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Bronius Kviklys apie išskirtinį sumanymą ir jo realizavimą 
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Kertine parašte 
ŠVYTURIAI PRIE BALTIJOS KRANTŲ 
-Dvidešimtojo amžiaus pradžio-į vydo/Bretkūno ir kitų rankomis 

fe Lietuvai nušvito dvi laisves, 
dvi nepriklausomybės — tautos 
ir Bažnyčios. Šios dvi laisvės lyg 
du meteorai staiga švystelėjo 
Lietuvos padangėje tamsioj ver-

parašė ir išleido pirmąsias lietu
viškas knygas. Bažnyčioje, net ir 
tais svetimųjų įtakų laikais, dar 
vis ruseno, kad ir maža, lietuvy
bės kibirkš.ėlė. Net ir nelietu-

Nors Su Bronium Kvikliu 
dirbame abudu toje pačioje 
'"Draugo" redakcijoje ir kiekvieną 
dieną "Draugo"'-pastogėje susi
tinkam ir prasilenkiam dešimt? 
kartų, bet jau kuris laikas su kai
mynu Šnektelti beveik neten
ka. Bronius Kviklys yra pakan
kamai greito vaikščiojimo žmo
gus, o dabar jau daugybė savai-

I čių, kai ji- tiesir-g bėgte'bėga, vos 
! spėju^am pasakyti tik "labas" ar-
1 ba "sudie", ir pašnekovo jau nė

ra. Tik po kurio laiko "supratau" 
to skubėjimo priežastį: skubina 
greičiau atlikti būtiną darbą re
dakcijoje ir lėkte lekia prie ant
ro būtino — senosios lietuvių iš
eivijos parodos organizavimo. Ir 
matau, kad Broniui Kvikliui rei
kia ne dviejų, bet bent šešių ran
kų ir paros su 48 valandom. Bet 
vieną kartą pačiupau jį ir nebe-
paleidau. Trepsėjo, žiūrinėjo . į 
laikrodi, tačiau į klausimus vis 
tiek turėjo atsakyti. O pokalbis 
klostėsi šitaip: 

— Kada kilo sumanymas se
nosios mūsų išeivijos paroJą su
ruošti ir koks buvo pirminis pas
katas? Esame jau beveik jos iš
vakarėse, nes paroda Jaunimo 
centre, Chicagoje, bus balandžio 
2—4 d. 

Taigi parodos rer ;'ų noras ir lietuvių kultūrinei veiklai: muzi-

gijos naktyje. Jie pranyko, bet jų Į viai vyskupai vis dėlto oficialiai 
šviesa dar šimtmečius Lietuvai 
Švies. 

Lietuvos 22 metų nepriklau
somybė ne tik išgelbėjo tautą nuo 
mirties, bet ir atliko trigubą epo
chinę misiją tautos istorijoje. 1. 
Atgaivino lietuvių tautinę są
monę, kuri vergijos šimtmečiuo
se buvo bepranykstanti. 2. Iškė
lė lietuvių kalbą į literatūrinių 
ir kultūrinių kalbų rangą. 3. 
įrašė Lietuvos vardą naujos isto
rijos lapuose. 

Kis lietuvių tautai nepriklau
somybė, tas Katalikų Bažnyčiai 
Lietuvoje — Provincijos atkūri
mas, kurio šiemet 30 metų su
kakti minime. 

Lietuvos Bažnyčia nuo kara
liaus Mindaugo ir pirmojo Lietu
vos krikšto laikų buvo nepri
klausoma provincija, bet vėliau, 
Lietuvai suėjus į uniją su kaimy
nine valstybe, ir Lietuva ir Baž-

rašė įsakymus dėstyti lietu
vių kalbą kunigų seminarijose 
ir sakyti nors vieną pamokslą 
sekmadieniais lietuviškai parapi
jose. Žymus lenkų kunigas Sęd-
dziwoj z Czechel, Šv. Kazimiero 
mokytojas, nesutiko būti skiria
mas Vilniaus vyskupu vien to
dėl, jog buvęs per senas, kad ga
lėtų išmokti lietuviškai. O vysk. 
Motiejus Valančius savo mokyk
lomis išmokė Lietuvą rašto, sa
vo knygomis pradėjo knygnešių 
erą, savo blaivybės sąjūdžiu pa
kėlė tautos moralę ir, lyg tas In
dijos Gandhi, paruošė tautą 
"Aušrai" ir nepriklausomybei. Ir 
šiandien Lietuvoje, politinėm 
institucijom žlugus, Bažnyčia 
vienintelė institucija, kuri he
rojiškai neša vergijos naštą^ savo 
kankinių kančiom ir pasiaukoji
mu. 

Todėl 1925. IV. 4 Lietuvos 

— Sumanymas iškilo beveik 
prieš metus, o paskatai buvo ke
li. Pirmiausia JAV-bių nepri
klausomo gyvenimo 200 metų 
sukaktis. Buvo norėta giliau pa
žvelgti ir į mūsų senąją išeiviją, 
nustatyti priežastis, kodėl ir kaip 
ji čia atsirado, ką ji gero padarė 
Amerikai, Lietuvai ir sau. Antro
ji priežastis — masinės lietuvių 
emigracijos į Ameriką šimto me
tų sukaktis. Si masinė emigraci
ja nėra tiksli kalendorinė sąvo
ka, ir jos pradžios tikslios datos 
nėra. Tačiau eilė faktų rodo, kad 
lietuviai Amerikon > masiniu bū
du pradėjo važiuoti maždaug 
prieš šimtą metų. 

yra pavaizduoti tiek masinės e-
migracijos pradžią, tiek pirmuo
sius imigrantų žingsnius Ameriko
je, jų kūrimosi sąlygas pirmąsias 
draugijas, parapijas, ir šiaip viso
keriopą veiklą. 

Paskutinė priežastis: "Draugo" 
laikraštis buvo pradėtas leisti 
1909 m. \VHkes Barre, Pa., Vė
liau atkeltas i Chicagą. 1916 me
tais "Draugas" paverstas dienraš
čiu ir nuo to laiko ji" savo skai
tytojus kasdieną lanko jau 60 
metų. Tai neeilinė sukaktis, ir 
todėl pasiryžta ir ji kartu pami
nėti. 

— Kokia yra suplanuota ap
lamai visa parodos kompozicija? 

— Kompozicija paprasta, bet 
ir sudėtinga, nes paroda plačios 
apimties ir, gal būt, pirmoji to
kios rūšies parodų. Pradėjus 
ruošti parodą, aiškaus plano dar 
neturėta, nes nebuvo aišku, ko
kių ek~ponatų gausime. Tik įpu-
ėjus ruošą, teko dalyką susiste
minti. 

Visa medžia'ga paskirstyta į 
16 pagrindinių skyrių. Pirmiau
sia bandoma ieškoti pirmųjų lie
tuvių imigrantų Amerikoje pėd-
sakų.Pradedame 1659 m. į Ame
riką atvykusiu istoriškai neabe
jotinu lietuviu Aleksandru Kur-
šium ir toliau einame per Ame
rikos laisvės kovas, per 1863 m. 
sukilimo laikus, kol prieina
me prie masinės emigracijos, pir
mųjų draugijų ir parapijų. Tada 
mėginame parodyti senąją išei-

kai, chorams, teatrui, dailei, ra
šytojams, kultūrininkams, visuo
menininkams. Iškeliame trans
atlantinius skridimus, įžymius 
sportininkus: Pakankamai tur
tingas ir Amerikos lietuvių meda-
listikos (jų išleistų medalių ženk
lelių, žetonų) skyrius. Čia yra 
daug plakatų, ekslibrisų, senų 
laiškų, atvirukų, draugijų kons
titucijų. 

Savaime aišku, nemaža vietos 
skiriama pačiam "Draugui", jo 
leidėjų veiklai pavaizduoti. 

— Ar parodos eksponatai visi 
yra čionykštės kilmės, ar bus ir 
iš Lietuvos atgabentų dalykų? 

— Ribojamės Amerikoje išleis
tais leidiniais, knygomis, čia pa
gamintomis nuotraukomis, do
kumentine medžiaga. Tačiau 
bus specialus Lietuvos atsimini
mų skyrius, jų tarpe bus įdomių 
dalykų, kuriuos prieš 60-90 metų 
pirmieji lietuviai išeiviai čia at
sivežė ir išsaugojo. Kaip pavyzdį 
paminėsime dvi lietuviukas žva
kes — grabnyčias su žvakrdėrriis, 
kurias į Ameriką, kaip Tėvynės 
šviesą, atsivežė žinomo žurnalis
to Stasio Piežos tėvai. 

Arba kitas dalykas. Kai 1889 
m. be galo suvargęs ir visų per
sekiojamas šviesaus atminimo 
kun. Aleksandras Burba, Marty
no Jankaus rūpesčiu per sieną 
pervestas, atvyko į Ameriką, sa
vo kukliame kelionės krepšyje jis 
nešėsi ir keletą knygų. Iš to krep
šio po daugelio metų pora pate-

vijos spaudą, kai kurių kolonijų! ko į mano rinkinius. Viena jų 
gyvenimą, JAV lietuvių parapi
jas ir jų atliktus darbus, mokyk
las, •draugijas. Ypatingą dėmesį 
skiriame Amerikos lietuvių pas
tangoms padėti Lietuvai atgauti 
laisvę dar carinės Rusijos laikais, 
I ir II pasaulinio karo metais. 
Sustojame ir prie nepriklausomos 
Lietuvos laikų, 'prie diplomatinės 

[•tarnybos. Daug vietos skiriame 

Senosios mūsų išeivijos parodos organizavimo vadovas, 
Kviklys savo bibliotekoje. 

S3L 
redaktorius Bronius 

Nuotrauka Vyt, Reivyčto 

"Alexander Burbo alumnus Se
minaru Vilnensis anno 1880". 
Šių retų ekslibrisų, žinoma, netu
ri nė vienas kitas knygų ženklų 
rinkėjas. O ai šias retenybes ga
vau labai paprastu būdu: prieš žinomo pirmojo mūsų etnografo, 

Liudviko Jucevičiaus *'Litwa", iš- t trejete metų jas man padovano-
leista Vilniuje 1846 metais. Jos 1° garbingasis prelatas, Pennsyl-
titulinio lapo apačioje yra A. vanijos lietuvių patriarchas prel. 
Burbos ranka įrašyta: 'Isz knigų J- A- Karalius, ir dabar gyvenąs 
Aleksandros Burbos. 1879 me- ! Shenandonuje, Pennsylvanijoje. 
tais". Kita knyga — to paties 
autoriaus "Wsomnienia Žmu-
dzi", išleista Vilniuje, 1842 m. 
Cia A. Burbos ranka įrašyta: 

nyčia pateko jo- įtakon. Dėl tos! bažnytmės_ provincijos atkūrimo 
įtakos nėra kalta krikščionybė. 
Yra klaida manyti, kad pagony
bė būtų išlaikiusi Lietuvą lais
vą. Priešingai, Lietuvos nelaimė 
ir buvo, kad ji per vėlai priėmė 
krikščionybę. Jei ji būtų ją pri
ėmusi 200 metų anksčiau, ne
būtu, buvo kryžiuočių karų ir 
jokio reikalo eiti į un'jas su kitom 
tau om. Lietuva būtų turėjusi 
savo lietuviškas mokyklas, litera
tūrą ir aukštesnę kultūrą. Krikš
čionybė gi nešė mokslą, kultūrą 
ir naują civilizaciją, prieš kurią 
neatsilaikė ne tik mažos pagoniš-
kes tautos, bet ir didelės rytų 
Afrikos ir Azijos valstybės. Ji per
sunkė visą pasaulį. 

Be to, ne Bažnyčia, kaip tokia, 
pirmoji pasidavė svetimųjų įta
kon, bet Lietuvos politiniai va
dai, inteligentija ir bajorija atsi
žadėjo lietuvių kalbos ir kultū
ros. 

Priešingai, Bažnyčia savo ku-
piįgg — Daukšoj Sirvydo, Mai-

aktas — Lituanorum gente — 
yra Lietuvos Bažnyčios, tarsi, re
liginis Vasario 16 d. aktas. Š'uo 
aktu, simboliškai Velykų rytą 
paskelbtu, prasidėjo Lietuvos Ba
žnyčios dvasinis prisikėlimas. 

Atsidarė naujos kunigų semi
narijos su Šimta:s dvasinių sava
norių — idealistų jaunuolių, 
kurie, tapę kunigais, prabilo' nau
ja lie:uviška dvasia ir širdimi — 
mokyklose, jaunime ir parapijo
se. Kūrėsi naujos organizacijos, 
naujos parapijos, vienuolynai, 
naujos bažnyčios ir dygo dar 
gražesni lietuviškojo stiliaus kry
žiai pakelėse ir gėlių darželiuo
se, tapę lyg išoriniu simboliu 
kilnios ir dvasiniai žydinčios 
Lietuvos. 

Atkuriant Lietuvos bažnytinę 
provinciją, atsidarė penkios nau
jos vyvkupų katedros, kurios ta
po dvasinėmis Lietuvos pilimis, 
iš kuriu veržiasi jų ganytojų 

{Nukalu į 2 psL* 

Kitas senas ir įdomus knygos 
ženklas turi tokį įrašą: "Savastis 
knygyno D-ro J. Szliupo, Del-
ray, Mich., U.S.A.". 

Bus dar kai kurių iš Lietuvos 
atgabentų religinių drožinių, na
mų apyvokos dalykų, audinių, 
juostų, maldaknygių... 

Ir dar .vieną charakteringą 
eksponatą tektų skaitytojams pri
minti. Mūsų jau minėtas Stasys 
Pieža prie N. Judson, Indianoje 
nusipirko seną sodybą, kitados 
priklausiusią lietuviui, 1898 -
1899 m. Filipinų karo veteranui. 
Šiame kare, kaip žinome, Ame-

! rikos pusėje dalyvavo ir mūsų 
•; tautiečių būrys. Viename bai-
| giančiame griūti sandėliuke bu-
' vo surastas labai senas primity-
; vaus darbo kardas. Yra rimtų 
duomenų tvirtinti, kad juo tame 

i kare švaistėsi, o gal ir priešų gai-
\ va s kapojo, narsus mūsų tautie

tis. Mudu su kun. P. Ciniku jį 
taip pat į mano namo rūsį atsi
gabenome ir išstatysime parodo-

i je. Lankytojai — ginklų specia-
j listai turės progos nustatyti, ar 
Į tikrai tas ginklas yra iš Filipi

nų karo laikų... (Bet Tu, Kazy, 
geriau apie tai savo aprašyme 
neužsimink. Tai vis dar lyg "ka
rinė paslaptis". Pirmiausia aš ir 
savo moterims šio ginklo nero-

Arklvyskupas Jurgis Matulaitis, Marijonu vienuolijos t r»erou« (centre), sutinkamas Aušros Vartų parapijoje, Chi-I , įa u ' n e S . , O S y r a a ' e r ^ o s *** 
sagoje. Greta jo kiti marijonai kunigai: kairėje— kun. P audikus Petras Būdys (vėliau vyskupas ir taipgi Marijonų; * o k w n S g inklams. N e t kun . Ci-
rienuoUJoa generolas), dešinėje — kun. Feliksas Kudirka. Nuotrauka i& '•Margučio" archyvo į nikas nenoriai vairavo automobi

lį, kardą veždamas į Chicagą, tuo 
labiau, kad Stasys Pieža įdėjo ir 
kitą "baisų ginklą", kurį pamaty
site parodoje). 

