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Kertine paraitė
STEBUKLAI VYKSTA IR DABAR

,,

Anais tamsiais 'karo ir okupaci
jų metais mums jauniems Vil
niaus universiteto studentams rek
torius prctf. Mykolas Biržiška viemoję savo paskaitoje prasitarė
maždaug taip: Esu pozityvistas, o
stebuklais tikiu; 1939 metų pava
saryje, kaip 'Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius,
lankiausi dar lenkiškame Vilniaus
universitete; būčiau netikėjęs, jei
tada kas čia būtų sakęs, jog ne
reikės nė metų, Vilniaus universitetas taps lietuvišku, ir aš būsiu
jo rektorius; o toks stebuklas, kaip
matote, atsitiko, tad tikėkite ste
buklais ir jūs, net ir šiais baisiais
laikais. Rektoriaus tokią užuomi
ną tnes tada priėmėm ir komentavom kaip nedviprasmišką nuo
rodą tikėti šviesia Lietuvos atei
timi, jos nepriklausomybės atsta
tymu
Deja, tokio stebuklo dar iki šios
dienos neįvyko, bet anas pozity
visto prof. Mykolo Biržiškos tikė
jimas stebuklais galėtų būti geru
pavyzdžiu aplamai ne vienam
abejojančiam. Ne tiek svarbu, ar
tų stebuklų priežastimi yra aukš
tesnioji Apvaizda, ar istorijos lūžtviniai Įvykiai, ar žmogaus valia.
Svarbiausia yra tai, kad stebuklai
vyksta mūsų aplinkoje, tik mes jų
kartais visai nematome, kartais
užsiangažavę jais netikį, vėliau
nedrįstame prisipažinti klydę, o
kartais su jais taip apsiprantam,
kad stebuklą imam laikyti tik pa
prasta kasdienybe.
O vis dėlto geriausia būtų, kad
mes žinotume ir tikėtume, jog ste
bukladariais galime būti, o ne
kartą ir esame ,mes patys. Net ir
ne vien rožiniame išeivijos gy
venime tokių stebuklų jau esame
patys padarę. Stebuklu čia galė
tume laikyti kiekvieną įkūnytą
darbą, užmojų ar sumanymą, ku
rie pradžioje daug kam atrodė
kaip neįvykdoma utopija, kaip
aklumas realybei, kaip fantastų
spartas. Ar taip nebuvo su mūsų
Lietuvių Enciklopedija? Ar ne
stebuklingai, nežiūrint netikin
čiųjų Tomų, išeivijos sąlygose
knygų lentynose atsirado 36 to
mai Lietuvių Enciklopedijos, lei
dinio, kurio tauta laukė ištisus

šimtmečius. O angliškoji šešiatomė Encyclopedia Lituanica,
atrodo, greit bus tolygaus ste
buklo pakartojimas, gal net su
dar didesnėmis pasekmėmis kul
tūrinio pasaulio kloduose. Tai
vis stebuklai, padaryti pačių mū
sų žmonių rankomis ir valia,
įvairiose išeivijos kultūrinio gy
venimo srityse panašių pavyz
džių galėtume ir daugiau priran
kioti. Iš daugumos tačiau reikia
išskirti ir pabrėžti Lietuvių fon
do stebuklą.
Tai irgi tokio vardo vertas dar
bas, kurio dalininku gali jaustis
kiekvienas, atnešęs jo talkai šim
tines ar tūkstantines. Šiandien pa
siekto milijono realybė ne vienam
gali atrodyti net ne kažin kokiu
stebuklu, taip jau mes esam su
Lietuvių fondo egzistencija apsi
pratę. Tačiau prieš gerą dešimt
metį šio darbo ir sumanymo pra
dininkams vis dėlto reikėjo beveik
ano biblinio tikėjimo, kad, lazda
palietus uolą, iš jos ištrykš šal
tinis. Ir duok, Dieve, tik daugiau
mums šitokio tikėjimo.
Tačiau ir stebuklas stebuklui
nelygus. Vieni jų mus nustebina
savo akimirksniniu blykstelėjimu
if vėl staigiu išnykimu. Mes krūptelėjam, išvydę nesitikėtą, išplečiaon akis, išsigąstam ar apsidžiaugiam, bet, viskam vėl dingus, ap
sisukant ir dūlinant įprastu keliu,
pakalnėn.
Bet labiausiai norėkim ir bū
kim stebukladariais tokių stebuk
lų, kurie apsireiškę nedingsta
kaip fatamorgana, bet auga, ple
čiasi, virsta realybe, kuri savo
keliu vėl būna priežastimi naujų,
ilgai, o gal net amžinai, trunkan
čių stebuklų, formuojančių mūsų
išeivijos ir mūsų tautos ateities re
alybę. Mums atrodo, kad šitokios
rūšies reiškinys ir yra Lietuvių
fondo gimimas, jo augimas, vi
suomenės uždegimas ir naujų ste
buklų darymas šakotose mūsų
kultūrinio gyvenimo srityse.
Milijono pasiekimas tebūna tik
nauja pakopa tolimesniems dar
bams ir dar platesniems stebukla
darių mostams.

„ k-bnl

Pokalbis su dr. Petru Joniku
Nors kalbotyros ir lituanisti
kos mokslininkų prieaugliu išei
vijoje ir negalime pasigirti, bet
užtat rankų nenuleidžia vyres
niosios kartos mūsų kalbininkai.
Vienas jų — dr. Petras Jonikas
gyvena čia artimoje Chicagos
kaimynystėje, Riverside, III. No
rėdami mūsų skaitytojus plačiau
supažindinti su dr. P. Joniko kalbotyrinio darbo užmojais ir pa
informuoti apie šiandieninę kal
botyros ir lietuvių kalbos mokslo
situaciją aplamai, užkalbiname
čia Daktarą keliais klausimais.
— Daktare, spaudoje buvo ži
nutė, kad šiuo metu rašote veika
lą, "Lietuvių kalbos istoriją” ir
rengiate spaudai pomirtinį prof.
Salio raštų leidimą. Mūsų many
mu, tai du labai dideli darbai.
Kaip juos tuo pačiu laiku pajėgia
te dirbti? O gal kuris nors jau ir
visai baigtas?

puslapių. Pirmuoju tomu leidžia
mas straipsnių rinkinys, skirtas
bendrinei kalbai. Jis bus labai
naudingas ypač platesniems skai
tytojų sluoksniams, nes jame jie
ras patarimų ir paaiškinimų
bendrinės
kalbos
vartosenos
klausimais, kurie ir šiandien te
bėra aktualūs. Antrame
tome
bus sudėti tikriniams vardams
skirti straipsniai. Jie irgi dauge
liui skaitytojų bus įdomūs, nes
ten nevienas ras savo pavardės
ar vardo ir nevienos vietovės pa
vadinimo atsiradimo, darybos ir
reikšmės bei raidos nušvietimą.
Taip pat čia bus duoti ir normi
nių bei atlietuvintų vietovardžių
ir pavardžių sąrašai. Trečiasis to
mas skiriamas įvairiems kalbi
niams straipsniams, o ketvirtasis
— lietuvių kalbos tarmių aprašy
mui, jų istorijos nagrinėjimui.

gramatika” (Vilnius, 1968), A
Vanago "Lietuvos TSR hidroni
mų daryba” (Vilnius, 1970).
Daugiausia padaryta
lietuvių
kalbos tarmių aprašymui (nors
čia ne visi darbai vienodo lygio),
nes, mat, tarmės bei jų išsidės
tymas dabartiniu* metu, dėl su
prantamų priežasčių,
smarkiai
kinta bei niveliuojasi, nyksta.
Atrodo, kad pastaruoju
metu
mokslinių darbų lietuvių kalbo
tyros klausimais mažiau tepasi
rodo. Iš periodinių lituanistinių
kalbos mokslo leidinių svarbesni
yra “Lietuvių kalbotyros klausi
mai” ir “Baltistica” (kurioje dau
giausia vietos užima straipsniai
lietuvių kalbotyros
temomis).
Didelis darbas bus nuveiktas, kai
bus baigtas akademinis (didysis)
“Lietuvių kalbos žodynas”, nors
jis irgi turi kiek savo trūkumų, o
per maždaug 35 metus nuo I to
mo paruošimo vos per pusę lei
dinio tėra persiritęs.

— Kas įsidėmėtina naujo pa
— Su kokias sunkumais, prof.
staraisiais metais yra kalbotyros
A. Salio raštus redaguojant, susi
moksluose aplamai pasauline
— Žinoma, du darbu kartu duriama? Ar lengvai prieinami
prasme? Ar naujos kryptys ir nau
dirbant, abiejų ruošimo sparta visi reikalingi šaltiniai? Ar kas
ji atradimai neaplenkia ir lietu
turi sumažėti; Juoba kad ir kitų nors kuria prasme patalkina?
vių? Ar mes čia niekur neatsiliesmulkesnių darbų neišvengiamai
kam, o gal kai kur žengiame ir
atsiranda. Anksčiau tebuvau pa
— Nelengva buvo seniau po
avangarde?
siryžęs rašyti lietuvių kalbos is įvairius leidinius Lietuvoje ir ki
toriją. Bet paskui, iškilus reika tur išsklaidytus raštus surankio
— Bent nuo šio amžiaus pra
lui išsklaidytus prof. A Šalip raš ti. Vieno kito periodinio leidi
džios
pradėjusi reikštis struktūri
tus išleisti atskiru leidiniu, teko nio numerio dar nepavyko gau
nė
kalbotyros
kryptis išaugo ir
prašomam pasiimti ir juos ruošti ti. Medžiagai suvokti (surankio
sustiprėjo
pastaraisiais
dešimtme
Dr.
Petras
Jonikas
spaudai, nes tai, be abejo, svar ti) didžiausią darbą atliko p. S.
t
čiais. Ji teigia, kad kalba, kurią
bus leidinys tiek mūsų bendrinės Balienė, kuri visą laiką daug kur
pirmiausia reikia tirti vieno ku
kalbos kultūrai, tiek
lietuvių techniniais reikalais raštų redak
išimtinai A. Salio ir jo bendrauti naują lietuvių kalbos istorijos rio laikotarpio plotmėje,
yra
kalbos mokslui. Šiuo metu turė toriui uoliai talkina. Prie tos tal
darbiavimo išdava.
temą, būtent apžvelgti lietuvių tarp savęs susijusių ir vienas ki
jau daugiau atsidėti pastarajam kos yra prisidėjęs ir p. I. Serapi
kalbos raidą nuo seniausių lai- tą sąlygojančių vienetų sistema.
darbui. Pirmasis A Salio raštų nas.
— Mūsų skaitytojuam būtų'kų ryšium su pačios lietuvių tau- Maždaug prieš porą dešimtme
tomas jau paruoštas ir atiduotas
Leidėjui aktualus ir leidinio taipgi labai įdomu sužinoti šį tą I tos augimu bei rai^a; panagri- čių pasirodė ir dabar jau daug
spaustuvei.
lėšų reikalas. Reikia tikėtis, kad ir apie Jūsų paties dabar rašomo ' nėti lietuvių kalbą kaip vieną, dėmesio susilaukė generatyvinis
atsiras kas paremiąs. Juk kalba
dėmenį 'požiūris į kalbą. Labiausiai pa
— Kuri buvo pirmoji paskata yra pagrindinis tautybės dėmuo, veikalo “Lietusių kalbos istorijos” Bet esminį lietuvybės
genezės
šaknis.
Kada
ši
tema
Jums
'
amžių
bųvyje.
Tokio
platesnio
žįstama amerikiečio N. Choms
suredaguoti ir paruošti spaudai ir jai skiriamais rimtais darbais
kio sukurta vad. generatyvinė
“
pasipiršo
”
?
Kaip
ilgai
ji
brendo?
darbo
mes
neturime,
o
jis
dauprof. A. Salio kalbinį palikimą? mes grindžiame pačią lietuvybę.
Ir
ar
jau
pastatytas
paskutinis
taš-'
geliui
skaitytojų,
_
kuriems
rūpi
transformacinė
gramatika, ku
O gal tai buvo paties raštų leidėjo Pats A. Salys dar 1937 m., ra
ri
turinti
duoti
hipotezę, teoriją,
kas
—
ar
veikalas
jau
baigtas?
lietuvybės
reikalai,
būtų
ypač
noras? Įdomu būtų žinoti, kas'
šydamas apie kalbą ir visuome
dabar aktualus. Pačios darbo iš- nustatyti taisykles, kaip “kalba
prof. Antano Salio raštus leidžia? nę, teisingai pažymėjo: “Tauta
— Prieš porą metų apsispren vados, žinoma, tegalės paaiškėti veikia”, panašiai kaip kad bio
gyvybiškai jaučia, kad, kalbai džiau rašyti antrąją, pataisytą ir vėliau, darbą baigiant. Dabar tik chemikas formuluoja hipotezę,
— Manau, kad prof. A. Salio žuvus, ir ji pati turės žūti”. Tad
galima pastebėti, kad darbe sten kaip kūno ląstelės dauginasi. Jei
šeima bus pirmoji ėmusi galvoti; į šį leidinį sudėtos lėšos bus iš papildytą, laidą savo “Lietuvių
giamasi nušviesti, kaip oficialio tos taisyklės bus teisingai formu
kalbos
istorijos
”
,
pasirodžiusios
apie jo raštų leidimą. Aš pats, i mintingas ir tikslingas investavi
Chicagoje dar 1952 m. Nemaža sios Didžiosios Lietuvos Kuni luotos, tada ‘‘gramatika” (fak
tuojau po A Salio mirties, pri mas.
laiko atima medžiagos rinkimas. gaikštystės kalbos vietą užėmė tiškai, tikslus ir objektyvus ku
miniau p. S. Salienei, kad reikė
Kadangi
dabar turiu daugiau at nelietuvių kalba, nors lietuvių rios kalbos aprašas) tapsianti
tų bent neskelbtus svarbesniuo
Lietuvoje priemone, ‘‘gaminančia”
visus
— Kas, Jūsų manymu, yra ir sidėti A Salio raštų ruošimui kalba etnografinėje
sius A Salio raštus išleisti.
valstiečių
visą
laiką,
o
aukštes

bus
svarbiausia
prof.
A.
Salio
kurios
kalbos
gramatinius
(tai
spaudai, mano paties darbo ra
A Salio raštus leidžia Lietu
niojo luomo bent iki XVI a. vi syklingus) posakius ir nė vieno
kalbotyriniame
palikime?
šymui
šiuo
tarpu
mažiau
teat

vių katalikų mokslo akademija,
(netaisyklingo).
lieka laiko. Tačiau geroka to dar durio bemaž visuotinai buvo var negramatinio
kurios vadovybė gyvena Romoje.
— Vienas svarbiausių A Salio bo dalis pirmaraščio forma jau tojama; kokiu būdu didikai ir Apskritai, jau kurį laiką pastebi
didelė bajorijos dalis ilgainiui mas didelis veiklumas, perverti
— Ar tai bus visa prof. A. Sa įnašų yra atiduotas mūsų bend yra paruošta.
perėjo į lenkų kalbą; kokiais bū nant senesniuosius, tradicinius
rinės
kalbos
kultūros
kėlimo
dar

lio raštų sutelktinė, ar tik dar nie
dais
prisiveisė lietuvių liaudies, o kalbotyros pagrindus ir kuriant
bui
—
tos
kalbos
ugdymui
ir
jos
— Kas veikalą leidžia? Ir kaip
kur nespausdintų rankraščių kny
ypač senųjų raštų kalboje nema naujus, plečiant ir gilinant kalnorminimui. Tą darbą jis la greit galėsime jį jau turėti?
ga?
ža svetimybių; koks čia buvo botyrinio teorizavimo sritį. įvai
biausiai mėgo ir jam, šalia tiesio
riais požiūriais į kalbą žvelgiant,
ginės
savo
tarnybos
pareigų,
sky

— Leidėjas dar nenumatytas. Bažnyčios vaidmuo, ir kt
—- Leidėjo ir p. S. Salienės pa
vis
atsiranda daugiau ar mažiau
rė
daugiausia
dėmesio
ir
laiko.
Kadangi, kaip sakau, ir kiti dar
geidavimu, leidžiami
apskritai
skirtingų
kalbinių teorijų. Pasta
Nemaži
jo
nuopelnai
lietuvių
—
Be
abejo,
sekate
kalbotyros
bai kartu tenka dirbti, manau,
visi kalbiniai A. Salio raštai:
ruoju
metu,
be kitko, labiau gili
kalbos
tarmėtyrai,
lietuvių
as

mokslų
raidą
ir
Lietuvoje.
Sakyki

kad
apie
porą
metų
truks,
kol
vi

tiek spausdinti, tiek ir rankraš
namasi
ypač
į kalbos ir psichi
menvardžių
ir
vietovardžių
istori

te, kaip Jūs vertinate tenykščių
sas rankraštis bus paruoštas.
čiais likę; tiek straipsniai, tiek ir
kos sąsają (psichinė kalbotyra,
jai,
o
taip
pat
svarus
jo
įnašas
lituanistų
darbus
ir
kas
labiausiai
atskirai išėjusios monografijos,
angį, psycholinguistics), kalbos
nes dabar po įvairius leidinius penkiatomiui lietuviškai vokiš
— Kaip trumpai mūsų skaityto vertingo jų padaryta?
ir
visuomenės santykį (visuome
kam
“
Lietuvių
rašomosios
kal

išblaškyti jo raštai sunkiai, ypač
jams galėtumėte apibūdinti savo
ninė
kalbotyra, ang. socilinguisbos
žodynui
”
(Woerterbuch
der
— Bent dalis svarbesnių dabar
už Lietuvos ribų, beprieinami.
veikalo turinį ir išvadas?
litauischen Schriftsprache, HeiLietuvoje besireiškiančių kalbi tics), matematinės bei algebri
— Kokios apimties leidinys su delberg, 1932-1968), kurį ruošti
— Iš pradžių maniau, kad ninkų lituanistų darbų man yra nės kalbotyros klausimus ir kt
pradėjo
prof.
A
Sennas
(iš
pra

sidarys? Ar užteks jam vieno to
ruošiu pagerintą bei pataisytą sa žinoma. Yra pasirodęs nevienas Nemaža kas naujosiose teorijose
mo? jei ne, tai kiek knygų ir po džių susitaręs su K. Būga), o vė vo “Lietuvių kalbos istorijos” lai geras veikalas, dalykiškai nagri (įskaitant ir generatyvinę gra
buvo
kiek puslapių galima jau prama liau į jo redakciją dar
dą. Tačiau, kai įsidirbau, kai su nėjąs vieną ar kitą lietuvių kal matiką) tebėra vystymosi tarps
įtraukti
M.
Niedermannas,
Fr.
Z.
tyti?
sikaupė daugiau medžiagos
ir bos mokslo klausimą, pvz.
nyje, nevienas dalykas tebesvarsBrenderis, pagaliau A Salys. Pa apsisvarsčiau, man ėmė aiškėti, Zinkevičiaus “Lietuvių dialekto
tomas,
kritikuojamas. Reikia pa*
— Yra suplanuoti keturi to ties prof. A Senno teigimu, pa kad geriausia būtų ne antrąją šio logija” (Vilnius, 1966), J. Kaz
mai, kiekvienas maždaug po 400 skutinieji trys žodyno tomai yra veikalo laidą ruošti, bet lukšten- lausko ‘‘Lietuvių kalbos istorinė
(Nukelta į 2 psl.) __ _
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Pokalbis su
dr. Petru Joniku
(Atkelta iš 1 psl.)

stebėti, kad viena po kitos atsirandančios kalbotyrinės teorijos
ne būtinai reiškia, kad jos tuo
pačiu jau viena kitų ir pakeičia:
dažniausiai tos tęorijos atsiran
da, skirtingu požiūriu žvelgiant
i tų patį dalyką — kalbą, skir
tingus teorinius modelius
tai
kant jos prigimčiai aiškinti. Nau
josios kalbotyros kryptys lietuvių
kalbininkams daugiau ar
mažiau pažįstamos (apskritai, įskaitaąt ir Lietuvą), ir naujais me
tęsis parašytų rimtesnių kalbi
nių darbų pasirodo parašytų ir
pačių lietuvių. Žinoma, ypač vy
resnieji kalbininkai turi
sekti
kalbos mokslo raidą, nenorėdami
atsilikti ruo kalbotyros pažan
gos, nors tai ir nereiškia, kad
kįekvjeną “naują” teoriząvimą
Ųjri grobti, kaip .vaikąs titę, ,vis- Žiemos egzotika
kg matęs į šalį.

