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Siame numery 
Nesiliaujantis šauksmas milijonams. 
Prasminga ištikimybe žemei. 
Liudvikas Rėza lietuviy kultūros 
istorijoje. 
Žemininku poezija. 
Prof. Juozui Eretui 80 metų. 
Kariuomene - valstybines 
nepriklausomybes atgavimo laidas. 
Kai technika ir meniškoji 
nuojauta bendrauja. 
Lietuvių tautosaka ir tautosakininkai 
Amerikos folkloristu suvažiavime. 

Kertine parašte 
Nesiliaujantis šauksmas milijonams 

Jau daugiau kaip 30 metų Lie-
tucos katalikams neleidžiama 
naudotis spaudos laisve. Kartoja
si padėtis, išgyventa carinio 
spaudos draudimo laikais, kai 
vyskupas A. Baranauskas skundė
si: 

Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda... 

Carinis spaudos draudimas pa
gimdė anuomet draudžiamąją Ii-
teratūrą, kuri pažadino ir išpla- - n ; a l e n k i a m a s i t a l i š k o s i o s 
tano naują lietuvių tau tmęsąmo-Į . E h a _ p r e s s „ redaktorius L y . 
nę Tuo tarpu dar per anksti M l n c e v i č i u s . R i n k i n į 5 u d a r e i r 
spėlioti kokių istorinių padarinių į ž ^ p i e t r Q M o m i g . 
turės šiuo metu komunistines ^ l d d Wft ^ C a $ a j . M g_ 
valdžios vykdomas antrasis spau- . . „ ».., _ — . , -̂  . . j , , ,. . . . . . %. Itnona Milane. Tai kisamnio dy-

liginės šalpos rėmėjai Amerikoje. 
Jau išleistos dvi knygos ir lau
kiama netrukus pasirodant tre
čiosios. Miunchene leidžiamoje 
"Laisvės" radijo Samizdato ar
chyvo serijoje neseniai pasirodęs 
17-sis tomas apima "Kronikos" 
dvidešimtį numerių. 

Ką tik Italijoje iš spaudos iš
ėjo ir pirmieji 10 "Kronikos" nu
merių italų kalba. Juos išvertė 

dos draudimas. Viena jau aišku, h 
i - J • »•_ J J : »:1._1_ I Q 

aišku, >dvio -QQ puslapių knyga, kurio 
kad ir šis draudimas savo tikslo... j :_.. i.„:_ AC\C\ ~.,<.i„~;. 
nepasiekė: neprivertė Lietuvos 
katalikų atsisakyti savo spaudos. 
Tegu valdžia jos viešai neleidžia, 
ją persekioja ir už ją griežtai 
baudžia, tegu jai reikia slėptis 

je daugiau kaip 400 puslapių 
užima "Kronikos" pirmųjų de
šimties numerių turinys. Be mi
nėtos įžangos čia dar spausdina
ma trumpa krikščionybės Lietu-

. , . - . - , t. . . jvoje apžvalga, platus bibliogra-
pogrindyje ir naudotis pnrruty- r. , . , ., . 

" r. I rims sąrašas ir kronikose sumi-viausiomis darbo priemonė
mis, tačiau Lietuvos katalikų 
spauda yra, h, kas svarbiausia, 
yra laisva, jokių valdžios cenzo-
rių nežabjama Kitas klausimas, j m i l ė m i s ; X[elxlV^<ų Vry^ų i r K r y . 
kokią kainą Lietuvos katalikai,,.,, W I t _ . . ^ b ^ T a i n 

nėtųjų asmenų bei vietovių var
dynas. Knyga iliustruota "LKB 
Kronikos" pirmojo ir devintojo 
numerių titulinio puslapio'faksi 

PRASMINGA IŠTIKIMYBE ŽEMEI 
"Žemes" antologijos 25 metu išleidimo sukaktį minint 

žiu kalno nuotraukomis. Taip 
pat pridėtos Romo Kalantos, 
tremtinių vyskupų V. Sladkevi
čiaus ir J. Steponavičiaus bei 
vilniečio,kovotojo už žmogaus 
teises, A. Terlecko šeimos nuo
traukos. 

Knygoje pateikiamas "Kroni
kos" pirmųjų dešimties numerių 
pilnas vertimas ne tiek kaip me
džiaga istorikams ar archyvinė 
dokumentacija, kiek siekiant ita-

_ , r-—— u « . c - , l u i skaitytojui sudaryti galimy-
nio kalbas, viešai platinamas,!** K a r č i a u P a ž m t i sėtuvių 
skaitomas ir nagrinėjamas, konkretų gyvenimą ir siekius, ku-
MLKB Kronika" domisi ne vien "'«<* atspindi jų ištvermingas 
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moka už savo spaudą, bet jie ją 
turi. 

Užsienyje šiuo metu plačiau
siai žinomas šios rūšies leidinys 
yra ''Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika", reguliariai einanti nuo 
1972 metų. Kiekvienam jos nu
meriui tenka nugalėti daug sun
kių ir pavojingų kliūčių, ligi jis 
pasiekia Vakarus ir gali pasinau
doti išorinės laisvės sąlygomis: 
būti skelbiamas, perspausdina
mas, verčiamas į įvairias užsie-

tik užsienio lietuviai. Ji turi ne 
mažai pastovių skaitytojų užsie
niečių. Jos skelbiamas žinias ir 
dokumentus persispausdina įvai
rių kraštų spauda. Atskiri "Kro
nikos" numeriai išversti į ang
lų, vokiečių ir prancūzų kalbas, 

pasipriešinimas. Taip savo įžan
goje rašo rinkinio sudarytojas 
Pietro Monti. Ten pat jis paste
bi, jog "LKB Kronika" verta rū
pestingo skaitymo ir apmąstymo, 
nes tai, pasak jo, ne tik 
dokumentų rinkinys ir daug dau-

Nūdien įprasta minėti Įvai
raus pobūdžio sukaktuves. Iški
lius žmones pagerbiame, aprašo
me kone kiekvieną penkmetį, kai 
jiems sukanka €0, 65, 70, 75 ir t. 
t. Gi su įvykiais elgiamės kuk
liau. Minime dešimtmečiais, po 
to 25-mečiais, penkiasdešimtme
čiais ir pan. 

Laikantis jubiliejų tradicijos, 
be abejo, šįmet vertėjų atkreipti 
dėmesį ir į poezijos antologijos 
"Žemė" pasirodymą prieš 25-
rius metus. Knyga buvo išleista 
"Lietuvių dienų" leidyklos 1951 
m. Los Angeles mieste. Redaguo
ta Kazio Bradūno. Antologijoje 
dalyvavo penki poetai: Juozas 
Kėkštas, Kazys Bradūnas, Alfon
sas Nyka - Niliūnas, Vytautas 
Mačernis (žuvęs 1944 m.) ir 
Henrikas Nagys. Filosofiškai 
įžvalgų įvadą, užėmusį beveik 
trečdalį visos knygos, parašė Juo
zas Girnius. Bibliofiliniu požiū
riu šioji antologija šiandien pri
klauso prie retų knygų. 

Pasak Girniaus, "Žemės" an
tologijos poetai atstovauja mūsų 
poezijos trečiajai kartai, pasireiš
kusiai karo ir pokario metais jau 
išleistais rinkiniais bei periodiko
je spausdinta kūryba. Maždaug 
lygūs savo jaunu amžiumi, jie 
tada solidariai.jungėsi į bendrą 

PR. VISVYDAS 

kūrybinį kelią, trokšdami poe
tiškai išreikšti žmogaus prasmę 
žemėje, suteikti žodžiui kuo di
desnį minties ir kančios virpėji
mą. 

Suprantama, žemininkų poezi
ja buvo skiriama žiaurios 
epochos sukrėstai išeivijai, kurios 
gan didelę dalį sudarė meną 
mėgstanti šviesuomenė, itin jau -
ri elegiškam poezijos žodžiui. Pir
maisiais pokario metais, kai su
sikūrė patvaresnė stovyklinė glo
ba, išeiviams buvo būdingas ne 
vien namų praradimo tragizmas, 
bet ir kūrybinis entuziazmas, pa
gimdytas kaip tik to paties pra
radimo. Išeivija stengėsi išlaikyti 
nepriklausomybės laikų kultūri
nį veržlumą. Fonas tokiai veiklai 
buvo tikrai niūrus. Pakanka pa
vartyti Jono Meko "Reminiscen
cijų" iliustracijas — iš tiesų is
torines stovy1u*nib gyven 
nuotraukas. Jose matome, kaip 
tuomet akiratį slėgė svetimo 
krašto dangus, skurdūs barakų 
namiūkščiai, nejaukios kareivi
nės, gremėzdiški sukvežimiai, at
vykę pasiimti persikėlimui pa
ruoštos, lauke sukrautos mantos, 

I gedulą skleidė iš bažnyčios išne
šami vainikai, karstas... O vis dėl
to tose pačiose nuotraukose, ro
dančiose žmonių bendravimą, 
nestigo jaunatviškų šypsenų. Ir 
todėl, kad buvome jauni. Šoko
me, dainavome ir vaidinome, 
žaidėme futbolą, krepšinį, rašėme 
eiles ir apysakas, spausdinome 
laikraščius, vaišinomės, poli
tikavome ir nuolat laukėme... 
Laukėme, kada geradėjai pa
šauks į laivą, ir galėsime keliau
ti į būsimą Eldorado miestą. 

'•"•< ' >. i < • ' • 1 1 » > • .III ii.Himi . ! » . !»»» . ly . i J I .Hį i II i -

Apie tai galvojaat, kažkaip no
risi ką nors išmintingo pasakyti. 
Būtent: keliaujantis žmogus ne
turi laiko liūdėti, norom neno
rom jis turi pamilti visą žemę, 
svajoti apie gražius neregėtus 
miestus ir tik ilgesyje ar sapnuo
se sugrįžti į savo tėviškę. Ak, ne
mirštanti romantika! 

Nietzschės Zaratustra, vienas 
iš laimingiausių keliautojų, taip 
bylojo savo klausytojams: ''Bro
liai.- maldai'? • ik^ę i š 
mi žemei! Neslėpkite galvų ro
jaus daiktų smiltyse, nešiokite jas 
laisvas ir tiesias, jūsų žemiškos 
galvos privalo kurti prasmę šito
je žemėje". 

Nemanau, kad anais netikry
bės metais daug kam rūpėjo iš-

nepavargstantis <r savo darbštų- |g§ 

m 

išleisti atskirais leidiniais. Pilnus j 8 i a u negu draudžiamoji neteisy-
"Kronikos" rinkinius knygų for-|bių kronika: tai — visos mažos 
ma leidžia Lietuvių katalikų re-1 tautos istorijos skyrelis, parašy-

"2femts" antologijos idėjai besiformuojant: trys būsimoji žemininkai lietuvių rašytojų suvažiavimo 1917 matais Augs-
bu/ge, Vokietijoje. U kaires j dašinę: Henrikas Nagys, K. zys Bradūnas ir Alfonsas Nyka-Niliūnas. 

Nuotr. Don Sulaičio 
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Poezijos antologijos "ZemS" aplankas. Piešinys Kazio Janulio 

mintingi aforizmai. Žmonės' moningą idėjinį kvintete, vienas 
skaitė svarias knygas, gyvenb kitą papildydami, paįvairindami, 
iliuzijoms, lačiau elgėsi, labiau. pratęsJanA. 
pasikliaudami sveika, artojiška 
nuovoka, kurios pagrindas kaip 
tik ir yra ištikimybė žemei, saky-

Kiekvienas pastebės, kad Kazio 
Bradūno lyrinis įnašas šioje an-

čiau — sudvasintas pragmatiz- j tologijoje savo optimizmu gero-
mas. Bolševikinio teroro išstumti j kai išsiskiria iš kitų tarpo. Tiesa, 
iš numylėtų tėviškių, kur kiekvie
ną dirvono pėdą drėkino laisvo 
žemdirbio prakaitas, jie atsinešė 
nuostabų pasitikėjimą darbu. 

šviesa daug kur sklinda iš Ma
černio vizijų ir iš Nagio ar Ny
kos - Niliūno džiaugsmingesnių 
momentų. Tie tyro džiaugs* 

Darbas reiškė santykiavimą su j mo atspindžiai, tarsi Beethoveno 
žeme. Darbas jungėsi su kūryba. J simfonijose, melodingos frazės 
Kūryba," tikėjimas, darbas, žemė savotiškai sušildo nuožmią visu-
— ar nebuvo tai pagrindinės gai- mos gelmę, leidžia sielai bent 
rės ateičiai. Gimti "galingo dar- mirkmiu žvilgterėti į žemiško* 
bo bangose" reiškė gimti žmo- laimės akis. Vis dėlto eleginė gai-
gaus kūrybos ištroškusioje žemė- da ir tamsi tonacija vyrauja kny-
je. Su pagrindu "Žemės" antolo-' gos puslapiuose, 
gijos puslapiuose Kazys Bradū-j 

tas su .meile. Toje pačioje įžan- timonianze" (Liudijimai). Ji ski- Jame taip pat daug vietos ski-
goje sakoma, kad ši knyga skiria
ma uev.irdžiams "Kronikos" re
daktoriams ir platintojams kaip 
padėka u? jų drąsą ir ištvermę, 
kaip solidarumo ženklas už savo 
teises kovojantiems Lietuvos ka
talikams. 

Reikia pastebėti, jog šia knyga 
Milano knygų leidykla "Casa di 
Matriona" pradėjo naują savo 
ieidinių seriją, pavadintą 'Tes-japia Vatikano 

riama dokumentacijai, liečian-, riama Lietuvai, plačiai panaudo-
čiai Rusijos ir Rytų Europos jant Kronikos medžiagą. 

TRONICA DELLA CHTESA CAT-
TOLICA IN LITUANIA. La lotta dei 

problemas. Pati leidykla neseniai 
įsisteigusi. Pasivadino ji "La Ca- | 
sa di Matriona" (Matrionos na
mas) pagal vieną rašytojo A. j lituam per la prepria identita del po-
Solž^nicvno kūrinį. Kiek anks-' po'°- A. eura di Pietro I. Momi. Tra-
čiau ši leidykla išleido amer ik ie - l^one dal lituano di Vincas Min-
«. .. r iTi j - • j ~ cevičius. 500 p. Lire 5000. Cocperativa 
&o ;ezuito prof. Flondi gerai do-' K *^ 

na s išsakė savo žemišką jėgą: 

Atrodo man, kad žemę visą, 
Tvirtai paėmęs ant pečių, 
Į krantą tolimą, į šviesų 
Kaip naštą šventąją nešu. 

Čia regime vieną labiau ryš-
tingą, labiau optimistinį aspektą 
antologijos poezijoje, kurią Gir
nius ir pavadino "2mogaus pras
mės žemėje ieškojimo poezija". 

