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Adomas Galdikas ir jo kūryba. 
Tinka ir po Vasario 
šešioliktosios iškilmių, 
teigimai, neigimai, 
prieštaravimai.
Kai balsas nutyla, 
o žodis skamba.
Iš Juozės Vaičiūnienės 
nespausdinto palikimo. 
"Kaukių baliaus" rengėjai 
be kaukių: pokalbiai su 
operininkais.

Kertinė paraštė
ADOMAS GALDIKAS IR JO KŪRYBA

Monografijos pristatymo ir parodos proga

Dailininko Adomo Galdiko 
monografijos pristatymas Netv 
Yorke ir Toronte buvo gera pro
ga vėl j dailininką pažiūrėti ir 
pamąstyti. Dabar ir Chicagoje 
greit bus monografijos pristaty
mas ir jo darbų (paroda.

Galdiko, kaip reto ir nepakar
tojamo lietuvio dailininko, le
genda yra prasidėjusi dar jo gim
tajame kaime, netoli Mosėdžio, 
Žemaitijoje, devynioliktojo šimt
mečio gale. Ten miškais apsup
toje sodyboje buvo viskas, kas 
dailininkui vėliau bus taip reikš
minga visoje jo kūryboje: Že
maitijos gamtovaizdis ir liaudies 
kūrybos dirbiniai kryžkelėse, kie
me, gėlių darželiuose ir gyvena
mųjų pastatų viduje. Si natūrali 
mūsų liaudies buitinė nuotaika 
palydėjo jaunąjį Galdiką į Baro
no Stiglico Dailės mokyklą Pet
rapilyje. Baigus studijas ir grįžus 
tėviškėn, Galdikas savo misiją 
suprato labai aiškiai: visomis iš
galėmis padėti ką tik nepriklau
somybę atgavusiai Lietuvai, or
ganizuojant meno įstaigas (dai
lininkas tai detaliai pažymi savo 
laiške). Pradėtoji veikla Kaune 
buvo įsiurbusi Galdiką kaip kū
rėją dailėje, organizatorių ir pe
dagogą iki 1944 metų vasaros, 
kada Galdikas apsisprendė trem
tinio likimui. Berlynas, Freibur- 
gas, Paryžius ir New Yorkas bu
vo tie išskirtini taškai jo trem
ties gyvenimo žemėlapyje, ir vi
sur jis bus išlikęs ištikimas sava
jam gyvenimo būdui — nenu
ilstamam kūrybiniam darbui, 
pareigai, kurią dailininkas bus 
taip sėkmingai atlikęs. 25 metų 
darbas Kauno Meno mokykloje, 
vadovaujant Grafikos studijai, 
neabejotinai jau yra įrašytas 
mūsiškėje meno istorijoje. Lietu
viškosios grafikos šiandieninis 
lygis čia ar tėvynėje labai didele 
dalimi tebėra Galdiko, genialaus 
mokytojo, atgarsis. Tapyboje 
(aliejus, akvarelė, guašas, tem
pera) Galdikas ieškojo savęs iš
sakymo dramatiškume, naudo
jant visą jėgą intensyviausių spal
vų bei jy sąskambių, o lyriška

me ūpe vos užuominomis palietė 
drobės ar kartono paviršių. Jėga 
spalvą ar kompozicijos elementą 
išjudinti, išmodeliuoti ir atrasti 
tinkamą vietą kūrinyje yra buvę 
Galdiko su pasisekimu naudoja
mas metodas. Neišsemiama, pa
vyzdžio neturinčia mūsų dailėje 
energija, ieškojimas ir suradimas 
tik sau būdingų posūkių ir vis 
sėkmingas atsinaujinimas kūry
boje įgalino Galdiką subręsti iš
kiliausiu dailininku savo šalyje.

1920-1944 metų gausi Galdiko 
kūryba yra rūpestingai sukaupta 
muziejuose Lietuvoje Be anks
tesniųjų darbų, petnikiasdešimt 
ryškiausių Galdiko darbų, api
mančių 1944-1969 metų kūrybą, 
yra pervežta Lietuvon, kad būtų 
progos tėvynėj esančiam lietuviiui 
pajusti Galdiko kūrybos gaiva
lingumą jo brandžiausios kūry
bos metais. Vakaruose Galdiko 
kūrinių yra likę labai daug. Gal 
ir be reikalo savo laiku New Yor
ke Galdikas skūndėsi, kad geriau 
jam reikėjo palikti visas primes
tas pareigas Lietuvoje ir vykti į 
Paryžių, tuo pačiu palikus Dievo 
valiai ir Kauno Meno nąokyklos 
grafikos studiją. Jam vis rodėsi, 
kad mažame krašte per maža ga
limybių būti išgirstam, supras
tam ir pripažintam pasaulyje.

Žiūrint grynai iš “pripažini
mo” taško, atrodo, kad Galdiko 
kūrybos pirmieji 25 metai Lietu
voje buvo taip reikalingi Lietu
vai, bet ir kaip dailininkas Gal
dikas tuo pačiu metu atsistojo 
mūsų dailės priešakyje. Kūryba, 
kuri dabar yra Lietuvos muzie
juose, teatre, o ir jo pedagoginė 
veikla yra neginčijama. Antroji 
jo kūrybos dalis, puoselėta Vaka
rų Europoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse (taip pat 25 me
tai), įgalino Galdiką taipgi labai 
brandžiai ir naujai kūrybai. Ir 
šio laikotarpio darbai yra laimė
ję pripažinimą vokiečių, prancū
zų ir amerikiečių kritikų.

Džiugu, kad Galdikas taip 
dažnais atvejais (parodomis, mi-
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Inspiraciją šiam rašiniui davė 
Los Angeles Lietuvių Fronto Bi
čiulių surengtas “Politinių studijų 
savaitgalis” š. m. sausio mėn. 26- 
27 dienomis. Žinote, man baisiai 
nusibodo, subanalėjo (ne filologiš
kai, o psichologiškai) terminai: po
litiniai pašnekesiai, politiniai svars

tymai ar politinės diskusijos. Dar 
šiaip taip virškinąs! daiktavardžiai 
(pašnekesiai, svarstymai, diskusi
jos), bet kai tik prie jų prikergiami 
būdvardžiai (politiniai, politinės) 

tuoj suūžia kakafoniška muzika au
syse. O taip, rodos, neprivalėtų bū
ti, nesgi kadaise tų pačių nelemtų 
politinių mokslų pats mokiausi ir 
kitus mokiau. Nesijaučiu nė seniliz- 
mu ar alergia ad obiectum apsirgęs. 
Sako, kad pastarasis sunegalavimas 
esąs būdingas žmonėms, kurie kada 

nors yra vertęsi batsiuvio ar barz
daskučio verslais. Pirmajam bloga 
darosi vėliau vien tik j batą, bet ko
kį batą, pasižiūrėjus, o antrasis bė
ga, dideliu ratu lenkia, kai tik pa

mato priešais ateinantį barzdotą 
žmogų. Tai ir yra alergiškumas ko
kiam iki kaulo jgrisusiam-nusibodu- 
siam daiktui-objektui-dalykui. Bet 
negi leistina politiką pastatyti gre
ta nieko su ja bendro neturinčios 
barzdos ar bato, juo labiau, kai ji 
niekad nebuvo šias eilutes rašan
čiojo verslu ar profesija. Meldžiu 
teisingai suprasti. Ne politika kaipo 
tokia, apskritai ir per se, kaip moks
las ir kaip menas, kaip teorija ir 
kaip praktika, kelia man kokių nors 
psichologinių ar loginių sunku
mų. Tie sunkumai atsiranda tik, 
kai kalbama ar rašoma apie lietu
viškąją politiką tremty. J šią sąvo
ką ipso termini įeina ir vadinamo
sios politinės institucijos — veiks
niai (vilkai, altai, diplomatai, rezo- 
liucininkai, laisvi ir pavergti komi
tetai, batūnai) su jų memorandu
mais, biuleteniais ir delegacijom. Ar 
visa tai apskritai yra politika? Ar 
išvardyti veiksniai kaip tokie yra- 
politiniai veiksniai? Ar jų darbas- 
veikla yra politinis darbas ir veik
la? Ar Lietuvos laisvinimas yra tik 

politinis darbas, atseit ne visuotinio, 
o tik dalinio pobūdžio? O gal jis 
yra kur kas daugiau kaip politinis? 
Ar tai ne visuotinė kova dėl būvio, 
dėl tautos gyvybės, dėl jos būti ar 
nebūti? Ir jeigu taip (žinoma, taip),
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Teigimai. Neigimai. Ir prieštaravimai.
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nė vienas negali atsikalbinėti, joje 
nedalyvauti vienu ar kitu būdu. Ne

pasiteisinsi tariamu nenoru politi
kuoti. Tuščiažodžiavimas sakyti: leis
kit man likti kultūrininku ir politi
koje nedalyvauti. Iš kitos pusės, ko
dėl politikuojantiems, politinių gru

pių žmonėms taip labai svarbu kas 
ir kaip tai laisyinimo (tariamai po
litinei) kovai vadovauja? Ar ne vis 
tiek, kad vieni iš tų veiksnių atsi
rado spontaniškai, kiti tikro ar ta
riamo tęstinumo — paveldėjimo ke
liu, dar kiti mūsų pačių nustatyta 

ir' pripažinta tvarka susiorganizavo 
ir priešakih atsistojo. Kodėl tas vie
ni kitais nepasitikėjimas ir varžy
tynės vadovauti? Patirtis sako, kad 
negalima pasitikėti tvarka šeimoje 
ir jos virtuvėje, kai ten viską tvarko 
ir dominuoja ne pati šeimininkė, o 
jos viena ar kelios tarnaitės, ar ko
kia pašalinė moteris. Turime labai 
gerą dokumentą-fundamentą trem
ty, kuriuo yra “LIETUVIŲ CHAR
TA”, j ją kaip viščiukai įsikabinę j 
vištą ir laikykimės. Pagal ją lietu
viškosios šeimos šeimininke trem
tyje, vienintele ir dėl to vyriausia, 
yra P.L.B.. Jos prailgintom rankom, 
ne galva ir ne nugarkauliu, yra, ar 
bent turėtų būti, visos kitos (taip, 
visos kitos) vadinamos ctntrinės or
ganizacijos - institucijos - veiksniai. 
Vargas mums, jei patys sava konsti
tucija nesivadovausime. Jei ne vieną 
namą su pamatu, o daugelį namu
kų be pamatų statysime. Ar gali
ma chartą apeiti, nekreipti j ją dė
mesio? Aš bent nesuprantu kaip ki
taip galima jos raidę ir dvasią in
terpretuoti. Tų, politiškais vadina
mų, dalykų vidury nesančiam 
žmogui sunku suprasti ir logiškai 
virškinti mūsų centrinių organiza
cijų trynimąsi-nesutarimus, apie 
kuriuos tiek daug girdėjome š. m. 
sausio mėn. 26-27 dienomis. Liet. 
Fronto Bičiulių politinių studijų 
savaitgalyje. Tas savaitgalis tikslin
giau vadintinas politinių ir šiaip 

svarstybų vardu, nesgi studijų ten 
nebuvo, o tik politiškų ir nebūti
nai politiškų šnekų. Pastarųjų 
būta tikrai apsčiai. Ypatingai apstu 
tos politiškumo bravūros, etiketės ir 
primygtinai dirbtino pabrėžimo, ku
rį taip labai mėgsta frontininkai, 
kad štai va, čia yra politika, dide
lis ir aukštas dalykas. Jie turi su
telkę gausų ir puikų, stačiai elitinį 
būrį išmokslintų ir išlavintų, bet 
politiškai gan naivių žmonių. Tai 
tačiau nereiškia, kad jie yra blogi 
politikai, o tereiškia, kad jie yra 
geresni kaip kultūrininkai ir visuo
menininkai. Politiškai naivus buvo 
ir Einšteinas, ir mūsiškiai Sal. Nėris, 
Boruta ar Kačinskas su Dovydėnu, 
gal ir Brazdžionis. Bet nė vienas iš 
jų dėl to mažesniu nepasidaro. Ne 
visiems juk tinka vilkėti politiko 
sermėga, ne jų ūgiui ir figūrai su
kirpta ir pritaikinta. Frontininkai 
savo labai geros kokybės periodinį 
“J Laisvę” vadina politikos žurna
lu, kai jo_ rivalai, “Naujoji Viltis” 
sakosi esanti politikos ir kultūros, o 
“Tėvynės Sargas” —, politikos ir so
cialinių mokslų žurnalu. Kitų ne
turiu po ranka. Atseit, pirmojo žur
nalo etiketė apreiškia savo poli- 
tiškumą spontaniškai, išimtinai ir 
pabrėžtinai. Gi kiti du prisistato, 
savo politiškumą atrėmę į kultūrą, 
arba mokslą. Tuo jie teisingai ir ne 
naiviai pabrėžia, kad lietuviškosios 
politikos tremty kojos yra per silp

nos ir vien ant jų, neatsirėmus j 
kultūrą - mokslą - visuomenę, ne-_ 
galima stovėti. Panašus reikalas ir 
su vadinamom politinėm studijom, 
kurias frontininkai periodiškai or
ganizuoja. Jie teikia joms reikšmės- 
reklamos daugiau kaip dera. Ir su 
pretenzija tituluoja studijom, užuot 
kukliai vadinę, pavyzdžiui, lietuviš

kųjų klausimų svarstybom ar dis

kusijom. Kai stebi šiuos šaunius 

vyrus ir moteris (senių pas juos nė 

nematysi) veikiant, plušant, bėgio

jant, tokia rimta mina prisistatant 
saujelei auditorijos ir tikint tos veik
los svarbumu ir aukštavertiškumu, 
žaviesi kaip ir kiekvienu lietuvišku 
aktyvistiniu entuziazmu, bet kartu 
ir nusimeni, matydamas netikslinga 
gradacija rikiuojamas lietuviškąsias 
problemas ir vertybes. Viskas per
kraunama politiškumo dažais ir lie
tuviškasis tremties' gyvenimas už
gožiamas mūsų sąlygoms kažko
kiu nenatūraliu ir iki “politicitis” 
neurozės perdedamu to politiškumo 
dominavimu. Ir vėl kartoju, kad ko
va dėl Lietuvos išlaisvinimo nėra 
(tik) politika ir netelpa jos defini
cijų rėmuose. Ji yra visuotinė, ham- 
letiškoji, būti ar nebūti, dilema; vi
sus lietuvius apimantis ir juos ne
išvengiamai jungiantis rūpestis ir 
problema. Ar įmanoma kokia politi
ka ar politikavimas tarp keleivių, 
kurie, audrai apvertus jų laivą, su
lipa ant apvirtusio laivo dugno ir, į 
jį įsikabinę, desperatiškai ieško 
priemonių išsigelbėti. Paikais va
dintume tuos nelaimingus žmoge
lius, jei vieni jų irtųsi į vieną pu
sę, kiti — į kitą, treti ir ketvirti — į 
visai priešingą pusę. Rezultate, ap
virtęs laivas sukinėtųsi vietoje ir 
nė per plaštaką nepajudėtų išsigel
bėjimo kranto kryptimi. O visai pa
kvaišusiais juos vadintume, jei šie 
nesutartų ir amžinai ginčytųsi dėl 
vadovybės ir kandidatų į “gelbėji
mo komitetą”, užuot visą dėmesį 
sukauptų ir viribus unitis jėgas 
įtemptų bendram ir visų būti ar 
žūti reikalui. Ar nematome pana
šių dalykų mūsaiame gyvenime? 
Nesakau, kad viskas negerai daro
ma ir, aiman, nepriklausau anai 
kvailai “cinikų partijai”, kurie pei
kia visa, kas lietuviška, ir kritikuo
ja viską, kas lietuvių daroma. Rie

te riejausi ir su būriu pypkiuojan

čių vyrų (buvo ten ir moterų), 

kurie ir po ano savaitgalio diskusi

jų kaip kokie nihilistai ar anar

chistai įprastu tonu viską niekino. 
Girdi, tai tebuvęs tik iš tuščio į 
tuščią pilstymas, neverti tauškalai 
ir tik savaitgalinis nieko rimtesnio 
veikti neturinčiųjų pasiplepėjimas. 
Taip nemanau, taip nesakau ir pies
tu prieš anuos, viską ir visuomet 
kritikuojančius cinikus, stojausi. 
Garsus šveicarų psichoanalitikas 
Gustav Jung iškėlė individualaus ir 
socialiai sugestyvaus įtaigojimo po
zityvią reikšmę. Kartais tas įtaigoji- 
mas (repeated suggestions) pasie
kia nuostabių ir didelių dalykų. 
Galgi ir mūsų tremties politiniai 
aktyvistai yra “jungininkai”, užsi
moję įtikinti pirma patys save, o 
paskui ir kitus, kad jie dirba svar
bų ir Lietuvai išganingą darbą. 
Leiskite šia proga pakartoti seniai 
girdėtą epizodėlį, kuriuo Smetona ir 
pajuokiamas ir kartu iškeliamas. 
Seni jo bičiuliai susirūpinę, kad ra
mus ir doras platoniškosios etikos 
ir estetikos profesorius, gali stokoti 
savim pasitikėjimo ir drąsos' kieta, 
nesvyruojančia ranka valdyt! Lietu
vą. Tad, pas jį nuėję, ėmėsi šiam 
sugestijonuoti, įtikinėti, įtaigoti. Iš 
viso to vėliau atsiradęs ir nelemta
sis “tautos vado” titulas, toks ne
natūralus ir dirbtinis Smetonos bū
dui. Jie jam įkyriai kalbėję ir kal
bėję: Antanai, tu esi didelis žmogus, 
tik tu pats to nežinai, tu esi didis 
politikas, vadas ir genijus, tu tik 
vesk, o tauta seks tave, tu tik pa
liepk mums daryti tą, taip ir šitaip, 
ir Lietuva bus išganyta. Jis paga
liau darė tai, ką mes jam sakėme 
daryti. Jis liepė ir mums daryti tą, 
taip ir šitaip, ir Lietuva buvo iš
ganyta. Taip kalbėjo dek. Mironas 
(žavingas privačiuos pobūviuose) 
per 1932 metų stanislovines, komp. 
Šimkaus namely, Birutės kaimely 
Aleksote prie Nemuno. Nieko ne
pridedu, nieko neatimu. Mintis įdo
mi ir gali būti pamokanti. Kai 
šiuos dalykus pavartai iš kito šono, 
gali atrasti ir naujų įžvalgų. O gal 
ir mūsų politikai tremty, nors ir 
nesutardami, pramato dirbą išga
ningą Lietuvai darbą. Gal neteisiai 
jie užsipuolami. Politiniame lauke, 
lengviau kaip kur kitur, suklysti, 
nes ten visa plaukia kitėjimo, relia
tyvizmo banga. Gal dėl to ir politi
ka apskritai yra toks gražiai mar
gas, viliojantis ir gundantis paukš
tis. Norėdami išvengti skraidžioji- 
mų su tuo paukščiu į perdaug pla
čias erdves, bandykime politiškus ir 
nepolitiškus samprotavimus, teigi
mus ir neigimus, sugestijas ir prieš
taravimus sutraukti, sakysime į 17 
punktų ir, kaip kadaise scholasti
kai darydavo, išsakyti juos, kiek 
įmanoma, dalykiškai.