— Kokia pieta šių dienų kalbo
tyros moksluos skiriama baltisti
kai? Ar ji vis dar, kaip seniausių
formų indoeuropiečių kalba, nepraranda savo įgytų pozicijų? Ir
kokia aplamai yra, jūsų manymu,
baltistikos ateitis?
st- Anksčiau, kada kalbotyro-

je .vyravo genealoginis istorinis
požiūris, -baltų kalbos (ypač prū
sų iir lietuvių kalbos) užėmė svar
bią vietą indoeuropiečių kalbų
moksle. Vąd. sinchroninėje, ap
rašomojoje, struktūrinėje lingvis
tikoje lai neturėtų
išskirtinės
reikšmės. Tačiau istorinės kalbų
studijos negali būti ir nėra pa
mirštos ir struktūrinėje kalboty
roje; neužmiršta jų ir generatyVsistai su $avo tebesivystančiu
metodu. Todėl ir dabar baltų
laibos nepraranda savo reikšmės
indoeuropiečių kalbų raidos aiš
kinimui; jos ypač svarbios sla
vų kalbų studijoms. Pastaruoju
metu jau iškeliama, kad nevienur baltų kalbos išlaikiusios di
desne senovę negu kai kurios ligi
šiol seniausiomis laikomos kal
bos .(kaip senovės indu ir grai
kų). Šiuo metu žymiai didesnio
ąu^idomėjimo baltistika susįlauĮęėjrJAV. Čia gražiai ir savo balJistinėmis studijomis
reiškiasi
prof. W. R. Schmalstiegas, o taip
gat vienu ar kitu reikšmingu
įpltisijkos darbu pasirodo ir neKįęnas kitas amerikietis (G. B.
Ford, F- P. Hamp, D. F. Robin§on ir kt-). Daug galės prisidėti
prie baltistikos Studijų pągyvinijno JA-V pačių pabaltiečių įsteig
toji Baltų studijų puoselėjimo
draugija (Association for ,the Advąpcement of Baltic Studies,
jįic.'), kurios tikslas Pabaltijį bei
pabaltipifius liečiančios studijos,
įskaitant ir kalbotyrą. Draugija
yya suruošusi JAV keletą
sėkmingtj mokslinių suvažiavimu,
k-uriuose dalyvavo ne tik patys
pąbaltįęčiai, bet ir kitų tautų ir
kraštu mokslininkai.
Draugija
leįdžia kas metų kejvirtį išeinan
tį ‘JJpujjpal of Baltic Studies”.
Kaip rodo 1874 m. išėjusi jos ad
resų .knyga, draugija turi
apie
600 .narių, baltistikos bei Pabal
tijo studijos, žinoma, tęsiamos įr
Kumpoje, organizuojamos ten ir
tos srities mokslinės konferenci

Nuotr. K. A.

Pirmenybe kultūrai (2)
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Šaukiu aš tautą
(anot Bernardo Brazdžionio)
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

BRONYS RAILA

Kas dingo ir kas išliko

Ir valstybinė žūtis atėjo —
niūri, begėdiška, nedažna tokia
pasaulyje, kai didelę šalį kaimy
nai kone juokaudami išsidalijo
per porą dešimtmečių. Bet mum
tai būta skaudaus sukrėtimo ir
tartum pirmą kartą suprasta, kas
atsitiko. Nuo to laiko per sekan
čius dešimtmečius imam regėti
ženklus, kuriuos vėliau mūsų tė
vai pradėjo vadinti tautos žadini
mu ir — vaizdingiau — “kėli
mu iš miego”. Didysis Praam
žiau! — vadinasi, patys pama
tėm, supratom ir žinojom, kad
mūsų tauta jau miegojo...
Be abejo, tai nereiškia, kad su
rusų aneksija 18 amžiaus pabai
goje būtų žlugusi ir visokia mū
sų šalies kultūros raida. Ne —
beveik priešingai. Su Vilniaus
universitetu vienu tarpu tarsi ji
net labiau įstengė suklestėti. Tik
viskas, deja, dabar krypo dar dau
giau ne lietuvių tautas ir ne mū
sų tautinės kultūros labui. Vil
niaus universitetas, tasai Lietu
vos sostinėje vešliai susikūręs la
biau lenkiškas(l) dvasinis cent
ras, tuomet turėjo ir ugdė gausy
bę didelių talentų ir mokslinių
disęiplinų. Jame tik stigo (ir tai
daugiau negu kuriozas!) lietuvių
kalbos ir literatūros
katedros.
Niekam nepasisekė, niekas nega
lėjo ten jos įsteigti...
Tad kas lietuvių tautą budi
no, kuo gi ji budo?
Vargu per tautinio kęlip ne
suradusius bajorijos politinius są
jūdžius, net ne kažkiek ir per su
kilimus įprieš Maskvą, kai vis dar
baisiai sunkiai buvo atskiriama,
jaskas .Lietuvos ir kas Lenkijos la
bas. Daug aiškiau Lietuva budo
PABĖGĖLIAMS STUDENTAMS su Žemaitijos bajorėlių tegu silp
Jllinois univęrsitetas .praneša, na, bet lietuviška poezija, ypač
istorijos
kad jjabęgėliąi studentai, kurie su Simono Daukanto
mokslu,
tautos
praeities
romanti

pastovios rezidencijos sta
ka
ir
socialinių
idėjų
pažangu

tuso JAV-se, gali . tp susilaukti
(Jk ,pp trumpo laukinio apsigy- mu, su vyskupo Valančiaus prak
tišku tautinės struktūros tvirti
Yęų£ lllinois universiteto globo
je. Tai numato naujas universi nimu ir auklėjamąja literatūra,
vėliau su pogrindžio žurnalais ir
teto reguh'ąminąs.
laikraš$ais, ypač su gaiviu .Vin
STUDIJUOS NEGRU
co Kudirkos ž urna lizinu, Mairo
NUSIKALTIMUS
nio poezija, net su lietuviškai
yadįp^pipji League to Im-į patriotine (miekevičjne) litera
prove the Community Chicago- tūra apie Lietuvos didybę ir gro
'je, gavusi 107,241 dol. federali ži lenkų kalba.
nės paramos, panaudos
lėšas
Tad argi jnje ironija, kad praei
studijuctfi ..nu^ikąLtinįų .jyoblema^ ki6
M^.nesirV^
tarp negrų.
■lietuvišku raštu, vėliau teko Is-

rasti metaforišką, bet teisingą
sakymą, jog lietuvių tautą ‘‘pri
kėlė iš miego” plunksna, taigi
rašto ir kultūros veiksniai. Kaip
tik toji “plunksna” per keletą se
kusių dešimtmečių, lyg niekur
nieko, tartum savaime ir natū
raliai, į pabudinto mūsų tautos
gyvenimo areną žingsnis po
žingsnelio iššaukė ir partinių pasaulėžiūrinių grupuočių politi
kus, vėliau palankiai tarptauti
nei progai susidarius karius - gy
nėjus ir tuojau pat vis didesnių
ūkinių gėrybių treškėjus.
Ir valstybė iš naujo užgimė
— tasai mūsų kultūros variklis,
lovis, mecenatas, net svarbiau
sioji jos puoselėjimo garantija
(kaip dar neseniai išeivijos poli
tikai mėgo sakyti). Taip, gal bū
tų galima sutikti, jog atsteigtos
ksv
■Pw*v-*** *

šeštadienis, 1975 m. vasario mėn. 8 d.

įmanoma tuo pat metu reikia partneris. Tai būtų kelias, taip sim kūrybiškais kultūrininkais,
ir' dar su mažiau pagrindo girsimės
mai didinti šiaipjau kitokios pro- sakant, nieko neužmiršusių
duktingesnį darbą atliekančios nieko neišmokusių pliko žodžio i esą įžvalgūs politikai.
visuomenės medžiaginius lobius. herojų..
Žinoma, kai kam vien tokios
Pagaliau, kaip ir 18-me am
užuominos
jau skambės gąsdi
Vadinasi, kai kurios užsisenėžiuje, nauja maskolinė invazija
jusios, praeitimi užriki rturios, su nančiai. Bet nebeidamas jaunyn,
I prasidėjo visiškai pagal senuolaiko dulkėm pageltusios mūsų specialiai gąsdinti šiuo metu nie
■ sius Katrynos metodus — kariuo
anų laikų iliuzijos, lūkesčiai, ar ko nenorėčiau. Realesnė kryptis
menės įgulų įvedimu. Skyrėsi tik
ba dirbtinės teorijos ir tezės, dar- man labiau atrodytų naujos sta
tempo spartumu: dabar
labai
: gi padebesyse pakabintos vadina tybos, pradėtinos tegu ir lėtu
■greit atšuoliavo dirbtinai sureži
mos “teisinės” bei “kovinės” fik- tempu, bet protingai ir nuosai
suotos įtampos atomazga, ir tuoj
j cijos, net jom dėstyti trafaretiš-I kiai. Tik, kaip minėjau, naivu
prasidėjo agonija, kada mes pa- kai tebenaudojamas ano pokario1 būtų
reikalauti
smulkmeniš
sireiškėm, deja, ne pavyzdin
žodynas, — visa tai ir gal dau kų projektų, kaip skubiai “išbris
giausiai. Dabar vienu akimirks
giau negu tai, ką gyvenimo tėk ti iš balos”. Įvairūs projektai ir
niu be galo ryškiai galėjom iš
mė jau daug anksčiau sugriovė, net penkmečio planai specialis
vysti mūsų likimo ir laikysenos
, tenka ir mum keisti, naujaip tam, o ypač svajingiem roman
, išsprendimą ir jo padarinius.
konstruoti, dabartinti. Jeigu to tikam, labai lengva ■paruošti.
Mūsų medžiaginiai lobiai, tos
Nim.-.IM i 4 IKIAI
nesugebėsim, veltui save vadin-J
taip trokštos, sunkiai užprakaituotos ir įsimylėtos ūkinės gėry
bės bematant dingo, buvo atim
tos ar išgrobstytos, brangiuo I>l. PR 8 3229
Tel. ofisu ir buto OLympic 2-4I5H
sius ginklus dargi geruoju, it iš
DR. P. KISIELIUS
DR, ANNA BALIUNAS
gąsdinti vaikai žaislus, perdavėm
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
naujiem valdovam. Ir tada pa
1443 So. 501h Avenue, Cicere
GERKLES LIGOS
matėm, dažnas jau ir supratom,
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai vak
2858 VVest 63rd Street
kad vienintelė mūsų stiprybė ir
Išskyrų, trečiadienius
Valandos pagal susitarimą
šeštadieniais 12 Iki « vai popiet
mūsų turtai liko tie, kurių joks
okupantas neįmanė pagrobti ir
DR. K. G. BALUKAS
Tel. REliance 5-1811
nepajėgė sunaikinti. Tai buvo
Akušerija ir moterų likos
DR. WALTEiR J. KIRSTUK
Ginekologinė Chirurgija
mūsų tautinės ir dvasinės kultū
(Lietuvis gydytojas)
ros vertybės, kuriom rėmėsi ir mi 6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tet LU 5-6446
3925 VVest 59th Street
to mūsų emocijos ir sąmonė. Mū 8007 W. 83 PL, Justlce, 01. 599-0300. i
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. tr
sų siela!..
Priima ligonius pagal susitarimą.
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012 vai. vak. šeštad.
12-2 vai. p. p.,
Jų padėtuoju pagrindu
dar
trečlad. uždaryta.
dažnas ir čia raiškiai tebegyveDR. VL BLAŽYS
nam. Jos ir tik jos jau per pus
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
DR. IRENA KURAS
2801 .West 63 rd Street
ketvirto dešimtmečio palaiko vi
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
Kampas 63-čios lr California
BEDIKU. IR VAIKU LIGŲ
sos mūsų tautos gyvastingumą, Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad.
SPECIALISTE
6 lkl 7:30 vai. vakaro.
žadina naują kūrybiškumą
ir
MEDICAL BUILDING
Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
7156 South iVestern Avenue
grūdina išlikimo valią tėvynėje.
Pagal susitarimą.
Ofiso telef. 476-4042
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryte
Juo daugiau tų vertybių būtų
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048
tkl 1 vai. popiet.
buvę sukurta ir išugdyta, tuo
Ofiso telef. RE 7-1168
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
stipriau mūsų tauta atlaikytų li
Rezid. telef. 239-2919
DR. PETER T. BRAZIS
kimo smūgius, tuo rimčiau bū
Ofiso HE 4-1818.
Rez. PR 6-9801
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų buvę pasiruošta sunkiai ir il
2434
West
7
lst
Street
DR. J. MEŠKAUSKAS
gai, bet patvariai savigynai ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet,
kietai tautinei rezistencijai.

nepriklausomybės laikotarpiu vi
si šie energijų ištekliai daugmaž
teisingiau balansavosi. Bent jau
geros valios ir nuovokos nestigo,
Ne penkmečio planai, bet
tik stigo laiko ir patyrimo, o ir
sveikiau protaujanti
pati medžiaginė mūsų tautos ba
inteligencija
zė tebebuvo 'kukli. Bet su antruo
ju nepriklausomybės dešimtme
Sutinku, kad per ilgai vargi
čiu vėl labiau ėmė ryškėti seno nau tokio įvairiaspalvio .paveiksji dramatiška dilema:
i lo piešimu, senų senų legendų
• ar ūkinis turtėjimas ir gin- i priminimais, nesmagių
pavyz
klavimasis, taigi rūpesčiai
me džių išminėjimais ir kai kurių iš
džiagine gerove ir krašto saugu vadų gal kiek paspaustu rūstu
mu, —
mu. Bet kad 'kitaip negalima,
• ar tautinės kultūros ele nes be šių griuvėsių apžvelgimo
mentų bei prielaidų sustiprintas daugeliui vis dar neaišku ir ne
ugdymas ir tvirtinimas?
aišku, net įtartina, ką gi dar už
O tada ir vėl svarstyklių ro simotume sugriauti, paniekinti
dyklė neabejotinai buvo pakreip ar pakeisti. Niekinti tikrai nebė
ta labiau medžiaginių lobių ir ra prasmės, nes ■vis tiek jau per
ginklų gausinimo naudai.
Tik vėlu, bet šį tą sugriauti, pakeisti
tarsi užmiršom savęs paklausti, ir naujaip statyti dar beveik no
kokių padarinių gali duoti šito rėtųsi kurstyti
kia prietaringa kryptis. Juk iš
Kodėl ir kur derėtų sukti mū
skirtinai gausinant ginklus ir la sų energijų rodyklę, iš karto pa
biausiai remiant karininkiją, ne- aiškėtų, jeigu tokį mūsų istori
nio pamušalo paveikslą blaiviau
įstatytume į dabarties tautinių ir
tarptautinių aplinkybių rėmus ir
į mūsų epochos slinkties kelią.
Šį sykį nesileidžiant į naują te
mą, gal užtektų vos keliais žo
džiais priminti, kad esminės ir
realios tautinės ir tarptautinės
aplinkybės, nuo kurių priklauso,
bent su jom glaudžiai siejasi lie
tuvių tautos likimas, savo slink
timi ir nuotaikom šiandien yra
žymiai kitokios, negu buvo pir
mųjų okupacijų metais ir dar
trumpą laiką vėliau. Kas to ne
matytų, nejaustų ir nesuvoktų,
mūsų diskusijoje būtų bevertis

antrad., penkt 1-6, treč. lr šešt tik
susitarus.
Or. Ant.

Rudoko kabinetą

perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

DR. REGINALD CIENKUS

TEL. (IR 0-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad Ir
ketv. 1—4 ir 7—#; antrad. tr penk
tad. 10—4, šeštad. 10—3 vai.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGt

Plrmad., Antrad., Ketv. lr Penktad
s vai. ryto iki 12 vai. dieną ir nuc
2 vai. popiet tkl 8 vai vakaro,
šeštadienisla «•»<> iki 12 vnl šieną
FSnergeney tel. — 788-3981

Radijo Programa
Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma
Naujojoj
Anglijoj iš
stoties
VLYN 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 va! po pie
tų — perduodama vėliausių pasauli
nių žinių santrauka ir komentarai, mu
zika, dainos ir Mągdutės pasaka, šią
programą veda Steponas J. Mlnkus.
Biznio reikalais kreiptis
Baltic Florists — gėlių bei dovanų krautuvę, 502
E. Broadway, So. Boston, Mass. Tele
fonas AN 8-6489. Ten pat gaunamas ir
dienraštis Draugas

Ledo skulptūros

Nuotrauka K.A.

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOM — CHIRURGIJA
ofisai:
111 N. 7VABASH AVĖ.
1200 N. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

Specialybė — Nervų ir
Emocinės Ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6446 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. tel. — GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA Ht MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So., Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinu: MI 2-0001.

Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. FRANK PLEAKAS
OPTOMF.TRISTAS
(Kalba lietuviškai)

2628 W. 71 st St — Tel. 787-5119
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir
“contaot li-n-es".
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 W. 63rd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

Specialybė Akių Ligos
8907 VVest lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso telef. PR 8-2220

Adresas: 4255 W. 63rd Street

DR. J. J. SIMONAITIS

Ofiso tel. RE 5-4410
Rezid. GR 6-0017
J O K 6 A
Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 1 vai
VAIKŲ LIGOS
Iki 3 vai. p. p. lr nuo 7 iki 8 vai. vak.
2656 VVeet 63rd Street
antr. ir penkt nuo 1-3 vai. p. p.
Ir vakarais pagal susitarimo.
Plrmad., antrad., ketvirtad. lr penkt.
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 6 lkl 8
vai. vak., šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.
DR. VYT. TAURAS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKA8

6230 VV. Cermak Rd., Benvyn, III.

2454 VVest 71 st Street
(71-os ir Campbell Avė., kampas,
Vai.: plrmad., antiad., ketv. Ir penkt
Nuo 3 Iki 7 vnl. p. p.
Tik susitarus

2709 VVest 51st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TEL. — 788-3980

Snecialvbė vidaus ligos

DR. K. A. V. JUČAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligos

Ofisas Ir rez. 2052 W. 59th
Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.; Pirm., antr. treč. ir
penkt nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Up 8
■v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet tr ,kitū
laiku pagal susitarimo.
Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

Tel 763-3310 — 489-4441
ODČS LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai
2408 W. NORTH AVĖ.
<1324 N. »nLWAUKEE AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 We»t 7lst Street
Vai. pirm., antrad., ketv ir penktad
2-6 Ir 6-7 — Iš anksto susitarus

Visi telefonai 652-1381

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. V. KAUNAS

DR. F. C. WINSKONAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt. Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad lr
šeštad tik ausi tarus.

DR. TERESE KAZLAUSKAS

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1-6 vai popiet
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4850

VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

1755 W. 143 Street
Orland Park, IU. 60462

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos pagal susitarime

Tel. 349-0887

6449 So. Pulaski Road
Vai.:

pirm

antr

ketv. 2-5 Ir 6-8.

šeštadienis, 1975 m. vasario mėn. 8 d.
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Gražių dainelių daug girdėjęs
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VINCAS STONIS

:

TANITA

’j

Poetą ir katechetą Vincą Stonį-Kazį Žitkų prisimenant

Nežinau, kas buvai, nežinau, kas esi,
Pasapnuota seniai kitados,
Bet alsuoja tavim pabarėliai visi
Ir skardena kaip žodį maldos
Tavo vardą kažkur, kažkieno išmanytą:
— Tanita! Tanita! Tanita! —

STASYS YLA

Prieš pora'metų pateko į ran
kas Lyrika, išleista 1970 m. Vil
niuje. Autorius Vincas Stonis.
Pridėta ir nuotrauka, iš kurios
vos gali atpažinti, jog tai tas
pats Kazys Žitkus. Kaklaraištis
slepia kunigystę, bet knygos ga
le, trumpoj apybraižoj, parašy
ta: mokęsis Kaimo kunigų semi
narijoj ir buvęs tos seminarijos
rektorius. Toj “Lyrikoj” pra
skamba ir toks posmas:
Prabėgo tūkstančiai dienų,
Veide raukšlių ir dulkių
grimas,
O aš dar vis tebeeinu —

Skurdus šios žemės piligrimas.
Tas piligrimas keleriopai įdo
mus — kaip poetas, publicistas,
jaunimo ugdytojas ir kateche
tas. Dar įdomesnis, kaip žmo
gus — nepaprastai kuklus, švel
nus, švytintis savo skaidrumu ir
humanizmu. O jau eina aštuo
niasdešimt antruosius metus.
Poetas
Gimė jis poetų — rašytojų
krašte — Vabalninke. Iš ten ki
lę Balys Sruoga, K. Šakenis
(“Pono Tado” vertėjas), Aloy
zas Baronas, Leonardas Žitkevi
čius, Mamertas Indriliūnas, o iš
apylinkių Adolfas SabaliauskasŽalia Rūta, Kazys Binkis, Ber
nardas Brazdžionis ir kiti. Tai
viena nenaujiena, kad poetinė
“Bloga” palietė ir Žitkų. Antro
ji — susilietimas su liaudies
dainų lobiais, kuriuos net dviem
atvejais šiose apylinkėse ran
kiojo garsusis suomis tautotyrininkas prof. A. R. Niemi. Pir
moj jo ekspedicijoj talkininkas
buvo kun. A. Sabaliauskas, o
antrojoj (1911) jam padėjo Žit
kus. (Jis apie prof. Niemi Va
balninke plačiau rašė Tautosa
kos darbuose I, 1935). “Gražių
dainelių daug girdėjęs”, šimtus
jų užrašęs, nenuostabu, ir pats
pragydo savais posmais. Eiliuo
ti pradėjo jau 1908 metais. Tre
čias dalykas — tai maironinės
giesmės era, visus kėlusi, žavė
jusi, tiesiog užkrėtusi. O Žitkus,
be to, mokėsi Maironio mokyk
loj — Kauno kunigų seminari
joj ir po to šešerius metus
(1919-1925) čia pat, arti Mairo
nio rūmų, vikaravo Kauno ka
tedroje. Kaune būdamas, jis ir
paruošė pirmąsias savo “Aša
rėles" (1924), o po metų ir “Dai
nų pasiklausius” (1925).

tų Lietuvos pušynuose. Poetinį
polėkį, gal būt, atšaldė ir nauji
vėjai mūsų literatūroje. Mairo
nio žvaigždė tolydžio blėso. Jo
vietoj išaugo Putinas, žodingas
ir audringas Sruoga, įsiterpė re
voliucinė majakovskinė jaunųjų
srovė, pagaliau ėmė garsintis
“nauja generacija” su Alek
sandravičium (Aisčiu), Braz
džioniu ir Miškiniu. Kur tu beįsiterpsi, Vincai Stoni?! Nutilo
jis ilgam ir grįžo tik po visų
audrų, grįžo tada, kai vėl atgi
mė Maironis. Tą laiką nesunku
nustatyti iš minėtos jo “Lyri
kos”, kuri talpina 108 eilėraš
čius. Nebe naujas tai rinkinys,
o rinktinė: du trečdaliai senųjų
ir vienas naujų. Tie nauji (viso
31) eilėraščiai grakštūs, šilti,
“švariai” padaryti. Ir juose ne
jausti audrų, dramatinių įtam
pų, tik simbolinės užuominos.
Kopdamas amžiaus viršūnėn, jis
nešaukia kaip Putinas ■— mortuos voco, vivos plango. Jis tik
mąsto gyvenimą kaip supūstas
kopas (Kopų sonata). Iš maironiškų eilėdaros rėmų jis ir
naujuose eilėraščiose neiškopia,
bet tarpais vis tiek lieka gana
savitas.
Katechetas

Išbuvęs provincijoj, Antaliep
tėje, trejetą metų, truputį kapelionavęš tenykštėje mokykloje-,
vėl grįžo Kaunan ir nuo 1930 m.
įsijungė į Saulės mokytojų semi
narijos darbą kapelionu. Čia bu
vo susimetę pažangūs katalikai
pedagogai — dr. Kl. Ruginis,
Ig. Malėnas, Ant. šerkšnas ir
kiti. Žitkų jie prisikalbino dėl
jo inteligencijos, pedagoginio
pažangumo ir ypač dėl švelnios,
trauklios asmenybės
Religijos dėstymo metodika
Lietuvoje laukė “reformų”, ir
Žitkus pradėjo tais klausimais
rašyti “Lietuvos mokykloje”,
kurią redagavo Kl. Ruginis, o
leido Katalikų mokytojų sąjun
ga. šalia jos veikė ir kairiųjų
Profesinė mokytojų sąjunga; ši
leido “Mokyklą ir gyvenimą”.
Žitkus dirbo su vienais, bet
bendravo ir su antrais. Tie “kai
rieji” atviriau nei saviškiai pra
sitardavo jam apie religijos va
dovėlius:

nės priemonės atgrasyti vaikus
nuo religijos nereikia.

Tada Žitkus gyveno Žaliakal
nyje, kur buvo “įsikūręs” šalia
kan. Kapočiaus klebonijos. Žit
kus ir Kapočius, buvę katedros
vikarai, sutapo ilgam ir neat
skiriamai — lyrikas su epiku,
pasakorium, asketas su gurmantu. Kapočius nemėgo savo “lau
žo” — klebonijos; nestatė nau
jos, kad nepykintų žmonių, nes
pirma “turėjo” pastatyti baž
nyčią. Gyveno “skurdžiai” iš
reikalo, o Žitkus buvo “netur
tėlis dvasioje” — pasitenkino
mažu.

Gal kadaise pavėsyje Nilo krantų
Tu į lotoso žiedą žvelgei,
Gal kukliai ir dabar tebenoksti dar tu
Mano lauko žalioj parugėj,
Tik šaukiu aš, ištiesęs rankas į zenitą:
— Tanita! Tanita! Tanita! —
Piramidės sugrius, ir kalnai subyrės,
Pasivogs ir mane nebūtis,
O juntu — tarp žvaigždelių tau akys žėrės
Pro bedugnių juodąsias naktis,
Pro nedylantį, šventąjį amžių granitą:
— Tanita! Tanita! Tanita! —

M. K. Čiurlionis (1875-1911)

1 — Ateik, priglausiu, — kalbi
no pirmasis antrąjį. — Gal per
triukšminga? Gerai, pastatysiu
tau namuką — atskirai. Norėsi,
patarnausi mano bažnytėlėj, ne
galėsi — apsieisim: turiu dar
porą “jungo jaučių”.

narijos pradžios mokykloje sa
vo naują medžiagą. Ir taip “pa
sirašė” na ujas “Tėve mūsų” va
dovėlis H pr. mokyklos skyriui
— su eilėraštukais, piešinėliais,
klausimais ir uždavinėliais, o
Žitkus abejojo. Kaip čia da pagrinde trumpais pasakoji
bar prisimesi kitam. Pagaliau: mais - tekstais.
— Nebent mažą kokią būdelę.
Po metų jis paruošė III sky
Be didelių išlaidų. Gal kaip nors
riui
“Sveika, Marija”, o dar po
atidirbčiau...
kitų — IV skyriui “Tikiu” ir
— Bus namukas — nuošalus, “Mažąjį katekizmą”. Pagaliau
toliau nuo gatvės. Galėsi rašyti 1940 m. pradžioj pasirodė jo
ir mąstyti.
,
maldaknygė mažiausiems “Prie
Taip Žitkus bene 1933 metais altoriaus” — su spalvotom
įsikūrė Prisikėlimo bažnytėlės iliustracijom.
pašonėje. Ten tekdavo jį lanky
Šių leidinių pasisekimą ro
ti ir pajusti žmogų bei aplinką. do laidos: pirmojo vadovėlio per
Namukas jaukus, švarus, viskas ketvertą metų išėjo 10, antrojo
miniatūriška: salonėlis ir darbo — 6, trečiojo per dvejus metus
kambarys kartu, miegamasis 4. (Bene du leidimai dar išėjo
atskirai, prieangėlis paltams pa tremtyje).
sidėti. Knygos — visa siena, ža
luma dengė ir baldus. Didelė Žitkus pralaužė ledus. Kapo
naujovė buvo dvigubi langai. čius finansavo pradžioj, o pas
Tai jau Kapočiaus “išmislas”, kui vadovėliai jau nešė pelną.
Brangiausi leidinėliai pasirodė
kad Žitkus nesušaltų.
dar mažiesiems, nes mūsų tech
Žitkus pasakė Kapočiui, ką nikai buvo liuksusag spausdinti
girdėjęs iš “kairiųjų” mokyto keliom spalvom. Sunku buvo ir
jų apie vadovėlius.
su vadovėlių iliustracijom. Ne
turėjom
dailininkų, kurie imtųsi
— Tikrą teisybę jie sako. Su
tokio
darbo,
be to, buvo skubu
degint tokius, į šiukšlyną iš
išleisti.
Taip
ir
išėjo Žitkui, kad
mest, — karščiavosi, kaip pa
tekstai
buvo
originalūs,
o iliust
prastai, Kapočius.
racijos skolintos iš austrų vado
— O kas jų vietoj? — šyp vėlių. Reprezentacija prieš už
sojosi Žitkus. Kitaip jis nemo sienį, neįkertantį mūsų kalbos,
tik sprendžiantį iš pažiūros, ga
kėdavo atsiliepti.
lėjo būti ne per geriausia. Įspū
— Tu rašyk naujus, aš išlei dis plagiato! Ši aplinkybė šias
siu...
eilutes rašantį sulaikė jau karo
w Kokį vieną gal ir sukrapš- metu pristatyti Žitkaus darbus
tyčiąu. Betgi reikia jų visos ei Vienoje katechetinių leidinių
pastoviai parodai įvairiomis
lės*
■■ ’■ •/
kalbomis.
Ir pradėjo žvalgytis vokiška
me pasaulyje naujesnių pavyzdJaunimo globėjas
džių, škicuoti medžiagą, bandy
ti pavyzdinėje mokytojų semi- Į žaliakalninį Žitkaus lizdą

Maironis galėjo džiaugtis, kad
— Tie jūsų vadovėliai pasi
jo sekėjų būrys paaugo. Mairo- tarnauja mūsų krypčiai. Gėrėsniškai jau buvo rašęs Margalis,
Paparonis, Putinas (jaunystėj),
o, va, atsirado ir Stonis. Marga
lis fedvo užkliuvęs kritikai dėl
tos pfchašybės į Maironio eilėda
rą, gerokai suplaktas ir, gaila,
aptįldytas. O Stonis su tais
dviem rinkinėliais praėjo lyg
nepastebėtas. Jakštas jau buvo
beveik nukopęs nuo kritikos sos
to — užsklendęs savo ilgametę
Draugiją. Jos vietoj dar nepa
sirodė arba tik organizavosi ži
dinys,; vėliau teišugdęs savo kri
tikus. Žitkus išvengė rykštės,
bet nesusilaukė nė katučių. Tuo
tarpu jaunimas pasigavo ir ėmė
dainuoti jo gražiąsias daineles.
Vincas Stonis buvo Marijos
Pečkauskaitės raštų švelniasielis hęrojus, matyt, stipriai įstri
gęs Žitkui, ir jis pasirinko jį sa
vo slapyvardžiu. Naujasis Sto
nis po dviejų rinkinėlių nutilo,
netgi išnyko iš Kauno, gydė
plaučius Italijos Merane. Grįžęs
ieškojo palankesnio klimato Ry Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)

Bičiulyste

mėgo daug kas užeiti, ypač iš
jaunųjų. Jaunimas iš viso jį mė
go, o ateitininkus jis ir globojo.
Pats iš jų išaugo, būdamas
mOksleivis, ir sutapo visam lai
kui. Kaune, būdamas vikaru ir
kapelionu, talkino ir pavasari
ninkams, parašė jiems himną
(žodžius). Rašinėjo į “Ateitį” ir
“Pavasarį”. “Ateityje” tilpo
pirmieji jo eilėraščiai, dar anais
gimnazistavimo laikais.. Žitkaus
ryšį su “Ateitim” ir visu sąjū
džiu gerai žinojo Pr. Dovydai
tis. Kai jis, ateitininkų vadina
mas tėvas, šventė savo 50 m.
sukaktį ir “Ateitis” skyrė jam
visą numerį (1936, Nr. 9), Žit
kus buvo paprašytas parašyti
įvadinį straipsnelį.
Jaunimas mėgo Žitkų, nes jis
buvo švelnus, bet ne saldus;
jautrus, bet vyriškas ir žmogiš
kas — homo humanissimus..
Mėgo ir jo butuką, nes čia buvo
taip švaru, tvarkinga ir jauku,
kaip šventovėlėj. Iš jo veido
dvelkė ramybė, susitelkimas,
giedra

VAKARO DAINA

Gražių dainelių daug girdėjau
Tyliuoju vakaro laiku,
Bet kai į tolį jas lydėjau,
Nebuvo liūdna nei klaiku.

Tik vieną dainą vakarinę
Širdis pamilo man karštai,
Ir neberimsta, kol aušrinę
Užtemdo brėkšdami rytai.
Gaili ji buvo kaip gegutės
Graudingos raudos tylumoj.
Švelni kaip čiulbesiai lakštutės
Žaliam miškely sutemoj.

Visi kalnai ir kloniai gaudė
Nuo jos svaiginančios gaidos,
Ir vakarai, ugnim nuraudę,
Taip nežėrėjo niekados.
Bet vis labiau dainelė tilo,
Pabūgus rūpesčių, žmogaus,
Ir su aušra drauge pakilo
Takeliais žydrojo dangaus.
Erdvių gilybėn ji paniro
Tarytum laimė prarasta,
O man nulinko, man nusviro
Kančių sukaustyta kakta.

Ne kartą tekdavo pas jį užei
ti dėl to paties jaunimo. Pame
nu Meno mokyklos studentus,
jau gerai paaugusius. Tai buvo
čiurlioniečiai — to vardo ateiti
ninkų kuopelė, veikusi slapta.
Ji turėjo, berods, 12 narių. Iš
tos kuopelės išaugo Kazys Var
nelis, rodos, Telesforas Valius
ir eilė kitų, neatsiradusių šia
pus vandenyno. Žitkus buvo jų
globėjas, o kalbėtojus jis pasi
kviesdavo įvairius. Visus ir pa
vaišindavo vaisiais ir saldai
niais. Vienu metu jis yra buvęs
visos draudžiamos Moksleivių
ateitininkų sąjungos dvasios
vadu.

Dabar kas vakarą žvaigždėtą
Budžiu ir laukiu tos dienos,
Kai dainą, prieblandoj girdėtą,
Dangus man vėl padovanos.

Kapočius pasitraukė į tremtį,
o jis liko. Felis pasigesdavo Ka
zio. Dažnai pasakodamas pri
durdavo:

Bitutė netyčia pajudina žiedą,
Giesmė piemenėlio pro lanką atrieda,
Bet veltui: numurę negirdi, nebumda!

— Žitkus paliudytų; Žitkus
paryškintų...

Pilies pasaka

Spinduliuos tolimųjų vaikystės dienų
Tavo liūdnąjį veidą mačiau
Ir tada iš žvaigždėtų dangaus rašmenų
Neramiam ilgesy išskaičiau
Amžių vieškeliuos tavo priklydusį mitą:
— Tanita! Tanita! Tanita! —

Kapočius baigė tremtyje de
legato pareigas, o Žitkus buvo
paskirtas vienintelės kunigų se
minarijos rektoriumi Kaune, be
rods, po kun. Alf. Lapės. Išbuvo
apie 10 metų ir “nesusipyko”
su Rugienium, “neužgavo” nei
popiežiaus. Pastarasis jį, jau
vėliau, pakėlė pilnu romėnišku
prelatu, o pirmasis nesipriešino,
kai valstybinė leidykla sugalvo
jo išleisti jo “Lyriką”. Būdamas
taurus, atlaidus, pakantrus ki
tiems, jis nebuvo linkęs “susi
pykti” ir su savo sąžine.