— Kodėl riboj amasi tik seną
ja lietuvių išeivija? 

— Kai kas mums patarė ne
skirti senosios ir naujosios lietu
vių emigracijos laikotarpio. Ta
čiau mes, atidžiau patyrinėję rei
kalą, nutarėme atskirti ir šiuo 
kartu suruošti tik senosios išeivi
jos (iki naujųjų emigrantų atvy
kimo ir į lietuvišką darbą įsi
traukimo) gyvenimo, veiklos ir 
darbų parodą. Tiesa, lietuvių 
tauta viena ir ta pati, nedalo
ma. Tačiau senoji ir naujoji e-
migracija vis dėlto yra gerokai 
skirtingos. Tai lyg tos pačios kny
gos I ir II tomai. Taigi tuo tarpu 
paskaitysime pirmąjį tomą. O 
antrąją parodos dalį — naujosios 
išeivijos darbus, gal kas kitas kita 
proga pavaizduos. 

Pagaliau mes, ruošdami šią 
parodą, norėjome išskirtinai iš
kelti senąją išeiviją, atskleisti, 
kad ji nebuvo menka, kaip kai 
kas mūsų mano, pabrėžti jos dar
bus ir parodyti kiek daug ji per 
daugelį metų yra Lietuvos labui 
atlikusi. Kitas dalykas, kiek tai 
mums pavyks. 

— O kaip su eksponatais? Ar 
pakako medžiagos, turimos savo 
archyve? Ar buvo organizuoja
ma talka iš šalies? Kas ir kuo tal
kino? 

— Savo archyve Amerikos lie
tuvius liečiančia medžiagą renku 
25 metus. Pereitą vasarą rinki
nius dar praturtinau iš JAV-bių 
pakraščių, ypač iš Pennsylvani-
jos ir New Yorko valstijų atsivežta 

.(Nukelta į 4 puaL), 
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ŽVELGIANT I MOTIEJŲ VALANČIŲ PO SlMTO METŲ 
VINCAS MACIŪNAS • 

(Tęsinys iš praėjusio seStad.) 

Tą Daukanto kalbos «mku-
mą pabrėžė ir A. Baranauskas savo 
laiške ''Aušros" redakcijai (beje, 
Baranauskas rašė Prūsuose leidžia
mai "Aušrar vokiškai; J. Mikšo 
lietuviškai išversta laišką paskelbė 
V. Kapsukas 1924 m. "Kibirkštyje", 
o V. Biržiška perspausdino "Mūsų 
Senovėje". H, Nr. r, 1937): "Dau
kanto kalba yra.^iėl ieškotojo puriz-
mo ir dėl įtaisymo budavonės pa
gal pavyzdi klasiškųjų kalbų ir 
puikiam moMinėiui ir filologui ne
lengvai suprantama. Žmonės jo vi
sai neišmano. [.-] Nabaštininkas 
vyskupas Yoloncevskis siuntė Dau^ 
Kanto knygas visiems kunigams dėl 
pardavimo žmonėms, ale beveik vi
sur jos klebonijose pasilikusios, ka
dangi jų niek* nenorėjo pirkti". 

Kaip sunkiai plito Daukanto kny
geles, rodo ir tas faktas, kad jo 
"A"becėlės lietuvių - kalnėnų ir že
ma i&ų. kalbos", 1842 metais iš
spausdintos 1500 tiražu, dar 1920 
m. Rietave aptikta keli šimtai neiš* 
parduotų egzempliorių (V. Biržiš
ka. AĮeksandrynas, III, p. 14). 

Visai kitaip buvo su Valančiaus 
knygelėmis, kurios ne kartą buvo 
tiesiog, išgrobstomos. M. Akelaitis 
ipk J. Kraševskiui (1860.VII2), 
kad Valančiaus "Istorijos šventos" 
buvo per 3 mėnesius išparduota net 
75000 egz. (M. Biržiška, Iš mūsų 
kultūros ir literatūros istorijos, I, 
fflfrl, p. 334). Entuziastingasis Ake
laitis perdeda, nes tos knygelės, kaip 
Valančius pats nurodė, buvo 1852 
m. išspausdinta tik T0000 egz. Ant
ra vertus, knygelė buvo dar kelis 
kartus išleista. Šiaip ar taip mato
me, kaip greitai ir lengvai plito Va-
fartčiaus knygos, . 

įfį išlikusios 'Oankantcj knygelės 
yra paprastai gana švarios, ne-

grindu, kėlė ir valstiečių švietimo 
būtinumą. Tai esanti viena iš svar
biausių valdovo pareigų (F. Ques-
nay); valstybė, neparemta visuoti
niu švietimu, esanti panaši i pira
midę, pastatytą viršūne žemyn (N. 
Baudeau). Ign. Lachnickis, rašyda
mas apie Gardino apylinkių valstie
tį (Biografija valstiečio, gyvenančio 
prie Nemuno aukščiau Lososnos, 
Varšuva, 1815) tvirtino, kad "liau
dies švietimas dabartinėje epochoje 
tapo visuotinis valdžių reikalavi
mas, bendras mokytų žmonių bal
sas, pasakysime, amžiaus mada". 
Atėjo toji "mada" ir Lietuvon. Štai 
vysk. J. A. Giedraitis, 1809 m. vizi
tuodamas savo vyskupiją, ragino 
klebonus steigti parapines mokyklas, 
o 1820 m. aplinkraščiu priminė, kad 
liaudies Švietimas esanti pirmoji 
kunigų pareiga. Ne be reikalo Vil
niaus Labdaros draugijos laikrašty
je "Dzieje Dobroczynnošci" (1823) 
rašyta apie Žemaičių kraštą: "Vi
siems yra gi žinoma, kad ten mokė
jimas skaityti liaudyje yra daugiau 
paplitęs, kaip visose kitose Lietu
vos provincijose" (V. Maciūnas, Li
tuanistinis sąjūdis XIX •emž. pra
džioje, 1939, p. 95). Tad žemaičių 

Į mėjosi lietuviškomis knygomis. Štai 
; Daukantas tame pačiame 1948.X.6 

laiške, kuriame ragino skaityti rim-
j tas istorijos knygas, pranešė, kad 

pasiuntė po du egzempliorius K. 
Nepoto veikalo ir Fedro pasakėčių 

j vertimų (tai Daukanto knygos), ir 

kornMjaras galėtų būti šis jo bend- nerūpi tai, ar anuo laiku, kai gyve-
radąibis M. Akelaičio 1859.11.17 d. Į no Kristus, buvo degtinė — pakan
k i n o J. Kraševskiui pasisakvmas 
(verst* ii leųkn kalbos): "Rašau 
apysakaites liaudies dvasioje. Išve
du scenoa Laume* Laime, Perkūną, 
Aitvarą ir i- t. Keliauju su Dievu 
elgetos pavidale, užeinu su Kristu
mi- į lietuvišką pirkią, nes ir Jis.pa
gal mūsų padavimus buvo Žemai
čiuose. Tu tik, Maloningas Brolau, 
gali justi, kiek čia poezijos! Koks 

prašė po 1 egz. perduoti Žubavt- i nuostabus pasaulisl Kiek čia veiks-
8aL Jeigu norėtu gauti Daukanto! nių ir priemonių paveikti dvasią mėsos virtus"; taigi lygiai tuos pa-

į dainas žemaičių ir veikalą apie j e - į žmogaus, dar neprĮsigėrusio dirbti- čius viralus, kuriuos Nasrėnuose ,ir 
nes civilizacijos! Aš čia nekreipiu Į pats Valančius buvo srėbęs. K.ad ro-
dėmesio į istoriją, nežiūriu kritiškai j pučių (bulvių) tada dar niekas 
— aš čia liaudis ir su ja kartu pvz. t nežinojo Europoją Valančiui visai 
Įvedu Kristų | karčiam*, leidžiu"* nesvarbu. Taip kaip ir Akelaičiui, 
apaštalams gerti degtinę; man visai Į (Bus daugiau) 

ka TO. kad liaudis taip pasaJflBfa. o 
aš esu jos brolis ir bičiulis" (V. Ma
ciūnas, "Motiejaus Valančiaus 'Gi-
vvenimų szvventuju Dievva' stilius", 
Vairas, 1935, Nr. 7-8, p. 273-274). 

O štai kaip Valančius rašo apie 
XTI amž. Belgijoje gyvenusią šv. 
Liudgarda, kuri bepasninkuudama 
dėl silpnumo pilvo pradėjo, kartais 
srėbti pupines, žirnines, merkines, 
sėtinines, roputines ir. batvinius, bx-

! novės lietuvių papročius (t. y. Bū-
[ dą). tegul kreipiasi, kaip jau ir pir-

miau buvo rašęs, j Telšių semina-
i rijos Varniuose rektorių Valančių. 

Galėtų Daukantas taip pat parū
pinti iš Karaliaučiaus Šv. Raštą ir 
Rėzos dainas. Dar pridėjo: "Jei ka
da reiktų žemaitiškų knygų, visa
da rašykite kun. Volončev skiui, kad 
atsiųstų visokios rūšies naujai iš
leistų žemaitiškų knygų". Štai, 
kas buvo lietuviškų knygų platin
tojas! 

Beje, Andriejauskis galėjo pažinti 
Valančių, dar mokydamasis Kražių 
gimnazijoje, kai ten mokytojavo Va
lančius. Ar parašė Valančiui, kaip 
jam patarė Daukantas, ir ar gavo 
iš jo knygų (kaip kad vėliau S 
Valančiaus jų gavo Akelaitis ir 
Ugenskis), žinių neturime. Kaip 
ten bebūtų, tasai Andriejauskio epi
zodas meta tam tikrą naujos švie
sos pluošteli j Valančiaus laikus ir 
netgi j patj Valančių. 

Betgi jau perkopęs sstvo še
šiasdešimtmetį, davė Valančius ke-studentų būrelis, kurių tarpe bu

vo atgijusi "garbė tėvų ir liežuvis", j Kauno katedra, kurioje meldėsi vyskupas Motiejus Valančius, čia jis 1875 me-
susirŪDino Daeaminti žmonėms lie- **« ** P^l*iAatas- S i a i istorinei penkioliktojo šimtmečio pradžioje statytai j turias beletristines knygeles, kurio-
.. - t i i- iooo įooi • bažnyčiai 1926 metais, atki™—* »»-—— •——* •*-«- • * ' '* ^- *-.._. — -*. ..___._!._.. 
tuviskų knygelių. 1823-1824 m. jų | a r k i k a t e d r o s . b azi l ikoS titulas, 
buvo išleistos net kelios: Kajetono 

gana 
nuskaitytos, kartais net neišpiausty-
to<^ tai Valančiaus —apčiurusios, 
nučiupinėtos, net taukuotos. Pats 
Valančius "Paaugusių žmonių kny
gelės" apsakymėlyje 'Tadorus ūki
ninkas" šiaip vaizdavo (o drauge ir 
sugesti javo!) jo. knygelių skaitymą: 
"Rudens ir žiemos laike, vakarais 
•mergelėms verpiantį Jonkė taipogi 
verpdama, giedqjp, o paskui ją ir vi
sa Šeimyna. Apkyrėjus begiedant, 
Jūzupas skaitė visjems girdint Žy-
vatą Viešpaties.. Jėzaus, Žyvatus 
šventųjų, Pradžią ir kitas knygeles 
[beje, jos visos Valančiaus], kurių 
daug turėjo". 

Ir ateiną mintin toks vaizdas, 
primenąs Žemaitės "Rudens vaka
rą". Toks pat rudens vakaras. Erd
vi kaimo pirkia pilna Žmonių. Mo
terys plunksnas plėšo, verpia ar ką 
nors kitą dirbinėja. Vyrai virves ve
ja ar šiaipjau- susėdę pypkes dumia. 
Vaikai, patogiai užustalėn susigrūdę 
ir rankomis smakrus parėmę, smal
siai spokso ir rūpestingai nosis 
krapšto. Kampe prie menkai tešvie-
čianČtos- balanos ar žibalinės spink-
sulės pusamžis vyras užsikirsdamas 
pamažu skaito Valančiaus žyvatus 
šventųjų ar "Paaugusių žmonių 
knygelę". Kartkartėmis pataiso be
smilkstanti žibaluotą spinksulės 
knatą ar nugnybia rūkti pradėjus} 
balanos nuodėgulį, kad ugnis švie
siau įsiliepsnotų. Ir tais pačiais pirš
tais, jų net ir nenubraukęs į skver
nus, sklaido knygelės lapus. Ir kur ji 
tau beišliks švari! 
8.... ne dėl mokytų vyrų ir galvočių. 

Darbų senųjų lietuvių" pra-

ir kun. Kiprijono Nezabitauskiu, S. 
Stanevičiaus, kun. J. Rupeikos (?), 
kun. K. Vizgirdos. Daukanto 1824 
m. parengtasis Fedro pasakėčių ver
timas buvo išspausdintas tik 1846 
m., o jau 1822 m. rašyti (ar tik 
pradėti) "Darbai senųjų lietuvių" 
vos 1929 m. Kas kartą vis daugiau 
ateidavo lietuvių raštijos talkinin
kų: L. Ivinskis su populiariaisiais ka
lendoriais, "dainuškininkas" K. 
Aleknavičius, P. Gomalevskis, T. ir 
V. Juzumai, J. Račkauskis, J. S. Do
vydaitis, M. Akelaitis ir dar kiti. 

bat.iyčiai 1926 metais, atkuriant Lietuvos bažnytinę provinciją, suteiktas i mis daugiausia ir remias jo kaip ra
šytojo vardas. Tai "Vaikų knygelė" 

Kertine parašte 
(Atkel ta iš 1 psL) 

Valančius lietuvių raštijon atėjo 
vėlokai, jau penktąją dešimtį be
baigdamas. Prirašė tačiau labai 
daug, ypač prisimenant, kad galėjo 
rašyti tik atspėjamu laiku nuo gau
sių pareigų ir darbų, kurie ne
lengva našta slėgė to didžiai parei
gingo, bet ne per stiprios sveikatos 
vyskupo pečius. Tumas, siūlydamas 
Valančiaus 100 metų gimimo su
kakties proga išleisti jo raštų rin
kinį, apskaičiavo, kad jų išeitų 10 
tomų po 500 puslapių. 

Savo literatūros darbą pradėjo 
Valančius labai įspūdingai — stam
biu "Žemaičių vyskupystės" veika
lu (1848). Žymusis lenkų istorikas 
St. Smolka (pratarmėje prie lenkiš
ko vertimo, 1898) pabrėžė didelę 
mokslinę to veikalo svarbą, ypač 
kad daug tų šaltinių, kuriais nau
dojosi Valančius, esą dingę. Pati 
knyga betgi esanti skirta liaudžiai, 
todėl nereikia piktinus kai kurių 
pasakymų naivumu. Ir tikrai, dažna 
"Žemaičių vyskup^ės" vieta tiek 
savo liaudišku stilium tiek didakti
nių apsakymėlių nuotaika atrodo 
lyg ir imta iš "Paaugusių žmonių 
knygelės". Sakysim, rašo Valančius, 
kad "metuose 1657 kana kas pra
dėjo pasakotis, 28 d. lapkričio Ugio
niuose matęs ties pat šalteniu ky
bančią ant oro maliavonę, arba ab-
rozdą, Motinos Dievo. Nieko netru
kus mažne po visus Žemaičius žmo
nės pradėjo šnekėti [_.], kas vien 

vyskupų — kankinių — Matu
lionio, Reinio, Boriseyičiaus, Ra
manausko, Paltaroko, Steponą-., , . , . „ . . . . . -. -. 