I. Išbarstytos mintys. Iš gan il
gos eilės studijų savaitgalio prele
gentų ir moderatorių (be titulų: 
Arbas, Bradūnaitė, Gaila, Juodeika, 
Kojelis, Kuprionis, Medžiukas, Pa
lubinskas, Pamataitis, Pažėraitė, 
Raulinaitis, Razma, Valiukas, Žmui- 
dzinas) kai kurių referatai buvo 
gan gerai paruošti. Būtų nuostolis, 
jei platesnė visuomenė negautų pro
gos su jų mintim, konstruktyviom 
ir naudingom, susipažinti, paskaity
ti, jei tie referatai nusimėtytų. Šiuo 
atžvilgiu esame visai nepanašūs į 
skruzdėles, nemokame geresnių da-
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Tinka ir po
Vasario 
šešioliktosios 
iškilmių
lykų rūpestingai surankioti ir dai
liai krūvon sukrauti. Šie kalbėtojai 
per tuos '10-12 valandų iškėlė, dau
gybę klausimų, palietė kone visą 
mūsąjį gyvenimą.

Ne jų mintis čia bandau atpasa
koti, bet svarstau kai kurias prob
lemas taip, kaip jos atrodo mano 
paties galvai- Centrinių vadovų 
dalyvavimas, kiti tik laiškais (dr. 
Valiūnas), padarė šį dalyką dau
giau nei lokaliniu įvykiu, pakėlė jo 
svorį. Bet vis tiek tai tebuvo ne vi
suotinis, o tik dalinis dalykas, tik 
vienas iš trijų (svarstyti, nutarti, 
vykdyti) organizacinių procesų. 
Neturint prerogatyvų nieko nutar
ti ir nutarus vykdyti, neturi nė at
sakomybės, nevaržomas įsibėgėji, 
kariais kalbi dėl kalbėjimo, kaip 
daro demagogiški liaudies tribūnai 
ar sofistiški retorikos-iškalbos klu
bai.

2. Liet. Fondas. Priešpiečiams Hil- 
tono viešbuty nesigailiu pasilikęs, 
nors triskart brangiau mokėjome 
(apsukrus būdas už salę apsimokėti 
ir kartu žmogų pagerbti) negu tas 
plonas steiko gabalėlis buvo vertas. 
Pirmukart girdėjau, žmogiškai ir 
psichologiškai nępakąrtojamo grožio, 
Liętuvių fondo ęsikūrimo istoriją. Ją 
papasakojo pats to fondo vadovas, 
iniciatorius ir vienas iš steigėjų, či- 
kagiškis svečias dr. Ant. Razmą, šau
nus kaimynas nuo Platelių ežero, iš 
žemaitiško VLsvainių kaimo. Papa
sakojo paprastai, kukliai, pragmatiš
kai, dėl to ir įspūdingai. Kokia kie
tai teisinga gyvenimiška taisyklė: 
niekad nelauk, kol kiti tave pranašu 
pripažins, ką didelio, gero ir toli 
pramatančio sumanei ir pasiūlei, 
tą pats ir įvykdyk. Taip, tai gražiau
sia, tartum sapne išsapnuota, lietu
viška vizija, kuria ateityje žavėsis 
vaikaičiai.

3. “Bendruomenininkai”. L. B. 
Krašto v-bos pirm. p. Gaila pasako
jo, kad atsiranda ir tokių lietuvių, 
begėdžių ir “be sarmatos”, kurie tu
ri drąsos tiesiai veidan pareikšti, kad 
jie girdi LB nepriklausą ir jokių 
solidarumo mokesčių nemokėsią. 
Daro tai net su kažkokia berniška 
fanaberija, su pasišaipymu ir bru- 
tališkai, tartum kokie herojai nosis 
parietę. Tokius reikia stipriai ir ne
dviprasmiškai įspėti; nejuokaukite, 
broliukai, lietuviais gimėte, lietuviais 
ir mirsite. Ne čigonais ir ne meksi- 
konais. Neapgaudinėkite patys savęs 
ir nespiaudykite Lietuvai ir lietu
viams į veidą, idant kada nors kaip 
sūnūs palaidūnai sugrįžę, nekauktu- 
te šuns balsais iš gailesčio ir gėdos.

4. Manijos ir kompleksai. Dar blo
gesnis, stačiai biaurus reikalas, kad 
viena sena ponia, garbingo vardo 
ir padėties, iškėlusi skundą - bylą 
prieš LB amerikiečių teisme. Nese
niai visai taip ir panašiai, bet kokį 
lietuvišką solidarumą ir moralę ko
jomis sutrypiant, bylinėtasi ir Balfe. 
Abu atvejai — ne tik išėję už tradi
cinio padorumo durų, bet ir peržen
gę visokio drąskymosi ribas. Tai bai
si gėda.

5. Pinigai. Visad jų trūko ir visad 
jų truks. Būtų visai blogai, jei ne
turėtume pasišventėlių, darbą, lai
ką ir net savas lėšas aukojančių lie
tuviškiems reikalams. Negali nesu
tikti su prof. dr. Juodeikos ir pirm. 
J. Gailos teigimais, kad LB ir VLIK- 
ui tereikia tik trijų dalykų, bet visi 
tie trys dalykai yra pinigai. Reikia 
griebtis visokių, net radikalių prie
monių, lėšas lietuviškiems reikalams 
organizuoti, visais būdais mobilizuo- i 
ti. Nenormalus yra dalykas, kad iš 
kelių tūkstančių gerai uždirbančių ; 
lietuvių profesionalų - verslininkų, 
vargu 10% sumoka nors tą penkinę < 
nominalinio solidadumo mokesčio 
kasmet Nė šimtinė jiems nebūtų 
per sunki metinė našta. Daugelis tą 
Šimtinę mielai mokėtų, jei tik suge
bėtume išrinkti. Reikėtų duoti gero
ką procentą sumaniems kolekto
riams, tegu jie tik ateina ir tas bū
tiniausias lėšas surenka, kašte iška- <
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sa, plėšte išplėšia. O kiek senų 
lietuvių viengungių savo “paliki
mais” šelpia tremties Lietuvą?

6. Kartoteka. Atėjo pats laikas, 
kad būtų sudarytas visų lietuvių, 
tikrai be išimties visų, registras - 
kartoteka. Neišskiriant nė tų, kurie 
jau nebekalba lietuviškai, nė tų, ku
rie, jei ir kalba, bet niekad nepasi
rodo ir neturi progos atidaryti savo 
piniginės lietuviškiems reikalams. 
Atėjo laikas atlikti savo pareigą vi
siems be išsisukinėjimų, ir kiek ga
lima po lygiai pasidalinti naštą. Kas 
nedirba lietuviško darbo, tai bent 
daugėliau tegu moka pinigais. Te- 
nepyksta nė vienas, jei ir neatsi
klausus pateks į tą kartoteką su 
smulkiom apie jį žiniom, visaip su
lasytom. Tegu neužsigauna, nuolat 
ir nuolat gaudami paraginimą pe
riodiškai mokėti sumą, atitinkančią 
jų galėjimui. Iki pasimatymo, po
nai, su LB kolektoriais rytoj, poryt 
ir kasmet

7. Komunikacija su angliškai (ki
tur kitaip) kalbančiais lietuviais da
rosi vislab svarbi problema. Dar ne
seniai tokius pirštais badė, visad 
garsiai rėkdami, ultrapatrijotai. Nu
stojo tai daryti, kai pamatė, kaip 
vislab sunkiau darosi lietuviškai be- 
susikalbėti su jų pačių vaikais na
muose. Nebedelskime ir skubiai sta
tykime komunikacijos tiltus į šiuos 
labai svarbius lietuviškojo elemento 
rezervus, idant jie visai nenubyrėtų 
ir nenusirašytų į nebeatgaunamus 
nuostolius. Būtų dideliai neišmintin
ga leisti tai įvykti. Airiai ir žydai 
netektų didesnės dalies savo tautie
čių, jei jie atsuktų nugaras tiems, 
kurie dar nespėjo išmokti airiš-kel- 
tiškai ar hebraiškai. Beje, šio ele
mento integracija į LB, vienokioje 
ar kitokioje formoje, bus nelengvas 
dalykas. Pareikalaus daug kantry
bės, takto, tolerancijos ir permąsty
tai subtilių metodų, kitokių kaip su 
lietuviškai kalbančiais.

8. Jaunimas (Arbas, Kojelis, Pa
žėraitė, — ką bekalbėti apie intelek
tualiai stiprią, subrendusią E. Bra- 
dūnaitę) svarstybose nė jotu neatsi
liko nuo vyresniųjų, uždavinį atliko 
rimtai akademiškai. (Jei kas pa
klaustų, iš vyresniųjų išskirčiau, 
kaip Bradūnaitę iš jaunesniųjų, prof. 
dr. F. Palubinską, pirm. J. Gailą, 
red. J. Kojelį ir prof. dr. Vl. Juo
deiką). Jaunimas į lietuvišką darbą 
eina ir dar ateis pats ir “be saldai
nių”. Saldainiais vadinu specialias 
pastangas, viliojimus ir spaudimus. 
Man rodos, kad to nereikia, o te
reikia tik jam plačiai atidaryti var
tus ir tėviškai atviru nuoširdumu 
jaunimą paskatinti ir patraukti. 
Šiame šimtmetyje jaunimas dukart 
(1941 - 1918) išgelbėjo Lietuvą, iš
gelbės, laikui pribrendus, trečią ir 
ketvirtą kartą, 
dęs statistiką, 
kad Lietuvos 
(1920 - 1922) 
vidurkis tesiekęs vos tik 26,7 me
tus. Ar įmanoma benorėti dar jau
nesnio amžiaus jaunimo tokioj atsa
kingoj politinėj instancijoj? Net pats 
to Steigiamojo Seimo daugumos ly
deris Krupavičius anuomet tebuvo

Inž. Dabšys, susira- 
diskusijose nurodė, 
Steigiamojo Seimo 
visų narių amžiaus

I

tik 34 metų amžiaus. Esu entuzias
tingas optimistas dėl jaunimo, nes 
su juo, puikiu ir viltingu, kiekvieną 
šeštadienį akis akin susitinku."

9. Lietuvos Pasiuntinybė Vash- 
lngtone. Dieve saugok, kalbame ne 
apie instituciją kaip tokią, o tik apie 
pastato-trobos atnaujinimą, pagra
žinimą, papuošimą, idant patrauk
liau reprezentuotų Lietuvą savo 
išore. Reikia, kad šis brangus Lie
tuvos suverenumo gabaliukas pado
riai atrodytų. Sakoma, jog pastatas 
jau gerokai apšepo iš vidaus ir oro. 
Laikas būtų paremontuoti, išdažy
ti, šviežiai išpurkšti, kad čia atsi
lankantiems diplomatams, žurnalis
tams, parlamentarams ir ekskursi
joms nedarytų senstelėjusios, va
kar dienos, o šviežios ir jaunos šios 
dienos įspūdį ir kvapą. Esu tikras, 
kad pasiuntinybės šeimininkai ne
supyks ir neišvarys, jei kas orga
nizuota — privačia -iniciatyva, ku
rią gražią dieną ateis nuprausti rū
mų pilko veido. Pažįstame šaunius 
tenykščius lietuvius architektus- 
kontraktorius (Zubkus - Pabarčius 
— Žemaitis - Penkiūnas and Co.), 
gerai prasimušusius, jautrius ir ne
abejingus lietuviškiems reikalams. 
Ar negražu būtų, kad jie kada su 
bačkelėm dažų ir pinzeliais prisi
statytų. Neabejoju, kad jų puikiu 
pavyzdžiu pasektų ir visa plejada 
dailininkų su nauja-modemia kū
ryba, dievdirbiai atneštų naujų 
dievukų, audėjos — staltiesių ir 
juostų. Ir viribus unitis išpuoštu- 
me “Lietuvą” tremtyje. Po to ten 
kiekviena svarbesne proga atsirastų ' 
ir spalvingai pasipuošusių 
lietuvaičių, 
kytojų akį 
džiugina 
mergaitės, 
ypač gražios ir gebančios grakščiai 
šypsotis ir švariai angliškai pakal
binti lankytoją. Na tai kas, jei jų 
tik karoliukai smulkūs, o tyresnių 
diplomatų žmonų stambūs ginta
ro karoliai ant kaklo.

jaunų 
Kas nežino, kad lan- 
pagauna ir vyzdį pra- 
karūnuotos-gintaruotos 
mėlynakės-geltonkasės,

10. Konsolidaciją lietuviškų jė
gų, rimtą ir nebeatidėliojamą, se
niai jau laikas pradėti. Ji pagaliau 
turi tapti ne tik svarstybų (galgi 
svarstybas galima sodinti kartu su 
derybom, radybom, vedybom?) ob
jektu, ne tik žodžiu, bet ir gyvu gy
viausiu kūnu. Gerai žinome, kad 
lietuviškoji tremties visuomenė at
meta pasiteisinimus, girdi, mūsų 
politiniai veiksniai negali rasti 
bendros kalbos, susitarimo. Konso
lidacija yra mūsų išsilaikymo con- 
ditio sine qua non. Kaip jums skam
ba šitokia, lyg tai pasaka, lyg ne 
pasaka. Istorija, nebūtinai fantas
tiška, sukasi apie centrines pašal- 
pines organizacijas (SLA ir SLKA), 
apie jų sutelktus milijonus, beveik 
šimtmetinį amžių ir tariamą bei vi
sokeriopą pranašumą prieš visas ki
tas lietuviškąsias organizacijas, net 
nė pačios LB neišskiriant (oh, 
boyl). Čia liečiama ir ALT’a, kaip 
politinė anų dviejų bazė, kaip ne
liečiama, nekeičiama ir visų prie
šaky stovėti privalanti. įspūdingiau
sia istorijos dalis yra apie didžiules 
iškilmes Chicagoje atidarant “Lie-

tuvių Centro” rūmus, pastatytus 
i pastangom ir lėšom anų “trijų di- 
į “džiųjų” Pusmilijonis kaštavo, 

bet ir tai tebuvo tik maža dalis pro
centų anų milijoninių kapitalų. 
Iš visur suplaukę lietuviai apžiūri
nėjo rūmų bais’ modemiškas pa
talpas, raštines, klases ir sales. Čia 
sutilps visa tremties Lietuva: litu
anistinės mokyklos, institutai, švie
timo ir kultūros įstaigos, archyvai, 
parodos, muziejai, biuletenių re
dakcijos, visų centrinių ir nebūti
nai centrinių liet, org-jų raštinės 
(žinoma, be jokių nuomų mokes
čių) su moderniausiais įrengimais 
ir patogumais. Visi džiūgavo, valia
vo ir plojo, plojo, šaukdami: tegy
vuoja konsolidacija, visų lietuvių 
vienybė, tegyvuoja visų suvienyto
jas prezidentas Dargis, valio, valio! 
Plojo daugtūkstantinė minia, plojau 
ir aš kaip padūkęs. O kai anas pa
tetiškai šūktelėjo ( VA' visi į darbą, 
vyrai, petys į petį...) aš taip garsiai 
plodamas riktelėjau, kad net pašo
kau iš lovos ir, duris pradaręs, su- 
draudžiau Pūką, kuri palangėn pa
sišokinėdama lojo draugiškom 
akim teisindamasi, kągi darysiu ne
lojusi, kaį taip garsiai šūkauji. Sap
nas ar ne sapnas, o vis tiek tikiu, 
kad visų liet, jėgų konsolidacija 
yra ne tik tolima vizija, kaip nese
niai Razmos ir draugų milijoninis 
fondas, bet netolima reali tikrovė, 
ne svajonė — o rytdienas gyvybė, 
gyvas-gyvutėlis gyvenimas.

11. Asmeniškumai ir ambicijos 
yra patys didžiausi stabdžiai, pavo
jingiausi priešai kiekvienos ir bet 
kokios visuomeninės, ypačiai politi
nės, veiklos. Žmonės su perdėm rie
biai išpurpusia ambicijų gysla, tu
rėtų likti sėdėti namuose ir į vi
suomeninį darbą visai neiti. Visuo
menei naudingi tėra tik tie pasipū
tėliai, kurie išmeta tūkstantines ar 
bent šimtines, ir tai padarę gerai 
jaučiasi, ypač viešai pagerbti, pa
kelti, pasmilkyti. Tai sakydamas, 
nepakenksiu, nes šios kategorijos 
žmonės paprastai neturi kantrybės 
skaityti ilgesnių straipsnių, jei iš
vis skaito. Saugotis tereikia tik tų 
pagyrūnų, tarškuolių-barškuolių, 
intelektualiai nedatupėjusių, siau- 
ražiūrių, plačiaburnių, garsiai 
skambančių ir triukšmingų “vi
suomenės veikėjų”. Jų vienintelis 
siekimas — pasidaryti žinomais, 
garsiais, nuolat minimais ir popu
liariais. Apie negausius, bet bais’ 
pavojingus trukdytojus, ardytojus, 
socialinius parazitus neverta nė kal
bėti. Jie tetiki tik į vieną dievą, ku
rio vardas “Aš”. Idealus visuome
nininkas savęs neišskiria iš kitų, 
jis pasiaukojęs ir savęs išsižadėjęs 
liete įsilieja j “Mes”, į bendruome
nę, kurioje prapuola ir jo paties 
“aš”.

