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Dainininkas Arnoldas Voketaitis, bosas-barito-
■ nas, New York City Operos, Chicago Lyric Ope
lį ros ir Metropolitan National Co. solistas.

1 Daugiau — teksto 5, 6 ir 7 puslapiuose.

@ Soloist Arnold Voketaitis, bass-baritone.

j Much of this spectacular bass-baritone and 
jj operatic perfo- mer is reported in the photo
ll graphic and Lithuanian sections of our May 
B issue. The English section had written earlier 
g on A. Voketaitis in the Lithuanian Days issue 
B of November, 1973.

For illustration we add a few more reviews.
■ ’’From every point of view — vocalism, musi-
B clanship, intelligence, personal qualities — he 
B is certainly a major musical asset” — Leonard 
B Bernstein, conductor emeritus of New York 
| Philharmonic.

”A superb bass-baritone voice and a tremen- 
H dous sense of comedy... delighted his audience— 
B ’’Splendid Barber” at Greek Th eate', Daily Pilot, 
| July 24, 1972.
g ’’Figaro ... is bright” — Denver Post of July 
B 12, 1974 on the opera Festival in Colorado
■ Springs.

’’Fidelio is Faithful to Great Work of Beetho- 
B ven (Milwaukee Sentinel, Jan 14, 1974) talks 
B of the ’’stroke of last minute luck in the engage- 
g ment of Arnold Voketaitis...”

Voketaitis 1975-76 engagements are taking him 
B to the opera stages and concert halls of Chi
ll cago, Pittsburgh, Milwaukee, Miami, Denver 
B (Symphony and Colorado Opera Festival), Los 
B Angeles (Greek Theatre).
- He has performed abroad—Spain and Mexico. 
B A man of vitality, humor and robust health, 
B Voketaitis evidently enjoys singing and makes 
| the most of the over 120 oles in his repertoire. 
B Above all ether coinsiderations, Lithuanians 
B especially should bear in mind that here is an 
B American-born Lithuanian who has been caught 
g up with their own enthusiasm to rejoice in the 
J performances of operatic treasures in their own 
B native language and that he is even as much 
g appreciative of their contributions to this mu- 
| tual enterprise as they are of his dedication.

PASKUTINIS PSL. / BACK COVER

Lietuviškas kryžius, kurio projektą darė ir 
B vykdė J. Subačius, bažnytinio meno dailininkas, 
B pastatytas ir pašventintas Lietuvos Vyčių seimo 
B metu Newarke 1962 metais.
B Apie kryžius žiūr. dr. J. Griniaus rašinį šio 
B nr. 12, 13 ir 14 puslapiuose.

• The consecration of the Lithuanian Cross
U during the Convention of the Knights of Lith- 
B uania in Newerk, N. J.

The project of the Cross was designed and 
■ executed by th artist J. Subačius.



Tolerancijos ir sutarimoDaktaro Duicamaros atvykimas: Arnoldas Vo- 
ketaitis ’’Meilės eleksyro” operos scenoje su sa
vo palydovais.

• Enter Dulcamara — Arnold Voketaitis.

From Donizetti’s ’’Elixir if Love”, Chicago 
Lithuanian Opera’s 19th production.

”4000 Chicagoans were under the sway of the 
love concoctions of these performances”, said 
the reviewer about the opera.

Iš Chicago s Lietuvių Operos 19-to sezono ’’Mei
les” eleksyras pastatymo.

Daugiau apie operų žiūr. 8 ir 9 puslapiuose.

Praėjo šturmas, sukeltas prieš meno nuo
smuki, — ar nuo to menas pakilo? Teatsa
ko tie, kurie tuo buvo labai susirūpinę. Da
bar užėjo nauja kovos banga: visuomeninin
kų ir politikų. Nepasidalina sferomis, nepa
kanka erdvės. Kas kaltas? Pagal liaudies pa
sakymą: kaltė yra — kaltininko nėra. Yra 
Įsimetusi bacila, bet kaip ligoni pagydyti? 
Siūlomi visokį receptai. Lyg ir sekdami se
nųjų veteranų gydytojų pėdomis, tuo susi
rūpino ir mūsų eskulapai: Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų S-gos IX suvažiavime (gegužės 
24-25 d. Chicagoje) tarp savo profesijos dar
bų ir klausimų, palietė ir lietuvių išeivijos 
politinio darbo nuotaikas ir susidariusią pa
dėti. Konstatavę, kad veiksnių veikloje yra 
nesklandumu bei nesutarimu, kad nesusikal- 
ba bendram darbui, net paneigia teisines 
normas, nutarė kreiptis Į pagrindinius visuo
meninius ir politinius veiksnius ir prašyti

L Atkreipti ypatingą dėmėsi Į paskutinėj 
veiksnių konferencijoj Įvykusi skilimą, demo
ralizuojanti lietuvišką visuomenę šiuo kritiš
ku Lietuvai momentu.

