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AR NEBAIGSIME “ENCYCLOPEDIA LITUA
NICA”?

VISUOMENĖS KOVA SU KALBININKAIS. 
KELIOS MINTYS APIE TAUTINĘ KULTŪRĄ. 
PRANO VISVYDO EILĖRAŠTIS.
KODĖL UŽMIRŠOME PENNSYVANIJOS 

LIETUVĄ?
A. KUCICNAS ATSAKO SAVO KRITIKAMS.
KO GALIMA TIKĖTIS JAUNIMO KONGRESO 

VAKARE?
MUZIKINIAI PASIRUOŠIMAI ŠOKTŲ ŠVENTEI. 
PAGALIAU M. K. ČIURLIONIO MONOGRAFI

JA VAKARIEČIŲ KALBA.
KULTŪRINĖ KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI.
SPYGLIAI IR DYGLIAI

parašte
Ar nebaigsime Encyclopedia lituanica?

tikėti, jog esame nusigyvenę iki 
tokio laipsnio, kad užsisakome 
enciklopediją tiktai tada, jei mu
šti pačių nuopelnai joje aprašo
mi. Arba gal ir vėl atsirado takių 
plačiuose internacionaliniuose 
vandenyse plaukiojančių visaži-

mis enciklopedijomis, kad nebe
randa reikalo įsigyti savosios? O 
gal Encyclopedia Lituanica per 
žemo intelektualinio lygio mūsų 
šviesuomenei?

Esu kartą su mūsų parapijos 
kiosko vedėja Montrealyje kalbė
jęsis apie tai, kad būtų be galo 
įdomu paskelbti sąrašą tų, kurie 
perka daugiausia lietuviškų leidi
nių kiekvienoje kolonijoje. Ma
nau, kad tokia statistika būtų tik
ra sensacija- Kodėl? O gi todėl, 
kad paaiškėtų, jog pati grietinė
lė, patys tie, kurių atvaizdai de
dami mūsų laikraščiuose, pažy
mint kokių didžiulių laimėjimų 
jie pasiekė tarptautinėse sferose, 
beveik neskaito lietuviškų knygų! 
Kad žymiai didesnis nuošimtis 

į savo vaikų 
lituanistines šeštadie-

• Pastaruoju metu ENCYCLO
PEDIA LITUANICA leidėjas J. 
Kapočius lanko lietuviškąsias ko
lonijas ir ieško prenumeratorių. 
Pastebėjome taip pat mūsų spau
doje skelbimą-unikumą: Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla skelbia
visų savo leistų knygų išpardavi- nių, kurie taip “užsivertę” kito- 
mą. Ir tai daro lyg varžytynių 
būdu —kiek kas siūlo, štai, už 
tas ar kitas knygas? Kad tai yra 
SOS šauksmas, vargu aT bereikia 
aiškinti. J. Kapočius yra sumanus 
verslininkas, atkakliai ir užsispy
rusiai išleidęs didžiąją mūsų en
ciklopediją, nekreipdamas dėme
sio į pesimizmo kranklius. Betgi 
niekas niekad nesitikėjo, kad 
anglų kalba leidžiamoji enciklo
pedija, ko gero, turės sustoti, nes 
pritrūko... prenumeratorių.

Juk visi gerai atsimename (nes 
skaitėme juos) tuos karštus pa
reiškimus apie takios enciklope
dijos būtinumą. Buvo ir takių, 
kurie siūlė pirma išleisti lietuviš
ką enciklopediją anglų kalba ir 
tiktai tada imtis daugiatomio en-___ _  ___ _______
ciklopedijos leidimo lietuvių kal-|toųjų prasimušusiųjų 
ba. Atrodė, kad angliškosios en-Bneleidžia į lituanistir 
ciklopedijos prenumeratorių bu.s\įnes mokyklas, nes tie vaikai Ne
marios... Betgi tikrovė daug liūd- tuviŠkai jau nebekalba! O taip 
nesnė. Tenka jau beveik ubagau- pat paaiškėtų, kad tie visokie 
td, ir optimisto bei užsispyrėlio J. biedniokai ir sunkų fabrikų dar

bą dirbantieji yra tikrieji mūšų 
lietuviškos spaudos rėmėjai! Jų 
namuose dažnaiausia užtiksi Lie-1 
tuvių enciklopediją ir lietuvių ir 
anglų kalba, lentynas, prikrautas 
lietuviškų knygų, lietuviškas 
plokšteles ir kitokius leidinius. 
Jie taip pat yra ir uoliausi viso
kių parengimų lankytojai. Jie yra 
ir dosniausi aukotojai.

Tad šį kartą J. Kapočiaus SOS tiesiog patologiškas

Kapočiaus pareiškimuose girdisi 
nevilties tonas.

Jau nekalbant apie išeivijos 
prašilkūrusius jaunuosius akade
mikus ( kuriems gi tokia encik
lopedija turėtų būti ir piniginiai 
ir kalbiniai įkertama), kur gi din
go visi tie karštakalbiai ir karš- 
tarėksniai, taip entuziastingai ra
ginę patį J. Kapočių ir redakcinį 
kolektyvą tą darbą pradėti kiek 
galima anksčiau ir užbaigti kiek yra taikomas tikrai ne jiems. Jis mas. Tiek pinigo mes visi dar tu- 
galima greičiau? Argi buvo nusi- taiko — prakutusiems, prasimu- rime, kad galėtume baigti pradė- 
vrlta pirmuoju tomu? Ar ir vėl šusiems, susilaukusiems visokio tą gyvybinį darbą ir kad pačiam 
nebuvo paminėti kieno nors me- pripažinimo, statantiems reziden- 
daliai, pamirštas kurio nors nuo- cijas ir skraidantiems kas kelintą 
pelnas, neįdėta nuotrauka, arba, savaitgalį į vieną arba kitą pa
ko gero, praleistas koks garbin- šaulio kraštą. Jis taikomas mūsų 
gas veikėjas? Kažkaip sunku pa- intelektualams, kuriais taip di-

Taip, toji kova vyksta visose 
šalyse ir visais laikais, ji vyksta 
ir pas mus. Kodėl? Juk kalbinin
kai kalbos srityje yra autoritetas. 
Ar visuomenė nemėgsta autorite
tų? Visai ne. Autoritetų reikalin
gumą ji pripažįsta ir autoritetus 
ji vertina. Tačiau ji nemėgsta vie
no dalyko — absoliutaus ir ta
riamai neklaidingo autoriteto į- 
vairiose srityse, kaip politikoj, 
ekonomikoj, mene, filosofijoj, te
ologijoj ir kitur. Tam, atrodo, ji 
turi ir pagrindą. Juk ar gali būti 
vienas ar maža grupė išmintin
gesnė už visą visuomenę? Atrodo, 
yra nemaža tiesos sename posa
kyje — vox populi vox Dei.

Todėl nenuostabu, kad vyko ir 
tebevyksta visuomenės kova ir su 
kalbininkais, nustatinėjančiais 
bendrinės kalbos normas, kurių 
visuomenė privalanti laikytis. 
Kartais toji kova būna vieša, o 
kartais reiškiasi tik pasyvia re
zistencija. Ji vyksta dviem kryp
tim: 1) visuomenė kartais atme
ta tai, ką kalbininkai siūlo, ir 2) 
ji kartais vartoja tai, ką kalbi
ninkai draudžia vartoti. Šio raši
nio tikslas ir yra parodyti pačiais 
ryškiausiais pavyzdžiais, kaip ir 
kodėl toji kova vyksta, kad visuo
menė galėtų lengviau pasidaryti 
reikiamas išvadas.

L Jablonskio autoritetas

Jis buvo toks didėlis, kad net 
ir šiandien, ką besvarstydami, 
tuojau šaukiamės jo pagalbos. 
Bet, kaip dabar visiems gerai ži
noma, ir Jablonskis nebuvo abso
liutus ir neklaidingas autorite
tas. Nors daug kas jo anuomet 
klausė ir jo nurodymų laikėsi, bet 
netrūko ir jo kritikų. J atvirą ko
vą su Jablonskiu buvo išėję to
kios žymios ano meto figūros, 
kaip Jakštas-Dambrauskas, Vin
cas Krėvė, Balys Sruoga ir kiti. 
Jakštas vadino Jablonskį auto
kratu, talmudistu. o Krėvė — 
blusininku. Dažniausiai tie puo
limai buvo nepagrįsti ar ne visai 
pagrįsti, bet šiek tiek racijos jie 
turėjo. Mat, Jablonskiš laikėsi 
“gyvos” žmonių kalbos pagrindo, 
žiūrėjo, kaip kalba, anot Jakšto, 
kaimo artojas ar koks skerdžius. 
Tuo tarpu kitiems buvo aišku, 
kad kultūros gyvenimui (moks
lui, menui, publicistikai) kaimie
čių kalbinio modelio nebeužten
ka. Kultūros kalba netilpo liau
dinės kalbos rėmuose ir juos 
sprogdino. Rezultatas buvo tas, 
kad gal apie 80-90 nuošimčių 
Jablonskio mokslo išliko ir tebe
galioja iki šios dienos. Vis dėlto 
jegu bent 10 nuošimčių Jablons
kio teikiamų dalykų visuomenė 
nepriėmė, tai tas rodo, kad net 
ir toks milžinas, kaip Jablonskis, 
nebuvo neklaidingas.

Kad nebūčiau bendrybių bars- 
tytojas, pateiksiu ir kiek konkre
čių pavyzdžių, kurie vaizdžiai 
pailiuostruoja Jablonskio apsiri-

f

džiuojamės, kurių nuopelnus 
linksniuojame, kurių atvaizdais 
užpildome savo spaudą ir, ko ge
ro, tą pačią Encyclopedia Litu
anica. Čia jau nebėra vien mūsų 
išeivijos prestižo klausimas, bet 

surambėji- i 

leidėjui nereikėtų važinėti iš vie
tovės vietavėn ir maldauti malo
nės tų, kurių pareiga yra tokį 
leidinį užsisakyti.

Henrikas Nagys

Visuomenės kova su kalbininkais
kimus. Štar kokie žodžiai ar po
sakiai buvo Jablonskio neteikia
mi ar tiesiog draudžiami vartoti:

aras, asmeniškas, asmeniškai, 
baltiniai, bendrakeleivis, dvasiš
kis, dvasiškija, Aukštaitija, Že
maitija, Prūsija, Suvalkija, Dzū
kija, studentija, žmonija, kainuo
ti, įgyvendinti, apgyvendinti, ap
vesdinti, kitatautis, atsakomybė, 
galimybė, nepriklausomybė, nuo
savybė, esybė, mokytojauti, no
riai, nuodugnus, padėtis, pasek
mė, protėviai, prokalbė, mela
gingas, svetingas, stebėtinas 
(nuostabus prasme), vystytis, 
vienbalsiai, užduotis, užsiėmi
mas, ūpas, žinyba ir kt. Draudė 
jis ir tokius posakius: politinės 
organizacijos, dvasinis gyveni- 
mas(teikė: politikos organizaci
jos, dvasiškas gyvenimas); turė
ti omenyje (turėti galvoje); pri
klausyti nuo ko (pareiti nuo ko); 
pradinė mokykla, pradinis moks
las (pradedamoji mokykla, pra
dedamasis mokslas); tragiškas 
padėjimas (tragingas padėjimas); 
netaktiškas pasielgimas (netak
tingas pasielgimas); įstatymas 
veikia (įstatymas jau įvestas); 
daro pranešimą, daro bandymą 
(praneša, bando) ir kt.

Rytmečio rasoje^ Nuotrauka B. Briedienės

LEONARDAS DAMBRIŪNAS

Visa tai galima rasti kalbinin
ko A. Piročkino knygelėje: Jono 
Jablonskio leksiniai taisymai, 
Kaunas, 1970. Šiandien tai, žino
ma, atrodo keistoka, kaip tokie 
dalykai galėjo būti draudžiami 
ar taisomi, o vis dėlto dėl kai ku
rių jų buvo smarkiai kovojama, 
kol jie pagaliau buvo įpilietinti 
bendrinėje kalboje.

Kodėl taip atsitiko? Kodėl net 
Jablonskiui teko suklysti? Todėl, 
kad jis 1) per daug bijojo nutol
ti nuo “gyvosios žmonių kal
bos”, ir 2) per siaurai suprato 
kalbos taisyklingumą.

2. Kova dėl principų bei jų 
taikymo

Jaunesni kalbininkai, matyda
mi tą Jablonskio nesėkmę, sten
gėsi išvengti savo mokytojo klai
dų. Jie suprato, kad žmonių kal
ba yra pagrindas, bet to vieno 
pagrindo neužtenka kultūros gy
venimui: ant jo turi būti stato
mas naujas statinys. Bendrinė 
kalba yra kuriama ir turi būti 
kuriama visų jos vartotojų. Tą 

tiesą jie formulavo šitokiu saki
niu: “Bendrinės kalbos kriterijas 
yra dabartinė jos vartosena” 
(Gimtoji Kalba, 1936, Nr. 4). 
Vadinas, atsisakoma nusistaty
mo, kad tik “žemės artojas ir kai
mo skerdžius” yra autentiški kal
bos kūrėjai. Kalbą kuria visi ne
mokyti ir mokyčiausi vartotojai, 
o ne vien kalbininkai ar rašyto
jai. Ir tuo, žinoma, nieko naujo 
nepasakyta. Kitų šalių kalbinin
kai tai seniai teigė: language is 
what people speak, not what 
someone thinks they ought to 
speak.

Jaunesni kalbininkai atsisakė 
ir kitos Jablonskio klaidos — 
per siauro kalbos taisyklingumo 
supratimo. Kalbos kūrybos pro
cesas paprastai vyksta psicholo
giniu asociacijos pagrindu. Pa
gal turimus modelius iš analo
gijos kuriami nauji žodžiai ar 
žodžių junginiai. Analogija yra 
vienas iš pagrindinių kalbos vys

tymosi dėsnių. Vokiečių, kalbi
ninkai net sako, kad analogija 
yra pats kalbos gyvenimas (Ana- 

logie ist das Leben der Sprache 
selbs). Visa bėda čia yra ta, kad 
ta analogija gali būti siauriau ir 
plačiau suprantama. Jablonskis 
ją suprasdavo per siaurai. Pvz. 
pagal senus žodžius ponija, Sū
nija, lapija vartotojai sukūrė an- 
loginius naujadarus moksleivija, 
studentija, žmonija, kurie Jab
lonskiui buvo nepriimtini. Nepri
pažino jis ir daugelio kitų analo
ginių darinių, pvz. mokytojauti 
(pagal bernauti), Žemaitija, 
Aukštaitija (pagal Vokietija) 
ir kt. Tuo atžvilgiu jaunesni kal
bininkai buvo pažangesni — jie 
šiuos analoginius naujadarus 
priėmė. Bet, deja, tik tada, kai 
visuomenė juos privertė, kai tie 
naujadarai pasidarė neišnaikina
mi. Kitais atvejais jie darė lygiai 
tas pačias klaidas — analogiją 
suprato per siaurai. Pailiustruo
sime tai tik vienu labai būdingu 
pavyzdžiu-

Jablonskis kadaise pasakė, kad 
negalima vartoti prieveiksmių su 
galūne — iniai, padarytų iš būd
vardžių su galūne — inis, pvz. 
tiesioginiai, fiziniai, dvasiniai ir 
kt. Esą kaimo artojai ir skerdžiai 
seniau tokių prieveiksmių nevar
toja Jaunesniems kalbininkams 
čia to ir užteko — jie ir šiandien 
galvą guldo už tą kaimo sker
džiaus “principą”. Nors jie ir 
patys pripažįsta, kad net ir kai
miečių kalboje pasitaiko tos rū
šies prievieksmių, kaip begali
niai, vidutiniai, paviršutiniai, bet 
ijie teigia, kad tie pavyzdžiai esą 
“nebūdingi” ir dėl to vartotojai 
neturi teisės daugiau tos rūšies 
prieveiksmių iš analogijos dary
tis. Juo labiau jie nepripažįsta 
šiek tiek plačiau suprastos ana
logijos, kai pvz. prieveiksmis dva
siniai padaromas iš būdvardžio 
dvasinis lygiai taip, kaip prie
veiksmis dvasiškai padarytas iš 
būdvardžio dvasiškas.

O kaip į tai reaguoja visuo
menė? Ji čia atkakliai laikosi sa
vo nusistatymo — tuos prieveiks
mius vartoja nuo neatmenamų 
laikų ir kaskart plačiau. Jau prieš 
šimtą su viršum metų Papilės 
klebonas Vaišvila ant Simono 
Daukanto antkapio tą prieveiks
mį pavartojo: “Jis per savo gyve
nimą, it vargo pelė, be paliaubos 
triūsėjo vienutiniai žemaitiškai 
rašyti dėlei naudos vientaučių”. 
Šiandien tokių prieveiksmių vi
sur pilna. Prieš rašydamas šį ra
šinį, pavarčiau mūsų spaudą 
(Draugą, Naujienas, Keleivį, 
Aidus, Varpą, Akiračius ir kt.) 
ir tuojau prisirinkau keliasde- 
dešimt pavyzdžių: patriotiniai
nusiteikę, fiziniai ir psichiniai 
palaužtas, dvasiniai aptarnauja, 
remia finansiniai, paviršutiniai 
stebint ir t. t. įdomiausia betgi 
yra tai, kad Laiškuose Lietu
viams, kurių redaktorius J. Vaiš- 
nys, S. J. gerai moka kalbą ir pats 
tvarko kalbos skyrių tame žurna
le, o prof. P. Jonikas nurodomas 
kaip patarėjas kalbos dalykams, 
kalbamųjų prieveiksmių pastebė
jau daugiausia. Štai keletas iš ke
liolikos praėjusių metų nume
riuose: gerieji romano veikėjai 
yra kristaliniai tyrūs; kai kurie 
šių principų aspektai buvo įrašy-

(Nukelta į 2 pal.)
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ti tiesioginiai ir netiesioginiai ir 
i Sovietų Sąjungos konstitucijos 
124 straipsnį; fiziniai išvargęs ne 
piešia, o tik peckelioja, ir 1.1.

Tas pats dedasi ir Lietuvoje. 
Ir ten kalbininkai negali apsigin
ti nuo tų prieveiksmių. (Žr. K. 
Ulvydas, Lietuvių kalba tarybi
niais metais, 55 p.). Tačiau UI- 
vydąs pripažįsta, kad “iš kai ku
rių priesagos — inis būdvardžių 
padaroma prieveiksmių su prie
saga — iai. Vienas antras tokių 
prieveiksmių vartojami ar bent 
galėtų būti vartojami ir literatū
rinėje kalboje, pvz.: aplinkiniai, 
begaliniai, vidutiniai (Lietuvių 
kalbos gramatika, 11 t., 509). Jis 
taip pat nurodo ir rašytojų var
tojamus tokius prieveiksmius, 
kaip dvasiniai, juridiniai, nuola
tiniai, bet tuojau aiškina, kad 
“tokių prieveiksmių vartojimą 
raštuose reikia laikyti atsitikti
niu, nes iš tikrųjų jiems iki šiol 
kalbininkai net nelinkę pripažin
ti literatūrinėje kalboje normos] 
teisių” (ibid.). Kreipiu dėmesį į 
Ulvydo logiką: kalbos faktas pa
sidaro “atsitiktinis”, jei kalbinin
kai nepripažįsta jo norminiu! Bet 
kaip galima tokį faktą vadinti at
sitiktiniu, kai mažiausia per 50 
metų jį vartoja daugumas moksli
ninkų, rašytojų bei publicistų?