- . ' c , j , ... ' j tba dar tixuH:ių]u lietuvių- s:r-
viciaus ir Sladkevičiaus — ova- -, "* 

ties šventė yra kartu ir tų ka
tedrų šventė. Kai kurios jų yra 
išniekintos, neskamba jų varpai, 
bet kankinių aidas iš jų skam-

TeL PB &-S229 
0R. ANMA BALIUKAS 

2858 West 6Srd Street 
AKTŲ, ,*AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L e . BALUKAS 
Akušerija tr moterų Ugo» 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medic&l Builduig) TeL U 5-6446 
Priima ligoDius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004 

TeL ofiso Ir boto Olysaplc S-41M 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. 60tb Ava* Oleero 

Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. »*k. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Ir 4 vai. popiet 

Dft. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqoerte Medlcal Center 
0132 So. Kedzie Ave. 

VsJ.: plrmad., antrad. Ir ketvtrtad 
6 lkl 7:30 vai. vakaro 

ŠeStad. nuo 1 iki 3 va) 
Pagal susitarimą 

Offteo telef. \Y.\ 5-2670 
Kezld. teL VFAlbrook 5-3048 

sia. Ji gimdo naujus didvyrius — 
Kalantas, Sadūnaites, Šeškevičius 
ir tūkstančius kitų, kurie, žy
giuodami dvasinės kovos proce
sijoje, šaukia laisvės Lietuvai ir 
Bažnyčiai! Čia rikiuojasi ir vysk. 
Matulionis, ginąs savo katedrą 
Kaišiadoryse. Atėjusiomis iš Ue- . 
tuvos, kad ir kuklioms ir nepa
tikrintoms žinioms, vysk. Matu
lioniui, 1956 m. grįžus iš kalėji
mo, nebuvo leista valdyti vysku
pijos. Jis vieną sekmadienį, nie
kam nesakęs, pats vienas atvyko 
į Kaišiadorių katedrą pamaldų 
metu ir įžengęs į sakyklą prabi
lo: "Aš esu Jūsų vyskupas ir nuo 
šios valandos aš valdau vysku
piją. Telaimina Jus visus Die
vas". Davęs palaiminimą, vėl iš
ėjo iš bažnyčios, žmonėms be
verkiant. 

Todėl ši bažnytinės sukak-

dyse. 
O tos dv. laisvės — tautos ir 

Bažnyčios — yra lyg du švytu
riai prie Baltijos jūros krantų, 
ir kuo tamsesnė vergijos naktis, 
tuo stipriau jie šviečia. 

Minėdami šiais metais tą baž
nytinės provincijos atkūrimo 50 
metų sukaktį, junkimės ir mes, 
nors ir kukliai, nors ir iš tolo, 
prie jų šventos procesijos savo 
malda, savo tiesos skelbimu pa
sauliui, ir savo meile tautai ir 
Bažnyčiai. 

(Kun. Jgno Urbono pamoks
las, pasakytas lietuvių jėzuitų 
koplyčioje, Chicagoje, 1976. III. 
14 Lietuvių katalikų mokslo aka
demijai ir visuomenei minint 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
atkūrimo 50 metų sukaktį). Teks
te žodis "atkurta" įterptas redak
cijos. 

(parašyk l^iip jis pats nurodė, 
1864), "Paaugusių žmonių knyge
le ' (1865) "Palangos Juzė" (1869) 
ir "Pasakojimas Antano Tretininko" 
(1872; išspausdintas jau po Valan
čiaus mirties). 

Redakcijos pastaba. Praėjusiame 
šeštadienį (kovo 20 d.) šio puslapio 
penktos skilties pabaigoje trūksta ke
lių pastraipėlių. Todėl prieš pasku
tinę penktos skilties pastraipą, prasi
dedančią "Įsiskaitę į Valančiaus raš
tus...", iterptina dar šitoks praleis
tas tekstas: 

Prisidėjo dar trys keturi minskie-
čiai, kad ir nekalbą lietuviškai, "bet 
smarkiai karštus [ ! ] lietuviai", 
kurie raginę "visą gudiškumą - len
kiškumą atmesti ir nusitvert! lie
tuviškumo, o tai visus mokslų raš
tus apskelbti lietuviškai, mūsų poe
tus, o ypačiai Mickevičių, išvers
ti ir išspausdinti lietuviškai". Kon
cevičiaus draugas teisių fak. stu
dentas Henrikas Bukauskas (po 
1863 m. sukilimo išsikėlęs Stokhol-
man, kur turėjo antikvariatą) netgi 
pranašavęs, kad "po 50 metų bū
sianti Kaune lietuviška opera". 

Nedaug tesuklydo Bukauskas, vos 
10 metų: Maždaug po 60 metų 
Kauno teatrą skardeno Kipras Pet
rauskas, aukštai keldamas "Travia
toje" taurę linksmybės. 

Jeigu tofciį pranašystę batų iš
girdęs Valančius, būtų pažvelgęs 

nerašomi knygose, skirtose "moky- kad šiaip jau ir tamsuolio, Mask-i nustebintomis akimis ir su nesie
tiems vyrams ir galvočiams". Ne- vos pirklio dukterį angliškai, 
abejojo ir "Žemaičių vyskupystę" kalbos nemokėdamas, ją mokė 
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tarmėje (1882) Daukantas pasisa-1 skaudančias akis nuplauna Ugionių 
kė rsšęs "nr dėl mokytu vyrų ir 
galvočių". Tuos žodžius, kaip savo 
pastangų šukj. būtų galėję kvto-
ti ir kiti Daukanto - Valančiaus 
laikų mūsų raStHos darbininkai 
Priminsime, kad antrojoje XVIII 
amž. pusėje Europoje kilo ir stip
rėjo mintys apie linudies švietimo 
rdkalingumr:. Oih veikė ne tik de-

šalteny, tuojau išgyna. Tikėdami 
tam, žlibieji žmonės iš visų pusių 
būriais pradėjo eiti i Ugionius. [...]. 
Tiesą pasakius, visuomet taip nu
tinka su vargdieniais, kiekvienas iš 
jų veikiau tiki tokiems apsireiški
mams, nekaip daiktams, nuo paties 
Dievo apskelbtiems ir Rašte Šven
tame užrašytiems. Spėriau sirgda 

mokratinės Švietimo amžiaus idėjos, j mi žadas į tokias vietas, nekaip va-
Bėt ir naujos ekonominio galvojimo j 
peržiūros. Pižidkratal, skelbdami že-
mfes SkJ esant valstybės gerovės pa-

žiuoja prie gydytojo. Taip vienok 
darydami, neišmintingai daro". Na, 
xaip sau norite, tokie patarimai juk 

recenzavęs preL B. Smigelskis, kad 
tas veikalas buvęs tik liaudžiai ir 
rašytas. Liaudžiai skyrė Valančius 
ir savo gausias religines knygeles. 

Pasaulietinė beletristika, nors jis 
ir turėjo aiškų beletristo talentą, 
Valančiaus netraukė. J ją žiūrėjo 
maždaug taip, kaip ir jo draugas 
Daukantas, kuris 1846.XTI.6 rase 
Maskvos studentui Andriejaus-
kiui (Andžejevęskiui), vėlesniam 
Varnių seminarijos gydytojui: 
"Prašau mokytis ir gilintis j savo 
dalyką, kurj pasirinkai, o laisvalai
kiu skaityti naudingas istorijos kny
gas ar kelionių aprašymus, bet ne 
romanus, kurie nieko gero neduoda, 
tik gaišina laiką ir temdo jauną pro
tą" (Mūsų Senovė, Nr. 4/5, p. 
779). 

Tas Maskvos studentėlis, kuriuo 
taip rūpinosi rimtasis Daukantas, ne 
tik jauną protą temdinančius roma
nus skaitė, bet ir kitokius ne labai 
rimtus dalykus išdarinėjo. Antai pa
kviestas pamukyū vieno pralobusio, 

tos 
že

maitiškai. Ir dar teisinosi draugams, 
kuogi žemaičių kalba esanti pras
tesnė už anglų (žr. A. Tyla, "Lie
tuvių Alma Mater Maskvoje", 
Mokslas ir Gyvenimas, 1974, Nr. 
6, p. 38). Nebe reikalo jo drau
gas H. Zubavičius viename 1849 m. 
laiške (išsp. Mūsų Senovėje, II, Nr. 
2, 1988, p. 310-313; žr. dar paaiš
kinimus — M. S., n , Nr. 2, p. 498 
ir Nr. 4, p. 678-679) rašė apie jj, 
kad Ui "tikriausis Zcmaijtis" (be
je, tie žodžiai lenkiškame tekste įra
šyti lietuviškai). Pabrėždavo savo 
"žemaitiškumą" ir kiti draugai, pvz. 
lietuvindami pavardes: Andrijausr-
kis - Andžeįevskis buvo jiems And
rulis, Zubavičius — Dančalis (t, y. 
Dantelis; rusiškai zub — dantis), o 
toki Vrublevski sumužikino papras
tu Žvirbliu. Turėjo jie ir daugiau 
betuviškų ir.teresų. Antai H. Zu-

kelis 
Čia? 

būtų 

piamu netikėjimu išspaudęs 
žodžius: "Lietuviška opera? 
Kaune? Eik, eik sau!" 
tiškai pakraipęs galvą, dar 
pridėjęs: "O kam gi mano gerie
siems žemaitėliams iš viso reikalin
ga ta dainuojanti vypsosena?" 

Ir prieš šeštos skilties pastraipą, 
prasidedančią eilutę "Grįžkim trum
pam prie Daukanto", įterptinas 
toks tekstas: , 

Tikras Valančiaus pažiūrų j gy
venimo vaizdavimą savo raštuose 
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"MŪSŲ ŠOKIAI", 
Išleido Lietuvių Taut inių Šokių 
Ins t i tu tas (antroj i laida) 1975 
metais Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
West 63rd Street , Cnicago, Il
linois 60629. Kaina $4.00. Užsa-

bavičius ana mg laiške prašė savo . ^ p r i d ė t i n centą už per-
adresatą (L Grajevskj): "Atsiųsk g i u n t i r n ^ ni incis gyventojai mo-
man žemaitiškas dainas, būsiu tau j į^ 5 % mokesčių. 

I labai dėkmįki*'. Andriejauskis do- \ „„niiimiiHiimuiimiiuniunmminit! 

Ofs. PO 7-600© Bei GA S-727S 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 We#t 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 — LO 1-4AOS 
Ješ BeMfHepti 561-1070 

.ODOS LJOOS — caiRL-ROUA 
Ofisai: 1002 N. We8tero Ave, 

5214 N. Wef)tern A ve. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 W. SSrd Straes 

VaL antrad nuo 1-4 popiet 
tr ketv. nuo r>7 vakare 

Ofiso teL 776-2880: ra. 44&4SMB 

DR. I. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas: 4255 W. SSrd M 
Ofiso telef. RE 6-4410 

Rezidencijo* telef. GB t-OStt 
Valandos: plrmad.. antrad., ketvirtas 
Ir peuktad. nuo 1 iki S Tai. popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas t* re& 2«5J W. StUt Ss, 

TeL PRospea* S-122S-
Ofiso vaL- Pirm., antr, trefi. Ir 

penkt nuo 2 Iki 4 vai. ir < iki T. T , 
SeSt 2-4 p.p. Ir kitu laiku sosttorm 

VM telefonai ^52-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
1407 So. *»th Coorl Ckero 

Vai.: keadloa 10-12 ir M Ti^dled 
sj ssAtad. tfk 

Ofise tri HE 4-212S. na mg OI ft-SIM 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 Wes« 71 st Street 

Vald.: pirm. antrad., ketv Ir penktai 
l-S ir «-7 — U anksto rasltame. 

TeL onso PR 64446 
DR. F. 6, VYINSKUNAS 

GYDYTOJAS TJR CHIRURGAS 
SI 07 West 71st Street 

Valandos: 1 -« TSJ popiet 
Treff ir fteftad. psjral susitarimą 

Črn«n M. 586-3166. narnų 636-4850 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

«234 8. Varratrt,<tsett %ve. 
Vai.: pirm., antr ketv t*t; p—kt»S 
>-( vai l«Atad p««al vnsHaMma. 
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Norų išsipildymui reikėtų kelių gyvenimų 
Pasikalbėjimas su dailininke Vida Krištolaityte 

Vida Krištolaityte, šiuo metu 
gyvenanti Xew Yorke, yra viena iš 
jaunosios, jau čia Amerikoje iš
simokslinusios, mūsų dailininkų 
kartos atstovė. Jau ne kartą 
ekspresyvios dailininkės tapybos 
ir piešiniai yra atkreipę mūsų 
meno kritikų ir publikos dėmesį. 
Už savaitės jos vienos darbų pa
roda atidaroma Chicagoje. Ta 
prcga užkalbiname čia pačią 
dailininkę Vidą Krištolaityte. 

— Jūsų nuomone, kuris aplin-

-Beveik visi mano darbai yra ryšys tarp menininko ir estetikos 
pažadinti to, ką aš matau ir ką 
aš jaučiu, turėdama objektą, re
ginį prieš akis. Tai ypač galioja 
peizažams, natiurmortams, por
tretams ir figūrų piešiniams. Ši 
reakcija į aplinką — mano gi-
siai reakcija į aplinką — mano 
giminiškumas ekspresionizmo 
dvasiai. 

Estetinės probelmos sprendi
mas — struktūra, žaismingas pa
žabojimas medžiagos — "media", 

kos reiškinys padarė didžiausią aišku, man labai svarbu — ir 
įtaką Jūsų "kūrybos veidui"? ant to pamato norėčiau stovėti. 

Be formalaus nugarkaulio nėra 
kūrimo. — Tremtis, antrasis pasauli

nis karas turėjo daug netiesiogi
nės įtakos man, tuo pačiu ir 
mano kūrybai. Karas nuolat gąs
dino — reikėjo baimėje gyventi, 
bijoti, net nežinant ko. Sirenų 
garsai, bombonešiais nusėtas 
dangus, degantys miestai, neži
nios pilnas laukimas eilėse, kitų 
žmonių dejavimas — tai, be abe
jo, gali iki ašarų gąsdinti mažą 
vaiką, kokia aš tada buvau. Ne
ramumo nuotaika natūraliai tu
rėtų atsispindėti ir mano kūrybo
je, kaip gražios, didele kaina įsi
gytos raukšlės žmogaus veide. 

Bet vieną saulėtą rytą pasibai
gia karas, sprogsta medžiai, žydi 
pievos... nusiauni batus — per di
delius, aulinius, žieminius batus 
— ir bėgi basom vešlia pavasa
rio žeme į pievą, į saulę. Jauti eks
tazę, laisvę, pergalę. Norėčiau, 
kad ir tai atsispindėtų mano kūry
boje. 