12. L’Enfants Teribles aroa “vai
kais neklaužadom” vadinami kai 
kurie aplink Altą susispietę ir nesu
kalbamais pasidarę žmonės. Neva 
tai jie arba visai nesėda prie bend
ro pasitarimų (ir darbo) stalo, ar
ba sėstų tik į to stalo garbingąjį 
galą ir tik su tais, kurie aplink juos 
kaip seniausius bei rangu vyriau
sius paklusdami rikiuotųsi. Gal

jiem reikia priminti, kad amžium 
seniausias nebūtinai turi būti ran
gu vyriausias, ir, aiman, nebūtinai 
yra išmintingiausias. Seniausiam 
juk ir laikas numirti arčiausias. Nie
ko nėra amžino, laiko ratas atgal 
neatsukamas. Nepatikėsime, kad 
anie puikuoliai to nežinotų. O sun
kiausiai įmanoma prielaida, kad ten 
kokiu nors baisiai nelaimingu su
puolimu būtų susispietę žmonės, 
apie kuriuos kalbame viršuje. Net ir 
tokiu atveju atleistume jiems jų 
nuodėmes, jei, užuot didžiavęsi vy
resniškumu ir milijonais,' padarytų 
tai, ką sapnavau ir dėl ko mano šu
nelis lojo. Kaip ten bebūtų, bet vi
sų lietuviškųjų jėgų konsolidaci
ja, su “Lietuvių Centro” rūmais ar 
be jų, yra taip gyvybiškai svarbus 
visų mūsų dalykas, kad prieš jį 
nublanksta įmantriausi pasiteisini
mai. Tegu sau ta dialektika yra 
ramsčiojama narių skaičiaus, am
žiaus, milijonų ir visokiais kitokiais 
ramsčiais. Kažkur ir pas kai ką esa
ma per daug “aš” ir per maža 
“mes”. Ar ne laikas, kad “ašinin- 
kai” užleistų kėdes “mėsininkams”, 
jei anie negali sąžiningai ir iškil
mingai, ranką ant širdies padėję, pa
sakyti: sėdžiu čia visų lietuvių ir 
visos lietuvių bendruomenės vardu 
ir įgaliojimu.

13. Apie VLIK’o reformą aname 
sulėkime Los Angeles kalbėta dąu- 
giausia, gal dėl to ir visai sueigai 
duotas “politinių studijų” vardas. 
Įdomiausia tai, kad beveik visai tie 
patys negalavimai, tai pats circu- ( 
lūs vitiosus, koks jau man seniai 
pažįstamas, kai prieš 26-27 metus 
apie pfullinginį Vliką sukinėjausi. 
Jau anuomet sielojomės: jei bazuo- 
simės darbo principu, nukentės po
litinio reprezentavimo-atstovavimo 
principas, ir vice Versa. Be šio kląu- 
simo, šiuo metu keliamas ir visai 
naujas dalykas. Ypač gyvai tai daro 
frontininkai. Nesunku suprasti ko
dėl. Girdi, kai kurios Vlike sėdin
čios grupės esančios arba visai mi
rusios, arba pusmirės. Jos niekam 
nebegalinčios atstovauti, nes arba 
nebeturinčios politinės gyvybės, ar
ba tesančios tik pusgyvės, kaip sako 
J.K-lis. Reikia žinoti, kad vadina
moji politinė logika nėra pastovi, o 
reliatyvi ir lanksti. Ji nieko bendro 
neturi su ana visuotinąja, moksli
ne, aristoteline logika, kuri nėra nei 
lanksti, nei reliatyvi, o nepermal
daujamai pastovi ir sustingusi. Ji 
tuoj užprotestuotų patį klaidingą 
prielaidų-premisų sustatymą. Pa
vyzdžiui, kas, kaip ir kokiu būdu 
(quis, quid, ąuo modo) be visuoti
nių balsavimų gali nustatyti, ku
rios politinės (vilkinės) grupės yra 
mirusios, kurios pusgyvės, kurios 
gyvos ir kurios labai gyvos (fronti
ninkai, žinoma). Tačiau pagal po
litinę logiką, kuri keičiasi, kai sąly
gos keičiasi, dalykai visai kitaip, 
netgi labai gražiai, atrodo. Čia įma- 
tau net gerą dalyką, optimistišką 
prošvaistę. Frontininkai, tautinin
kai gal dar kai kas, gyvai pasinešę, 
suinteresuoti ir labai norį tą politi
nį darbą dirbti. Ir duokime, Dieve 
jiems padėk. Nėra ko čia pavydėti 
šiuose sunkumuose ir tikrai nedė
kingose tremties sąlygose. Tuo bū
du pasiektume dideliai puikų daly
ką: suženytume abu principus — 
darbo ir polit. atstovavimo. Išsipil-
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Emergencr teL — 788 - 8881

Kertinė paraštė
nėjimais, muziejaus įkūrimu ar 
monografijų išleidimu bei jų pri
statymu lietuvių kolonijose) te
bėra vis aktualus. Jeigu dabar vi
sas dėmesys kreipiamas į daili
ninko kūrybą bei jos populiari- 
zavimą parodomis ir monografi
jomis, ateis laikas (gal dar kiek 
vėlyvesnėje perspektyvoje), kada 
Galdikas bus pilniau pristato
mas ir kaip asmuo. Ypač tai bus 
svarbu jaunajai mūsų kartai, ku-

ri galės pažinti Galdiką tik iš jo 
darbų. Galdiko individualiai ir 
galdikiškai suprasta kūrėjo pras
mė ir pareiga sau, tautai ir žmo
nijai buvo taip neginčijamai ir 
taip aiškiai pareikšta jo pokal
biuose ir jo laiškuose. Kol ta pro
ga ateis, gėrėikimės jo darbais jo 
vardo muziejuje ar savo namuo
se, pasinaudodami Galdiko dar
bų parodomis. Telesforas Valius
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Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 poplat, 
mtrad., penkt., 1-4 treč. lr tekt tik 
euetta.ru*.

v. popiet Trečlad. tr iečtad. nuo 
19 v. ryto Utį 1 v. popiet 

Oflao telef. RE 1-1168
Resid. telef — S86-2816

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perSmi

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 We«t 5 lst Street
TEL. GR 8-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad.
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4, Sečtad. 10—8 vai.

Oflao HE 4-1818. Itea PR 8-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•PECIALYB* VIDAUS LIGOf 
2454 Weat 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampa.) 
Vai.: pirmad., antrad., ketv. lr penkt.

nuo 1 iki 7 vai. p. p.
Tik susitarus.

lr

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

Specialybė — Nervu lr 
Emocinės Ligos

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6448 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimų
Rezid. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURBIJA

6182 So. Kedzie Avė, WA 5-2670 
Valandos pagal snaitariuią. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W 71st St — Tel. 787- 5148 
Tikrina aki*. Pritaiko akiniu, ir

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 6-7 vakare 

Oflao teL 776-2880; rez. 448-5541

Tai — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Aklų Ligos 
3907 W«rt lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimų 

Ofiso telef. PB 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

j o k • a
VAIKŲ LIGOS 
9666 Weet 68rd Street

Plrmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 13 Iki 8 vai. lr nuo 5 Iki 8 

vai. vak., tefttad nuo 1 iki 4 vai.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4254 W. 63rd Street 

Ofiso tel. RK 8-4410
Rerid. GR 4-0617 

Valandos: pirm lr ketv. nuo 1 vai. 
Iki 8 vai. p. p. lr nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. lr penkt. nuo 1-8 vaL p. p 

lr vakarais pagal susitarimų.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rea. 2652 —

TeL PRospect
Ofiso vai.: Pirm., 

penkt. nuo 2 iki 4 vaL ir nuo 6 iki 8 
v v. iečtad. 3-4 vai. popiet ir kitu 
laiku patral susitarime.

W. 5®th 8*.
8-1223

entr., treč. ir

Ofs. PO 7-6060 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 Weet 68rd Street

VaL: kasrlen nuo 1—4 p. p. lr
8 iki 8 vai. Trečlad. ir ieitad. uždaryta

Oflao tel. HE 4-2118. Namų GI 8-6164

DR, V, TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WMt 71*4 Btree* 
pirm., antrad., ketv., ir penktad.Vai.: _ ................. ....... .......... ..

1-4 ir 8-8. Treč. ir lettad. uždaryta.

DR. K. A. V. JUČAS
Board EUgible

American Board of Dermatologe 
SPECIALYBE ODOS LIGOS 

IR CHIRURGIJA
•324 North MUwaukee Avenue 

Tel 763-3316 286-8868

Tel PRoepect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAIKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6648 South Albany Avenue

Vai.: Pirmad. 8-8 p. p. antrad.
3-5 p. p. penktad. lr eettad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu 
rasi tarus.

Visi telefonai 652-1331
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

VaL kasrlen 10-12 lr 4-1 Trečlad. U 
lečtad. tik susitarus.

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. (Oth Avenue, Cicero 

Kasdien 1-8 vai. tr 8-8 vai. vak 
TSukyma tr«Ma<V«nli»

11 1*1 <

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSK0NAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Weet 71st Street
Valandos: 1—< vaL popiet

Treč. lr Settad. pagal susitarimų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaskl Road
Oflao tel. 187-2141; aamų 888 4884
Vai.: pirm. antr. ketv 1—i lr 4—8
n—nkt-r ’ . mritarlme

V
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Kai balsas nutyla, o žodis skamba
Poetę Juozę Augustaitytę-V aičiūtiienę amžinybėn palydint

Gana trumpas, beveik tik vie- 
Įierių meti} pastarasis laikotarpis, 
atnešė didelį didelį nuostolį mū
sų išeivijos grožinei literatūrai, 
ypač poezijai: Mykolas Vaitkus 
mirė 1973 im. gegužės mėn. 20 d., 
poeto Jono Aisčio netekome 1973 
m. birželio 13 d., o štai dabar, 
š. m. vasario 28 d. negrįžtamai 
iškeliavo ir poetė Juoze Augustai- 
tytė-Vaičiūnienė. Tai nuostolis, 
kurį vargu ar kuo nors kitu ga
lėsime padengti. Mat, literatūra 
yra toks menas, (kur neužtenka 
nei miklių 'kojų, nei gero balso, 
nei paletės bei teptuko, bet rei
kia gero kalbos valdymo, tiesiog 
meistriško jos žinojimo, ko nau
joms išeivijos kartoms pasiekti 
nėra lengva, bet nėra ir neįma
noma. Net ir vilties nepraran
dant, rašytojų svečiojoje jau ne- 
prisiauginsim tiek, kiek daili
ninkų, vokalistų ar šiaip moksli
ninkų, kurių darbo pagrindiniai 
instrumentai vis dėlto kur kas 
lengviau išmokstami valdyti, ne
gu literatūrinės kūrybos instru
mentas — kalba. Todėl ir kiek
vieno rašytojo mirtį išeivijoje 
skaudžiai jaučiame, lyg būtų 
nulūžusi beveik neįskiepijama 
šaka, lyg būtų nukritę lapai, ku
rių vietoje naujų sodrių pumpu
rų beveik kaip ir nėra.

Gerąja savo kūrybos dalimi 
velionė Juoze Vaičiūnienė kaip 
tik buvo gana giliai įaugusi išei
vijos literatūroje. Tiesa, ji mirė, 
jau eidama septyniasdešimt de
vintuosius savo gyvenimo metus. 
'Bet nepriklausomoj Lietuvoj su
skubo išleisti tik pirmąją eilėraš
čių knyga. “Su baltu nuometu”. 
Ir tas knygos pavadinimas ryš
kiai prisiminė atsisveikinimo va
karą laidotuvių koplyčioje, kai 
poetė tautiniuose rūbuose ir nuo
metuota gulėjo karste.

Bet savo, kaip poetės, ryškųjį 
veidą Juoze Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė įgijo tik pokario metais iš
eivijoje. Kiekviename naujame 
poezijos rinkinyje jos literatūri
niai bruožai vis labiau ryškėjo te
mose ir poetinėse vaizdingumo 
priemonėse. Čia turime galvoje 
svečiose šalyse išleistąsias velio
nės poezijos knygas: Skeveldros 
(1946), Žvaigždėtos naktys

Tinka ir po Vasario 
iškilmių

(Atkelta iš 2 psl.)
dytų tai, apie ką 25 metai svajo
jome, aš net sirgte dėl to sirgau. 
Trumpai, aiškiai, štai kas reikia ne
delsiant daryti. Palikime tuos 14- 
kos polit. grupių Vlike atstovus ten 
sėdėti ir “atstovauti”, nors iki gy
vos tų atstovų ir jų grupių gal
vos. Kita tiek (14), o jei norite dvi
gubai (28) išrinkime visuotinais 
PLB rinkimais. Techniškai-organ- 
zaciniai parankiausia tokius rinki
mus daryti kartu ir paraleliai su 
bendruomenės kraštų tarybų rin
kimais. Užuot vokan dėjęs vieną 
kandidatų sąrašą (į LB tarybą), 
dėsi du, kurių antrasis bus sąrašas 
kandidatų j politinę lietuvių atsto
vybę, kurią galite vadinti ir nelabai 
kukliu “Pasaulio Lietuvių Parla
mento” vardu. Vardas juk netaip 
svarbu. Jeigu, pavyzdžiui, frontinin
kai praves 20 atstovų, o kitos “pus
gyvės” grupės (krikdemai, tautinin
kai, liaudininkai, socdemai) — po 
2, na ir labai gerai. LF valdys, tvar
kys, dominuos ir vadovaus (jėgų 
jie turi apsčiai), o ir visi kiti nebus 
į šalį nustumti. Turės balsą vis tiek, 
ar jie bus opozicijoj ar koalicijoj. 
Bus atstovaujami jei ne daugiau, 
tai bent to vieno “nepajudinamai 
tęstinume sėdinčio” atstovo Vlike. 
Tas “seimas - parlamentas” išsi
rinks ir savo vykdomuosius organus"

—“valdžią”, kuriai turės paklusti 

(1952), Ant aukuro laiptų 
(1961) ir Rūpestis (1970).

Ir kai atsisveikinimo vakarą 
žvelgėme į ramų, be jokių rūpes
čių jos veidą, tikėjome, jog visi 
rūpesčiai poetei šiuo laiku jau 
yra pasibaigę. Tuo pačiu metu 
nebuvo galima atsikratyti ir 
minties, kad poetė savo rūpestį 
yra palikusi gyviesiems, kad visi 
mes, ypač rašytojai, dar toli gra
žu negalime gyventi nerūpestin
gai, kada nei Lietuvos valstybės 
pasaulio žemėlapiuose nėra, nei 
girdimas lietuvių tautos balsas 
Jungtinių Tautų posėdžiuose.

Velionės poetės visas kūrybinis 
rūpestis ir buvo gyvu kūrybiniu 
žodžiu išsakyti visa tai, kas la
biausiai šiuo metu skaudina lie
tuvių tautą. Ji buvo šia prasme 
nepalaužiama ir nė kiek nenuo
laidžiaujanti rezistente ir po 30 
išeivijos metų, kai, laikui prail- 
gus, mūsų kultūriniame gyveni
me pasigirsta kartais ir tam tik
ro lankstumo piršlių ir kai rezis
tencinės minties literatūrą links
tama traktuoti lyg ir antraeilę li
teratūrą. Atsiminkim, kad šitaip 
negalvoja ir nedaro nei prancū
zų, nei kitų, kadaise nacių pa
vergtų tautų literatūros, vertinda
mos savo didžiųjų rašytojų anų 
metų rezistencinę veiklą ir rezis
tencinį rūpestį. Vaičiūnienės po
zicijose buvo ir Vaičiūnienės te
momis dkiupaoijų metais rašė 
patys ryškiausieji prancūzų rašy
tojai: Francois Mauriac, Francis 
Ponge, J. P. Sartre, Al bert Ca- 
mus ir kit. Argi mūsų literatū
ros rezistencinis pobūdis turėtų 
keistis vien dėl to, kad Lietuvos 
okupacija jau yra kur kas ilgesnė 
negu ano meto Prancūzijos? Gal 
tik turėtume būti savo rezisten
cijoje net kietesni, negu anie 
prancūzų rašytojai, ypač čia išei
vijoje, kur, puoselėdami savo tau
tinį identitetą, turim rezistuoti ar 
prieš išeiviškosios aplinkos ir są
lygų mus niveliuojančias jėgas. 
Velionė poetė Juoze Vaičiūnienė 
ir buvo labai tipinga rezistente 
ne tik prieš politinį Lietuvos pa
vergimą, bet ir prieš lietuviškos 
dvasios niokojimą išeivijoje. Ne 
vieną kartą ir ne vieno ji Čia bu
vo nesuprasta. Bet tokiu savo sū-

šešioliktosios

ir visi pasišiaušėliai. Jokiam para
lelizmui, taigi ir Altai vietos jau 
neliks. Reformuotas Vlikas (politi
nė PLB ranka), galima jį ir per
krikštyti, taps idealiu mišiniu seno
jo tęstinumo ir naujojo polit. repre- 
zentavimo. Visuotinai persitvarkius, 
PLB gali bona fide pasidaryti tegu 
sau ir penkiaranke bet darnia ir 
idealia tremties Lietuvos viršūne. 
LB kraštų tarybos ir valdybos bū
tų organizacinė-administracinė tos 
viršūnės ranka; Vlikas — “parla
mentas” politine jos ranka; persior
ganizavęs Balfas — labdaros ranka; 
Liet. Fondas — kultūrine ranka; 
švietimo valdyba su lituanistinėm 
mokyklom — “švietimo ministeri
ja” ir t. t.

14. Planas. Čia yra didžioji mū
sų silpnybė. Išvykome į tremtį, at
vykome ir dešimtmečius toje trem
tyje gyvename, plušame, veikiame, 
pykstamės, baramės ir viską daro
me be plano. Be didžiojo-ilgojo (20- 
25 metus pramatant pirmyn) ir be 
mažojo-trumpojo trimečio ar penk
mečio plano. Be planavimo ir be ge
ro plano, niekas rimto nepasiekia, 
nes neplaningas darbas nieko ir ne
gali pasiekti. Rinktinės jaunos gal
vos, pasitaikinusios vieną kitą pa
tyrusį senį (tokį kaip Barzduką, Au
dėną, Nemicką, Vaitiekūną), turė-

(Nukelta j 4 pBl.) 

duvišku, žodžio ir veiksmo ne
dangstomu atvirumu ji ir buvo 
savotiškai spalvinga, išsiskirianti 
iš įprastinės pilkumos. O kūrėjai- 
rašytojai, turintys tik jiems vie
niems būdingų kampuotumų, li
teratūros istorijoj pasilieka dar 
įdomesni, apie tokius paskui ku
riamos ir amžinosios legendos, ir 
lygiai amžini anekdotai. Ir vieni 
ir kiti prilimpa tik prie išskirtinų
jų. O tokia mūsuose ir buvo poetė 
Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė.