Kaip matome, visuomenė ne- 
kąpituliuoja, kova tebevyksta. 
Nematydamas jokio kalbinio nei 
loginio pagrindo tiems prieveiks
miams drausti, aš stojau visuo
menės pusėje —; pradėjau juos 
ginti dar būdamas Lietuvoje. Čia 
būdamas juos gyniau bent trijuo
se straipsniuose (Drauge, 1951. 
2. 3, Gimtojoje Kalboje, 1967, 
Nr. 4, Actą Baltico-Slavica, 
1966, Nr. 3). Išdėsčiau visus 
kalbinius argumentus, nurodžiau 
kalbininkų, draudžiančių tuos 
prieveiksmius, nelogiškumą, jų 
prieštaravimą pačių pripažįsta
miems kalbiniams principams 
(Jie pvz. analogijos dėsnį kalbos 
gyvenimo pripažįsta, bet šiuo at
veju ijį kažkodėl užmiršta). J 
mano minėtus straipsnius atsakė 
dr. Pr. Skardžius savo knygoje 
Ankstyvesnė ir dabartinė lietuvių 
bendrinės kalbos vartosena 
(1971). Kalbamajam klausimui 
skyrė visą straipsnį (37-44 p.). 
Ten jis, rodos, turėjo pakanka
mai vietos ir moksliškai įrodyti, 
kodėl tokie prieveiksmiai negeri. 
Deja, ten tokių įrodymų nėra. 
Jų vietoj kartojamas senas plikas 
“argumentas”, kad iš būdvar
džių su galūne -inis “nelinkstama 
sudarinėti prieveiksmių” (43). 
Kaipgi nelinkstama, kad nuo jų 
nei čia, nei Lietuvoje kalbininkai 
niekaip negali apsiginti, kad jie 
vartojami masiškai? Sakyti, kad 
“nelinkstama”, reiškia atvirai 
prieštarauti akivaizdiems fak
tams. Matyt, jausdamas to argu
mento ne per didelį svarumą, ma
no kritikas naudoja ir dar vieną 
argumentą — autoritetą. Ir ne 
vieną, o visą jų eilę, kurie buvo 
ar yra tų prieveiksmių vartojimui 
priešingi. Jis rašo: “Argi J. Jab
lonskis visai nesuprato ir nejuto 
savo laiku bendrinės rašomosios 
kalbos dalykų, ypač prieveiksmių 
su -iniai vartosenos... Ar J. Bal
čikonis negalėjo matyti... Argi 
K. Ulvydas...” Ir t. t. Iš viso še
ši retoriniai klausimai. Vietoj 
kalbinių ir loginių argumentų — 
autoritetiniai — retoriniai! Ži
noma, mano autoritetas menku
tis, lyginant su tokiais milžinais, 
kaip Jablonskis, Skardžius ir ki
ti, bet, kaip šio rašinio pradžioje 
matėme, ir v Jablonskiui teko ne 
kartą apsirikti. Negi kiti būtų iš
imtis. Gyvenimo praktikos reika
luose, o tuo pačiu ir bendrinėje 
kalboje, vargiai gali būti neklai
dingų autoritetų. Ir jeigu kam 
neklaidingumą galima būtų pri
pažinti, tai nebent visuomenei, 
tautai, kuri galutinai viską ap
robuoja. Ir aš esu linkęs veikiau 
pasikliauti šiuo būtent autorite
tu: language is what people 
speak, not what sameone thinks 
they ought to speak.

3. Kova dėl poterių ir tikėjimo
Kitas labai geras pavyzdys, pa- 

rodąs visuomenės nenuilstamą 
kovą su kalbininkais, yra kova 
dėl 'kai kurių posakių poteriuose. 
Vienas jų yra “teesie Tavo va
lia kaip danguje, taip ir ant že
mės”. Kalbininkai nuo Jablons
kių laikų čia liepia sąkyti “kaip 
danguje, taip ir žemėje.” Tą vie
tininką čia jau vartoję Mažvydas, 
Daukša ir kiti seni rašytojai...! 
Tačiau visuomenė (dvasiškiai)J 
vis linko prie posakio ant žemės. 
Prieš pastarąjį karą jis jau buvo; 
beveik visuotinai įsigalėjęs. Net 
ir kalbininkas A. Salys, kuris! 
taisė kąlbą kun. A. Sabaliausko' 
maldaknygės “Viešpaties Ange
las” (1933), tą ant žemės paliko., 
Tačiau po karo kova vėl atsinau
jino, ir vėl sugriaudėjo kai kurių 
kalbininkų patrankos. Tas pats 
A. Salys parašė straipsnį: “Vis 
dėlto: kaip danguje, taip ir žemė
je” (Laiškai Lietuviams, 1971, 
Nr. 6), kuriame jis kritikuoja 
mano seniau paskelbtą straips
nelį Gimtojoje Kalboje. Čia jis 
kartoja seną teigimą, kad ant 
žemės esanti lenkybė (na ziemi). 
Faktiškai tai tokia pat lenkybė, 
kaip ir ant stalo, pvz. knyga gu
li ant stalo (plg. lenk, ksiąžka 
ležy na stole). Tuo klausimu pa
sisakė ir Pr. Skardžius. Jis atsar
gesnis — nesako, kad ant žemės 
yra lenkybė, bet vis dėlto siūlo 
vietininką: “viena, ši forma 
lengvai pateisinama dabartinės 
lietuvių kalbos duomenimis; ant
ra, žemėje gerai dera šalia dan
guje; ir, trečia, tai turi jau gero
ką tradiciją” (Draugas, 1971.10. 
30). I tai galima atsakyti nema
žiau galiojančiais trim priešin
gais teigimais. “pateisinama” 
reiškia, kad ji gali būti vartoja
ma, bet nereiškia, kad ji yra ge
resnė. antra, žemėje nelabai de
rą Šalia danguje, ues paviršiui, ir 
vidui reikšti nelabai tinka tas 
pąts vietininkas; ir, trečia, nau
jausia tradicija buvo ant žemės. 
Jeigu ir sutiktume, kad senoji 
tradicija buvo žemėje, tai ji jau 
per sena mūsų laikams, kaip per 
senos yra jau ątgyvenusios for- 
mps mudu skaitėva, išėjo žuvau
tų ir pan.

Atsiliepdamas į minėtą A. Sa
lio straipsnį, parašiau ir aš tuo 
klausimu rašinį, nagrinėdamas 
tą klausimą iš esmės — istoriniu 
ir strųktūrinįu požiūriu. Tačiau 
to straipsnio Laiškų Lietuviams 
redaktorius nesutiko spausdinti 
savo “religinės ir tautinės kultū
ros” žurnale. Gal būt, dėl to, 
kad ir Lietuvoje išleistas Apeigy- 
nas vartoja vietininką. Tas Apei- 
gynas yra jau Ramos patvirtin
tas. Vadinas, Roma locuta cau- 
sa finita. Tikiuosi, kad mano 
straipsnis netrukus bus paskelbę 
tas Aiduose. Jame įrodinėja, kad 
vietininkas čia jokiu atžvilgiu 
nėra tinkamesnis. Pripažįstant, 
kad abu posakiai vienodo geru
mo, pasirinkimas vieno jų. būtų 
skonio dalykas. Kalbininkų ir 
yiąuomenės skoniai Čia aiškiai 
skiriasi. Ši pastaroji visada buvo 
linkusi vartoti modernesnę for
mą ant žemės. Ir dėl to kiekvie
nam leidiny, kuris kalbininko 
nėra taisytas, visada lieka tokia 
forma, kokią diktuoja šio meto 
kalbos jausmas. Štai pvz. Ameri
kos Kunigų Vienybės išleistas li
turginis leidinys Šventoji Savai
tė (1971) tebevartoja tradicinį 
prielinksninį posakį ant žemės. 
Arba V. Krėvė rašo: “Jisai pa
vergs sau dangų ir žemę ir visa, 
kąs yra danguje, ant žemės ir že
mėje” (Raštai, VI, 357). Čia aiš
kiai skiriamos vidaus ir pavir
šiaus sąvokos, ir ši pastaroji reiš
kiama ant žemės posakiu.

Panaši byla ir dėl tikėjimo: ti- 
kiuką vis operuoja žilas senovės 
faktais, nors toje senovėje ne
trūksta ir posakio su prielinksniu

Visuomenės kova su kalbininkais

Uolos (aliejus, Albinas Elskus

— tikiu j ką. Tuo klausimu man 
teko pasisakyti plačiau Gimtojo
je Kalboje (1965, Nr. 3-4) ir 
Aiduose (1969, Nr. 8). Išvada 
ten padaryta tokia: “Dėl to po
sakiai tikėti ką ir tikėti į ką kal
biniu atžvilgiu laikytini vienodos 
vertės. Skirtumas tarp jų gali bū
ti tik tas, kad prielinksninis po
sakis (tikėti į ką) rodo naujesnį 
kalbos raidos tarpsnį”.' Posakis 
su prielinksniu pranašesnis yra 
dar ir tuo atžvilgiu, kad su prie
linksniu padaromos daiktavardi
nės grupės, kurių negalima pada
ryti be prielinksnio. Pvz. sakome 
jo tikėjimas į Dievą yra visiems 
žinomas ar jo tikėjimo į Dievą 
niekas neneigia. Pamėginkime 
išsiversti be prielinksnio. Tada 
turime: jo tikėjimas Dievą yrą vi
siems žinomas arba jo Dievo ti
kėjimas yra visiems žinomas, ir 
jp tikėjimo Dievą niekas neneigia 
arba jo Dievo tikėjimo niekas ne
neigia. Bet kas gi šiandien taip 
kalba? Praktiškai niekas. Kalbi
ninkai labai mėgsta senovę ir, kur 
buvę kur nebuvę, vis šaukiasi 
Mažvydo ir Daukšos. Ir Pr. 
Skardžius savo straipsny apie 
Apeigyno kalbą (Draugas, 1972. 
1.15) irgi prisimena Daukšą, ku
ris rašęs dangaus žengimas (žen
gimas į dangų), dusetiškius, ku
rie seniau (!) sakydavę tvoros 
lipimas (lipimas per tvorą), Vi
džių važiavimas (važiavimas į 
Vidžius). Dėl to jis siūlo verstis 
posakiu jo Dievo tikėjimas vi
siems yra žinomas. Sutinkame, 
kad seniau taip būdavo sakoma, 
bet kas gi šiandien taip sako? Net 
Balčikonis, kuris seniau rašė ju
ros važiavimas, Kopenhagos va
žiavimas, vėliau jau ėmė rašyti 
vąžiavimas jūra, važiavimas į 
Kopenhagą. Kun. St. Yla Svei
ka Marija maldaknygėj dar ra
šė: per savo dangaus žengimą, 
o jau naujesnėj maldaknygėj Ti
kiu Dievą pasitaisė ir rašė: per 
sayo dangun žengimą. Taigi ma
tome, kad toji senovė čia jau ne- 
bepritaikoma. Ir nėra reikalo jos 
įsikibus laikytis, lyg kokios šven
tenybės. Viskas kinta, kinta ir 
kalba, ir kalbos taisyklės galio
ja tik tam tikram laikotarpiui, o 
ne visiems laikams. Visuomenė 
tai instinktyviai jaučia ir nepasi
duoda net ir autoritetų įtaigoms, 
kartais atsiduodančioms per 
daug Žila senove.

4. Kova dėl dvasiškio ir 
dvasiški jos

Visuomenės ir kalbininkų nuo
vokos bei skonio skirtumą gerai 
parodo ir žodžių dvasiškis bei 
dvasiškija vartojimas. Dvasiš
kiai ir pasauliečiai paprastai 
vartoja tik dvasiškis ir dvasiški

ja. Tačiau kietkviename leidinyje, 
kur tik pirštus prikiša kalbinin
kas, dvasiškio nebėr, tėra tik dva
sininkas. Kodėl? Mat, Jablonskis 
galvojo, kad dvasiškis netaisyk
lingai padarytas žodis. Vėliau 
kalbininkai “Kalbos Patarėjuje” 
(1939) nusprendė, kad dvasiškis 
“gerai sudarytas, taisyklingas”, 
bet vis dėlto geresnis esąs Jab
lonskio naujadaras dvasininkas. 
Kuo jis geresnis, taip ir liko pa
slaptis iki šiolei. O iš tikrųjų yra 
priešingai.

Jablonskis sudarė dvasininką 
pagal kitus tos rūšies daiktavar
džius, kaip ūkininkas, bitininkas, 
mėsininkas, kurie reiškia žmo
gaus verslą, nuolatinį užsiėmimą 
tąjų tikroje srityje. Tuo tąrpų 
kunigas nėra verslininkas įpras
tine to žodžio prasme if dėl to jo 
netinka vadinti žodžių, kuris 
reiškia verslą. Kunigui esminga 
ne tai, ką jis dirba, kuo verčiasi, 
o koks žmogus jis yra. Jis būtent 
yra dvasiškas žmogus, tokiu pa
sidaręs, gaudamas kunigo šven
timus. Dėl to žmonės teisingai ir 
vadina jį “dvasišku tėveliu”. O 
toks dvasiškas žmogus vienu žo
džiu ir tegali būti vadinamas dva
siškiu, kaip vyriškas žmogus 
(žmogus turįs esminių vyro ypa
tybių) tegali būti vadinamas vy
riškiu. Dvasiškių darbas (rū
pinimasis žmonių dvasios reika
lais — sielovada) nėra esminis 
dalykas. Jis gali to darbo nedirb
ti, bet vis tiek bus dvasiškis, pvz. 
dirbdamas tik profesoriaus darbą. 
Ir atvirkščiai, pasaulietis profe
sorius, dirbantis tokį pat darbą, 
net dėstantis teologija, negali bū
ti vadinamas dvasiškiu. Vadinas, 
žiūrint kunigo esminės savybės, 
tenka jį vadinti dvasiškiu, o ne 
dvasininku.

Šiuo pastaruoju vardu (dvasi
ninku) Jakštas-Danbrauskas siū
lė vadinti spiritistą, kuris turi 
reikalų su dvasiomis. Tokią dva
sininko reikšmę nurodo ir aka
deminis Lietuvių kalbos žodynas. 
A. Piročkinas minėtoje knygelė
je (41) nurodo, kad ir Lietuvoje 
dvasiškis dažniau vartojamas, 
negu dvasininkas. Tas pats išei
vijoj. Panašiai elgias spaudos 
bendradarbiai kunigai J. Vaiš- 
nys, S. J., A. Grauslys, A. Paskųs 
(Laiškai Lietuviams, 1972, Nr. 
3), A. Rubikas (Aidai, 1971, Nr. 
10), A. Maceina, Bažnyčia ir pa
saulis ir kt. Todėl laikas jau bū
tų ir kalbininkų prižiūrimuose 
religiniuose leidiniuose palikti 
dvasiškį, dvasiškiją, o dvasininką 
atiduoti spiritizmo terminologi
jai.

•
Visi šie pavyzdžiai rodo, kad 

kalbininkai, daug ką teisingai 

nuspręsdami ir patardami, kar
tais per siauras užbrėžia ribas. Jie i 
per dažnai imasi ne tik teisėjų, 
bet ir jury vaidmens. Jų, kaip 
specialistų, pirmoji pareiga yra 
pasakyti, ar koks, nors žodis yra 
savas, lietuviškas ir ar jis taisyk
lingas. Tačiau ar jis bendrinėje 
kalboje vartotinas, sprendžia ne 
vien kalbininkai. Čia balsą turi 
ir visuomenė. Ji gali priimti ir 
svetimybę, ir netaisyklingą žodį. 
Tokių žodžių juk seniai jau ne
mažai vartojame. Tad jeigu ap
robuota, sakysim, dešimt “ne
taisyklingų” žodžių, tai nėra 
rimto pagrindo labai jaudintis, 
jei kas pavartoja ir dar porą tos 
rūšies žodžių, kai jie kam atro
do reikalingi. Seniau Jablonskis 
nemėgo žodžio mokytojauti, o 
šiandieniniai kalbininkai ir da
bar nemėgsta “netaisyklingo” 
aro, bet žmonėms jie patinka. 
Iš tikrųjų, kas liktų iš Krėvės 
apysakos ar iš dainos (Kaip aras 
pašautas...), jeigu tą arą pakeis
tume ereliu? Arba kas gali nu
statyti griežtą ir nekintamą sko-

DR, ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5070

REZID. TEL. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8011.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos Ir California 
Valandos pagal susitarimą:

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

Šeštad. nuo 2 iki 8:80 vai. 
Trečiad. ir penktad. uždaryta.

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

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

INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Tel. — 695-0533
l’OX VALLEY MEDICAL CENTER

860 Summlt Street
Route 58 — Elgin. Illinois

rei. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Va!.: pirm. ketv. 1 iki 7 popiet 
antr., penkt., 1-5. treč ir »*št tik 
omltArua

Remkite tuos biznierius, ku 
rie skelbiasi dienr. “Drauge”. 

linių bei vertinių skaičių bendri
nei kalbai? Sakoma, kad išpildy
ti (pažadą) esąs vertinys iš rusų 
ispolnit, ir dėl to nevartotinas. Iš 
tikrųjų tai toks pat tarptautinis 
vertinys (plg- agj. fulfill, vok. 
erfuellen, lenk, vvypelnic), kaip 
ir daugelis kitų, seniai jau var
tojamų vertinių, kaip pvz. išsi
reikšti (išsireiškimas), įkūnyti, 
prisiekti, svarstyti, tvirtinti, užsi
imti ir kt. Aplamai kalbai neįma
noma taikyti absoliutaus grynu
mo ar absoliutaus taisyklingumo 
kriterijų visais atvejais, o dėl to 
neišvengiamas kartais ir subjek
tyvus pasirinkimas. Subjektyvūs 
būna kartais ir kalbininkai.

Kai kas, paskaitęs šį rašinį,

Ąni Hudo** kP.htiv Ui

DR. tDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51sf Street
Tel. GR 6-24OO

VaJ pagal susitarimą: pirmad. lt 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir pentad 
10—4; Šeštad 10—8 vai.

Ofa tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE ’
SPECIALYBE — NERVU IB 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos Imagai susitarimą

Rezid. TeL — GI 8-0873

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Akių Ligos 
3907 VVest lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą — rezid. — PBospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penki 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 5 Iki a 

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 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 3-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IH KRAUJO 

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

Tel. ofiso tr buto OLymplc 2-4159

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

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

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUČELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė.

Tel. WA 5-2670, neatsiliepus skam
bint 471-0225. Valandos pagal susi
tarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Westrrn Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p. šeštad.

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

Rezld. tel. 239-^19

Remkite tuos olznierius, ku
rie skelbiasi dieni. 'Drauge'’ 

gali pagalvoti, kad gal esu susi
pykęs su kitais kalbininkais, kad 
čia jiems oponuoju. Nieko pana
šaus (Ir šį dviejų žodžių posakį 
Jablonskis draudė), šį kartą sto
jau visuomenės pusėj dėl to, kad 
kaltinamasis neturi gynėjo. O 
juk neteisinga (unfair) ką nors 
teisti ir smerkti be jokio gynėjo. 
Aš, žinoma, nesakau, kad visuo
menė visada teisi, kad jai nerei
kia mokytis iš kalbininkų. Mo
kytis visiems reikia. Norėjau tik 
pasakyti, kad ir kalbininkai kai 
kada apsirinka ir kad visuomenė 
ne visada klysta.

’R M AR* *8 l'h'
AKUŠERIJA IR MOTERi.

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-8545

(Ofiso tr 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 lst ir Campbell Avė. kampas) 

Pirmad.., antrad.. ketvirtad. Ir penkt 
nuo 3 vai. popiet Iki 7 \al. vak 
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. rytr 

iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 W. 71st St. — TeL 737-5148

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest (>9Ji Street
Tel. 737-2290. ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus —

(By appointroent)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato ■ 

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. RElianee 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

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

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

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

Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto, 2—8 vai vak. šeštad. 1 Ik! 
4 v. vak. Treč. tr sekmad. uždaryta. 

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez., 2652 VV. 59th St.

Tel. PRospeot 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
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Kelios mintys apie tautinę

.Egzilinė generacija vis labiau! 
sensta ir traukiasi iš gyvųjų tar
po. O jaunoji generacija, gimusi! 
ir augusi svetimtaučių kultūros į 
įtakoje, pradeda vis daugiau skęs
ti tarptautiniuose vandenyse.-; 
Jos tautinė sąmonė arba blėsta 
arba jau yra visai užgesusi. Tai 
galima patirti įvairiose kultūros! 
srityse. Vieni mano, kad lietuviš-! 
ko žodžio puoselėjimas yra ne 
tiktai nereikalingas, bet stačiai ■ 
kenkia įsisavinti gyvenamo kraš-) 
to kalbai. Kiti teigia, kad mūsų 
gražinėje literatūroj neturime 
kuo lygintis su svctimtuačių: 
daug pranašesne kūryba. Dar ki
ti nurodo į atsilikimą tapybos sri
tyje. Yra ir tokių, kurie stačiai 
Laiko nesusipratimu kalbėti apie 
lietuviškos kūrybos apraiškas, y- 
pač jos lytimis gyventi dabarty
je ar planuoti artėjantį rytojų. 
Kaip vieną iš pavyzdžių pacituo
sime čia jauno lietuvio architekto 
samprotį apie lietuviškos archi
tektūros, kaipo tokios, negalimu
mą. “Turime rimtai palaidoti, — 
sako autorius, — lietuviško sti
liaus mitą architektūroje, ir jo 
dirbtinas atgaivinimas šių laikų 
sąlygose yra klaidingas ir bepras
miškas” (Technikos Žodis, 19- 
71, Nr. 4, 2). Kaip šis jaunas 
akademikas išsireiškė apie archi
tektūrą, panašiai daugelis jaunos 
generacijos įvairių sričių diplo
mantų specialistų galvoja atitin
kamai ir apie kitas kultūros sri
tis. Tai yra labai plati tema.Jai 
išgvildenti reikėtų ne straipsnio, 
bet keleto tomų lietuviškos kul
tūros apžvalgos veikalo. Čia pa
sitenkinsime bent keletu princi
pinių minčių.