AMALIŲ KAPINAITĖS

Suklypus tvora supa mažą kalnelį,
Kur eglės ir tuopos neliaudamos šlama;
Čia priglaudė kapas suvargusią mamą,
Ten jauną mergelę vr žilą senelį.
Išmėtyti kryžiai sargyboje budi,
Ant jų rūpestėliais šventieji sustojo;
Tarytum juos skausmas čionai išvaitojo, —
Taip svyra jų galvos, taip akys jų liūdi!
Kokia čia ramybė! Aplinkui nė dvasios!
Tik kartais sučiauška zylelės nedrąsios.
Tik kartais girdėti, kaip vieškelis dunda.

SV. GRALIO PILIGRIMAS

Tolimoj šaly, Monsalvato kalne,
Tylūs rūmai kaip ašara žvilga.
Ten einu, ir lazda, kurią spaudžiu delne.
Man tik supas, lyg vėtroje smilga.
Nenurimsiu, kol šventojo Gralio taurės
Aš užburtoj pily nelaimėsiu.
Vargas man, jeigu akys atgal pažiūrės,
Ar širdis susigundys pavėsiu!

Kad sugrįžčiau su dieviško kraujo lašu.
Laukia mano žalioji gimtinė.
Ir todėl taip žvaliai savo naštą nešu,
Ir todėl taip alsuoja krūtinė!

Tolumoj jau regiu spindulių spinduliuos
Monsalvato viršūnę žvaigždėtą.
Būk pasveikintą mano klajonių keliuos
Tu, pilie, man dangaus pažadėtai

t
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PIRMENYBE
KULTŪRAI
(Atkelta iš 2 pusi.)
Amerikos lietuvių Bendruomenės
organai kaip tik dabar juos sku
botai pradėjo rengti demokratiš
ku būdu — per referendumą atsiklausdami kelių šimtų
mūsų
kultūrininkų nuomonės. Te pa
deda jiem Viešpats!...

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1975 m. vasario mėn. 8 d.
gus kraštutinumus.
Sakytum,
lyg' viduryje jau nieko nebebūtų
likę. Šiaurės poliuje — tik besą
lygiški kovotojai už Lietuvos iš
laisvinimą, o pietų poliuje —
vien gausūs bendradarbiautojai
su okupantu. Kai kurie mėnesiais
naktimis nebeužmiega, nes, esą,
net vaikam elementorių nebemo
kant parašyti be “okupanto pro
pagandos”'..
Tiesa greičiau bus ta, kad abie
jų polių donkichotiškai iškeltos
ar į rankas jiem įbruktos vėlia
vos yra išpūstos ir kone kiaurai
melagingos. Kraštutiniuose spar
nuose matom irzlius ■priekabiau
tojus, isteriškus rėkautojus, de
magogus ir gal vieną kitą provo
katorių. Skaičius jų nedidelis, ir
ne jie sudaro tautines bendruo
menės liemenį. Vidurys gi tebė
ra užpildytas žymiai ramesnių
tautiečių — besižvalgančių, nu
stebusių, nuliūdusių.
Žvelgiant dešinėn — Šūkių
šūkavimas, emocijų iparadai " juk
dar nėra kova; net ir kaip lie
žuvio sportas tatai ne per sun
kiausia veiklai Antrą vertus, da
bartinėm aplinkybėm laisvinti
Lietuvą (irgi figūratyviai
sa
kant) tiesioginės kavos būdu dar
nesimato perspektyvų, ir mum
iš užsienio ar ten viduj vėl grieb
tis kardo tikriausiai būtų per
daug žalinga.
1

Bet kas iš to, jeigu po kiek
vieno tokio referendumo,
skrydžio vasaros stovyklose
šiaip “kultūros kongreso”
skelbiamų skambių rezoliucijų ir
likdavo tik rezoliucijos, už savai
tės jau pamirštos, niekam nebe
įdomios, mirusios? Esu
labai
skeptiškas tokiem
tuščiavidu
riam barškalam ir dar kiauresniem planam. Daug įvairių pro
jektų ir pasiūlymų jau .buvo su
mąstyta ir garsiai išgiedota, o
nugrimzdavo į užmarštį.
De M. K. Čiurlionis (1875-1911)
Juros sonata: Allegro
Andante
Finale
šimtmečius svarstom visokių re-;
formų, ypač politinių, mandrokus sumanymus. Bet jei kokia
detalė ir buvo įvykdyta, tai būti
nai per vėlai, kai gyvenimas rei vien gerėjančiom (viltim), o ir nės kultūros kūrybai remti, jos sutikti, kad išeivijos visuomenė literatūros ir meno plotmėn, te sibėgus, iš apačių, kai plačiojoje
blogėjančiom perspektyvom.
vertybėm palaikyti gyvom ir mū-1
 dar apsčiai turi veikėjų su įgim gu ir ne visada tiesiogiai pabrė visuomenėje atsiras daugiau su
kalavo vėl kitokių reformų.
sų gyvenimą veiki ančiom. Taip, tais vadų ir tik Vadų pašauki- žiamu būdu.
sipratimo ir supratimo — vadi
O dažniausiai tegu ir geros va
Jei kas norėtų programos
geranoriškų smulkių,
mažyčių ■ mais, auksaburnių kalbėtojų, or- ' Gal tik nuotaika nebe ta. nasi, nebent tada, kai didžioji
lios reformininkai, jei tik drįsę
dešimtmečiam..
■pastangų kasmet šen ir ten te- ganizatorių
ir posėdžiautojų, Šiandien jau nebemanau, kad išeivijos dalis, ypač ta jaunesnio
išeiti su radikalesniais, maištin-1
besudygsta, bet visa tai neplatu, stambių talentų praktiškose ir mūsų aplinkos pasikeitimai
Kaip
aiškiai
tebematyti,
lietu

ir ji stačiai pareikalaus reformų ir
gesniais pasiūlymais, tai smogikų
sporadiška ir gal silpnėja. O ■pelningose profesijose, buvusių sielų perversmai galėtų įvykti pakeitimų, ir kai savo reikalavi
Gi žvelgiant kairėn ■— išsky
vių
tauta
ryžtingai
stengiasi
iš

iš publikos ir tūlos spaudos pus
mum reikia šio to daug stambes kariškių, gaisrininkų ar šaulių, staiga ar ateiti iš viršaus. Nežiū mus parems tvirtu tikėjimu ir ati rus senųjų Amerikos lietuvių ko
lapiuose būdavo taip užrėkiami likti, daugiau laisvių išrungti ir,
nio ir stipresnio, nes lauko aki kuriem tie mūsų
“kultūriniai rint kiek daug gero daro pavie tinkamai švariais finansiniais į- munistų saujelę, negi mes jau bū
apspiaudomi, ar net "okupanto nežiūrint stiprėjančio Maskolijos
račiai kaskart platėja naujom puoselėjimai”
nėra
pernelyg niai idealistai mecenatai, man našais. Vargu anksčiau. Ir todėl tum išugdę tiek daug maskvinių
spaudimo
—
vėl
siektis
savartalkininkais” apšaukiami, jog ši
svarbiom
užduotim
pagal
mo

brangūs,
nei
gal
suprantami,
ir nebeatrodo, kad mūsų kultūrinės reikia kantriai ruošti dirvą, nes kvislingų, ir kas galėtų sąžinin
pavidalo.
taip prismardinamoje atmosfero rankaus valstybinio
derninio
gyvenimo
reikalavimus.
kuriem
tikrai
nieko
kito
ir
nelie
 ■ kūrybos rėmimas nuolat galės tai reikštų beveik iš naujo per gai įrodyti jų išdavikišką bend
je bet kam galėdavo praeiti no “Laisvė taip greit nemiršta!”,
Pavyzdžiui,
visų
mūsų
degan

ka,
kaip
tik
“
politinė
veikla
”
.
' pakankamai reikšmingai remtis auklėti išeivijos protus ir širdis. radarbiavimą su tikruoju oku
Landsbergio
ras ir rizika dar ką nors sveikes- tariant Algirdo
čio dėmesio sukėlimas ir atitin
Vėl
šį
kartą
neplečiant
kitos
“
Penkių
stulpų
”
herojės
Albinos
jų labdarybe. Tokiom aplinky Dar toli ligi to, net ir labai pa pantu, t. y. maskoliais? Todėl
nio besiūlyti. Tokia bendroji mū
kamos finansinės bazės sutelki i skirtingos temos, būtų galima bėm kūrėjai dings anksčiau už spartinus mūsų vėžlių, žingsnius.
gal jau būtų nunokęs laikas liau
žodžiais.
Nemirti
sieksimės
ir
sų atmosfera, kiek ją pažįstu ir
mas:
tis . su tokiais muštardiniais šū
>dar pridėti kelis žodžius, kad ir labdarius.
jaučiu, stumia liūdesiu ir nevil- ■mes, išeiviai, bent tam tikra mū
Muštardiniai šūkavimai ir
— lietuviškai kolegijai Ame į šioje srityje tebetyvuliuoja rais
kavimais. Tiesa, kartais regim šį
tin nebe vieną iš vyresniųjų ir sų dalis. Tik tos dalies misija yra
Lygiai
stinga
pagrindo
tikėti,
prasta politika
rikoje su specialia paskirtimi — tai, tebekyla kone kasdien sun
tą gal ne visiem suprantamo,
ir
liks
dviguba
—
padėti
dvasiš

daug, gana daug dar patriotinės
studijuoti perėjimo problemas iš kėjančios spręsti problemos, re kad ko nors pasiektų viena tik
“
erzinančio” ar net “gąsdinan
kai
tautai
tėvynėje
ir
sau
čia
už

Prieš
kurį
laiką
berods
Bosto

jaunuomenės, ypač iš vadinamų
komunistinės santvarkos į libera formų būtinumai ir lygiai toks geroji valia ir politinių organiza no filosofai mūsų
čio”. Bet greičiau tai tik bandy
dabartinių
akademinių sluoksnių. Tad pir sieniuose. Nemanyčiau, kad tik
\ pats stebuklingų receptų ieškoji cijų vadovybėse, kai ji pasireiš linksmų kautynių sandūroj ne mai, naujoviški ar daug ginčyti
atviros! linę,
menybė gal būtų ne naujiem garsiai linksniuojamos
kia tik iš paskirų asmenų. Visur
— lietuvių mokslo
...... ir meno mas, “kaip išbristi iš pelkių”. ten dar netrūksta geros valios be sąmojo buvo paleidę apyvar ni žingsniai, neįprasti metodai
projektam ir planam, kuriuos i 'kovos ar dar dažniau tik tuščios1 . .
,.
vargais negalais išlaikytL,tauti
li; .4
-i Tie, kuriuos vią.kjrečia ir dar krės
(net ir pačius geriausius) tuojau [ retorikos prasme, kaip dabar te- Į Irtstiriitam,
.. vienišų vyrų ir moterų. Bet kaip ton du savotiškus krikštažodžius
bepraktikuojama.
J
—
teatro
sambūriam,
saldus
politįką^
iiųo
drugys,
iš
nės
prasmės turinčius šiaip taip
gimstančiom
naujom
partijom
pražudys šis mūsų sulaukinėjęs
-r
> 1 .
I
— televizijos ir radijo
progra tikrųjų prieš ajeis taip pat turi matom, jie vieni jau nieko sva aptarti — ‘‘tautininkų” ir ‘‘vals įmanomus saitus su tėvynės lie
lėks kartą atsiminti ir nuo-'
,
“veseliojimas”, bet pastangom ir
raus nebeįstengia, aplinkybių ir
...
• i •
mom,
eibės galvosūkių ir rūpesčių. Jei
tybininkų”. Girdi, pirmiesiem tuviais ir gimtuoju kraštu,. Ne
kantriam užsimojimui pirmiau dugniai suprasti, kaip tauta ilgą
— informacijos ir propagan kurie politikos yeiksniai nebevei-. bendrosios negalios supančioti, tautos gyvybė labiausiai rūpinti, jaugi tai turėtų būti pirmiausia
tokią atmosferą sugriauti, pakei laikmetį turi gyventi ir su savo
rutinoje pasikorę, tikriausiai pri
dos įstaigom,
kia kaip reikiant ar dar silpniau
jungiama su anųjų apkaltinimu
čiant ją sveikesnėm nuotaikom, j išeiviais sugyventi, kada ji nėra
stigę
drąsos revoliucijom ir ini o antrieji sielojasi valstybinės
— spaudai pagerinti, ypač pradės veikti, įaį reikės ir juos
už santvarką, kuri mūsų tautai
nepriklausomybės
principo
nepa-1
doresniais įpročiais, ne svaičio- ; laisva sau santvarką nustatyti ir
ciatyvos maištam. Argi nepaste
i reformuoti, kitų veiklos priemožeidžiamumu ir kova dėl jo, nors j- rusų komunistų žiauria prievar
jančio rėkavimo, bet protaujan ■ bendravimo būdus laisvai pasi-i kultūros žurnalam,
— kultūros rūmam ir lietu 1 nių ir metodų surasti. Kai taip bit, kaip pastaraisiais laikais jau tauta dėl to ir skradžiai žemėn ta buvo primesta, arba avansu
rinkti, kada ji vėl pateko į bu-■
čios inteligencijos pagrindu.
viškų kultūrinių vertybių saugo | vieną dieną neišvengiamai atsi- labai retas kas beišdrįsta prabil
j kone kiekvieną laikant labiau išvusias, gal žymiai pavojingesnes j
ti skrodžiančiai, drąsiau ir origi grimstų... Abi srovės krikštažoTiesa, visuomenė, ypač
jos
jimo archyvam,
j tiks, man rodos, reformų gairė
I davikais, negu broliais mūsų diedžius
nelabai
draugiškai
sutiko
didžiarusiško imperializmo rep-i
praktiniai veikėjai, mus
kitus
— dailės, muzikos, literatūros, turėtų krypti į konstruktyvias pa naliau? Visa užgožė bendrybės, ir atmetė, nė viena nepasimagi- ■ nų rūstybėje krikščioniškosios
les, negu 19-jame amžiuje, ir ka
spaudoje rašančius taip pat mėgs
kalbos, istorijos ir įvairių kitų lie stangas sukurti Lietuvių Rezis- Į seni trafaretai, bronzinimai ir
nus tokiom . etiketėm naudotis. meilės prasme?
da vis labiau aiškėja, jog savo
ta vadinti tuščiakalbiais —daug
tuvių kultūros studijų stambes | tencijos Tarybą — tik žymiai lakavimai. Net apie svarbių drau Nors, man rodos, pasiūlytos
egzistencijai išlaikyti ji vėl te
Deja, kaip minėjau, mes daž
ir gražiai plepančiais, tik
vis
niam veikalam paruošti ir išleis į platesnės apimties, negu lig šiol, gijų ar veiksnių konferencijas ir
puokštės buvo gana arti tiesos, nas dabar pasidarėm pikti, ir bi
gali naudotis vien taisiais aštriai
pasitarimus,
kai
nepasiekiama
“nieko nepasakančiais”, “kas da
ti.
ir daugiau pogrindžio pobūdžio
siais ir nepagrobiamais ginklais
nebe ■tik, aišku, kaip metaforos nega jau pridėti dar vieną metaforą:
ryti nenurodančiais”...
Leiskit
— visų tų vertybių vartojimą (nors žodis “pogrindis” kai kurio nuomonių vieningumo,
lėjo ir neprivalėjo būti matema pikti, kaip musės rudenį... Tai
j — savo dvasios ir doros, menų ir
trupučiuką pasipriešinti tokiem
tinkamai paskleisti lietuvių vi je mūsų spaudoje dabar jau nau- drįstam visuomenės konkrečiai ir
tinio
tikslumo.
! mokslo vertybių ugdymu. Vai■gali iš dalies džiuginti, kad esam
priekaištam, dažniausiai gi tik
suomenėje, ypač jaunuomenėje,
lojamas... juokų skyriui užvardin išsamiai painformuoti. Nebe vi
i singam mūsų “dviejų pasaulių”
nors šiek tiek gyvi, kadangi dar
sada
ir
spaudos
atstovai
į
tokias
demagogijai. Rašantieji irgi sun
— žymiai plačiau, negu ligi ti)
Norėčiau dar papildyti
šios
j susipratimui ir abipusiai paranetingint
kad ir iš tuščių Šovi
Šioji
taryba
turėtų
sutelkti
kai
kiai dirbą, skiria tam daug lai
šiol, paskleisti kitatautėse ir ki
srities kovų vieną motyvą. Per
■ mai vis labiau bus reikalinga
nių pasišaudyri tarpusavyje ..dėl
niui
publikai
pasidaro
nebeaišku,
ko, tyrinėja problemas,
patys
takalbėse plotmėse.
pastarąjį dešimtmetį vis garsiau
kurias dar tikrai gyvas politines
šalta, išmintinga, lanksti ir kintam tikrų principų. Bet vis dėlto
galvoja, išeities ieško, pasiūly
Jeigu tik tiek suminėti, štai .pasaulėžiūrines išeivių grupes, kam jos dar reikalingos...
■girdisi,
o ypač Amerikos lietuvių
j tanti taktika. Metas susirūpinti!
Visi
artėjant į vienos pasibaigian
mus iškelia, kartais net storas
jum, galit sakyti, romantiškas, ekonominius veiksnius ir ypač
Gal vienintelė viltis liks vėl spaudoje tiesiog ūžauja, susikris
ir pagaliau pasipriešinti iš visų
čios
epochos galą. Viskas keičia
knygas kuriuo svarbiu klausimu
bet visai konkretus receptas su kultūrinės veiklos draugijas, me tas senasis “demokratinis”
ke talizuojantį dvejopų šūkių ir įsi
jėgų, kad šios taktikos turinį,
parašo. Bet kas, jei dėl ką tik
labai aiškia programa — didžiulis nų ir mokslų sambūrius, kiek tik lias — lėtas, painus, drumzlinas. tikinimų poliarizacija — lietu si, ir su tuo jau netrukus įvyks
minėtos atmosferos jų žodžiai at kryptį ir jautrybę nepradėtų vi- planas dešimtmečiui ir dviem;
(Nukelta i 6 pusi.)
įmanoma nusitiesiančius
savo Palaipsniui, daugeliui takelių su- viškiau sakant, skrydis į priėšini sai išeivijai žalingai nustatinėti
simuša it žirniai į nesidomėjimo
Negi iš kur kitur ištrykš mū intymiais ryšiais į tautą tėvynėje.
rėksniai, demagogai ar provokasieną, jei mintys ir idėjos nuskęs
sų galybė? Juk tik čia mūsų išli Niekados daugiau
nebeturėtų
■ toriai iš ekstremistinių sparnų.
ta balos tyloje?
kimo ir prasmingo veikimo pa pasikartoti, kaip prieš dešimtme
Jum ir man šį kartą, be abe
Naivu išputoti fantastiškiau
matas — dvasinių pradmenų cė- | tį,
Ųį, primetimas
pi 1 muilu išeivijai SVdlUd'U)
svarbaus
jo, labiau rūpi išeivijos pozicija.
sius planus arba, kaip daro ne
mantas,
plienas ir gal kai kada kultūrinio - dvasinio pobūdžio
Dabar mes nebe vargšai pra
vienas iš mūsų “politikų”, savo
rekomendacijų —'■ neišmąstytų,
eities išeiviai anglių kasyklose, marmuras.
emocijas paversti principais ir su
nei ant svyruojančios žemės be Reformos pradėtinos, tur būt, j netikslių ir nevykusių, — prida- ■
jais triukšmauti skersai išilgai į
nuo visuomenės, nuo apačios
riusių daug žalos išeivių ir tau
namiai pokariniai
pabėgėliai.
per visą išeivijos lomą, — jeigu!
tos
santykių pynėje. Tokios tai
Be abejo, daugeliui gal ir ne
tokie planuotojai ir kovotojai de Šiandien lengvai šimtus tūkstan
UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
čių sudedam koplyčiom, milijo smagu klausytis per dažnų And- syklės neturėjo būti skelbiamos
monstruoja tik aklumą akivaiz
— 6metų su $1,000, minimum.
nus parapijom, dar daugiau mi romachos aimanų, kad esam iš be deramo išdiskutavimo ir kon
džiausiai ręalybei. O aplinkos ir
7*/2% — 4 metų su $1,000, minimum.
sultacijos
su
išeivijos
kultūros
lijonų savo nuosavybėm,
pra sisėmė, užlūžę, pasimetę ar pa
6%% —30 mėn. su $1,000, minimum.
pasaulio realybė aiškiai byloja, ji
klydę, regintys graudų slinkimą sambūriais ir diskretišku būdu
mogom
ar
prabangiai
aprangai.
6>/2% — • metų su $1,000, minimum.
labai konkreti, ji tiesiogiai turė
su patriotiniais Lietuvos kultūri
SAVINGS INSURED UP TO $40.000 BY F.S.L.I.C.
ti} veikti išvadų turinį ir mūsų Sakoma, kad ir tuo būdu atlie žemyn. Bet argi šios aimanos ninkais. Tik tokiais keliais išryš
perdėtos: negi sėkmingai kyjam
kamas
tam
tikras
patarnavimas
užsimojimų kryptį.
VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI, PRADĖJUS NAUJĄ
kultūrai. Gal būt,---- ir apla- aukštyn, negi visa aplink mus kintume sveikos politikos ir rim
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal
Maskolinis mūsų šalies užgrobi I mai tuo nenoriu pasakyti, jog vien tik gerėja? Jeigu tiesa, ką tos rėžištėhbi jos liniją, teigiamą
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos, sąskaiton {dė
mas ir tautos pajungimas trun !.toks tautinių išteklių išbarsty- akiračiuose atvirom akim regim išeiviam ir pavergtai tautai, o ne
jus atitinkamą sumą.
ka jau su viršum 30 metų. Lie ■ mas būtų tik blogas ar visiškai ir apyblaivės galvos dar šiek tiek naivias “tautinės drausmės tai-i
PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEK
tuvių tauta (nė nekalbant apie ; bergždžias. Tačiau nepozityvu ir supranta, tai, rodos, mūsų re sykles”, kurias vėliau piktnaudoVIENAME SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.
išeiviją) negalės perblokšti So i net žalinga tai, kad tarp tų iš- akcija turėtų būti ko priešingiau jo ir tebepiktnaudoja kiekvienas,
vietų Rusijos nei per tiesioginę i tekini naudojimo nebėra sveikos sia: ne užsiglostymas, migdyma- kaip kam ant seilės užeina.
'konfrontaciją, nei užuolankom. pusiausvyros.
sis ir apsigaudinėjimas, bet žadi
Tuos ir panašius klausimus
Tam būtų reikalingas labai radi
Argi dar nematyti, kad šių nimas pastangų pasikeitimam, įvairiom formom ir dingstim esu
kalus sovietinės imperijos suiri : kitur sunaudojamų didžiulių pagerinimam, perversmam!
kėlęs tuoj pO karo, o ir vėliau
mas iš vidaus ar suardymas iš i medžiaginių lobių apimtis yra
Žinoma, vargas pirmiausia su “šaukiau aš tautą” (anot Braz
šalies. Bet jei šiuo metu nusi šimteriopai didesnė, negu trupi politikais, su jų nerimu ir veik džionio) keliuose tekančio laiko
stovint! didžiųjų pajėgų tarptau nių likučiai tariamajai kovai už baime pasijusti lyg pasalintiem kronikų rinkiniuose, ypač “Lau
tinė konfigūracija žymiai ir es ; Lietuvos išlaisvinimą, nors tuo nuo lietuviškos scenos ir nuo mių juostoje”, “Versmėse ir ver
1447 S. 4»th COURT, CICERO, ILL. 60650
PHONE 656-6330
miškai per gerą laiko gabalą ne 5 šūkiu ne vienas vis’ garsiai tebe- rampos šviesų, tartum jų vaid petuose”, “Dialoge su lietuviais”,
Joseph F. Gribauskas, Vedėjas
sikeis, Baltijos tautų užgrobimas t grojam spaudoje ir iš tribūnų? mens
:
neįvertinant, lyg nebesiklau- kaip ir dabar naujausioje trijų
OFFICE HOUR8
gali dar ilgai trukti. Jei trumpiau, O kol nebuvo sutvirtėjusio Lie- sant jų nuolatinio gyrimosi, kiek dalių “Paguodoje”, kur šios, ta
Daily 9:00 to 6:00: Monday 9:00 te 8:00
tuo geriau ir visa lengviau. Bet I tuvių Fondo nuošimčių, tai ne jie daug ir norėjo, ir darė, ir vis riant, amžinos mūsų
kultūros
Batu rday 9:00 to 1:00; Wed. and Sunday Cloa«d
rimtas planavimas turi remtis ne kas daugiau nubirdavo ir tauri- dėlto padare... Tenka be ginčo problemos yrą labiau perkeltos
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Chicagos Picasso
Spalvingoji skulptūros genezė
JUOZAS PRUNSKIS