Jeigu, žvelgdami į visą mūsų 
literatūros panoramą, atranda
me savaip būdingus rašytojus 
dzūkus, rytų aukštaičius ar že
maičius, tai velionė Juoze Vai
čiūnienė visa savo žmogiškąja 
laikysena ir savo sodriu žodžiu 
buvo tipinga sūduvietė-suvalkie- 
tė atsijotai gerąja prasme, kurioje, 
kaip dvyniai greta vienas kito, 
sugyveno ir jos būdo kietu
mas ir didelis širdies lyriškumas.

Poetės tėviškę randame pačia
me Sūduvos lygumų derlingume. 
Tai tas plačių sodybų ir javais 
banguojančių lygumų kraštas į 
šiaurę ir į šiaurryčius nuo Vilka
viškio. Čia, gana nedideliam 
plote, tiktai vieno kito kilometro 
atstume, randamos daugelio mū
sų rašytojų ir poetų gimtinės. Iš 
ankstesniųjų susiieškotume dr. 
Vinco Kudirkos, Vinco Pietario, 
Aišbės, o ne per toliausia ir mū
sų kalbos tėvo Jono Jablonskio tė
viškes. Gi tikras šios vietos rašyto
jų spiečius būtu ir iš 'kiek jaunes
nės, paskui jau nepriklausomybės 
metais kūrusios ar tik pradėjusios 
kurti kartos. Visų jų kūdikystės ir 
jaunystės pėdos įmintos taipgi 
tuose kviečių auksu nulietuose 
laukiuos, ranka pasiekiamuos nuo 
Vilkaviškio.Lengva ten būtų buvę 
rasti ir Juozę Augustaitytę-Vai- 
čiūnienę, ir Antaną Vaičiulaitį, 
ir Petronėlę Orintaitę, ir Venanci- 
jų Ališą, ir Petrą Karužą, ir Kot
ryną Grigaitytę, ir Juliją Švabai- 
tę, ir kt.

Šio Lietuvos kampo ne tik grū
dais, bet ir rašytojais derlingu
mas yra labai įdomus reiškinys 
mūsų literatūros istorijoje. Apy-, 
linkėse nė neieškok kokio nors 
įspūdingo ežero, nei plačiai šla
mančios girios ar platesnio aki
račio aiukštumėllės, kas įprastu 
žmonių galvojimu jau brandina 
poetą. Bet ši Sūduvos lygumų de
talė yra sklidina to, iš ko pats 
Donelaitis kūrė savo nemirtingą
ją poeziją: čia kiekviename žings
nyje visur girdėsi skambią, žo
džiais ir formomis tiesiog neišse
miamą kalbą, nuolatinę visų kie
tų darbų ir linksmų pramogų 
šmaikščią palydovę.

Velionei Juozei Vaičiūnienei 
anas gimtinės pulsas visokeriopa 
prasme buvo tiesiog gimtųjų lau
kų žeme dvelkiantiems jos eilėraš
čiams tikrasis įkvėpimo šaltinis 
ir poezijos posmų margasis audi
mo raštas. Eilėraščių klasišku aiš
kumu siekdama tolimą praeitį, 
dabarties rūpestį ir ateities vizi
ją, poetė tarytum sustabdo patį 
laiką, tautos ir žmogaus asmeniš
ką egzistenciją paversdama tik 
širdimi suvokiama sakraline bū
timi.

Tiesa, velionė Juoze Augustai
tytė-Vaičiūnienė buvo ne tik po
etė, bet ir kovinga periodinės 
spaudos publicistė, skautė ir pe
dagogė, aplamai visuomeninin
ke. O vis dėlto šiuo atsisveikini
mo žodžiu išskiriame ją kaip po
etę. Vienoj kitoj veikloj mūsuose 
ją daug kas dar galėjo ir gali pa
vaduoti. Bet, kaip originalios po
etės, jos niekas nepavaduos, nie
kas jos žodžiais daugiau jau ne
rašys. Poetė amžinai nutilo, bet 
jos kūrybos žodis, su įkvėpimu 
pakeltas eilėraščio’ posman, 
mums skamba ir skambės kaip 
anas varpas, Čiurlionio “Pava
sario” varpinėje.

Kazys Bradūnas

JuozS Augustaitytė-Vaičiūnieriė (viena paskutiniųjų nuotraukų) 
Nuotr. Algirdo Grigaičio

Juoze Augustaitytė - Vaičiūnienė

Iš nespausdinto palikimo
SESERS IR BROLIAI

Mūsų sesers miršta dar mažytės,
Tartum vyšnios balto žiedo krituliai...
Pašarvotos dar su krikšto nuometėliais, 
Neužkaskite jų tamsoje giliai.
Kai pradės pavasarinės rykštės
Drėgnas kirtis kristi ant sausos žolės,
Jų širdelės, marmure įšalusios, atsitekės.

Mūsų brolių dar žirgai baltkarčiai,
Atgrąžinti į juodos šviesos kraštus.
Tik įjojus, angos pačios užsitrenkia...
Mes paliksim atkilus vartus:
Nusimetę raitelius, žirgai sugrįš.
Kai išeis į vieškelius paparčiai,
Ant jų kamanų skaitysim — parašyta. Rytmetys.

7959. X. 15

VANDENS

Jau metų tūkstančiai, gal ir daugiau,
Kai maišosi vanduo ir vynas su krauju.
Ką skolinau ir ką vogiau,
Pažint, atrinkti negaliu.

Kas bus, kai paprašys mokėt skolas,
Kai nė mažiausio deimantėlio neturiu !
O šaltas kvapas žiburių
Neperpūs langus per miglas...

Diena grasina sutrupėt per greit:
Nespėsiu su gaisų upe namo pareit.
Pakol tyla varpus užklos,
Ir garsas glausis prie tylos. \

Paskutiniosios ašaros sūriam laše.
Nurims ir žemės su dangum rūsti kalba.
Ir laimės pasaka našia
Švietylai rytmečiais čiulbą...

Gal milijonai metų, gal mažiau,
Kai erdvės maišosi indelyje akmens...
Iš jo sau nieko neprašiau,
Tik lašo geriamo vandens.

1972. VI. 13

TU PALIEPEI

Tu paliepei žvakei sudegti deguony
Ir druskai sutirpt gėlame vandeny,
Argi negalėtum ugnies man tiek duoti
Gyventi ir mirt akmeny!

Tu paliepei plienui pakirst paukščio sparną.
Ar man negalėtum prisegti sparnų,
Kai aš, užsimiršus ir giesmę ir dainą,
Su stikliniais ramentais einu.

Tu paliepei griauti, ardyti ir kurti,
Pamėgdžiot ir garbint, ir niekint tave:
Tau būtų tik žaismas net aukso beturtį
Sudrėkinti rasa atgaivia.

Jei plaukas be tavo žinios nenukrinta, 
Kodėl nuo šakos tavo medžio krintu!

Ir metai nežydi iš šimto į šimtą 
žodžiu jiems prieš amžius tartu!?

Čikaga, 1972. X.

POSMAI

Po dvidešim t posmų lininė tolkelė;
O posmai po trisdešimt siūlų.
Apmest iš jų ilgą šnekutį takelį 
Atskrendantis aidas man siūlo.

Ataus jį nemirštamo meno kūrėjas
Iš ledo ir kraujo lelijų...
Tai žodis, prieš gaidgysčių gaidgystes kėlęs,
Nei laiko., nei maro nebijo.

Kaip, gimus iš tvano, nubėgo per dangų,
Per žemę nubėgs juosta Vaivos,
Kur mano tauta ąžuolynais užaugo,
Kur gyvos pakalnės ir kalvos...

Ir tiesiasi juosta nuo žaibo mestuvų
Iš ilgesio suverptų gijų. 
Žinau, kad nė vienas lapelis nežuvo 
Nei ledo, nei kraujo lelijų...

1972. XII. 25

IŠGERTA SVIESA

Šviesos vasara buvo trumputė, 
Nuo Velykų iki šventojo Antano.
Girioj uogos neišsirpusios, nė sodų obuoliai.
O lakštingala prie upės, jovare gegutė 
Taip čiulbėjo ir kukavo tartum varsto sopuliai.
Tartum girios dega, keistus arklius paupiais kas gano.

Iš aštrių žvaigždžių vaidilos spėjo 
Klaikų kelią, žmogaus kojomis nemintą, 
Nukapotus žiedų žiedus pievų skepetos žalios. 
Bet vaidilų širdim jokis protas netikėjo: 
Argi saulės ratas gali atsisukti atgalios.
Juodas molis užgesinti ir išgerti pilną šviesų šimtą.

1973.I. lt

ATSIŲSTAS ŽIEDAS

Iš šaknų, iš liemens ant šakų tarpe lapų 
Tu išsiuntei žiedą gyvenimu kvapų, 
Lyg vidudienio žavesį, skylantį trapų — 
Atsimerkt tarp žaliai sušnibždėjusių lapų.

Tu nuolankų siuntei jį be pykčio, be keršto, 
Tegu nemirtingąją pasaką žarsto...
Te miršta prie lopšio, te gema prie karsto — 
Be pagiežos, savimeilės, apmaudo, keršto.

Kas atsiuntė žiedą, kad nuo dūmų nevystų,
Ant šakų palingavęs, kamienan sugrįžtų. 
Tylus tarpe šlamančių lapų pražystų, 
Kvapus ir spalvas dykai išdalinęs, nevystų.

Tu atsiuntei žiedą nuo kankliuojančių pirštų, 
Kad būtis per laikus tavęs nepamirštų, 
Kad nuo saulės aitrių pelenų jis nemirtų, 
Siuntei nusimovęs nuo žaibuojančių pirštų.

Čikaga, 1973. /. 7

SVENTOVĖN ĮŽENGUS

Ant stalų kristalai apdulkėję,
Ant jų tylos pirštu rašau.
Seniausio laikrodžio šešėlio, slenkančio asla, 
Takšėjimo įsiklausau — 
Ką kartoja laiko atradėja,
Ką liudija kristalų apdulkėjusių tyla...

Žemdirbių šeimos nutraukti pietūs 
Plataus vidudienio sėjos, — 
Kristalai atsiliepia į pažįstamus pirštus, — 
Lyg šnibždesys vejos žalios, 
Žemę prakaito lašams palietus, 
Lyg durys ąžuolo į atitinkamus raktus.

Ir suėjo, ir stalus apstojo
Su girių gėlėmis glėbiuos...
Sušlamėjo ugnį-vandenį dalinanti dvasia. 
Kuo teiksimos pasveikint juos!
Už tą himną, kurį jie giedojo
Iš knygų atverstų kiečiausiuose pamatuose.

1973.1.15

PRISIKĖLIMAS

Dabar, kai palaidotas kėleisi, , >
Kai išjuokti žodžiai į garbės vainikus sudėlioti, 
Kai sausmedžiai vėl žaliai rėdosi, 
Aš mėginsiu ramiai pamiegoti.

Kai fygmedžiai, amžius gedėję bevaisiai. 
Tada tavo skaudžiai užgauti, prakeikti, 
Dabar, negalėdami derliaus pakelti, 
Jį beria, kaip pasakoj, gausiai.

Iš poilsio miego pabudusi, 
Jaučiu vėjo myluojančio judesį.
Drobulę ant kryHaus linksmai plevėsuojančią.
Ir žemės krūtinę alsuojančią...

1973. IV. 22
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Tinka ir po Vasario šešioliktosios 
iškilmių

(Atkelta iš 3 pusi.)
tų labai rimtai susėsti, rimtose 
svarstybose tolų ilgalaikį planą su
daryti ir pateikti vyriausiems PLB 
organams priimti ir vykdyti. Trum
palaikiais planais pasirūpins kiek
vienas sektorius atskirai. Psicholo
giškai nesunku suprasti, kodėl to
kiais planais galvos sau nekvarši- 
nom, nes pradžioje šventai tikėjome 
— rytoj grįšime namo, ir kam tokie 
planai reikalingi. Taip ir gyvename, 
jau 30 metų, neplaningai. Nestebė
tina dėl to, kad kaip Ariadna vy- 
niojame tą patį siūlą vis nuo to pa
ties galo, tai vėl nuo pradžios, tai 
vėl ir vėl. Ir taip amžinai sėdime 
toj pačioj klasėj, nepereidami kas
met vis į aukštesnę klasę. Štai dėl 
ko ir panašiose diskusijose visuo
met ir viską pradedame nuo pra
džios. Ir kaip nepradėsi, jei nežino
me, kur pradžia, kur galas, kur jau 
nutarti ir nustatyti dalykai, nebe
reikalingi jokių svarstybų, o kur 
atviri laukai. Tame beplaningume 
mes paprastai keliame viską, svars
tome, diskutuojame viską, ir taip, 
viską benorėdami apžioti, užsikem- 
šame. Reikšminga ir būdinga, kad 
minėtame studijų savaitgaly Los 
Angeles planingumo reikalą kėlė 
jaunosios prelegentės (Pažėraitė 
ir Bradūnaitė). Prof. dr. F. Palu
binsko keltas politinės laisvės defi
nicijos (plačiau — žemiau) klau
simas ir prof. dr .Juodeikos — ap
dairumas matyti pavojus ateinan
čius iš savitarpinio politinio nesu
tarimo, priklauo plano ir planingu
mo klausimų kompleksui. Pasimo
kykime, kalbėjo Juodeika, iš fata
liškos baltųjų rusų emigrantų 
klaidos. Jie užuot kovoję visi bend
rai prieš vieną bendrą priešą, pra
dėjo kovą prieš vienas kitą, ir tas 
bendrasis priešas juos visus sužlug
dė.

15. Definicija. Labai subtilus ir 
jautrus reikalas. Bailiai ir bukapro
čiai, su mandria tariamos politi
nės išminties mina, paprastai šūk
teli: tylėkite ir nekelkite dulkių. 
Tiesą pasąkius, tariuosi nesąs nei 
bukas, nei bailus, ir vis dėlto nėra 
noro nei entuziazmo tokias politi
nes bei geopolitines padelkas dul
kinti, geriau ir lengviau pro jų šalį 
praeiti. Pabandykime betgi nors pa
tį klausimą iškelti, jo gilesnį, pla
tesnį svarstymą palikdami kitiem 
kartam. Jaunas, drąsus, akademiš
kai įžvalgus Palubinskas tik tepa- 
bandė šį definicijos klausimą kelti, 
bet nebaigė, burnoje nukando, tik 
duris pravėręs žvilgtelėjo, o vidun 
eiti nedrįso, nesiryžo. Bene pats 
kvailiausias aname savaitgaly buvo 
tas trumpas momentas, kai jis, vos 
tuo klausimu užsiminęs, pastebėjo

štrausišką auditorijos reakciją, 
tartum sakančią, tylėk ir nekelk 
dulkių. Kiekvienam akademikui, 
objektyviai ir teoretiškai mąstant, 
tas politinės laisvės definicijos klau
simas yra normalus ir niekuo ypa
tingas. Jis klausė: ar mes žinome 
kokios politinės laisvės Lietuvai sie
kiame? Kas yra politinė laisvė ap
skritai ir kokie minimaliniai jos rei
kalavimai?

16. Horizontalinis ar vertikalinis 
mentalitetas? Dar platesnis klausi
mas. Ir tenoriu jį tik į lietuviškų
jų apmąstymų dienotvarkę įtrauk
ti. Jauniesiems lituanistinės klasės 
klausytojams, atrodo, nebuvo sun
ku matyti šių dviejų priešingų 
mentalitetų skirtumus, bet sunkiau 
suprasti .kodėl istorinė Lietuva bu
vo taip perdėtai ir vienašališkai ho
rizontalinė (tolyn, platyn), o dabar 

esame priversti eiti vertikaline 
(aukštyn, gilyn) kryptimi. Su tuo 
tampriai rišasi ir klausimas, kodėl 
taip baisiai menką, stačiai ubagišką 
kultūrinį palikimą tepaveldėjome iš 
savo didžiųjų kunigaikščių ir ka
ralių, vainikuotų ir nevainikuo
tų. Šiuo požiūriu, kuo arčiau tiesiai 

veidu eini ir prisiartini prie paties 

ddžiausio horizontalininko, kara

liaus Vytauto, tuo jis vislab darosi 

mažiau didysis. Užuot puoselėjęs 

nors mažiausią truputėlį lietuvių 

kalbą ir kultūrą, užuot dantim ir 

nagais įsikandus į mažą pajūrio plo
tą, vedė mus į tolimas rytų žemes, 
ten mus išbarstė ir iš ten parvedė 
priešus, kurie šiandien nuožmiai 
smaugia mažą mūsų tautą. Kai jį 
padedi ant vienų svarstyklių, sa
kysime su Čiurlioniu, mūsų žy
miausiu vertikalininku, nebežinai 
katras kurį ir kiek nusveria. Toks 
horizontalinių ir vertikalinių lini
jų susikryžiavimas ir jų vertinimas 
mūsų tautos likiminėje perspekty
voje, klaidina ir nebūtinai daro mus, 
laimingais ir optimistiškais. Net 
piktas apmaudas ima ant vieno ge
ro bičiulio, kuris užsimanė išleisti 
Lietuvos žemėlapį su bais’ plačiom 
sienom ir tolimais-vytautiškais ho
rizontais. Sako, gal Kijevas ir Ber
lynas j Lietuvos ribas neįeis, bet 
Danzigo priemiesčiai, Balstogė, Po
lockas būsią “jėga” įjungti, nori-ne- 
nori. Girdi, “atstatysiąs” milžiniškų 
ribų Lietuvą, nesiterliodamas su jo
kiom taikų konferencijom, dery
bom, sutartim, ir kitokiais niekais. 
Viskas gal būtų ir neblogai, jeib tik 
galėsi visa tai paslėpti nuo kaimy
nų akių. Bet ar įmanoma tai pa
daryti? Kas bus, jei jie tą nelemtąjį 
žemėlapį pamatys? Ar nesukels to
kią velniavą, apie kokią mano mie
lasis bičiulis nė susapnuoti nesusap
nuotų. Spiaudyte užspiaudys, pirš
tais užbadys mus, kaltus ir nekal
tus, imperialistais ir agresoriais ap
šaukę. Ir vėl visi, tikrai visi, kaimy
nai liks priešais kaip ir buvę, per 
amžius amžinuosius. Aš tik tesimel- 
džiu, kad Dievas mano bičiuliui su
grąžintų geopolitinio kuklumo pro
tą, apšviestų dvasią pažinimu, kad 
ne žemė, o žmogus yra didžioji ver
tybė.