Visų pirma, reikia sutikti su 
daugumos teigimu, kad mes ne
turėjome ir dar neturime pasau
linio masto įvairių kultūros sri
čių genijų. Tačiau tai nereiškia, 
kad nėra ir negali būti lietuviš
kos kultūros, kaipo tokios, iš vi
so. Tautos kultūra išsilaiko ne 
vien genijais. Ją puoselėja kiek
vienas naujas kūrėjas savo kūry
biniu įnašu. Tautinės kultūros 
nenaikina tas faktas, kad ją gali 
pralenkti kitos didesnės tautos 
savo kultūriniu laipsniu. Tauti
nei kultūrai klestėti pakanka jos 
individualios skirtybės nuo kitų 
tautų. Šokis yra kultūrinė apraiš
ka. Ir, kaipo toks, yra bendroji 
kultūrinė vertybė. Tačiau šokio 
išraiškos lytys yra skirtingos pa
gal tautų skirtingumą. Iš to ki
lo skirtingi tautiniai šokiai: vie
nokie yra lietuvių tautos, kitokie 
ukrainiečių, dar kitokie vokiečių 
ir t. t. Daina, kaipo tokia, yra ir
gi bendras kultūrinis lobis. Ta
čiau vienaip dainuoja lietuviai, 
kitaip lenkai, dar kitaip prancū
zai. Pagal tą tautinį skirtingu
mą susikūrė įvairių tautų skirtin
gos liaudies dainos. Tautinė kul
tūra yra persunkta tautos žmo
nių būdu, nuotaika, 
aplinkos įsijautimu ir 
kitų veiksnių.

Taigi, nors kultūra, 
kia, yra bendras žmonijos lobis, 
ir dėl to bendrumo turi bendrų 
elementų visų tautų kultūrinėse 
apraiškose, tačiau ji yra kartu ir 
individualus tautų lobis, nes tu
ri individualių išraiškos lyčių 
pagal kiekvienos tautos individu
alų įsijautimą.

Panašiai yra ir su tautine ar
chitektūra. Ji, kaipo tokia, yra 
bendras žmonijos lobynas. Gy
venamasis pastatas visada buvo 
ir bus savo pagrinde tam tikra 
uždara erdvė, kurioje žmonės re
alizuoja savo šeimos ar bendrijos 
poreikius. Todėl gyvenamo na
mo ar visuomeninio pastato erd
vę žmonės apriboja sienomis, at
sitverdami nuo aplinkos pagal 
pastato paskirties reikalavimus. 
Dar galima būtų priskirti prie 
bendrų architektūros savybių tu-

gamtinės 
daugeliu

kaipo to-

P. CELIEŠIUS t visiems statytojams. Drobė 
I dažai yra bendras patiekalas 
, sįems tapytojams. Muzikos ska- 

■. i, .j,. j , i lės natos yra bendpąs lobis vi
rimų statybos medžiagų panau-. jiems muzikos veikalų kūrėjams, 
dcjimą. Primityvūs paupio gy- Į O vis dėlto vieno architekto pa- i 
ventojai paprastai statosi būdas j statas meniniu požiūriu yra skir- 
ar palapines iš nendrių argingas nuo kito, lygiai kaip ir 
švendrių, o džiunglių — iš bam-1 vieno tapytojo paveikslas nuo ki-1 
bukų. Miškų gyventojai surenčia to arba vieno muziko. kūrinys 
gyvenamąsias būdas medžiuosei nuo kito. Taigi, yra kažkas, kas 
tarp šakų, ,o kalnų — įsirengia ■ vieno kūrėjo kūrinio menišką in- 

Įsąyo guolius šlaįtų urvuose.,Na- dįvidualybę skiria nuo kito kūrė-, 
; mams statyti kaimų gyventojai jo. Ir tas “kažkas" yra ne kas ki-■ 
į naudoja jų aplinkos turėtas me- i ta kaip tas pagal pasirinktą i- 
I džiagas, kaip antai medį, akme- deją vidujinis menininko įsi-į 
nis ar molį, o miestų gyvento- jautimas ir to jausmo savitas iš-1 
jai — plytas, marmurą. Išsivys- reiškimas anoje bendroje me- { 
čius civilizacijai, tiek miestų, tiek džiagoje, apie kurią ką tik kai-! 
kaimų namų statybai naudoja- bėjome. Visi skulptoriai gali 
mos tokios medžiagos, kokias pa- žvelgti į tą patį akmens, marmu- 
siūlo modernioji rinka: cemen- ro ar medžio luitą. Tačiau kiek- 
tas, geležis, gelžbetonas ir kt- Pa- Į vienas jų sukurs skirtingą statu- 
sikeitus statybos medžiagoms, ir! ]ą g tokio paties medžiagos ga- 
pati statyba įgavo naujas for
mas. Tačiau pagrindiniai archi
tektūros elementai, kaip va: si
jos, sienos, durys, langai, lubos, 
stogas visada pasilieka tie patys, 
nors ir ne tokie patys. Todėl ar
chitektūrinė metamorfozė (visiš
kas persikeitimas) yra teisinga 
tik tiek, kiek ji suvokiama kaip 
architektūros medžiagų ir formų 
pasikeitimas. Tačiau pagrindi
niai architektūros elementai vi
sada pasiliks tie patys statomų 
trobesių atžvilgiu. Tik urvinio 
žmogaus gyvenvietė, palyginus 
ją su moderniais rūmais, pateisi
na metamorfozės teiginį archi
tektūroje. Bet urvinio žmogaus 
gyvenvietės mes ir negalime va
dinti architektūriniu pastatu tik
rąja prasmė, nes žmogus jos ir 
nestatė, o tik pasisavino natūra
lų gamtos kampelį. Architektūra 
prasideda ten, kur žmogus, nau
dodamas aplinkos jam pateiktas 
medžiagas, sukuria naują kūrinį, 

' kurio iki tol gamtoje nėra bu
vę. /

Kūrybos lytys

Suvokę, kad tiek architektūro
je, tiek kitose meno srityse yra 
bendrų elementų, kurie sudaro 
kiekvienos kūrybos srities pagrin
dą, klausiame, kas gi iš tikrųjų 
sudaro kiekvieno kūrinio, kaipo 
tokio, kūrybiškumą?

Aišku, kad pagrindo bendru
mas negali būti kūrinio indivi
duališkumu. Medis yra bendras 

Atsimainymo bažnyčia Maspethe N. Y. Architektas — Jonas Molokas. Altoriai ir vitražai — dail. V. K. Jo
nyno. Šoninių altorių skulptūros — skulpt. V. Kašubos. Prel. J. Balkūno bareljefas — skulpt. Balkuvienės. 
Portalo šv. Kazimiero stilizuota statula —- dail. A. Marčiulionio, Nuotr. V.'Maželio

balo. Kodėl? Ir čia pat atsako
me, todėl, kad kiekvienas jų 
skirtingai pergyvens tame pasi
rinktame medžiagos gabale nori
mos idėjos išreiškimą. Tai, kas 
vyksta vieno menininko pasąmo
nėje kūrybos metu, yra visiškai 
skirtinga nuo kito menininko me
ninio išgyvenimo. Tas skirtingas 
meninis išgyvenimas,. išreikštas 
bendroje medžiagoje, kaip tiktai 
sudaro meninio kūrinio indivi
dualybę, kuri yra vadinama me
ne menine forma arba lytimi. 
Meninė lytis tad yra kiekvieno 
tikro kūrinio esminė žymė. Kur 
nėra meninio išgyvenimo ir jo 
kūrinyje išreiškimų, ten nėra kū
rybos tikrąja prasme. Gali būti 
pamėgdžiojimas vieno ar 1_„

tikros linkmes ar stiliaus eiles, 
tačiau nenuasmenina jo kaip in
dividualaus kūrėjo. Dėl to mes 
turime architektūroje ne tiktai 
klasikinius stilius, kaip Bizantijos, 
gotikos, romanesko, baroko ir 
k., bet mes turime taip pat ir 
tų stilių variantus ankstyvojo, 
vėlyvojo, žydinčiojo gotiko ar 
baroko vardus, nes tiek pirminia
me, tiek vėlyvajame stiliuje pa
skiri kūriniai turi savitas 
nes lytis.

Antraip imant, net ir 
modemiški pastatai, kaip 

kito I dangoraižiai, milžiniški 
pastato architektūroje, gali būti junginiai, nustodami individua-
kopijavimas vieno ar kito geni
jaus paveikslų tapyboje, gali bū
ti sekimas vienos ar kitos melo
dijos muzikoje, tačiau visais mi
nėtais atvejais nebus meno kūri
nio tikrąja prasme, o bus tik
tai pakartojimas, sekimas ar ko
pijavimas. Kopijuotoji kūryba y- 
ra jau ne kūryba, bet gamyba.

Tiesa, kad gali pasitaikyti kū
rinių, sukurtų pagal vieno kurio 
genijaus įtaką, tačiau pagal savi
tą kūrėjo individualų išgyveni
mą. Tie kūriniai vis dėlto va
dinsis tikraisiais meno kūriniais 
(ne gaminiais), nors jie ir pri
klausys įtaigojusio genijaus mo
kyklai, Mokyklinė priklausomy
bė {glaudina menininką į

ir
vi-

Aš nemanau, kad darbo kambarys rytoj bus mano, 
nęs čia per daug istorijos ir l>eprotybės šlyno, 
per daug nevykusių paveikslų ir blyškių spalvų, 
nes čia seniai, labai seniai aš gyvenu? Paminklas 
yra mano stalas — ne gyvenimo, ne ateities, 
bet niekad nesibaigiančios vilties.

> ..|FM
Kryžiaus keliai. Architektas — J. Molokas. Skulptūros — V. Kašubos.

Nuotr. V. Maželio

meni-

labai
va 

butų

lių meno lyčių, tampa ne meno 
kūriniais, bet gamybiniais milži
niškais garažais, tikriau sakant, 
milžiniškomis dėžėmis, nustoju
siomis savo meninio individua
lumo. Pamatęs vieną miesto pre
kybinį pastatą su daugybe lan
gų, tarpulangių ir gelžbetoninių 
sijų, galėtum suvokti kaip vieną 
modernaus stiliaus apraišką. Bet, 
kada toji apraiška kartojasi ne 
tiktai tame pačiame mieste dau
geliu naujai statomų rūmų, bet 
taip pat kituose tos pačios vals
tybės ir kitų valstybių miestuo
se, norams nenorams žmogus pa
junti architektūros meninį išblė
simą. Todėl ir anas jauno archi
tekto išsireiškimas, kad moder
niškos architektūros pradininkai, 

“Nusigręžę nuo praeities, sukū
rė naują visai savitą architektū
rą’' (o.c. 3) — pasiteisina tik 
tiek, kiek jie išsireiškė architek
tūroje naujomis meno lytimis bei 
konstruktyviniu individualumu. 
Tačiau yra netikslu teigti, kad 
jie visai “nusigręžė nuo praei
ties’’, nes jie rėmėsi tiek praei
ties realybės patyrimu, tiek bend
rais architektūros pagrindais. 
Taip pat, prileidę, kad modemiš
kos architektūros pradininkai su
kūrė naują stilių, atitinkantį šių 
dienų aplinkos reikalavimus bei 
medžiagos patiekalą, tenka labai 
suabejoti architektūriniu meniš
kumu šimtų ir tūkstančių kitų, 
kurie užtvindė miestus naujais 
statiniais iki nuobodumo, nes jie 
nesukūrė. bemaž nieko nauja, o 
tik pritaikė naujiems reikalavi
mams anų pirmtakų pateiktus 
architektūros pavyzdžius. Pritai
kymas arba architektūrinė mo
duliacija nebūtinai reiškia archi
tektūrinę kūrybą.

me. Visi kiti pradininkų sekėjai 
yra tik tiek menininkai, kiek jie 
savojo pradininko kūrinius pajė
gia 'moduliuoti ir išreikšti pagal 
savąjį genijų. Todėl ir minėtų 
kolosalinių “dėžių” statybos pa- 
mėgžiotojai yra tiek kūrėjai me
nininkai, kiek jie jas “perdirba” 
pagal savo kūrybos menines ly
tis. Kopijavimas kitų kūrinių nie
kad nebuvo ir nebus tikroji kū
ryba, nepaisant, ar tai būtų ko
pijuojama senovės klasikų, ar vi
duramžių, ar naujųjų ir moder
niųjų laikų, ar genijų, ar liaudies 
meno kūrėjų.

Tačiau reikia skirti kopijavimą 
tikrąja žodžio prasme nuo ryšio 
su savo tautos kūrėjų tradicija, 
kiekvienas kūrėjas rastą savo 
tautos kitų kūrėjų lobį gali įsi
savinti kaip jam pateiktą aplin
kos realybę ir, Išeidamas iš jos, 
tęsti toliau kūrybą pagal savitą) 
genijų. Tai bus ne kopijavimas,! 
o kitų kūrėjų kūrybos tęstinu
mas. Tokie reiškiniai buvo kiek
vienoje meno šakoje, yra dabar 
ir bus visais laikais. Tai nė kiek 
nekenkia kūrybai. Pavyzdžių tu
rime pakankamai kiekvienoje 
meno šakoje ir kiekviename sti
liuje, ar tai jis būtų gotika, ar 
baroko, ar “moderniojo” vardu 
pakrikštytas. Tai tinka taip pat 
ir mūsų lietuviams kūrėjams. Te
būnie leista nušviesti pavyz
džiais.

Architektūros kolonos yra 
tūkstančių metų senumo reiški
nys. Štai mūsų menininkas V. K- 
Jonynas, dekoruodamas Marąuet
te Parko lietuvių Marijos Gimi
mo bažnyčią (Chicagoje), neko
pijavo tos bažnyčios kolonų gal
venų nei iš jonėnų, nei iš dorė
nų, nei iš korintiečių stiliaus, 
bet sukūrė joms naujas galvenas, 
išeidamas iš mūsų tautos pa
mėgtos stilizuotos tulpės pagal 
savitą meninę lytj. Tas pats me
nininkas toje pat bažnyčioje su
kūrė vitražus Mergelės Marijos 
garbei taip pat savitu būdu. Ar
ba vėl, minėtos bažnyčios archi

Lietuviškos meno lytys

tiek
re-

Jeigu tiek architektūroje, 
kitose meno srityse kūryba 
miasi tik naujomis meno lytimis, 
o ne gamyba, tai nėra visai rei
kalo raginti mūsų naujos gene
racijos kūrėjus įsijungti į šio 
krašto kūrėjus, nutraukiant ry
šius su mūsų tautos praeitimi. 
Teiginys, kad “dabartinis lietu
vių architektų pilnas įsijungimas 
į Amerikos darbus yra būtinas” 
(o. c. 3), pasiteisina tik ta pras
me, kad naujoji kūrėjų genera
cija turi kurti Amerikoje, ir, kur
dama, turi skaitytis tiek su ar
chitektūros realybe, tiek su gyve
namosios aplinkos reikalavimais. 
Tačiau anas teiginys yra tiek ne
teisus, kiek jis niveliuoja kūry
bos meninį individualizmą bei 
jos menines lytis. Būtinumas kur
ti Amerikoje jokiu būdu nereiš
kia, kad kūrėjas turi prarasti savo 
Individualybę ir pasinerti “bend- 
rumos” jūron. Juo labiau, kad 
toji Amerikos architektūros “ben
drybė” nėra vien amerikoniška, 
bet ji yra kartu ir europietiška, į 
ir afrikietiška- Kaip minėjau, gi
gantiškų “dėžių” statyba yra už
tvinusi visų kontinentų didmies-į 
čius. Amerika, kaipo tokia, netu-| 
ri savo architektūros stiliaus ly
giai taip pat, kaip ir Vokietija, | 
Prancūzija ar Lietuva. Galima | 
kalbėti apie individualius Ame-, 
rikos naujo architektūros stiliaus) 
pradininkus Frank Lloyd Wright, 
ir kitus lygiai taip pat, kaip apie 
individualius kitų tautų kūrėjus, 
bet jokiu būdu ne apie JAV sti
lių, Vokietijos stilių, Prancūzijos 
ar Lietuvos stilių. Kiekvienas me
no stilius turi savo pradininkus 
individualių kūrėjų asmenyse, o 
ne tos ar kitos tautos bendru-

Dažnai žiūrėjau ir dažnai mąsčiau prie lango, 
lyg būčiau amžino saulėlydžio vitražas, 
lyg būčiau kalno išdidi viršūnė viršum Reino. 
O koks žiūrėjimas! O koks bereikšmis virpulys!

Prie kito lango vėl į kitą erdvę žvilgterėjęs, 
aš pamačiau keleivių nubučiuotą Jonijos koloną. 
Girdėjau, kaip tragedijos patosas gaudžia teatre, 
kaip ilsisi hegzametro midaus nugirdyti žiūrovai. 
Dievai, visur norėdami save priminti, rodė kraitį 
didybės, keršto, priesaikos ir kraugeriško geismo. 
Pasmerkę žmogų kančiai, jie galingai griovė Troją 
ir gyrėsi Achilo žiaurumu ir Odisėjo velniška klasta. 
O Dieve, man nuo jų didybės buvo dar tvankiau. 
Nebegalėjau nei griuvėsiais, nei krauju alsuoti.

Aš čia seniai, labai seniai esu. Apylinkėms vaikai 
pažįsta mano įpročius, bet jiems nerūpi, 
kad man su plinkančiu viršugalviu pabodo laukt, 
kada kaimynas baigs Berlyno sieną, ir katė, 
vikriai užšokusi ant keteros, kas naktį kniauks, 
žiūrėdama į lango nykstančią švieselę.

Po to ir man gal pagerės savijauta, Ir liausis 
paprotys įmigusių namų laimikiais vis dabintis, 
sekmadienį draugus pamaldumu klaidinti 
ir profiliu kažkokį pranašą vaidinti.

Aš nežinau, ar aš galėsiu ligi rudenio ištverti 
ir vėl tarp zirziančių daiktų kvailai kamuotis, 
ir laukti nesulaukti išmintingo epilogo.
Ak, Viešpatie, kodėl ląstelėse tokie verpetai? 
Kodėl tas kraujas prašo kažkokios naujos kūrybos, 
kuri lyg pavėlavęs traukinys nušvinta tamsumoj 
Ir ima lietis gyslose laisvos kelionės žodžiais? 
Nebežinau, ar aš galėsiu ten sugrįžti?

tektas J. Molokas, vykdydamas 
užprašytojo •valią, statė bažny
čią baroko stiliuje- Tačiau jai iš
vedė fasado bokštus, remdama
sis lietuviško koplytstulpio ar 
kryžiaus koplytėlės motyvu- Jis 
nekopijavo nei kryžiaus, nei kop
lytėlės, tačiau tuos motyvus jis 
pratęsė ir savitai išreiškė meni
nėmis lytimis.