| šiaurę nuo Madrido būdingas Ispanijos vaizdas — Alcanlz miestukas su pilimi.

Laiškai iš Ispanijos

Išvyka į šiaurę nuo Madrido
I

Madridas yra geras centras ap
sistoti, apsidairyti ir toliau ke
liauti. Vienų rudens dieną du lie
tuviai ir vienas ispanas automo
biliu išvažiavom į šiaurės Ispa
niją. Algiui Sauliui tai buvo nuo
bodus raistas, tiek kartų matytas,
važiuojant ten darbo reikalais.
Man gi už kiekvieno kalno buvo
pilis ir istoriniai paminklai, apie
kurtuos buvo vien girdėta ar skai
tyta. Mūsų kelionės maršrutas —
gera proga susipažinti su dviem
svarbiom vietovėm: Soria ir Nu
ritančia. Soria yra senas Castilijos
iiniėstaš, kuriame dar yra užsilikę
romėniškų paminklų ir gotiškų
Vienuolynų. Bet man Soria buvo
svarbi,, nes
ten ilgus
metus
moky---------------„-------------,
tojavo mano mėgiamas ispanų poetas Antonio Machado. Ten jis ir
apverkė gražiais 'posmais savo jau
nos žmonos mirtį. Ten jis iš mei
lės keikė Ispaniją, norėdamas pa
kelti ją iš miego. Ten jis parašė
savo gyvą poeziją ir numetė nuo
■jos tą seną ir retorišką rūbą, ati
darė jai naujus kelius, duodamas
pradžią antram ispanų literatūros
“aukso amžiui”, kuris tuoj pat
buvo papildytas tokiais vardais:
Garcia Lorca, Alberti, Alexandre,
Cetnuda, Juan Ramčn Jimėne?
ir daug kitų. Tai buvo tikrai ant
rasis ispanų renesansas.

STASYS GOŠTAUTAS

Pablo Picasso buvo vienas iš skulptūras Chicagai — didžiules,
talentingiausių menininkų. Ta masyvias metalo galvas, kokių I
pytojas, skulptorius, mėgino ir jokioje kitoje skulptūroje nebuvo'
rašyti, bet su nedideliu pasiseki tekę matyti. Elegantiškas centri
mu.
nis gabalas, kuriame buvo kak
Picasso buvo toli nuo religijos, ta, akys, nosis, burna ir smakras,
tačiau kai jo draugas Max Jacob, buvo sujungtas eile virbalų su
poetas, dailininkas ir kritikas, žy dviem stambiom tamstom plokš
dų kilmės, apsisprendė tapti ka tumom, kurios lyg priminė stam
taliku, Picasso buvo jo krikšto tė bius plaukų kuokštus. Tarp jų
vas ir naujajam katalikui pado buvo atviras tarpas, sudaryda
vanojo dailiai įrištą religinį - mas įspūdį galvos, esančios tuš
asketinį veikalą Kristaus sekimą, čioje erdvėje. Tas tarpas darė
įrašydamas: “Mano broliui Kip iliuziją — lyg matytumei galvą
rijonui Max Jacob, krikštui prisi kitoje galvoje.
minti, ketvirtadienį, 1915 m. va
— Aš paklausiau, — pasako
sario 18 d. Pablo”.
ja Penrose, — ar Picasso turėjo
Picasso yra nupiešęs ir Nukry mintyje Chicagą, kai jis sukūrė
žiavimą, tik jau tuo savuoju pi- šią nelauktą mįslingą skulptūrą.
kasiškuoju stiliumi.
Jo atsakymas padrąsino siųsti te
Mums šį dailininką dažnai legramą mano draugams, ir po keprimena centrinėje Chicagos letos savaičių penkių architektų
aikštėje, prie miesto rotušės sto delegacija atvyko į Cannes,
vinti jo suprojektuota skulptūra. Prancūziją, kur tuo metu gyveŠis kūrinys turi savo istoriją, ku no Picasso.
rią nupasakoja artimai Picasso
Tačiau tuo metu Picasso nepažinęs R. Penrose savo knygoje buvo nusiteikęs nieko priimti,
“Picasso. His Life and Work”.
nepaisant kaip svarbiais reikalais
Grupė Chicagos architektų kas atvyktų. Delegacija savaitę
1963 m. pavasarį kreipėsi į tą kantriai laukė, vis tiek sebuvo
Penrose, kad jis padėtų prieiti priimta, ir su liūdesiu, bet ne
prie Picasso ir išprašytų paruoš praradęs pagarbos menininkui,
ti modelį skulptūros, kuri būtų sugrįžo namo. Pasiliko tik vie
gigantiškai padidinta ir pastaty nas — Wil'liam Hartmann.
ta prie tada kuriamo vadinamo
Picasso dažnai nepriimda
Civilinio centro, Chicagos šir vo lankytojų, kad netrukdytų
jam darbo. Tačiau būdavo ir to
dyje.
Architektai pagamino stambų kių dienų, kad jis būdavo pagau
modelį vietos, kur turėjo būti pa tas nusiminimo, savęs kritikavi
statyta skulptūra, padarė aplinki mo, kas jj nublokšdavo visiškon
nių pastatų nuotraukas ir įteikė desperacijon ir tada jis nieko ne
Penrosei nugabenti pas Picasso.
norėjo matyti.
Picasso sprendimai nemažai
Kai po kelių dienų Penrose su
priklausydavo nuo jo nuotaikos. Hartmannu vėl sugrįžo pas Pi
Laimei, jis susidomėjo projektu casso, atmosfera buvo iš pagrin
ir atvykusiai delegacijai pasakė, dų pasikeitusi. Jie buvo priimti
jog jaučiasi pagerbtas, kad du dailininko studijoj ir greit paaiš
miestai, garsūs savo gangsteriais: kėjo, kad paruoštas maketas —
Chicaga ir Marseille yra pirmie busimasis paminklas Chicagai.
ji, kurie pas jį užsako monumen Tačiau vis dar nebuvo nieko tik
talius paminklus.
ro. Picasso sakė, kad jis dar gali
Praslinko pusmetis ir Picasso pakeisti, ir pareikalavo neriboto
nieko nepadarė. Jau pats Penro laiko jam apsvarstyti, ką jis yra
se ėmė abejoti, ar kas išeis, nes padaręs. Picasso suprato, kad, tą 1
jis ir Marseillės miestui nieko skulptūrą padarius 50 pėdų aukš- i
naujo nesukūrė, siūlydamas tik tumo, susidarys problemų, jų tar- i
vieną savo ankstybesnį kūrinį. pe ir vėjo spaudimas, ką jau turės
Tačiau Picasso žmona pranešė, inžinieriai išspręsti.
kad Chicagos jis neužmiršo.
Praėjo dar metai. Sudarytas
Kitą pavasarį Penrose vėl nu modelis liko apkrautas naujais
vyko pas Picasso. Apsidžiaugė, tapybos darbais, ir atrodė, kad jis
atradęs
dvi
beveik panašias jau niekada neišvys dienos švie-

ly, suradom vienintelį “Hostal”,
kuriame pavalgę karališkus pietus
ir išgėrę gero vyno, išvažiavom to
mai niūrūs, šimtmetiniai, apleisti liau. Algis keliavo dar toliau į
savo gyventojų, nors namų akme šiaurę. Aš įsėdau į traukinį ir nuninės sienos dar ilgai ten pasiliks, važiavau į Zaragozą, romėnų laiiMilžiniškos katedros su užkaltais kais vadinamą Cesar Augusta. Bet
langais ir tuščia varpine liudija vietinių gyventojų tarmėj šimtįpraėjusį karštą tikėjimą ir su- mečių bėgyje tie du lotyniški žoakmenėjiusią didenybę. Nenoro- džiai virto vienu — Zargoza.
mis prisiminė Maironio “Trakų Miestas yra vienas iš svarbiausių
pilies” posmai. Vis dėlto buvo ver- istorinės Ispanijos karalysčių —
ta nuklysti, kad rastume toj šal- Aragono sostinė, Don Fernando,
toj akmenų dykumoj, 8 tūkstan- EI Catolico tėvynė. Jo vestuvės
čių pėdų aukštyje vieną juodukų su Isabel, La Catolica sujungė višeimą iš Georgijos. Jie čia buvo są Ispaniją į vieną didelę karaįsitaisę geriausiam miesto name,' lystę. Tai buvo pradžia vėlesnės
priklausančiam, tur būt, kokiam ispanų hegemonijos visoj Europoj
kunigaikščiui, su didižiausiu her- XVI šimtmetyje. Šitame krašte,
bu prie senų vartų didumo durų.' už 100 kilometrų į pietryčius, di
~ buvo menininkų šeima, užkly- delėje kelių sankryžoj, tarp CataTai
dus čia nežinia kodėl ir pasilikusi lunos ir Castilijos, yra svarbi pa
gyventi toj nepaprastoj gamtoj. Jų laite su išlikusiu miesčiuku, paSkulptūros ir grafikos darbai buvo vadintu arabišku vardu Alcaniz
išstatyti pardavimui, bet mes ne- (grynai arabiškai būtų Alvanitt).
buvome pasiruošę pirkti. Nenore, kur 1500 metais gimė Pedro Ruiz
jom nė klausti, kodėl jie čia ir ką de Moras, lietuviškai Petras Roiveikia, nes romantiška paslaptis žijus, buvęs Žygimanto Augusto
atrodė įdomiau negu kokia banali teisinis patarėjas ir autorius dau
realybė, kurią jie mums būtų iš gybės eilėraščių, aprašančių Bar
dėstę.
borą Radvilaitę, Žemaičius, Vil
Galop atradom Numanciją.
nių,
Radvilas ir Petkūnus. Bet ta!
Nebuvo ten ko per daug ir atras
per
daug
svarbi tema, ir apie Alti, nes iš senosios iberų tvirtovės
caniz
paliksim
kitam kartui.
belikę vien griaučiai, ir niekas
negalėtų patikėti, kad' šitame ke
Pasivaikščioti tam mieste, pa
turi ų hektarų plote tūkstančiai
matyti tas gatves, kuriose poetas
vietinių gyventojų kadaise mirė,
vaikščiojo, buvo lyg atnaujinimas
bekovodami prieš romėnų legio
to takelio, kuris praminamas tik
nus. Apie šį žemės plotą daug le
vaikščiojant
(“EI camino se
gendų yra sukurta nuo to tragiš
hace ai andar”). Užsukom miesto
ko momento, kai visi miesto gy
knygų parduotuvėn — tai atrodė
ventojai nutarė verčiau mirti iki
daugiau kokio Ispanijos miestelio
■paskutinio vaiko, negu pasiduoti
intelektualinis centras, bet ne
romėnų valdžiai. Tai istorinis fak
Sūrios. Pakalbėjus s u savininku,
tas ir pavyzdys, kokių ir mūsų
nįapri visa to miesto iliuzija pra
noko. Knygyno savininkas buvo tautos istorijoj netrūksta. Niūrus
buvo vaizdas apeinant apkasus,
viską išmanantis vargšas, nuver
kur ir laimėtojų ir nugalėtojų
gęs kalnus, daugiau panašius į
kaulai susimaišę drauge supuvo.
kupstus, patenkintas savimi ir sa
Tolimas Moncayo kalnas, žydras
CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ
vo mažo pasaulio role, milžinas
dangus ir milžiniškas vaizdas,
$1,000 įdėtas vieniems metams duos • ' • • • • 6-5%
tąrp liliputų, vienakis aklų šaly,
apimantis visą apylinkę, sukuria
revoliucionierius už kavos puodu$5,000 įdėti 4 metams duos .»•«••• • 7.5%
kb. Ir veltui aš ieškojau paties tam buvusiam miestui nepapras $5,000 įdėti 6 metams duos -•••••• • 7.75%
tai didingą aplinką. Tikrai buvo
poeto jo mieste. Poetas rašė mies
verta dėl to žemės gabalo mirti.
Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
tą, kuriame niekas negyvena,
Gal todėl ir pradedi suprasti, kad
vaikščiojo keliais, kuriais niekas
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fede
nėra nugalėtojų, nei nugalėjusių,
LENDER
nedrįsta eiti, ir nesuprastas iške
ralinės Valdžios Apdraudą F. S< L. I. C.
bet
vien
tik
paprastas
žmogus,
su
liavo ieškoti Ispanijos svetur. Aš
arklu braukiantis žemę, kad ne vi
nesu poetas, tad' gal negalėjau ir
sada nugalėtojai pasivadina savo
suprasti, ką matė Machado tose
vardu miestus ir gatves; ne visa
apylinkėse, laukuose, takeliuose,
namų balkonuose, ką jis aprašė da 'pasistato paminklus, kuriuos
savo eilėse, kurias dabar kartoja ■paskui nugriaus kiti galiūnai.
du kontinentai originalia ir ver Kartais žmogaus valia pasistato
timų kalba. Keletas jo eilėraščių sau paminklą, kalbantį apie kar
žygiškai nugalėtus žmones, ku
yra išversta ir į lietuvių kalbą.
riems nieks nepadėjo jokio mar
Palikę Soriją, klaidžiodami muro lentelės.
nuvykom į Numanciją. Viską ži
Niūriai nusiteikę, sėdom į manantis ispanas mus nuklaidino , šiną ir išvažiavom papietauti. Kuo
Šunkeliais į numirusius miesčiu- toliau nuo Madrido, tuo Ispanijos
kus, kur bažnyčia užimta bent žmonės darėsi nuoširdesni, arčiau
pusę viso akmeninio miesto. Gat- žemės, vaišingumo ir žmonišku6245 south vvestern avenue 476’
vės siauros, tuščios, šaltos; na- ma Sustoję vienos gatvės mieste-

Philomena sako
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS
NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR
TINKAMESNIAM GYVENIMUI
KNYGUČIŲ 5.25%

CHICAGO

savings and loan association

Pablo Picasso skulptūra Chicagos miesto centre

sos. Hartmannas vėl
atvyko j susidarė aiškaus įspūdžio,
1965 metais. Jis su Penrose buvo bus toliau. Dvi dienas iš eilės
šiltai Picasso priimti, bet jie ne-'
(Nukelta | 7 psl i

KAIP

PATOGU!