2. Suvažiavimas kreipiasi Į Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą nedelsiant imtis C
iniciatyvos tuos skilimus pašalinti ir siekti 

vienybės atstatymo mūsų veiksnių tarpe.
3. JAV Bendruomenei ir Altui baigti tar

pusavio ginčus ir atkreipti visą dėmesį Į 
bendrą kovą prieš Lietuvos okupantą.

4. Suvažiavimas smerkia bet kurios visuo
meninės ir politinės organizacijos skilimus 
Į panašaus pobūdžio lygiagrečias organiza
cijas.

...Suvažiavimas visuomeninio ir politinio 
darbo sąlygomis laiko:

a. Tarpusavio pagarbą ir visuomeninę to
leranciją.

b. Susitarimą dėl darbu vykdymo koordi-4- C J J

nacijos, vengiant paralelizmo.
c. Politinė ir ideologinė diferenciacija yra 

pozityvus visuomeninis faktorius, kol jis pa
deda Lietuvos laisvinimo reikalui.

Veiksniai kviečiami ’’ieškoti bendros kal
bos ir imtis bendro darbo čia nurodytomis 
sąlygomis ir grąžinti mūsų visuomeniniam 
gyvenimui reikiamą rimtį ir darną.

Prisidedant prie šių sąlygų ir kvietimo, no
rėtųsi dar priminti prez. Griniaus savu lai
tu mestą šūkį: paskelbkime amnestiją vieni 
kitiems dėl Įsivaizduojamų kalčių, užmirški
me priešiškumus, atsiminkime visų vieną 
bendrą priešą ir sujunkime jėgas prieš jį.
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KUNIGAS IR LIETUVIŲ TAUTA

Kunigo paskirtis ir jo veikla yra labai reikš
minga ir nepaprastai svarbi kiekvieno lietuvio 
gyvenime. Kunigas yra tarpininkas tarp Dievo 
ir žmogaus ne tik dvasiniuose-religiniuose daly
kuose, bet ir visuose svarbesniuose žmogaus gy
venimo įvykiuose.

Mūsų brangi tėvynė per ilgus šimtmečius pelr- 
gyveno daug sunkių ir žiaurių priespaudų. ypač 
religinių persekiojimų. Nežinau, ar Lietuvos 
istorijoj yra kada nors buvusi tokia nepaprastai 
žiauri religinė priespauda, kokią ji šiandien pa
tiria po sovietinių komunistų jungu. Rusams 
užgrobus Lietuvą, trys Kunigų Seminairijos — 
Vilniaus, Vilkaviškio ir Telšių, — tuojau buvo 
uždarytos. Palikta tik Kauno Kunigų Seminari
ja, bet ir jon teledžiama priimti tik apie 30 
klierikų. Laisvos Lietuvos, o net ir caro laikais, 
vien tik Kauno Seminarijoj būdavo apie 200 
klierikų. Ir man dar toj seminarijoj bebūnant 
(1913 m.), įstojusių klierikų buvo apie 200. Vi
sose 4 seminarijose buvo apie 600 klierikų. So- 
vietai-komunistai kitų mokslo įstaigų neuždaro ir 
studijuojančių skaičiaus neapriboja.

Komunistų tikslas — ne tik išnaikinti Kuni
gų Seminarijas, bet ir išžudyti vyskupus ir kuni
gus. Šio tikslo siekdami, jie Įkalino 4 lietuvius 
vvskupus bei ištrėmė Sibiran. Daug nužudė ku- 
nigų ir dar daugiau jų ištrėmė į Sibirą. Tikslas 
aiškus: išnaikinti dvasiškius, o be dvasinių vadų 
bus lengva mūsų tautą surusinti ir subedievinti, 
ir tokiu būdu lietuvius paversti savo vergais.