Dar ryškesnį pavyzdį pateikia 
mums tiedu menininkai Mas- 
peth (New - York) lietuvių Jė
zaus Atsimainymo bažnyčia. Jie 
nesukūrė metamorfozės architek
tūros požiūriu. Jie paėmė kūrinio 
pagrindan lietuviško klojimo 
masyvą. (Panašių konstrukcijų 
galime užtikti ir JAV architektū
roje.) Tačiau minėtieji meninin
kai, įsijausdami į savosios tautos 
meno motyvus, sukūrė kažką ne
paprasto, naujo. Architektūrinė 
kompozicija ir meninė bažnyčios 
dekoracija yra taip išvesta ir su
derinta į vieningą sintezę, kad 
nuo varpelių, žvakidžių, taber
nakulio, altoriaus iki sienų, lubų 
ir stogo, ypač fasado, jaučiama 
kažkokia meninė didybė, šventa 
nuotaika ir architektūrinis švie
žumas, kad ne veltui šis meno 
kūrinys tapo pripažintas tų metų 
architektūros unikumas New - 
Yorke ir teisėtai išsikovojo vie
tą tarp JAV žymiųjų architektū
ros kūrinių meno žurnaluose.

Gal būt, pats žymiausias arch. 
J. Muloko lietuviškos nuotaikos 
kūrinys yra JAV lietuvių pranciš
konų sodyboje Kennebunk Port 
(Maine) Kryžiaus kelių koplytė
lė. Savo konstrukcija, komplikuo
tų formų sinteze, kompoziciniu 
originalumu ir meninių lyčių iš
vystymu yra unikumas ne tiktai 
JAV, bet iš viso architektūroje. 
Taį yra naujas architektūrinis 
kūrinys, nenustojęs tęstinumo 
lietuvių tradicijoje, bet kartu pra- 
žydėjęs nauju žiedu meno pa
saulyje.

Čia paminėjau tik keletą mū
sų žymių menininkų pavyzdžių.

(Nukelta į 7 pusi.)
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Kodėl užmiršome Pennsilvanijos Lietuvą?
Mums trims, studentei E. Bra- 

dūnaitei, kun. A. Keziui, SJ, ir 
čia rašančiam, aštuoniolika die
nų teko praleisti Pennsilvanijoje, 
lankant senąsias lietuvių parapi
jas, angliakasių miestelius, žmo
nes ir tas gausias lietuvių kapi
nes, kur amžinam poilsiui yra 
atgulę tūkstančiai lietuvių ang
liakasių. Savo vadovu turėjome 
tų apylinkių lietuvybės patriar
chą prel. J. Karalių, 83 m. am
žiaus Shenandoah šv. Jurgio lie
tuvių parapijos ilgametį kleboną, 
dabar emeritą. Todėl mums pla
čiai buvo atskleistos visų lietu
viškų klebonijų durys, mes galė
jom lankyti seseles vienuoles, ku
rios mokytojauja daugelyje mo
kyklų, ir su jomis plačiai išsikal
bėti; mums buvo prieinami veik
lesnieji parapiečiai, o lietuviš
kuose klubuose bei gatvėse — 
plačioji liaudis. Viso aplankėme 
18 lietuviškų parapijų, kelionę 
vykdydami pagal iš anksto nu
statytą planą. Miegojom mažai, 
dirbom daug, nes mūsų su kun. 
Keziu tikslas buvo nufotografuo
ti visas Allentovvno vyskupijos 
lietuviškas bažnyčias ir surinkti 
gyvą medžiagą iš likusiųjų liu
dininkų. E. Bradūnaitė, vykdyda
ma specialų uždavinį -—rinkda
ma lietuvišką tautosaką mokslo 
laipsniui Kalifornijos universitete 
įsigyti —čia atrado tokius lie
tuviškos tautosakos lobynus, kad 
18 dienų toli gražu jai nepakako 
ir ji pasiliko ten ilgesniam laikui, 
iš universiteto vadovybės gavusi 
ne tik leidimą, bet ir entuzias
tingą pritarimą jos vykdomam 
darbui.

kelionėje bei pokalbiuose šalia 
eilės pakilių įspūdžių patyrėtu ir 
tas skaudžias žaizdas, kurios gali 
greit ten galutinai lietuvybę su
naikinti. Norint tenykščius III 
'bei IV generacijos lietuvius il
giau išlaikyti prie savo tautos ka
mieno, Lietuvių Bendruomenė, o 

ypatingai artėjantis II Jaunimo 
kongresas, turi imtis greitų nuta
rimų bei dar greitesnio jų vykdy
mo, kad gyvųjų lietuvių dėmesys 
kryptų ne tik į Brazilijos ar Urug
vajaus lietuvius, bet ir už 850 
mylių nuo Chicagos esančią Pen
nsilvanijos Lietuvą.

Kai gegužės 17 d. rytą vienas 
JAV gimęs ir Marianapolyje 
mokslus išėjęs vidurinės kartos 
klebonas vedė mus prie didžiojo 
kovotojo už lietuvybės idealus 
kun. Aleksandro Burbos (1854- 
1898) kapo, į senas, apleistas ka
pinaites, visi trys bridom per 'pel
kes bei brūzgynus, nes kapinaitės 
jau seniai uždarytos, kasyklų ur
vams prarijus senąją Plymoutho 
lietuvių parapijos bažnyčią. Ta
da minimas klebonas ir tarė: 
“Gėda lietuviams, o ypač kuni
gams, kad didžiojo kovotojo pa
laikų neprisirengiam perkelti į 
pagarbesnę vietą”.

Šiuose taikliuose žodžiuose mes 
išskaitėm priekaištą ne tik dėl 
kun. Al. Burbos kapo bei palai
kų apleidimo, bet ir dėl to, kad 
mūsų bendrosios organizacijos, 
mūsų veiksniai užmiršo Pen
nsilvanijos Lietuvą, kuri apie 
1949-51 m., išskyrus keletą ku
nigų, visai negavo naujųjų atei
vių. Tiesa, pirmosiomis paskuti
nės emigracijos dienomis Penn
silvanijos lietuvius lankė karšti 
patriotai iš vadovaujančių veiks
nių, ilgose kalbose barė ir peikė 
įjuos, kad jie lietuviškai prastai 
kalba, kad jie baigia nutautėti. 
Tokios kalbos, sutiktųjų liudi
ninkų žodžiais, visai juos par
bloškė ir galutinai numušė ūpą. 
Teatras, chorai, o ypač jaunimo 
taut. šokių grupės bei ansamb
liai jų nepasiekė, gastrolėse ap
lenkdami senąją Pennsilvanijos 
Lietuvą. Kai 1965 m. Tamaųua 
liet, parapijos choras nuvyko į 
Lietuvių dieną Nevv Yorke, kai 
ten pamatė tūkstantinę ne tik vy

resniųjų, bet ir jaunesniųjų dai
nininkų masę, jie surado tokį 
įkvėpimą lietuviškam darbui, 
kad iki šios dienos visoje apylin
kėje išliko vieninteliu choru, dai
nuojančiu ne tik bažnytinį, bet 
ir pasaulietinį repertuarą.

I garsiąsias Lietuvių dienas 
Lakevrood Parke per Žolinę dar 
ir dabar susirenka tarp 10,000- 
12,000 lietuvių kilmės žmonių. 
Žmonių skaičius mažėdavo, kai į 
tas dienas atvykę garbingi veikė
jai valandą prakalbėdavo lietu
viškai, kitą valandą angliškai. 

Stud. Elenutė Bradūnaitė, pasiųsta Kalifornijos universiteto (UCLA) 
rinkti lietuviškosios tautosakos Pennsyvanijos angliakasių rajone, kal
basi su vietos lietuviais, suėjusiais praleisti sekmadienio popietės šv. 
Jurgio lietuvių parapijos darže, netoli Shenandoah, Pa.

Nuotr. Alg. Kezio, S. j.

Bet kai prieš dvejus metus į Lie
tuvių dieną helikopteriu nusilei
do Rūta Kilmonytė, kai jauna 
Hollywoodo aktorė į susirinkusią 
masę keliais sakiniais prabilo lie
tuvių bei anglų kalba, įspūdis 
Buvo toks didelis, kad kiekvienas 
Šventės dalyvis didžiavosi esąs 
lietuvis, o aktorės įpūsta žiežirba 
buvo ryški per ateinančius porą 
metų.

Ko iš mūsų šiandien laukia 
Pennsilvanijos lietuviai? Visų 
pirma grupės jaunų studentų, ku
rie puikiai kalba lietuviškai’ bei

Vladas Būtėnas ir kun. Algimantas Kezys, S. J. prie kun. Aleksandre Burbos kapo šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Plymouth, Peimsylvanijoje. Nuotr. A. Norkūno

angliškai, kurie gali pašokti liet, 
taut. šokius bei padainuoti. Jie 
vasaros metu galėtų keliauti per 
lietuviškas parapijas, klebonai 
mielai per pamokslus sukviestų 
žmones (jie per pamokslus gelbė
jo ir mūsų uždaviniui), kiekvie
na parapija turi gerą salę, o to
kių gastrolių planuotoju mielai 
sutiktų pabūti dabartinis She
nandoah liet, parapijos klebonas 
kun. J- Neverauskas ar Minners- 
villle liet, parapijos vikaras kun. 
M. Jarašiūnas, prieš kelerius 
metus baigęs šv. Kazimiero liet, 
kolegiją Romoje. I talką taip pat 
mielai stotų JAV gimę, bet Vil
kaviškio kunigų seminariją baigę, 
broliai kunigai Lukšiai, kun. 
Bielskis ir eilė kitų. Toks nedide
lis judrus ansamblis (12-15) žmo 
nių galėtų ne tik atlikti progra
mas, bet taip, pat prabėgom pa
ruošti vietinius taut. šoklų inst

ruktorius bei chorų vadovus. Pa
tys stebėjom, kokią misiją per 18 

dienų vien Shenandoah mieste 
atliko judri, išmintinga ir puikiai 
dainuojanti E. Bradūnaitė. Ji 
dešimtims III bei IV kaitos lie
tuvių įkvėpė pasididžiavimą, kad 
ir jiems garbė būti lietuviais.

Kadangi prel. J. Karalius turi 
jaunimui įsteigęs gražią stovykla
vietę, vietos lietuviai labai lauk
tų atvykstant čia pastovyklauti 
kurio nors lietuvių skautų dalinio 
ar ateitininkų vieneto. Jų skar
džios Lietuviškos jaunystės, dai
nų bei žaidimų lauktų išskėsto
mis rankomis dar gyva Pennsil- 
vaniljos Lietuva.

Aplamai tema yra tokia plati, 
kad ją bus galima dalykiškai at
verti tik platesniuose reportažuo
se. Bet šį kartą nors II Jaunimo 
kongreso vadovai teišgirsta mū
sų trijų balsą: atkreipkite dėme-

Isį į Pennsilvanijos Lietuvą. Ji 
■ dar nemirusi, ją dar galima iš- 
! gelbėti.

Prisiminkime taip pat, kad 
i Shenandoah gyvena tas pats gar
bingas prelatas, kuris Lietuvių
kat. mokslo akademijai įteikė 
25,000 dol. auką, kurs savo pini
gais išleido prof. Klimo, 
Schmailstiego ir Dambriūno lie
tuvių kalbos gramatiką angliškai 
kalbantiems, kurs ir dabar fi
nansuoja LB CV išleisto “Hu- 

' man Rights” antrąją laidą, ne
skaitant visos eilės kitų stambių 

I jo aukų lietuvių kultūros reika
lams. Jei ne prel. J. Karalius 
1,000 dol. auka, įteikta kun. Ke
ziui, SJ, ir mes savo kelionės ne
būtumėm įvykdę ir nebūtume pa
matę tų žaizdų, kurias dabar yra 
pats paskutinis metas gydyti.

VI. Rmjs

Keli žodžiai mano kritikams
Seniai, dar prieš daugelį me

tų, nutariau niekad viešai nesi
ginčyti su kritikais, spaudoje ne
atsakinėti į recenzijas. Tokio 
principo, manau, laikosi daugu
ma meno darbininkų. Iki šiol, 
ačiū Dievui, kitaip daryti ir ne
turėjau reikalo. Kartais, tiesa, 
šiek tiek suerzindavo vienoj ar ki
toj recenzijoj pašykštėjimas gero 
žodžio, prasikišanti tendencija, 
noras sumažinti pasiektus rezul
tatus arba tiesiog jų (kartais net 
mano pavardės) ignoravimas. 
Tačiau aplamai žiūrėjau į visus 
spaudos atgarsius daugiau iš 
linksmosios pusės.

Pavyzdžiui, su įdomumu sek
davau vieno mūsų recenzento 
subtilius sugebėjimus kritikos 
straipsniuose savęs nepamiršti ir 
kaip nors į paviršių išlįsti. Links
ma būdavo skaityti ir kito kritiko, 
šiaip gero ir nuoširdaus meno 
mėgėjo, pretenzingo stiliaus ir, 
rodės, sunkiai “išperėtus” painių 
minčių rašinius.

Štai ir dabar, ryšium su “Jūra
tės ir Kastyčio” operos pastaty
mu, intriguojančiai yra įdomu, 
kai Vladas Jakubėnas rašo, jog 
šios operos trečio veiksmo frag
mentus jam “teko matyti ir per
skambinti pas K. V. Banaiti dar 
Kaune”, o St. Meringis (Stasys 
Pilka), apsakydamas savo susiti
kimą su Banaičiu daug vėliau 
Brooklyne (Banaitis, beje, gyve
no Williamsburge), tarp kitko 
rašo: “Besikalbant, šeimininkas 
prasitarė, jog ruošėsi įgyvendin
ti seną sumanymą: komponuoti 
operą. Turįs, girdi, Bronės Buivy- 
daitės “Jūratės ir Kastyčio” ei
liuotos legendos tekstą, nors lib-

ALEKSANDRAS KUCIŪNAS

retiniu požiūriu juo nesąs paten
kintas”. Ir žmogus abejoji: ar tik
rai Meringio atminty “užsikon
servavo” šie kompozitoriaus Ba
naičio žodžiai: “Noriu, kad sce
noje atgimtų šviesus mūsų pajū
ris ir atsispindėtų lietuviškos re
alybės ir pasakos pasaulis”. Ar 
tikrai V. Jakubėnas trečią tos ope
ros veiksmą dar Kaune skambi
no? Banaitis pasimirė, o jeigu 
būtų gyvas, kažin, gal abiejų čia 
suminėtus pareiškimus paneig
tų?...

Nepradėčiau spaudoje ginčytis 
ir šiandien, jei kas būtų kritika
vęs mane kaip muziką, operos di
rigentą. Bet šį kartą daugeliui 
užkliuvo mano padarytoji operos 
redakcija. Ir dėl to jaučiu turįs 
pagrindo visuomenei paaiškinti, 
kodėl padariau tam tikrus operos 
pakeitimus.

Pirmiausia noriu užrikrinti, 
kad mano darbas nebuvo skubo
tai atliktas, kaip V. Jakubėnas sa
vo recenzijoj nori skaitytoją įtai
goti- Kone pusę metų diena die
non dirbau prie K. V. Banaičio 
veikalo. Buvau padaręs bent ke
lias operos versijas, kol galutinai 
radau, tikiu, sceniška.ir muzikine 
prasme geriausią sprendimą. Taip 
pat nėra teisybe, jog dariau ope
roje piūvius finansiniais sumeti
mais, norėdamas sumažinti or- 
kestracijos išlaidas. Visi pakeiti
mai buvo padaryti vien meniniais 
požiūriais, ir juos čia vėliau ban
dysiu paaiškinti.

Bet va, operos spektaklio pasi

žiūrėti iš Detroito atkeliavo ra
šytojas Vytautas Alantas, buvęs 
Vilniaus teatro direktorius. Savo 
įspūdžius jis paskelbė “Dirvos” 
laikrašty.
Aplamai, sako Alantas, spektak

lis padaręs neblogą įspūdį, kaž
koks entuziastas net sušuko — 
“pėsčias eičiau į Chicagą, kad dar 
kartą pamatyčiau operąl”, bet 
esą negirdėtas dalykas, kad opera 
pasibaigė per 2 vai. ir 10 min. 
“Atvažiavusiems keletą šimtų 
mylių žiūrovams, o gi buvo ir to
kių, kurie atkilo nuo pat Ramiojo 
vandenyno krantų, iš Kanados ir 
kitur, pasėdėti tik porą valandų 
salėje vis dėlto per mažai”. (At
rodo, jog kuo toliau važiavai, tuo 
ilgiau turėtumei salėje pasėdėti!)

Ir to negana: po operos spek
taklio Alantas nugirdęs, kad ope
ra buvusi gerokai iškupiuruota. 
Štai jo reakcija: “Banaitis savo 
operą sukūrė ne dirigento žirk
lėms pamiklinti, bet visai lietuvių 
visuomenei, sakyčiau, visos lietu
vių tautos muzikiniam lobynui 
papildyti. Man rodos, yra didelis 
moralinis nusikaltimas pristatyti 
mirusio kdmpozitoriaus kūrinį 
sužalotą”.

Ponas Alantai, bene pasikarš
čiuota čia ir pernelyg griežtai pa
sisakyta, ar ne? — Moralinis nu
sikaltimas! Kūrinio sužalojimas! 
— Leiskite paklausti, ar matėte 
originalų operos klavyrą (Jis mū
sų pastangom gaida į gaidą iš
leistas). Jeigu, prileiskim, gaidų 
neskaitote, tai kaip galite žinoti, 
kad aš kūrinį sužalojau? Nebent 
kas į ausį bus pakuždėjęs?...

Juk dirbot teatre, p. Alantai, 
tad žinot, kad režisieriai neretai 

taiso, karpo dramas ir tai ne vien 
debiutantų ar diletantų, bet ir 
Krėvės, ir Šilerio, ir net Šekspyro! 
Pavyzdžiui, kone kiekvienas įžy
mus italų dirigentas turi savo ver
siją Verdi “Don Carlo” operos- 
Yra juk žinomos bene kelios “Bo
riso Godunovo” versijos. O kiek 
kupiūrų pridaroma Wagnerio 
operose!.. Pamenu, Vytautas Ma
rijošius kadaise atsisakė diriguo
ti Šimkaus “Pagirėnų” operą dėl 
to, kad kompozitorius jam neda
vė laisvės veikalo interpretacijoj. 
Esu tikras, kad “Pagirėnų’ liki
mas būtų buvęs daug laiminges
nis, jei dirigento užnugary nebū
tų stovėjęs atkaklus autorius.

Yra žinoma tiesa: opera (kaip 
ir drama). vienaip atrodo at
spausdinta popieriuje, o kitaip 
scenoje atlikta. Pagaliau, jeigu 
pripažįstat, kad “Jūratės ir Kasty
čio” operos muzika buvo graži ir 
jus patenkinanti, tai dar nereiš
kia, kad iškirptos vietos yra tos 
pačios kokybės. Ar nepagalvojot, 
jog tie iškirpti puslapiai gal bū
tų pagadinę bendrą įspūdį, kaip 
kokiam neblogam paveiksle įsi
terpusios nepavykę linijos ar spal
vos?

•
Banaičio operoje padariau du 

didesnius iškirpimus: pirmam
veiksme išbraukiau sceną tarp 
Rūtelės ir Kastyčio ir antram 
veiksme — Kastyčio sceną su tė
vu, motina ir choru.

Pirmiausia, dėl Rūtelės scenos. 
Banaitis, mat, įvedė operon nau
ją, Maironio baladėj nesantį per
sonažą — Rūtelę, kaimo mergi
ną, įsimylėjusią Kastytį. Idėja iš 
esmės nebloga, jeigu tik kompo
zitorius ją apgalvotai būtų vys- 
tęs ir Rūtelę tinkamoj, operos vie
toj pristatęs. Pavyzdžiui, būtų 
buvę prasmingiau, jei, žvejams 
išplaukus jūron, Kastytis pasima
tytų su Rūtele ir su ja turėtų ko

kį meilų, lyrišką duetą. Vėliau, 
Rūtelei pasitraukus, pasirodytų 
jūros dievaitė ir savo burtais už
kerėtų Kastytį.

Banaičio operos originale ta
čiau Rūtelė atbėga po Jūratės 
įspūdingo pasirodymo, po dra
matiškos ir labai išraiškios mu
zikos. Pasirodo ji su gana blankia 
liaudies melodija (Lia, lia, lia iki 
begalybės), o po to seka nelabai 
surištas, išglebęs rečitatyvas (pa
sikalbėjimas) :

Rūtelė: Kas tau? Tu nelaukei 
manęs? z
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Kastytis: Aš laukiau... ilgai aš 
laukiau-..

Rūtelė: Tu toks susimąstęs, kas 
tau yra?

Kastytis: Nieko; turiu į jūrą 
paskubėt ir pasivyt draugus...