Jauti džiaugsmą iki kito paba
rimo, kito nerimo — ar tai pir
mo skyriaus skaitymo ar mate
matikos pamokos, ar einant iš
pažinties, ar vėluojant į klasę ar 
bažnyčią, ar šermenų nepažįsta
mo žmogaus pokariniam lagery
je, primenančių tavo pačios tėvo 
mirtį. Bet pamatai žydinčias aly
vas svetimo vienuolyno sode, 
parneši tulpių ar baltų rožių mo
tinos dienai, ir nerimas dingsta. 
Grožis apsvaigina, ištirpina ne
rimą. Todėl piešiu gėles. 

— Labai dažnai kūrėjo gyve
nime, požiūris į meną keičiasi, 
laikui ir patirčiai einant ir au
gant. Ko Jūs norėjote ar tikėjotės 
g dailės, kai pradėjote rimtai 
kurti, kaip tie norai išsipildė, ar 
ne, kaip pasikeitė? 

— Nežinau, ar požiūris į me
ną manyje keičiasi. Visuomet 
ieškojau mene tiesos. Visuomet 
mėgau kūrėjus, kurie išryškina 
gyvenime tai, kas ir man yra tie
sa, kas suprantama. Savo kūry
boje aš norėjau nemeluoti, ro
dydama savo tiesos supratimą. 
Mano norai mene nepasikeitė. 
Noriu kuo tobuliau išryškinti 
tai, kas man galioja gyvenime. 
Gal keičiasi forma, be ne esmė. 
Gal keičiasi formatas, skalė, dy
dis, bet ne kokybė. Daili
ninko parašas lieka tas pats.No-
rų išsipildymui, tur būt, reikėtų 
kelių gyvenimų — o ką bekalbė
ti apie pačią pradžią! 

-i— Ar galėtumėte atsiminti ar 
spėti, kiek esate sukūrusi dailės 
darbų? 

— Pirmą darbą sukūriau snie
ge, pirštu, tarp sirenų kauksmo, 
saulėtą dieną antro, pasaulinio 
karo metu. Ar saulė jį ištirpdė, 
ar žmonės sutrypė — nebėra jo; jis 
liko tik manyje. Dirbu nuo 1961 
metų, nepasiduodama, varoma 
savo vidinio ritmo. Labai mėgstu 
ekspresyvų žmogaus figūros pie
šinį, ir prie jo dažnai grįžtu. 

— IŠ ko prasidėdavo didesnė 
Jūsų užmojų dalis — ar iš este
tinės problemos sprendimo, ar iš 
pergyvenimo kokio įvykio, ar iš 
''žaiduno" su priemonėm (me
dia) ir iš to išsivystančios 
minties?.-. 

Kartais kūriniai kyla iš pasą
monės, neturint objekto prieš a-
kis. O menininko, t.y. mano, pa-
sąmonėn telpa visas praeity ma
tytas menas, architektūra, Beet-
hovenas, negrų džiazas, drama, 
šokis, filmo ekranas, Freudas, 
Jungas, Kalantos susideginimas, 
Magdalenos meilė Kristui, Kris
taus meilė Magdalenai (nes jis 
jai pirmas pasirodė) ir visa, kas 
telpa į Pandoros dėžę. 

— Daug yra filosofuojama 
estetikos klausimais. Atrodo, kiek 
filosofų, tiek sąvokų. Seniau bu
vo neginčytina, kad menininko 
darbas ir pagrindinė paskirtis yra 
estetiką formuluoti darbais. Koks, 
Jūsų nuomone, šiandien yra ry
šys tarp menininko ir estetikos 
formulavimo ir koks turėt 
ryšys tarp menininko ir estetikom 
formulavimo? Kok> turėtu būti 

išraiškos?.... 
— Menininko uždavinys yra 

būti ištikimu savo kūrybos dva
siai. Po to, kai jau yra "pagim
dytas" kūrinys, reikia "krikšto 
tėvų" ir auklių, tai yra — filoso
fų ir meno kritikų, kurie tą dai
lininko pagimdytą vaiką — kū
rinį tinkamu vardu pakrikštytų ir 
į pageidaujamą estetikos mokyk
lą nulydėtų. Vieni yra kūrėjai, 
kiti — interpretatoriai. 

— Šiandieninių jaunų aaiiš
ninku tarpe asmeniško autentiš
kumo ir užsiangžavimo vardu 
gana daug matyti "filosofavimo" 
jų dailės kūriniuose. Turiu min
ty tokiu> darbus, kur daromo* 
išvados apie žmoniio pa>ibaisė-
:iną. beviltišką būklę. Ar. Jūsų 
nuomone, tai yra teboriprėjanti 
meno kryptis, ar tik vit-na labai 
daugelio meno krypčių, kuri lai
kinai Įdek ilgėliau stiprės? 

— Niekas nenori šimtmečius 
žiūrėti į skausmo iškreiptą veidą. 
Laikas negailestingas kraštutinu
mams. Todėl net kai kurios praei
ties Pietos atrodo groteskiškai, 
nepatraukliai, nors ir kabo mu
ziejuose. Tačiau, antra vertus, 
Gruenewaldo "Nukryžiavimas" 
išliko ir guodžia mane, kaip 
guodė anų šimtmečių raupsuo
tuosius, kuriems jis buvo nuta
pytas. 

G, , i ir*; piešė šmėklas, 
ne vien tik saldų, rateliuose šo-
kiri-.i > u n i m ą . A> G o y ą mez^t-j 

Dailininkė Vida Krištolaityte, kurios paroda M. K. 
nimo centre. Chicagoje. atidaroma balandžio 2 d. 
balandžio 11d. Rengia ateitininkai sendraugiai. 

Čiurlionio galerijoje, Jau-
(j?enktadienį) ir tęsis iki 

V rfT Kr.^-Maityte Stovinti figūra (aliejus) 

dėl jo "šmėklų", ne dėl jo saldu
mo. Žmonės yra sudėtingi ir turi 
įvairių bedugnių savyje, kurias y-
ra vidiniai verčiami išlieti. Gal 
laikas atskirs pelus nuo grūdų. 

O gal šiuo atveju jūs turite! 
mintyje "Chicago Monster 
School"? Aš Chicagoje gyvenau 
15 metų ir man nemiela, kad 
Chicaga tuo vardu pagarsėtų — 
tačiau ,antra vertus, gal gerai, 
kad Chicaga iš viso meno pa
saulyje figūruoja. Bet atrodo, jog 
yra Chicagoje amerikiečių meni
ninkų, kurie sukūrė minėtą srovę 
ir kuriuos meno pirkliai šiandien 
grobsto. Bet aš apie tai nedaug 

i žinau, nes buvau viena, kaip 
briedis — grupės manęs netrau
kė. Kaip bus ateity, negaliu pasa
kyti. 

— Kokią atsakomybę ir ar ap
lamai dailininkas turi atsakomy
be N rsuomenei, 

— ''Kai esi girioj, nematai gi
rios, o tik medžius" — tai kiek 
liečia ir kultūros ekspoziciją Čia 
New Yorke. Yra labai daug vi
lionių, bet žmogus turi tik vieną 
progą gyventi šiame pasaulyje. 
Nesinori pamilto daikto mesti. 

į Be to, kiek yra tų vaidilučių prie 
meno altoriaus? Nėra daug pa
šauktų. Šiuo momentu man taip 
atrodo. Kai kurie dalykai yra tikri. 
Kartą "pakalbėjus su dievais", 

Į pajutus kūrybos proceso ekstazę, 
norisi vėl tai išgyventi. Jei, pama
čius gražų saulėleidį ar pajutus 

gilų liūdesį, kyla karštligiškas 
noras jį užfiksuoti ir tuo pasida
linti su kitais, tapyba nemirs, bent 
manyje. 

— Ar teisybė, kad mene vėl 
vis dažniau pradeda marytis grį
žimas į klasicizmą? 

— Manau, kad klasicizmas yra 
temperamento ir mados dalykas. 
Visuomet buvo ramių, pastovių, 
struktūros pilnų, šaltų klasicistų 
— akademistų; ir taip pat ne
nuoramų, romantikų — ekspre
sionistų. Vieni gali .pasimokyti iš 
kitų. Jausmui reikia formos. Ta
čiau, romantikas — ekspresio
nistas uždus klasicizmo pančiuo
se. O klasicistas jausis kaip klajū
nas romantiko — ekspresionisto 
rūbuose. Kartais reikia matuotis 
daug rūbų, kol randi tą, kuris pa 

VLADAS ŠLAITAS 
APIE NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Niekas nenori būti visiškai nepriklausomas, 
nes kiekvieno žmogaus širdy 
slepiasi noras kam nors priklausyti. 
Pirmiausia Dievui, 
o po to 
moteriškei, 
nes gimtieji namai žmogaus širdį traukia stipriausiai 
Šimtą kartų esu sau sakęs: 
neberašysiu 
daugiau meilės eilėraščių. 
Bet užtenka man tik prisiminti jos tolimą veidą, 
ir iš naujo imu išvedžioti meilės eilėraščius. 

ŽOLĖ 
• 

Niekas žolės nelaidoja. 
žolės gimimo vieta yra kartu ir žolės kapinynas. 
Nereikia nei mirties pranešimo, 
nei pamaldų 
už numirusiuosius. 
Viskas žolės gyvenime yra paprasta ir kasdieniška^ 
Tai paprasčiausias gyvenimas pasaulyje. 
Tačiau kartais, 
kai vasaros kaitros išdegina vasaros žolę, 
nes be jos, 
žmonės eina ir meldžiasi, 
idant Dievas atsiųstų lietų, 
be žolės, 
negalėtų būti gyvenimo. 

-.. 

• 

NUOTAIKA 

• • < • 

Viksvos šešėlis 
arba seno ir griūvančio namo šešėlis 
svarstyklėse sveria vienodai, 
tačiau viksvos šešėlis 
nuo griūvančio namo šešėlio skiriasi savo nuotaika. 
Štai kodėl juo didesnis šešėlis mane ištinka, 
tuo labiau jisai spaudžia vienatvėje mano širdį. 

Tu buvai ne daugiau, 
negu kitos praeinančios moterys, 
o tačiau tik tavęs iki šiol negaliu užmiršti, 
nes kiekvieno žmogaus arba viksvos graudusis šešėlis 
atminimų pasaulyje skiriasi savo nuotaika. 

— i 

sako: "tai esu aš — tavasis". Kol 
rūbas malonus, galima juo 
džiaugtis. Beethovenas puikiai 
nešiojo abejus rūbus — galime 
mėginti ir mes, nes esame tos pa
čios motinos žemės vaikai. 

Po aštuonerių metų Vida] 
Krištolaityte vėl atvyksta su pa
roda į Chicagą. Balandžio 2 
penktadienį Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre, 7 vai. vak. bus 
jos parodos atidarymas. Paroda 
tęsis visą savaitę iki balandžio 
11 d. Bus ir tapybos ir grafikos 
darbų. Paroda rengia ateitinin
kai sendraugiai. (a. z.) 

Pažįstamas baritonas ir naujas tenoras 
Vaclovas Verikaitis ir Rimas Strimaitis "Margučio" koncerte 
"Margučio" koncertas, įvykęs 

kovo m. 21 d. Jaunimo centro 
salėje, Chicagoje, atnešė vieną 
nelauktą staigmeną: išgirdome 
naują lyrinį tenorą. Prieauglis 
šioje srityje mums yra reikalin
gas. Rimo Strimaičio vardas iki 
šiol nebuvo plačiau girdėtas Chi
cagoje, nors jis žinomas jo gyve
namoje vietoje. Toronte, Kana-
doje.Pasirodęs Chicagoje bend 

VLADAS JAKUBĖNAS 

tembras, pagaunanti, laisvai be
siliejanti, natūrali atlikimo do
vana, aiški dikcija, kiekvienam 
lietuviškam žodžiui pasiekiant 
publiką, bet taipgi aiškiai nu
skambant ir kitų kalbų tekstui. 

Kodėl mes iki šiol R. Strimai

čiu muzikalumu turėtų atkreipti 
mūsų kultūrą remiančių fondų 
dėmesį, palengvinant jam sąly
gas tiek pačiam toliau bręsti, 
tiek ir ištrūkti j tolimesnes kolo
nijas savo talentui parodyti. 

Vaclovą Verikaitj jau pažįsta
me iš anksčiau kaip aukšto mu
zikalumo baritoną-bosą: jis yra 
praeityje pergyvenęs visokių 
laikotarpių, bet jo paskutiniai 
pasirodymai parodė jį neblogoje 

voje mirusio jo j Antano Budriū,-
no, irgi gabaus vokalinio kompo
zitoriaus. 

Įdomų numerį sudarė trys V. 
Verikaičio atliktos VI. Jakubėno 
dainos. Jos yra kilusios iš vėly
bo vokiečių okupacijos laikotar
pio; jų dvi — liaudies dainos, 
sukurtos V. Jonuškaitės to sti

liaus koncertui; jų pirmoji — ninovo, ar R. (^umanno dainų, 
"Sutemo naktis" — rečiau atlie- sudaro vis dėlto tikrą "perlą" 
karna dėl nelengvo polifoniškai savo tyra, šviesia nuotaika ir 
modalinio akompanimento; ant- natūraliu melodingumu. J. Tai-
roji — populiarioji "Plaukia an- lat-Kelpšos ( o ne St. Šimkaus, 
telė". "Liūdnas eiėraštis" — iš kaip klaidingai pažymėta prog-
to paties laikotarpio, žodžiai Br.! ramoje) "Ne margi sakalėliai" 
Buivydaitės. (Tačiau nei Buivy- į buvo solisto paimta kiek lėtes-
daitės, nei kitų dainų teksto au- į niu tempu ir padainuota, prisi-
torių programoje nebuvo pažy- i taikant prie R. Strimaičio lyri-
mėta. Mano paties ir kitų recen- į nio pobūdžio balso, itin nuotai-
zentų šitas mūsuose dar vis ne- > kingai. 
retas faktas buvo ne kartą pri-1 pirmoji dalis užbaigta dviem 
mygtinai pabrėžtas kaip s avo- į d u e U i g : -Gromatėlę parašiau" 
tiškas apsileidimas. Koncertų; ( J u o z a p a i č i o ) į » S t o k ^ &. 
rengėjai ir programas sau su- ; m e n ė U o », ju rgu^o (vilniškio) 
darantys solistai, kaip kultūrin
goj muzikinėj visuomenėj įpras
ta, niekada neturėtų pamiršti 

čio negirdėjome, kodėl juo nesu-
rame koncerte su plačiai žinomu į sidomėjo mūsų opera? Atrodo, 
bosu baritonu V. VerikaiČiu, R. j čia labiausiai kaltos jo paties j vokalinėje formoje ir aktyvų, 
Strimaitis pasireiškė, kaip ant .gyvenimo sąlygos: apkrautas kaip chorinių ansamblių vedėją 
tvirtų kojų stovintis lyrinis te- j šeimos išlaikymu, j i s nebeišgali 
noras, su skambiu viduriniu re- apsimokėti jam itin tinkamo vo-
gistru, su švelniomis aukštomis kalinio mokytojo pamokų ir sun 
gaidomis, ypač "piano" vietose; kiai gauna progų ištrūkti ilges-
šiaip jo balsui dar kiek reikalin
ga galutinio apšlifavimo. Kas 
ypač pabrėžtina; yra malonus 

ir kaip dainų aranžuotoją. 
Koncertas pradėtas dviem du

etais, kurių pirmą aranžavo 
pats Vaclovas Verikaitis iš 

nėms išvykoms iš savojo miesto, i dviejų M. K. Čiurlionio preiiu-
Lyrinis tenoras su tokia gražia dijų liaudies dainų temomis; 
medžiaga, aukštu ir pagaunan- antras , prieš keietą metų Lietu- Vaclovo Verikaičio (kairijc) ir Rimo Strimaičio du#u«. 