Iš šio, bendrais bruožais pateikto tėvynėje 
esančių mūsų kunigų sunkaus gyvenimo priva
lome pasidairyti atitinkamas išvadas. Ypač lais
vojo pasaulio lietuviai neturi likti šiems faktams 
abejingi. Nereikia užmiršti, kad, kai Dievas leis 
išsilaisvnti mūsų tautai iš dabartinio vergijos 
jungo, reikės dar didesnio skaičiaus kunigų, ku
rie galėtų sėkmingai apaštalauti, religiškai ir 
morališkai atstatydami Lietuvą.

Ačiū Dievui, kad lietuviai tremtyje, ypač su 
Amerikos kunigu (kun. Briškos ir kitu! pagalba 
sugebėjo ikurti Romoj lietuvių Šv. Kazimiero 
Kolegija - Kunigų Seminariją, kuri yra Šv. Tėvo 
patvirtinta ir turi popiežiškosios titulą. Šioji Ku
nigų Seminarija jau nuo 1945 m. iki šiol išauk
lėjo ir išventino daug kunigu, kurie šiandien jau 
anaštalauja Amerikoj, Australijoj, Kanadoj ir 
kituose kraštuose. J šia lietuvių Kunigų Semina
rija istojančiu skaičius nėra apribotas. Studen
tams, neįstengiantiems padengti pragvvenimo bei 
mokslo išlaidu. Kolegijos vadovybė visuomet 
stengiasi padėti, ieškodama gerų žmonių para
mos. Tad. praktiškai, netrintiems istoti į šią Se
minarija lėšų stoka nesudaro kliūčių.

Per savo kunigvstės 57 metus visada buvau lai
mingas ir patenkintas savo pašaukimu tiek gry
nai rastnracijos. t'ek artimo meilės darbuose.

Mokvti, pagalba teikti, patarti, paguosti, mels
tis ir kiekvieną laiminti, — mano Dieve, kokia 
kilni tokio žmogaus paskirtis; tai tavo, kunige, 
Kristaus T arne, yra ypatybė!

Prel. J. B. Končius

Red. pastaba. — Prelatas dr. Juozas Končius, 
ilgametis Balfo pirmininkas, mirė š. m. sausio 13 
d. Romoje, Villa Lituana namuose, kur gvveno 
išėies i pensija. Be visuomeninės ‘r karitatvvinės 
veiklos, jis reiškės ir kaip istorikas rašytojas, vira 
išleidęs Lietuvos istorija anglų k. Vytautas the 
Great, Atsiminimus iš Balfo veiklos ir kt.

Šis rašinys yra vienas iš paskutiniųjįį jo rašto 
darbų, atsiųstas LD žurnalui.

Spaudoj ir gyvenime

“VARGO MOKYKLOS” AUTORIŲ IR MŪSŲ 
KALBOS UGDYTOJĄ JONĄ JABLONSKĮ 

PRISIMENANT

115 metų nuo gimimo, 45 — nuo mirties

Atrodo, kad dar neseniai matėme Kaune, 
Laisvės alėjoje, specialiu vežimėliu vežamą į 
universitetą ligos iškankintą, giliai susimąsčiusį 
profesorių Joną Jablonskį. Tai nepaprastas buvo 
pasiryžėlis, kuris nežiūrėdamas savo sunkios li
gos, sėdėdamas vežimėly universiteto auditori
joje, studentų apsuptas, skaitydavo jiems turi
ningas ir vaizdžias paskaitas, plačiai nušviesda
mas kaip reikia mylėti gimtąją kalbą ir kaip 
kiekvienas lietuvis privalo ją gerai mokėti ne 
tik žodžiu bet, ir raštu.

Jau 45 metai, kai mirė didysis mūsų kalbos 
mokytojas ir ugdytojas Jonas Jablonskis, pasira
šinėjęs Rygiškiu Jonu, daug nusipelnęs visuo
menininkas ir žymus pedagogas.