Rūtelė: Koks keistas tu! Kas tau 
nutiko?

Kastytis: Aš taip tik... susimąs
tęs... Man reik skubėt į jūrą, su
diev... sudiev!

Nereikia net muzikos, pats 
tekstas parodo, kad po Jūratės 
efektingos ekspozicijos, čia turi
me nuosmukį. Vienintelis šioj 
scenoj pragiedrulis, tai Rūtelės 

arija, kurią aš nukėliau į antrą 
veiksmą, kur vietoj “Neplauk, 
Kastyti, į marias”, jinai vėliau, 
lyg svajonėse matydama savo 
-mylimąjį, klausia: “Kodėl negrįž
ti tu namo, kodėl mane palikai, 
Kastyti?..”

Jaučiau (spektakliai tai ir pa
tvirtino), kad pirmo veiksmo fi
nalas bus žymiai įspūdingesnis, 
jei po Jūratės vylingo dainavimo, 
Kastytis, spindįs susijaudinimu, 
liepsningai šauktų: “Ūžkite, ban
gos, neškit laivelį!..” ir prading
tų jūrėse.

(Nukelta į 5 pusi.)

t
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Ko galima tikėtis Jaunimo kongreso vakare?
Pokalbis su programos komisijos pirmininke Dalia Kučeniene

Kaip žinome, šių metų mūsų tinai teigiamai įvertinta. Pana-. pianistė iš Argentinos planuoja 
Jaunimo kongreso vakaro prog-| “ 
ramą atliks įvairių sričių patys ■ 
jaunieji talentai. Programą or-i 
ganizuojant ir darant reikiamą ] 
programos numerių atranką, 
nelengvą darbą turėjo atlikti to 
reikalo komisija. Atrodo, kad ji 
šiuo metu jau žino, ką turi ir ką 
iš to turimo galima padaryti. Į- i santros valandos riba. Pramato- 
domu ir mums, ko galima tikė- me dvidešimt atskirų išėjimų 
tis iš Jaunimo kongreso vakaro?‘Kiekvienam c_’ _’2
Todėl čia ir užkalbiname vaka- maždaug po pčnkias minutes. J-

šiai galėčiau pristatyti ir visus i atlikt specialiai Kongreso vaka- 
kitus išrinktuosius. Bet tegu pati rui sukurtą piano kompoziciją, 
publika darys savo sprendimus.

— Kokio ilgumo bus visa pla-, 
nuojama programa?

Galėjome lengvai sudaryti 
nors ir aštuonių valandų prog- 

I ramą. Tačiau apsiribojome pu-

dalyviui. skiriame

instrumentalistus, pvz.ro programos komisijos pirm. D. 
Kučėnienę.

— Mūsų skaitytojai tikriausiai 
norėtų šį tą plačiau sužinoti a-

> • ' i

Ras.a Kubiliūtė, Australijos pianis
tė, dalyvauja Jaunimo kongreso va
karo programojo

pie Jaunimo kongreso vakaro 
programą. Registracijai pasibai- ] 
gus, kokie rezultatai?

— įdomūs, labai skatinantys. 
Gausiai suplaukė iš įvairių kraš
tų ir šalių registracijos anketos 
bei magnetofoninės juostelės. 
Kongreso vakaro komisijai (rež. 
L. Ambrosini, rež. Ž. Numgau- 
daitė, sol. A. Grigas, sol. V. Na
kas ir aš pati) teko vieną naktį 
praleisti, klausant ir atrenkant 
talentus. Manome, kad atsilan-I 
kiusieji turės progos pasidžiaugti 
geru Kongreso vakaro spek
takliu.

— Atrodo, kad toks pasaulinis 
jaunimo talentų vakaro užsimo- 
jimas bus pirmas. Ar galima ap
lamai spręsti, kokioje meno sri
tyje jaunimas gausiausiai reiš
kiasi? i

— Iš prisiųstų magnetofoni
nių juostų aiškėja, kad turime] 
daug norinčių skambinti piani
nu. Nei vienoje kitoje srityje ne- 
bus tiek nelaimingųjų, nepate-’ 
kusių programon, kaip šioje. At-j 
rinkome tfk keturis pianistus. ] 
Nelidą Zavickaitę iš Argentinos, 
Rasą Kubiliūtę iš Australijos, 
Kristiną Valavičiūtę iš Brazilijos 
ir Mindaugą Bielskų iš Ameri
kos. Tačiau, žiūrinti procentų, 
turime taipgi nemažai šokančio ■ 
ir dainuojančio jaunimo.

— Kurie gali būti išskirtini 
to vakaro programos numeriai? 
ar planuojamos ir kokios nors 
premijos?

— Premijų klausimas labai re
alus. Komisija šią mintį rimtai 
svarstė. Nusprendėme, kad var
žybos pasibaigė paties talento į- 
traukimu programon. Manome, 
kad didžiausia premija ir yra 
pats patekimas Kongreso vaka
ro programon. Sunku iš anksto 
apspręsti, kuris programos atli
kėjas laimės publikoje geriausią 
pasisekimą. Tarp daugelio kitų, 
ir aš galvoju, kad pvz. A. Zda- 
niaus elektroninės muzikos 
“Menkių žvejyba”, parašyta pro 
memoria Simas Kudirka, jauni
mui paliks gilų įspūdį. Jaunos, 
tačiau jau spėjusios sublizgėti 
koncertinės kanklininkės D. 
Bankaitytės prisiųstoji magneto
foninė juosta, kurioje ji atlieka 
A. Mikulskio “Koncertiną G-ma- 
jor”, komisijos buvo irgi išskir-

vairius
dvylikos jaunuolių kapelą iš! 
Brazilijos ir kitas panašias gru< | 
peš įterpsime į šokiams skirtą 
laiką, tuo metu, kai po koncerto 
šokiams grojantis orkestras tu
rės savo pertraukas.

— Kaip planuojate įrėminti 
šį Kongreso vakarą? Ar kaip ats
kirų talentų pasirodymą, ar kaip 
nors kitaip?

— Vakarui planuojame dau
giau vientisinio spektaklio rė
mus. Registracijos ir atrankos 
darbui pasibaigus, dabar prasi
dėjo programos sumontavimo, 
surežisavimo darbas. Bandysime, 
kiek galėdami, surežisuoti vaka-. 
rą lietuviškos dvasios Nuotaikoje. į 
Paruošiamoje stadijoje bandėme] 
labiau atrinkti lietuvių kompo
zitorių kūrinius. Pvz. renkantis 
tarp Debussy ir Jančio, pasirin
kome paskutinįjį, galvodami, 
kad Debussy, Chopin ar Beetho- 
ven yra ir bus,dažnesnėmis pro
gomis išgirsti. Tačiau toks pasi
rinkimas nebuvo absoliuti tai
syklė. Reikėjo atsįžvelgti ir į-tai, 
ką išpildytojas sėkmingiausiai iš 
trijų ar keturių kūrinių atliko. 
Taigi bandėme sudaryti gyvą, į- 
domią, įvairią ir šių laikų jau
nimui nuotaikingą programą. 
Vientisumą bandysime išgauti 
bei sukurti iš anksto suplanuo
tais efektais ir gerais programos 
pravedėjais.

— Ar šalia pirmą kartą Chi
cago j e pasirodančiųjų talentų 
pramatomi ir pirmą kartą atlie
kami kūriniai?

— Džiaugiuosi, kad į klausi
mą galiu atsakyti teigiamai. Tai 
reiškia, kad jaunimas kuria. Pvz.

Ją parašė jaunas Argentinos 
komp. H.H. Cruse-Žitkus. Jau
nojo komp. A. Zdaniaus kūrinys 
bus irgi girdimas pirmą kartą. 
Kolumbijoje gyvenantis “rock 
and blues” dainininkas Romual
das Kupstys, laimėjęs Pietų A- 
merikos “vvoodstock” festivalyje 
pirmą premiją, Kongreso vaka-j 
rui rašo savo dainas, kurias pats 
ir atliks. Pietų Amerikoje teko 
susipažinti ir su dviem jaunais 
poetais. Deja, jie rašo nelietu
viškai. Vienas ispaniškai, k'a 
portugališkai. Suprąntama. jog 
trečiosios kartos lietuviams, ten 
jau sunkoka kurti grožinę lite
ratūrą lietuviškai. Bet vertimų i 
galimybes teko atmesti. Dailio
jo žodžio interpretatoriai vaka
re atliks ištraukas iš žinomų 
lietuvių rašytojų bei poetų vei
kalų. (Betgi net toje pačioje 
Chicagoje yra puikiai lietuvišką 
literatūrinį žodį valdančio ir ku
riančio jaunimo. Kodėl jo neį
traukti į vakaro literatūrinę da
lį?! (Red.).

— Kokios bendros nuotaikos, 
ruošiant tokį vakarą? i

Savaime aišku, jog nieko be Koncertinė kanklininkė Danutė Bankaitytė Jaunimo kongreso vakaro 
pastangų neįgyvendinama. Ta-., programoje atliks A. Mikulskio kompoziciją “Koncertina G- M.ajor”. 
lentingi jaunuoliai dažnai yra ;
labai kuklūs žmonės. Todėl ne:----------------------------------------------------------------------------------------
vienu atveju rekomendacijos ir
pirmieji ryšiai atplaukė ne iš kuris su entuziazmu jau ruošia- lankymas Conrad Hilton Hotel 
pačių dalyvių. Be abejo, liko si Kongreso vakarfii- Tuo pačiu Bali Room salėje, 720 S. Michi- 
daug ir nepastebėtų talentų. Bet. reikia tikėtis, kad visas pastan- j gan Avė., Chicagoje liepos mėn. 
reikia džiaugtis ir tuo jaunimu, I gas pateisins gausus žiūrovų atsi-1 1 d. 8 vai vak.

Muzikiniai pasiruošimai šokiu šventei Dėmesys Kepalaitės parodai

Emilija Paikštaitė, Jaunimo kongre
so vakaro akompaniatorė

I

Koimp. Hugo H. Cruse-Žltkus. Jau
nimo kongreso vakare bus atlieka
mas jo kūrinys,

(Atkelta iš 4 pusi.)
Antram operos veiksme, tiesa, 

padariau daugiau pakeitimų. Štai 
pradžioje, po nuotaikingos, liau
diškos merginų dainos bei išraiš
kios motinos raudos K- V. Banai
čio — Buivydaitės originale eina 
toks tekstas:

Merginos: Gali lig vakaro sė
dėti ir laukti! Nerūpi jam niekas!

Motina: Nerūpi jam niekasl 
Nerūpi jam niekas!

Merginos: Jau ką ir bekalbėt! 
Nerūpi jam niekas! O žuvys šai
posi iš jo. Jis parvelka vis tuščią i 
tinklą!

Tur būt, ir p. Alantas suprastų, 
kad tokios banalios eilės vargu ar 
derintųsi su lyriška ir nuotaikin
ga veiksmo pradžia.

Pakarpęs šiek tiek muziką ir pa
rašęs kitą tekstą, padariau šioj 
vietoj Motinos ir Rūtelės, tarsi, 
liaudišką rečitatyvą: “Oi tu Rū- 

i ta, Rūtele žalioji, tau skauda šir- 
1 dėlę?..”, iš kurio vėliau ir išplau
kė Rūtelės arija: “Kodėl negrįžti 
tu namo?..”

Bet grįžkim prie operos origi
nalo. Po keleto, aukščiau paci
tuotų, merginų komentarų pasi
rodo Kastytis. (Klausimas: kodėl 
Kastyčio sugrįžimas antram 
veiksme buvo reikalingas? Ar kad 
su tėvu ir motina pasikalbėtų? O 
gal kompozitorius norėjo Balio 
Sruogos eilėraštį — tenoro bar- 

j karolę šioje vietoje pateikti?).
Merginos šaiposi: “Ar daug 

žuvies pagavai? Gal reiks padėt 
pamest? Cha, aha, cha, cha!..” 
Pagaliau klausia: “Sakyk, ką jū
roj tu veiki? ’ Ir štai dabar, po 
tokio prozaiško vapaliojimo, Kas
tytis prieš tą merginų būrį dai
nuoja savo žavingą Laivinę: “Bu
res nuleidęs, tyliai iriuosi...”

(Atsimenu, kaip džiaugiaus, 
kai šioj vietoj sugalvojau Rūte
lei viziją. — Užsisvajojusi merge
lė mato marių tolumoj savo my
limą Kastytį ir girdi laisvą, ne
rūpestingą neištikimojo berno 
dainą: “Kaip debesėlis aš dangi- 
nuosi...”).

Atgal prie originalo- Ateina tė
vas. Pamatęs Kąstytį, piktai rė
kia: “Sakyk, kur dėjai žuvį? Ar 
tiek daug pagavai, kad parnešti 
negalėjai?”

Neįsivaizduoju, kaip toks teks
tas galėtų inspiruoti* kompozito
rių? Nenuostabu tad, jei ir K. V.

I

mudu mirsiva badu...” (Čia kaž
kaip pasijunti ne operoje, bet kai
mo buities apybraižose...)

V. Jakubėnas savo išsamiam 
kritikos straipsny pasigedo tėvo 
prakeikimo. Paklausykit:

Ei motin, dievų pagalbos 
nemaldauki;

Leisk man su juo pasikalbėti!..
Kastyti! Tas ne sūnus, kuris

tėvų neklauso!
Tai rinkis vieną iš dviejų:
Ar mesi tu tuos burtus,
Ar aš tavęs išsižadėsiu!
Gal čia ir yra simbolikos, bet 

tokios gremėzdiškos scenos (teks
te ir muzikoj), patikėkit, neteko 
matyti nė vienoj operoj.

Operos originale pagaliau iš 
tolo Jūratės balsas, žiūrėkit: ji ir 
pati pasirodo scenoje ir šaukia 
Kastyčiui “Ateik, ateiki”, o Kas
tytis: “Einu, einu,..’

•

Gerbiamieji kritikai! Nesiste
biu, jeigu neišmanantieji kartais 
prirašo nesąmonių laikraščiuos, 
bet apeliuoju į jus, kurie skaito 
gaidas, lanko teatrus, operas: ar 
dera kaltinti mane, kad eilę ne
sklandžių operos puslapių iš
braukiau?.-

O galgi kur kitur glūdi jūsų 
nepasitenkinimo ir kritikos prie
žastys?.. Atsuksiu ausį, pakuždė
ki t!

E. Kepalaitės darbų paroda, 
vykusi nuo gegužės 9 d- iki 27 d. 
Phoenix galerijoje, New Yorke, 

] atkreipė į save ir amerikiečių me- 
instrumentų ir' riams balsus rašo pats difigen-1 no kritikų dėmesį. Palankiai pa

roda buvo aprašyta žurnale Art 
News gegužės mėnesio numeryje 
nuolatinio jų kritiko Bill Beckley 
ir Arts Magazine gegužės mėne
sio numeryje kritiko Gordon 1 
Brown. Pastaroji skulptorės pa- Banaičio muzika ( žodžius juk 
rodą buvo gana naujas žingsnis būtų galima pakeisti) čia tikrai 
ir jos pačios kūrybos rąridoje, ro- atitinka Buivydaitės “poeziją”, 
dant didelės ir mažesnės apim- ( Kastytis į tėvo kaltinimus at
ties sulenktų aliuminiaus vamz-' sako: “Tėveliai, aš jus myliu!”, o 

. I tėvas: “Gera bus tavo meilė, jei

Kaip žinome, šių metų mūsų jau yra arti galo, įskaitant ir 
tautinių šokių šventė Chicagoje atskirų instrumentų balsų paga- 
bus palydima pakaitomis Mont- minimą. Atsakingesniems nume- 
realio liaudies i—" ‘ ’
šokių ansamblio “Gintaro” ir 
Chicagoj pasamdyto profesinio 
pučiamųjų orkestro. Vyriausia 
muzikinės dalies priežiūra pa
vesta Alvydui Vasaičiui, kuris 
taipgi diriguos pučiamųjų an- būrių su šokėjų mase ir dar su 
samblį. Kai kurie šokiai ar jų da- protarpiais įsiterp 
lys eis kartu su choru, kurį su
darys “Dainavos” ansamblis ir 
kai kur — Montrealio “Ginta
ro” nariai. Dvi liaudies dainas 
atliks tiktai choras, palydimas 
pučiamųjų orkestro; abi dainos 
sudarys lyg įvadą į po to sekan
tį ramų, žaidimo pobūdžio šokį.

tas A. Vasaitis, kuris taipgi regu
liariai repetuoja ir su “Daina
vos” choru. Galutinas suderini
mas dviejų skirtingų ir nepri
klausomų instrumentinių sam-

i choru
sudarys problemų, kurias teks 
išspręsti, visiems suvažiavus kar
tu, paskutinėmis dienomis prieš.............. ,
šokių šventę: Kr. i džių skulptūras.

Plačiai programai prireikė ne
mažai orkestro partitūrų. Čia da
limi buvo panaudotos jau esa
mos Br. Jonušo orkestracijos; jo 
baigiamas taipgi rašyti specia
liai šiai šventei skirtas maršas 
su choru. Žymią dalį šokių or- 
kestruoja pats Alvydas Vasaitis; 
neaprėpdamas darbo, jis keletą 
numerių buvo pavedęs kompozi
toriui Dariui Lapinskui, įnešu
siam į orkestro skambesį naujo- 
viškesnių elementų, ir taipgi 
kompozitoriui Vladui Jakubėnui. 
Šiam paskutinilam, šalia kitko, 
teko abi vien choro atliksimos 
dainos: J. Švedo “Linas žydi” ir 
K.V. Banaičio “Močiutė mano”. 
K.V. Banaičio daina, J. Vasaičio 
parinkta iš ‘100 dainų” rinki
nio, yra penkių posmų, kurių 
kiekvienas kompozitoriaus yra in
dividualiai pateiktas, su skirtin
ga harmonija, nuotaika, net ir 
tempu. VI. Jakubėnas, šiaip pri
tyręs simfoninio orkestro žino
vas, čia susidūrė su jam kiek sve
timesne vien pučiamųjų sritimi, 
vis dėlto jam pavyko surasti skir
tingų, švelnių spalvų kiek
vienam dainos posmui, juos į- 
terpiant lyg į vieno veikalo eigą, 
su preliudija, interliudijomis ir 
užbaiga.

Šie muzikiniai pasiruošimai

PAID QUARTERLY.DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ?

SAFETV 
OF VOUR 

INVESTMENT

f
PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF S5000.00 OR MORE 

Two Year Maturity

UP TO
120,000

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

J LIETUVĄ

3^4^° PER annum

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00 
One Year Maturity

»)% PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINTMO 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.

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pake!, President

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. — GR 6-7575
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & FTi. 9 to 8, Sat. 9 to 12:SO

SPECIALUS RUBLIŲ. PAŽYMĖJIMAI
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminčs gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos, nes 
Specialus Rublu yra vertas 4 
reguliarius rublius ar dau 
giau. Panašiai, jei nuvykęs į 
krautuvę su 100 dol. gautum 
prekių už 200 dol. ar 300 dol. 
ar net ir daugiau. Specialūs 
Rublių pažymėjimai gal būt 
iškeisti j grynus reguliarius 
rublius už labai gerą kainą. 
Pilnai garantuota ir apdraus
ta. Tiktai InterTrade Ex- 
press Corp. duoda jums kuo 
greičiausią patarnavimą. Šie 
pažvmėiimai pristatomi jūsų 
giminėms j namus už 3 sa
vaičių.

Specialių Rublių kaina yra 
$2.35

TAI YRA PILNA KAINA. 
Visiškai jokių kitų primokėji- 
mų.

Galite siųsti kokią sumą 
norite.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010 
TeL: 982-1530

Labai svarbu !AUTOMOBILIAITik trumpam laikui
Greičiausias pristatymas 

ZHIGULI VAZ 2101 
US $3214.00

MOSKVITCH 412 IZH
Liuksusinis modelis

US $3155.00
MOSKVITCH 408 - IE

US $3033.00
ZAPOROZHETS

ZAZ 968 US $2026.00
Re’kaiauklte mūsų Spe

cialų B'uletenių su automo
bilių paveikslais.
BUTAI

Reikalaukite mūsų specia
laus biuletenio.
Turime 23 m. patyrimą šia
me biznyje ir daug tūkstan

čių patenkintų klientų.
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Išleistas Encydopedia Lituanica antrasis tomas
• ENCYCLOPEDIA LITUANI
CA Volume II. Boston, Massa- 
chusetts. Edited by Simas Sužie
dėlis, fermer member of the Fa- 
culty of Philosophy at the Uni- 
versity of Kaunas. English Lan- 
guage Editor Raphael Sealey, 
University of Califomia, Berke- 
ley. Published by Juozas Kapo
čius. Copyright 1972 by Juozas 
Kapočius. Printed in the United 
Statės of America. Encydopedia 
Lituanica, 395 W. Broadtvay, So. 
Boston, Mass. 02127, U.S.A. Lib- 
rary of Congress Catalog Card 
Number 74-114275.