17. Vidutiniškumas (mediocrity) 
ir vienais bėgiais galvojimas — bu
kaprotiškumas (one-track-mind) 
yra pusbroliai. Tai nėra blogis, nei 
nuodėmė, o tik trūkumas, nepritek
lius, ne pati geriausia rūšis. Vidu
tiniškumų ribos nepajėgiančių per
žengti žmonių yra didelė dauguma. 
Jie valdo ir dominuoja. Jų galvoji
mas yra visai normalus, tik bais’ 
siauras ir be jokio platumo, tolu
mo ir be gylio, tik paviršinis ir be 
aštresnio įžvalgumo. Prie visų 
klausimų sprendimo jie eina visuo

met vienu ir tuo pačiu nelabai ap
šviestu tuneliu, nes kiti keliai neži
nomi. Ne tai bloga, kad jie neturi 
gilumo-platumo-tolumo galvojime, 
bet tai, kad jie to nežino ir tariąsi 
esą dideliai šviesūs ir smegeningi. 
Daugelis jų net jaučiasi esą pa- i 
šaukti vadovauti, mokyti, kartais 
net vadistiškai pirštu rodyti, nuro
dinėti. Jei bukaprotis žinotų esąs 
bukaprotis. Penkis kart viename sa
kiny kartoję šį negerą terminą, mes
kime jį ir verčiau pasilikime prie 
jo pakaitalo — vienbėgis. Tik ap
sižvalgyk ir nesunkiai išskirsi jį iš 
kitų, nes jis nekuklus, drąsiai moko 
kitus lietuvius, kaip rėkia būti lie

tuviais. Jis net įžūliai durs į akį ki

tam, tartum sakydamas: gėda tau, 

kad nesi toks lietuvis kaip aš esu; 

kad drįsti šlamštu vadinti raštą, 

kurį aš rašiau (pamanykite, aš, 

aš...) ir pasirašiau, nevienas pasira

šiau. Anie vargšeliai nesupranta nė 

to, kad jie veliasi į labai nedėkingą 

fariziejaus ir muitininko dialogą, ką 

bekalbėti apie nežinojimą, kad 

Viešpats šventrašty pasmerkia fari

ziejų ir išteisina muitininką. Jie do

minuoja dėl to, kad daugiabėgių 

(multi-track-mind) mažuma jų dėl 

“šventos ramybės” vengia ir su jais 

beveik niekad nesivaržo dėl įtakos 

ar vadovavimo. Mano gimtojo kai

mo mūrininkas Lingė, visų pripa

žintas išmintingu seniu, tarškančias 

kaimo moteris vadino kvailom viš

tom, išskyrus Danielienę. Ir tik po 

to, kai ši į jo kaimiškai brutalų 

“esi kvaila per visą pilvą” atkirto: 

neišmintingesnis nė tu, jei nežinai, 

kad gudrumas ar kvailumas eina 

ne per pilvą, o per makaulę.

(Pabaiga), ‘

Kaukių baliaus rengėjai be kaukių
Šiemetiniam Chicagos Lietu

vių operos sezonui artėjant ir 
bilietus žmonėms skubiai per
kant, štai dar buvo paskutinė 
proga užgaišinti į paruošos dar
bus įsipynusius operininkus. 
Mūsų klausimus ir anų atsaky
mais čia lygiai dalinamės ir su 
mūsų skaitytojais, ištikimai
siais operos meno mylėtojais.

Prof. Vytautas 
Marijošius, Verdi 
"Kaukių baliaus" 
dirigentas

— Ar Verdžio “Kaukių ba
lius” buvo vienintelis įmanomas 
sprendimas šiame mūsų operos 
sezone, ar buvo ir kitokių taiki
nių. ir kodėl pasirinkta “Ba
lius”?

— Buvo ir kitokių taikinių. 
Dar buvo svarstyta Massenet 
“Verteris”, Gounod “Romeo ir 
Julija” ir dar kelios operos. 
“Verteris” atpuolė dėl labai 
svarbios priežasties — choras 
toj operoj neturi jokio vaidmens 
(yra tik mažas vaikų choras). 
“Romeo” operai reikia dviejų te
norų, be to, abiem minėtom ope
rom nebuvo lietuviško vertimo. 
Gi “Kaukių baliuj” yra kelios 
puikios partijoss solistam, ku
rioms (ačiū Dievui) dar turime 
pajėgių išpildytojų. Užtektinai 
darbo chorui. Ir dar svarbi prie
žastis — turėjome lietuvišką 
vertimą, kas sutaupė daug rū
pesčio, sumažino pastatymo iš
laidas ir įgalino laiku pradėti 
tolimesnius pasiruošimus.

— Ar noras sulaukti naujos 
lietuviškos operos kitų metų se
zone gali virsti realybe? Čia tu
rime galvoj pačią naujausią Ka. 
činsko, Gaidelio, o, gal būt, 
jau ir Jono Švedo operinę kūry
bą.

— Gali, jei neatidėliojant bus 
pradėti paruošiamieji darbai: 
laiku bus perrašytos partijos 
solistams, chorui, orkestrui ir 
surastos lėšos visa tai apmokė
ti.

Jono Švedo operinė kūryba 
prasidėjo vilties ženkle. Aš as
meniškai daug tikėjausi iš jo. 
Deja, viskas baigėsi tik gerais 
norais. Labai apgailestauju, kad 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros fondo operiniame projekte 
dėl sveikatos stovio Vladas Ja- 
kubėnas negali dalyvauti.

Ar kitų metų sezone statyti 
jau turimas lietuviškas operas 
ar geriau su savo originalia kū
ryba atžymėti Chicagos Lietu
vių operos dvidešimtmetį ir

Dail. Adolfo Valeškos dekoracijų eskizas šiemetiniam Verdi “Kaukių baliui’

Amerikos 200 metų nepriklauso
mybės sukaktį 1976 metais, 
reiktų rimtai svarstyti ir nedel
siant apsispręsti.

Adolfas Valeška, 
"Kaukių baliaus" 
dekoracijų kūrėjas

— Ar priė šių dienų technikos 
ir techniškųjų scenos efektų, kla
sikiniai operai vis tiek yra būti
nas realiau suprastas ir tikra spal
va nutapytas gamtovaizdis, tikro
viškas rūbas, miesto gatvė, veran
da, apčiuopiamų sienų kambarys 
ir pan? Kaip visa tai sprendžiasi 
“Kaukių baliaus” atveju.

— Pažįstant šių dienų scenos 
techniškas priemones, apie jų 
platų panaudojimą mūsų reika
lui, mes ir svajoti negalime, nes 
tos visos priemonės pareikalautų 
mažiausiai pusės operos biudžeto. 
Betgi ir pasitenkinti vien menko
mis techniškomis priemonėmis 
būtų per daug mėgėjiška. Tad 
mūsų sąlygose reikia ieškoti ir 
atrasti aukso vidurį.

Ir šių laikų teatre tapybinės 
priemonės kaip buvo, taip ir yra 
naudojamos modemiškiausiems 
veikalams apipavidalinti.
— Kaip tokias ir panašias prob

lemas srendžiate šio sezono “Kau
kių baliaus” dekoraciniame api
pavidalinime.

— “Kaukių baliaus” operos sce
nų apipavidalinime pagrindinis 
meno rūpestis yra sceniškai ir es
tetiniai perteikti scenovaizdžius 
žiūrovui. Į šį darbą įeina daug da
lykų, būtent: bendra kompozicija, 
stilius, tapybinės formos ir ap
švietimo įspūdis. Manyčiau, kad 
scenų apipavidalinimas turėtų 
būti jau meninė vertė savyje, o 
ne tik butaforija, tarnaujanti 
vien tik veikalo tai ar kitai funk
cijai.

Klasikinėje operoje dekoracijų 
kūrėjas turi taipgi sutapti su visu 
operos ansambliu, kompozitorium 
- muzika, režisierium, baletu, sti-

Adolfas Valeika 

liumi bei dramatiniu veikalo 
turiniu.

Alvydas Vasaitis, 
asistentas, 
diriguojąs III-čiqjį 
spektaklį

— Kokius kreditus teiktumė
te savo debiutinei operai Ver
džio “Kaukių baliui”?

— Tuo, kad mari tenka debiu. 
tuoti kaip operos dirįgentui 
Verdi “Kaukių baliaus” pasta
tyme, esu labai patenkintas, nes 
tai yra įie tik' neeilinė opera, bet 
ir viena iš geriausių Verdi su
burtų operų. Joje yra labai ryš. 
kus ištaigingas pastatymas ir

Tik pas 
mus 
galite 
pasirinkti 
Dividendų i 
mokėjimo 
planą. 
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Nuotr. Eug. Būtėno

didelis patosas. Kondensuota 
muzikos mintis ir dramatinė 
struktūra yra tobulai sujungta į 
vienumą. Veiksmas ritasi dina
miškai, įtemptai ir vieningai — 
be jaučiamo įsiterpimo ar už
delsimo atskirų . dramatiškumo 
momentų. Verdi pabrėžia žmo
gaus dramą. Jo “Kaukių baliuj” 
yra aiški, tiesioginė, žemiška 
jausminė išraiška, didelis voka
linis efektyvumas ir, be to, išly
gintas vokalinių ir instrumenta- 
linių elementų santykis.

“Kaukių baliaus” opera rei
kalauja iš dirigento didelio įsi
jautimo, atidos, greitos orienta
cijos ir gero kompozitoriaus 
muzikos charakterio pažinimo. 
Sėkmingas prisistatymas tokio, 
je operoje dirigentui teikia ne
mažų kreditų. Jau esu daug dir

Hom
-A ♦ 
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savings plan 
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financial future 
... and you’ll likę 
saving with us. 
Ask your f riends 
and neighbors 
about St. Anthony 
Savings.!

bęs, kaip dirigento padėjėjas, to 
paties kompozitoriaus operų pa. 
statymuose. Todėl jaučiuosi į 
Verdi muzikos charakterį įsigi
linęs, statomą operą gerai išstu. 
dijavęs, gerai susigyvenęs su 
choru, solistais ir šokėjais 
(“Grandies” ansamblio šokėjai 
atliks “menuetą”). Aš pažįstu 
kolektyvą, todėl imuosi atlikti 
nelengvą dirigento uždavinį su 
entuziazmu.

— Tikimės, kad Jus, kaip di-'Ą 
rigentą, matysime ir ateinančių 
metų mūsų operos sezonuose. 
Tais atvejais, ką labiausiai no
rėtumėte diriguoti? Kur kryptų 
Jūsų pasirinkimas tarp klasiki
nės ir tarp modernesnės operos, 
tarp žinomų svetimųjų ir tarp 
savųjų kompozitorių, kurio iš 
saviškių ypač norėtumėte operą 
diriguoti?

— Dirigentą kviečia Operos 1 
vadovybė. Ji ir nuspręs, kas bus 
ateities operos sezonų dirigen
tas. Tačiau, jeigu būsiu kviečia
mas, visuomet su entuziazmu 
ateisiu, nes su šia opera esu 
susigyvenęs, ir opera yra ta
pusi mano gyvenimo neatskiria
ma dalimi.

Į klausimą, kokią operą norė
čiau diriguoti, šiuo metu neleng- 
va atsakyti. Operos vadovybė 
spręsdavo tą klausimą. Mat, 
kasmet sezono pradžioje sunkiai 
reikia atsižvelgti į turimas vo
kalines pajėgas ir finansinius iš
teklius. Jeigu neatsižvelgti į 
mūsų turimą pajėgumą, į prak
tiško įgyvendinimo sąlygas, o 
vien tik pareikšti tai, kas mane 
asmeniškai žavi, tai galėčiau su
minėti to paties Verdi “Otelio”.

Į klausimą, kaip aš žiūriu į 
modemišką muziką, turiu pasa
kyti, kad “modemiškos muzi
kos” sąvoka yra labai plati. Ta
čiau moderni muzika neatsiran
da iš nieko — ją iššaukia pats 
gyvenimas, žmogaus poreikiai ir 
nusiteikimas. Žmogaus sielai iš
gyventi ir nuolat kartojami da
lykai darosi įkyrūs. Ji neriasi

(Nukelta J 5 pusi.)
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(Atkelta iš 4 pusi.) 
į ieškojimus ir suranda tai, kas 
ją patenkina.

Dėl tautinės operos turiu pa
sakyti, kad ją kurti ir puoselėti 
reikalauja mūsų tautinė ambici
ja.

Mūsų, lietuvių, tautinė opera 
jau turi savo užuomazgą. Net ir 
tokioje Chicagoje jau matėme 
scenoje “Jūratę ir Kastytį”, 
“Daną”, “Gražiną”. Jų pastaty
mai, žinoma, susidūrė su daug 
didesniais sunkumais, negu po
puliariųjų operų pastatymai: ir 
gaidos, ir kostiumai, ir dekora
cijos yra sunkiai paruošiami 
dalykai, surišti ne tik su atitin
kamų talentų turėjimu, bet ir 
su daug didesnėmis išlaidomis. 
Lietuva šiandien tautinės ope
ros kurti negali. Todėl mūsų, 
laisvųjų, pareiga yra ugdyti ją 
čia, Amerikoje. Turiu viltį, kad 
mūsų kompozitoriai dar daug 
ką paruoš, o mūsų pareiga bus 
juos išvesti į sceną, įgyvendinti.

Thomas J. Cowan, šiemetinio Verdi “Kaukių baliaus” režisierius
Nuotr. Eug. Būtčno

Emocijų juosta yra plati ir įvai-' 
ri. Todėl efektingumas tokių skir
tingų charakterių kaip nerami. 
Amelia, mąstanti Ulrika ir bur
buliuojantis Oskaras didele dali
mi priklauso nuo išskirtinio voką- Į 
linio bei dramatinio talento, glū
dinčio interpretatoriuos - solis
tuos. Operos personažai yra stip
riai nubrėžti, kontrastuojantys, o 
ypač ansambliuos (duetuos ir 
Lt.). Ši virtinė, o kartais ir pynė 
įvairių ūpų ir charakterių yra tai. 
kas padaro “Kaukių balių” per
dėm labai įdomiu spektakliu.

Vytautas Radžius, 
Chicagos Lietuvių 
operos valdybos 
pirmininkas

Vytautas Radžius

ra. Operinis darbas atima visą 
laisvalaikį, ir visos problemos 
subėga ant pirmininko stalo. 
Bet, turint darbščią valdybą ir 
eilę bendradarbių, pajėgiame, 
mano manymu, dar visai neblo
gai reprezentuotis.

— Ką būtiniausio Chicagos 
Lietuvių opera jau turi ir ko la
biausiai ateityje jai dar reikė
tų?

— Opera džiaugiasi turėdama 
šiame sezone dirigentu maestro 
V. Marijošių, kurio didelė patir
tis yra tas didysis turtas, kuriuo

mes visi dalijamės. Opera turi 
patyrusį chorą. Ir kad choras 
yra geras, tai laimė, kad dauge
lis choristų dainuoja jau daugel 
metų. Mūsų solistai yra geri 
dainininkai, ir daugelis jų, jei 
būtų buvę ramūs laikai ir kita 
materialinė padėtis, seniai jau 
būtų dainavę profesiniame ope
ros teatre. Taip pat Opera turi 
ir puikius meno sričių vadovus.. 
Šiemet turime Ir profesionalą 
režisierių, dirbusį Europoje. De
koracijų darymas yra pavestas

(Nukelta į 7 psl.)

Alvydas Vasaitis

Nau jas operos režisierius

Alice Stephens, 
operos 
chormeisterė

— Ar Verdi “Kaukių balius’’ 
nenuskriaudžia moteriškųjų cho
ro balsų? Ir kaip ši opera patinka 
Jums ir Jūsų choristėms?

— Gal tiktai pats Verdi galė
tų atsakyti už moterų choro ■ sa tai labai gerais 
“nuoskaudą”. “Kaukių Balius” 
yra vyrų opera, reikalaujanti net 
dviejų vyrų chorų, nes apie juos 
visa opera sukasi.

Gaila, kad, nebūdama “mote
rų liberatore”, negaliu čia man 
teikiamą privilegiją panaudoti, 
drožiant gerą pamokslą.

Šiaip mūsų moterų choras, 
kiek jam tenka šioje operoje 
reikštis, jaučiasi balsiniai pasi
ruošęs, norisi pasirodyti. Pati ope
ra puiki, nepaprastai graži muzi
ka. Su malonumu mokėmės ir 
stengsimės, kad ir trumpais pasi
rodymais scenoje būti reikšmin
gos.

Alice Stephens

Chicagos .Lietuvių opera šių me
tų operos režisūrai pakvietė jau
ną, ką tik baigusį studijas, reži
sierių. Juo yra Thomas J. Cown, 
norvegų kilmės, gimęs Indianos 
valstijoje. Jis savo sceninį gyveni-1 
mą pradėjo vasaros teatruose: 
Michiana Dunes ir Michigan Ci-I 
ty vaikų teatre Indianoje. Tuos 
teatrus administruoja Goodman . .. . . ;
teatro Chicagoje pareigūnai. Šie! «phnuotumą ir gero skonio tok) 
jo palinkimai į teatro meną sa
vaime jį atvedė į Indianos uni-| 
versitetą, kuriame jis studijavo 
dramą ir muziką. Savo studijas 
baigė, gaudamas B ir S 
muzikoje — teatre, o po 
gijo ir magistro laipsnį 
statyme ir jų režisūroje.

Kaip yra žinoma, visoje Ame
rikoje yra tik vienas toks operos 
meno teatras, veikiąs ištisus me
tus Bloomingtone, kuriame yra 
labai aukštai pastatyta operos 
meno šaka. Operos dalykus dėsto 
jau pagarsėję, dažnai ir Metropo
litan operos' artistai, režisieriai, 
dirigentai ir solistai. Kaip tik vi- 

įvertinimais 
yra baigęs ir dabartinis mūsų 
operos režisierius Thomas J. Co- 
wan, atsimenąs ir tame univer
sitete dėsčiusią mūsų garsiąją so
listę Arina Kaskas.