Jonas Jablonskis gimė 1860 m. gruodžio 31 
d., Kubilių kaime. Nanmiečio vlsč., Suvalkijos 
žemėje, paprūsėj. Pradžios mokslą išėjo Nau
miesty. gimnazija Marijampolėj. Lietuvos ne- 
nrikla>’somvbės metu ta gimnazija buvo pava- 
dinta Rygiškiu Jono vardu. Aukštąjį mokslą iš
ėjo Rusijoje. Maskvos universitete baigė filolo
gijos ir Fteratūros skMrin. Kadangi studijuoda
mas buvo aktvvus veikėjas, tai univesiteta bai
gės ilgai negalėjo gauti darbo mokyklose ir dėl
to buvo priverstas privačiai uždarbiauti. Tačiau 
no didelių pastangų, vargais negalais pavyko 
jam gauti mokytojo vieta Mintaujos gimnazi
joje, iš kur vėliau buvo perkeltas i Talina. Čia 
jis ėmė aktvviai reikštis visuomeninėj veikloj. 
Caro maskoliai iššifravo, kad Jonas Jablonskis 
bendradarbiauja draudžiamoj lietuvių spudoj. ir 
švietimo vadovybė ii iš mokytojo pareigų atlei
do. o po to jis buvo ištremtas i Pskovą. Grįžęs 
iš tremties, kuri laika gvveno Šiauliuose, o gra
žinus Lietuvai snauda. persikėlė Vilniun, ten dir
bo moVvtojn. laikraštininko ir knygų leidimo 
darba. Po 1905 m. ivvkm jis buvo paskirtas Pa
nevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos 
r>r»kvtoju. č'a j's iš pirmųjų dienų seminarijos 
auklėtinams lietuviams ėmė skiepvti lietuvybės 
idėjas 'r tėvvnės ^elle Todėl ir čionai neteko 
jam ilgai mokvt'. Netrukus buvo iškeltas į Bres
tą. o vėliau i Gardina.

Pirmajam nasaulimam karui prasidėjus, atsi
dūrė Velvžos miestelv. Vitebsko gubernijoje, o 
po metų persikėlė i Voronežą, kur M. Yčo var
do gimnazijoje dėstė lotvnu ir lietuviu kalbas. 
Čia bemokydamas paruošė “Vargo Mokyklos” 
chrestomatija, kurioje įrašė toki motto: Maža 
garbė svetimomis kalbomis kalbėti, didi gėda — 
savosios gerai nemokėti.

O toliau jis taip rašė:
“Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko ji ver

ta. Tautos kalboje yra išdėstyta visa jos pri
gimtis — istorija, būdo vpatybės, siela, dvasia."

Be to, tame laikotarpy dar parašė “Mūsų žo
dynėli”.

Sugrįžęs i Lietuva, po I pas. karo, buvo Švie
timo ministerijoje tarėju ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorium.

Jonas Jablonskis vra parašęs “Lietuvių kalbos 
gramatiką”, “Lietuvių kalbos sintaksę” ir paruo-

Jonas Jablonskis

šęs didžiulį gyvos kalbos žodyną. Taip pat jis 
parašė lietuvių kalbos ir kitais reikalais daugy
bę straipsnių, kuriuos Švietimo ministerija iš
leido penkiuose tomuose bendru Jono Jablons
kio Raštų pavadinimu. Šie jo raštai yra didelis 
indėlis į lietuvių tautos kultūrą. Be visa to jis 
yra atlikęs daug pavyzdingų vertimų iš kitų kal
bų ir daug taisęs lietuvių rašytojų veikalų kalbą.

Jono Jablonskio, kaip rašomosios ir bendri
nės kalbos mokytojo bei ugdytojo, nuopelnai 
lietuvių tautai yra milžiniški. Jis padėjo mūsų 
rašomosios ir bendrinės kalbos pamatus, kuriais 
Lietuvos laisvės metu buvo grindžiamas visas 
Lietuvos švietimas.

J. Jablonskis mirė 1930 m. vasario m. 23 d. 
Taigi, šiemet suėjo 45 metai, kaip neturime savo 
didžiojo kalbinnko.

Prieš dvidešimtį metų, rašydamas Jablonskio 
20 metų mirties sukakties proga, iškėliau reika
lą, kad reikėtų išleisti jo gyvenimo ir darbų mo
nografiją. Man rodės, kad tai įvykdyti nebūtų 
sunku. Juk ir išeivijoje turime daug lituanistikos 
mokytojų, kurių daugelis yra buvę Jono Jablons
kio mokiniai. Iki šiol niekas to darbo nesiėmė. 
Dar nevėlu nė šiandieną.

Jonas Miškinis
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Arnoldas Voketaitis, bosas-baritonas, Metropo
litan National Co. solistas, rengiasi savo vaid
meniui — Don Magnifico, Rossini operoje "Cin
derella”Bosas-baritonas

Arnoldas Voketaitis
• Metropolitan Opera National Company bass 

Arnold Voketaitis puts the finishing tourhes on 
his make-up for his role as Don Magnifico, the 
mean stepfather, in Rossini’s ’’Cinderella”.