Neabejotina, kad pastaraisiais 
dešimtmečiais labiausiai matomi 
ir ilgiausiai išliekantys išeivijos 
kultūrinės veiklos paminklai bus 
Lietuvių Enciklopedijos 36 tomai 
ir angliškosios Encydopedia Li- 
tuaniea užsibrėžti išleisti 6 to
mai. Turint galvoj angliškųjų 
{vairiausios lituanistikos enciklo
pedijų, net sunku įsivaizduoti, ko
kių mums milžiniškų reikšmę tu
rės ji visame pasaulyje. Tikru 
moksliniu rimtumu parengta, to
kia įvairiausių žinių apie Lietuvą 
įr lietuvių tautų visuma pagaliau 
padarys galą visokiem netikriem 
svetimtaučių šaltiniam, kurie 
Šimtmečius drumzlinu vandeniu 
girdė visus, ieškančius žinių apie 
mus, mūsų praeitį ir dabartį. O 
kiek dar ir Šiandien nebūtų da
lykų paskleidžiam apie Lietuvą ir 
lietuvius-, kai tik mokslui ar laik
raščiui prireikia žinių ir jos ima
mos tik iš pripuolamų, menkų, 
.iškreiptų ir atsitiktinių svetimo
mis kalbomis paskelbtų ir svetim
taučių atkištinai suręstų pusla
pių. Tik pagalvokim: išleidus 
6 tomų lituanistikos enciklopedi
jų patiems, baigtųsi ir ta, jau ga
lima sakyti, tūkstantį metų besi
tęsianti negerovė. Argi tai nebū
tų istorinis, tiesiog epochinis į- 
vykis.

Todėl ir ima džiaugsmas, kai 
štai po ranka jau yra antrasis 
Encydopedia Lituanica tomas. 
Puiki spauda ir geros iliustracijos 
iš karto šia 576 psl. knyga ver
čia mus didžiuotis. Tomas apima 
raides imtinai nuo D iki J. Ir visa 
ši medžiaga vis liečia mūsų isto
riją, literatūrą, meną, mūsų folk
lorą, tautodailę praeities ir da
barties rėmuose. O kiek daug ra
šoma apie atskiras Lietuvos vie
toves, apie lietuviškąją emigraci

ją ir kt. Pagrindiniai šio antrojo! 
toi.io medžiagos ruošėjai yra net 
83 autoriai. Tai vis visiems žino
mos mū /.i kultūrinio gyveninio Į 
įvairių šakų kompetentingos 
p’unksnos. Štai tik prabėgomis į 
viena kita tema ir vienas kitas!
os autorius.

Apie vieną iš ryškiųjų mūsų 
senosios literatūros autorių —į 
Mikalojų Daukšą rašo Pr. Skar
džius, apie istoriką Simaną Dau
kantą — S. Sužiedėlis, apie Do
nelaitį — J. Brazaitis, apie mū
siškius ūkio pastatus — J. Gim
butas, apie Šeima — A. Mažiu
lis, apie etnologiją — A. Mažiulis, 
apie švietimą —A. Rukša, apie 
Edukacinę komisiją — J. Rač
kauskas. Liaudies meną aptaria 
A. Tamošaitis, tautinius drabu
žius — A. Mažiulis, mūsų folk
lorą — A. Landsbergis, tautinius 
šokius — Vyt. Beliajus, Lietuvos 
miškus —J. Kuprionis, lietuvių 
piliakalnius — J. Puzinas, Lietu
vos pranciškonus — V. Gidžiū
nas, Lietuvos masonus — St. Yla, 
lietuvių laidoseną — M. Gimbu
tienė, Adomą Galdiką — A. 
Landsbergis, Gardiną (miestą ir 
pilį) — S. Sužiedėlis ir J. Puzinas, 
Lietuvos Didįjį kunigaikštį Gedi
miną — J. Jakštas. Lietuvos ge
ografiją liečia A. Bendorius, ge
ologiją— B. Saldukienė, Vokie
tijos lietuvius — Br. Liubinas, se
nosios Lietuvos didikus Goštau
tus — Z. Lvinskis, gotikos archi
tektūrą Lietuvoje — P. Rėklaitis, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
titulą — S. Sužiedėlis, lietuviš
kuosius kapus — M. Gimbutienė, 
Britanijos lietuvius — K. Balėnas, 
Lietuvos istoriografiją — P. Skar
džius, nepriklausomybės kovas — 
Z. Raulinaitis. Lietuvos istori
jos istoriją nušviečia L. Dargis, 
įvairius lietuvių tautos sukilimus
— K. R. Jurgėla ir S. Sužiedėlis, 
kalbininkus J. Jablonskį, K. Jau
nių ir P. Joniką — P. Skardžius. 
Lietuvių jėzuitų istoriją pateikia 
P. Rabikauskas ir Lietuvos žydų
— V. Rastenis. Jogailą aprašo Z. 
Ivinskis, istoriką Igną Jonyną — 
S. Sužiedėlis ir tautosakininkus 
Antanų ir Joną Juškas — P. Jo
nikas.

O kur dar praeities ir dabar
ties, Lietuvoje ir išeivijoje šian
dien gyvenančių mūsų rašytojų, 
dailininkų, muzikų ir įvairiausių 
mokslo šakų mokslininkų D - J

raidėmis prasidedančių pavardės, 
ių atliktų darbų apžvelgimas, 
bibliografija it kt. Kur dar archi- 
tektūr’nių pastatų, geografinių ir 
istorinių vietovių aprašai, jų fo
to nuotrau^ųs, planai, brėžiniai. 
Visko čia pęišvardinsi. Reikia 
k, plieną™ turėti p> ranka šį 
lęidinj ir laiks nuo laiko paimti 
ji, s'.aitj "i vartyti, j gėrėtis, 
džiaugtis ir didžiuotis Tomo kai
tra tik 5 er ų. Pats laikas 
k ekv epam, kas Encydopedia Lį- 
',pan'vp l». n^uri., užsisakyti pir- 
tįnstyį ir ilorpą ir būti
taipgi kitu krtuiiii i;Ln h] ji s to 
mų prenumeratorium (,ųž kiek- 
y.ięflą, topų Įnpkama, jam .išęį.- 
nant). kokiu būdu kiekvienas 
Encvc!ope.!ia I.ituan ca prenu
meratorius taps labai reikalingas

Nu©
19 14 Metu

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą .pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje
Sąskaitos apdraustos iki

$20,000.00

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

•N ARCHES JtVENM
CH1CAS0, HUNOIS NOI

PH0N& BMOI

5%
Al] accounts tom- 
pounded daily — 
Passook Savings 

paid ųuarterlly

6%
2 Years Savings 

Certificates
(Minimum $5,000)

šio didžiojo darbo talkininkus, sa 
yo pipigu prisidėjęs prie to, kad 
teisingas :nl .rmac'ii s š^iuris 
apie Lietuvą ir lietuvius pągaĮiau 
būtų p: pina’-'.-ts y/^p, pa tiulio 
spaudos ir mokslo žmonėms.

• ŠVIETIMO GAIRĖS, 1972 
tų. Nr. 6 (10). Lietuviškojo ug- \ 
dymo žurnalas ■ mokyklai ir šei-1 
rpai. įleidžia JAV LB Švietimo 
Taryba. Redaktorius — Petras 
Maideikis. Redaktoriaus pava
duotojai — Juozas Masilionis ii 
Antanas Rjnkūnas. Rankraščius 
siųsti P. Maldeikiui — 2615 dN. 
39th St., Phoenix, Arizona 85- 
008. Prenumeratos užsakymus 
siųsti Stasiui Rudžiui, 415 
Plum St., Michigan Gity, India
na 46361. “Švietimo Gairės” iš
eina du kartus per metus. Pre
numerata $2.00. Žurnalo mece
natas — Lietuvių fondas.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1972 m. gegužės mėn. Nr. 5. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultūros mėne
sinis žurnalas. Redaktorius — 
Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos 
nariai: D. Aleknienė, D. Bindo- 
kienė, A. Grigaitis, E. Juodvaly- 
tė, V. Kasniūnas, A- Kezys, S.J., 
D. Kučėnienė ir N. Užubalienė. 
Administracija: P. Kleinotas, SJ, 
A. Likanderienė. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 2345 W. 
56th St., Chicago, III. 60636. 
Metinė prenumerata — $5.00.

• LAIVAS, 1972 m. birželio 
mėn. Nr. 6. Religinio ir tauti
nio gyvenimo mėnesinis žurna
las. Leidžia lietuviai marijonai. 
Redaguoja kun- Kazys Baraus
kas. Redakcinis kolektyvas: kun. 
F. Gureckas, kun. A. Nockūnas, 
MIC, V. Kasniūnas, Karolė Pažė
raitė ir Regina Raslavičienė.Adre- 
sas: 4545 W. 63rd. St., Chicago, 
III. 60629. Metinė prenumerata 
$5.00.

• LIETUVIS ŽURNALIS
TAS, 1972 m. gegužės mėn. Nr. 
1 (7). Lietuvių žurnalistų sąjun
gos neperiodinis leidinys. Leidžia 
LŽS Centro valdyba. Redakto
rius — Vytautas Kasniūnas. Re-

j dakcinis kolektyvas: J. Vaišnys, 
S.J., V. Būtėnas, J. Janušaitis, A. 
Pužauskas. Administruoja J. Ja- 

Į nušaitis. Antraščių vinjetės dail.
P. Kaupo. Red. V. Kasniūno ad- 
resas:3754 W. 70th Place, Chi
cago, III. 60629. Administr. J. Ja- 
nušaičio adresas: 2534 W. 69th 
St., Chicago, III. 60629.

• AKIRAČIAI, 1972 m. kovo 
mėn. Nr. 3. Atviro žodžio mėn
raštis. Šio numerio redakcija: D. 
Bielskus, K. Dranga, G. Procuta, 
L. Morkūnas, dr. T. Remeikis, Z. 
Rekašius. Administratorius — K. 
Avižonis. Adresas: 6821 S. 
Maplevvood Avė., Chicago, III. 
60629. Metinė prenumerata $6.00

• MŪSŲ ŽINIOS, 1972 m. 
gegužės mėn. 21 d. Chieagos lie- 

! tuvių jėzuitų veiklos dvisavaitinis
biuletenis. Atsakingasis redakto
rius — Alg. Kezys, S.J. Biuletenį 
Redaguoja Danutė Vakarė. Ad
ministruoja P. Kleinotas, S.J. 
“Mūsų Žinios” bus siuntinėjamos 
paštu visiems lietuvių jėzuitų rė
mėjams, kurie to pageidaus.

• EGLUTĖ, 1972 m. gegu
žės mėn. Nf. 5. Lietuvių vaikų 
mėnesinis laikraštėlis, gausiai i-

M. K. Čiurlionis Pavasaris

į irgi laukia kruopštus darbus . Kai 
! bus gauti pirmieji atspaudai, pa
tyręs poligrafijos meistras,juos pa-

1 siėmęs, atvyks į Kauną, kad vie- 
' toje atliktų “spalvinę korektūrą”.
Žodžiu, pasistengsime, kad leidi
nys deramai reprezentuotų Čiur
lionio talentą.”

Taigi,' tokiu leidiniu, nors ir 
gerokai pavėluotu, tenka iš anks
to viltingai džiaugtis ir linkėti 
jam sėkmės.

M. Saulaitytės poez p. 
angliškai

| Marijos Saulaitytės kūrybos ei
lėraščių rinkinys anglų kalba 
“And you” šią vasarą išleidžia- 

j mas New Yorke.
Angliškųjų eilėraščių rinkiniui 

! įvadą parašė JAV poetų sąjungos 
! pirmininkas prof. dr. Charles An-

goff, Farleigh universiteto litera
tūros profesorius.

Jos anglų kalba eilėraščių įsi
dėjo ir trimėnesinis literatūros 

‘žurnalas “The Literary Revievv”.

Poetė anglų kalba eilėraščius 
I pradėjo rašyti, dar būdama aukš- 
I tesnioje mokykloje; tada jos ei
lėraščių spausdino mokyklos lei
dinėliai ir specialus Waterbutio 
“Sųnday Republican" laikraščių 
priedas mokykloms.

Naująjį rinkinį “And you” 
, išleidžia knygų leidykla Many- 
land Books, Ine., Ne-v Yorke.

M. Saulaitytės eikraščių lietu
vių kalba yra išleisti du rinki
niai: “Kai mes nutylam” (1967 
m.) ir “Viena saulė danguje” 
(1971 m.). Paskirų eilėraščių bu- 

I vo įdėta Draugo kultūros priede, 
Aiduose, Laiškuose Lietuviams, 

lūsų Vy.yje, Ateityje, Skautų 
Aide ir kt.

Pagaliau M. K. Čiurlionio monografija vakariečių kalba

Pastaraisiais metais daug rū
pesčio M. K Čiurlionio kūrybos 
išlikimu buvo parodyta tiek lais
vajame pasaulyje, tiek okupuo
toje Lietuvoje. Blunkant Čiurlio
nio paveikslų spalvoms ir kūri
niams nykstant, visų bendras no
ras buvo jų nykimą sustabdyti, 
pasikvietus geriausius šios rūšies 
pasaulio specialistus, ir užfiksuo
ti dar gyvas Čiurlionio spalvas, 
naudojant pačią geriausią spal
votos nuotraukos techniką. Ją pa
sitaikinus, norėta gausiai iliust
ruotą Čiurlionio monografiją iš
leisti Amerikoje anglų kalba. 
Abipusis lietuvių rūpestis tačiau 
atsitrenkė į okupanto statomas 
sąlygas, į leidimo nusifotografuo
ti Čiurlionį netikrumų. Čionykš
tės spaudos ir pačių lietuvių tėvy
nėje reagavimas dėl nesirūpini
mo Čiurlioniu didžia dalimi pri
sidėjo prie to, kad pagaliau, at
rodo, bus išleista stambios apim
ties Čiurlionio monografija vokie
čių kalba Dresdene.

Tiesa, pastaruoju metu ir ra
sų kalba išėjo šiek tiek monogra
finio pobūdžio leidinių Rusijoje 
apie Čiurlionį ir jo kūrybą. 
Bet Vakarų meno pasauliui tos 
knygos plačiau neprieinamos, 
nes parašytos rusiškai, o ir jų 
spalvotų nuotraukų lygis, lygi
nant su vakarietiškomis, vis dėl
to dar gana žemas.

Apie naują užmojį Vilniuje 
leidžiamam savaitrašty “Litera
tūra ir menas” š. m. gegužės 27 
d. laidoje, be kita ko, rašoma:

“Tiesa, dabar turime vis dau
giau leidinių, aplankų, o ir nau
joji galerija Kaune tampa savo
tiška meno mylėtojų Meka- Ta
čiau reprodukcijų, atitinkančių 
aukščiausią šiuolaikinį poligrafi
jos lygį ,vis dar stokojame.

liustruotas, spausdinamas kelio
mis spalvomis. Leidžia ir reda
guoja putnamiškės seselės. Adre
sas: “Eglutė”, Immaculate Con- 
ception Conv., Putnam, Conn. 
06260. Metinė prenumerata 
$5.00.

• NAUJI BRONIAUS 
RIŪNO KŪRINIAI: 
D

BUD-

arba 
Gies-

2)

3)

“Tėve Mūsų” chorui 
bendram giedojimui.
mės mecenatai I. ir K. Galiū
nai. Kaina 30 centų.
“Mišių Giesmės” melodijų la
pai (storo popieriaus) — 
bendram žmonių giedojimui. 
Kaina 15 centų.
“Dainos gimimas” (žodžiai 
H. Radausko), solo balsui su

fortepijonu. Mecenatė solistė Vi
oleta Balčiūnienė. Išleidimą 
parėmė Victorija ir Mary Mil- 

ler. Kaina 1.00 dol.
Šias gaidas išleido B. Budriūno 

Kūriniamas leisti fondas, 2620 
Griffith Park Blvd., Los Ange
les, Calif. 90039.

ROOSEVELT »>!CrUR 
FRAME COMPm

Muiiiifacturers

T

Bent iš dalies šią spragą užtai
syti ėmėsi žinoma Drezdeno lei
dykla Verlag der Kunst”.

Viešėjęs Lietuvoje tos leidyklos 
redaktorius Erhard Fromhold, 
laikraštininko užkalbintas, atsa
kė:

“Mūsų leidykla siekia propa
guoti šiuolaikinį meną, jo pažan
giąsias idėjas, giliau supažindin
ti su tais kraštais, mokyklomis, 
dailininkais, kurie, tam tikroms 
aplinkybėms susidėjus, nėra pla
čiau žinomi. Mes stengiamės ne- 
sikartoti, o grąžinti pasauliui jam, 
priklausančius šedevrus. Todėl ir 
ėmėmės Čiurlionio monografijos, 
kurią leisime Dresdene. Beje, 
kaip tik šiame meno lobyne dau
giau kaip prieš šimtų metų gimė 
meno kūrinių reprodukcijų švie- 
siaspaudės tradicijos, ypač puose
lėjamos mūsų dienomis.

Daugiau kaip 300 puslapių di
delio formato knygoje užsibrėžė
me išspausdinti 160 reprodukci
jų (kiekviena — ištisas puslapis). 
Jų tarpe 40 splavotų. Pateiksime, 
be to, keliasdešimt smulkesnių i- 
liustracijų tekste. Monografijos 
autorius — Vilniaus Dailės insti
tuto docentas, filosofijos‘mokslų 
kandidatas Gytis Vaitkūnas. Lei
dinys ruošiamas M.K. Čiurlionio 
šimtosioms gimimo metinėms. 
Monografija pasirodys vokiečių 
kalba dešimties tūkstančių eg
zempliorių tiražu. Nemaža jo da
lis atkeliaus į Lietuvą.

Mūsų knygos keliauja į stam
biausius pasaulio meno centrus, 
muziejus, leidyklas. Su kai kurio
mis jų bendradarbiaujame, tad 
tikimės, kad Vakaruose galės pa
sirodyti ir angliškasis leidimas”.

Monografijai Čiurlionio pa
veikslus Kaune fotografavęs, lei
dyklos atsiųstas, žymusis foto
grafas Klaus Bejer spaudai pa
reiškė:

“Kūrinius fiksavau stambiuo
se (18x24 ir 13x18 centimetrų) 
negatyvuose. Naudojau labai 
jautrius kelių rūšių filmus, steng
damasis paruošti kelis variantus, 
išspausti viską, ką gali šiuolaiki
nė fotografija. Paskui estafetę 
perduosiu spaustuvininkams. Jų

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

SKAMBINTI RE 7-9615

MARŲUE1TE PROTO 
SUPPLY

[R MĖGĖJAMS

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machinea 

CheckwriterH
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas 

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

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

3314 West 63rd Street
Chicago. Illinois 60629

Telef PRospect 6-8998

Šia 
bei 
pa-

rudeni ir žiem«
Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu

ras Šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių j Lietuvą.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai 

tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuortiet 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 Chieagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA — NEW YORK GRUOD21O MĖN 21 d. — 14 dienų kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chieagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje

•Totai tour prices are subject to airline agreement and govemment 
approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite.

AMERICAN travel service bureau
972? So. Westem Rve., Chicago, III. 60643 

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. P1ETKIEWICZ, Pre®.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PbENTY OF FREE PARKING SPACE

CAL-MAR SHOPPE 
"SW1NG INTO 3PRINO” 

CAL-MAR — For Ladles’, Men’s and 
Chlldren’s Wear.

Ca.rryi.ng a Completo Line 
of Ladles’ Wear. 

We Stress High Quality and 
Personai Service.

