seni. O kai miršta, Dievulis 
pas save pasiima...

— Aš žinau.... tas okay. Aš bi-

Balzeko Lietuvių kultūros muziejus Chicagoje žymiųjų lietuvių kambarį 
papildė ir Antano Olio portretu. Prie portreto V. Olienė (kairėje) ir Ma
rija Krauchunienė.
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