"2omė" nėra šiaip sau knyga 
kaip ir daugelis kitų, pasirodžiu
sių pokarinėje išeivijos knygų rin
koje. Idėjine galia bei palies
tomis žmogiškomis problemomis, 
o ypač gaivia jaudinančia lyrika 
ji pakyla į neeilinės literatūros 
pa!:opą. Taip pat savo reikšmin
gumu atliepia reikšmingos epo
chos vdujiniam (balsui. Ji tebe
lieka mūsų dvasiniu veidrodžiu 
į kurį ž ūrėdami, šiandien ma
tome savo iškankintos, daž
nai paniekintos sielos vaizdyną. 
Ką reiškia 25-ri metai. Sakoma, 
daug vandens nutekėjo. Bet van
dens atspalvis ir skonis išliko tie 
patys. Žiaurumai ir žmogaus pa-
niekimas tebesitęsia. 

editoriale "La Casa di Matriona", 
kr.mentuotą ir kritišką veikalą į Milano 1976. (Tesumonianze, 1.) 

v - n ™ "Rytų politiką' Di. J. Labutis 

Skirtingai dainavo penki po
etai žemininkai, ne vienodu for
miniu įtaigumu, tačiau neabejo
tinai vienodai pakilia emocine 
rimtimi. Jų balsai —šviesūs ir 
tamsūs, liūdni ir nuožmūs, maiš
tingi ir ramūs —susiliejo i nax-

Kai skaitai Nykos - Niliūno 
"Aš neturiu nei motinos, nei tė
vo, nei tėvynės, nei idėjos. Ma
no gyvenimas yra užgesęs laužas 
be liepsnos", ar Nagio "O žeme, 
aš girdžiu, kaip tu verki po ma
no kojomis", ar Mačernio "Liū
desys atėjo pas mane, kaip vė
jas naktį", ar Kėkšto 'Tragingos 
epochos tragingą dangų / akyse 
nešioju", pajunti mums įgimto, 
tradiciškai lietuviško liūdesio 
krūvį. Gal ir teisingai Girnius že
mininkų liūdesį griežtai atriboja 
nuo bet kokių subjektyvių aima
nų. Jis nemato čia jokio asmeniš
ko verkšlenimo. Eilėraščių pesi
mizmą grindžia meninė (esteti
nė) laikysena, suprantama, gi
musi laikmečio katastrofų įsčio
se. Žmogaus likimo tema, hero
jiška akistata su mirtimi, su am
žinybę, beprasmiški pasaulio 
žiaurumai, g'mtosios žsmės pra
radimo kančia — visa tai įvairio
mis metaforomis bei simboliais 
išraižo žemininkų eilėraščių te-
reną. Filosofiškoje Nykos-Niliū
no melodijoje poetas yra "galin
gas žiburys, krentantis į amžinas 
tamsybes". Mačernis dainuoja 
apie garsųjį Toreadorą - baisiąja 
Mirtį, kuriai "turi pralaimėt sun
kioj kovoj visi". Nagys savo po
etišką vienatvę sutapatina su "di
delio medžio prie turgaus ailtl-
tės" didihgu įvaizdžiu. Kėkštas, 
"naktyje gimęs, mėtytas ir plak-

(Nukelu į 2 p*U 
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IIC LIUDVIKAS RĖZA ^ 
KULTŪROS ISTORIJOJE 
VINCAS MACIŪNAS 

pasipažines su garsiuoju lietuvių fi
lologu Rėza, kurio moksliniais pa
tarimais pasinaudojus, užsiimdamas 
lietuvių kalbos gramatikos tyrinėji
mu. Neabejotinai bus susipažinęs 
su Rėza ir S. Stanevičius, kuris kar
tu su savo jaunesniuoju draugu Pla-
teriu 1830-1831 m. viešėjo Kara
liaučiuje (A. Jovaišas, p. 48-49). 
Galima manyti, kad ir lietuvių kal
bos lektorium Vilniaus universitetui 
siūlytasis L. Uvainis buvo susitikęs 
su Rėza. 

Apžvelgę tuos iš įvairių kraštų 
pateiktuosius duomenis, galime pa
gristai pasakyti, kad anuo laiku nė 
vienas lituanistas nebuvo taip pla
čiai žinomas, kaip Rėza. 

Kalbant apie Rėzros kultūrinę 
"ambasadorystę", reikia pabrėžti, 
kad jis nebuvo tik šiaipjau pasy
vus informatorius, teikęs lituanisti
nių žinių, jei kas jo pasiteirauda
vo. Nekartą jis buvo ir labai akty
vus lietuvių kultūros propaguoto
jas, tikras šauklys. Štai jau minėta
me 1817 m. atsišaukime, prašyda
mas siųsti jam lietuvių liaudies 
dainų, Rėza karštai įtikinėjo: "Kil
nūs Šio darbo talkininkai tikrai pel
nytų savo krašto ir užsienio padėką 
ir apgintų lietuvių tautą nuo (vie
šai daromų) apkaltinimų, kad jos 
kalba neturi nieko savito ir literatū
rai reikšmingo. Su džiugia viltimi 
laukiu, kad mano čia išreikštus no-

I rus kuo greičiau įgyvendintų kil-amzius su lietuviais susnungusiems, • •bJ 

esanti didesnė pareiga kaip kok iems ' n ū s lietuvių kalbos ir poezijos bi
čiuliai". 

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.) 

Eikime į kitus kraštus. Čekijoje 
Rėzos dainynas ne tik buvo žinomas, 
bet jau 1827 m. F.J. Čelakovskis jj 
(beveik visą) išvertė čekiškai. Laiš
ke draugui J.V. Kamarytui Če
lakovskis rašė apie savo susižavėji
mą dainomis, kuriame pasigirsta ir 
Rėzos minčių apie dainas, atgarsiai: 
'Tu džiaugiesi, vaikščiodamas krin
tančiais obelaičių žiedais, tu tenki-
niesi švelnaus pavasario vėjelio gla
monėjimais, o tavo akys, klaidžioda-
mos purpurais išdabintuose šile
liuose ir lankose, dar labiau tave 
linksmina.Tokį pat švelnumą, jaut
rumą ir malonumą turi savyje ir 
lietuvių liaudies dainos. B tikro 
malonu jomis užsiimu" (cit. V. 
Martinek. "Lietuva dailiojoj čekų 
literatūroj", ftaujoji Romuva, 1935, 
Nr. 4, p. 80). Čelakovskis buvo pra
dėjęs versti ir Donelaitį. 

Varšuvos Mokslo Bičiulių drau
gijos susirinkime žinomasis lenkų-
žodynininkas S.B. Lindė paskaitė 
pranešimą apie Rėzos "Lietuviško
sios biblijos istoriją" ir Rėzos iš
leistus Donelaičio "Metus". Kiek 
vėliau visa tai buvo išspausdinta 
draugijos metraštyje. Savo knygas 
draugijai buvo atsiuntęs pats Rėza. 
Yra žinių, kad draugija buvo pave
dusi V. Majevskiui išversti Donelai
čio "Metų" ištraukas. Lenkų ro
mantizmo pirmtakas K. Brodzinskis. 
pabrėždamas, kad lenkams, ilgus 

cuno poetų kunigaikščiu ir savo Ii-; žvilgsnį į šiuos paprui.us lietuvių 
era.ūros hercogu. Bučiau nepapras- liaudies mūzos kūrinius". Neatsakė 
cai laimingas, jeigu man pavyktų Goethe Rėžau ir i tą laišką (bent 
įgyti Jūsų Ekscelencijos palankumą ' toks atsakymas nėra žinomai), ta-
ir pagalbą šiam seniai mano puose- čiau ne tik atkreipė dėmesį } Rėzos 
lėjamam rinkiniui" (Rėza. II, p. Wga, bet i r P a r a š ė d v i recenzijas: 

359). Labai užimtas, Goeihe Rėzai 
neatsakė, bet iš kai kurių jo užuo
minų matyti, kad tą Rėzos rank
raštį jis gavo. 

Po kelerių metų išleidęs "Dai
nas" (1825), Rėza per švietimo pa
reigūną Berlyne L. Nicolovijų (ki-

vieną trumputę (Goethės žurnale 
"Ueber Kunst und Altertum", 
1828). kitą ilgesnę, kuri buvo iš
spausdinta (!833) pomirtiniame 
Goethės raštu rinkinyje. Rėza ne-

. abejoinai bus paskaitęs tą palankų 
:. atsiliepimą ir galėjęs pasidžiaugti 
! tokiu Vokietijoje labiausiai vertintu 

lusi iš Rytprūsių) pasiuntė knygą 
Goethei, taip pat parašė ir laišką P n P a z m m P a t i e s G o e t h e s ! R e z o S 

(1826.111.20), prašydamas, kad ; «•**»>*"•* l a i m ė ' ° -
"'Jūsų Aukštybė mestute draugišką (Bus daugiau) 

Senasis Karaliaučiaus universitetas, kuriame Liudvikas Rtza profesoriavo, buvo prorektorium, o kartais net ėjo ir 
faktinąsias rektoriaus pareigas. 

za kiek ironizuodamas aiškinosi: valstybininkas, Prūsijos švietimo thės. Betgi atkaklusis Rėza ryžos 
"Užkietėję graikai [L y. klasikinės: vadovas ir reformatorius, Berlyno g a u t i p a i a n k ų Goethės žodį savo 
poezijos gerbėjai] tikriausiai pyks,' universiteto steigėjas, Prūsijos dip- , . . . . . . . . . . . . . *. 
, i T. , •„ „lr,;uv., , • r . i , . . , . . ' T r. I leidžiamajam dainų rinkiniui. Zi-
kad lietuvių valstiečių damą [t. y;lomatmis atstovas užsienyje. Ivadi-
Donelaičio 'Metus'] laikau klasiki-! niame straipsnyje prie Donelaičio n o m a » s u n k u buvo pasiekti laiko 
niu veikalu ir kad esu taip giliai' "Metų" Rėza prisiminė, kad Hum- j neištenkantį, gausių lankytojų a-
nugrimzdęs barbarybėn, jog propa- j ^ ^ d a r l g 0 9 m ? lankydamasis1Atakuojamą ir sekretorių bei padėjė-

Siųsdamas tik ką išleistąjį Do
nelaitį J. G. Scheffneriui (nereikš-

svetimšaliams (toks svetimšalis, 
aišku. Brodzinskiui buvo fr Rėza) 
domėtis lietuvių dainomis, išvertė 
(1822) Rėzos straipsni apie dainas 
(iš (Beitraege zur Kunde Preus- mingam vokiečių poetui, bet įta 
sens", 1818). Rėzos dainų rinkinys kingam Karaliaučiuje žmogui, kurio 
buvo gerai žinomas Lenkijoje ir ii-j d r a u g ų ^ ^ bmQ t o k i o s g a r s e n y . 
eai buvo pagrindinis žinių apie Ue- , . . . __ . - • 

. . . . . . . bės. kaip Herdens. siaurės ma 
tuvių damas šaltinis. 

guoju lietuvių kalbą ir literatūrą.! 
Bet, sykį pradėjęs, aš eisiu barba
rybės keliu, o kam negalima pa
tarti, tam negalima padėti. Aš guo
džiuosi dar tuo, kad, gal būt, vie
nas vienintelis vokietis lietuviškuo
ju hegzametru džiaugsis — tai po
nas von Humboldtas, kuris, ką nors . 

Karaliaučiuje ir pamilęs lietuvių N ginamuoju mum apsitverus vi-
kalbą, raginęs Rėzą leisti Donelai- sagalį Veimaro hercogystės ministrą, 
tį. Tad savo leidinį Rėza vokišku Rėzai padėjo tarpininkas. Tai buvo 
giriamuoju eilėraščiu ir dedikavo j e n o s (priklaususios Veimaro her

cogystei) universiteto anglų kalbos 
lektorius Abraomas Penzelis. Vie- i 
tes žurnale (Jenaische Allgcmeine 

išmokęs, ne taip greit pamiršta; nes 
dar 1814 m. jis man pasakė Pa
ryžiuje: 'Nemanykit, kad aš lietu-

Humboldtui. pažįstančiam tautą, 
"kuri žydi prie šventojo Nemuno". 

Siekė Rėza ir dar aukščiau. Vo
kietijos kultūrinio gyvenimo zenite 
tada ryškiai švietė Goethės vardas. 

Literatur-Zeitung) jis recenzavo 
Donelaičio "Metus", kuriuos pats 
Rėza buvo tam žurnalui nusiuntęs. 

Iš visos Europos kultūrinių P ^ - | L a i š k e Scheffneriui (1819.X.2) Pen-
grimų minios (žinoma, jų tarpe zelis teiravosi, ar Rėza būsiąs pa

tenkintas recenzija, ir prašė paska-vių kalbą užmiršau; priešingai, d a r 1 n e t r ū k o . k u I t u r i n i u s n o b ų . n e s 

ir.šiandien esu toks pat nuoširdus, a u d i e n c i j a ^ s C o e l h ę ^ d i d e . 
šio savito idiomo [kalbos, šnektosj 
mylėtojas, kaip 1809 metais" (L. 

. Rėza, "Liet. liaud. dainos", 
II. p. 355). 

W. Humboldtas buvo tada vie
nas iš įtakingiausių žmonių Vo-

•io prestižo reikalas) plūdo Veima-

tinti Rėzą, kad jam atsiųstų litua-
nikos. Sekančiame laiške (1818.XII. 

. 14) Penzelis jau prašė padėkoti Rė-
ran lankyti Goemės (1829 m. cia: . v , , . . , . 

J | zai uz knygas, kurių parinkimu 
buvo atpiligrimavęs ir Ad. rticke- esąs l a b a i p a t e nkjntas. Rėza ir bus; 

B* PR 8-3229 
HB AUftlA RA! MIMAS 
V I I I m t i i i * * i i n v i v i l i i o 

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
AknSertja tr motery ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulasld Road (Cra«ford 
Hedical Boildiirg). TeL LTJ 5-G446! 

Pnlma llgontua pagal susitarimą j 
lel neatsiliepia. skambinti 374-8004 į 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

Marauette Medical Center 
61S2 So. Red'je Avenue 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvtrtad 
6 iki 7:50 vai. vakaro. 

SeStad nuo 1 iki 3 vai 
Pagal «usita.riiną 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid teL VVAlbroot 5-3048 

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Stret 

Vai pirm. ketv. 1 Iki 6 v. popiet. 
Antrad., peaktad, 1-5, treč. Ir Seštad, 
tik susitarus. 

įstaigos ir bato tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 S. 49th Court. Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir šešt. 

TeL ofiso Ir buto: OLympic 'i-415i 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien l-J vai Ir 6-8 ral. vaJt. 
Išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 Iki 4 vai. t>opie< 

Tel. REliance 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvIrUut. b 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-i 
vai. vak Treč. ir šeštad. \2daryta 

vičius), kaip maldingieji mahome
tonai šventojo Kaabos akmens pa-

I gerbti. Ir prie Kaabos prieiti buvo. 

Latvijoje, kur dominavo vokiečių 
kultūra ir kur Karaliaučiaus darbai 
buvo gerai žinomi, Rėza 1819 m. bu
vo išrinktas Kuršo Literatūros ir 
Meno draugijos (Kurlaendische Ge-
selhchaft fuer Literatur und Kunst) 
garbės nariu. Jo išleisto Donelaičio 
ištraukas latviškai išvertė ir 1822-
1823 m. paskelbė K. Vatsonas. 