Užsisakykite šias plokšteles paštu.
$6.00 .........
□
1. KALNUOS DAINUOJA — Baltija II .............. .....
$6.00 ............ . □
2. SU ŠOKIU IR DAINA — Neo-Lit. .......... /..........
$6.00 ......... □
3. GROJAME JUMS — Neo-Lit................................
4. GAUDŽIA TRIMITAI — maršai . ......... ..... ..........
$5.00 ............ □
$6.00 ......... . □
5. DAINOS — Kun. V. Gorinąs ...............................
6. ŽIRGINĖLIAI I ir II vaikams po ......... ................
$5.00 ........
□
Pažymėkite pageidaujamas plokšteles lr siųskite:
GIFTS INTERNATIONAL, 2501 W. 7Lst SL, Chicago, IU. 60029
Plokčtelės su sąskaita bus tuojau Jums pasiųstos.

GERA ŽINIA
siunčiant i e m $
DOVANAS giminėms Lietuvoje ir USSR

Abišaliu susitarimu su

VNIEŠPOSYLTORGU Maskvoje,
vienintelė oficiali atstovybė Jung. Valstybėse

PODAROGIFTS INC.
skelbia, kad žymiai atpiginami
PREFERENCEHIAI RUBLIŲ CERTIFIKATAI.
IR VISAS KITAS DOVANAS
Taip pat primename mūsų klijentams, jog dabar laikas užsakyti auto
mobilius, norint, kad būtą tenai gauti pavakaryje.

e

Perlaidų sumos neribotos.

Gaunami šie modeliai:
• ŽIGULI VAZ 2101
• ŽIGULI VAZ 2102 — Station Wagon
• ŽIGULI VAZ 2103 — Naujas Modelis ■
• MOSKVIC 408 - IE
• MOSKVIC 412 - IE
• MOSKVIC — Station Wagon 426, 427
• ZAPOROŽEC ZAZ - 968

4

Taip pat MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS SKALBIAMAS MAŠINAS, TE
LEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MAŠINAS, BALDUS,
drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir maisto produk
tus.
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti ■
DOVANINIUS CERTIFIKATUS per VNIEŠPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir L t
PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti

persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEŠPOSYLTORGU.

Klientų patogumui užsakymus priima šios su mumis
bendradarbiaujančios firmos:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut SL, Philadelphia, Pa. 19108
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

■

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.

Į

N. Y. 10001 — TEL.: (212) 685-4537
Atidaryta kasdien iki 5 vaL, išskyrus sekmadienius.
□iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Pirmenybė kultūrai

įgaus darbu, bet ir kelia jo jėgą,
teigia gyvenimą”.

Norom nenorom

(Atkelta iš 4 pusi.)
radikalus išeivijos generacijų .pa
sikeitimas.
Ką jis atneš, dar per sunku
atspėti. Bet viena yra tikra, nes
bus būtina, kad nors ir klaidžio
dami, turėsim ieškotis ir rasti ki
tų kelių, gal labiau grumslotų, ir
siektis tegu lėčiau veikiančių, bet
ipajėgesnių — ne vien emocinių,
o labiau dvasinių ir intelektuali
nių — vitaminų tautus laisvės ir
valstybinės
nepriklausomybės
idealui siekti.
Šioje ilgesnėje ateities kelionė
je, be abejo, neniekinsim, nesmerksim ir atitekamos išeivių
politinės veiklos, tam tikrose sri
tyse labai reikalingos akcijos, ku
ri karštai nori, nors objektyviai
ir negali pasiekti savo tikslų. Pa
vyzdžiui, musų išeivija negali iš
laisvinti maskolių pavergtos tau
tos tėvynėje ir sukurti jai nepri
klausomą valstybę (tuščia ir ne
reali retorika būtų save klaidin
ti tokiom programom).
Tik
tauta savo žemėje, visom aplin
kybėm nunokus, šitokį tikslą te
gali pasiekti ir, išeivių talkinin
kaujama, tą užmojį 'kiek leng
viau įvykdyti.
Bet kiekviena tokia politika,
kuri lietuviškoje sferoje
blogą
padėtį dar daugiau blogina, yra
neabejotinai prasta .politika. To
kios mūsų vis neiškoreguotos (po
litikos padarinys yra, pavyzdžiui,
išeivijos santykiavimo su tauta
tėvynėje sukeltoji anarchija. Rei
kia stebėtis, kaip tiek ilgai šios
negatyvios .politikos žala muni
patiem nebuvo ištaisyta, net jo
kių energingų žingsnių ta kryp
timi nesistengta daryti. Toks be
jėgiškumas ir stagnacija
dar
daugiau griauna mūsų pačių griu
vėsių likučius.
Kad mūsų kaulai nevartotų
nelaisvėje!

Ar nebebūtų vilties? Yra, ir jos
žiežirbos dar daug kur žėruoja.
Nors maskolinio priešo jėgos
ir grėsmė šiuo tarpu
tebėra
triuškinančiai didelės ir pavojin
gos, tačiau ir lietuvių tautinis,
dvasinis ir kultūrinis potencialas
tėvynėje šiuo laikotarpiu irgi te
bėra kiekybiškai gausus, koky
biškai ne silpnas, patriotiškai
gal vienas iš sąmoningiausių ko
ne visoje mum žinomoje lietu
viškų genčių istorijoje. Be to, ne
pamirština, kad tik nedidelė dalis
tikrojo tautos pajėgumo šian
dien tegali iškilti dienos švieson
ir ipasireikšti, nes totalistinė,
kompartijos surakinta santvarka,
kaip žinoma, visaip favorizuoja
tik režimui pataikaujančios ar
labai lojalios mažumos mokslo ir
menų talentus. Daugelis kitų nu
tildyti, užslėgti, nušalinti.
Deja, užsienio pločiuose lietu
viai neišvengiamai skystėja, ir
kaip visos varnos ant tvorų kar
kia: vis skystės. Laimei dar yra li
kę šiek tiek senojo kapitalo ir
dar pusėtinai .vyksta augimas
naujų gabių meno kūrėjų, ypač
gausiai aukštų kvalifikacijų pro
fesionalų ir tiek mokslininkų įvairių šalių universitetuose, kiek
dar niekada nebūta mūsų išei
vijos praeityje. Nesunku nujaus
ti, kad jau artimoje ateityje tai
bus mūsų didžiausia, gal ne kie
kybinė, bet kokybinė jėga, — ži
noma, jeigu tik nenulus nuo
tautinės kultūros kamieno. O be
jo — tikrai nuluš, kaip lūždavo
anksčiau, ir dings svetimuose ka
tiluose.
Padėtis akivaizdi, ir išvados
pačios atskrieja. Argi mūsų tau
tinė bendruomenė, kaip dažnai
atsitinka išeiviam, leisis nusi
skandinti menkaverčių žaidimų
trivialybėse ir pati susigrauš sa
vo gyvybės syvus? Bet įsidėmėkim, kol ne vėlu. Jei mes tik į
tuščių ambicijų, suvytusių iliuzi
jų ir asmeninių neapykantų kiau
tą susitrauksim, jei padorumą ir
viską užmiršę apjaksim paranoi
kų fanatizmuose, jei mūsų visuo
menė siekimų visumos nebesu
pras, o šviesuomenė nesugebės
pozityviai stovėti naujų sąjūdžių
u modernių užmojų priešaky, ne-

Ką reiškia tas “giliai pilieti
nė”, sunku pasakyti. Galima tik
nuvokti, jog A. Petrulio skonin
gai nutapytos puokštės didina ko
lūkiečių darbo našumą. Ar tai
ne avangardinė mintis?!
Pr. V.

Samprotavimai apie mūsų
dailę

M. K. Čiurlionio ansamblio mišrusis choras dainuoja Cheagoje.

Nuotrauka A. Gulbinsko

Čiurlioniečių koncertas Chicagoje
VLADAS JAKUBENAS

Clevelande
reziduojančiam
čiurlioniečių ansambliui sukan
ka 35 metai veiklos. Malonu pa
žymėti, kad ansamblis dar tebė
ra geros formos. Taip pat džiu
gu, kad, nepaisant pakartotinų
žinių apie jo vadovo pasitrauki
mą, ansamblio vadovas Alfonsas
Mikulskis vis tebevadovauja čiurlioriiečiams. Ansamblis vasario 2
d., koncertavo Marijos aukštes
niosios mokyklos salėje, Chicago
je, pakviestas Čia Religinės šalpos
rėmėjų.
Visi mes “naujieji” ateiviai
riebejaunėjame; vėlesnis amžius
uždeda savo atnspaudą. Čiurlio
nio ansamblis irgi ne visai toks,
kokį jį girdėdavom kadaise: kai
kas išnyko, kai kas naujai atsi
rado; rezultatas tačiau vis vien
pajėgus. Gal nesijaučia to gaiva
lingumo, kuris patraukdavo tiek
vokiečius, tiek sąjungininkų ka
riuomenės atstovus Vakarų Vo
kietijoje ir įkvėpdavo pasiryžimo
tremtiniams. Užtat atsirado at
likime daugiau įsigilinimo, rafi
nuotumo, programos įvairumo ir
turiningumo.
šį kartą pirmoje dalyje buvo
ypač įdomių, rimtų kūrinių, kaip
M. K. Čiurlionio asketiškai niū
rus “Sanctus”, nelengvas ir retai
girdimas,. Gražaus kompozicinio
darbo rodė-nuotaikinga a. a. J.
Strolios išplėsta- liaudies daina
“Linelius roviau”^ taip pat gy
vas, nelengvas kūrinėlis — J.
Gruodžio “Žvejai”.
Choras pasižymi rūpestingu
niuansavimu, gryna intonacija,
puikia dikcija, gausiu,
kartais
vos girdimu “pianissimo”; yra
gražios balsinės medžiagos.
Solo kanklėmis skambino Da
nutė Bankaitytė A Mikulskio
‘'Lietuvišką rapsodija Nr. 2”. Te
ko stebėtis omamentiškai vir
tuoziniais bei harmoniškais to
instrumento galimumais po tik
rai gabios muzikės pirštais.

bepajėgs ar galiausiai pasibodės
šia kryptimi vadovauti
mūsų
tautinei bendruomenei, tai,kaip
kartą dėl tautos likimo rašė ma
no jaunystės bičiulis Jonas Ais
tis — “kartoju, mūsų kaulai vai
tos nelaisvėje”...
Štai kur glūdėtų ir tariamasis
mano “pesimizmas”. Tiksliau,
ne pesimizmas, o tik ryžtas 'vi
suomet atvirom akim žvelgti į
gyvenimo tikrovę — ir saldžiąją,
ir karčiąją. Bet aš dar niekada
nekapituliavau šiai raganiškai
mūsų juodo vidurnakčio šmėklai
ir (beveik su kūdikišku naivumu
tebetikiu, kad pirmų pirmiausia
tautinės kultūros kūryboje ir jos
buriančioje vizijoje dar kartą suoš mūsų dvasinių galių versmė
ir subanguos laisvės idealo ver
petai — mūsų stiprybės tyriau
sias Šaltinis ir vilties galva.
_ Los Angeles, 1974JX.3

Maloniai ir įdomiai skambėjo
vyrų choro grupė. Čia ypač reiš
kėsi skambūs balsai, aiški dikci
ja, kur kartais kiekvienas žodis
pasiekdavo klausytoją, ir įdomi
programa. Šalia A.
Mikulskio
“'Kad aš jojau per girelę”, domi
no ir J. Gruodžio “Šią naktelę
nemigau” ir VI. Jakubėno “Kai
aš jojau per beržyną” su skir
tinga kiekvieno dainos posmo
charakterizacija.
J.
Gaidelio
“Naktis prie Nemuno”, gražiai
niuansuota, suskambo kiek fantastiškai-impresionistiŠkai.

kiai išmokstamos ir ne per daug
skambios; didesnės
vokalinės
programos sudarymas reikalin
gas kruopštaus planavimo. Ru
denį būsiąs ruošiamas vien M.
K. Čiurlionio kūrinių koncertas.
Šios priežastys yra įtikinančios.
Bet tada ar nebūtų užtekę šį kon
certą paskirti vien tik paties an
samblio sukaktuvėms?
Skambiu “Namo” buvo atsisveikintina su entuziastinga sa
le. Programos priedų
nebuvo,
nes lauke laukė autobusas par
vežti jaukius svečius į Clevelandą rytdienos darbo dienai.
Ta (proga (pažymėtina, kad
čiutlionieČių tarpe jei ir buvo
vienas kitas pensininkas, tai an
samblio scenovaizdyje juos vis
dėlto nustelbę jaunesni ir jauni
veidai. Tai ypač džiugu, žvel
giant į čiurlioniėčių ateitį: turi
ma ne vien prityrusių veteranų,
bet ir mokama patraukti jauni
mą!

Antroje koncerto dalyje ketu
rios A. Mikulskio stilizuotos liau
dies dainos: aukštaičių, suvalkie
čių, klaipėdiečių ir dzūkų su kan
klių orkestro palyda nuskambė
jo .šviesiai, gyvai ir liaudiškai.
Tautiniai šakiai buvo lydimi
kanklių orkestro (su dviem “bo
siniais”, stačiai laikomais instru
mentais) ir unisonu dainuojan
čių gyvas šokių melodijas cho
ro grupių. Buvo tai tikrai žavin
ga kombinacija, malonesnė už
akordeoną, ar čiurlioniečių anks
čiau vartotas elektriškai sustip
rintas kankles. Gaila tik, kad to
kia kombinacija yra efektinga
kaip epizodas, ir vargu ar tiktų
platesnei choreografinei progra
mai.
MARŲUETTE PHOTO
Dviejų solo kanklių duetas: A.
SUPPLY
Mikulskio “Jaunystės žaidimas”,
REIKMENYS
FOTOGRAFAMS
atliktas Danutės Bankaitytės ir
IR MĖGĖJAMS
Lilės Sniečkutės, skambėjo blan
kiau, negu ankstyvesnis solo nu Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių firmų foto aparatus bei
meris.
reikmenis. Pasinaudokite pa
Paskutinė programos dalis: jų
togiu planu atidedant pasirink
mišrus choras su kanklių orkest tus reikmenis ypatingai progai.
ru ir solistais grąžino mus arčiau Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
prie ankstyvesnių čiurlioniečių aptarnavimas. Atidarą pirmad
laikų. Skambus, grynas choro ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL
Skambesys, paprastos A. Mikuls
3314 West 63rd Street
kio stilizuotų liaudies dairių har
Tel. PRospect 6-8998
monijos buvo malonios to ieš
OHcago, Illinois, 60628
kančiam ir ladkiaričiam klausy
tojui, bet suteikė mažiau įvairu
mo rimčiau nusiteikusiems. Įdo
mumą sudarė liaudies dainų jun z
gimas į ciklus - balades. Ypač
pavykus buvo “Rambyno” bala
dė, su senoviškų Mažosios Lie i
tuvos dainų tipo melodija. Čia E
ypač atkreipė dėmesį solistas Vla i
das Plečkaitis ypač malonaus
PASSBOOK
tembro, gražiai, natūraliai val
ACCOUNTS
domu balsu (bosas - baritonas?).
PER ANNUM
Ar tik neturime čia “pražuvusio”,
o gal dar nepražuvusio daininin
ko talento? “Vestuvių baladė”
— gerai sugalvota; tik visuma
kiek ištęsta, reikėtų paįvairinimo.

Norom nenorom reikia prisi
pažinti, jog išeivijoje dailė pama
Dažname dailės parodos atida
žu .pereina į moterų glėbį. Toks ryme svečią pasitinka šaltas, gaijau laikmetis. Dažniau ir dažniau 1 vus samčiu pilstomas gėralas. Kai
ne vyrai, o išmintingos, dailios kada pastiprintas keliais krūmi
ponios pasirodo parodose. Pama nės nuošimčiais, idant paveikslų
tai jų dvasios spalvyną. Įvairiau kontempliacija būtų gilesnė. Tuo
sias vizijas. Grakščias linijas. Po parodos šeimininkai rodo savo
tėpių žaismą. Kartais — labai į- vaišingumą. Ir juo labiau jie vaidomų pasąmoninį pasaulį.
šingesni, tuo gėrimėlis stipresnis.
Kartais — broliuk, tu mielas!
Suprantama .moderni moteris
turi žymiai daugiau laiko už pra
Samtis po samčio, ir žiūrėk —
ėjusių epochų motulę, kuri net ir dauguma publikos jau susimeta
šventomis dienomis negalėdavo į jaukius pažįstamų bei draugų
atsiplėšti nou varginančios namų būrelius. Visi 9u stiklais rankose
ruošos ir vaikų auginimo. Dabar šnekučiuoja apie viską, išskyrus
moteris didžiulę darbo dalį ati paveikslus. Dar vienas kitas lan
duoda namų aparatūrai, vaikų dus individas, prasiskverbdamas
auklėjimą — televizijai ar vyrui, pro įkaitusių šnekovų ratelius,
o pati bėga tobulintis į rinktines bando gėrėtis iškabinta daile. Vė
mokyklas.
liau ir tie nusiima.