Universitete jis pasižymėjo ak
toriškais gabumais ir dainavo so
lo partijas koncertuose bei operų 
pastatymuose. Įdomu, kad jis 
vieną vasarą, kaip tenoras, dai
navo solo partijas su Berkshire 
berniukų choru Tanglewoodo 
vasaros muzikos festivaliuose ir 
taip pat tautiniuose Washingto- 
no, D. C, katedros muzikos kon
certuose.

Jam, esant dar universitete, 
būdavo pavedamos režisuoti kai 
kurių operų ištraukos, aišku, Ross 
Allen ir Hans Bush priežiūroje, 
kurie labai gerai žinomi operos 
meno pasaulyje. Lygiai taip pat 
jam būdavo pavedamas ir sava
rankiškas operų režisavimas, ap
švietimas ir dekoravimas. 1972 ir 
1973 metais jam buvo suteikta 
labai reta proga reprezentuoti 
Indianos universitetą Vokietijos 
Hamburgo operoje. Ten jis buvo 
Hamburgo operos režisieriaus 
asistentas, kur įgijo daug prakti
kos.

Chicagos Lietuvių opera, pa
tyrusi jo režisavimą, yra paten
kinta režisieriaus darbu: tiek
solistai, tiek ir choras džiaugiasi, 
galėdami dirbti su geru režisie
riumi. Lietuvių visuomenė tuoj 
išvys Verdi “Kaukių baliaus” 
spektaklius ir pati galės įvertin
ti šios operos pastatymą kovo 23, 
24 ir 31 dienomis Chicagoje.

— Aplamai, kokie Jūsų įspū
džiai, pirmą kartą susitikus su 
Chicagos Lietuvių opera savo 
profesiniam režisieriaus darbe?

I — Talentų ir apskritai viso, kas 
operos atveju reikalinga, čia ne
trūksta. Man asmeniškai daugiau
sia imponuoja operos narių rim
ta pažiūra j operini darbą. Jų dis-

laipsnį 
to įsi- 
operų

aukštą laipsnį galima tikėtis rasti 
tik labai gerai išprususiuose pro
fesionaluose.

— Salia dainavimo, ar daug 
galimybių yra šioje Verdi opero
je ir veiksmo dramatinei išraiš
kai?

— “Kaukių balius” nėra vien 
tik vokalinė'bei canto parodėlė.

— Kuo skiriasi pirmieji Jūsų 
pirmininkavimo operoje metai 
nuo šiemetinių f

— Patirtimi. Tada, 1956 m. 
kai pradėjome organizuoti pir
mąjį operos pastatymą, išsky
rus muz. V. Baltrušaitį, neturė
jome jokios patirties, bet turė
jome didelį norą išeiti iš dešrų 
su kopūstais aplinkos bei eilinio 
koncerto apimties. Lietuvoje 
man pačiam dar neteko matyti 
jokios operos. Pirmą kartą ope
ros spektaklyje buvau Vokieti
joje ir ten mačiau “Trubadūrą”, 
kuris nepadarė įspūdžio. Ir nie- 
kada negalvojau, kad vėliau 
teks statyti tą pačią operą, kuri 
dabar jau visai kitoje šviesoje 
atrodė. Pirmaisiais metais bu
vo jaučiamas nepasitikėjimas 
visuomenėje, ko nėra dabar, bet 
buvo lengviau dirbti. Dabar pa
sunkėjo darbo sąlygos. Prie šių
metinių rūpesčių dar prisidėjo 
bendroji ekonominė krizė, o mes 
dar nesame atsigavę nuo per-’

nykščio nuostolio, tad vis sle
gia finansinis netikrumas, kasi 
bus šiemet. Atsiminkime, kad] 
bilietų kainos šiam pastatymui | 
liko tos pačios, kai tuo tarpu vi-Į 
sų medžiagų kainos pakilo 35 ar 
45%.

Tik tas, kas yra buvęs Operos 
pirmininku, tegali pasakyti, ką 
tai reiškia vadovauti Operai. 
Tai yra antras darbas, už kurį 
niekas neatlygina, tai yra įvai
rių sričių įvairiose aplinkybėse 
derinimas, vairavimas ir pažini
mas. Kaip ir kitur gyvenime, 
taip ir Operoje, juk esame su 
savo gerais privalumais ir ma
žiau gerais, bet visa tai mūsų 

iri būti paaukota operos ny 
nui ir savo žmonėms, kad jie 
galėtų kelias valandas pabūti ki
toje aplinkoje — gėrėtis esteti
ne, kultūrine, menine atmosfe-

ANDRULIO sūris yra labiausiai lietuvių mėgiamas. 
Jis gaminamas jau virš 30 metų iš sveiko pieno ir var
tojamas natūralūs rauginimas, nevartojant jokių dirb
tinų priemaišų, tai sūrio maistingumas ir jo skonis yra 
visų pageidaujamas. Reikalaukite krautuvėse tik 
ANDRULIO natūralaus sūrio, o jeigu negaunate, tai 
telefonuokite:
ST. METRIKIUI, FARM FOOD Co. — TEL. YA 7-8393

arba atsilankykite asmeniškai
1811 West 47 th St, Chicago, Illinois

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
J0% iki 50% nuolaida 

Galima pirkti dalimis ir iSmokėtina 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
3200 S. Western - Tel. GR 6-4421

— Ar daug Jūsų užaugintų 
“Aidučių” ir šiaip mokinių dai
nuoja šiandien Chicagos lietuvių 
operos chore? Ar tai taipgi yra 
tam tikras pliusas jų muzikiniam 
lavinimuisi?....

— Jau trečias metas, kai Al
dutės įsirašė j Operos sąstatą ir 
nuoširdžiai jame dirba. Truputį 
daugiau nei pusė narių mokosi 
privačiose dainavimo pamokose. 
Pagaliau ne tiek svarbu kas ir 
kur mokosi — svarbu turėti ge
rą balsą, klausą ir muzikalumą. 
O svarbiausia, turėt ištvermės

dažnoms, ilgom, sunkiom repeti
cijom ir paklusti jų disciplinai. 
Operos chore visuomet pašven
čiama dalis repeticijos ir vokali
niams pratimams, derinimui 
balsų, kaip yra daroma ir visuo
se iškiliuose pasauliniuose cho
ruose.

When vveighing your future goals 
against what you've saved — is it 
enough?

lt might be well that you check into 
one of our six savings plans.
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40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
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Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Each plan earns a different high rate 
of interest and is backed by good old 
fashion service and protected by re
serves that are more than twice the 
legal reguirement.

Come in and ask our savings coun- 
selors about our savings programs. 
They are ready to help you choose 
the plan that's best for you.
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Nauji leidiniai
• Filatelistų draugijos LIETU

VA žurnalas, 1973 m. Nr. 4. Žur
nalas apima filateliją, numizma
tiką, lituanistiką ir kitas artimas 
sritis. Leidžiamas keturis kartus 
į metus. Redaguoja Liudias Kai
rys, 4046 S. Montgomery, Chi
cago, III. 60632. Administruoja 
Kazys Rožanakas, 6941 S. Clare- 
rnont Avė., Chicago, III. 60636. 
Žurnalą gauna visi draugijos na
riai, užsimokėję metinį nario 
mokestį. Visiems kitiems prenu
merata metams kainuoja $5.00.

Filatelija numizmatika ir isto
rine lituanistika besidomintiems 
šis periodinis leidinys, be abejo, 
yra ir bus labai prie širdies. Juo 
labiau, kad jo technikinis paruo
šimas ir vizualinis iliustruotų 
puslapių sutvarkymas yra puikus, 
akį maloniai glostantis. Tačiau ir 
šis leidinys serga mūsuose rečiau 
pasirodančių žurnalų bei panašių 
leidinių bendrąja liga: kai ku- ( 
riuose puslapiuose apstu nedo
vanotinų kalbos ir rašybos klai
dų. Taipgi, nereikėtų žurnalui .po
litikuoti, o būti grynai savo už- , 
sibrėžtų sričių dalykiniu leidinių. , 
Štai ir šį kartą J. Kreivėno rašte 
apie Grunvaldą skaitome: “1941- 
45 m. vokiečių naciai Lietuvoje 
neslėpė, kad jie save laiko kry
žiuočių žygių tęsėjais, ir lietuviai 
ar tai iš mandagumo ar iš baimės, 
o gal dar ir kitokiais sumetimais 
nusidavė naujų kryžiuočių lyg 
negirdį”. Rašoma ir kažkam prie
kaištaujama, lyg rašantysis būtų 
nieko negiraėjęs nė apie sukilimo 
pastatytos vyriausybės laikyseną 
vokiečių užmačių grėsmėje, nė 
apie pakartotinai tautos boiko
tuotas, o vokiečių skelbtas, jau
nų vyrų mobilizacijas. Juk ir 
nacių užimtose tautose SS legijo- 
nus vokiečiams nepavyko suorga
nizuoti tik lietuviuose ir lenkuose. 
Tad kam čia ir bereikalingas toks 
kreivas politinių mazgelių raišio- 
jimas net visai kitų sričių žur
nale?

• THE BOOKLIST, Volume 
70, Number 12, February 15, 
1974. Paul L. Brawley, Editor.

Amerikos bibliotekininkų drau
gijos žurnalas, išeinantis du kari 
tus iper mėnesį- Metinė prenume
rata $15.00. Adresą^: The Book- 
list, c/o American Libraty As- 
sociatian, 50 E. Hiuron St., Chica
go, III. 60611.

Be daugybės labai kondensuo
tų naujai išėjusių knygų aptari
mų ir įvairių indeksų, šiame nau
jame The Booklist numeryje 
mums' yra įdomiausia daugiau 
dviejų puslapių medžiaga, pava
dinta “Lithuanian Beaks”. Skai
tytojui čia teikiama keturiasde
šimt vienos, 1970 - 1973 metų 
laikotarpiu beveik tik išeivijoj iš
leistos, knygos bibliografija ir 
kondensuotas turininis bei verti
namasis aprašas. Knygos ne vien 
tik grožinės literatūros, bet ir

kitų sričių leidiniai. Gale taipgi 
duodami adresai, kur minėtąsias 
knygas galima įsigyti: Chicagoje 
— Drauge, New Yorke — Darbi
ninke ir Bostone — Lietuvių En
ciklopedijos leidykloj. Višą šią 
lietuviškąją medžiagą žurnalui 
paruošė New Yorko viešosios bib
liotekos Svetimų kalbų skyriuje 
dirbanti Galia Žiilionienė.

• BALTISTICA IX (I) 1973. 
Lietuvos aukštųjų mokyklų moks
lo darbai. Lietuvos Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo mi
nisterija. Redaguoja redakcinė ko
legija: V. Grinaveckis, J. Kabei- 
k-a, V.'Mažiulis (ats. red.), J. Pa
lionis, J. Piikčil ingis, A. Sabaliaus
kas, V. Urbutis, H. Zabulis, Z. 
Zinkevičius. Naujas žurnalo nu
meris Skiriamas VII slavistų Var
šuvos kongresui.

Šiame mokslo pasauly pagrin
diniame baltistikos žurnale šiuo 
metu jau bendradarbiauja apsčiai 
kalbotyros mokslo žmonių iš įvai
rių pasaulio kampų. Nors žurna
las skiriamas lietuvių, latvių ir 
prūsų kalbų studijoms, bet prak
tiškai jame daugiausia rašoma lie
tuvių kalbos istorinėmis ir šian- ' 
dieninėmis problemomis. Ir nau
jo numerio kone visi sraipsniai 1 
liečia lietuvių kalbą. Įdomu, kad 
ir šiame numeryje spausdinami 
lietuvių įkalbos studijas liečią 
trys straipsniai, parašyti anglų 
kalba Amerikos universitetų pro
fesorių, visai nelietuvių: William 
R. Scihmalstieg ir Eric P. Hamp 
(Chicagos universitetas). Be kita 
ko, J. Palionis recenzuoja dr. Pet
ro Joniko veikalą “Lietuvių bend
rinės rašomosios kalbos kūrima
sis antrojoje XIX amž. pusėje”, 
išleistą 1972 m. Chicagoje. Z. 
Zinkevičius apžvelgia prof. An
tano Salio įnašą lietuvių kalbo
tyros mokslui.

• LAIVAS, 1974 m. kovas. Nr. 
3. Religinio ir tautinio gyvenimo 
mėnesinis žurnalas. Leidžia Ma
rijonų vienuolija. Adr.: 4545 W. 
63 St., Chicago, III. 60629. Me
tams 4 dol. Redaktorius kun. Juo
zas Prunskis.
Pirmasis straipsnis skirtas šv. Ka
zimierui — šviesiai žvaigždei lie
tuvių horizonte. Autorius — kun. 
J. Matulaitį. Prof. dr. A. Kučas 
MIC iperteiikla Paulės Hering pa
sakojimą, kaip ji išsilaisvino iš 
narkotikų vergijos. Giliai įs(pū- 
dinga informacija apie raudono
sios armijos karį Ivaną Moisieje- 
vą, kuris dėl gilaus tikėjimo buvo 

: žiąuriai nužudytas. Kun. dr. iK.
Matulaitis rašo apie Europos re
ligines naujienas. Kun. V. Lysik

■ pasakoja atsiminimus apie arkiv.
J. Matulaitį. rPof. dr. A. Kučas 

l išryškina JAV lietuvių nuopelnus 
atstatant nepriklausomą 'Lietuvą.

■ L. Šimutis pasakoja gilius savo
■ pergyvenimus ligoninėje. Dr. J.

Mačernis rašo apie drobulę, į kiu-
■ rią buvo suvyniotas Kristaus kū-

Akimirka iš solisto Leono Baltraus ir Dariaus Dapinsko koncerto ruošos Jau
nimo centro scenoje, Chicagoj. Klasikinio repertuaro programa ir Lapinsko 
naujo veikalo premjera šiandien (kovo 9 d.) 8 vai. vak. Jaunimo centro di
džiojoj salėj. (Liet foto archyvas)

nas. Duodama gausiai žinių iš 
Lietuvos ir iš pasaulio katalikų 
■gyvenimo.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1973 
m. rugsėjis - gruodis, Nr. 5-6 
(141 - 142). Leidžia Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos Chicagos skyriaus Tech
nikinės spaudos sekcija. Vyr. re
daktorius G. J. Lazauskas, 208 W. 
Matoma Aive., Addiison, III. 60101. 
Teanin. redaktorius — J. Slabo- 
kas. Administruoja J. Sakalas, 
7025 S. Rodkwell St., Chicago, 
111. 60629. Žurnalo metinė prenu
merata $6.00, studentams — 
$2.00.

mi.nistracijos adresas: 4364 Eonset 
Blvd. Hollyvvood, Calif. 90029.

• MEDININKAI (VARNIAI), 
LITHUANIA A DIOCESE ES- 
TABLISHED BY AN ECUME- 
NICAL COUNCIL. By William 
Wolkovich. Repreinted from Tne 
Jurist Vol. 33, No. 3, Summer, 
1973. Published by the School of 
Cainan Law “The Catholic Uni- 
versiity af America” Washington, 
D.C. (Printed in U.S.A.

ną Tadą”. “Lit. ir meno” ver
tėjas taip aprašo Mickevičiaus 
poveikį Lietuvai. “Atrodo, kad iš 
viso pasaulinės poezijos pante
ono Mickevičius bus aktyviausiai 
dalyvavęs mūsų 'nacionalinio 
charakterio statyboje, padėda
mas jame, visų pirma, meninį is
torinės patirties klodą ir įžiebda
mas tėvynės, kaip 'laisvos, lygia
teisės žmonių 'bendrijos idealą”.

(ELTA)
KAIP RAŠYTI ŽINIAS

Algirdas Pužauskas, patyręs 
laikraštininkas, parašė vaizdingą 
ir praktišką straipsnį apie žinių 
paruošimą spaudai. Straipsnis 
bus išspausdintas baigiamame 
ruošti žurnalistikos vadovėly.
GERIAUSI FILMAI

Geriausiais 1973 metų filmais 
rasta “The New Land” ir “The1 
Day for Night”. Tokį sprendi
mą ipadarė JAV (katalikų filmų 
įstaiga. Pirmasis filmas apie 
švedų imigrantus į JAV devy
nioliktame šimtmety, o antrasis 
— apie grupę aktorių ir filmo 
technikų, vaizduojančių savo gy
venimo banalybes. Ta pati insti
tucija išskaičiavo dar septynis ki
tus geresnius filmus: American 
Graffiti, Bang the Drum Slowly 
Love, The Friends of Eddie Coy- 
le, Godspell, Happy New Year ir 
Serpico.

ELEKTRONINIAI 
LAIKRODŽIAI

Smarkiai plinta elektroniniai 
laikrodžiai, kuriuos gaminant 
(panaudojami kvarco kristalai. 
BOA bendrovė pramato, kad 
1980 m. apie trečdalis naujai ga
minamų laikrodžių bus elektro
niniai.
UŽDARE LEIDYKLĄ

Lenkijos komunistinė vyriau
sybė uždarė katalikų leidyklą Ve- 
nutm.

MOKSLEIVIŲ MOKSLO 
DARBŲ PARODA

K 10,000 moksleivių 
mokslo diarbų parinkta 
riaušių ir jie bus kovo
išstatyti Mokslo ir įpramonės mu
ziejuje, Chicagoje.i

WAGNER & SONS

Typewriters, Adčling Machlnes and 
Checkwri(ers

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS 

Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

5610 South Pulaski Road 
Phone — 581-4111

atliktų 
250 ge- 

28-31 d.