Slinkdami tolyn šiaurėn į Estiją, 
buvusioje taip pat vokiečių kultū
ros orbitoje, nurodysime, kad 1822 
m. Rėza buvo kviečiamas Tartu uni
versitetan, bet atsisakė, norėdamas 
likti Karaliaučiuje. 

gas 

PRASMINGA IŠTIKIMYBE ŽEMEI 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Iš Rusijos, kaip jau pirma buvo 
nurodyta, pas Rėzą lietuvių kalbos 
studijuoti buvo nuvykęs P. Preisas, 
kuris labai aukštai vertino Rėzą 
kaip lituanistą. Rėzą minėjo jau ir 
P. Keppenas savo veikale apie lietu
vių kilmę, kalbą ir literatūrą (1827) 

Suprantama, kad itin domėtasi 
Rėzos darbais Didžiojoje Lietuvoje. 
Mūsų literatams jis nebuvo koks 
svetimtautis, kaip pvz. ir tokiam 
Ad. Mickevifiui. Leisdamas (1829) 
savo pasakėčias ir pridėdamas Rė
zos paskelbtąsias Donelaičio. S. Sta
nevičius vadino Rėzą garbingu ir 
didžiai mokytu vyru. Rėza buvo ir 
asmeninj kontaktą užmezgęs su Di
džiąja Lietuva. Vilniaus laikraštis 
"Dziennik Wilenskr 1817 m. pra
nešė, kad Karaliaučiaus universiteto 
profesorius L Rėza. biblijos vertėjas 
ir liet biblijos istorijos autorius, 
esąs surinkęs Prūsuose daug seno-
vislcų liaudies dainų ir ketinąs tuo 
tikslo atvykti Į Žemaičius ir Lietu
vą; jis jau teiravusis laiškais Vilniu
je reikalingų jam žinių (V. Ma
ciūnas, 'Lituanistinis sąjūdis XIX 
anrž. pradžioje. 1939, p. 273). Jau
nas lituanistikos mėgėjas Jurgis Pla-

Oerfe {kaip rašyta fo nekrologe — 
Kurjer Litewski, 1836, Nr. 35) bu-
vs suvykgs KarsIisu&uOt ten gerai 

tas", kaip poetas pasijunta "ir 
žemei šiai, ir danguj svetimas". 

Susilieję su žmogaus tragizmu, 
' žemininkai vengė humoro. Nera-
[ si čia nei autoironijos, taip mė

giamos šiuolaikinėje poezijoje. 
Kone svetimi jie išliko visuome
ninei bei patriotinei deklaracijai, 
taip pat grynai religinei temai. 
Tačiau jų užsiangažavimas savo 
pašaukimui, jų asketinis santy
kiavimas su pasauliu, taip stipriai 
jaučiamas eilėraščiuose, suteikė 
jiems išskirtinumo bruožą. Netgi 
tam tikro kūrybinio šventumo 
aureolę. 

Idealistinį "Žemės" pesimizmą 
galima būtų gretinti su 
Nietzschės dinoiziniu pesimizmu, 
skelbiančiu, kad gyvenimas įma
nomas tik kaip estetinė apraiška. 
Todėl grožis ir tiesa žeminin
kams reiškė tą patį dalyką. Sa
vo raudose jie ilgėjosi grožio ir 

estetiškai maištavo prieš nudva-
sinto pasaulio abejingumą gro
žiui. Nei jų "'maišto", nei jų daž
no grįžimo į šviesų vaikystės pa- Į 
šaulį negalima sieti su kokia nors j 
pasaulėžiūra. Tai tik poezijos' 
meninė pakraipa. Tik bandymas > 
kalbos priemonėmis, metato- į 
romis ir jausmingais įvaizdžiais) 
parodyti žmogaus dvasinės pri
gimties trapumą. Apdainuoti tai 
kas skauda, kas neramina. 

Itin,svarbu, kad Šių poetų subū
rimas vienoje knygoje įvyko tuo 
metu, kai Lietuvos literatūra ne
šė stalinizmo vergovę. Staliniz
mas, užkirtęs net ir mini
malią kūrybos laisvę, tik dalinai 
sulaikė žemininkų estetinių lai
mėjimų išpopuliarėjimą Lietu
voje. Vargo keliais jų prasmingi' 
eilėraščiai sklido tenykščių skai
tytojų ir poetų širdyse. Tai . ką 
"Žemės" antologijos dalyviai 
pradėjo prieš 25 metus, daug vė

liau, Stalinui mirus, kai kurie 
Lietuvos poetai panaudojo ir sa
vo kūrybiniam metodui. 

paprašęs Penzelj, kad patarpinin
kautų pas Goethę. 1818.XII.5 Pen
zelis parašė Goethei: Karaliaučiaus 

^ j universiteto prof. Rėza. naujausios Lt. Hamannas, Kantas). Ke- • kietnoie: garsus kalbininkas, žymus tur but. lengviau, kaip prie Goe- ,. > , . ; , , . . . . . . 
lietuviškos biblijos leidėjas, esąs su
rinkęs nemaža lietuvių liaudies dai
nų ir dar ketinąs tą rinkini padi
dinti, nuvykęs Rusijos Lietuvon; 
Kėza esąs Įsitikinęs, kad Goethe 
ne tik pažįstąs lietuvių dainas, bet 
ir jas vertinąs; Goethės pratarmė 
labai palengvintų dainų leidėjo 
suradimą. Goethe ilgai nenudelsė 
su atsakymu (1818.XII.22): jis vi
sada domėjęsis liaudies dainomis, 
todėl jam miela buvo išgirsti žinią 
apie Penzelio draugo [t. y. Rėzos] 
užsimojimą; jei rinkinys jau būtų 
buvęs paruoštas spaudai, Goethe 
būtų mielai jį parekomendavęs; 
prašė pranešti, kai reikalas bus pri
brendęs. 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perSmC 
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DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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Valandos: Kasdien nuo 10 vaL' ryto 

iki i vai. popiet 
Ofiso tel. RT3 7-1168; rezid. 239-Ž919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-»80l 
DR. J, MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos . 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad., ketv^rtad Ii 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitartu 

0 P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAnOSArTT. 

7051 So. Washtenaw. TeL 7 78-6786 
Pritaikomi akiniai pagal gydjrtojv 

receptus. 
Didelis akinių rSmų patfrlnkiroaii 

Vai.: pirm., antr.. penkt 10-&:30 
Ketv. i -« v. vak. gest 10-4 v p, p 

Trečiadieniais uždaryta 

Valandos 
atsiliepia. 

1 OTisitaHmą. Jei oe-
bintl: Sfl a-OOOI. 

Vytautas Mačernis (1921-1944) 

Dr. J60T».s 

Goethės laiško nuorašą Penzelis 
persiuntė (1819.124) Rėzai. Netru
kus betgi pats pasimirė, ir Rėzos 
ryšys su Goethe nutruko. Tačiau 
neperilgam. 1820. X. 14 d. Rėza 
pats paraše Goethei ir drauge nu
siuntė 89 dainų (su vokiškais ver
timais) rinkinio rankrašti, reikšda
mas "širdingiausią p-ageidavimą, 
kad Jūsų Ekscelencija maloningai 
ir draugiškai teiktutės apdovanoti 
ši kuklų šiaurės padangės gėlių 
rinkini pritariamuoju žodžiu, ar
ba įžanga, kuri leidinėli rekomen
duotų. Į...] Tiesa, kadaise pagyrė 
lietuviu liaudies dainas Lessingas 
ir Herderis, bet jų žodžiai, atrodo, 
pamažu užsimiršta. Taip pat Jeni-
schns ir nemirtingasis Kantas giria-! 
mai atsiliepia apie dainas Milkaus\ 
lietuvių kalbos žodyno pratarmėje, 
tačiau tik tarp kitko ir tokioje vie- f 
toje. kuri nelengvai tegali būu' ma- į 
tomą platesnei literatūrinei publi
kai. Todėl šiems šiaurės svečiams 
reikalinga ir pageidautina, kad jie 
būtu įvesdinti j vokiečiu mokslo 
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Prai. J>.u/^u Lr>? ui Vytauto Maželio 

Profesoriui Eretui 80 metų 
DR. JONAS GRINIUS 

Laisvę mylinčios ir dėl jos ko
vojančios tautas dažnai susilau
kia draugų iš svetimų tautų 
šviesių, idealistinių asmenybių 
Tokių draugų turi ir lietuvių Eretas tapo savanoriu Lietuvos 
tauta. Tarp daugelio šveicariečių, į kariuomenėje. Už savo nuopel-
tur būt, ryškiausias ir ištikimiau- nus gavęs Lietuvos pilietybę, Ere-
sias jos draugas yra iš Bazelio Į tas 1923 metais buvo išrinkta 
kilęs profesorius Juozas Eretas. 
Šiemet spalių 18 dieną jam suka-

atstovu j Lietuvos demokratinį 
Seimą nuo Krikščionių demokra-

ko aštuoniasdešimt metų nuo tų partijos. 
gimimo ir penkiasdešimt septy- Salia valstybinio kūrybos dar-
neri — nuo jo atvykimo į Lietu-! bo daktaras Eretas gal dar labiau 
vą, kuri tada, 1919 metais, sun- j nusipelnė Lietuvai kaip kultūri-
kiai kėlėsi iš Pirmojo pasaulinio į nių — visuomeninių draugijų 
karo griuvėsių ir viena kovojo 
dėi savos valstybės atstatymo. 

"Didžiojo nuotykio" užuomazga 
Ta savo apsigyvenimą Lietu

voje daktaras Juozas Eretas yra 

organizatorius ir vadovas. Vos tik 
pramokęs lietuviškai, jis tuojau 
Įsijungė į Blaivybės draugiją ko
voti prieš girtuokliavimą. įrodi
nėdamas, kad gerti svaigalus nė
ra nei naudinga, nei garbinga, 

pavadinęs didžiuoju savo gyveni- j Eretas su savo ugningomis pa-
sno nuotykiu, nes ils nulėmė jo į skaitomis apvažinėjo beveik visą 

Lietuvą. Į tą jo kvietimą mesti 
vartojus alkoholį atsiliepė pava
sarininkų ir ateitininkų jaunimo 

abstinentų 

gražiausius jaunystės ir brandos 
metus. Tas nuotykis prasidėjo ne
jučiomis per Pirmąjį pasaulinį ka
rą Šveicarijoje, kur aukštuosius j kuopos, steigiamos 
mokslus ėjo nemažas būrys lietu- j sekcijas. Blaivybės idėjoms veik-
vių studentų, besiruošiančių Į liau skleisti daktaras Erotas taip 
būsimos laisvos Lietuvos darbui, i pat įsteigė laikraštį ''Sargybą". 
Tarp tų studentų buvo ir Ma- \ Kad jaunimas turėtų sveikų 
žosios Lietuvos sūnus Mykolas Aš- j pramogų praleisti laisvalaikiui, 
mysjis buvo nuvykęs į Šveicariją į Juozas Eretas pradėjo organizuo-
gydytis nuo džiovos ir drauge jti sportą, kuris tada Lietuvoje bu-
baigti teisių mokslų. Sis pusiau i v o menkai težinomas. Būdamas 
ligonis drauge su studentu Ere
tu redagavo lietuvių leidžiamą 
žurnalą Litauen. 

Bet 1918 metais, kai buvo 
paskelbta Vilniuje Lietuvos ne
priklausomybė, rudenį visoje Eu

ropoje siautė stipri gripo epidemi
ja. Si liga užpuolė ir silpnų plau
čių Mykolą Ašmį. Matydamas, 
kad nebeišspruks iš mirties, Aš
mys prašė Eretą pavaduoti jį mi
rusį — nuvykti į Lietuva ir dirbti 
jos labui. Ramindamas savo mirš
tantį draugą. Eretas pažadėjo Aš
miui įvykdyti jo prašymą. Jis gal
vojo, kad užteks Lietuvoje pagy-
•venti ir padirbėti neilgai, gal me
tus, antrus. Bet išėjo visai kitaip. 
nes Lietuvos tarnybai jis atidavė 
savo gyvenimo kūrybingiausius 
metus. 
įvairiopas talentas 

Juozas Eretas atvyko j Lietuvą, 
vos baigęs aukštuosius mokslus 
daktaro laipsniu. Todėl jis turėjo 
drąsos mestis į Lietuvos gyvenimą 
su visa jauna aistra, nes pasirodė, 
kad jo pagalba buvo reikalinga 
įvairiose srityse. Kaip mokąs vo
kiškai ir prancūziškai, Eretas bu
vo reikalingas Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijai, kur jis suor-

pats geras sportininkas, jis su ke
liais kitais, entuziastais Kaune 
pradėjo ruošti sporto šventes su 
varžybomis ir leisti laikraštį 
"Sportą". Paskiau jis su Karoliu 
Dineika įsteigė sportininkus jun
giančią gimnastikos ir sporto fe
deraciją ir pradėjo jai leisti laik
raštį "Grožį ir jėgą". 

Susidomėjęs Lietuvos jaunimu, 
energingasis šveicaras greit įsijun-! 
gė į "Pavakario" organizaciją, ku
rioje daugiausia buvo susitelkę 
kaimo vaikinai ir merginos. Pir
mininkaudamas šiai organizaci
jai šešerius metus (1922 — 1928), 
Eretas tikriausiai nepraleisdavo 
lė vieno didesnio jaunimo suva
žiavimo, kuriame nebūtų prabi
lęs savo sparnuotu žodžiu. Šitaip 
jo vadovaujama "Pavasario'* są-
įonga išaugo į gausią Lietuvos 
jaunimo organizaciją. Nuo Ereto 
organizacinio talento taip pat 
daug parėjo ir pirmasis "Pavasa
rio" jaunimo kongresas, kuris įvy
ko 1924 metų vasarą Šiauliuose. 
Jo programos punktai tapo mode
liu kitiems jaunimo organizacijų 
kongresams. 

Profesorius ir žurnalistas 

Traukdamasis iš darbo su pa-

teratūros istorijos pirmąją dali 
(1931 m.), Jaunąjį Goethę 
(1932 m.) ir Goethę kaip kūrė
ją (1933 m.). Nors nuo šių kny
gų paskelbimo yra praėję dau
giau nei keturiasdešimt metų, 
tačiau ligi šiol Lietuva nėra susi
laukusi kitų tokių esminių vei
kalų apie aną didįjį vokiečių ra
šytoją, kaip profesoriaus Ereto 
apie Goethę. 

Nors už savo demokratines pa
žiūras jis gavo du kartu nuken
tėti nuo autoritetinio režimo Lie
tuvoje, bet didžiausias smūgis 
Eretą ištiko drauge su visa lietu
vių tauta 1940 metų vasarą. Ta
da, Sovietų Sąjungos armijoms 
okupavus Lietuvą, Juozas Ere
tas su visa Teologijos — filosofi
jos fakulteto profesūra neteko 
darbo universitete. Su dideliu var
gu išvažiavęs iš Lietuvos į Šveica
riją, jis čia nenustojo ginti lietu
vių tautos laisvės ir liudyti apie 
jos kultūrą savo paskaitomis ir 
straipsniais įvairioje spaudoje. Čia 
specialiai reikia suminėti dvi Ere
to Šveicarijoje parašytas knygas 
apie lietuvius — dvi žymių Lie
tuvos vyrų biografijas — vieną 
apie šviesųjį lietuvių filosofą 
Stasį Šalkauskį (1960 m.) ir ant
rą apie spalvingąjį geografą bei 
Lietuvos laisvės šauklį Kazį Pakš
tą (1970 m.). Iš paskutiniųjų 
J. Ereto raštų paminėtinos ma
žesnės knygelės — "Išeivijos 
klausimais" (1974) ir "Užmirš
tieji baltai" (vokiškai ir angliš
kai. 1975 — 6 m.). 