Antros dalies pradžioje duota 
dar du sklandus "anapusiniai" 

_ _ , i A. Bražinsko ir T. Makačino du-
L k s ^ ū r ė j u s ^ V i s o s ' t r ^ s 5 f e į Ver&aičio solo dalyje 
nos V. Verikaičio interpretaci-Į f u f " J 1 0 P " " * * f***** 7? — i. vi- i- x xi « kalu: ilgesne, rimta, J. Naujalio joje praskambėjo gilia išraiška, , . * j " ZT2 

u Z AI •• i • • i • T dama Oi, neverk, motušėle , aiškia dikcija, taipgi puikiai J. , . , . . - . . . , .. 
n i j • i - 4 . kuri gali būti laikoma vienu nnv 
Govedui akompanuojant. ? „. 

ciausiu sio mūsų muzikos pat-
R. Strimaitis sužavėjo moda- riarcho veikalu. Ji parašyta, 

liškai - melanholiška Lietuvoje greičiausiai, J. Naujaliui viešint 
gyvenančio kompozitoriaus A. Amerikoje, 1920 m. išleista X. 
Bražinsko "Ugnele". Balio Dva-: Strumskio ir„. J . Naujaliui grį-
riono plačiai išpopuliarėjusi žus tėvynėn, jos niekuomet ne-
"Žvaigždutė", nors ir turėtų j teko girdėti! Solistas gražiai pa-
kiek į save panašių S. Rachma- sirodė arijoje iš Verdi "Makbe

to" ir populiarioje Gasparo ba
ladėje iš "Kornevilio varpų". R. 
Strimaitis natūraliai ir nuošir
džiai atliko populiariąją E. To-
selli "Serenadą", ariją iš Le 
Roi iyys" gražia prancūzų k. 

į ir — lietuviškai — "Tavęs ne
bemyliu" P. Tosti. Užbaigai — 

! vėl du duetai, kurių ypač įdo
mus, humoristinio pobūdžio 
"Vai tos žuvys" J. Juozapaičio. 
Publikai reikalaujant, buvo pri
dėta dar keletas "bisų". 

Koncertas buvo įdomus ir kul
tūringas; publikos — apstu. 

Jonas Govėdas padarė gražią 
pažangą ir vystosi j puikius 
SJMQMLttMUflrt» 
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ZIGMAS O I B R A Ž C N A S 

• 

Pasaulio platybėse ir kultūrų margumyne 
Įspūdžių ir nuotraukų montažas vietoj interview 

Redakcijos pastaba. Mūsą bendra
darbis Zigmas Umbražūnas yra ne 
vien tik aistringas keliautojas — tu-: 

ristas, bet ir matytų šalių bei pergy-1 
ventų įspūdžių puikus raštu perteikė- j 
jas skaitytojams. Jau ne kartą šiuose | 
puslapiuose ir Jaunimo centro kultūri-! 
nėse vakaronėse buvo progų pasekti jo j 
pasaulines keliones, įkvėptas ne tiek j 
nuotykinio troškulio, kiak ramaus kur-: 
tūrininko žvilgsnio. Kultūriniam klodui i 
dar ir kita prasme Zigmas Umbražū- Į 
nas nėra atokus. Štai jau du kartus jis ; 
yra "Draugo" romano premijos meca- j 
natas. Šiemet jis įprastą konkurso tūks-1 
tautinę kilstelėjo iki 1500 dolerių, kad1 

jubiliejinio (dvidešimt penkto) romano ' 
konkurso premija būtų išskirtinė. Kon
kurso laimėtojui Juozui Kralikauskui j 
už romaną "Martynas Mažvydas VII-' 
niuje" Zigmas Umbražūnas premiją ir J 
įteiks ateinantį sekmadienį (kovo 28 
d.) 3 vai. popiet "Draugo" dailiojo žo
džio koncerte, Jaunimo centre, Chica-
goje. šventės išvakarėse vietoj inter-
view — šis piligriminių įspūdžių ir 
nuotraukų montažas 

K Y O T O — nuostabaus grožio ir pats įdomausiąs miestas Japonijoje 
Ir Japonijos sostine jisai išbuvo ilgiau kaip 800 metų. Vieno amerikiečių 
profesoriaus dėka miestas išliko karo košmaro nepaliestas. Dabar to pro
fesoriaus garbei miestas kasmet švenčia padėkos ir maldų dieną. Nakties 
metu senasis miestas atrodo lyg pasaka: maldyklų, palocių, paminklų šešė
liuose dreba įvairiausių formų šviesos, lempos, net žvakės. Iš visų pusių 
sklinda savotiška muzika ir dainos. Nejučomis paskęsti nežemiškam pasi
grožėjime ir giKame susimąstyme. 

Beduinų stovykloje* Libane, prie 
Sirijos sienos. Arabų svetingumas yra 
legendinis, 6 jų kalba pilna didelio 
poetiškumo. Tie bedu'nai apvilko 
mane ilgu juodu rūbu ir ant galvos | f 
uždėjo baltą sn juodais raštais tur- f,-^ 
baną. Susėdome palapinėje ant kili-; -;:t.... 
mų ir vaišinomės avies kepsniu, vai- 4 
sių sunka ir kava. Klausiausi poetiš
kos kalbos (turėjau gerą vertėją), o [ 

, u i palapinės sienų mekeno avys, žmo-1 t/M 
nės kažką kalbėjo, subliaudavo vie- | Į > 
nas kitas kupranugaris. Dykumų vė
jas blaškėsi ir stūgavo, o smėlis bar- į | | ^ 
beno į sieneles, lyg lauke būtų didelė Į • • 
lietaus audra. 

nimo centre, Chicagoje. 

— P *«rūcto& dienai ar 

F .rt~s. Lankiausi šitame dideho grožio ir didelės 
rivftzaeifofl opšio krašte Ramadan metu, kada visas 
< raštas paskęsta maldose, visuotiname pasninkavime, 
v-i^ikaupu-'e, susimąstyme. It tas saulės patekėjimas, 
ber.-l.rin! . palmėmis apsuptą Nylą ties Luxor ir Kar 
nak monumentaliom maldyklom, O už Nylo pamėlu
siuose rūkuos*', lyg miraže, kalnai, Sakara, m.rusiųjų 
karalių- ?! ?nis. Ir tas imamo šauksmas nakties glūdu
moje ties Aswarv Ir tas saulėlydis, pilnas degančios 
ugnies atspindžio dykumoje fes Abu Simbel, netoli Su
dane Ir Siar.-c- eo. rodos, girdžiu dykumų vėjus prie 
piramidžių kr srinkso: rodos, jaučiu, kaip tų vėjų su
keltas smė&s skaudžiai kerta į veidą. Tai lyg tūkstan
čių metų istorija, iš gilios glūdumos pakilusi, liečia 
mano parudavusią odą. 

Angkor W a t — Kambodija. IX-tame šimtmetyje 
Khmerai pradėjo kurti didelę civilizaciją, pastatė dau
gybę maldyklų, tvenkinių, fontanų. Po maždaug 3 šimtų 
metų dėl dar neišaiškintų priežasčių jie viską paLJso i* 
išsisklaidė po Kambodija. Džiunglės daug ką sunaiki
no, ir tik ne per seniai buvo surasti šie milžiniški pa
statai ir pam.nklai su sanskrito ir khmerų kalbų už
rašais. Jie ir dabar nuostabas, liudiją žmogaus dva
sios didybę ir genijų. Buvau vienas iš paskutiniųjų va
kariečių. Šią vietą aplankiusių. Gal generacija a r dvi 
praeis, kol vėl bus galima Ar.giio* W a t lengvai pa
matyti 

-

— Vienut vienam žinoma, bū- ! Joną Lenktaitj, paprašė sutikti 1 ruošė tiktai lietuviams ir atrinko 
tų sunkoka tokią parodą su-j ją perkelti į Lietuvių kultūros ži-, daugiau tokius dokumentus, ku- [besireiškiančių 

; ruoŽa. Kas techniškai talkino? dinį New Yorke. Antrąjį kvietimą : rie lietuviams įdomūs. Amerikie-
. , . . n . r - J i gavome iš bostoniečių. Kalbamės, čius specialiai lietuviams pa 

— Labai daug gelbsti Liudas 
Kairys^ padėdamas medžiaga i-

Bali saloje. Indonez'joje. pakeliui į bjndu "atlaidos" — festivali. Bali 

Hong Kong. Keli miestai pasauly
je savo gamtiniu grožiu sokeba ilgesį 
vėl juos pamatyti: Rk> de Janeiro, 
San Francisco. Vancouver, Istambul, 
Neapolis. Bergenas. Dubrovnik, Salz-
burgas, Honolulu, Jeruzalė, Hong 
Kongas... Be gamtinio grožio, visi jie 
turi dar vieną panašumą: vietos gy
ventojai labai vertina patį gyvenimą, 
džiaugiasi kiekviena diena, daugiau 
laiko paskiria dvasiniam ir kulrūri-

paliko visam gyvenimui neužmirštamą įspūdį. Dar ir dabar sunku be 
pakilaus jausmo apie tą salą kalbėti; apie tuos begalinio religingumo žmo
nes, kuriems visas gyven'mas vyksta tam tikroje dvasinėje nuotaikoje, kur • niam džiaugsmui — jaučia gyvenimo 
kiekviena diena yra šventė ir kiekvienas Įvykis ar net mažiausia gyvenimo \ pulsą. Hong Kongas tiesiog verda gy-
apralška sftdaro didelę prasmę. Kalnai, veikiantys ir užgesę ugniakalniai, Venimu. Kaip norėčiau tenai dabar 
tropikų miškai, nuostabaus žalumo ryžių terasos, gėlynai, palmėmis apsup- I ,,Ai 
tos įlankos, giliai mėlynas dangus ir geri. labai geri ir laimingi žmonės.' " ' 

fėmuoti ir apipavidalinti. Lietu-
[vįų filatelistų draugija "Lietuva" 
rGhicagoįe (pirm. K. MeŠkonis) 

sutiko eksponatus įrėminti ir 
labai palankiomis .sąlygomis pa
skolino daugiau kaip 200 rėmų. 
Lietuviškas knygas grupuoja iri 
knygų skyrių tvarko bibliografas į 
Jonas Damauskas. Dail. Petras | 
Aleksa, dail. Vincas Lukas paža
dėjo nupiešti pagrindines paro
dos dekoracija*. Yra ir daugiau 
malonių talkininkų. 

— Tokiai parodai reikia lėšų. 
Kaip šis klausimas išpręstas? 

— Parodą ruošia "Draugas". 
Jis ir finansuoja. Tačiau visus 
darbus atliekame neapmokamos 
talkos būdu. Aš vienas įdėjau 
savo dalį apie 1000 niekieno ne
apmokamu darbo valandų. Ži
nia, Išlaidų bus. Todėl, reikia 
manyti, kad mūsų pastangas vi
suomenė ir finansiškai parems. 

tariamės. 
O dėl parodymo nelietuviams, 

jau sunkesnis reikalas. Pirmiau-

ruosta daugiau dokumentinė 
paroda vargiai domintų. Na, bet 
tai galima bus nurpręsti, kai ba-

tėįant, ar jaučiate, kad fa daraisi 
lietuviai?' 

— Taip, domisi. Nemaž;-
skaičius parodė susidomėjimą, 
padovanodami ar paskolindami 
eksponatus. Daug kas skambina, 
klausia. Kiti net į mano naibo 
rūsį atvyksta "priešpremierkliu" 
būdu parodos pasižiūrėti. Tikim, 
kad netruks lankytojų ir Jauni
mo centre. 

— Ir koks pate didžiausi*; as
meniškas- pasitenkinimas- ir rū
pestis, jau ilgas laikas šiam dar
bui paaukojant visas, muo tie-
siegroie savo darkė atliekamai 

. poilsines valandas? 
I • • -

— Būna di«ų,! kai tarnyboje 
tenka iigokai dirbti, o grįžus na
mo reikia vėl į rūsį leistis, ekspo
natus ruošti, susirašinėjimą vesti. 
Kartais žmogus nuvargsti ir seni 
dokumentai, nuotraukos, spauda, 
nemieli darosi. Bet taip būna tik 
tol, kol pailsi. Tada vėl imuosi 
darbo if čia aš jaučiuosi "namie", 
!nes žinau, kad, ruošdami parodą, 
mes atliekame mūsų tautai ir tau
tiečiams naudingą darbą. Ir to
dėl, tikime, kad paroda sudomins 
mūsų tautiečius* pirmiausia se
nąją išeiviją, kurios garbei ši 

.paroda skiriama ir pokario meto 
išeivius — kai jie pamatys* kiek 
daug senieji emigrantai ir jų ai
niai atliko, taip gražiai dėl Lietu
vos laisvės kovojo ir savo kraštui 
tiek daug padarė. Gal būt, tai pa
dės didesniam senųjų ir naujųjų 
emigrantų suartėjimui ir kai kur 

skirtumų suderi
nimui, nes mes kartu, vieni ir ki
ti ruošdami parodą, labai sutar
tinai dirbame ir jokių skirtumų 
nejaučiame. Jei toks suartėjimas 

sia rengėjai šios parodos turinį 1 landžio 2 d. ją pamatysime Jau- (Nukelta j 5 pusL) 

IŠEIVIJOS ISTORIJA KALBA 
(Atkelta iš 1 psl.) 
lietuviška medžiaga, kai kartu 
su dr. Jonu Lenktaičiu ir rašyt. 
Paulium Jurkum aplankėme ne
maža senųjų lietuvių kolonijų. 
Ten ypač daug padėjo kun. Algis 
Bartukus, L. Dovydėnas, prel. 
J. A. Karalius, Petras Motvila, [ 
Petras Jurgėla, Vaclovas Roma
nas, T. Slabšys, gen. konsulas A. 
Simutis ir eilė kitų. 

Chicagoje ir apylinkėse, ruo
šiant parodą, daugiausia padėjo 
žinomas Amerikos lietuvių žur
nalistas Stasys Pieža ir jo žmona 
dainininkė, Ona Piežienė. Savo 
"pilaitėje" Nord Judson, Ind., 
jiedu turi daugybę lietwvišktj lo
bių, kuriais ir leido pasinaudoti. 
Tai buvo vienos didžiausių mano 
"Hetuviško aukso" kasyklų. 

Toliau maloniai talkino Lie- j"' 
tuvos gen. konsule Juzė Daužvar-
dienė, Lietuvių marijonų namo 
vyresnysis kun. Viktoras Rimše
lis, "Draugo" administratorius 
kun. Petras Cinikas, (jis sutiko bū 
ti ir parodos direktorium), "Mar
gučio" vedėjas Petras Petrutis ir 
daugybė kitų. (Jų pavardės bus 
paskelbtos parodos leidinyje). 

Vis dėlto didžioji eksponatų 
dalis (apie 80-90 proc.) yra pa
imti iš mano archyvo. 

— Skolinotės ir iš kitų archy
vų? 

— Susilaikėme. Pirmiausia, 
eksponatų jau užteko; parodą 
plėsti nebebuvo įmanoma, paga
liau, nenorėjome užkirsti kelio 
kitiems archyvams atitinkamu 
laiku suruošti savo rinkinių pa
rodas. 