Open Mon. and Thu.rs. until 9 p.m. 
Ali other days. includlng Saturdays, 

until 6 p.fn.
2809 W. 55th Ši. — PR 8-1655

i
i

6'
Nauja* aukšta* din 
(lendąs mokamas nž 
Investavimo sąskaitas

Mokumas už dvieju Me- 
i 'erti rimty sąskaita* 
Minimom M,000.00

PTNTGAi INEST1 IKI 15 D PELNO 
Dividendai mokami aauaio ir

PthMAD ir KETVIRTAD. . 
VALANDOS \NTRAD Ir PENKTAD.

It'S'rA , llr< If «

NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
liepos mėn. 31 d

.. » v. r. Ud » v. v 
» v. r iki 6 v. v

4 TraAtai uždaryta
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" D. Kučėnienės koncertu atgarsiai P. Amerikoj

Dalia Kuėėnle ė

Pirmasis koncertas įvyko Bue
nos Aires, Programoje taijigi da- 
lyvavo jaunas kompozitorius H. 
H. Cruse-Žitkus kuris atliko sa- 
yo kompozicijas ir akompanavo 
solistei.

Antrasis koncertas įvyko Mon
tevideo. Programoje dalyvavo ir 
šokių grupė “Ąžuolynas”. Solis
tei akompanavo pianistė Teresa 
Modzelewskl.

Trečiasis koncertas — Sao 
Paulo. Programoje dalyvavo ir 
Brazilijos lietuvių talpinių šokių 
rinktinė. Solistei akompanavo pi
anistė Magdalena Rodrigues.

Koncertuose buvo atliekami 
Mozarto, Bellini, Verdi, Budriū- 
no, Petrausko, Gruodžio, Jakubė- 
no kūriniai.

Argentinoje koncerto ruošimu 
rūpinosi laikraščio “Laikas” lei
dėjai. Publikos prisirinko keturi 
šimtai. Didžiausio pasisekimo su- 
Šilaųkė liaudies dainos.

Buenos Aires laikraščio atstovo 
nuomone, solistė turi nepaprastą 
talentą atlikti Mozarto dainoms. ■ 
Linkėjo sugrįžti Argentinon jai i 
tinkančiuose Mozarto operų 
Vaidmenyse. Po koncerto įvyku
siame priėmime, solistė buvo ofi
cialiai pakviesta sugrįžti sekan
čiais metais čia koncertuoti su 
Buenos Aires simfoninio orkest-1

ro palyda. Koncertu rūpinsis Ar
gentinos Lietuvių organizacijų ir 
Spaudos taryba, kurios pirminin- 

' kas šiuo mętu yra Aleksandras 
Mičiuda. Planuojamam koncer
te bus atliekamos operų arijos, 
dainos ir premjerinis komp. D. 
Lapinsko kūrinys.

t’-e’iojo' koncerto Braz'Hj"- 
Mūsų Lietuva”, kun. J. Ki- 

dąguojanaas-la'kraštis San 
Paulo. Brazilijoje, rašė:

“Repertuaras nedidelis, tačiau 
jis parodė solistės plačią, balsp 
animtį ir skoningus niuansus. 
Tarp fortissimo ir pianisimo pub
lika galėjo pasigėrėti tiek klasiki
niu Mozartu, tiek Bellini ir Ver
di, kaip ir mūsiškiais Jakubėnu. 
Petrausku, o ypač Budriūnu. Šio 
•'a.skutinio “Miegužėlio noriu” 
daina nepaprastai jautriai buvo 
nadąipųotą, o publika tąlp, pat 
neįprastu susikaupimu išklausė. 
Aplamai, solistė Kučėnienė la
biau linkusi į jautrias, liūdnas ir 
tragiškas melodijas. Repertuare 
abiejų koncerto dalių pabaigai 
pasirinko “Oi kaip dažnai” (Bel
lini) ir “Eglės atsisveikinimą” 
(Petrauskas), perduodama pub
likai labai vykusiai šių dainų 
dvasia. Ekstra priedas “Palan- 
kėj” (Stankūno) su kylančiu ir 
labai rizikingu finalu parodė, 
kad solistė jaučiasi visiškai tikra 
savo balso valdyme, ypač su
prantant, kad nuo paskutinės 
gaidos nors ir mažiausios klaide
lės priklauso viso koncerto įspū
dis. Ir gerai pasisekė!

Retai kuomet čia mūsų publika 
turi gerų vokalinių koncertų, re
tai mus kas aplanko ir dažnai vi
sokios nepramatytos aplinkybės 
sukliudo- jų gerą sėkmę. Sį kon
certą tačiau reikia laikyti visiš
kai pasisekusiu. Paminėtina dar 
prof. Magdalenos Gentile Rodri- 
gues piano palyda tiek tarptauti
nėje koncerto programoje, tiek 
greitosiomis paruoštoje, jai visiš
kai nepažįstamoje lietuvių auto
rių kūryboje”.

Visiems trims koncertams sėk-1 
mingai praėjus, Dalia Kučėnie-1. . . . . , .• . . įkais įvykusias skyrybas tarpne pakviesta kitais metais atvyk-1, , ... .. ., . .. ... , č i teologijos ir meno, jis pabrėžia,ti koncertuoti su įvairių kraštų , ? . •• • . .

Albinas Elskus Vitražai Karalienės Marijos vienuolyne, Brentwood, N. Y. 
(1967)

L. Tolstojaus sūnaus 1 
knyga apie tūl

Kelios mintys apie tautinę kilryb?
(Atkelta iš 3 pusi.)

Jų yra kur kas daugiau, itin V. 
K. Jonyno kūryboje. Panašiai 
savitu stiliumi ir meno lytimis 
reiškiasi A. Kuloa-Kulpavičius, 
A. Vaieška, B. Jameikienė, K. 
Varnelis, A- Varnas, P. Augius 
ir daugelis kitų lietuvių meni
ninkų. Jie visi nenutraukė ryšių 
su lietuvių tautos meno pasau
liu. Priešingai, iš jo sėmėsi į- 
kvėlpimO) įėmė lietuvių tautos 
meno lytis savojon sielon, jas su-

Dėl

TEOLOGIJA IR DABARTIES MENAS
Besidomintiems įvairiomis me

no šakomis ir jų santykiu su 
religine idėja bus vertingas ne
seniai pasirodęs veikalas: “The- 
ology and Contemporary Art 
Forma” (išleido World Books, 
Waco, Texas. 1971 m. 131 psl. 
Kaina $3.95). Autorius dr. J. 
P. Newport, baigęs universite
tą Edinburghe, Škotijoje, pa
siekęs teologijos daktaro laips
nį, bet ir plačiai susipažinęs su 
įvairiomis meno šakomis; šį 
veikalą paruošęs gerai doku
mentuotai, nors gerokai su
glaustai, nes teturi 131 psl.

Konstantavęs naujaisiais lai-

simfoniniais orkestrais. Kartu ža
da vykti ir komp. dirigentas Da
rius Lapinskas.

\ Z

• Gerb. Rimas Černius 1972 m. 
gegužės mėn. 6 d. “Draugo” kul
tūriniame priede priminė gabų 
jaunuolį Jurgį Krasnicką, nužu
dytą 1922 m. spalio m. 25 d. 
? Jurgio Krasnicko priminime 
(ne prisiminime) gerb. Rimas 
Černius rašo: “1919 m. ir 1920 
m. Marijampolės kuopa atžymėjo 
Jurgio drąsią iškalbą ir energin- _ __ ~ ____ ____ ______
gą darbą, išrinkdama jį kuopos tajs j buvęs Mariampolės 
pirmininku ... kuopos primininkas, o ji sekreto-

Tai neatitinka istorinės tikro- re.
vės. 1919 - 1920 mokslo metais Juozo Mičiulio teigimą nekro- 
Marijampolės ateitininkų kuopos loge dėl ateitininkų kuopos pir- 

| valdybą sudarė: Bernardas Žu- mininko griežtai paneigiu. Kodėl 
kauskas —pirmininkas, Leokadi- jis taip rašė, negaliu suprasti, 
ja Strempickaitė — sekretorė, K. j 
S., J. M. ir Justinas Mašiotas. Le-1 
okadija Strempickaitė — L„...
liauskienė žuvo Sibiro tremtyje, o Jur8is Krasnickas buvęs kuopos 
kiti visi yra gyvi. , pirmininkas, o ji sekretorė —
,7 j. , , -r , , man -buvo didelė staigmena. TąValdyba buvo nusifotogralavu- ., , ,.... . t i- . tz reikalą issiaiskinti paskambinausn, ir tą nuotrauką gali turėti K. . ,. • i ■ .S. ar J. M. Mano nuotrauka liko Jaunų Jmnų mielai drauge, 

Tipt.'-p Jadvygai, ją užklausdamas, ar. ji
' -pnj nemaišo kuopos valdybos su Fi- 

Taigi tvirtinu, kad 1919-1920 losofijos
mokslo metais Jurgis Krasnickas riai Jurgis Krasniclcas vadovavo? 
ne tik nebuvo kuopos pirminių- ............. " ' '_L_

y- ku, bet net nebuvo jos valdyboje.
Tariu, kad gerb. R- Černius rėmė
si Jurgio Krasnicko giminės (svai
nio V. Liulevičiaus) pateiktais 
duomenimis, kurie neatitinka is
torinės tikrovės. Tiesa, p. V. L. 
remiasi Juozo Mičiulio “Ateity
je” paskelbtu nekrologu. Tame 
nekrologe be kita ko rašoma, 
kad 1919 m. Jurgiui Krasnickui 
atvykus į Mariampolę ir 
ateitininkų kuopos visuotiniame

susirinkime karštai pakalbėjus, 
jis buvęs išrinktas 1919 mokslo 
metams kuopos pirmininku ir vė
liau toms pareigoms perrinktas 
1920 m. (Neturėdamas po ranka 
“Ateities” negaliu pateikti cita
tos) .

j Antras dalykas, kad p. Jadvy- 
I ga Česaitytė-Prapuolenienė paliu
dijusi, jog 1919-1920 mokslo me-

pirmininku”...

’ i 
kad teologija interesuojasi me
nu; krikščioniškoji estetika ir 
kritika tebėra gyvas dalykas. 
Paskiau jis pereina į atskiras 
meno sritis, žvelgdamas į jų 
atstovų kūrybos santykį su re
ligija, morale.

Kalbėdamas apie literatūrą, 
peržvelgia Camus, Hemingway, 
Faulknerio, Kafkos, Sarraute, 
Hellerio ir eilės kitų kūrybą. 
Nagrinėja naująją dramą: Eu
gene 0‘Neill, Millerio, Tennes
see Williams, Sartre, o taip pat 
absurdo teatro atstovų, kaip j 
Beckett, Ionescu, Pinter, Albee.! 
Gana daug vietos skiria vaizdi- > 
niam menui — tapybai, susto
damas prie impresionizmo, ku
bizmo, surrealizmo, pop ir op 
meno bei vad. kinetinės kury-

bos, gilindamasis ir į moder
nios dailės pirmūnų kūrinius, 
kaip Monet, Van Gogh, Picąs- 
so, Braąue, Rouault,, o taipgi į 
religinę kūrybą Gruenevvaldo, 
Rembrandto, EI Greco, Noldės 
ir kitų.

Autorius randa visas meno 
sritis įdomiomis. Knygą baigia 
pastaba, kad krikščioniui rūpi 

| įvairios meno šakos: “Natūra
lizmas ir ekspresionizmas gali 
pamokyti apie žemę. Kubizmas, 
abstraktinis menas ir vadinama 
akcijos tapyba atskleidžia kū
rybinę galią žmogaus, sutverto 
Dievo paveikslan. Daugelis eks
presionistų atskleidžia žmogaus 
atitolimą, desperaciją, žiauru
mą. Tačiau krikščionys turi 
dar papildomą įžvalgumą, lei
džiantį jiems turėti šventą na
tūralizmą. Ji mato specialius 
pavojus izoliuoto, vien save 
centru laikančio menininko ir 
mato svarbumą tų, kurie kuria, 
jausdami esą Dievuje ir suvok
dami santykį su atpirkimo tiks
lu. Tačiau iškylančią tragediją 
krikščionis įžvelgia ne kaip 
žmogaus pabaigą, o kaip maiš
tingumo rezultatą ir kaip gali
mą vilties sėklą”.

Pažymėtina, kad visų sumi
nėtų meno šakų apžvalga čia 
duodama daugiau ne iš religi
nės, o iš meno pusės.

J. Pr.

Įdomi skaitymų medžiaga yra 
spaudos lentynose pasirodęs vei
kalas “Tolstoy, My Father”. Tai 
Tolstojaus sūnaus Iljos atsimi
nimai, išversti į anglų kalbą An- 
nos Dunninga, kuri yra išvertusi 
ir Tolstojaus “Karas ir taika”, o 
tap at vertųsi Čechovo ir Do;- 
tojevskio kūrinius.*

Knygos autorius Uja Tolstcj 
pirmojo pasaulinio karo metu
buvo “Russkcje Šlove” korespon- virškino ir kūrybiškai išsisakė, 
dentas, daug keliavo, prižiūrėjo Pas juos visus jaučiami lietuviški 
Ilollywocde statant “Anną Ka- 
reniną”. Mirė 1933 m., bet prieš 
mirtį dar savo atsiminimus per
žiūrėjo ir papildė.

Knyga -kaitoma lengvai. Joje 
atskleidžiama daug Tolstojų šei
mos vidaus gyvenimo paslapčių, 
parodoma, kaip darbščiai Tolsto
jaus žmona perrašinėdavo jo kū
rinius po daugelį kartų, kaip ji 
savo vyrą mylėjo, kokią jai rei
kėjo sunkią problemą spręsti, kai 
Tolstojui pasinešus'į kraštutinį 
skyrimąsi su nuosavybe, atrodė, 
jog nebepaliks iš ko ir vaikus į 
mokslus leisti.

Knygoje nusakomas Tolstojaus ■ 
kūrybos procesas^ jo įsitikinimų į 
raida. Įdomu, kad net apie savo i 
didįjį veikalą “Anna Karenina” 
Tolstojus yra išsireiškęs, jog “nie- j, 
ko gero nėra, kuriant veikalą apie 
meilę tarp karininko ir vedusios 
moters”. Sūnus liudija, kad šį 
romaną tėvas būtų vėliau sunai
kinęs, jei būtų galėjęs, o vis dėlto 
tai kūrybingas veikalas.

Sūnus pasakoja, kaip Tolstojus 
giliai rūpinosi, kad jo vaikai ves
tų dorą ir skaistų gyvenimą, pri
mindavo, kad gyvenimas tai tar
navimas žmonijai, išmokus žmo
nes mylėti. Savo sūnui laiške 
Tolstojus rašė: “Svarbus dalykas, 
svarbesnis kaip bet kas kita, yra 
būti maloniu žmonėms, maloniu 
ne iš tolo, o būnant arti ir esant 
prieinamam”. Jausdamas artė
jančią mirtį, Tolstojus' kalbėjo: 
“Žinokite, kad rasite tiesą Evan
gelijoje. Aš mirštu ramybėje dėl 
to, kad tą tiesą pažinau ir į ją 
įtikėfjau. Dieve duok, kad jūs tai 
greit suprastumėte”. Tolstojaus 
sesuo buvo vienuolė. J. Pr.

mano motyvai. Tačiau kiekvie
nas jų tuos motyvus savaip per
gyvena ir originaliai išsiredškia. 
Tikrasis menininkas visados yra 
susijęs su praeitimi, gyvena da
bartimi ir kuria ateičiai. Tapti 
grynai universalistu, prarandant 
savąją meninę individualybę, 
tikrasis menininkas niekad nepa
jėgs. Tai gali pasiekti tiktai ga-

minto jas, bet ne kūrėjas.
Todėl labai keistai nuskamba 

jauno architekto teiginys, kad 
“Šiais laikais architektūra turi iš
spręsti tokią daugybę uždavinių, 
kad yra visiškai*.beprasmišką.ieš
koti tautinių simbolių kultūrinei 
reklamai” (o.c. 4). Sąsaja su pra
eitimi yra reikalinga ne tautinei 
reklamai, bet savitai kūrybai. O 
uždavinių gausumas niekados 
neatstos individualinės kūrybos, 
n: i tikrųjų mi no lyčių. Meninin
kas kuria ne beprasmiškai “pras
mei”, bet verčiamas savo pasąmo
nės kūrybinio variklio. O tiek 
“reklamiška” praeitis, tiek dabar
ties uždaviniai ir kitos “realybės” 
yra tik proga menininkui kū
rybiškai išsireikšti. Tikroji kūry
ba kyla iš sielos gelmių, o ne iš 
gyvenimo reikalų bei naudos. Šie 
pastarieji yra tik akstinu gamy
bai, o ne kūrybai.

— 80% pigiau mokėsit 
nuo ugnies ir automo-

10% — 20% 
už apdraudę 
lillio paa

FRANK Z A P 0 L I S
3208 H WEST B5th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4836

Ponios Jadvygos Česaitytės- 
Dani- Prapuolenienės tvirtinimas, kad

Ji pareiškė, kad tai gali būti ir 
kad greičiausiai taip buvę.

Šitai aš čia rašau, visai nesi
vaikydamas jokių ambicijų, tik 
dėl istorinės tikrovės tvirtinda
mas tai, ką puikiai prisimenu-

B. Žukauskas

J.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

BUBNYS, Tel RE 7-5163

LIETUVIO BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVE 
4612 S. Paulina Su

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

ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 

Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 
Tel. — YArds 7-9107

E U D E I K I S

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

—TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

HIGH RATES
c

■ I

*

TT ■st

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Aaociaęijor Nariai |

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS f
Tel VIrginia 7-8872 < 

Tel REpubUc 7-1213 
Tol <n«-441«

t

4314 W. 23rd PLACE
”424 W. ftttth STREET 
i|028 SouthvvoKi Hiehwa>. Palo* HU1» UI

tą nuotraukų gan tureli k. •. • i • jJ. M. Mano nuotrauka liko Jaunų m‘€lai draugei.
Jadvygai, ją užklausdamas, ar ji

GĖLES
Vestuvėm*, oanketanis, laxioiiivėnu- 

• kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

• M. M

r%PerAnnuin

Passbook
Accounts

PAID QŪARTERLY

— AT —

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S CALIFORNIA AVĖ Tel LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
.<307 S. LITUANICA AVY. Tel YArdu 7-340*

teologijos sekcija, ku-
5443 U. 63rd Street. Ohicago, llllnoi 

TF4, PR — PR B-0834

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

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

DEŠIMTMETIS

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

$5000 or more
Certificates

2 year min.

5F
Per Annum 

Investment 
Bonus 

Certificates

POVILAS I. RIDIKAS
4354 S. HALSTED STREET Tel YArd* 7-1911

JURGIS F RUDMIN
1319 S LITUANICA AVĖ T<4 VArd<- 7-1138-113!

Per Annum 

$1000 or more 
Certificates 
1 year min.

4071 Archer Avenue

Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 - 8248

(West of California Avenue)

VASALUS — BUTKUS
4441 S SOtb AVY. CICERO. ILL Tel OLympie 2-1003

50NARD BUKAUSKAS IR SONUf
649 Eant I62nd Street South Holland

10821 South Michigan Avenue • 'hicago 
TEL — CT> 4-2228
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REDAGUOJA DR. S. ALIŪNAS

SPAUDOS
APŽIŪRINĖJIMAS

SENIMAS IR JAUNIMAS
Šiais laikais gana sunku pasa

kyti, kas yra jaunas ir kas senas, 
nes susimaišė barzdos ir plaukai. 
Seniau, matot, buvo bent aišku, 
kad barzdotas ar ūsotas, tai jau 
ir senas, gali ten jokių metrikų 
nebežiūrėti, kandidatuodamas į 
lietuvių jaunimo kongreso atsto
vus ar paskaitininkus. Šiais lai
kais jau viskas gerokai susimaišė, 
svarbiausia, jeigu iš ilgų plaukų 
atskiri, kad tai jaunas, tai iš ki
tos pusės negali atskirti ar tai 
mergina ar vyras.

Jaunimo kongresui artėjant, 
verta būtų pakalbėti ir plačiau 
apie jaunimą ir senimą, tik blo
ga, kad šiais laikais sunku ap
spręsti, kas daugiau žino, senas 
ar jaunas. Be abejo, jaunimas 
daug ž’no, jis yra modemus, bet 
tik vienas daiktas blogas, kad jis 
turi universitetuose semtis žinių, 
pas senius, kurių ir barzdos ne- 
vešlios ir pakausšiai pliki. Šiaip 
jau jaunimas tikrai būtų labai 
išmintingas, jeigu tik mokyklosę 
nemokytų seniai.