Kadangi už savo stambų įnašą 
į krikščioniškąją civilizaciją ir 
už gausius darbus Lietuvai prof. 
J. Eretas yra nemažai nukentėjęs, 
vieną kartą 'Draugo" korespon
dentas profesorių yra paklausęs, 
ar jam negaila savo gyvenimo 
metų, skirtų Lietuvai. — "Ne, 
man nė kiek negaila, — atsakė 
profesorius. — Jeigu dar kartą tu
rėčiau apsispręsti vykti ar nevyk
ti, aš nesvyruodamas vėl vyk-
čiau, nes Lietuva man pasidarė 
antrąja tėvyne ir mano gyveni
mo turiniu. Ten radau savo gyve
nimo draugę Oną Jakaitytę, ten 
gimė mano vaikai, ten trejetą jų 
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I s Žemes poezijos 
Antologijos išleidimo 25 metu sukaktį minint 

Labirintu atgaivinto kraujo, 
Plaukia liūtim, karšta, laukine... 
O, jaučiu... tai žemė atnašauja 
Girių Dievo garbei ir mane. 

Juozas Girnius 

IŠ ANTOLOGIJOS JVADO 

Tai štai naujausios mūsų poezijos kūrybinė linkmė. 
O vienu žodžiu ją taikliai išreiškia ir pats knygos vardas: 
Ž e m ė . Sugestionuojama šiuo vardu, kad nebeinama 
nei idealogiškai visuomeninės, nei subjektyviniai asmeni
nės poezijos beliu. Nebedainuojami šioje poezijoje nei vi
suomeniniai kovos šūkiai, nei asmeniniai laimės sielvartai. 
Greičiau šios poezijos centre stovi metafizinė žmogaus 
likimo problema. Žmogus Įaugęs joje į žemę ir tuo pačiu 
suaugęs su visa tėvų istorija Ir užtai, kada jis <eško savo 
žmogiškosios egzistencijos įprasminimo, jis kreviasi nebe 
į gundančias juodas ar mėlynas akis, o į žemės paslaptį 
saugančias žemdirbių kartas ar besigrumiančiuosius isteri
jos arenoje dėl žmogaus ateities. Vienu žodžiu, tai žmo
gaus prasmės žemėje poezija. 

Juozas Kėkštas 

RAMYBĖ MAS 

• 

Aš, vergas nepriklausomos dainos, 
dainuodamas audras ir laisvą, platų vėją — 
dainavau save. 

Alfonsas N y k a • S i l i ū n a s 

IŠDUOTAS MEDIS 

Pradėdami šlamėt vos juntamai, ramiai ir tyliai; 
Girdėdavos lyg bildesys kanopų tolimų. 
Alkūnėm pasirėmęs ant galvos gimtų namų. 
Tu man dainuodavai, kad jau pavasaris kaip žalias paukštis 

kyla, 
Ir paupėse renkasi būriai purienų geltonų. 

Po tavimi prabėgo sidabrinės naktys. 
Blaškydavais toks nenumaldomai rūstus, 
O aš sėdėdavau po tavimi, kaip milžino namuos, ir man širdis 

pradėdavo iš džiaugsmo de%ii, 
Lopšinėje šlamėjimo melodijų keistų. 

Tiktai dabar, sugrįžus iš kelionės, lyg nebepažįsti 
Ir, nusigręžęs nuo manęs, raudodamas šlami. 
Aš išdaviau tave. Seniai turėjau grįžti. 
Prie tavo kūno aš turėjau savo gyslom prisirišti 
Ir iki galo taip kovot su mirtimi. 

Vytautas Mačernis 

PAVASARIS 

Ūždamas per dangų šiltas marių vėjas 
Neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius 
Ir, dainuodamas į sausumą atėjęs, 
Išmeta iš medžių jų supuvusius lizdus. 

Dabar, dienų griuvėsiuose sustojęs 
(po nurimstančios erdvės dangum), 
stebiu save pro skausmo spektrą, 
pro pėdsakais manais paženklintą jaunystės kaipinyną, 
ir jaučiu: kad man praėjusių dienų padko žymės aštrios; 
kad jų spygliuotos užtvaros 
kiekvieną mano mintį gelia. 

Dangaus ir žemės užtemimo ir žmogaus nematantiems: 

jeigu neturite jėgų pakelti žvilgsnio į mane 
(praėjusį ir einantį), nutilkite, palikdami 
mane žvaigždėms ir medžiams: 
ties tamsiom upėm stovi medžiai rūstūs, 
ir aš, jų artimas. 

Ramybė jums, šešėlių medžiai, 
sausas šakas panėrę į slaptingą upių naktį. 
Prieš naują nerimą ramybė man. 

Kazys Bradūnas 

ŠVENTOJI VERSMĖ 

Prie gruoblėto ąžuolo rymoja 
Girių Dievas veidu mediniu. 
Samanotos Girių Diem kojos 
Plaunamos šventųjų vandenų. 

0 šaltini miško stebuklingas, 
1 tave rankas pavargusias tiesiu. 
Ir jėga paimario audringa 
Plaukia nesuvaldoma tamsiu 

Ir nueina šniokšdamas per lygumas pilkąsias 
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras: 
Saulės kamuolys plačiai palieja žemėn tąsyk 
Virpuliuojančios ir plūstančios ugnies upes. 

Medžių pumpurai pilki, poškėdami dusliai, 
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais 
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia. 

Džiūsta vėjuje ir saulėje visi keliai; 
Ir širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus, 
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas. 

Henrikas N a g y s 

DIDŽIOJI NAKTIS 

Kai jis pravėrė pirmą kartą kūdikio akis, 
dangus su žvaigždėmis jose paskendo... 
Ir jis žiūrėjo, % 
kaip motinos ir tėvo bailios rankos 
jo kū.rą segė kailiais, nes naktis 
buvo šalta ir didelė: 

joje sutilpo bokštai miegančiais varpais, 
ir aukštos, trapios palmės, 
sutikusios atjojančių karalių eiseną, 
ir žėrinti žvaigždė, kurią kažkas ant delno 
padėjęs nešė dangumi... 

Tokia didžiulė buvo ta naktis! 
Bet vaiko akys buvo dar didesnės: 
ir tokios naktys — kaip žuvis gelmėn — jose paskęsta 

palaidojau. T*.n išgyvenau kū-, 
rybingiausius savo metus, ten su- į 
radau retų talentų, prietelių ir 
asmenybių, kurių atmintis ir 
dabar apšviečia mano gy.eni-
mą". 

Tai buvo pasakyta prieš 11 me
tų. Paskiausi .profesoriaus raštai 
liudija, kad jis tą savo mintį tebe
palaiko. Tat ir mums telieka lin
kėti sukaktuvininkui dar daug 
kūrybingų metų! 

Kariuomene — nepriklausomybes laidas 
Versalio sutartis po Pirmo pa

saulinio karo pakeitė Europos že
mėlapi, bet tuos pakeitimus, ypač 
Vidurio — Rytų Europoje, pa
pildomai pakeitė dar įvairių po
litinių ir ideologinių interesų 
susikirtimai, kurie buvo spręsti 
veik vien karine jėga. Su tuo la
bai aštriai susidūrė ir Lietuva, 

J. DAINAUSKAS 

ganizavo Informacijos departa- vasarininkais, daktaras Eretas pra-
mentą ir įsteigė lietuvių telegra-; dėjo labiau atsidėti mokslo dar-, 
mų agentūrą ELTA, kuri. užmez-| bams, nes nuo 1922 metų Lietu-1 
gusi ryšius su kitomis žinių agen-';Vos universiteto Teologijos — fi-j 

losofijos'fakultete filosofijos sky
riuje jis dėstė vokiečių literatūra 
pirmiau docento, o paskiau pro
fesoriaus titulu. Nutylint jo smul
kesnes studijas iš vokiečių litera
tūros, čia reikia suminėti tris Ere-

kio pulkai puolė Lietuvą, Juozas', to parašytas knygas: Vokiečiu, li» 

tūromrs, turėjo duoti pasauliui 
tikslių informacijų apie atsiku
riančios Lietuvos gyvenimą. Kai 
1920 metų rudenį Lenkija su
laužė Suvalkuose pasirašytą tai
kos sutartį, o generolo 2eligovs-

dienų Lietuvos vyriausybė ir ka-
j rinė vadovybė persikėlė į Kauną. 
; Valstybės padė'is buvo tragiška. 

1918. II. 16 d. paskelbd; .na savo I š rytų veržėsi bolševikai. Iš pie-
nepriklausomybės atstat/jną. O t u pradėjo skverbtis lenkai, o vo-
tą dieną juk Lietuvos Taryba ne- k i e č i a i stengėsi vis dar Lietuvoje 
turėjo ne tfk nė vieno kario, bet pasilikti. 
ir jokios gfnkluotos sargybos, ku-' Rusams vis labiau besiver-
ri būtų galėjusi pačią Tarybą ap- *iant ? vakarus ir grasinant įsi-
saugoti. brauti ir į Vokietiją, pastarajai 

Petrapilyje 1917. VI. 7 — 11 d. ^kilo būtinumas ginti save nuo 
buvo suorganizuota Lietuvių ka- rusi» Lietuvos žemėse. Užtat 5 
rių sąjunga. Aiskiri lietuvių ba- s a k sų ba'alicnai trumpai padė
tai tonai 1917 m. steigėsi įvairio
se Rusijos vietovėse. Tačiau visi 
tie vienetai Lietuves niekad nepa-

jo L:etuvai. Du tų, batalionų gre
ta retnviu, kovota prieš rusus. 
Sustabdžius raudonųjų veržimą-

& siekė ir turėtų ginklų su savimi s i i Lietuvą, prasidėjo galutinis 
į Lietuvą neatga'ocno. Visi tie lie- vokiečių traukimasis. Tada į Lie
tuvių batalionai 1918 m. bolše- tuvą pradėjo stipriai veržtis Pil-
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vikų buvo "demobilizuoti". 
19 ! l XI. 1 d. Vilniuje buvo 

pradėtas steigti 1 pėst. pulkas, 
nors pirmieji 11 savanorių į Vil
nių atvyko X. 11 d. Pirmasis įsa
kymas organizuoti Lietuvos ka
riuomenę buvo pasirašytas 1918. 
XI. 23 d. Pirmasis kreipimasis į 

sudskio kariuomenė, užimdama 
Vilnių bei Gardiną. 

Frontai, priešų veržimosi 
kryptys veik kaleidoskopiškai kei
tėsi. Mūsų dar menkai apmoky
ti daliniai, nors įtempę visas pa
stangas, negalėjo suspėti visur 
stipriai pasitikti priešus Žmo-
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Lietuvos gyventojus, kvietęs juos, nI<! Lietuvoje buvo pakanka-
stoti i Lietuvos kariuomenę, bu- mai, bet jų dar nesuspėta suor-
TO gaakefou X1L 23 d. Už dvic/o, £NTyketta \ 4 &>\ 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIDAS 

ga;iizuori, apmokyti, apginkluoti. 
Todėl lietuviai, palyginti su kai
mynais, mažiausiai metus, o gal 
ir daugiau, pavėlavo turėti savo 
karinius, apmokytus ir ginkluo
tus dalinius, kurie būtų sukliu-
dę svetimųjų įsibrovimą Lietu
von. 

Suom'ai savo kariuomenę jau 
U ėjo, dar prieš paskelbdami 

7. XII. 6 d. savo nepriklauso
mybę. O jų jaunimas, tik prasi
dėjus 1914 m. karui, masiškai 
bėgo į Vokietiją, kad ten išmoktų 
karo meno. Lenkai savo kariuo
menę pradėjo organizuoti 1914 
m. Latviai savo pulkus savo že
mėje turėjo dar I-jo pasaulinio 
karo eigoie. Estams, kovojant dėl 
savo nepriklausomybės, padėjo 
suomiai, o paskui estai padėjo lat
viams. 

Neabejotina, kad be mūsų ka
riuomenės, 1919 m. susiorganiza
vusios, Lietuva būtų svetimuji 
užvaldyta. Mūsų negausūs, pa
skubomis suorganizuoti ir men
kai ginkluoti daliniai padarė ste
buklą: apgynė Lietuvos nepri
klausomybę, bet su nemažais 
žmonių ii dideliais žemių nuos
toliais, kurių tikriausiai nebūti 
buvę. jei Lietuva savąją kariuo 
menę būtų turėjusi 1918. II. 1£ 
dieną. 

Lietuvos nepriklausomybės ap
gynime mūsų kariuomenės svar
bą liudija ir priešų pareiškimai. 
1919. VIII. 27 — 28 d. buvo reng
tas POW (lenkų) sukilimas Lie
tuvoje. Nuo 1919 m. balandžio 
mėn. tam sukilimui Kaune sureng 
ti lenkų generalinio štabo atsiųs
tas Rajmund Kawalec, raportuo-

pjąus užgrobimui lenkai įaua me
le beveik keturis kartus daugiau 
karių negu visa Lietuvos kariuo-

•• menė, priedui, dar iš klaidyta po 
Į visą kraštą. Pietuose buvusieji 

:uūsų daliniai Vilniui ginti jau 
-ėjo pasinaudoti Alytaus 

— Varėnos geležinkelio linija 
ir turėjo keliauti "aplinkiniais ke
liais". Tada Vilniuje ir artimiau
sioje apylinkėje lietuviai turėje 
ne daugiau kaip du tūkstančiu 
karių (Vilnių aktyviai gynė 
ik trys pėstininkų batalionai, 

vienas kavalerijos eskadronas ir I 
lengvosios artilerijos baterija). 

O kai Vilnių lenkai užgrobė 
su tokia milžiniška karinės jėgo; 
persvara, spalio 12 d. dar ir lat
viai, pasinaudodami ta sunkia 
Lietuves padėtimi, puolė mūsų 
ilpnas sargybas ir užėmė eilę vie

tovių Alukštos apylinkėse, prie 
Daugpilio. Jei ten lietuviai būtų 
'urėje kokį stipresnį vienetą, lat
viai nebūtų išdrįsę pulti. 

Vis dėlto, nežiūrint į tuometi
nę tikrai tragišką Lietuvos vals
tybės padėtį, o svarbiausia — per 
mažą kariuomenę, Lietuvos ka
nai prie Giedraičių ir Širvintos 
X. 21 d. sumušė lenkus, užkirsda-
mi kelią 2eligovsk!ui, tada užsi-
"noįusiam veržtis į Lietuvą gilyn 
:r užimti Kauną. 

Galima manyti, jog jei mes sa
vo kariuomenę būtume turėję 
1918 vasario mėnesį, tai lenkai 
1919 — 20 m. nebūtų pajėgę už
imti tiek daug (o gal net ir jokių) 
lietuviškų žemių. įvairūs anų 
laikų priešų dokumentai liudija, 
kad 1918 m. lietuviai buvo pa
kankamai susipratę, tad, anksčiau 
pradėjus organizuoti, nebūtų di-

Kai technika ir 
meniškoji nuojauta bendrauja 

Lietuvių fotografų paroda jau.tis savo fotografinio užsidegimo 
yra tapusi Chicagoje kasmetine 
atrakcija, kaip. sakysim. Antro 
Kaimo ar Lietuvių operos spek
takliai bei Jaunimo centro vaka
rienė, 'Draugo" romano premi
jos įteikimas ir kt. Visi šie ir pa-
našus, tęstinumą išlaikantys už
mojai yra sveikintini bei remtini, 
bent jau asmenišku atsilankymu. 
Yra tačiau pavojaus, kad tęstinu
mas gali išvirsti nekūrybinga ru
tina, kone to paties nuolatiniti 
kartojimu, be žingsnio į priekį, be 
naujų kelių ieškojimą Pavojus 
dar padidėja, kai toje ar kitoje 
srityje atsiranda tiesiog nepakei
čiamų žmonių '"kasta". Ir ne ko
kia blogąja prasme. Be tų nuo
latinių, kasmetinius darbus vis 
stumiančių, greičiausiai niekas 
nė iš vietos nepajudėtų. Ir gali 

vaisiais. Žinome, kad jau ilga vir
tinė metų, kai tų parodų orga
nizavimas, o dar labiau kiekvie
nos parodos postfaktinės knygos 
išleidimas buvo beveik jo vieno 
rūpestis. Tačiau fotografuojan
čių skaičius ir jų darbų kokybė 
kasmet nemažėjo, o didėjo. Me
tai po metų augo jaunųjų foto
grafų ne tik kokybinis brandu
mas, bet ir jų pačių bendro įsi-
pareigojnmo jausmas. 