—4Ciek iš viso bus eksponatu 
ir kurie jų verti didesnio dėmesio? 

— Nebuvo laiko skaičiuoti, 

kiek tų eksponatų atrinkome, bet 
atrodo, kad vienų JAV senosios 
išeivijos lietuvių išleistų knygų 
pateiksime apie 1000, jų tarpe ir 
ligi šios dienos reikšmės rtefias-
tojusius leidinius: J. Basanavi
čiaus surinktų pasakų 7 tomus", 
lietuviškų dainų rinkinius, Sima-
no Daukanto Lietuvos istorijos 
dvitomį, A. Pabrėžos Botaniką. 
V. Kudirkos raštus ir daugelf ki
tų išliekančios reikšmės leidinių. 
Vien scenos veikalų susidarys a-
pie 150. Labai daug puikių istori
nių nuotraukų. Iš viso eksponatų 
skaičius tikriausiai sieks 3000. 
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/ Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful 

COLOR TV SETS 
WHILE YOU EARN 6Vz% to 73A% 

\ 

— Užsiminėte apie parodos 
leidių.. 

Nedeiinis laikrasztis. paszvenstaa darbininką * 
..' *». __...._.' .. ... jĮ*\V*m .«2 •• r , »* J.AUSS0 J S I I 

Vienee « daugeSo senosios rmhnj Išeivijos leistų Uikfaečty. Cia ft» 
Baltimorėįįe tja&k* 
t| redagovo A. Lalfc. 

— Jis jau paruoštas, surinktas 
ir spausdinamas, 64 pusi. apim
ties. Ten bus atspausdintas ne 
tiktai parodos eksponatų katalo-

'g*», bet ir trejetas platesnės a-
pimties rašinių. Pirmiausia žurn. 
Stasys Pieža parašė ilgesnį raši
nį (anglų karba) apie lietuvių 
serttfą išeivij*, jos atliktus dar
bus. '"Draugo" moderatorius kun. 
Pfana* GaršV* pateikė gal pir
mąją "Draugo" laikraščio Isto
riją (bruožus). Draugas eina 
jaū 67 metai, labai daug rašė a-
pie kitus, o savo istorijai parašy
ti vis laiko nebuvo... AŠ pats iš 
gausių Šaltinių atrinkau senosios 
išeivijos svarbesnius istorinės 

I chronologijos bruožus. Bus ir 
I kiek nuotraukų, įvairenybių. 
I 

— Butų gaila, kad parodą pa-
; matytų fflc čikagieSai. Ar yra ko
kia galimybė nukelti ją į kitas 

• lietuvių kolonijas, gal n e t paju
dinti iš savo pastogių ir parodyti 

• plačiau ameradečiams? 

I — Kitiems nesiūlėme, nes 
į pervežti parodą nėra lengva. Jos 

svoris (su filatelistų draugijos rė-
[ mais) - prašoka tona. Reiktų 
Į jau beveik specialios pervezi-

Diagonal COLOR 

w*h $1,500 
Yew ew> bave tm» 17" RCA XM0O 
COLOR TV. . .and your money grovvs to 
*1.897 in 72 fnonths. 

19" Diagonal COLOR 
Remote-Contro* 

mm $2,000 
money grows to $2.285.06 kt 4 

wHh $ 5 , 0 0 0 
money grows to $5.558 48 tn 

OrWKh $ 1 0 , 0 0 0 
your money grows to $10.681.0§ Iii 

•i 
v** $20,000 

your money grows to 
$21.024.81 inVyear. 

OrWh* $ 5 , 0 0 0 
your money groyve to 6f 
ears. . - Ą 

OrVVHh $ 1 0 , 0 0 0 
And your money grow* te 410.S51 
in 1 % years, 

OrlTrth $ 2 0 , 0 0 0 
And your money grow$ to 
$20.890.22 In 1 yoar. 

M E S K A L B A M E L I E T U V I Š K A I 

Enjoy Your TV N0W PLŪS 

pm $1,500 
Yoa c m havo this 19" RCA XL-108 
COLOR TV. . wHh fHemote COntrol. . 
and your money groeve to $1.68654 m 72 

month*. 

OrWHb $ 2 , 0 0 0 
And your money grow« to $2.TI£23 in« 

And your money gronw« to $5.at)6 95 6t 
2% years, . *. * L 

EARNINTEREST 
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CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
DES PLAINES OFFICE 
10*5 0AitT<W S T * e f 
DES PLA)N€5. H.LIHO!S « » 1 « 
TF!.EPMCWE:»J-0T20 

«*Jap4e «rtra*t .̂ u a , * , t «•* P***®*^*' Ta&au apie paro-
(u Br. Kviklio areayvo)) dą sužinoję niujorkiečiai per dr. L 

CMtcJiGo. tuMots amt? •ttiemomtm-itn 
1 
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Kultūrinė kronika 
POETAS HENRIKAS NAGYS 

ATVYKSTA l "POEZIJOS 
D I E N A S " CHICAGOJE 

Pamečiui jau trečią kartą C h i -
cagoje pora dienų pavasaryje ski
riama lietuvių poezijai. Šiemet 
Jaunimo centro rengiamos "Po
ezijos dienos" įvyks gegužės mėn. 
21-22 d. Penktadienį bus garsi
nio ir spalvoto filmo "Poetas 
Jonas Aistis" premjera, o šešta
dienį vyks poezijos vakaras. Pra
ėjusių metų poezijos vakaruos 
dalyvaudavo Chicagos ir arti
mesnių apylinkių gyvieji mūsų 
poetai. Šiemet pasikviesta ir iš to
liau. "Poezijos dienų" vakaran 
sutiko atvykti Montrealyje, Ka
nadoje, gyvenantis poetas Henri
kas Nagys . Tad šeštadienio (ge
gužės 22 d.) poezijos vakaras 
Jaunimo centro kavinėje d i 
džiausia savo programos dalimi 
bus kaip tik skirtas Henriko N a -
gio poezijai, kurią jis pats skaitys. 
Čikagiečiams tai bus reta proga 
susitikti su ryškiuoju mūsų že
mininkų kartos poetu ir as
meniškai išgirsti ji patį, skai
tantį savo kūrybą. 

P A R O D O S CHICAGOJE 

Šiuo metu Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre vyksta Valdos 
Siugždaitės darbų paroda. Atei
nantį penktadienį (balandžio 2 

d,) galerijoje atidaroma Vidos 
Krištolaitytės paroda. O balan
džio 3 d. (ateinantį šeštadienį) 
Marųuette Meno galerijoje, 3215 
W. 63rd S L , atidaroma Anta
no Petrikonio tapybos darbų pa
roda. Galerijoje ji vyks iki gegu
žės 31 d. 

LIETUVIAI RAŠYTOJAI 
TARPTAUTINĖJE A U T O R I Ų 

KNYGOJE 

Tarptautinis biografijos cent
ras Cambridge, Anglijoje 1976 
metais išleido Melrose Press lei
dyklos vardu 676 psl., didoko for
mato, knygą T H E LNTERNA-
NATrONAL A U T H O R S A N D 
VVRITERS W H O ? S W H O . Sep
tintas leidimas. Pirmoji veikalo 
laida išleista 1934 metais. Šeštoji 
1972 m., ir tais pačiais metais, 
esant dideliam pareikalavimui, 
išleista antroji laida. Redaguoja 
redakcinė komisija. Redaktorius 
Ernest Kay. 

Knygoje paskelbta apie 10.000 
autorių pavardės, jų trumpos bio
grafijos, jų veikalų, redagavimų, 
bendravimų sąrašėlis, jų dabarti
nis adresas. Visi paskelbti buvo 
redakcijos pakviesti bendradar
biauti, paprašyti apie save at
siųsti žinių. Žinios apie juos pa
skelbtos nemokamai, jie neįparei
goti pirkti knygą. 

įvairumai -

STASĖ SEMĖNIENĖ 

Victor Hugo dukters meiles istorija 

Į vietinė gyventoja išgelbėti ją iš vi-
įsiškos pražūties, kai Adelė, pame-

Filmai gali mus pravirkdyti, pri 
juokinti, versti nusišypsoti, papik 
tinti, iššaukti piktą murmėjimą ar j tusi protą, vaikšto saulėtom Bar-
sukfiti žiovulį, bet kad turėtų pasi- i bados gatvėm ir slankioja po tur-
sekirrsą. jie t<iri kaip nors suteikti !gų. 
mums tikrą pramogą. "THE STO-j Iš tikrųjų Adele buvo nuvežta j 
EY OF ADELE H." turi visą tą į Prancūziją 1875 m. ir mirė 1915 m., 
galią, aukščiau suminėtą, bet dar būdama 85 m., pragyvenusi visus 
priedo skelbia tiesą, atskleidžia • savo šeimos narius. Tiktai jos die-
grožį ir yra menas, kuris nėra pa-1 noraščiai slaptu kodu suraįyti, bu-
prastas dalykas šiame amžiuje. i *o atrasti prof. Franoes V. Guille 

Šis yra Francois Truffanti vie- Į (Master kolegijos, Ohio) po 40 me
nas pačių meistriškiausių filmų — | tų, atskleidžiant jos kančios per-
faktu pagrįsta, "istorija apie meilę į sunkta odisėją. 

Buvęs pasaulio bokso čempionas lietuvis Jack Sbarkey-2ukau&kas kovoja 
prieš Mickey Walker. (Iš Br. Kviklio archyvo) 

Mums įdomu, kad toje knygo- skelbti visų savo narių? 
je pavyko surasti kelių lietuvių! Knyga pasieks daugelį valsty-
rašytojų pavardes. Alfabetine bių. Vyrauja JAV ir Anglija. Prie 
tvarka jie taip įrašyti: Baronas rašytojų adre:ų vis pažymėti 
Aloyzas (35 pu.lapyje) , Giedrai- & kraštai: Jugoslavija, Olan-

Įt is Romualdas (Spalis) 219 psl., dija, Prancūzija, Brazilija, SSSR, 
Gliaudą Jurgis ( 2 2 3 ) , Gustaitis, Belgija, Kanada, Švedija, Vengri-
Algirda: (244) , Januta Petronėlėj ja, Lenkija, Turkija, Šveicarija, 
(Orintaitė) 308, Landsbergis Al- j Suomija, Airija, Australija, Izra-
girdas (248) , Tamulait is Vitas | e l i s , Gudija, Nauj. Zelandija, 
(Victor) 576 psl. 

Lietuviams besistengiant pa
skelbti net lieknas žinutes užsie
nio spaudoje, kurios tuoj būna 
pamirštamos, šis leidinys yra vi
sai kitokio amžiaus. Jis bus lai
komas įvairių valstybių bibliote
kose, visiems prieinant. Gaila, 
kad lietuvių rašytojų sąrašas 
toks plonutis. Kodėl Lietuvių ra
šytojų draugija nepasiūlė pa

ros turėjusi būti pastatyta gruo
džio 4 d., at idedama tol imesniam 
laikui, nes užangažuotas ją su 
kurti šių la ikų žymusis kompozi
torius, lenkas Krzystof Penderec-
kj nesuspėja jos laiku parašyti.Tai 
pareiškė pats kompozitorius, at
vykęs į Chicagą. Opera kuriama 
pagal ang lų rašytojo John Mi l -
tpn garsiojo veikalo "Prarastasis 
rojus" siužetą. 

S U K A K T U V I N Ė 
D A I L I N I N K O A N T A N O 
TAMOŠAIČIO P A R O D A 

Veikl iam ir kūrybingam m ū 
sų dail ininkui Antanui Tamošai
čiui šiemet vasario 15 d. suėjo 
70 metų. Sukaktis prasmingai pa
žymėta dai l in inko tapybos ir l i 
tografijų paroda, įvykusia Toron
to Lietuvių namuose kovo 13-14 
d. Parodoje buvo išstatyta 20 
tapybos darbų ir 10 litografijų. 
Gražiai paruoštame parodos ka
taloge atspausdinta gana platoka 
Joanos Vaštokienės apybraiža, 
įžvalgiai aptarianti sukaktuvi
ninko g y v e n i m o ir jo kūrybos 
raidą, jos pagrindą ir būdinguo
sius bruožus. 

B A V A R U AKADEMIJOS 
PREMIJA 

Bavanį katalikų akademija Ro
mano Guardini premiją paskyrė 
Jeruzalės merui T . Kollek ir Iz
raelio teologui Sb. Talmon. 

ISTORINE IŠEIVIJA 
(Atkelta i i 4 pusi. i 

įvyktų — būtų didžiausias atlygi
nimas už įdėtą darbą. 

D a r norėjau kažko Broniaus 
Kviklio paklausti, bet jis, po pa
žastim pasibrukęs kažkokius se
nus leidinius, jau kilo nesulaiko
mai. Eidamas pro duris, dar mos
telėjo ranka 'sudie' ir tarė: "Ateik, 
ir parodoje viską paaiškinsiu". Ir 
šis kvietimas, m a n atrodo, buvo 
visiems. Taigi balandžio 2-4 d. 
ateikite į Jaunimo centro Chica-
goje didžiąją salę, ir viskas pa
aiškės, o jei ne — tai ten pat. jau j 
ruošos darbą baigęs, Bronius Kvik- ] 
lys, tikriausiai ramiai ir neskubę-: 
damas, viską nušvies, (k. brd.) 

E K S K U R S I J A 
Vilnius, Maskva, 

Leningradas, Varšuva 
15 DIEKŲ 

Birželio 21 iki liepos 5 <L 
Dėl rezervacijų kreiptis: 

PETRAS LASAUSKAS 
GINTARAS TOUES 

11 Wellesley Street 
MapIewood, \ e w Jersey 07040 

TeL (201) 761-5472 (Namą) 
(212) 254-8779 (NAC) 

A & W TILE 
Couiplete BATH Remodeling 

Caiamics - Inlays - Carpeting 
KITCHENS 

Free L&timates 
6585 W. 63rd 586 097t. 

A T V O R A S 
LUKRODZlAJ ',}. BRANGENYBES 

Pardavimas Ir taisymas 
T-h Street TeL RE 7-1941 

Austrija, Meksika, Graikija, Vo
kietija, Urugvajus, Ghana, Japo
nija, Pietų Afrika, Portugalija, 
Ispanija, Romunija, Bulgarija, 
Pietų Vietnamas, ir kt. Lietuvos 
rašytojų nepastebėta.— Ing. 

A T I D E D A M A S 
"PRARASTAS ROJUS" 

JAV 200 m. sukakčiai skirta o-
pera "Paradise .Lošt'.', Lyric ope-

ir kančią", kuris savo forma ir tu
riniu yra vienas pačių romantiš
kiausių filmų paskutiniais metais. 

Pažodžiui jo žėrinčiu išsireiški
mu tariant, Truffant atsuka laik
rodi v s u šimtmečiu atgal, kad pa
pasakotų mums apie moterį, meilės 
išvarytą iš proto. Jo poetišku re
gėjimu mums atidengiamas primi
nimas, taip skaudžiai reikalingas 
šiame šaltame laikotarpyje, kai 
kalbama apie sentimentus, kokių 
aukštybių ir gelmių žmogiškoji 
širdis gali pasiekti. 