Photo by Martha Swope)

Žymusis New Yorko Filharmonijos diri
gentas, kompozitorius ir muzikologas Leo
nardas Bernstein taip apibūdina Arnoldą Vo- 
ketaitį, tą iš tikro Įvairiaspalvi operos ir kon
certų scenos aktorių-dainininką, bosą-bari- 
tona:

“Visokiu požiūriu — vokalo, muzikalumo, 
inteligencijos asmeniškomis savybėmis — jis 
iš tikrųjų yra didžiulė vertenybė.”

Pasakymas “Įvairiaspalvis aktorius-daini- 
ninkas” galėtų sukelti minti apie dainininko 
versliškumą, o ne artistiškumą. Tačiau yra 
taip, kad Voketaitis visa širdimi siekia ati
dengti atliekamo vaidmens ir dramatiškąją 
esmę. Tat visomis jo dispozicijoje glūdinčio
mis talento priemonėmis jisai siekia užsi
brėžtojo meninio tikslo, tiek turtinga balsine 
medžiaga, tiek geru skoniu, tiek ir sveika 
muzikine nuovoka.

Taip pat ir išvaizdos, išlakaus ūgio dėka, 
Voketaitis yra tvirtai užėmęs žymią vietą po
puliariausių operos ir koncertų artistų gre
tose. Jis operą interpretuoja daugiau kaip 
džiaugsmingą negu pagarbą kelianti reiški
nį. Užtat jis operas mielai dainuoja ir tokia 
kalba, kuri publikai yra suprantama. Tat 
publika gali gėrėtis ne vien jo liepsningais 
Borisais ar Mefistais, bet ir pasidžiaugti šar
lataniškais Dulcamarais arba Don Baziliais. 
Šiuos keturis vaidmenis Voketaitis yra dau
giausiai atlikęs savo karjeroje, nors jo re
pertuare yra virš 120 vaidmenų.

Solistas-dainininkas debiutavo 1958 metais 
New York City Opera kompanijoje, Richardo 
Strausso operoje “The Silent Woman”. Po 
to sekė visa eilė kitų partijų, pradžioje smul
kesnių, o vėliau ir pagrindinių. Jis dalyvavo 

Igorio Stravinskio “Oedipus Rex” premjeroje, 
kuriai dirigavo Stokovskis. Iš retesnių operų 
Voketaitis yra dainavęs ’’Carry Nation” 
(kompozitorius Douglas Moore); Wuthering 
Heights” (komp. Carlyle Floyd) “Midsum
mer Night’s Dream” (Benjamin Britten). Gi 
šiuo laikotarpiu jis yra pasirodęs operos nau
jovėje, TV operos Gian-Carlo Menotti “The 
Consul” pastatyme.

1965 metais kuriantis Metropolitan Opera 
National Company, Voketaitis, kaip vienas 
iš svarbesniųjų jos solistų Įsijungė Į jos gast
roles po Jungtines Amerikos Valstijas. Buvo 
palankiai Įvertintas kritikos už atliktas par
tijas eilėje operų: Don Magnifico (Rossini, 
“Cinderella”) , Olin Blitch (Floyd "Susan-
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Arnoldas Voketaitis — Don Basilio operoje "Se
vilijos kirpėjas”, Barcelonos teatre, Ispanijoje,

A. Voketaitis — tėvas D. Moor’o operoje "Carry 
Nation”, New Yorko miesto operoje.

@ A. Voketaitis as the Father, in D. Miore’s 
"Car_ y Nation”, New York City Opera Co.

(Photo: beth bergman)

• Barber of Seville. Teatro Gran Licco, Bar
celona, Spain.

Arnold Voketaitis — Don Basilio, Enrico Fis- 
sore — Don Bartolo.

(Photo: RAS, Barcelona)

nah”) ir kt. Tais pat metais dainavo Los 
Angeles Civie Light Opera kompanijos pa
statytame muzik. veikale “Studentas Princas” 
(komp. Romberg).

Po to Voketaitis įsijungė į Chicago Civic 
Operą (1966-1972), čia ir išvykose po kraštą,, 
atlikdamas gausią eilę klasiškųjų operų vaid- 
menų-partijų.

1967 metais Voketaitis sėkmingai debiu
tavo Barcelonoje, Rosini operoje “Sevilijos 
kirpėjas”. Po to gastroliavo Mexico City, 
Meksikos sostinėje, — operose ir kaip solis
tas, atlikdamas Beethoveno Devintąją Sim
foniją.