Ir štai, šiemet Jaunimo centre 
vykstanti paroda (ji uždaroma 
lapkričio 28 d., rytoj), kiek teko 
nugirsti, suorganizuota didžiau
sia dalimi ne paties kun. Alg. Ke-
zio, o jau fotografavimo užside
gime priaugusių bei subrendusių 
naujų žmonių, daugiausia jau-

I nimo. Darbo ir atsakomybės ati-
būti laimingi tie, kurie, šventą į davimas į mokančias dirbti jų ran-
reikalą nuo rutinos gelbėdami, i kas yra labai įžvalgus mostas, už-

Mano kaimo žmonės Nuotrauka K. Daugėlos 

savo viršininkams vis rašė, dėsnių sunkumų, savąją kariuose 
kad prolenkiškas sukilimai Lie
tuvoje galėsiąs įvykti, tik akty-
tyviai ir gausiai įsikišus lenkų 
kariuomenei. Tas -sukilimas, gir
di, pasisektų* tik tada, jei, dar 
prieš ji pradedant, prie pat Kau
no slapta būtų sutelktas dides
nis (ne mažiau 1000 karių) len
kų dalinys, kuris tuojau pat už
imtų Kauną. Tokį pažadą jis tu
rėjęs iš lenkų generalinio štabo. 
Tačiau pažado neįvykdžius, 
POVV, neturėdama jokių šaknų 
lietuvių tarpe, be lenkų kariuo
menės pagalbos nieko neįstengė 
padaryti. 

1920 m. pavasari, vėl rusams 
pradėjus slinkti į Vakarus. Mask-

menę turėti bent dvigubai dides
nę ir geriau parengtą. Tada pvz. 
ir 1919 m. Suvalkijos kautynių 
išdavos būtų kitokios. O Pabalti
jo Antantė gal būtų susiorgani
zavusi jau 1921 m., ir viso Pabal
tijo Iškimas tada būtų susiklostęs 
kitaipl 

Deja, ne tik Didžiajame Vil
niaus seime 1905 m., bet ir 1917 
m. rugsėjo mėn. Vilniaus Konfe
rencijoje, ar tos konferencijos 
proga, niekas net neužsiminė apie 
savo kariuomenės būtinumą, o 
tuo labiau niekas Lietuvoje, po 
tos konferencijos, nebuvo bandęs 
organizuoti nors milicijos ar par
tizaninius vienetus, ar kėlęs min-

va buvo sumaniusi parengti su-į tj būtinai ir kuo greičiau organi-
kilimą ir Lietuvoje. Tada iš Ru-! ZUoti savo karinius dalinius, 
sijos slapta buvo atsiųsta nema
žai jų agentų, kurie Lietuvoje 

Nuotrauka iš šiuo metu Jaunimo ceutre, Chicagoje, vykstančios lietuvių fotografų metinės parodos. Joje K. Dau 
gėlos darbai (juoda-balta grupėje) yra laimėję pirmą premiją. 

Lietuviu tautosaka I, ^ G ^ V , ; . , ^ 

Amerikos folkkriiiy •j-jvr.ž^ .ir,-
Amerikos akademiniame gyve-| tosakininkų, tiek* etnomuzikologų 

turėjo suorganizuoti bolševikų 

Kažin, ar vien. ti'k. Likimą ga
lima būtų kaltinti už tai, kad I-

, , . . . i i i i • jo pasaulinio karo metu Lietuvo-kuopeles n*, apsiginklavę, laukti ' . . . , v , ,_„ je neatsirado žmonių, kūne butų ženklo sukilti. Vienas tų "orga
nizatorių", tada iš Rusijos į Lie
tuvą atsiųstas, čekistas Vaupša-
sov'as (Vaupšas) Stasys savo 
knygoje (rusų kalba, Maskva, 
1971 m.) "Neramiose kryžkelėse" 
(70 p.) rašo, kad : "... Staiga Lie
tuvos ir Gudijos Kompartijos CK 
sukilimą atšaukė. Į nustebusio 
agento klausimą "kodėl?", 'kur
jeris" atsakė: "...nes raudonoji ar
mija, kurios paramos pogrindis 
laukė, pasitraukė nuo Varšuvos, 
ir padėtis radikaliai pasikeitė. 
Ginkluotas liaudies sukilimas, 
nežiūrint kaip gerai jis būtų pa
ruoštas, tose aplinkybėse netu
rėtų jokių pasisekimo galimy 

nime yra jau sena tradicija ruoš
ti metinius mokslininkų suvažia
vimus. Tai daro literatai, istori
kai, sociologai, psichologai, 
antropologai, muzikologai ir ki
ti. Tokiuose suvažiavimuose da
lyvauja sričių profesoriai ir ma
gistrantai bei doktorantai. įvai
riose sesijose jie skaito paskaitas, 
dalinasi naujomis mintimis bei 
Įžvalgomis tų sričių tyrinėjimuo
se. 

Čia tik ką suminėtos mokslo 
šakos yra dėstomos visuose uni
versitetuose, ir užtai visi su jo
mis bent šiek tiek susipažinę. 
Yra tačiau tokių sričių, kurios 
Įvestos tiktai keliuose universite-

tvarkaraštyje buvo skirtos įvai
rių etninių grupių pavyzdžių pri
statymams. 

įdomu paminėt^ kad, šalia 
lenkų, italų, žydų, meksikiečiu, 
airių ir kitų grupių, šiuose susi
rinkimuose nebuvo užmiršti ir 
pabaltiečiai. Tai įvyko dėka ke
lių akademikų, kurie, būdami pa
bėgėlių .vaikai, savo mokslinį dė
mesį skiria iš tt'vų paveldėtos 
kultūros studijoms. Latvių atsto
vė Maija M. Lutz iš Šiaurinio 
Kolorado universiteto (Universi-
ty of Northern Colorado) skaitė 
paskaitą apie latvių "ligo" dai
nas (surištos su vasaros Šv. Jo
no nakties papročiais) ir tokiu 

tuose ir aplamai ne taip plačiai [būdu supažindino visus etnomu-
žinomos. Viena iš tokių mažiau zrkologus su tų dainų įdomiais, 
žinomų studijų šakų yra tauto-

ankšČiau minėtų suvažiavimo da
lyvių, tautosaką taipgi čia stu
dijuoja Asta Paškevičiūtė iš Chi-
cagos, o Danutė Staskevičiūtė iš 
Rochesterio, studijuodama muzi
kologiją, daug dėmesio skiria ir 
lietuvių liaudies muzikos nagrinė- j.ties našumas. 

išsiaugina save pakeičiančių, ly 
giai stiprių, gal net dar išradin
gesniu paveldėtojų. 

Žvelgiant į šių metų lietuvių 
fotografų parodą Jaunimo cent
re, Chicagoje, reikia pasakyti, kad 
viso to pradininkas kun. Algiman
tas Kezys, S. J. tikrai gali džiaug-

jimui. Lai jų pavyzdys būna pa
skatinimas ir kitiems lietuviams 
studentams, nes, turint noro ir 
pasiryžimo, Amerikoje lengvai 
galima mokslinę energiją skirti 
ir lietuviškos kultūros studijoms. 
O pasidalinus savo darbo vai
siais su kitais profesionalais, ne 
tik iškeliamas savo tautinės gru
pės kultūrinis lobis, bet ir tur
tinamas visos šios mokslinės sri-

ts. 

tikrinantis darbo tęstinumą, ir 
saugantis ji nuo rutininio susta
barėjimo pavojaus. 

Nauji parodos organizatoriai 
įrodė, kad jie moka ir sutelkti pa-
rodon dideli būrį kūrybingų fo
tografų, ir sugeba jų darbus šva
riai ir planingai eksponuoti. 

Pati paroda yra puikus visų 
techniškųjų galimybių ir me
niškosios fotografo nuojautos kū
rybingo rezultato pavyzdys Klek 
čia tų visų detalių nuostabaus 
išieškojimo, kur smulkiausias žo
lytės stiebelis prakalba į žiūrovą 
jaudinančiu balsu. O kiek čia pat 
vėi gigantiškos konstrukcijos silu
etų, primenančių, jog gyvena
me XX amžiaus paskutiniam ket
virtyje. O pagaliau nei gamta; nei 
technika nenustelbia nuotrauko-
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sakos mokslas. Amerikoje ši sri-
supratę savo kariuomenės svarbą, t i s y r a dėstoma kokioje dešim-

bių. nes be tiesioginės sovietų , džiuosius sunkumus nugalėjo. O 
kariuomenės pagalbos jau iš anks
to būtų pasmerktas, turėtų dide- vo kariuomenę mums dar trūko. 
lių aukų ir sužlugtų..." 

Lenkų paskelbtuose dokumen
tuose apie Vilniaus užgrobimą 
sužinome, kad Pilsudskio įsaky
mu 1920. X. 3 d. buvo sudaryta 
3 armija, vadovaujama gen. VI 

būtų ryžęsi ją pradėt organizuo
ti bei ginkluoti ir skatinti tautą 
ruoštis ginklu kovoti dėl savo 
valstybės nepriklausomybės at
statymo ir apgynimo-

Gal kas pasakys, kad tada to
kią idėją praktiškai nebūtų bu
vę įmanu Įgyvendinti, nes... ir t. 
L.. Vis dėho bet koks to neveiks
mingumo teisinimas nėra tinka
mas atsakymas, nes reikiamu lai
ku tos idėjos niekas neiškėlė, o 
tuo labiau nebandė jos realizuo
ti. 

Lietuvos istorija žino nemaža 
faktų, kurie rodo, kad ryžtas di-

1917 — 18 metais ryžto turėti sa-

Gerai, kad jis susikristalizavo 
bent 1918 — 19 metais. Padėka 
tiems, kurie tą ryžtą realizavo. 

Pavėluotas mūsų kariuomenės 
organizavimas vien 1920 metais 
Lietuvai atnešė Vilniaus neteki-

Sikorskio (vėliau išeivijoje lenkų į ma> Klaipėdos neperdavimą Lie-
ministerio pirmininko) frontu | | w f »• valstybės pripažinimo vė-
pa-sisukusi į Lietuvą, pradedant svirną ir tt. 
Vokietijos siena ir baigiant Varė
na, tuo surišdama tris ketvirtada-

Ir to negalima užmiršti, nes 
tas, kuris neatsimena savo praei-

lius visų Lietuvos karinių pajė-! ties kelių, tąjį Istorija priverčia 
gų. B tos armijos išsiskyrė "su
kilėliai", 2eligovskio vadovauja
mi. 2-ji armija gavusi įsakymą 
Želigovski pridengti iš rytų. Že
ligovskio "sukilusieji" daliniai tu
rėjo 14.000 kanu, kurių "apsau-

praeities pamokas pakartoti. Ne 
vien tik mūsų istorija moko, kad 
nepriklausomybei atgauti patiki
miausias laidas buvo, yra ir bus 
savo kariuomenė, kurios per vie
ną dieną dar niekas nesugebėjo ir 

gai" 2-ji ir 3-ji armijos sutelkė nesugebės suorganizuoti 
apie 65,000 karių, L y. B viso Vii-' Užtat, svajojant apie Lietuvos 

tyje universitetų, o doktoratus 
galima įsigyti tiktai trijuose: 
Texas, Indianos (Bloomingtone) 
ir Pennsylvanijos universitetuose. 

Nors tokių pilnateisių tautosa
kos mokslo fakultetų nedaug, ta
čiau mokslininkų šioje srityje 
nestinga. Tai liudijo ir neseniai 
įvykęs Amerikos tautosakininkų 
organizacijos (American Folk
lore Society) metinis suvažiavi
mas Philadelphijoje. Suvažiavi
mas ten vyko lapkričio 11-14 die
nomis Ben Franklin viešbutyje, 
kur nuo ryto iki vėlyvo vakaro 
tautosakininkai skaitė paskaitas 
ir vedė diskusijas apie įvairius 
tautosakos žanrus bei metodolo
gijos klausimus. Tomis pačiomis 
dienomis tame pačiame viešbu
tyje vyko ir etnomuzikologų kon
ferencija, ir kelios sesijos buvo 
skirtos muzikinės tautosakos 
nagrinėjimui, jose dalyvavo et
nomuzikologai ir tautosakinin
kai kartu. Iš viso į suvažiavimą 
sugužėjo apie tūkstantis moksli
ninkų ir apie 400 iš jų skaitė 
paruoštus darbus. 

Šiemet buvo ypač didelis susi
domėjimas etninių grupių tauto
saka ir ju liaudies muzika. Kas
dien net kelios sesijos tiek tau-

valstybės nepriklausomybės atga
vimą, negalima nė akimirkai pa-

---"•r-*" H 

archaiškais bruožais. 
Lietuviai buvo paminėti net 

keliose paskaitose, kurias skaitė 
trys tautosakos studentai iš In
dianos universiteto. Eglė Zygai-
tė (kleveiandiškė), kalbėdama 
apie ritualus etninėse grupėse, 
paskaitą įdomiai iliustravo išsa
miais lietuvių išeivijos gyvenimo 
pavyzdžiais. Ričardas Vidutis (iš 
Gary, Indiana) nagrinėjo bendra
vimo ryšius tarp žmonių, kurie 
priklauso vienai ar kitai etninei 
grupei, duodamas taipgi kelis lie
tuviškus pavyzdžius. Elena Bra-
dūnaitė (čikagietė) dalyvavo 
simpoziume, skirtame Indianos 
tautosakos instituto vykdomam 
etnografiniam projektui ir to 
instituto etnografinėms ekspe
dicijoms į Gary. East Chicago ir 
Hammond apylinkes. Nors pati 
Bradūnaitė čia kalbėjo apie vieną 
specifišką legendą, pasklidusią 
tame rajone, jos kiti kolegos ir 
projekto viršininkas, prof. Ri-
chard M. Dor^on, savo praneši
muose pasinaudojo Bradūnaitės 
surinktais duomenimis apie šia
me šiaurinės Indianos regione 
gyvenančius lietuvius. Šitokiu bū
du dauguma mokslininkų, kurie, 
ga] būt, dar niekad nebuvo gir
dėję apie pa ba kiečius, išvažiavo 
jau bent susipažinę su tomis et
ninėmis grupėmis Amerikoje. 