Pasakojimas yra apie Victor Hu-
go jaunesnę dukterį Adelę, muzi
kę, kompozitorę ir rašančią dieno
raštį. Ji sekė savo tėvą į ištrėmi
mą, i Jersey, o vėliau į Guernsey 
(britų Lamanšo salas), po Napo
leono UI-jo perversmo 1851 m., kai 
šis žymusis poetas, patriotas ir po
litikas turėjo apleisti Prancūziją 

Čia Adelė, 32 m., sutiko gusarų 

Truffant, vienas talentingiausių 
filmų kūrėjų, savo filmuose palai
ko ekscentrišką balansą tarp Jean 
Renoir banguojančio humanizmo ir 
Alfredo Hitchcock formalaus tikru
mo. Kartais svarstyklės- nusvyra 
vienon, pusėn, tai vėl kiton, šį kar
tą, atrodo, Hitchcock laimėjo. 
Tačiau net ir savo šilčiausiose fil
muose, Truffant visados buvo ste
bėtoju. 

Isabeiie AdjanL, 20 m., Comedie 
Francaise žvaigždė, išblyškusiu, 
fotogenišku veidu. Adelės vaidmeny 
laimėjo Oskaro premijos nominaci
ją (o New Yorko filmų, kritikai da
vė jai "geriausios aktorės'' vardą) 
ui savo puikią vaidybą. Ji atneša 
ekranan beveik laukiniŠką žiauru
mą, kunkuliuojančią agoniją į gro
žio lėtą sunykhną, kentėjimo kam
puotumą, nykstantį žmoniškumą, 
kai beveik demoniškas apsėdimas 
užvaldo ją visą. Jos vaidyba yra 

• • • • • • • • • • • • • • • i i s i s i i i i i i i a u y ; 
LIETUVAI IR PAVERGTAI 

L IETUVIŲ TAUTAI GELBĖT 
Aukas prašoma siųsti, užpildant pridedamą atkarpą. 

Čekius rašyt Lithuanian Kaiional Foundation vardu. 

I LITHIJANIAN N A T I O N A L F O U N D A T I O N , I N C . 
I 6 4 - 1 4 5 6 t h Road 
1 Maspeth, N . Y. 11378 

• Aukoju $ 
Į 
• Vardas ir pavardė 

i Pi lnas adresas « i 

Naujosios seselės, neseniai įstojusios j Nek Pr. Marijos Seserų vie
nuoliją, žiemos metu apžiūri NERINGOS STOVYKLAVIETĘ. Šiais metais 
stovyklos vyks sekančia tvarka: berniuku — birželio 27 — liepos 10; mer
gaičių nuo liepos 11 — 31; anglų kolboj lietuvių kilmės vaikams nuo rug
piūčio 1 — 14. Kreiptis: 

CAMP NERINGA, 1.C.C, P Jtoam, Conn. W2S0 

?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII£ 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi

valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 

i formato ir talpina 28 spalvotas re-
| produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
l Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na k* tinka bent kuriomis progo-

j mis įteikti bent kam: svetimtau-
i čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
i 63rd St.. Chkago, H* 606C9. Už-
' sakant pridėti 50 centų už persiun
timą. Illinojaus gyventojai moka 
5 proc. mokesčių. 

leitenantą Pinson, anglą, kuris j pritrenkianti arija, širdį draskanti 
bėgdamas nuo kalėjimo už skolas. I savo aukštomis gaidomis ir žemais 
pasirinko kariuomenę. Jiedu įsi- į tonais. Tai yra iš tikrųjų pažadė-
mylejb, Jis žadėjo ją vesti, bet per j tas "aistros ir kančios skrodimas*', 
porą metų tik išnaudojo, o tada su ; o dar svarbiau, tai yra moters šir-
savo pulku persikėlė j Halifax. No- į dies ir proto anatomija, 
va Scotia (Kanadoje), Adelė pri-į Be abejonės. Adelė buvo tikra 
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siekė, jog "mergina pereis jūrą 
kad pasiektų savo mylimąjj — tai 
aš įvykdysiu," 

savo tėvo duktė: gabi, paslaptingai 
romantiška, be humoro, priversta 
"atlikti" savo užsibrėžimą. Ji 

Filmas prasideda su Adelės at- j mums bus labiau suprantamesnė, 
vykimu į Halifaxą 1863 m. Žiemos i jei mes prisiminsirae, kad jos tė-
nykume apsisiautusi nežinomu var-'vas, sugrįžęs 1870 m. į Paryžių, 
du, ji stengiasi atgauti savo sula- paskelbė, kad miesto vardas jo gar
delinį. Tačiau jisai Adelę jau visai ' bei turi būti pakeistas į "Hugo" 
pamiršęs, visai aberingas, kitomis' Adelei esant 13 m., jos vyresnioji 
jusidomėjes, vėliau netgi antago- sesuo Leopoldine (19 m.) nuskendo 
nistas, labai žiaurus ir vis šaltesnis, j su savo vyru, ją gelbėjančiu. Adelė 
jos desperacijai augant. 

Apgaudinėdama pati save, savo 
nuolat turėjo baisius 
savo sesers tragedijos, 

sapnus dėl 
o V. Hugo 

# 2 Gegužės 10 — iki gegužės 19 
# 3 Gegužės 16 iki gegužės 24 
# 4 Gegužės 31 iki birželio 15 
# 5 Birželio 14 iki birželio 29 
# 6 Birželio 28 iki liepos 12 
# 7 Liepos 5 iki liepos 19 
# 8 Liepos 12 iki liepos 26 
# 9 Liepos 19 iki rugpiūčio 2 
# 1 0 Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23 
# 1 1 Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30 
# 12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 
# 13 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
# 14 Spalio 4 iki spalio 18 
# 1 5 Spalio 11 iki spalio 19 
# 16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
# 1 7 Gruodžio 7 iki gruodžio 15 
# 18 Gruodžio 20 iki sausio 4 

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaite) 760.08 
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1180.00 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051-60 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.00 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00 
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1031.00 
Maskva, Vilnius, Roma 1160.00 
Maskva, Vilnius, Šveicarija 1206.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 1051.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 931.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677-00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00 
Maskva, Vilnius, Ryga 876.00 

klIlIlIlIlHIIIIIIIH II1II11III 
• 4 N A U J O S K N Y G O S 
' A n g l i š k a i : 
5 UTHCANIANS EV AMERICA, Dr. A. Kučas $6.00 

• THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.00 

• L i e t u v i S k a i : 
• PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos . . $10.00 

• ATSPINDŽIAI CKANTJOSE. 
• novelių rinkinys, V. Alantas $6.00 

H Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 

• LIETUVIŲ ENCICLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
JJ 395 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 
* TeL 268-7730. vakarais — 282-2759 

H 

šeimą ir naujai sutiktus, ją pri-1 įamžino Leopoldine savo poemoje, 
glaudusius žmones, Adelė puolasi' Adelė H. yra drobė, piesta aud-
nuo apgaulių iki žeminančio teisin-! ringom spalvom -— tamsaus kašta-
gumo, tai šnip nedarna jo triukš- Ino atspalvio, stipriu tamsiai raudo-
mingą gyvenimą, tai vėl pasiųsda- Inu, gilių mėlynų, pilkai sidabrinių 
ma pas įį gatvės moteris, vėlgi pa- j — kiekviena spalva mizantropo 
ti kentėdama ligi ligos ir visiško Į vaivorykštėje. Kiekviena vaizdinė 
sunykimo, tai vėl iškeldama jam Į smulkmena pralenkia net "Barry 
audringas scenas ir taip savo gy- i Lyndon" filmą, kūno pastatymas 
venimą paversdama tikra tragedija, j kainavo 30 kartų daugiau. 
Kai jisai persikelia > Barbados — j Truffant pastatė nepalyginamai 
vieną K&raibų.salų — ji seka pas-. žavų filmą — viliojančiai spalvin-
kui jį pasivadindama jo žmona ir, gą atvirute. Viacm nuotraukos yra 
ntiiodama Jo pavardę. Tiktai sena lyg aliejiniai paveikslai iš 19 i ž a t 

KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR 
PRIDĖTI $119.00 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĖ VADOVAI. VISOS GRUPES BUS 1 DIENĄ VE2AM0S I KAUNA, TAIP 
. PAT IR I TRAKUS l/2 DIENOS 

Lietuvių ekskursija ] Meksiką — 7 dienos — tik $300 (po du ) kambarį). 
Išvyksta gegužės 1, 1976 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
* 9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9-/37 
Air fares subject to change and/or government epprovaL 

Taip pat darome dokumentus giminių iškvietimui j Ameriką pasisvečiuoti. 

KVIEČIAME PASINAUDOTI RETA PROGA! 
Mūsų krautuvėje dar tebevyksta specialus išpardavimas iš Europos 

importuotų batų vyrams, moterims ir vaikams, įvairiu rūšių odos dir
binių, kaip antai: mot. rankinukai pirštinės, piniginės ir t. t. Mot. ir 
vyr. kojinės, mot pantybose, iš praeito sezono užsilikę mot. h* vyr. 
shorts, vyr. maudymosi kelnaitės ir daugelis kitų dalykų, šlageris šio 
išpardavimo: iš praeitų metų užsilikę mot Coco-Chanel kostiumai, par
davime kaina $75.95, dabar tik $10.00. Ta proga primename, kad Šiame 
išpardavime {jungtos kaip žiemins. taip ir vasarinės prekės. Todėl nie
ke nelaukdami aplankykite mus, kol dar yra didesnis prekių pasirinki
mas. 

NORDEN IMPORTS 
3 M 5 No. Lincoln A v e. Tel. 248-2647 

Krautuvė atdara savaitės dienomis įprastu laiku. Sekmadieniais 
nuo 12 iki 5 vai. 

WMIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIHI!Ilimillllllllllllllllllllllllimilll1III!!IUIIIIIIIIII!IIIIII!llllllli: 

f Lietuviai kviečiami į = 
1 ADMAVE'S CHICAGO CAMP 

Perraulf FLJS, Ontario, Canada 
prie LAC SUEL ežero 

L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
| PITKI ŽVEJYBA — PLTKI GAMTA 
= Išnuomojami namukai — "cabins" 4 — 5 asmenims. Visi moder-
=j niški patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas. 

5 
I 

"shower". Pageidaujant, valgis gaminamas. Išnuomojami laiveliai. 
Dėl daugiau informacijų kreiptis į 

B e r n i c e U k s o 
2439 W. ttth St**et, Chicago, K. 60632 

IeL — LA 3-0698 
jiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiuuiiiiHiinmiiiniiutiuiitiunitiiii 
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REDAGUOJA ST. SEKSNIEN*, 6607 8. TBOY ST., CHICAGO, DLL* 60628. TELEF. 925-5688 

MOŠŲ IR LIETUVOS JUZE DAU2VARDIENE 
Gyvenimo kelione į biliūniškąjį Laimes žiburio kalną 

Prie namo durų skambučio į-
rašytą vardas ir pavardė: Juzė 
Daužvardienė. Du žodžiai. Jie 
tiek mums pažįstami, tiek daug 
pasakantys ir įprasti, lyg 

ir pianistės. Vėliau ji tę:ė muzi-1 Avietėnaitė, kuri daug padėjo 
kines studijas pas amerikiečius, j patarimais, pamokymais. -Mokyk -

Visi Raukčių vaikai lankė lie- i loję išėjusi vokiečių ir lotynų kal-
tuvių kalbos pamokas, kurios bų kursus, pradėjo daryti verti-
vykdavo bažnyčioje. Mokė klie- mus iš vokiečių spaudos, 

o Juzytės mokyto-būtų mūsų gyvenimo dalis. Juk l rikai, kunigai 
ji mūsų Nepriklausomos Lietu- Į jas buvo ir prof. Pakštas. Ji mokė-
vos atstovė — generalinė konsu- si gerai, ir kun. Petraitis padova- renkama į valdybe 

lomeninio — kul- nojo maldaknygę su įrašu: dova- misijas, o sekretorė 

Visuomeninėje veikloje dirbo! 
su vyčiais, SLA, Aušrelės dailės! 
draugijoje, buvo viena iš or-' 
ganizatorių Worcesterio Lietuvių | 
studentų ir Profesionalų draugi
jų-

Be visuomeninės ir Kultūrinės 
veiklos lietuviuose, ji taip pat 

į gražiai lietuviams atstovavo \-\ 
' vairiose amerikiečių organizaci-
" jose. Ir čia ji buvo renkama j 
: valdybas, į direktoriatą, talkino 
| kultūrinėje veikloje, populiarin- • 

dama lietuviškas dainas, muziką. 
• 

Lietuva iš arti 
Sekdama tėvų pėdomis, išauk

lėta gražioje lietuviškoje dvasio
je, žemaitišku užsispyrimu ir at
kaklumu, dar jaunutė būdama, į-
sijungė į pagalbos Lietuvai telki
mo darbus. Ji rinko aukas nu
kentėjusiems nuo karo, ruošė va
karus, koncertus Lietuvos naš
laičių fondui, pardavinėjo Lietu
vos laisvės pa>kok>s bonus. Lyg 
gyvasis sidabras bėgo, dirbo, kur 
tik jos pagalba buvo reikalinga. 

Pirmą kartą Lietuvoje buvo, 
turėdama 4 metelius. Liko tik 
padriki, ūkanoti prisiminimai. 
Tėvai vyko į Lietuvą ir norėjo 
ten įsikurti. Kaip vėliau tėvas j 

Jė. Ji mūsų visuomeninio 
tūrinio gyvenimo gyvoji ašis, 
simbolizuojanti didžiųjų raidžių 
LIETUVĄ 

Lietuvių Plazoje pavasaris iš
siliejo. Palieku krykštaujantį 
jaunimą, žmones gatvėse ska
bančius, kitus būriais susitikusius. 
Einu į mūsų vadinamus Baltuo
sius rūmus, Vyčio ženklu pa
puoštus. Vieniems išėjus, aš vėl 
spaudžiu skambutį, ir maloniu 
šypsniu pasitinka generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė, kurią 
tik prieš kelias dienas sutikau iš
einančią iš skautų Kaziuko mu
gės su Vilniaus yerbomk ranko
se ir ant kaklo riestainių virtine 
papuoštą, skautų apdovanotą. 

Darbo kambaryje įninku į ar
chyvą, kuris, tur būt, niekados 
dulkių kvapo nejautė ir kasdien 
papildomas naujais raštais. 

nėlj- rož gerą mokinimąsi lietuvis- beveik į;tatymais užkrautas. Bet 
-kai. i visa tai buvo ne koks prievarti-

10 metų būdama, pradėjo nis darbas, bet atliekamas s« 
bendradarbiauti spaudoje. Para-1 dž. 

Jauna būdama, įsijungusi į vi
suomeninį darbą ir toliau buvo juokaudamas pasakojo, grįžo at- j 

os įvairias ko- į gal į Ameriką, nes nesutarė, 
orės darbas buvo ! kur malūną pirkti. Jokūbas 

iaugsmu. O to dai'bo i r pareigų 

-

Juzei Daužvardienei 
Pamilus Lietuvą pačioj h apioj vaikystėj, 
Pirmaisiais žodžiais sveikinai malda; 
Ir rudenėjančių dienų srovėj dar ryžties 
Jai dirbt, ją skelbt, ją kelt savim visa. 