Tose mokyklose surasime aibę
jaunų ir pagyvenusių ponių, uo
liai studijuojančių meną. Jos da
lyvauja parodose, net rengia savo
individualias, laimi prizus, gauna
baigimo diplomus. Prakalbintos,
labai išriioriingai Šneka apie este
tiką. Visuomet noriai kritikuoja
savo varžovių darbus.
Kas mėgsta meną, šitame dai
liosios lyties pakylėjime nesijau
čia vienišas. Čia gi išgirsi daug la
kių išsireiškimų: kūrybinė aistra,
dvasinė įtampa, vizijų erdvė, spal
vų ritmas, linijų melodija, jau
natviškas išradingumas, meninin
kės laisvė... Tai spalvingųjų po
nių žargonas. Apie kompoziciją ir
dailės priemones jos žino daugiau
už bet kurį menuose nepėsčią
ąžuolą ar beržą.

Taip ir knieti paklausti: O kaip
jaučiasi tų moteriškių vyrai. Kai
kurie jaučiasi labai prastai (juk
nelengva po kelias valandas mo
deliuoti žmonai). Apsukresnieji
be išimčių remia savo gyvenimo
draugių
menišką įsibėgėjimą.
Anot poeto, nebeužtvenksi upės
bėgimo. Kartais atsidusdami jie
pasako nuvalkiotą lotynų posa
kį: Ars longa, vita brevis. Kitais
žodžiais: žmonų gyvenimas ilgas,
q vyrų — trumpas.

Taip ir praeina gražus atidary
mo vakaras. Visi skirstosi laimin
gi. Tik neaišku, kas juos labiau
įkaitino: ar drobių spalvos, ar
samčiu pilstomas nektaras?
*

chromatiškų harmonijų yra sun

Meno istorijoje tokio pokšto dar
nebuvo. Bravo Vilniaus spaustu
vininkams, išdrįsusiems bent to
kiu būdu sulaužyti socialistinio
realizmo kanoną ir tvirtu žings
niu žengti į avangardo meną!
Tiesa, A. Petrulio (grakšti, spal
vinga peizažų bei natiurmortų
kūryba apibūdinama, kaip “gi
liai” pilietinė, nes ne tik žadina
pasigėrėjimą savo kraštu, žmo-
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A. T VE RAS
laikrodžiai

2646 W. 69th SL,

m bmngenybm

KVIRINAS RUNIMAS
4914 West Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650
Tel. — 652 - 3200

UŽSISAKYKITE DABAR
TIK PER INTERTRADE
EXPRESS CORP.
Žemiausias kursas.
Žemiausios kainos

GERIAUSIĄ DOVANĄ

SIUSTI

Į LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ
PAŽYMĖJIMAI

SU PILNA GARANTIJA
GREIČIAUSIAS
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno
spec. rublio kursas yra $2.60.

TAS KURSAS APIMA VISKĄ.
NĖRA JOKIŲ KITŲ
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MOŠŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO
KATALOGO
Užsakykite Dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

TeL REpubUc 7-1941 Ę
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Penktas aukštas

New kork, N.k. 10018
Tel.; 082-1530
LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
Žemiausios kainos.
Runai garantuotas
greičiausias pristatymas

PETE’S AUTO REPAIR
čia daroma Motor tune-uP. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių
transmisijų remontas. Starteriams ir alternatoriams duodamos il
galaikės garantijos.

Pasirinkite iš Šių naujų
modelių
ZHIGULI VAZ 2101
US $35741)0

PETRAS PIŠNYS, savininkas

naujausias pagerini a*

6211-15 S. Damen Avė. TeL 737-3988

PAID QUARTERLY AT

PER ANNUM
certificates
$5000 or more
4 year min.

*
MB

■

3

TEL.: LA 3-8248
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EXPOKT MODEL
ZH1GUU VAZ 2103
US $4096.00
ZHIGULI VAZ 2102
S1A11ON WAGON
US $3939.00
EXPOR1 MODEu
MOaKVIILH «I2 lt
US $3024.00
MOSKVITCH 406 lt
US $3332.00
MOSKVITCH 42o IE
S1AUON WAGON
US $3781X10
MOSKVITCH 427 lt
S1A11UN VVAGUN
US $4057.00
ZAPOROZHE1S ZAZ aoa
US $2284.00

REIKALAUKIT
SPECIALIŲ BIULETENIŲ,
su Auiuiviunuau
PAVEIKSLAIS,
APAK 1ivlnlv i Al S,
NAUUO1A1S KUBAIS
SVEČIAMS 18 USSR
REIKALAUKITE MUSŲ
SPECIALAUS BIULETENIO

CHICAGO. ILLINOIS 60632
(WEST OF 0AUF0BN1A AVĖ.)

L

DARO PAGAL UŽSAKYMĄ
IR
TAISO STYGINIUS
MUZIKOS INSTRUMENTUS

INTERTRADE EXPRESS
CORP. pirmiausia pasakė apie
tai. o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti
viską, ką tik nori, už dalelę
reguliarios kainos. Tai tas
pat, kai jeiti j krautuvę su
100 dol. ir už juos gauti 200
dol. ar 300 dol. vertės prekių,
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS
CORP. mielai Jums nemoka
mai prisius Įrodymą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima
paversti j reguliarus rublius
aukSCiausiu kursu.

4071 ARCHER AVENUE

nio -diorihia-i kūriniai, kaip liau

KANKLES

Pavartykime š. m. “Pergalės”
sausio numeri 37 puslapyje, pa
matysime lietuvių tapybos vete
rano Algirdo Petrulio spalvotą
reprodukciją
“Natiurmortas,
1968” — graži 'gėlių puokštė rus
vai violetinėje vazoje. 69 psl. ta
pati puokštė spausdinama pakar
totinai — tik jau dabar apversta.
Liaudiškai sakant, aukštyn kojo
mis.) (O gal taip atsitiko tik man
prisiųstame egzemplioriuje?).

HIGHEST RESERVES
PER ANNUM
30 months
minimum
$5000 or more

IR

dabar, kaip niekad anksčiau

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Programoje pažymėta ir M. K.
Čiurlionio 100 metų gimimo su
kaktuvės, bet paties kompozito
riaus vardą matėme tik viename,
tiesa, stambesniame ir nelengva
me kūrinyje. Kodėl tik viename?
Bet pasiteiravus, paaiškėjo. Ne
turėta laiko greitosiomis pasi
ruošti. Smulkesni M. K. Čiurlio
dėl

♦

GITARAS

Tapybinis avangardas dabar
ties Lietuvoje! Argi? Žinoma, kad
taip.

5,/(% HIGH RATES
BRIGHTON
FEDERAI

dies dainų harmonizacijos

♦

KONCERTINES
YPATINGAS

PER ANNUM

l

1

MES TURIM 26 METŲ
fATIKlMĄ

SIAME BIZNU E IR
TAIP PAT TURIM
TOKSTANCIUa
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

e

Šeštadienis, 1975 m. vasario mėn. 8 d.

Kultūrinė kronika
TARPTAUTINIS DĖMESYS
LIETUVIŠKIESIEMS
EKSLIBRISAMS

chafsstelle, D-23 Kiel, Schauenburgcr Strasse 100, W. Germa
ny. Metraščio kaina 10 dol.

Nr. 33 (6) — psl. 7

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA

-*4
j “Antro kaimo virtuvė”. Bus pa-| bės Algirdas Titus Antanaitis, o
I demonstruota. kaip gimsta Chi- pašnekesį iliustruos “Antro kaicagos lietuvių satyros sambūrio mo” vaidintojai. Vakaronės praAntro kaimo” spektakliai. Kai- džia 8 vai. vak.

, semin. dėstytojas, Pradžios mok. i
| departamento, Pedagoginio pa-1
rengimo depart. ir Aukštesniojo
1 mokslo dep. direktorius, Regens-1
burgo-Scheinfeldo liet.
gimn.
direktorius, švietimo ir kultūros
įgaliotinis JAV zonai Vokietijoj,
programų ruošėjas mokykloms,
daugelio pedagoginių kursų lek
torius, suvažiavimų ipaskaitininkas.

KUN. A BURBOS
Vakarų Vokietijoje leidžiama
KULTŪRINIS
me “Exlibriskunt und GebTALKININKAS
rąuchsgraphik Jahrbuch 1974”
(■Ekslibrisų meno ir taikomosios
Daugelio laikraščių ir žurna
Plėšikų nužudytas 1915
grąfikos metraštis 1974) spaudi vasario 8 d. neteko gyvasties
lų bendradarbis, vis keldamas
nyje, pasirodančiame kartą per lūs lietuvis kultūrininkas kun.
naujus auklėjimo ir mokymo me
todus. Parašė visą eilę vadovėlių,
metus, paskelbtas didelio dėme- Juozas Žcbris, miręs turėdamas
šio vertas vokiečio Klaus Roedel 55 m. amžiaus. Kilimu šiauliš-,
ypač parodydamas išradingumą
Ex libris pradiniam mokymui — elemenstraipsnis. “Das Exlibris in Litau- kis. Kun. Burbos kviečiamas 18- Vytautas O. Virkau
en” (Ekslibrisas Lietuvoje). Lie 93 m. atvyko į JAV. Apsigyvenęs
i; torių kūrime. Aktyvus ir moky
tuviškajam ekslibrisui
šiame Plymouthe, Pa. ėmė lankyti į- j
tojų organizacijose bei Liet, benIgnas Maiėnas
metraštyje skirta net 12 didelio vairias lietuvių kolonijas su pra
I druomenės veikime, ypač švie
formato puslapių.
Straipsnyje kalbomis, dvasiniais patarnavi
timo srityje.
susirenka gražus būrys vyresniųjų
autoriaus pabrėžiama, kad šiuo mais ir skatinimais steigti lietuKAZIO VARNĖJ IO TAPYBA ir jaunimo. Po savaitės darbų
I
metu lietuvių ekslibrisų menas vių parapijas. Pats Waterbury su
I0WA I NIVER-ITETE
gera proga kultūrinėje aplinkoj
yra vienas iš pirmaujančių šioje organizavo liet, parapiją, pastatė
“Museum of Art Univers!ty atsipūsti, pabendrauti prie kavos
srityje. Suminima visa eilė tarp- bažnyčią, įsteigė parapiją ir New
of Iowa” patalpose, kurios yra puoduko, šį tą pamatyti ir išgirs
tautinių parodų ir leidinių, kur Britaine, abidvi kurį laiką aptarIowa City, vasario 4 d. išstaty ti iš kultūrinių — kūrybinių ak
lietuvių
dailininkų ekslibrisai naudamas. Steigė lietuvių koopastaraisiais metais buvo aukš- į erątines krautuves, uoliai dar- j
ta ir mūsų dailininko Kazio Var
savaitės
čiausiai įvertinti.
bavosi lietuvių susivienijime,
nelio tapybos darbai. Paroda y- tualijų. Ateinančios
14
d.)
penktadienio
(vasario
šalia dabarties iperžvelgiama ir . stropiai kūrė lietuvių draugijas,
ra trijų menininkų: Kazio Var
ilga šimtmetinė Lietuvos ekslib-, Bendradarbiavo
Apžvalgoje,
pavadinta
nelio — tapyba, Richard Hiuit kultūrinė vakaronė
rišo istorija. Pradedama Lietu- Vienybėje Lietuvninkų, redaga— skulptūra ir Bert Yarboroųgh
vos didžiųjų kunigaikščių supe- vo Bostono Lietuvišką Laikraštį,
— fotografija. Paroda universi
rekslibrisais (Žygimanto Senojo įsteigė laikraštį Rytą, kuris vėteto meno muziejuje vyks iki
1518 metų), toliau einant .per 16-,]iau pasivadino Bažnyčios Tarnu.
18 šimtmečio žymiųjų Lietuvos Parengė pirmą A. Vienažindžio, Vytautas O. Virkau
Ex libris kovo 16 d.
didikų bibliotekas ir jų ekslibri- ) poezijos laidą. Išleido .pirmą lie-;
TYPEWRITERS,
ANTRO KAIMO VIRTUVĖ
ADDING MACHINES
sus iki .pat 19-20 amžiaus ir šiostuvišką .geografiją. Kražių sker
AND CHECKWRITERS
dienos.
i dynes aprašė knygelėje Kanki- būti išmergėjusiems vyrams, kur KULTŪRINĖJE VAKARONĖJE
viską
norėtų
lengvo
ir
gero,
reiį
Nuomoja,
Parduoda, Taiso
Iškeliąmi ryškiųjų menininkųjAUmas katalikų (išsp. 1894 m.).
kia nebijoti .pakelti nė vargo, oi Jaunimo centro kavinėje, Chi
NAUJOS — NAUDOTOS
va:
vąrdai, aptariama jų naudota
Ruošiant kovotojus dėl Lietu- jei reikalautu Dievas ir tėvynė cagoje, vykstančios penktadienių
Virš 60 metų patikimas Jums
patarnavimas
ėki
ekslibrisų piešimo ir spausdini-■ TOS laisvės, prisidėjo prie steigi Lietuva, nebijoti pralieti kraujo”. kultūrinės vakaronės turi nema
5610 S. Pulaski Rd., Chicago
mo technika, rodamas Lietuvos mo karinių draugijų ir pats pa
Phone — 581-4111
Parašė dar dvi knygeles: Apie žą pasisekimą. Kiekvienos savai
rytys su Vakarų Europos kultu- rašė vadovėlį Mokiniams lietutės penktadienio vakare kavinėn
socialistų
meilę
ir
Apie
socialistu
ra, iškeliamas tautinis ir tarptau- ,vj§kos kariuomenės. Kai kurie jo
tinis lietuviškojo ekslibriso po- terminai vėliau prigijo ir Lietu- liuosybę. Buvo įtarimų, ’kad jis
pūdis.
!vos kariuomenėje. “Knygelės dėl buvo nužudytas politiniais su
Aplamai, svetimtautis,
per- i lietuviškų kareivių” įžangoje 18- metimais (jp).
skaitęs, straipsnio tekstą, susida-;94 m. rašė: “Lietuviška kariuoIGN. MALĖNUI 75 METAI
Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtą greičiau išsiųsti
rys įspūdį, jog Lietuva ir lietu- menė, dabar tveriantis Amerikopaketus. Greitai siųskite savo paketus mums
viai yra senų ir gilių Kultūros
ie> -tUri priduoti viltį prisikėlimui
kultūros je,
Progresyvus ir kūrybingas ;peo mes viską sutvarkysime.
tradicijų kraštas ir tauta, kury- Lie!
sietuvos... Kareiviams nepritinka dagogas Ignas Malėnas, gimęs
bingai mokanti visa tai atnau
1900 vasario 14 d. Jackonių kai
jinti ir atnešti labai originalią
me, Alytaus apskr., šiemet sulau
duoklę ir šių dienų meno raidai.
kia 75 m. amžiaus sukakties. Pe-|
I TARYBŲ SĄJUNGĄ S^A PASITIKIMA FIRMA
idagagikos
pradus jis įgavo Rusi-i
Straipsnį metraštyje iliustruoTarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai
jos išeivijoje, Voroneže I pašau-i
ja net 47 lietuviškųjų ekslibrisų
linio karo metu. Vėliau studijas;
40 metų egzistencijos tradicijose
nuotraukos. Šešios iš jų repre
gilino Kaune ir Leipcige, o spe-i
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų
zentuoja dar senosios — kuni
cialiai vaiko psichologiją ir mo-j
klientų mes dėkojame Jums už palaikymą.
gaikštienės Lietuvos ekslibrisus,
kyklinę pedagogiką
studijavo Į
visps kitos rodo dabarties lietu
Jei
nesate
mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą
Hamburge. Jo pedagoginė veik-;
vių dailininkų, gyvenančių Lie
ir Jūs būsite mums dėkingi.
la šakota: Saulės mok. semina
tuvoje, sukurtuosius ekslibrisus.
Tos
pačios
dienos eiga Paštu gautiems paketams
rijos prad. mokyklos vedėjas,
Čia minimą metraštį leidžia
6
■ .
Švietimo ministerijos prad. mok. I
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų
Deutsche Exlibris — Geselllsvizitatorius, S. Daukanto mok. Į
kreipkitės j:
* chaft. Leidinys gausiai iliustruo
sęmin. mokyt, ir vicedir., M. i
tas, 68 psl. Jį galima įsigyti, ra-,
PeSkauskaitės .gimn. mok,, Vyt.)
šant tokiu adresu: Deutsche Ex-.
Didžiojo juniv. tepi, filos. fakulAefirf rvi n t? TZlln.Jo
iic rlarnciv-iAc
libris-Gesellschaft E. V.
Ges- Vytautas O. Virkau
Ex libris ■ fožrv
teto /4dėstytojas,
Vilniaus
dvasinės
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

SAVINGS

CRANE
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEMTCZ, Prez.

Tel. LA 3-1083

2555 West 47th Street

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7% %

GV2°/o

5 ¥4%

Mokamas už 6 m.
certifikatus.
Minimum $1,000

Mokamas už 1 ųi*
certifikatus.
Minimum $1,000

Mokamas už
investavimo
sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.
ANTRAD. ir PENKTAD.

„

VALANDOS:

šeštad. 9 v. r. iki 12 v. d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD.

9 v. ryto iki 5 v. vak.
Trečiad. uždaryta
9 v. r. iki l t v.

WAGNER and SONS

PAKETAI - DOVANOS
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TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesl 7įsi St.