Ta pačia proga skaitytojams 
gali būti įdomu žinoti, jog šiuo 
metu Indianos universitete (Bloo
mingtone) yra palyginti nema 
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Daivos Mongird vtes dainų reci 

v iAiJAS JAKUBĖNAS 

Kaip jau teko anksčiau konsta 
TuothšJo rudens sezone Chicago- ' išplečiama, ją 
je y-G*. gausu rimtų vokalinių re
čitalių. Mūsų o~ero:o ae 

koše liaudies melodija gali būti j 
.it J 

: axmg ;c ro.ė ' 

bet tuo nepažeidžiant kūrinio sti
liau ngumo. {domu, kad a 
a. K. V. Bartai'is , m ū ų ben: 

sarofintsios D~.' - škiau !a-r izitrj 
.-.oncertas jau y a šios ūš dainos 

. ^ J a u n i m o n re bu (n* . š «... i ) n ik 
rengias lapkričio 21 d. i i a m u m a Monumentali Eglė 

arija iš V. Klovos operos "Piiė Solistė paruošė gražią, savyje 
užbaigtą programą .-irmejo daTy-
je aoimanI-:ą Idas&us ir roman. r 

;us, antroje — išskyrus vi 
operos ariją, pašvęstą lietuviškai ' 
muzikai. 

Klasikui W. A. Mozartui. mi
rusiam 1790 m., atstovavo pra
džioje du rečiau girdimi nume
riai: jo romansai. Buvo tai pran
cūziškas: "Dans un bois solitaire*' 
(Vienišame miškelyje) ir lengva 
itališka dainelė : Un moto di gio-
ja" (Džiaugsmo judesys). Toliau 
sekė Konstancos arija "Ach ich 
liebte" iš vadinamo singspielio 
— "Pagrobimas iš Seralio"; tuo 
vardu, pagal anų laikų madą, 
buvo vadinamas sceniškai vokali
nis veikalas, kuriame būdavo ne 
vien dainuojama, bet ir kalbama, 
vartojant vietinę (vokiečių) kal
bą, tuo skiriantis nuo "Grand O p 
ra"_su privaloma, ištisai dainuo
jama kalų kalba. 

Felikas Mendelssohnas - Bar-
thokiy (1809 — 1847), didysis 

vokiečių romantikas, yra bene vie
nintelis žydų kilmės kompozitorius 
kuriam priklauso nors ir kuk
lesnė vieta pačių didžiųjų tar
pe. Jo buvo pateiktos trys ypač ge
rai parinktos dainos: "Das erste 
Veilchen" (Pirmoji žibutė), "Auf 
Fluegeln des Gesanges" (Dainos 
polėkyje) ir "Neue Liebe (Nau
joji meilė). 

Genialiajam dainų kūrėjui Fr. 
SchSbTrtui (1797 — 1828) at
stovavo keturios dainos: garsioji 
' 'Serenada", tragiškoji "Gretutė 
prieveapimo ratelio(Gretchen am 
Spinnrade), ramiai sukaupta " D u 
bist diė"Ruh" (Tu esi ramybė) — 
abiejų, žodžiai didžiojo poeto 
Goethes. Pirmąją dalį baigė ne
paprasto grožio veikalas: "Auf 
dem Wasser zu singen" (Laiveliu 
plaukiant dainuotina). "Serena
dos" ir. paskutiniosios dainos žo
džiai Relstab'o. 

Daiva Mongirdaitė turi ne per 
stiprų, bet malonaus tembro, ge
rai išlavintą koloratūrinį sopraną. 

Tikslią ir švarią koloratūrinę tech
niką buvo progos parodyti Mo-
zarto arijoje; kitur — stiliaus su
pratimą ir ekspresiją. Stipresniam 
efektui pasiekti kiek trukdė nepa
kankamas susirepetavimas su 
akomponiatorium tempo atžvil-

nai" irgi daug kur paliko plačiai 
s liaudies dainos įspū

dį. Vi:a lie'uviškoji programo-
dalis suplaukė d'delio ir užtar 
nauto pasisekimo. 

"Bisui" buvo duota populiari 
St. Šimkaus "Pamylėjau vakar". 
Sutinkant su dideliu pasisekimu, 
skiriamu šiam numeriui, norėtų
si vis dėlto konstatuoti, kad net 
ir tokioje lengvoje dainelėje ga
lima daugiau individualizuoti 
kiekvieno posmo charakterį pagal 
teksto turinį. Tas pats galiotų ir 
St. Šimkaus *'Oi kas?". 

Jurgutis yra geras pianistas, 
su išvystyta, švaria technika, ge
ra pedalizacija ir rūpestingu at
likimu. Mes Chicagoje esame ta
čiau išlepinti, turėdami visą eilę 
gerų ir rimtų akempaniatorių. 

Dėl šio vakare, gal būt, galiotų 

•rne p Fotografų paroda 
(Atk Ita -.) 

ižiūgau-
• *>?<«-

B: gu aite įsipilietino lietuvių į.iais .$ . a g 0 to gyvenimo tėkmėje. 
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zinas, M. Lenkauskienė, dr. A. Razma, dr. G. Balukas, M. Remienė ir dr. K. Ambrozaitis. Antroje eilėje stovi: inž. 
V. Naudžius, K. Barzdukas, Pr. Turūta, inž. V. Kutkus, inž. V. Kamantas, pik. A. Rėklaitis. Trečioje eilėj s stovi: 
dr. F. Kaunas, P. Želvys, H. A. Girvilas ir P. Kilii's. šiam'; LF Tarybos posėdyje nutarta įgalioti LF Pelno skirstymo 
komisiją paskirstyti už 1976 metus iš viso $45.003. Iš šios sumos minima komisija jau paskyrė: PLB Valdybai pa
ruošti tris koncertus $2,000.00, V. Kulbokienei išleisti muz. Siniau* kūrybai $1,000.00, JAV LB Kultūros tarybai Pasau
lio lietuvių archyvui $1000.00, LKMA suvažiavimo darbams leisti $2,000.00, Lietuvių rašytojų draugijai 1976 m. 
literatūros premijai $1000.00 ir Lituanistikos institutui Bibliografijos žinioms $1.500.00. LF Taryba, reirdamasi LF į poezijos mėgėjams. 
jstatų paragrafu 36, pagal Internal Revenue Code 501, paskirstymo teisėtumą patikrino. Nuotr. V. Noreikos ' 

' Doetajoje antrąja savo knyga "Lie
tus ir laikas" (1969). Naujoji kny-

i ga — jos trečiasis rinkinys. 
Ant. Vaičiulaitis veikale "Lie

tuvių literatūra svetur" taip ap-
ria Bogutai'ė- kū-ybą: 

'"...i ' ja religiniai 
• tboliai ~ arastos 1 mes " a : 

ir mis ika, troškimas gauti a -
; "kymą savo generacijos ir savo 
. laiko pra_mci... Savo sielos pašau-
; !iui išsakyt' poete ima žodį sod

rų ir aš'rų. jos tonas sulįstas iš 
j tradicinio kalbėjimo bei moder-
i nios tarmės". 

Savo kartos ir savo laiko pras-
; nės ieškojimas ryš'.us ir rinkiny-
i fe "Po vasaros". Tačiau tie ieško-
j jimai čia pasuka nauja linkme 

atsiskleidžia išsakyta širdgėla. 
Į kuri užtvinsta dvasią, kai išsvajo-
i tieji namai tampa ranka pasie-
j kiami, bet kartu dar labiau už-
j drausti nei anksčiau. 

"Po vasaros" — brandi knyga 

Ki< : • : i dauj išradingumo įvai
riuose juoda — balta niuansuose 
ir kiek daug akį glostančio z 
jimo spalvotose nuotraukose. Pa
rodos lankymas yra tikras at> 
laidavimas nuo pilkosios kasdie-

i k© jau 
- dika čia padaryta šventa-
linė. 

Xe tik paroda, bet ir kasmet 
j-;s proga išeinanti -.'aėjusių mc-
*ų parodos knyga šiemet sureda
guota ir išleista taipgi fotografi
nio jaunimo. Paminkl in is leidi-

(parodoje jau galimas įsigyti) 
"Lietuvių fotografų išeivijoje 
n ARODA 7 5 " Kemet redaguota 
Eugen'jaus Būtėno. Ta i puošni 
knyga, kurioje po ati inkamų įva
dų regime net 75 rinktines nuo
braukas iš 1975 metų parodos. 

Esame tikri, kad mūsų fotogra
fų kūrybinis užsidegimas ir 
ateityje dar ilgai neatveš, ypač 
kai tęstinumo fakelą užtikrintai 
perima jaunos ir pajėgios rankos. 

k. brd. 

resnių akordų dramatinio paki- poetų pastangas, 
limo vietose ("Gretutėje prie ra-j Antologijos sidabrinė sukaktis 
telio"). Aplamai, atrodo, kad lie-Į Chicagoje bus paminėta ateinan-

šios pastabos: A Jurgutis prisitai- i tuv^-<a muzika, rimta ir estradi-! tį penktadienį (gruodžio 3 d.) 
-. prie švelnaus solistės balso, I ne> 3™ A- Jurgučiui artimesnė, 
skambino irgi tyliai, bet kiek vie- ne^ d i s k a i romantinis stilius, 
nodai. Vis dėlto bendram švelnu-Į Programoje visai nebuvo įrašy
me norėtųsi daugiau dinaminės ti atliktųjų dainų tekstų auto-
diferenciacijos: sugebėjimo "visai, riai. Tai metų metais vis dar ne
pasislėpti" tyliuose epizoduose;' pagydoma mūsų koncertų yda. 
fortepijonui turint solistinių fra- Nepaisant gan kuklios reklamos, 
zių, daugiau išskirti melodiją ir '• klausytojų buvo nemažai. Tačiau, 
akompanimentą (Schuberto se- j žiūrint koncerto vertės, jų galėjo 
renadoje) ir nebijoti keleto stip- į būti žymiai daugiau. 

Kultūrine kroniki 

Andrė Malraux, prancūzų rašytojas, 
archeologas, meno istorikas ir politi
kas, mirė š. m. lapkričio 23 d. Pary-

giu ir kai kur ne visiškai išvystyti žiuje, eidamas 75 metus. Tai oera-
dramatiniai pakilimai. Aplamai ««*» ™* i kraštutinumus besiblaš-

, _» , i • L™,~ kantis šio amžiaus prancūzas, talen-
p.rmo}e koncerto dalyje buvo ^ ^ d a u g e l v j e ^ . ^ l a b l a u s j a i ^ 
jaučiama tam tikro rezervuotu- • ^ ^uekantu bus savo knygomis, He
mo ir neįsidainavimo. Ciančiomis dailės pasaulį. Kaip meno 

Antroji koncerto dalis buvo itin Istorikas bendravo ir su Paryžiuje gy-
kontrastuojanti ir atskleidė tikrą-, menančiu, taipgi žymiu meno istoriku 
jį D. Mongirdaitės maštabą kaip 
solistės. Visų pirma ji pasirodė 
esanti lietuvaitė, ištikima savo 
kalbai^ dainos, atliktos originalo 
kalbomis pirmoje dalyje, nepasi
žymėjo aiškia dikcija, tuo tarpu 
jau pirmoji "Brangenybių arija" 
iš "Fausto" prabilo į klausytojus 
gražia^ kiekvienam žodyje su
prantama lietuvių kalba. 

St. Šimkaus "Oi kas?" praėjo 
greite^tiu tempu, negu įprasta, 
bet iš dalies tai gal išplaukė iš 
solistės balso charakterio. Simpa
tingai nuskambėjo vėlybesnio St 

"ŽEMĖS" ANTOLOGIJOS 
SUKAKČIAI SKIRTA 

KULTŪRINĖ VAKARONĖ 

Šiemet suėjo 25 metai, kai išei
vijoje buvo išleista anuo metu 
naujosios lietuvių poezijos anto
logija '"Žemė". Ją 1951 metais 
Los Angeles mieste išleido "Lie
tuvių Dienos". Antologijos var
das po to prigijo visai tos genera
cijos poetų kartai, jie liko pava
dinti žemininkais. Nauja mūsų 
poetų karta Čia tarė savo žodį 
kaip tik tuo laikotarpiu, kada tė
vynėje buvo pati didžiausia li
teratūrinė tuštuma stalininio 
•iautėjimo metais. Žemininkų 
kūrybiniai atgarsiai vėliau vis dėl 
to pasiekė ir Lietuvą, veikė, o dar 
ir šiandien tebeveikia tenykščių 

Jaunimo centro kavinės kultūri 
nėję vakaronėje 7 vai. 30 min. 
vak. 

Programą praves ir antalogi-
jos sukaktį trumpai pakomentuos 
Kazys Bradūnas. "Žemės" anto
logijos dalyvių, poetų Juozo 
Kėkšto, Kazio Bradūno, Vytauto 
Mačernio, Alfonso Nykos - Nfi-
liūno ir Henriko Nagio kūrybą, 
atspausdintą antologijos pusla
piuos, skaitys aktoriai Stasė Kie-
laitė ir Jonas Kelečius. Šion litc-
ratūrinėn vakaronėn kviečiami 

poetinio žo-visi lietuviškojo 
džio bičiuliai. 

ir 

• SKAUTU AIDAS, 1976 m. 
rugsėjo mėn. Lietuvių skautų 
mėnesinis žurnalas. Redaguoja 
Sofija Jelionienė, 6111 S. Califor-
nia Ave., Chicago, 111. 60629. Ad
ministruoja Augustinas Orentas, 
6842 S. Campbell Ave., 111. 60629. 
Metinė žurnalo prenumerata 5 
dol., garbės prenumerata 10 dol., 
garbės leidėjo prenumerata 25 
dol. 

Rašoma apie lietuviško žodžio 
branginimą, apie 80 metų sulau-

Į kusią pirmą vyriausią skauti-
I ninkę dr. Ksaverą Žilinskienę, 
I kalbamasi su Petru Jurgėla, duo-
' dama daug skautiškos veiklos 
kronikos. 

VLADO VAILIONIO 

partizanini romaną 

"LIKIMO AUDROSE", 
vaizduojantį Dzūkijos par t izanų 
veiklą, p rašoma užsisakyt i pas 
autorių. Knyga 344 pu3U kie
tais viršeliais, į t r a u k t a j U S 
Kongreso bibliotekos kar toteką, 
kaina 7 dol. P l a t i n to j ams duo
dama 25 Sc nuolaida. 

V. Vailionis 
248 Sunnyside Ave. 
Munster , Ind . 46321 

Na m i£iQ II 

• Vitalija Bogutaitė, PO VA
SAROS. Eilėraščiai. Išleido "Atei
ties" leidykla — jos Literatūros 
fondas- 1976 metais. Literatūros 
serija Nr. 12. Aplanką piešė Zita 
Sodeikienė. Spaudė Lietuvių En
ciklopedijos spaustuvė Bostone. 
Rinkinys 74 psl., kietais virše
liais, kaina 4 dol. Pavieniai ir pla
tinimui galima užsisakyti "Atei
ties" leidykloje, e/o Mrs. M. Bajo-
rūnienė, 17689 Golwin Dr., 
Southfield, Mich. 48075. 