D. A. 

*į*įmiutiit* -• 

juiės Rauktytės vaikystės dienos 
Gimė Worcester, Mass. Tėvai 

Jokūbas ir Juzė Lileikytė Rauk-
Čiai. Abu kilę iš Žemaitijos. Vie
nas ii Švėkšnos, o mama iš Luo
kės. Augino tris vakus. Gyveno 
viltimi grįžti į Žemaitiją ir tvirtai 
įsikibę laikėsi visų tradicijų ir ge-
ležino įsakymo? kas bus, kas ne
bus, bet žemaitis nepražus. . 

Vaikystė slinko džiaugsmingai, 
besiklausant mamos dainų ir tė
vo pasakojimų apie Žemaitijos 
grožį, apie Švėkšnos piliakalnius 
ir upes. O svarbiauisa — tėvas 
stengėsi auklėti savo vaikus gim
tosios žemės tradicijų dvasioje, 
kad kalbėtų gražiai žemaitiškai. 
Žiūrėk, atsineš vaikas iš gatvės 

šė pitmą korespondenciją į "Lie
tuvos ' dienraš į ir susilaukė iš 
redaktoriaus gražaus įvertinimo. 
Maža to, jis atsiuntė dvi knygas, 

Rauktys norėjo, žinoma, Švėkšno- j 
je, o mama Luokėje, nes, anot 
jos, ten ir vėjas stipresnis pučia. 

Svajonė išsipildė 1924, kai, 
turėdama savo laivakorčių įstai
gą, nuvyko į Lietuvą. Ir dabar 
lankė Švėkšnos piliakalnius ir 
nuo Šatrijos kalno džiaugėsi Že
maitijos .grožiu. 

. Paskiau ilgėliau gyveno Suval
kijos apylinkėse ir įspūdžius ap
rašė spaudoje. Lietuva jai labai 
patiko, vis kas metai ruošdavosi 
ten vykti ir vis kas nors sutruk-1 
dydavo planus. Galiausiai buvo i 
pasiruošta vykti i Lietuvą 1937 
metais, bet... reikėjo keltis į Chi-
cagą 

Lietuvos generaline kon^uJe Chicagoje Juzė Daužvardienė Nuotr. Ed. Mankaus 

. . - . . . - • 

tūriniame darbe, esant Lietuvos i O Danijos konsulo žmona, at-
konsulo žmonai ir konsulato Į sidėkodama už eitas pareigas, pa-
kultūros ir spaudos atašė, dar j rašė Juzei Daužvardienei skirtą 
daugiau įsipareigojimų bei darbų | eilėraštį: 
atsirado. Kalba archyvų lapai, 

Vili niuje išleistas, su tokiu irasu: 
'"Mažajai Juzytei Raukčiūtei už 
tai, kad gražiai lietuviškai rašo, 
aukoja "Lietuvos" redakcija. Ra
šė taip pat ir straipsnelius, felje
tonus ir vertimus. 

O tėvas vieną vakarą ir sako. 
tada septinto skyriaus mokinei: 

— Jei jau taip gražiai moki ra
šyti, eik dirbti į čia pat VVbrces-
teryje leidžiamą laikraštį "Ame
rikos Lietuvį". Darbą, žinoma, 
gavo. Dirbo po pamokų vakarais 

vis gausėjo, dideliais kūgiais au 
go. 

Pradėjo vadovauti "Aušrelės" 
vaikų chorui ir lituanistieni mo
kyklai (žiūrėk nuotrauką). Statė 
operetes, vertė scenos veikalus, 
juos lietuvino, režisavo ir vaidi
no. Be to, dainavo solo ir buvo 
akomponiatorė. įsteigus LRKSA 
ir SLA kuopų lituanistines mo
kyklas, ir ten mokytojavo, vado
vavo chorams, mokė dainavimo. 
Bet svarbiausias tikslas buvo toli
mesnės studijos. Pasižymėjusi 
įvairiais gabumais, kibo į moks
lą. Vakarais lankė Massachusetts 
universitetą (extension), studi-

. • 

sudarkytą svetimą žodį, ir gauna tum nuo Švėkšnos piliakalnių į 
gruše. — brūkštelėjimą su nykš
čiu per plaukus. Tėvas mėgo 
skaityti, bet labiausiai mylėjo po
etą Vaičaitį. Tai ir vaikai į viešą 
gyvenimą išėjo su Vaičaičio 'poe
zija. 

Kartą atvyko garsusis rašytojas 
ir keliautojas B. Holmes, kuris 
dėstė savo patirtus kelionės į-
spūdžius, pasakojo, apie Lietu
vą. O meninę dalį turėjo atlikti 
7 metų Juzytė. Žinoma, ji dekla
mavo Vaičaitį ir susilaukė dide
lio pasisekimo. 

Tai buvo scenos ir visuome
ninio darbo pradžia. Ji į-ijungė 
pirmiausia į vaikų organizacijai 
ir su metais kopė pareigose aukš
tyn. 

Mama Rauktienė buvo jaut
rios sielos menininkė, daininin
kė, mėgo muziką. Tad ir muzi
kas Mikas Petrausakas, atvykda
mas iš Bostono savaitgaliais mo
kyti dainavimo, savo studiją tu
rėjo Raukčių namuose. Tai<p 
mamo; džiaugsmui ir skambėda-! 

vo dainos ir piano garsai nuo ry
to iki vakaro. Mokėsi dainavimo 
bei pianinu skambinti ir mažoji 
Juzytė. Maestro jos muzikinius 
gabumus labai vertino ir ^akė, 
kad iš jos susilauks geros solLtčs 

ir gaudavo per savaitę 2 dol. 50 juodama psichologiją ir socialo-
centų. , giją. O vėliau, susidomėjusi teisės 

mok-lu, baigė Northeastern uni
versitetą, įsigydama advokatės 
teises. Studijuodama dirbo Ci-
vic League for Immigrant's lie
tuvių skyriuje, vėliau tapdama 
visų skyrių vedėja. Juvenile 
Court teisėjas paskyrė ją maža
mečių teismo bylų tyrinėtoja. Po 
to, VVorcesterio mieste Board of 
Public VVelfare dirbo kaip socia
linių reikalų pareigūnė. 

Jaunystės dienų užsimojimai 
t 

Vaikystės dienų praminti ta
keliai, takai, jaunystės dienomis 
plačiais vieškeliais išsiliejo. Tar-

Luokės Šatrijos kalną užkopė. 
Baigusi aukštesniąją mokyklą, 

pradėjo "Amerikos Lietuvyje" 
dirbti kaip redakcijos narė. O re
dakcijoje tada dirbo Magdalena 

Naujojo gyvenimo kelyje 
Baigusi rtudijaSį pasiruošė gy 

venimui. Psichologija, socialogi 
ja, teisė atvėrė naujo darbo gali
mybes. 

Dar studijuodama, susipažirte 
su dr. Petru Oaužvardžiu, kuri; 
atvykdavo iš New Yorko su pas
kaitomis (jis tada jau buvo naš 
lys). Susirašinėdavo tarnybini™ 
laiškais. Paskiau prie jų viso^i-
priedeliai prisidėdavo, laiškai il
gėjo, gražūs Žodžiai prad<; 

maišytis. 
Kai baigė teisės studijas, gav 

iš Petro pasveikinimą. Čia mirgė
jo ir teisės patronų — šventųjų 
ištraukos, kad nenuslystų svars
tyklės. Jauna akademike lyg ir 
pyktelėjo (mat, du teisinin
kai susitiko), brūkštelėjo ir vieną 
kitą aštresnį žodį- Po to susitiko. 
Meilė ir netrukus vedybos teisės 
ginčus gražiai išsprendė. Greitai 
turėjo keltis į Chkragą, ir vėl rei
kėjo atidėti kelionę į Lietuvą ki
tiems metams. 

Visą laiką aktyviai besireiš-
kiant visuomeniniame bei kul-

kalba ir tos veiklos gyvi liūdi 
ninkai, ir reikia jau knygos lapų, 
šimtų jų. Straipsnyje nebeišsi-
telpame. 

Juzė Daužvardienė dabar, kaip 
iškilioji Lietuvos ambasadorė, 
pradėjo aktyviai veikti amerikie
čių tarpe, o taip pat konsulų 
korpė. Plačios erudicijos, ji auk-

Dinamic and charming, 
Ingenious and kind, 
Fu 11 with ideas 
Of hovv to entertain 
In a very educating way 
Your friends of many lands, 
Who mort spontaneously 

say: 
Thank you, dear Josephine, 

gonne laboratorijoje. Jis ir jo 
žmona, buv. šrupšaitė, augina 
7 vaikus. Fabijonas—Gediminas, 
JAV aviacijos pulkininkas lygiai 
prieš 5 metus žuvo lėktuvo ka
tastrofoje. O jaunesnysis brolis 
Algirdą:, kuris augo mūsų 
šeimoje, yra dailininkas ir dabar 
dirba kaip scenos dekoracijų pro-

! jektuotojas bei kūrėjas ABC tele-
- • j San Franciske. 

Susitinku ir savo buvusius mo
ti iuos mokiau lietuvių 

kalbos, dainavimo. O, kokie jie 
nuoširdūs lietuviai. Todėl 'r 
aalonūs tie "ėjos darbai, pri:imi-

nimuose pasilikę, nes derliumi, 
kaip tas žemaitis ūkininkas, gali 
pasididžiuoti. 

Dabarties kelyje 
Lietuvė moteris mūsų diplo

matinėje tarnyboje, generalinės 
konsulės pareigose — istorinė as
menybė. Darbo daug, begalės, o 
rankos dvi. Kur veikia, ką dirba 
už konsulato sienų — skaitome 
spaudoje ir didžiuojamės. O kas 
vyksta tarp 4-rių mūro sienų,lyg ir 
nematome, dienos kelyje besku
bėdami ir rūpesčiuose beskęsda-
mi. Didžiuojamės ir džiau
giamės, kad : konsule lankosi 
mūsų visuomeniniuos bei kultūri
niuos parengimuos, kad ji daug 
gelbsti ir įvairiuose mūsų asme
niniuose reikaluose. Ji yra eilės 
organizacijų, draugijų oficialiai 
išrinkta garbės pirmininke, gar
bės nare, bet iš tikrųjų ji tokia 
yra vi:os lietuviškos srovės, 
kuri teka per Chicagos Lietuvių 
Piazą ir šakojasi į visas šalis, kur 
tik lietuvių gyvenama. 

Kartais žmogui teikiama pa
garba per krantus išsilieja, kai ji 
rodoma oficialiai ir protokoliš-
kai. Bet netelpa į jokius rėmus 
Juzei Daužvardienei reiškiama 
pagarba. Mes ją gerbiame ir nuo
širdžiai mylime už atliktus di
delius darbus ir džiaugiamės, kad 
jai teko tos garbingos valstybinės 
pareigos. 

Kala rašomoji mašinėlė ir gu
la popierio lapai, birzgia telefo
nas, skamba durų skambučiai. 
Nakties prietemoje matau kiek 
išblyškusi, pavargusi veidą, bet 
su šypsena lūpose. Duris užda
ro Lietuvos diplomatinės tamy-

j bos pareigūnas, mūsų laisvės 
darbų karys - rikis, generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė, 
gyvenimo kelyje kopianti į pras
mingąjį Biliūno Laimės žiburio 
kalną. 

Lietuvių Plazą Chicagoje už
gulė nak'ies tamsuma. Ganės 
tuščios. Jos gyventojai šne
kučiuojasi šeimos rateliuose. Tai 
mūsų kraujo broliai ir seserys, 
kurie gyvena viena mintimi, vie
nu troškimu — Lietuvos laisve 
ir lietuvybės ugdymu. Gal kar
tais jų kalbos per garsiai 
nurkamba, gal kartais ir veikla 
audringesnė, bet meilė Lietuvai 
visų širdyse karšta. 

Vadinamasis "Lrthuanian Lore Trio" Chicagoje. plačiai reiškęsis, lankant {vai
rius moterų klubus bei organizacijas. Viduryje tautiniais rūbais iš kairės | 
dešinę: paskaitininke Juzė Daužvardienė, pianistė Zita Simutienė, jr.. ir so
listė Ona Piezienė. 

"Aušrelės" lietuvių vaikų chorą* ir lituanistinė mokykl*Vorcestery. Mws.Tr 
fittokytoU-gimnamgjft Juzi Rauktyti* bū*too4ii Jttzi Du&niikat. 

vkhrry. 

saburnė kalbėtoja. Graži tarsena, 
j laikysena, puikios mintys, temos 
| dėstymas ir dar visi kiti iškilaus 
j kalbėtojo privalumai slypi joje, 

užburia klausytoją. Štai randame 
archyve nuotrauką "Lithuanian 
Lore Trio": paskaitininke Juzė 
Daužvardienė, solistė Ona Pie-
žienė ir pianistė Zita Simu
tienė, jr., kurios plačiai reiškėsi, 
lankydamos įvairius moterų klu
bus, organizacijas. O labai daug 
pakvietimų kalbėti apie Lietuvą 
ji gaudavo asmeniškai. Vic 
paskaitos metu susitiko u daba 
senuku rašytoju — keliautoju B. 
Holmes, kuriam kalbant Wor-
cesteryje ji, būdama 7 meti;, dek
lamavo eilėraštį. 

Prieš 16 metų jos didelių pas
tangų dėka buvo suorganizuotas 
konsulu žmonų ir konsulato mo
terų klubas, kurio programų pir
mininke ji ršbuvo 15 metų. Rašy
tame padėkos laiške, kurį pasira
šo penkios klubo pirmininkės 
jai nuoširdžiai dėkoja už eita: 
pareigas, suorganizuotas (50) 
programas, kurios buvo labai į-
domios, sumaniai pravestos-

Vytautas Kasniūnas 

For all these highlights 
Given during our stay 

Kokį darbą bedirbdama ar pa 
reigas eidama, ji visus įsipareigo
jimus atlieka labai sąžin:ngai 
skirdama daug laiko, parodyda
ma daug sumanumo. Ir dažnai 
stebies, iš kurios versmės plaukia j 
tie energijos šaltiniai, kaip už
tenkama dienom valandų ir savai
tėje dienų. 

Ir taip, mums bevartant ar-! 
ehyvo lapus, ji sako, jog vienu 
reikalu labai, labai didžiuojuos 
bū ent, kad užaug'nome tris 
mūsų namuose vadinamus kuni
gaikščius: Petrą-Vytautą, Fabi-
joną-Gediminą ir brolį Algirdą. 
Jie buvo įsijungę į amerikiečių 

! skautų eiles, suorganizuodami 
atskirą lietuvišką tuntą su ke
liomis draugovėmis (atvykus 

Į prez. Ant. Smetonai, jie stovėjo 
I garbė: sargyboje), aktyviai veikė 
j Lietuvių akademiniame klube 
j (Lithuanian University Club), 

Kotu "io ir Vyčių choruose, Atei
ties tautinių šokėjų ansamblyje 

' ir ku Petras—Vytautas dirba Ar-

Sssuo Margarita Bareikaitė, ligšioli
nė Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų 
kongregacijos vadovė, vėl buvo per
rinkta antram terminui vadovauti kon
gregacijai. Kongregacijos centras yra 
Putnam. Conn. 

KATALIKYBĖS ATLASAS 
Apie Velykas Vatikanas išleis 

Katalikų Bažnyčios atlasą, aštuo
nių spalvų, su vyskupijų ribų nu
žymėjimais. Anksčiau toks atlasas 
buvo išleistas 1958m. Dabar bus 
nauja laida. 

te*-.. 

http://Mws.Tr