Su tom barzdom irgi pasidarė 
neaišku. Seniau taip ir dekla- 
muodavom, “senas profesorius 
žilą barzdą glosto”, gi dabar iš 
mokyklos išmestas šaunus lietu
viukas nė kiek nemažesmę turi 
barzdą negu ten koks senas atsi
likęs profesorius. Dėl tų barzdų 
žurnalistas Balys Brazdžionis net 
patį Jaunimo kongreso pirminin-

BAR

drabužiai smird biauriu tvaiku; 
vadinti smirdėliais.

Isz priežasties tabako szios ga-

moralė-s klausimais. Pvz. jauni
mas šoka per jardą vienas nuo 
kito, o senimas šoka prisispau-

dinės žmonės, silpni, ligoti, ne be d«s, W «a ir Svarbus klausi-
mas: kaip moraliau?

Gi kongreso metu iš Australi
jos Henrikas Antanaitis skaitys 
paskaitą “kokie mes būsime 2- 
000 metais”. J tai jau galime 
drąsiai atsakyti ir be paskaitos, 
būsime daug plikesni ir senesni, 

matydami tokias jnes bus atėK kiti> kurie

par tai prigulėtu visus. tabakius 
sulauk gilios senatvės. Tabakas, 
ypącz naikina, sveikatos, ir gai- 
szina pinigų, užtrauk ne miero- 
taS nelaimes, ne didesnę dalis 
gaisrų daros nuo lurkų, pypkų, 
cigarų ir povero^ų Todėl jusi 
jauni berneliai, iuai.yu«um iumoj .

pra pudingą s piktybes, ne pratin-1 ka^ esate nieko nežiną seniai, 
kities trucziti savs tabaku o ku- taiP sakant> nugyvendinę pasau- 
rie jau par durnystę pradėjote i U- Taigi, kongresui artėjant, kas 
rūkyti; atmeskite tą bjaurybę,! sanas *r kas )aun3S besvarstant, 
ne vie’rikities daugesnei smarvė-

Draugiškos diskusijos

ką užpuolė, labai nepatriotiškai 
lietuvius barzdočius užmiršęs, 
liepdamas jam nusiskusti. Gi 
“Nepriklausomoj Lietuvoj” K. 
Baltrukonis teigia: “Sakadolskis, 
manau, pakankamai išmano be 
patarėjų apie meną, barzdos rei
kalingumą ir jos formą’. Kaip 
matome, dar vienas faktorius į- 
vedamas, kalbant kas tinka ir 
kas ne į Jaunimo kongresą, tai 
plaukų ilgumas.

Bet ne plaukai didžiausia tra
gedija, o metai. Juk kas anais 
laikais, dar taip neseniai, prieš 
penketą metų, buvo jaunas, da
bar jau kartais net ir į kongreso 
paskaitininkus netinka. N a, ir 
ano, prieš 5 metus buvusio kon
greso merginos paseno m ažiau- 
siai bent porą metų. O šiaip jau 
visi paseno daugiau ir baigia pa
tekti į tų kvailių vyresniųjų skai
čių.

Paprastai gyvenime nelabai 
kas keičiasi. Tėvai valgydavo ko 
pūstus su dešromis ir alum už
pildavo, į visą tai nespiauna ir 
jaunieji. Čia amžius nelabai ką 
reiškia. Tėvai mėgdavo užtrauk
ti dūmelį, ir vaikai to nesibijo. 
Dabar d r. Adomavičius rašo, kad 
rūkyti pavojinga, bet dar 1904m. 
Tilžėje spausdintoj Serafino Ku- 
šeliausko knygoje “Szkala pa
vargėlių siratų” šitaip apie tą pa
tį buvo rašyta:

“Rukįtojai tabako yra visizkai 
pasruvę tabakinioj, bjauriausioj 
smarvėj ne tikt jų kūnas, bet ir

> tenka su poetu pasakyti: 
O visą laiką bėga laikąsi 
Ir viskas skuba amžinai, ' 
Ir ar tu — senas ar tu vaikas, 
Kartais ir pats nebežinai.

T.U.

Net profesoriuj pastebi, 
kaip mažai jis žino, kai jį ima 
klausinėti vaikas.

— Baigiau mokyklą, bet darbo 
pasiūlymą tegavau tik vieną. Mama 
prašė, kad susitvarkyčiau savo 
kambarį.

je tabako. Galite patįs numanyti, 
kaipo yra ne gražu žmogui su 
pypka dantise įsikandusiam kaip 
katės uodegą czulpti tabakinias 
smirdanczias sultis, kuriomis, 
kad pateptumi katės • nosį, toj 
nudvėstų.” v

Kaip matome, per tris šimtme
čio ketvirčius niekas nepasikei
tė, viskas tebėra kaip tądien, 
nors ir kviesk tuos Jaunuolius 
į kongresą, jei dar koks jaunuo- 
is, kaip dail. Varnas ar kan. 
Vaitkus kur nors yra.

įvairūs metų apribojimai ir 
barzdos gana sujaukė kongreso 
narių rinkimus, šiaip jau tie pa
tys skoniai, jausmai ir plaukai, 
trk juo senesnis juo kvailesnis, 
bet kadangi pas tuos senius uni
versitete reikia mokytis, tai ir vėl 
viskas išsilygina. Iš kitos pusės 
pinigas jaunuolių ar senuolių 
rankose nedaug skiriasi, tik se
nuolių rankose jis vertingesnis, 
nes iš jų gali šiaip taip išprašyti.
Jaunimo kongresui artėjant, ky

la visokiausių minčių politikos ir

— Padėka recenzentui. Rašy
toja P. Orintaitė linksmai 
“Naujienose” padėkojo savo 
knygos “Liepalotų medynuose” 
recenzentui Liudui Balvočiui.

Padėkoje rašoma: “Tikrai ža
viuosi jo sparnuota vaizduote, 
kuri neįtikėtinu lakumu sukuria 
spalvingų paveikslų skraidančių 
padebesiais. Tačiau kai fantazi
jos snapas ima kapnoti realius 
dalykus ar žmones, spamuotajai 
mūzos paukštei pritiktų jef ne 
visai kojele, tai bent uodegos 
stimburiu bakstelt! į apčiuopia
mą žemelę”.

Girdi, aš “gyvenanti užda
rai”. Irgi tai tik fantazijos kūry
ba. Ne, manęs dar niekas nie
kur neuždarė. O dėl šilto klima
to iš tikrųjų ne tik langai, bet 
ir durys dažnai atdaros. Tad koks 
tikslas melagingas mišraines vir
ti ir viešumai tiekti? O jei aš, 
anot LjB., taip uždaryta, tai ar 
jis aną jo minimą dieną per sto
gą įsibrazdino vidun mano kny
gos ir parašo gauti? Ar gal per 
grindų plyšį, pele pasivertęs, į- 
sikrebždeno kambarin?” (p. a..)

i

Kai šaldytuve per ilgai užsistovėjo 
kiaušiniai.

ŽMONA IR JOS PRAKALBA

Vestuvių veliumai.

BENDRUOMENIŠKAS JEI

Jei tu užsuki visuomeninėn 
■bibliotekon ir tada, kada nelyja, 
tai tu nesi šiaudinis intelektua
las.
/ Jei tu lankaisi Viešpaties mal
dos namuose ne vien tik per di
džiąsias bažnytines šventes, tai 
esi pakenčiamai tikintysis žmo
gus.

Jei tu perki lietuvišką knygą 
ne vien tik savo namų vidaus 
dekoracijai, tai esi neblogas lie
tuvis.

Jei tu skaitai lietuvišką spaudą 
ir pats neraginamas laiku užsi
moki jos prenumeratą, tai tu esi 
šimtaprocentinis lietuvis.

Jei tu, vaizduodamas baisiai 
didelį antikomunistą, kiršini kai
mynus ir ardai bendruomenės 
veiklą, gali su laiku tikėtis už sa
vo antikomunistiškumą susi- j 
laukti Lenino premijos.

Jei tu važiuoji į Jaunimo Kong
resą vien tik tam, kad, grįžęs, 
tuojau pat susentum ir apkiaus- 
tum, tai geriau nejudėk iš vie
tos, ar pats pasirūpink savo ke
lionės išlaidomis.

“Tėv. Aidai”

RAŠYTOJAI IR PASAULIAI

Alė Rūta parašė knygą “Vieni
ši pasauliai”, Danutė Brazytė 
“Viena pasaulyje”, gi Liudas Do
vydėnas pasisakė daug drąsiau, 
išspausdindamas knygą 
valdysim pasaulį”.

BADU NEMIRSI

Vilniuje Radaitis užėjo į resto
raną, atsisėdo prie staliuko ir 
laukė padavėjos. Laukė gan il
gai, bet ši vis dar nepasirodė. 
Pagaliau, netekęs kantrybės, su
šuko praeinančiai pro šalį pada
vėjai:

— Drauge, ar aš čia turėsiu 
laukti, kol badu numirsiu?!

— O, ne, — atsakė padavė
ja, tamasta turėsi iš čia išeiti 
dar prieš šeštą valandą, nes ta- i 
da restoraną mes uždarome.

“Mes

VEDĘ SKUBIAU DIRBA

— Tėte, kaip tai yra, kad ve-; 
dę vyrai viską skubiau dirba ne-i 
gu viengungiai? — klausiai sū
nus paauglys.

— Todėl, kad ir kiškis grei
čiau bėga, kai šuo užpakaly veja.

PELNINGA BIRBYNĖ

DAR VIENA BEDA LIKO

Po 40 metų praktikos aš me
čiau rūkyti, be vis dar ne rašyti..

Br. Raila
KAM SKIRTA OPERA

TARARAIKOS
ŽEMAIČIŲ TVIRTYBĖ

Senbernis žemaitis iš Akmenės, 
kietas ir tylus, kaip stuobris senas, 

kai pradėjo jau į kapo duobę 
lenktis, 

tarė sau: “Vo, mosentas, 
reikieja paklabenti 

klieties doris pas ton Pabiržies 
peimenę.”

SALDI PONIUTĖ

Poniutė tokia iš Kėdainių, 
baisiai mėgo čiulpti saldainius. 

Kai praėjo metai treji 
žiūri vyras — darosi ji 

pati apvali kaip saldainis.
KAPITALISTIŠKOS VIŠTOS

Toks reiklus ir rūstus komunistas 
nusipirko sau ūkį vištų, 

ir ėmė vištijai įsakinėti 
kiek, pagal planą, kiaušinių 

padėti. 
O jos deda kaip nori, net ima 

perėti,— 
mat, bjaurybių būta kapitalisčių.

Nerimantas Rimtas

" - '.'I'

Nuolatinė velnio ir angelo kova
Petriukas į dėdės klausimą, 

kaip jam patinka padovanotoji 
birbynė, atsakė:

— Ir dar kaip, nes tai labai 
pelningas pučiamasis instrumen
tas: kada tik imu' groti, tuoj tė
tė ar mama skuba man duoti 
penkis centus, kad liaučiausi.

MOKYKLOJE

Mokytoja klausia mokinį:
Stasiuk, pasakyk man, kuris 

gyvulys geriausiai prisitaiko prie 
aplinkybių”.

— Višta!
— Kaip tai?
— Ji deda kiaušinius visada 

tokius, kurie tinka į bet kurį 
kiaušiniams valgyti indelį!

LITUANISTINĖJ KLASĖJ

Berniukas mokykloje parašė 
šitokį rašinį apie karvę:

Karvė yra naminis
žinduolis. Ji turi šešias puses: 
dešinę, kairę, dar vieną apačioje, 
kitą viršuje ir vieną priekyje, o 
kitą užpakaly. Karvė yra aptemp
ta jaučio oda ir viename gale tu-,
ri uodegą; o kitame kaktą. Uo-I 
dega reikalinga masėms nuvai- i 
kyti, o kaktą, kad būtų kur ragus 
įsodinti.

Po karve kabo pienas, kuris tu
ri tam tikrus įrengimus tampy
mui. O kai juos tampai, teka pie
nas. Karvė nuolat gamina pieną, 
ir jis niekad nesibaigia, tik neži
nau kodėl.

Karvė ėda labai mažai. Ką kar- Kaip mes bėkalbėtumėm, A- 
tą suėda, paskiau vėl tą patį ė- merikoje žmonių gyvenimo lygis 
da, kol būna soti. yra aukštesnis, negu Tarybų Są-

Jautis taip pat yra 'karvė, bet jungoje. Tai neginčijamas fak- 
apačioje neturi pieno ir dėl to nė- tas. 
ra žinduolis gyvulys. Daugiau j 
rašyti nebežinau ką.

SPYGUHINKAI GUODŽIASI
Kaip išgarsėti

P. Eilinis rašo: “Visuomeninis 
darbas reikalauja patyrimo. Vie
ni dirba, kaip slapukai, kaip par
tizanai, bet mažai kas juos žino, 
jie nesukuria autoriteto. Visuo
meninėj veikloj norint greitai iš
kilti, reikia suorganizuoti draugi- 

1 ją iš artimų žmonių, sudaryti 
I valdybą ir tapti pirmininku. Po 
to reikia išrinkti gerą korespon- 

i dentą, kuris viską aprašytų, ir į 
laikraščius talpinti nuotraukas 
tik su žymiais pareigūnais, kon- 
gresmanais, burmistrais ir pn. 
Kai bus koks minėjimas, ateik 
pirmas į salę ir užimk I-je eilė
je vietą. Kai pamatysi, kad atei
na žymus asmuo, tuoj sveikink 
ir sodink šalia savęs. Tavo geras 
draugas tegul nufotografuoja, 
nuotrauką vėliau pasiunčia į lai
kraščius su parašu “susitinka du 
žymūs asmenys”.

Banaitis savo operą sukūrė ne 
dirigento žirklėms pamiklinti, 
bet visai lietuvių visuomenei.

Vyt. Alantas

irditorijos smalsių akių, gal 
gal...

Ir toliau kas. buvo? Jis tik tiek 
teatsimenąs, kad susidariusią ty
lą, nebeiškentęs ir nutraukęs ne 
kas kitas, o jis, jos vyras, šūkterė
damas:

— Tikrai keista! Namie ji nie
kad nesustoja kalbėjusi 1

Tik kiek vėliau Gary pasiju- 
pad’aręs,

“Star” kolumnis- 
Lautens sakosi turįs 

gerą privalumą, kad 
niekur nemėginąs sa- 
prakalbų. Tai galinti 

paliudyti jo žmona, pasižadėju
si, pasakyti mažą kalbą 50-ties 
ar 75 žmonių auditorijai Ymkos1 
susirinkime.

Jis gi tos žinios buvęs begali
niai pritrenktas, nes jo žmona, tęs blogą išsišokimą 
kaip ir jis pats, pirmiau niekur tuo labiau tada susipratęs nege- 
jokių prakalbų nesakiusi. i rai padaręs, kai auditorijos daly-

Kai kalbos sakymo diena arte- vi U , negražūs žvilgsniai nukrypę 
jusi, Gary vis buvęs neramesnis, } sceną, ne į kalbėtoją, bet į 
tarytum kažko ir labai baisaus ka^knki t’Pą ’ sėdintį uzpa- 
išsigandęs. Nors tik teoretiškai, l^bnėj eilėj, 
bet jis labai gerai žinąs, kokios’ ’
tai elektros srovės reikalinga 
auditorija ir kalbėtojas, taip pat 
jis nujėgiąs ir tą atvejį, kai, saky
sime, toji elektros srovė nutrūks
ta ir pasidaro, jo žodžiais ta
riant, “a power failinė”. Vis dėl
to širdyje — jis visą laiką troš
kęs, kad žmoani pavyktų.

Nors nieko jis nerašęs tuo rei
kalu, nedavęs jai jokių patarimų,' 
nenurodinėjęs kaip stovėti sceno
je, kokioj padėty akis laikyti, 
kaip reguliuoti kvėpavimą ir t.t.

Pagaliau, tas vakaras atėjęs. 
Jis savanoriškai pasisiūlęs žmo
ną palydėti į salę, žinoma, su už
slėpta mintimi: jeigu niekas ki
tas neplos, tai ji nors vieną ploji- 
ką turėsianti.

— Ar tu nerviniesi? — 
klausęs žmoną-

— Ne, visiškai nei
-p Ir aš — taip pat, — pa

sakęs Gary žmonai. Dirbti pritingintis ūkininkas
Jis atsisėdęs toli užpakaly ir nuvirto nuo traktoriaus ir susi- 

nutirpusiais pakinkliais laukęs žeidė. Nuvyko pas gydytoją ir 
kas toliau bus. Žmona garbin
gai buvusi palydėta scenon ten 
buvusių didelių tūzų ir vieno iš 
jų — pristatyta auditorijai.

Kalba pradėta ir penketą mi
nučių viskas ėję labai sklandžia*’ 
■tik vėliau žmona sustojusi, užsi-l 
kirtusi.

Jis gi, sėdėdamas užpakalinėj

Torontiškio 
tas Gary 
vieninteli 
niekad ir 
kyti jokių

O kas paskui buvę, sugrįžus 
jiems namo, tai jau neklauskite. 

Paruošė p.a.
— Aš niekada neatidarau tavo 

laiškų, nebent ant jų būna užrašy
ta “Asmeniškai".

gyvulys

Sls viengungis, skalbiąs baltinius, 
gauna daug pasiūlymų tuoktis

TVARKINGAS GĖRĖJAS
Du draugai ūkininkai atvyko 

jį miestą ir užėj<5 į barą’išgerti. 
Po kurio laiko vienas pasigėręs 

1 nuvirto nuo kėdės.
— Ot, tai gera jam, jis visada 

pa- žino kada sustoti gerti, — pasa- 
j kė draugas.

LIŪDNA ŽINIA

AUTOMATIZACIJA
Nors kiekviename 

kolūkio padalinio centre 
įvesti telefonai - automatai, 
jie arba labai blogai vei
kia, arba visai neveikia...

(Anykščių rajono Žviliū- 
nų kolūkio pirmininkas A. Ei- 
pa ir kolūkio aktyvas. Viso — 
13 parašų.)

Baigiu sutraiškyti ragelį
nykščiu:

— Alio!...LigoninėI... Kokia!...
Anykščių!

Žmona... suprantat...
— Čia pirtis, plepy!
— Brrr... Trrr...U-ūl Py-py!

NAUJAS TARNAUTOJAS
Viršininkas kamantinėja nau

ją darbuotoją:
— Jūs manote, kad aš esu idi

otas?
— Aš nežinau, nes neseniai 

čia dirbu.

IŠSPRŪDO TEISYBĖ

Lyg pagiriom ragelis rankoj 
kratos, 

daktaras jam tarė: Ant stal° šokinėja aparatas.
* - Turiu jums pranešti blogą Liepsnoja fermos! Gaisrinę 
žinią. Jūs greit negalėsite dirbti.

— Taip, o kokia ta bloga 
nia — paklausė farmeris.

KALIFORNIETIS .APIE 
KALIFORNIJA

Ne paslaptis, kad lietuviai 
eilėj, tiesiog įpuolęs į paniką: gal karštame klimate yra irzlesni ir 
ji pritrūko žodžių, gal užsimiršo laikas nuo laiko patys sukelia

suku...
-j_ — Parrr... Farrr... Kū... kū... kū.

— Parrr. Farrr... Kū... kū... kū....

Jaunavedis jau nuo altoriaus eida-1 " PmruKO Kal užsimiršo tautas nuo lamo patys si
mas susirenka sveikinimus ir linkė-1 k3 norėjusi pasakvti. gal nusi-| vienokias ar kitokias audras, 
jimuą, _ 1 gandusi scenas aglinkumoSj au- Kl. Ga!'gandusi scenas apliukumosi au- Kl. Galiūnas

—Alio! Ryšiai? Tai būkit 
malonūs...

Kiek mes skolingi už telefonus?
— Puiku! Laiku! Tuojau 

pranešim...
Brr... mem... lem... leliadešimt...

“Šluota”

Komunistinė “Vilnis” 
gegužėls 16 d.

Nuotr, V. MaželiuIr jią baigė mokslo metus,
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