Nauji poetės Vitalijos Bogutai-

iMiiimiiiimiimmtiiiimimiiiiimiimnn 

MIAMI BEACH VILIOJA 
Neužmirškit rudens grožio Floridoj 

ir lietuviškų hotelių prie Okeano 
Kambarių kainos dabar labai numažin
tos. Be to, pensininkams — 3 blokai 
nuo okeano — kambariai tik po $70 j 
mėnesį Rašykite: 

NORVVYN APTS„ 126 OCEAN DR. 
MIAMI BEACH, FLA. 33139 

arba 
TOWN & SURF Apts„ 

9024 Collins Ave. 
SURFSIDE. FLA. 33154 

Skambinti —. SERGAUTIS 672-4903 
niuiiuiiiiiiiniiiniinimiiiiiiiiiiiiuiiiiu: 

tes eilėraščių pluoštai knygoje 
suskirstyti j keturis skyrius: Mano 

j'H'.iisiniMiinnmiiiiiiiiiiimHmimir'į 

I WA6NER and SONS | 

^iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiirimiiiiiiMiMir. i 

A. T V E R A S 
2646 W. 69th Street — leL RE 7-1941 s 

Pardavimas ir taisymas 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

TYPEWRITERS, 
ADDING MACHINES 

AND CHECKWRITERS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 
patarnavimas 

Phone - 58M1U 

lietuviu Jurgiu Baltrušaičiu, poeto J. 
Baltrušaičio sūnumi. 

N A U J Ų J Ų LAIKŲ LIETUVOS 
LSTORHA 

P r a n o Čepėno Naujųjų laikų 
Lietuvos istorijos pirmasis to 
mas — XLX amžiaus pabaiga ir 
XX amžiaus pradžia iki Pirmojo 
pasaulinio karo — baigiamas 
spausdint : M. Morkūno spaustu
vėje, Chicagoje. 

J a u y r a parašy tas bei rengia
m a s spaudai ir ant ras is šios is
tor i jos tomas, kuris apims laiko-

'.iiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
E 5610 S. Pulaski Rd., Chicago s 
Tiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimir 

MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA 
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS, 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMO PRIEMONE. 

Atvyk i te pamatyt i 
Nauja 1977 maža DhrYS!a' 
ekonomiška iki 32 raylin galiom] S4.950.0u 

Cordoba 2-Door Hardtop 
Sutaupysite fld $1,500 pirkdami 1976 metų Chrysler ar Plymouth. 

Turime jaunuoliams masimp CadlHnc, Buick, Pontiac, Oldsmobtle ir 
kitų, taipgi importuotą, (vairių kainų. Pradedant nuo $100. Mūsų dirbtu
vėse prityrė mechanikai pataieys karoseriįa fBodyj. sparnus (Feuden) u-
sureguliuos motorą 

^A' --Ąvs MHTnp^ 4030 \ VI 
;ų paroa-; 

1 I 
Arrop 

jas Chicagoje, gerbiamas virt 50 metų. 

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSUOSE: 

GRUODŽIO 7 iki GRUODŽIO 15 D. (1 savaitė) Maskva, Vilnius $677.00 
GRU06ŽI0 20 iki SAUSIO 4 D. (2 savaitės) Maskva, Vilnius. Ryga $876.00 
KAINOS PADUOTOS NUO NEW YCRKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 

$119.00 
VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS Į KAUNĄ, 
TAIP PAT IR I TRAKUS Vi DIENOS. 
1977 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ PRASIDĖS GEGUŽES MĖNESĮ. PRAŠOME REGISTRUOTIS 
IS ANKSTO. 

Šimkaus "Dainuže". Dvi V. Jaku-1; t a rp i ™ ° Pirmojo pasaulinio ka-
bėno dainos: 'Ežerėlis (Fausto ro Ugi 1920 m. pabaigos. Tre ty- ! 
Kiršos žodžiai) ir K. Grigaitytės 
teksto "Mėlyni varpeliai" suskam
bo naujomis sparvomis solistės 
dainavime ir sudarė, gal būt, stip
r i a u s i programos numerius, 
k i e k C i l i e č i a m e n i & 3 atlikimą 
ir ani^mblį su akompaniatorium. 

Baifiamoji koncerto dalis, -pa
švęst* dabartinės Lietuvos kom
pozitoriui VI. Klovai, tęsė tą p?tį 
įspūdį "Rūta žalioji" ir u-

sis t o m a s bus skir tas nepriklau- '•• 
somos Lietuvos gyvenimui ligi \ 
1940 m. 

Is tor i ją le'džia Dr. Kazio Gri- j 
n iaus fondas — 2523 VVest 69t,b 
St., Chicago. Illinois 6C629. 

P i rmas i s tomas bus apie 500 
psl. ir iš anks to užsisakiusiems 
kainuos 12 dol.. vė^au — 15 dol. 
Užsisakyt i šiuo adresu: Mr. J . 
Urbe ' is . 1649 No Broadvosv. 

EKSKURSIJOS I KITUS KRAŠTUS 
GRUODŽIO 4 D. 
LAPKRIČIO 13 D 
VASARIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESĮ 
BALANDŽIO MĖNESĮ 

(7 dienos) J MEKSIKĄ 
(7 dienos) Į HAWAJUS 
(7 dienos) l HAWAJUS ) 
(7 dienos) į HAWAJUS ) Kainos bus paskelbtos vėliau. 
(M dienų) j ISPANIJĄ ) 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN 
3727 

Chlcags. illinois 

tes dvarslyiV buvo geri pavyz- j Melrose Park , Illinois 60160, te-
džiai, kur talentingo kūrėjo ran-1 lefonas F I 4 - 9033. 

TRAVEL SERVICE BUREAU 
SOUTH w^siBrn Avsnuft 
m f l Tel. l l l I J L^-'S^i 

Air fares subject to changes and/or govemment approvaL 
Taip pat darome iškvietimus giminių pasisvečiavimui Amerikoje. 

4 

I 
1 
i 

! 

J A N E S A V I N G S 
A N O L 0 A K A S S 0 C I A T 1 0 N 

B. B. FU71'KlEtVICZ, Pre«. 

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKTNG PLACE 

VALANDOS: 
PIRMA D. Ir KKTV7RTAD. — 9 v. r. Iki S • . v. 
JiSTRAD. Ir PENKTAO. — 9 v. ryto iki S v. vak. 
RESTAU. 9 v. r iki 12 v. d. — Treiiad. uidaryta 

7%% 6V:% 5V4% 
m. Mokama ui 1 m. mokamas u i 

certifikatus. įDvestavinio 
I sąskaitas. 

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

Mokamas ui 6 
certiflkatuft. 

Minimam $1,000 

t m m '.,. +m mm •MHB 

http://S4.950.0u
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BOTAGUOJA ST. SEMJLMENfc, t»0T *>• FKO* ST., CHICAGO, ELL„ 60629. TELEF. 925-5988 

POKALBIS SU MOŠŲ KŪRYBINGA ISTORIKE 

sauiy moterys vos pradėjo išsiko
voti politines teises, Seimui susi
rinkus dar ne visose JAV valsti
jose moterys buvo gavusios tas 
teises, o mūsų mažame krašte 
moteris rinkti į Seimą atrodė sa
vaime suprantamas dalykas. Jau 
Didžiojo Vilniaus Seimo metu, 
1905 metais, buvo skelbiamas 
reikalavimas duoti moterims ly
gias teises su vyrais. Tas parodo, 
kaip sąmoningi buvo Lietuvos, 
net ir po karo nualinto krašto, 
piliečiai ir pilietės. 

—Rašydama šią knygą, Jūs 
gerai susipažinot su atsikurian
čios Lietuvos demokratinio gyve
nimo pradžia, o dabar, gyvenda
ma Amerikoje, susipažinot su šio 
krašto demokratiniu gyvenimu. 
kokios mintys kyla, lyginant tas 
dvi demokratijos formas? 

— Paimkime kad ir rinkimų 
į parlamentą įstatymus. JAV į 
konstitucija rašyta prieš 200 me-I 
tų, yra pasenusi ir paini, duoda 
progos įvairioms machinacijoms,! 

Viena iš kruopščiausių ir kū- specialią mašiną ir galėjau dirb- — Darbas buvo pradėtas 1970 
rybingiausių mūsų istorikių— ti namie. "Vyriausybės Žinias" m. sausio mėn., o baigtas 1971 
dr. Vanda Sruogienė — mūsų ir kitą svarbią medžiagą radau m. rugsėjo mėn. pradžioje (turiu 
skaitančią publiką apdovanojo' pas konsulą P. Daužvardį, kuris galvoje pirmąją redakciją). Buvo 
nauju vertingu veikalu — "Lie- į maloniai man leido ja naudotis, į sumanyta viso 80 puslapių, be-'pa&oj sistemoj sunku susivokti, 
tuvos Steigiamasis Seimas". Kny- j lygiai kaip ir kita literatūra iŠ dirbant studija išplito iki 261Į reikalauja didelių išlaidų. Mūsų 
ga paruošta su mokslininkės rū-' jo rinkinio. Kai ką turėjau savo ' psl. (su iliustracijomis). Ilgai j įstatymas trumpas ir aiškus: at-
pestingumu ir objektyvumu. No- (ir savo pažįstamų bbliotekose, mašinraštis išgulėjo VLIKo įstai-j stovai renkami visuotiniu, lygiu* 
rėiosi iš jos patirti daugiau apie! nemažai teko išsirašinėti iš ke- j gos stalčiuje —kol buvo per-i tiesiu ir slaptu balsavimu. Rin-
šį darbą. Apibėriau ją klausi-! lių universitetų, Nevv Yorko, Chi-; skaitytas, kol nutarta spausdinti, j kimuose dalyvauja ,visų tikėjimų 
mais. Buvo Įdomu patirti, kaip cagos viešųjų bibliotekų. j Kai kam atrodė, kad istoriniai | ir tautybių Lietuvos piliečiai, vy-

D: 

dabai nėra jos kūrybingos plunksnos nesu-, M a n o d a r b u i ^ ^ t r u k d ė t a i , | veika.ai 
stabdo jau lar^mga, pasatas vT- d n i e k u r n e r a d a u 1 Reikalą isjudmo p. G. Lazaus-
resnisamzius.il kalbėjo: 1 9 2 0 y 1 5 _ 1922. X. spaudos,! k /S ' nuvykęs i New Yorką ir 

. ! . * _ » . i J-l*.. J , . ^ , , I d r a u 8 e s u P A u d e n u lukm& l e i" 

aktualūs. rai ir moterys, kuriems, rinkimų 
sąrašus sudarant, suėjo 21 metai 
amžiaus. Visos partijos, kad ir 
skirtingų pažiūrų, turėjo galvoje 

Dirbu, tur būt, iš inerei-; laikraščių komplektų, neturėjau i d J k a / ; t u d i j a £ g g n e ^ ^ n a u d ą ' ^ v i s o k r a š . 
nei partijų, frakcijų, Seimo ko-; s p a u s d i n t a . oficialiai leidėjas yra j to gerovę. Kan. Tumas Vaižgan-

CORDON BLEU 
STEFANIJA STASIENĖ 

jos, papratimo. Mano tėvai, ma 
no vyras buvo labai darbštūs —j misijų protokolų. Rezultate teko 
jų pavyzdžiu sekiau. Nesivaikiau! apsiriboti bendru Seimo darbų 
pramogų, o ir sunkiausiomis gy
venimo valandomis ieškojau pa-

aprašymu be jų analizės. 

— Steigiamasis Seimas buvo 
sudarutas iš kelių priešingų pa
saulėžiūrų partijų. Šitokioje pa
dėtyje sunku nebūti šališkam. 
Kaip tą problemą išsprendėte? 

—Ankstyvesniame pasikalbė
jime Jūs man pripažinot objekty
vumą. Tai man buvo didžiausias 
komplimentas, nes būti objekty
via visada labai stengiausi. Tai 
būtina kiekvienam istorikui! 

—Kaip Jūsų paruostą darbą 
sutiko įvairių pasaulėžiūrų atsto
vai 

— Būdama moteris, kaip Jūs 
vertinat moterų įnašą į Steigia
mąjį Seimą? Ar nebuvo pagun
dos nykrypti į šališkumą vyrų 

— Iki Šiol laikraščiuose skai- j nenaudai? 

guodos darbe. 
— Kokiu būdu ap<i$prendėt ši

tą knygą parašyti? 
—1970 m. sausio mėn. 8 d. 

gavau iš VLIKo valdybos vice
pirmininko J. Audėno pasiūlymą 
ją parašyti. Buvo pasiryžta pa
minėti 50 metų jubiliejų nuo Lie
tuvos Steigiamojo Seimo susirin
kimo 1920.V.15. Pasiūlymu susi
domėjau ir sutikau imti.? šio dar
bo. 

— Kokie buvo Jūsų ryšiai su 
Steigiamojo Seimo darbais? 

— Nors 1920 m. buvau dar 
tokia jauna, kad rinkimuose į 
Seimą neturėjau teisės balsuoti, 
bet jau dirbau oficiozo "Lietuva" 
redakcijoje ir buvau dažnai siun
tinėjama į St Seimo plenumo 
posėdžius kaip korespondentė. 
Man artimi žmonės —mano tė
vo pusbrolis Tadas Petkevičius ir 
tuomet dar būsimasis mano vy
ras Balys Sruoga aktyviai daly
vavo rinkimuose. Jiedu net at
stovavo Santarai (faktinai ne po
litinei partijai, tik inteligentų li
beralų grupei), kandidatuodami 
į Seimo atstovus. Santara, kaip 
ir Tautos Pažanga, savo atstovų' prof. Vaclovo Biržiškos žodžių: 
į Seimą nepravedė, bet man te-; "Viską tikrink ir tikrink ir, kiek 
ko būti liudininke daugelio dis- gali, tarkis su tais, kurie reikalą 
kusijų apie Steigiamąjį Seimą ir išmano!" 
parlamentarinę santvarką aps-, ,.. . , v . 
f . . I Visų pirma mano juodrašti pa-

j t'krino buvusi St Seimo protoko-
— Kiek laiko truko parašyti j lų šefė a.a. Birutė Grigaitytė 

knygą? Ar rašyta v'.enu užsimo- : Navickienė ir net pridėjo p ™ 

j Tautos Fondas. Spausdinti buvo 
duota Tėvų Pranciškonų spaus
tuvei, kuri darbą pradėjo 1975 m. 
vasarą ir baigė maždaug už me
tų. Nors spausdinama buvo New 
Yorke, o aš gyvenu Chicagoje, 
bendradarbiavimas su spaustuve j j e Europoje" neregėtas nuošim-
ėjo sklandžiai, Tėvas Pranciškus! t i s _ k o n e v i s a s šįmtas... v i s i 

tas, nors kaip jau minėta, jo at
stovaujama Tautos Pažanga ne
laimėjo nė vieno atstovo į Stei
giamąjį Seimą, džiaugėsi rinkimų 
rezultatais: 

'Dalyvavusių balsavime pačio-

Paprastai sakoma, jog žmonių 
charakteris bei skonis iš dalies 
priklauso ir nuo krašto, kuriame 
jie gyvena. Gamta, klimatas ir ki
ti aplinkos reiškiniai suformuo
ja tautų charakterį ir skonį. 
Prancūzų tautoje tai ypač jau
čiama: grožis bei geras skonis vi
sose gyvenimo srityse sudaro pa
grindinį šios tautos bruožą. Ir 
reikia manyti, kad tokį charak 

Mokyklos prieškambaryje kaip 
tik sutikau iš susirašinėjimo jau 
pažįstamą Madame E. Brassart, 
mokyklos direktorę. Čia besikal
bant su ja, ji pasiūlė užeiti rytoj 
1:15 vai. dalyvauti parodomojoj 
pamokoj, kurią praves vienas 
šios mokyklos profesorių. Tad 
su nekantrumu laukiau rytojaus. 
Pasistengiau laiku būti vietoje. 
Atvykus, prie durų, jau radau ei
lutėje stovinčių ir norinčių pa
tekti į minėtą pamoką. Kai už 

Giedgaudas, ponia Žumbakienė Į s t0]-0 krikti pilnai sąmoningai, į terį jiem suteikė pati gamta, nes 
ir kiti spaustuvės darbuotojai j i i e t u v i a i nepasirodė nei apkerpė- Jie iš tikrųjų gyvena, kaip kokia-
stengėsi vykdyti mano pageida-1 ̂  n e i pnsjmerkėliai, o sparčiai i m e gražiame žalių miškų ir mė-1 kalbinau vieną kitą stovinčių, 
vimus, kad knyga būtų išleista j ̂ ^ Europos gyvenimo priemo- j lynų. ežerų sode, kurį supa ma- į paaiškėjo, jog tai mokytojos i 
kukliai, taupant leidėjams lėšas, į n e s p e r bukinus visur esti ne- ! jestotiški kalnai, ošiančios jūrų j Amerikos, kurios 
bet švariai, be pretenzijų. 

užrašytų tekste pastabų, jos buvo j vaujamos. 
nedidelės ir tik retkarčiais esmi- būtina! Jos gynė 

rūpinosi motinos ir vaiko globa, nes. 
— Ar šiam darbui turėjot tal

kininkų? 