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
m 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 - 3200

Nuo
1914 Metų
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 11d 
$20,000.00

jh
MIDLAND
SAVINGS

AND LOAN ASS’N. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 
Phone 254-4470

5X/4%
Ali accounts com
pounded daily —• 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

•y¥2 %
4 Tears Savings 

Certificates
(Mtnlmmn $5.000)

• ATEITIS, 1974 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Lietuvių katalikiško 
jaunimo žurnalas. Vyr. redakto
rius — kuin. Jonas Staškevičius, 
941 Dundas St., W. Toronto, 3. 
Ont. Canada. Redakcijos kolekty
vas: Rūta Oepaitytė, Algis Čepas, 
sės. Dalia Keblinskaitė, Vincas 
Kolyčius, Almis Kuolas, Emilija 
Pakštaitė, Danguolė Stončiūtė. 
Laužymas — Vyto Pranaičio. Ad
ministruoja Juozas Polikaitis, 
7235 S. Sacramento 'Avė., Chica
go, III. 60629. Metinė prenume
rata JAV ir Kanadoj $7.00, susi
pažinimui (prenumerata $5.00, 
garbės prenumerata $15.00, kitur 
laisvajame pasaulyje $5.00.
• Joseph Ehret, THE FORGOT- 

TEN BALTS. Translated from 
Fourth Edition by Algis Mickū
nas, Ph. D. Pnilosophy Depart- 
menit Ohio University. On the | 
Occasion of The “European Secu- 
rity and Coaperation Conferen- 
ce”. Published by Lithuanian 
American Couincil, ln)c. 2606 W. 
63 rd St., Chicago, III. 60629.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1974 
m. sausio mėn. Nr. 1. Redakcinė 
kolegija: Dalia Maėkialienė, Pra
nas Gasparonis, Vacys Prižgintas. 
Administruoja Gediminas Rukšė
nas. Leidžia A. F. Sūdrius. Metinė 
prenumerata! $9.00, garbės prenu
merata $15.00. Redakcijos ir ad-

• PLIENO SPARNAI, Metraštis, 
4 dalis, 1973. Leidžia Amerikos 
Lietuvių aero klubas Chicagoje, 
111. Redaguoja V. Peseckas ir E. 
Jasiūnas, 2846 W. 63rd' St., Chi- 
cago, III. 60629. Administrouja B. 
Gustaitienė, 6602 S. Fairfiield, 
Chicago, 11.1. 60629. Iliustruotas 
68 psl. leidinys, kaina nepažymė
ta.

NAUJAS “PONO TADO” 
VERTIMAS LIETUVIŲ 
KALBON

Lietuvoje poetas Justinas Mar- 
ciinlkevičius baigia versti Adomo 
Midkavičiaus epinę poemą “Po-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manafacturers

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

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

TRAVEL ADVISORS OF AMERICA, INC.
Nauja agentūra su patyrusiu personalu kelionėms 

U.S.S.R., lietuvė vadovė Loretta Kasis turi:

7 KELIONES Į LIETUVA 1974 METAIS
žemiausiomis kainomis

1— Gegužės 19 d.
2— Birželio 16 d.
3— Birželio 30 d.
4— Liepos 14
5— Liepos 28
6— Rugpiūčio
7— Rugsėjo 8

d. 
d.

■
sava’tes 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites 
savaites

i

2%
. 2 
2y2 
. 2
. 2

11 d.......................... 2i/2
d...................................... 2

Grupės 1, 3 ir 6 apima 4 naktis Leningrade, 5 naktis Vilniuj (atskren
dama į Vilnių iš ryto ir 1 ekskursija į Kauną), 3 naktis Minske, 1 naktis 
Maskvoje ir 4 naktis Copenhagen (su ekskursija į Malmo, Švediją).

Grupės 2, 4, 5 ir 7 turi viską tą patj, tik po 1 nakties Copenhagen 
grįšime namo.

Visais kelionių reikalais kreiptis j
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA, INC.
180 N. Michigan Avė., Chicago, III. 60601

Suite 328
Tel. 346-010 2

Lorettą Kasienę ten rasite antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 5 iki 7 
vai. vak., ir šeštad. nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet. Bet kokiu laiku ga
lima skambinti Lorettai Kasis į namus, kam nepatogu važiuoti į miestą — 
galima bus reikalus atlikti jos namuose pagal susitarimą telef. 776-0180.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS fotografams 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių firmų 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.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6*8998

čia 
bei 
pa-

J

INSUKtū

=

CRANE S A V I N G S|
AND LOAN ASSOCIATION

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

I

PLENTY OF FREE PARKTNG SPACE

7% 6V2% 5 74%
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certifikatus. certifikatus. investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1,000 sąskaitas

PINIGAI JNESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. ir PENKTAD.
VALANDOS: Šeštad. 9 ▼. r. iki 12 v. d.

PIRMAD. IR KETVIRTAD.

9 v. r. iki 5 v. v.
Trečiad: uždaryta.

9 ▼. r. lkl 9 v. v.

=

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBRS 

Pardavimas tr taisymas 
2640 W. 69th St., TeL REpublic 7-1941

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE

=

(Illinois valstybės gyventojai prie tų kainų pridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.)

Plokštelės pavadinimas Artistai Kaina
ANOJ puse J NEMUNĖLIO Dainos į plokštelę įrašytos Lietuvoje $5.00
AURELIA A. Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
DAINOS Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVAI Salomėja Cerienė 4.00
GINA CAPKAUSKAS dainuoja (stereo) 6.00
LABĄ RYTĄ New Yorko Lietuvių vyrų choras “Perkūnas

Choro vadovas V. Strolia (Stereo) 6.00
LIETUVIŠKA KAMERINĖ MUZIKA Izidorius Vasyliūnas, 2 pi. $15.00
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mouo) 4.50
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS VATIKA-
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
OI, TOLI, TOLI... Philadelphijos Lietuvių choras “Viltisi” (Stereo) 6.00
JŪREIVIŲ KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro

ir solistų 5.0C
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
SVAJONIŲ ŽEMĖ N. Ščiukaitė $6 00
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTĮ-
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A. Trečiokas 5.00
GRĮŠIM, GRĮŠIM Kvartetas Viltis (Stereo) 5.00
MUZIKA FRANZ LISZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00
KETURI AUTORIAI: Poezija ir pivza: III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

26 A. Šabaniauskas dainuoja 5.00
27 P. Dėdė-Graužinis-Volteraitė 5.00
28 Karo muz. orkestras ir kiti 5.00

(Mono) 5.00
L. T. M. ANSAMBLIS “ČIURLIONIS 30“ . . . 10.00
LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono) 5.00
LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $5.00
LIETUVOS ATSIMINIMAI (Jubiliejaus proga) Brazis, Žibuoklės, Juodytė (Stereo) 5.00
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L. Juodytė ir gitara (Hi-fi) 5.00
DAINUOJAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomeikaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos ir
BĖS 50 METŲ MINĖJIMAS parapijų ansambliai (Stereo) 5.00

Užsakymus siuskite: DRAUGAS
4545 W, 63rd Street 
Chicago, III, 60629

£
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Kultūrine kronika
PREMIJUOTOSIOS ANT. 
MACEINOS KNYGOS ANTRA 
LAIDA

Dr. A. Maceinos įknygos 
“J|rilkščimis gyvenime”, kuriai 
Liet. ikat. mokslo akademija pa
skyrė 1.000 dol. premija (mece
natas kun. J. Prunskis), spausdi
nama antroji laida. Numatoma, 
kaid iš spaudos išeis bal. 15 d. 
Antrosios laidos išleidimą tvar
ko prel. V. Balčiūnas su Liet, 
enciklopedijos leidėju J. Kapočiu
mi Bostone.
FILOSOFAS, KURIO MINTIS 
DOMINAVO SEPTYNIS 

‘“.ŠIMTMEČIUS

Pagrindinis scholastinės filo
sofijos šulas Sv. Tomas Akvinie- 
■tis mirė 1274 metų kovo 7 d., ir 
šiemet sueina 700 m. nuo jo mir
ties. Sukaktis bus plačiai paminė
ta įvairiose pasaulio dalyse. Bu
vo gimęs Neapolio karalijoje. Tė
vas buvo aukštas karaliaus valdi- 
UŲnikas, motina kilusi iš Neapo
lio didikų. Nuo 5 m. buvo auk
lėjamas Mantecassino benedikti
nų. Studijas ėjo Neapolio univer
sitete, gilindamasis į graikų filo
sofų ir kitus mokslus. Įstojo į do
mininkonų vienuolynų. Tam bu
vo tėvai priešingi, ir jis, brolių su
gautas, buvo išlaikytas trejus me
tus tėvų pilies kalėjime. Pabėgęs 
ir būdamas domininkonu, studi
javo Paryžiuje, Koelne ir jau 

"nuo L252 m. (būdamas apie 27 
m.) pradėjo dėstyti Paryžiaus 
universitete.

Paskaitos, disputai, vadovavi
mas domininkonų ordino studi
joms padėjo jam išvystyti savo 
katalikiškos filosofijos sistemą,
kiuri savo logiškumu, gilumu,
nuoseklumu ilgus šimtmečius 
neturėjo sau lygios. Tai pats di
džiausias bažnytinių mokslų at
stovas, minties gilumu pralenkęs 
ir Sv. Augustiną. Salia teologinės 

♦sistemos išsamių veikalų, įrašė re

liginius himnus, kurie ir dabar 
yra vartojami liturgijoje. Mirė 

, neturėdamas nė pilnų 50 m., bet 
I palikdamas minties lobynus, 
pralenkiančius daug ilgesnį am
žių išgyvenusius mintytojus.

RAŠYTOJUI J-PAUKŠTEUUI 
75 METAI

Rašytojas, pedagogas Juozas 
Paukštelis kovo 3 d. sulaukė 75 
m. amžiaus. Gimęs Titomių Ik., 
Linkuvos vis., Šiaulių apskr. Bai
gęs Šiaulių gimnaziją, teologijos- 
filos. fakultete Kaune studijavo li
teratūrą, gaudamas universiteto 
diplomą 1927 m. Jau nuo 1926 
m. pradėjo mokytojauti. Spaudo
je pradėjo reikštis 1922 im. — Tri
mite, Ateityje. Rašė eilėraščius, 
dramas, bet daugiausia iškilo 
kaip beletristas-romanistas. At
skiromis knygomis išėjo Pirmieji 
metai, Kaimynai, Kelionė po iUž- 
kaukazį, Jaunystė, drama apie 
persekiojamus vilniečius — Už
grobtoji žemė, kitos dramos: Vai
duokliai, Audra ateina, Asmeni
nis reikalas. Vertė Čechovo, Les- 
kavo, Olbrachto ir kitų raštus.

Kūrinių siužetai — mokytojų, 
inteligentų 'gyvenimas, lietuviš
kasis kaimas. Vietomis sentimen
talus, kitur realistas. 'Kai kurie jo 
veikalai pakartotinai išleisti, iš
versti į kitas kalbas. Didesnis jo 
užmojis — 9 veikalų ciklas, ap
imąs laikotarpį nuo 1938 m. iki 
mūsų laikų.
RAŠYTOJŲ SĄJUNGOJE 
LIETUVOJ

.Šiuo metu okupuotos Lietuvos 
Rašytojų sąjungoje yra 156 na
riai, įskaitant 16 moterų. Treč
dalis rašytojų — komunistai.
DR. L. ŠIMUČIO PASKAITA 
JAV MUZIKAMS

Dr. Leonardas J. Šimutis, mu
zikos profesorius Chicagos valsty
biniame universitete, Anaheime, 
Calif. įvyksiančiame JAV muzi-

"Kaukių baliaus" 
rengėjai

i
(Atkelta iš 5 pusi.) 

stipriam dailininkui. Visa tai ir 
laiduoja aukštą standartą.

Operai dar netrūksta ryžto ir 
energijos, bet jai trūksta finan- j 
sų. Mecenatai yra Operos dalis. 
Daugelis jų remia Operą nuo 
pat pirmosios operos. Be jų Ope
ra jau seniai nebūtų egzistavu
si, bet ir jie pavargsta. Malonu 
mumst kad kitos tautybės ste- . 
bisi, jag mes turime operą. Rei- j 
kia ją išlaikyti. Ta mintis, kad 
kiekvienas lietuvis savo operai 
paskirtų po dolerį, yra vertinga i 
ir būtų didžiai naudinga. Bet 
kol mes tai įsisąmoninsime, ne
bebus ir Operos.

Jei LB Chicagoje būtų pasta
čiusi Lietuvių rūmus, tai gal ir 
Opera būtų gavusi patalpas, gal 
būtume galėję sukrauti savo de
koracijas. Jomis vėliau galėtų 
naudotis ir kiti vienetai savo 
renginiams, nes tai lietuvių pi
nigais įsigytos, bet Chicaga ne
pajėgia tokių rūmų turėti.

Pati svarbiausioji ateities 
problema yra jaunesnių žmonių 
atėjimas į operos chorą ir į so
listų sąstatą. Tuo tarpu tokių 
vilčių labai maža, o ypač negir
dėti jaunų solistų, kurie galėtų 
atlikti partijas. Bet tai yra mū
sų kultūrinės politikos vaisius: 
kur jauni chorvedžiai, kur jauni 
dirigentai, muzikai, kur jauni 
solistai, ar mes atrinkome ir pa
ruošėme juos?

Norėtume 1976 m. minėti Chi-

Albinas Smonnskas

cagos Lietuvių Operos 20 m. su
kaktį. Ir ta proga būtų galima 
pastatyti net kelias vienaveiks
mes mūsų kompozitorių operas, 
kurios atsirado maestro V. Ma- 
rijošiaus iniciatyva. Nesaky
čiau, kad mes nemėgstame ope
ros meno. Bet apie tai jau būtų 
galima visą straipsnį parašyti. 
Čia gi bus įdomu prisiminti, kad 
jau 1636 m. Vilniuje buvo pa
statyta pirmoji opera. Ir tai įvy
ko tik po 40 m., kai iš viso pa
statyta pati pirmoji opera Flo
rencijoje.

Taigi, opera mūsuose yra gi
liai įleidusi šaknis.

Albinas 
Smolinskas, operos 
iždininkas

— Kaip gerai šiuo metu jau 
yra perkami “Kaukių baliaus” 
bilietai? Kuriomis savaitėmis 
prieš spektaklį paprastai jų iš-

suvažiavime kovo melodiją. Tos plokštelės Austrą- 
muzikinių lijoje išpirko arti 70,000 egz.

Pagilinta viena baltistikos šaka
Latgalių mokslinio tyrimo in

stitutas 1973 metais yra išleidęs 
(M Bukšso ir J. Placinskio lat

galių kalbos gramatiką ir rašy
bos žodyną — Latgalu gramati
ka un pareizraksteibas vordnei- 
ca.

Gramatikai skirtas platus kai- Į 

botyros įvadas ir pati gramati
ka sudaro per 330 puslapių teks-1 
to. Įvade duota tautos paplitimo 
senovėje apžvalga, aptarta kal
bos tyrinėjimo metodai ir kal

ybos svarbesnieji istoriniai kiti
mai. Padaryta kalbos istori
jos ir bibliografijos apžvalga 
apie tarmių mokslą ir apie 
ligšiolines latgalių kalbos gra
matikas. Autoriaus manymu, 
jau baltų prokalbės laikais yra 
susidarę kalbos dialektai ir šių 
dialektų susigrupavimo proce
sas. Kuršių-žiemgalių dialektas 
yra išlaikęs nepakeistą indoeu
ropiečių ilgąjį “a” garsą, tuo 
tarpu lietuvių dialektai ir latga- 
lių-sėlių grupė šį ilgąjį “a’r gar
są yra pakeitę į ilgąjį “6” gar
są. šis “a” pakitimas į “o” yra 
padaręs dideles fonetines varia
cijas žodžių šaknyse, taipgi prie
sagose bei galūnėse ir privedęs 

x prie daugelio atskirų formų išsi
vystymo. Kitas svarbus reiški
nys yra tas, kad nei kuršių- 
žiemgalių, nei lietuvių kalboje 
nėra trumpojo “o” garso. Ir lat
vių kalbos gramatika sako, kad 
latvių kalboje trumpojo “o” vi
sai nėra. Toks teigimas tinka va
karų latviams, bet ne latgaliams. 
Latgaliai turi trumpą “o” garsą 
jau iš proistorės laikų. Kada ir 
kaip tas atsirado? Ir čia grama
tika duoda atsakymą skyriuje 
apie garsus, apie garsų metafo- 
niją ir intonaciją.

Gramatika plačiai naudojasi

naujausių laikų baltų kalbų ty
rinėjimais, bet aplamai ji yra 
sudaryta prisilaikant visai sa
vaiminių pažiūrų. Joje nėra tra
dicinių skyrių apie formų moks
lą ir sintaksę. Prie gramatikos 
prijungtas nedidelis rašybos žo
dynas. Gramatika surašyta taip, 
kad ji tiktų ir kalbotyros moks
lininkams ir kiekvienam apsi
švietusiam skaitytojui.

Tenka džiaugtis, kad tokia 
negausi baltų šaka — latgalių 
grupė — išleido tokią storą, 
daugiau kaip 330 puslapių, lat
galių kalbos gramatiką.

(Informacija iš laikraščio 
“Latvija” 1974. I. 19) A. T.

kos dėstytojų 
23 d. laikys paskaitą 
tyrinėjimų tema.

POVANDENINIŲ NUOTRAU
KŲ PARODA

Field gamtos istorijos muzie
juje, 12 gatvė prie ežero, kovo 9 
d. atidaroma po vandeniu dary
tų nuotraukų paroda.

MIRĖ ISTORIKĖ

Du kartu laimėjusi Pulitzer 
premiją istorikė Margaret 
Leech mirė vasario 24 d. savo 
namuose New Yorke. Turėjo 80 
m. amžiaus.
NELEIDO RAŠYTOJUI 
IŠVYKTI UŽSIENIN

MEDŽIO SKULPTŪRŲ 
PARODA

Chicagos miesto bibliotekos 
centriniuose rūmuose kovo mė
nesį vyksta Bunni Sovetski me
džio skulptūrų paroda, ir išstatyta 
Kay Sullivan akrilinė tapyba.

SUSIDOMĖJIMAS 
PLOKŠTELE

Vienuolė seselė Janet Mead, 
36 m., Australijoje 1973 m. įgie- 
dojo į plokštelę “Tėve mūsų”, 
sukurtą australo kompozito
riaus Arnold Strals modemišku 
“rock” stiliumi. Antroje plokš
telės pusėje jos įdainuoti šv. 
Pranciškaus žodžiai apie “bro
lį mėnulį ir seserį saulę” — pa
gal “pop” dainininko Donovan

Jugoslavijos komunistinė vy
riausybė nedavė leidimo rašyto
jui Michajlo Michajlov vykti į 
Kaliforniją, kur jis buvo kvie
čiamas dalyvauti simpoziume: 
“Uždraustųjų žinijų proble
mos”. Michajlov yra essay’istas 
ir Sovietų koncentracijos lage- 
gerių kronikininkas.