1410 S. 50th Avė., Cicero

Tel. GRovehilI 6*2345*6

TOwnhall 3*2108-09
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GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

Chicaaos Picasso

kas dailininkui Picasso pakišo
mintį padaryti figūrą su ilgomis
rankomis, kurios siūbuotų van(Atkelta iš 5 pusi.)
I denyje. Greit buvo surasti du ga
jiedu lankė Picasso, vis nedrįsda balai reikiamo ilgio, ir Picasso
mi priminti skulptūros. Jiems bu- greit iš kartono iškirpo dvi gru
* vo tiesiog maloni staigmena, kai bias rankas, kurios visiems sukė
trečią dieną Picasso žmona Jac lę šypseną. Buvo pakviestas p.
ųueline pasakė dailininkui: “Ar Thiola, metalo darbininkas, ku
norėtumei, kad mes tą skulptū ris buvo suvirinęs plieno modelį.
rą išneštume pažiūrėt į lauką?”. Jis su dėmesiu klausė Picasso aiš
Prasidėjo kūrinio stebėjimas. Su kinimo, kaip reikėtų padaryti
kurtoji galva buvo ant žemės, o rankas.
prie jos Picasso pridėjo dvi ma
Kitą dieną rankos jau buvo
žas statulėles — Don Kichoto ir paruoštos. Susirinkusieji stebėjo
Sančo Pancos, kad susidarytų tą galvą, pastatytą ant apvalaus
įspūdis, kaip skulptūra atrodys, pastovo, su groteskiškai siauro
palyginus su žmonių ūgiu. Hart- mis ilgomis rankomis, siūbuojan
mannas jau kalkuliavo kryptį, čiomis įsivaizduojamame vande
kaip ją pastatyti, kad ji patogiau nyje. Visi juokėsi ir spėliojo, ko
griebtų vidurdienio saulės žėrėji kį įspūdį tai sudarys Chicagos
mą. Vieton dangoraižių, mode publikai, kuo ypač buvo susi
lių, stebint naują kūrinį, foną su rūpinęs Hartmann. Picasso tuo
darė alyvų medžiai ir Picasso stu lyg džiaugėsi, bet vis klausinėjo
dijos žema akmenų siena.
aplink stovinčiųjų
nuomonės.
Picasso tuoj pagyvėjo ir nu Pagaliau jis nusprendė, kad ge
sprendė mėginti naujas pozici riausia bus tą galvą tiesiai padė
jas, kurias ir kiti stebėtojai nu ti ant žemės, ant mažo pjedes
matė, žiūrėdami iš viršaus pro talo. Tuo būdu skulptūra bus
langą, stebėdami ant grindinio stebėtojams lengviau prieinama,
graužų metamą šešėlį ir prisi lyg labiau susieta su žmonėmis,
mindami, kad žmonės skulptūrą kurie su ja gyvens, ir iš žemės
matys ir iš Šio kampo, žiūrėda aukštyn besitiesianti ji atrodys
mi į ją iš aukštų aplinkos na įspūdingesnė. Galva bus labiau
mų. Buvo rastas metalinis cilin- artima, daugiau kupina gyvybės
deris, kuris, su ant jo uždėtui —negu nutolusios statulos vai)
skulptūros modeliu, buvo užkel• nikas.
Tada modelis jau buvo nutas ant stalelio. Hartmannas!
suminėjo, kad skulptūra gali bū■ skraidintas į Chicagą. Arčhitekti pastatyta dirbtiniame baseine,, tai dar turėjo išspręsti kai kurias

728 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106
Phone (215) 935-8455

jos pastatymo smulkmenas, bet
jau 1967 m. ji buvo atidaryta,
stebint gausiai susirinkusių mi
niai. Problema buvo lėšos ir ho
noraras dailininkui. Lankydami
Picasso, architektai jau užsimin
davo apie honorarą, bet daili
ninkas vis tą klausimą nustum
davo, sakydamas, kad jis nemėgs
ta susivaržyti užsakymais ir jam
svarbiau pats sukūrimas
kaip
kalba apie pinigus.
Trys fondai, kartu su Chica
gos meno muziejumi, sutiko pa
rūpinti lėšas. Hartmannas sugrį
žo pas Picasso papasakoti jam
su kokiu entuziazmu sutiko jo
kūrinį ne tik Chicagos meninin
kai, bet ir patys čikągiečiai. Jie
buvo paveikti kūrinio dimensi
jų, naujumo, originalumo. Buvo
daug spėliojimų, ką jis reiškia:
vieniems atrodė, kad tai paukštis,
kitiems, kšd moters galva. Skulp
tūra buvo padaryta iš tam tikros
plieno rūšies, kuri labiau deri
nasi su naujais pastatais ir su
mechanizuoto miesto dvasia.
Picasso gana kukliai priėmė
sveikinimus. Dėkingumo ženklan Hartmannas jam įdavė
100,000 dol. čekį, tačiau Picasso
griežtai atsisakė jį priimti, saky
damas, kad skulptūra bus jo do
vana Chicagai. Šią skulptūrą Picąsso sukūre, būdamas 74 metų.
Po to dar jis pagyveno pštuonerips metus. Mirė 1973 m.
Šiemet yra dešimtmetis nuo
šios skulptūros sukūrimo.
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LIETUVE VASARIO IMOS
ATMOSFEROJ
Esame Vasario 16 minėjimų
išvakarėse. Prieš mūsų akis gy
vai stoja tie didieji pasišventė
liai — 20 nepriklausomybės ak
to signatarų, kurie sunkios vokie
čių okupacijos metu, nežiūrėda
mi asmeniškų pavojų, paskelbė
Lietuvos nepriklausomybę.
Jų tarpe nebuvo nei vienos men
terš, bet visus juos išugdė ir lie
tuvišką dvasią įkvėpė lietuvės
motinos. Gal net daugumai iš jų
pirmąjį lietuvišką raštą teko iš
mokti skaityti iš motinos mal
daknygės.
Visuose minėjimuose, kuriuos
rengia Amerikos Lietuvių Taiy-

ba, Lietuvių Bendruomenė ar ki
ta lietuviškoji patriotinė organi
zacija dalyvauja ir moterys. Bet
jų uždavinys neturi koncentruo
tis tik į vaišių paruošimą virtu
vėje. Daugelis jų minėjimą pra
turtins savo daina, deklamacija,
programos pravedimu.
Tačiau vienas iš pačių svar
biausių lietuvės moters uždavi
nių yra uoliai pasirūpinti, kad
Vasario 16 dvasia būtų tvirtąi
jaučiama pačioje šeimoje. Išug
dymas mūsų valkuose Lietuvos
meilės, susidomėjimo lietuviška
krikščioniška kultūra yra pats
pagrindiniausias lietuvės uždavi-

nys. Nepriklausomybės aktas ne
turi pasilikti tik archyvuose, kny
gose, o jo dvasia turi būti įra
šyta ir į jaunas širdis. Lietuvės
butas tebūnie lyg ta laisvos Lie
tuvos dalelė, kur knyga, meno
kūriniai, dainų ir muzikos plokš
telės, tarpusaviai šeimos pasikal
bėjimai vis švytėtų lietuvišku
jausmu, tik ne prievarta bruka
mu, o patraukiant sukeltu vi
diniu susidomėjimu.

Tikroji tėvynės meilė bus tuo
stipresnė, kuo ji savo pagrinde
turės stipresnius žmoniškumo,
taurumo idealus. M. Pečkauskaitė sakydavo: “'Kiekviena graži
mintis, kiekvienas geras darbas,
kiekvienas susivaldymas auksu ir
vaivorykšte spalvina jūsų sielos
sparnelius”.
J. Žvilbutytė

Lietuvių Moterų klubų fe
— Prisiminsiu
apytikriai nių, išleisdamos arti 10,000 dol.
deracijos Chicagos klubas kartu skaičiais globojamuosius ir Turime nuolatinius, kuriems kas
su Lietuvių Tautinių namų va bendrą išleistą jiems sumą. Su- mėnesį reguliariai suintinėjame
dovybe tęsia gražią tradiciją i
pristatyti lietuviškai visuome
nei, paminėti ir pagerbti lietu
viškame lauke pasidarbavusius.
Pradėta nuo žymiųjų moterų,
nepamiršti buvo ir vyrai, dabar
atėjo eilė veikliom moterų orga
nizacijom.
Sausio 19 d. aktorė Zita Kevalaitytė-Visockienė trumpa ir
taiklia įžanga pristatė Lietuvos
Dukterų draugijos pirmininkę
Emiliją Kielienę.

Jai įprastu nuoširdumu. E.
Kielienė supažindino lietuvišką
ją visuomenę su papuliariausia,
spėjusią gerą vardą įgyti drau
gija.
Ji papasakojo dr-jos įsikūri
mo tikslą, jos veiklą, kas per
penkiolika metų joje darbavosi
ir kaip šiandieną ji atrodo.

— O iš kur mes tuos pinigus
gauname? Pasidarome pačios.
Surengiame dvejetą balių per
metus. Ruošėme trejus metus iš
eilės piknikus. Pardavinėjame
suaukotus drabužius ir kitus na
mų reikmenis. Išparduodame
savo keptus pyragus. Ir priedo
gauname įvairiomis progomis
lėšų.
Per 15 metų draugijos reika
lus tvarkė vienuolika valdybų ir
devynios pirmininkės: 1961 m.
Bronė Peters-Petravičienė, 1962
— Bronė Dikinienė, 1963 — El
zė Diminskienė, 1964 — Br. Di
kinienė, 1965 — dr. Alina Domanskienė. 1986 — a. a. Elena
Kučiūnienė, 1967 — Birutė Brie
dienė, 1968-69 — Sofija Ado
maitienė, 1970-75 — Emilija
Kielienė— Viena, ko neskelbiame vie
šai, tai mūsų globojamųjų pa Prof. Jono Puzino (kairėje) pagerbime. Liet mot klubų federacijos Chicagos klubo suruoštame, klubo pirm. Matilda
Nuotr. Z. Degučio
vardžių. kurias mes pasilaiko Marcinkienė (vidury) kalbasi su Konstanciją Puzlnlene.
me, jų vargais, nelaimėmis bei
to
ašarpmis nesireklamuojame nei
IS MOTERŲ PASAULIO je atostogavusią dr-jos vicepirm. vėms (klube vos viena . kita
raštu, nei žodžiu, — užbaigė sa
Haliną Žitkienę.
A. Pilipa nauja ateivė tepriklauso). Iš pra
vo kalbą pirm. E. Kielienė.
— Marija Rudienė, Balfo c. vičienė davė 50 dolerių ir lie eito baliaus pelno (per 4,000
Vargstančius atjaučiantieji
vald. pirmininkė, po trijų savai tuviškų audinių laimėjimams, o dol.) pusę paskyrė Balfui, pusę
čių kelionės pabėgėlių reikalais A Pažėrienė savo pašos darbo stipendijoms. Klubas (įsisteigęs
E. ^Kielienė pristatė savo papo užsienį, sugrįžo Chicagon. iŠ kriauklių vazą. Abi floridie- 1923 m.) daug pasidarbavo ne
gelbininkes —dabartinę valdy
Po prel. J. Končiaus laidotuvių tės ne pirmą sykį draugiją dos priklausomos Lietuvos atsikūri
bą: viceipirm. ir soc. reikalų va
mo pradžioje. Klubo tikslas —
Romoje,
Italijoje, kur ji pasakė niai sušelpia.
dovę Haliną Žitkienę, vicepirm.
visakeriopa
pagalba Lietuvai ir
Ireną Kerelienę, ižd. Haliną Bag atsisveikinimo kalbą Balfo var
—
ALIAS
(Amer.
Liet
Inž.
ir
lietuviams.
Jos
vienintelės iš mo
du prie buv. Balfo c. v. pirm,
donienę ir sek. Pranę Masilioniekapo, M. Rudienė išskrido į Tur Arch. sąj.) Moterų pagalbinio terų organizacijų kasmet tradici
nę.
vieneto metinis susirinkimas į- niai iškilmingai atšvenčia Vasa
Šiltai prisiminė ir žodį tarti kiją tvarkyti Bražinskų reikalus. vyksta rytoj 3 v. p. p. Bronės ir rio 16-tąją. Klubas yra daug lė
Vienoje,
Austrijoje,
jis
susitiko
su
pasikvietė svarbiausią
asmenį,
Jurašų šeima. Mažasis šešiame inž. Br. Nainių namuose, 6804 šų pasiuntęs Lietuvos
našlai
lig šiol jos dar neminėtą vargs
S. Maplewood. Inž. Br. Nainys
tis
Jurašiukas
kalba
labai
gražiai
čiams,
prieglaudoms,
Laisvės
var
tančius atjaučiantį dr-jos įkūrėją
pasidalins įspūdžiais iš kelionės
tik
Lietuviškai,
nė
žodžio
nemo

pui,
ginklų
fondui,
Vilniaus
va
ir globėją kun. dr. Feliksą Guį Australiją. Narės kviečiamos
ka rusiškai.
recką.
davimo komitetui, transatlanti
gausiai dalyvauti.
— Man atrodo, 'kad jis ir gi
— Albina
Pilipavičienė ir
niam skridimui, siuntė atstovę į
mė gailėtis kitų, kitiems gera da Apolonija Pažėrienė, abi gyv.
— Chicagos Lietuvių moterų Pasaulio lietuvių kongresą Kau
ryti, — apibūdino jį E. Kielienė.
Juno Beach, Floridoje, ir priklau Įdubas, kuriam šiemet vadovau
ne ir daug kitų darbų nuveikė.
Ji taipgi išskirtinai paminėjo sančios Lietuvos Dukterų dr-jai, ja Silvija Petrošienė, bus (pagerb
gen.
Lietuvos Dukterų dr-jos SrmoKu- sušelpė draugiją per Albinos ir tas rytoj 3 v. p. p. Liet Taut. na Klubo garbės pirm, yra
dirkos vardu namelių pirkimo Alfonso Pilipavičių vasarvietė- muose. Tai antra moterų organi konsule J. Daužvardienė. Kas
iniciatorę, didžiausią namo pir
zacija, šiemet pristatyta Lietuvių met automatiškai skiria po šim
kimui aukotoją, vajaus vadovę ir
Moterų federacijos klubo mūsų tinę Altai ir Balfui, o taipgi už
už namą skolų sumokėtoją dr.
visuomenei. Minimas klubas, ku prenumeruoja lietuviškus laik
Mariją Ringienę.
Apgailestavo, kad dėl
ligos rio narių skaičius yra 75 (užda raščius seneliams prieglaudose.
negalėjo dalyvauti garbės pirmi ras skaičius) yra daug pasidarba
ninkė, visų pamiltoji gen. kon vęs lietuvių kultūros, visuomeni
— Ona Biežienė, viena pir
sule Ju?ė Daužvardienė.
niam ir šalpos lauke. Jau 15 me mųjų Chicagos Liet, mot klubo
tų iš eilės surengia Gintaro ba
Sukrečiantieji įvykiai
lių, kuris tradiciniai kasmet pla narių ir buv. klubo pirmininkė,
čiai komentuojamas amerikiečių rytoj kalbės apie klubą jo prista
Kun. dr. F. Gureckas nupasa
didžiojoje spaudoje. Jos taipgi tyme 3 v. p. p. Liet. Taut. na
kojo, kokiu būdu 'gimė draugija, įsteigė jaunųjų narių lygą (pri
muose. Tikimasi ir
laukiama
vargo iššaukta, taipgi apibūdino
klauso
buv.
Gintaro
baliaus
de

mūsų
visuomenės
didelio
pritari
sunkiuosius pirmuosius
žings
biutantės).
iš
baliaus
gauto
-pel

mo,
minint
mūsų
lietuvaites,
nius ir įsipilietinimą visuomenė
no nuolat skiria sumas stipendi daug pasidarbavusias Lietuvos
je.
Iškviestos iš (publikos buvusios joms, daugiausia naujoms atei labui.
pirmininkės Birutė Briedienė ir
Sofija Adomaitienė pasidalino
įspūdžiais, labiausiai jas sukrėtu
siais besidarbuojant.

B. Briedienė suminėjo,
kad
jai sunkiausi laikai buvo, sergant
dr-jos pirm. a. a. E: Kūčiūnienei
ir mirus motinai, kai 3 našlai
tėm — jos dukrelėm teko surasti
naujus namus, išdalinti po atski
ras šeimas. Jos linkėjimas suras
ti jėgų kunigui globėjui darbuo
tis su šimtais 'moterų (per 800)
išaukė skanų juoką.

Ne vienas apie draugiją gir
dėjo ir žinojo, kad tokia drau
gija yra, nors toji ir nelenda vi
suomenei į akis, nesireklamuoja nei žodžiu, nej raštu. Dau
giausia už ją kalba atlikti dar
S. Adomaitienė priminė, kad
Chicagoje
bai ir žmonės, gavę iš jos pagal Žemaiti* (akt. Leonas Barauskas) ir aukštaltė (sol. Vanda Stonkienė) tarmių vakare, Jaunimo centre,
kai
Nuotr. P. Maietos sunkiausiai ji pergyveno,
bą, paguodą, užuojautąmergaitė negalėjo gauti brandos
atestato dėl lėšų (dr-ja jai pagel
— Draugija irgi jaučia, kad ji
bėjo) ; kitas atvejis, kai vienai mo
populiarėja, kad ji užsitarnavo
tinai buvo duotos lėšos operaci
žmonių dėmesį, pagarbą, nes
jai ir ji su jauna, gražia dukrele
gauname labai mielų laiškų, at
jas atsiėmė, o tą pačią naktį to
siliepimų ir aukų, — kalbėjo
ji 18 m. mergaitė mirė, ir trečias
pirm. E. Kielienė.
— kai atsirado vargšų lietuvių,
kurių ir palaidoti nebuvo kam.
Sušelpia šimtą asmenų
i Visais atvejais pagalbon atskubė
per vienerius metus
jo draugija.
— Draugija padeda kiekvie
nam lietuviui Chicagoje, Ameri
Sveikinimas iš skyriaus
koje ir, galima sakyti, visame
Trumpą sveikinimą perdavė
pasaulyje, į vargą patekusiam,
Birutė
Tijūnaitytė - Saldukienė iš
ištikus sunkiai nelaimei, senat
Washingtono, D. C., to skyriaus
vėje, sunkių problemų prislėg
pirm, (iper 50 asm.).
tam ir neturinčiam artimųjų,
kad kas padėtų. O taip pat naš
Trumpas, bet ryškus pagerbi
laičiams, našlėms, likusioms su
mas baigėsi vaišėmis, kurias pa
būreliu vaikučių. Leidžiame į
rengė Liet, mot federacijos klu
mokslus. Anksčiau vieną, dabar
bo valdyba: pirm. Matilda Mar
turime du. Kartais tenka padėti
cinkienė, B r. Dikinienė, D. Kuneoficialiai, neužgaunant žmo
rauskienė, Pr. Masilionienė, I.
giškos ambicijos. Laidojame
Sekmokienė, O. Andriušaitienė, Genovaitės Kudirkienės (vidury) viešnagė Chicagoje — Brighton parko kle
vienišus, jei nėra kas jais pasi Stasys Balzekas Jr. Įteikia Genovaitei Kudirkienei dvi banko knygutes su įnašu 1,000 doL kiekvienoje valkams moks- K. Suvaizdienė.
bonijoje po mišių. Iš kairės — Irena Balzekienė, iš dešinės Simui pagerbti
I Lapinigių Martiniųue restorane.
Nuotr. V. Noreikos
rūpina.
S. L. banketo ruošimo komiteto pirm. Llus£ Dargienė
Nuotr. H. Blyskio