— Taip, ir nemažai. Niekad 
nepamirštu mano mokytojo 

nes... Per rinkmus visur esti ne- j jestotiški kalnai, ošiančios jūrų j Amerikos, kurios dėsto namų 
tvarkos, net labai kultūringose j bangos ir saulės bei jaukios ši 11 - į ruošą aukštesnėse mokyklose 
šalyse. Tai pas mus — tik ačiūj m ° s prisotintas oras. 
Dievui, kad be blogo apsiėjo: be j Pačiame šios spalvingos pano-
papirkimų, be muštynių, gal ir j ramos centre — Ile de France — 
gyvybės prikišimo". (Cituota iš I pulsuoja šio krašto širdis, pasau-
Vaižganto Raštų, L II, p. 6-36). Į I j° kultūros ir jneno centras — 

Paryžius. Paryžius visų pirma 
— Kokius planus turite atei- i žinoma, stebina pasaulio turis-

ties kūrybos darbams? t u s s a v o architektūriniais pa-
— Visų pirma norėčiau sutvar- | rninklais bei meno turtais, ta-

kyti savo wro, Balio Sruogos, I 5 i a u neužmirštamą ppūdį palie-
gyvenimą ir kūrybą liečiantį ar- j k a kiekvieno atmintyje ir šio 

visuomenininkes, buvo "dar visai | chyvą. Medžigą rinkau nuo pat Į m i e s t o amžiais išgarsėjęs gastro-
' nomijos menas. Mat, prancūzų 

kulinarija tai tikra kombinacija 
meno, genialumo, praktiškumo 
ir magiško panaudojimo įvai
riausių prieskonių. 

čiau tik pranešimus, kad mano 
studija išėjo iš spaudos, recen
zijų dar neužtikau. Žinau, tik, 

kad, prieš spausdinant, mano pa
ruoštas mašinraštis VLIKo vado
vybės buvo duotas paskaityti vi
sų St. Seimo buvusių partijų ats
tovams ir, kiek galėjau spręsti iš! jaunutės, partijų lyderių vado-j jo mirties, susidarė jos nemažai. 

Bet didžiuotis jomis O kur ją deponuoti? Tai bend-
moters teises, ras mūsų rūpestis, kurio, deja, 

— Tokios pagundos tikrai nebu
vo, nes moterų atstovių Seime 
reiškėsi tik aštuonios. Iš jų vi
sos, išskyrus F. Bortkevičienę ir 
G. Petkevičaitę, jau patyrusias 

profesorius, palyginus, Cana 
trumpu laiku, paruošė. 

Atgaivintas prancūzų 
pasididžiavimas 

Kaip jau minėjau, šios mo
kyklos savininkė ir direktorė yra 
Madame Elisabeth Brassart. Tai 

! labai maloni ir simpatiška mo-
': teris, kilusi iš flamandiškos Bel-
j gijos dalies, Bruges miesto. Nors 
i ji ir kilusi iš šeimos, kurioje ku-
j linarijos menas buvo labai ver-
j rinamas ir praktikuojamas, ta-
I :iau ji niekad nesvajojo, jog ka-
| da nors vadovaus garsiausiai pa

saulyje kulinarijos mokyklai. 
Cardon Bleu virimo mokyk

lą yra įkūrusi Mademoiselle Mar-
tha Distel 1893 m., ty. pabaigo
je minėto garsaus kulinarijos lai
kotarpio La Belle Epoąue. Ir kaip 
Madame E. Brassart pasakoja, ši 
mokykla buvo įkurta ruošti pro
fesionalus virėjus, norint atgai
vinti Liudviko XTV laikų kulina
riją. Tada jo virtuvei kaip tik va
dovavo anie garsieji virėjai, ku
riuos ir vadino Cordon Bleus. 
1895 m. ši mokykla persikėlė i 
geresnes patalpas Faubourg 
Saint Honore gatvėje. Čia 30 me
tų labai sėkmingai veikė ir iš
garsėjo visame ipasaulyje, nes jo
je dirbo tokie garsūs kulina
rai, kaip Barthelemy, Burgnard 
r Thilman. Tačiau, mirus mo

kyklos įkūrėjai ir vedėjai, viskas 
pasikeitė. Nuo 1930 m. mokyklos 
gyvenime prasidėjo įvairios ne
sėkmės ir, vos sulaukus II pasau
linio karo, mokykla visiškai nu
stojo egzistavusi. 

Ir štai laimingu sutapimu šios 
mokyklos pastatas kaip tik pri
klausė Madame E. Brassart vyro 
broliui. Tokiu būdu ir kilo min
tis bei gera proga šią kadaise bu
vusią garsią mokyklą vėl atgai
vinti. Ir, kaip matome, Madame 
E. Brassart pavyko šią svajonę įgy
vendinti ir ne tik mokyklą at
kurti, bet ir jos autoritetą bei pa
saulinį garsą vėl atstatyti Pava
dinimas Cordon Bleu tapo vėl 
simbolis kulinarijos meno ir, jos 
pačios žodžiais tariant, šis (pava
dinimas prancūzų kalboje vėl į-

Kalifomijoj. 
Suėjome visos į klasę, kuri bu , 

vo kartu ir mokomoji virtuvė. Si j «?v° ^ ^ P,ras™ę- \ M a i į ° 
taip pat kukli, be jokių įmantriu! £ o r d o n B ] e u ' saKo_Madame E 
techniškų įrengimų: elektrinė! ?ra.S5art> .'Vrf..pranCUZU ? ^ T 

šeimos morale. Tik reikia pagal
voti: 1920 metais dar visame pa

iki šiol vadovaujančios instituci-
ios neišsprendė. 

J. Pr. 

jimu. a^su pertraukomis? 
— Gavusi užsakymą, tuoj 

ėmiausi rinkti mc'/:agą. Rašiau i 
vien tam darbui atsidėjus, jau j 
išėjus į pensih- tad laiką turė
jau savo dispozicijoje. 

—Ka:p medžiaga surasta, 
naudo'.a': 

— Jau anksčiau buvau susipa
žinusi su JAV ir Kanados univer-
stetų bei kitų b:bliotekų lituanis
tika. Pagrindinį šaltinį — "Stei
giamojo Seimo darbus" — posė
džių protokolus, leistus atskirais 
sąsiuviniais, teko rankioti iš kelių 
bibliotekų. Mano darbui įpusė-
:us, jau visas komplektas mikro
filmuose atsirado Washing*ono 
Kongreso bibliotekoje, netrukus 
ir Chicagos universiteto bibliote-
ko'e. Pradžioje ištraukas nusira
šinėjau Chicagos universitete, 
pagaliau buvau išsinuomavusi 

tą savo atsiminimų. Po to kalbą 
•vgino mano išt.'kimoj'i ilgų meti; į 
bendradarbė rašytoja Petronėlė 
Orintaitė. Sutelkti regesnę me-
džiagą padėjo J. Audėnas, Pr. 
Čepėnas, prof. dr. V. Maciūnas. 
Patarimų ir kritikos nešykštėjo 
prof. dr. M Krasauskaitė, kele
te retų nuo'raukų paskolino Bt. 
Kviklys, pagaliau įprastu kru 
štumu, kad ir į turinį nesigilin
damas, mašinraštį galutinai' 
spaudai paruošė prof. dr. J. Pu-
zinas. Keletas asmenų talkininka
vo, tikrindami korektūras. Nuo 
pat darbo pradžios nuoširdžiai 
juo rūpinosi Vliko valdybos v -
cepirm. p. J. Audėnas. P. Au
dėnas, man rodos, buvo ir ini
ciatorius, kad šis darbas būtų 
parašytas, jis ir prižiūrėjo visą 
technišką spausdinimo procesą. 

— Baigus darbą, kaip greit jis 
buvo išspausdintas? 

Dar ir šiandien Paryžiaus nie
kas gastronomijos srity nenukon
kuravo. Tačiau klasiškasis "Belle 

krosnis, indų plovykla, virtuvinis 
stalas ir eilė varinių puodų bei 
keptuvių klasiškame prancūzų 
stiliuje. Profesorius net pastebė
jo, jog klasikinė prancūzų virtu
vė mašinų neturinti ir taip pat 
nepripažįstanti maisto gamybo
je trumpesnio kelio. 

Tad šioje aplinkoje mums ir 
demonstravo mokyklos chef-pro-
fesseur Monsieur Charles Narses 
virimo meną "la grande cui-
sine". Tai senyvo amžiaus profe
sorius, bet labai temperamen-

žiečių pasididžiavimas, taip, kaip 
ir Efelio bokštas". 

į tingas ir mėgstąs karišką discip-epoque prancūzų virtuves laiko-j JJ 
tarpis prasidėjo 19-tame šimt- n r / ma„:„ t„ A;~ u,,,-,-, 

r . r _, rietu meniu tą dieną buve 
mėtyje su Antonm Careme, 
Julės Gouffe, Alfred Suzane ir 

meniu tą 
! numatyta: Nevv York steak, kep-

kitais. Tuo pat metu BriKat — 
Savarin, Urbain Dubois. Josef 
Favre ir Escoffier sukūrė sa
vo klasikinius veikalus apie "la 
grande cuisine". Taigi, Paryžius 
'uri atsakymą i kiekvieną gas
tronomijos klausimą. 

Kadangi ši sritis mane labiau
siai domina, tad, būnant Pary
žiuje, turėjau progos iš arčiau 
mažinti garsiausią gastronomijor 
mokyklą — Cordon Bleu, Ecolc 
de cuisine. 

Su šia mokykla esu prieš ke-
;>rius metus susirašinėjusi, tad 

"os adresai man buvo žinomas 
beliko Paryžiuje ją tik surasti. 
Taip ir atsidūriau rue du Cham; 
de Marš nr. 24. Tai viena šaluti
nių Paryžiaus gatvių, visai netoli 
Eifelio. Stoviu ir skaitau kuklų 
mokyklos užrašą "Cordon Bleu". 
Žemiau užrašo taip pat kukli 
vitrina su keletą knygų joje ir ke-

| lėtu virimo įrankių. Patalpos taip 
Į pat gana kuklios, nors tai gar-
Į šiaušia ir brangiausia šios rūšies 

tos bulvės, salotai, sūrio-mėsor 
apkepas, šokolado greimas ir. 
žinoma, vynas. Profesorius nuo
sekliai ir labai planingai pradė
jo darbą, pastebėdamas, kad, bot 
kokį darbą dirbant, reikia jj gera' 
organizuoti ir numatyti jam rei
kiamą laiką. Todėl laiks nuo lai
ko ir jis vis žvilgterėdavo į prieš 
jį stovintį didelį senovišką laik
rodį. Darbą atlikinėjo labai rū
pestingai, tiksliai ir originaliai 
suteikdamas labai daug reikšmėr 

kiekvienai smulkmenai. Pavyz
džiui kiauš:nių baUymus pla 
kė rankiniu įrankiu, pastebėda 
mas, jog tokiu būdu kepinys ne 
sukrenta; paruošęs apkepui teš
lą, prieš dedant į orkaitę, iškloj: 
vaškiniu popierių ir užpylė sausų 
žirnių, kad vienodai pakiltų ir 

Paryžietiškas obuolių pyragas 
Imti: Y2 puod. miltų, l/2 ar-

bat. šaukšt. kepimo miltelių, 1 
lazdelę sviesto arba margarino 
(jei sviestas nesūdytas, tai rei
kia truputį druskos), 1 arbat. 
šaukšt. medaus, 3 valg. Šaukšt 
šalto pieno, l/2 nutrintos citri
nos žievės, 6 obuolius, *A puod-
•plokščiai piaustytų migdolų, 2 
valg. šaukšt. sviesto ar margari
no, 2/s puod. geltonų razrnkų, 4 
valg. šaukšt. datulių cukraus 
(gaunamo sveikatos krautvėse), 
72 arbat. šaukšt. malto cina
mono, 4 valg. Šaukšt. pyrago 
džiūvėsių. 

Miltus su kepimo milteliais 
sumaišyti ir išsijoti. Sviestą su 
miltais pirštais sutrinti. Sudėti 
citrinos žievę. Pieną ir medų ge
rai išmaišyti. Paruoštus miltus, 
vis pašlakstant, greit sujungti į 
vieną kamuolį ir, suvyrfi'ojus į 
vaškinį popierių, 30-čiai minučių 
padėti į šaldytuvą. 

Tuo tarpu migdolus lengvai 
oagruzdinti įkaitintam svieste. 
Obuolius perpjauti į 4 dalis, iš-
mti sėklas bei sėklalizdžius ir 
^lonai nulupti. Dabar stambia 
'burokams trinti) trintuve gu
rinti. Ant paruoštų obuolių už
kilti datulių cukrų, cinamoną ir 
lengvai išmaišy'i. 

Teš'ą iškočioti tarp dviejų 
sviestinio popierio lapų ir išklo-

kepant nesusproginėtų. Indą, ku- ti ja 13.X.16 dydžio formą, taip, 
riame plakė baltymus, prieš tai kad tešla užeitų šiek tiek ant 
išskalavo vynu. Taigi visur jau-; formos kraštų. Taip paruoštą 
tesi tradicija ir klasiškas prancū- j tešlą pabarstyti truputį pyrago 
zu maisto paruošimas, kur kiek- j džiūvėsiais. (Pyrago džiūvėsiai 
viena smulkmena turinti reikš- i sugeria iš obuolių atsiradusį 

i mės jautriam prancūzų skoniui.! skystį). Sudėti paruoštus obuo-
moky<la pasaulyje. .Inas U-kos, T a f p i n e n s y v i a i j a m moli*nU liūs. Ant jų paskleisti razinkas ir 
savaičių virimo ir kepimo kursas 
čia kainuoja 12,360 f r. arba 2.-
500 dol. 

Klasikinė prancūzų virtuvė 

pietū* buvo baigti numatytu lai
ku — lygiai 4 vai. 

Dabar visos gardžiavomės ska
niais pietumis, kuriuos mums 

apibarstyti >piaustytais migdolais. 
Viršų pabarstyti pyrago džiū
vėsiais. 

Kepti prie 350 laips. 45-55 min. 

http://resnisamzius.il