• Dailininko Viktoro Vizgir

dos portretinė nuotrauka, buvu
si “Draugo” kultūriniame prie
de š. m. vasario 9 d. laidoje, yra 
daryta K. Daugėlos.

PREMIJUOTI FILMAI
■JAV katalikų filmų komisija 

premijavo du praeitų metų filmu:
“Sounider” ir “The Emiigrants”

MELSKIMĖS IR AUKOKIME 
tikėjimui palaikyti Lietuvoje. 

GAVĖNIA YRA VAJAUS METAS RELIGINEI ŠALPAI
Visi lietuviai ypatingai meldžiasi

už 
LIETUVOS LAISVĘ IR PERSEKIOJAMA BAŽNYČIA LIETUVOJE 

PRAVEDAMA RINKLIAVOS
Mūsų asmeniškos maldos ir pamaldog parapijų — organizacijų — įstaigų — vienuolijų, 

pagal maldos kalendorių, skiriamos pavergtiems tėvynainiams išlaisvinti.
Šv. Mišios už Lietuvą ir geradarius aukojamos kasdien

Savo aukas siųskite: LITHUANIAN CATHOLIC KELIGIOUS AID, 
64-09 56 Rd., Maspeth, N. Y. 111378

LKRš Valdyba
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.
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Siunčiu savo auką
Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti $--------

Parašas 

šdresas
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perkama daugiausia? Ir kaip 
Jums būtų geriau, kad publika 
juos pirktų?

— Šiuo metu bilietų pardavi
mas vyksta gana gerai. Iki kovo 
2 d. yra išparduota už 15,000 
dol., tai yra pusantro spektaklio 
iš trijų.

Geriausiai bilietai parduoda
mi, kai tik atiduodami “Margi
niams”, o po to tai tik prieš pa
čius spektaklius.

Aišku mums būtų geriausia, 
kad visi bilietai būtų išparduoti 
jau porą savaičių prieš premjerą, 
tik tada lengva širdimi ir su ūpu 
galėtume geriau atlikti, kas už
sibrėžta.

— Ar mecenatus operai reikia 
Jums patiems susirasti, ar mece-1 
natai patys pasisiūlo? Sunkiau ar 
lengviau metai po metų pinigas 
operai išgaunamas iš mecentų ir 
šiaip iš bilietus perkančios publi
kos?

— Operos mecenatus reikia 
susirasti mums patiems. Dabarti
niu metu mecenatų skaičius ir jų 
aukojamos sumos yra beveik tos 
pačios kiekvieną sezoną. Papras
tai vasario mėnesį valdybos na
riai pradeda kreiptis į mecena-

1

I
LIETUVĄ

10

5

5

$123.00

3

REIKALAUKITE MŪSŲ
NEMOKAMO
ILIUSTRUOTO KATALOGO

MES TURIME 25 METŲ 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

Reikalaukite mūsų 
specialaus biuletenio.

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

LABAI SVARBU 
Vartoti rūbai 
svečiams iš USSR

5 Vilnonės skarelės 32” x 
32”, be kutų 
ir

1 Itališkas pliušinis lovos 
užtiesalas dvigubo dydžio, 
190 x 230, gražūs raštai ir 
spalvos.

Pilna kaina

Pilnai Apmokėta 
Pilnai garantuota

COMBINATION SPECIAL
Nepaprasta vertybė
3 jardai medžiagos vyriškam 

žiem. paltui 100% vilnonė
3 jardai medžiagos moteriš

kam žiem. paltui, 100% vil
nonė

3Ų2 jardų medžiagos vyriš
kam kostiumui, 100% vil
nonė
jardai medžiagos moteriškai 
Žiem. suknelei, 100% vilno
nė
Paklodės, dvigubo dydžio 
Pagalvių užvalkalai

125 East 23rd Street
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010 
Tel. — 982-1530

2
2
6 Turkiški rankšluosčiai
Pilna kaina — $203.00

šiltų skarelių su aukso siū
lais.
Vilnonės skarelės 32” x 
32”, su aukso siūlais.
ir
Acrylic skarelės 32” x 32”. 
su aukso siūlais.

Pilna kaina — $77.00
Oro paštu — $91.00

DIRBTINIO KAILIO 
PALTAS
Geriausia vertė
Puikiausia dovana
Pilna kaina $115.00

SPECIAL I $91.00
10 sv. grynų kiaulinių taukų 
10 sv. kvietinių miltų
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus

DAUG KITŲ PUIKIŲ 
DAIKTŲ

Didelės Vertybės
SPECIALIAI

INTERTRADE 
EKPRESS CORP.

tus, prašydami paremti to sezono galima subalansuoti operos biu- 
veiklą, ir paprastai yra gaunamas džeto, o keliant bilietą kainas gal 
teigiamas atsakymas.

Be mecenatų paramos nebūtų spektaklių.
negalėtume pripildyti net trijų

■
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GOODYEAR 
TIRUS

LeBaron 2-Door Hardtop

Save up to $1,500.00 on new 1973’s

BALZEKAS
CHRYSLER PLYMOUTH VALIANT IMPERIAL

4030 So. Archer Tel. VI 7*1515
S Buy ln Brighton Bark—You Don’t Have To Drive Milės For Service = 
Tilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st St. Telef. GRovenhilI 6-2345*4
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108*09

ATKŠTB AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH VVESTERN AVENUE

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

/
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TOLI BAŽNYČIA, ARTI DIEVAS
Dažnas pasako: jei Putnamo 

seselės būtų čia, mielai joms skir
čiau aukų ir dalyvaučiau jų dar
bams paremti parengimuose. 
Dabar gi — jos taip toli. Kokia 
man iš jų nauda?

Bet tiems, kurie Putnamo sese
lėms dirba, neatrodo, kad jos to
li. Seselės apjungia daug sričių, ir 
įmes jų darbais naudojamės, to 
kartais ir nežinodami. Pagaliau, 
ar visad reikia ieškoti ir turėti sau 
naudos. Air nereiktų kartais 
stengtis būti naudingu ir kitiems?

Artėja dideli įvykiai. Karštasis 
darbymečio savaitgalis jau čia 
pat Trys vakarai iš eilės vis kar
tu Su Putnamo seselėmis. Iš jų pa
stogės atvežami dail. Adomo Gal
diko meno kūriniai. Daugiau 50. 
Gal tai ir paskutinis kartas, kai 
šio mirusio dailininko kūrinių 
paroda kovo 15 ruošiama Chica
goje. Ar neverta susidomėti ir 
pasinaudoti?

Šeštadienį (kovo 16 d.), atsi
lankę į Jaunimo centro kavinę, 
sutaupysite daug “long distance”

ATSISVEIKINIMAS SU POETE
J. VAIČIŪNIENE
Lietuvių rašytojų draugijos vardu 
atsisveikino Nijolė Jankutė- 
Užubalienė
Brangi Poete,

Gyvenai su rūpesčiu ir išėjai, 
palikdama jį mums savo poezi
joj. Tas nuolatinis Tavo rūpes
tis buvo — Lietuva. Tolima, my
lima, nepasiekiama Tėvyne, šir
dyje išnešiota, lakiu žodžiu iš
vardinta, išdainuota:

Žihojau ir dabar žinoti 
nepaliauju

Ar kruvina, žalia, išdegus, 
apsnigta, —

Ta žemė man rašyta,
brangiai atpirkta!

Svečios šalies pjaulais 
smilkstu, sava keliauju.

Daug metų mums kalbėjai se
ną tiesą, kad tik, išlaikę savo kal
bą ir kultūrą, išliksime žmonė
mis. Tąm buvo skirta ir tavoji 
poezija.

Aš tą vieną tiktai žinau kelią
Ir tuo vienu keliu vis einu, — 

rašei, ir tas Tavo kelias visada 
buvo vientisas, besąlyginis lietu
viškumas. Tavo giliu ir prasmin
gu žodžiu išsakytas rūpestis mū
sų tautiniu išlikimu chaotiškame 
šių dienų pasaulyje įpareigoja 
mus nepalikt abejingais nei Lie
tuvai, nei lietuviams.

Mes tikime, kad po ilgo, pras
mingo ir kūrybingo gyvenimo 
Tavo Anapus yra gyvoji Tavo 
poezijos LIETUVA, kur

Lengvutis šilo smėlis...
Ir pasaka graudi —
Jos klausosi sustingę
Numirg ir gyvi...

skambinimų, nes asmeniškai ga
lėsit pasiteirauti apie stovyklas, 
Senelių namus, vasarojimą Put- 
name ar Vermounto kalnuose. 
Net gardi, kvepianti, lietuviško 
raugo duonelė, Minkyta ir kepta 
seselių Beatričės ir Magdalenos 
bei p. Kuraipkienės, bus atvežta ir 
tirps atsilankiusių burnose. Ir vi
sa tai (įskaitant ir filmą bei 
skaidres) nemokamai. Įėjimas 
laisvas visiems.

Sekmadienį, kaip Dievo įsaky
ta, švęsim: melsimės per šv. Mi
šias 4 v., po to klausysimės solis
tės Prudencijos Bičkienės dainų, 
Aloyzo Barono poezijos, užkan
džiausime.

Trys dienos gera proga seseles 
išvanoti, pagirti, jomis pasi
džiaugti, joms savo pasiūlymus, 
pageidavimus, nepasitenkinimus 
perduoti, jų pasiaiškinimus iš
girsti. Putnamo seselių rėmėjai 
dirba, pluša, džiaugiasi ir laukia 
brangių viėšnių ir svečių.

Danutė Augienė

Aš ten ramiai gulėsiu 
Po dievmedžiu žaliu, 
Paleidus kelio dulkes 
Išvaikščiotu keliu...
Tai bus ramu ir gera,
Kai vakarais tyliais 
Viduj kapų, ties kryžium, 
Mėnulis nusileis.
ILSĖKIS RAMYBĖJE!

Adomas Galdikas Senosios kapinaites

IŠ MOTERŲ PASAULIO

* Chicagos Lietuvtų moterų 
klubas prasmingai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
vasario 20 d. savo mėnesiniame 
susirinkime Sneraton Inn viešbu
čio patalpose. Narės ir jų viešnios 
pradėjo popietę Lietuvos ir JAV 
himnais. Po pietų sekė įdomi gen. 
konsulės ir (klubo pirm. Juzės 
Daužvardienės kalba. Ji gvildeno 
mūsų tėvynės dabartinę padėtį ir 
Lietuvos konsulato atliekamas pa
reigas. Solistė Dalia Kučėnianė, 
akompanuojant Aldonai Brazie- 
nei, džiugino susirinkusias lietu
viškomis dainomis ir operos arija. 
Popietės šeimininkės — Beverly 
(Brazytė) Block, Teodora Brode- 
mus, Joyce (Evans) Paliulionienė 
ir Eleonora Zapolienė apdovano
jo atsilankiusias “Laisvė Lietu
vai’’ — Fredam for Lithuania — 
sagėm ir kelias laimingąsias — 
gėlėmis. Džiugu matyti klubo na
res, kurių tarpe yira daug antros ir 
trečios kartos Amerikos lietuvai
čių, kiekvieneriais metais prisime
nančias visiems lietuviams bran
gią šventę.

* Marija Krauchunienė vasario 
21 d. kalbėjo Notre Darne uni
versiteto Baltijos klubo narių ir 
svečių vakaronėje apie dabartinę 
Lietuvos padėti. Kalba buvo pa
įvairinta skaidrėm iš nepriklau
somos Lietuvos būdingų vietovių. 
Ji taipgi turėjo pavyzdžių iš tau
todailės. Paliko klubui knygų ir 
medžiagos apie Lietuvą. Klausy
tojų tarpe buvo prof. Šešplaiukis, 
didelis lietuvių draugas prof. 
Evans ir studentai.

* ALIAS (Am. Liet. Inž. ir 
Arch. Sąj.) Moterų pagelbinis 
vienetas turėjo savo metinį susi
rinkimą vasario 24 Bronės ir inž. 
Br. Nainių name. Pirmininkavo 
St. Semėnienė, sekretoriavo G. 
Narienė. Metines apyskaitas pa
teikė sekr. V. Jurkūnienė ir ižd. 
H. Žitkienė. Komentarus ir no
stalgiją paskleidė pirm. V. La
pienė. Vieneto valdyba labai ak

tyviai pasidarbavo vienerių metų 
bėgyje suruošė Birutės Pūkelevi- 
čiūtės labai įdomų ipašnekesį apie 
spektaklio gimimą, V. Vaitekūno 
paskaitą apie meną, įsijungė dar
bu į II-jo Mokslo ir kūrybos sim
poziumą ir finansavo jo paskaitų 
santrauką, turėjo gerą pelną iš 
labai pasisekusio parengimo Taut. 
namuose. Pravedus valdybos rin
kimus, buvo išrinktos: V. Lapie
nė, I. Kerelienė, Br. Nainienė, S. 
Bemotavičienė ir J. Stulpinienė. 
P. Vaitaitienė, kruopščiai pasi
ruošusi, su iš anksto padarytais 
pavyzdžiais ir visu glėbiu knygų 
apie pora valandų kalbėjo apie 
gėlių puclcščlų sudarymą ir bend
rai gražų gėlių sutvarkymą. Iki 
vėlumas narės su atsilankusiomis 
viešniomis vaišinosi prie kavos ir 
diskutavo.

— Agnė Kižienė paruošė 
trumpą vaidinimėlį “Pletkinin- 
kės”, kurį moksleivės suvaidins 
kovo 16 Jaunimo centro kavinė
je, Chicagoje, svečiuojantis su 
Putnamo seselėmis.
j — Vilhelmina Lapienė vėl 
perrinkta pirmininke ALIAS 
(Am. Liet inž ir arch. sąj.) Mo
terų pagalbinio vieneto. Naujai 
išrinkta valdyba pareigomis pa
siskirstė taip: vicepirmininkės — 
Irena Kerelienė ir Joana Stulpi
nienė, sekretorė — Irena Bemo
tavičienė ir iždininkė — Bronė 
Nainienė.

MOTERIS TEISININKŲ 
PREZIDENTĖ

Pirmą kartą katalikų advoka-

fiefetadieruB, 1974 m. kovo mėn. 9 d.

Paukščiai ir gėlėsAda Korsakaitė

tų prezidente išrinkta moteris 
Mariem I. Guilfoyle, baigusi teisės 
studijas Fordhamo universitete.
MIRĖ ISTORIKĖ LEECH

Margarita Leech Pulitzer, ' 80 
m. mažiaus, istorikė, du kartu lai
mėjusi jos uošvio įsteigtą premiją, 
mirė New Yorke.

Petras Kiaulėnas (1909-1854) Trys seserys

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė

IMIGRANTUI
Tegu čia plyšta iš juokų citrinų medžiai 
Ir lapais ir žiedais,
Bet nesijuoks, kaip juokiasi žibutės 
Dubysos, Panerių šlaitais.

Tegu čia palmės galvas saulėj maudo,
O kojas vandeny,
Bet joj nerasi tiek gelmių, kiek beržo raudoj 
Tėvynės pakely.

Tegu čia tamsiaakės moja tau mergaitės 
Brangenybėmis sukaustyta ranka, 
Bet linažiedis žvilgsnis lietuvaitės 
Smilkius tikra.širdies auka.

Tegu maitini balčiausia duona
Pasižada laukai derlingi visados.
Bet aiksi tos, kur deivė Krūminė prikrauja kluoną... 
Surinkusi iš žemės tėviškės šventos.

Tegu margiausią kilimą po kojų
Akimirkos šypsnys paties,
Bet tu jame nejausi sesės rankų,
Nei motinos širdies...

Su debesų kepurėmis langai apmirę
Tegu įkelti koją tave mos,
Bet tu, kaip paukštis, veržiesi į pavėsingą Panemunės 

girią, 
Nes čia nerasi laisvės, šilumos.

Tegu tu viską čia turėsi,
Auksiniais popieriais visi takai apkris,
Ieškodamas prasmės prabėgusių dienų pavėsy,
Tu pasigesi žiupsnio žemių iš laukų tėvynės tau 

užbert akis.
Cicero

KANADOS LIETUVES DOVANA " 
VAIKAMS

Grasė Petrėnienė, Sudbury, 
Ont., gyvenusi lietuvė, mūsų 
Jauniesiems parūpino dailų leidi
nį “Vaikučio džiaugsmai” (išlei
do Petras Petrėnas, Canada 1973 
m. 96 psl., kaina 5 dol).

Autorė lengvu, vaikams su- 
prantumu stiliumi rašo apie tė
velių gimtinę, mergaitės gimta
dienį, pasakaitę apie užmirštuo- 
lės kilmę, pasakojimus apie vo
verytę, gėlių darželį, medžiotojus, 
sesutės meilę, žiaurų vorą, katy
tę, Elenutę, Jurgutį, skruzdėlyną 
ir kitus dalykus iš vaikų pasau
lio, jiems artimus.

Kiekviena pasakėlė, pasakoji
mas turi pedagoginę mintį, išryš
kintą dar ir pora pridedamų, ei
liuotų sakinių, išspausdintų spe
cialiame melsvos spalvos fone. 
Tuose gabalėliuose ne tiek sti
liaus puošnumo, kiek nuoširdu
mo, patriotinės minties, auklėja
mųjų idėjų, pagarbos religijai. Tą 
patį būtų galima pasakyti ir apie 
knygos pabaigoje telpančius eilė
raščius.

Ypatingai ryškios, vaikams pa

trauklios iliustracijos. Jos iš
spausdintos daugeliu spalvų, tai 
pieštos, tai fotomontažai. Tas 
knygą vaikams daro dar labiau <w 
patrauklią. Viršelyje pažymėta, 
kad jas paruošė pati autorė. 
Iliustracijos tiek įspūdingos, kad 
jomis autorė pralenkia save kaip 
rašytoją.

Galima džiaugtis ir tokiu kul
tūriniu Petrėnų šeimos bendravi
mu: žmonos sukurtą knygą išlei
do jos vyras P. Petrėnas. Autorė 
ir leidėjas Petrėnai gyvena 379 
Cochrane St, Sudbury, Ont., Ca
nada. Spausdinimo darbą gražiai 
atliko saleziečių spaustuvė Ro
moje. J. Žvilb.

SUVARŽYMAI MEKSIKOS 
MOKYKLOSE

Meksikos parlamentas priėmė 
naują įstatymą, kuriuo įvedama 
valstybės kontrolė ir privačiose 
mokyklose; religinės organizaci
jos nušalinamos nuo švietimo 
darbo.
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