Kaip solistas A. Voketaitis yra dainavęs 
eilės žymiųjų Amerikos simfoninių orkestrų 
koncertuose: New Yorko, Bostono, St. Louis, 
Milwaukee, Pittsburgh. Taip pat radijo ir 
televizijos transliuojamuose koncertuose. O 
1954-56 metais, atlikdamas karinę prievolę, 
buvo solistu JAV karinėje kapeloje, ir keletą 
kartų su ja yra dainavęs Baltuose Rūmuose.

Ne kartą mielai dainavo ir lietuvių rengia
muose koncertuose, atlikdamas operų parti
jas ir šiaip dainas.

Šiais metais jis nepaprastai įspūdingai pa
sirodė Chicagos Lietuvių operos pastatyme 
“Meilės eleksyras”.

Arnoldas Voketaitis gimė ir augo Connec
ticut valstijoje, lietuviškoje šeimoje. Dabar 
gyvena Chicagoje ir dalinai New Yorke su 
savo jauna žmona Nijole, pasižymėjusia mo
diste, naujųjų ateivių dukra, kilusia iš Lie
tuvos.

6

Arnoldas Voketaitis — Borisas Godunovas, to 
paties vardo operoje.

• A. Voketaitis as Boris Godunooff in a New 
York City Opera Company production guest-play
ing at the Mobile Opera Co., Alabama.
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IŠ SPAUDOS ATSILIEPIMŲ

Daily Pilot, 1972.7.24: “Nuostabus ’Se
vilijos kirpėjas’ Graikų Teatre.” Pasak Tom 
Barley, spektaklis buvęs nuostabus, puikiai 
kostiumuotas... gerai sudainuotas... tačiau 
Arnoldas Voketaitis jį bemaž vienas paglem
žė iš visų... Jo ypatingai gražus balsas, bosas- 
baritonas, buvo papildomas artisto žymiu 
komizmo talentu, kurį artistas užkrečian
čiomis dozėmis ir įmantriais pokštais įterp
davo atlikdamas don Bartolo vaidmenį. c

“The Denver Post”, 1974. 7. 12 Glen Gif
fin pasakoja apie Colorado Spring’s dieną 
prieš tai pastatytą operų festivalio serijoje 
“Figaro vestuvių” spektaklį.

... Figaro rolėje, kuri nėra dominuojanti 
šiame ansambliniame kūrinyje, Arnoldas Vo
ketaitis visdėlto sugebėjo parodyti tą įmant
rų, žavingą šelmį taip kaip reikia. O ir solis
to galingas, rezonuojantis baritonas autori
tetingai akcentavo kuriamąjį vaidmenį.

Long Island Press, 1974. 8. 14, recenzentas 
Bob Micklin, rašinyje “Competent Barber”, 
tarp kitko sako:

... Nors visi dainininkai buvo profesionalų 
lygio (iš Metropoliteno ir New York City 
operų), tačiau geriausiai skambėjo Arnoldo 
Voketaičio balsas, kuris yra Chicagos Lyric

A. Voketaitis — Olin Blitch operoje ’’Susannah”, 
Metropolitan Opera National Ci. New Yorke.

9 A. Voiketaitis as Olin Blitch in ’’Susannah”, 
Metropolitan Opera National Co., N. Y.

(Photo: Publicity Office, Metropolitan Opera
National Company)
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Solistas Arnoldas Voketaitis su žmona Nijole.

©Arnold Voketaitis and his wife Nijolė.
Private photo

Operos narys. Jisai pasireiškė galingu, tur
tingu ir išraiškos kupinu bosu-baritonu, 
pokštaujančio muzikos mokytojo Basilio ro
lėje... Opera buvo sudainuota angliškai, tat 
lengvai suprantama.

Pernai metais A. Voketaitis yra sėkmingai 
pasirodęs ’’Charlottėje”, Ovens oratorijoje, 
su 150 asmenų choru, kur buvo atliktas 16- 
18-tojo šimtmečių oratorijų ciklas. ’’Oratorijų 
dainininkai artėja prie tobulybės”, rašė te
nykščio ’’Observer” recenzentas:

”18(X) klausovų gėrėjosi Gabhielli kanta
ta ’’Jubilate Deo”, kurios vokalas gars' žė
rėjimu prilygsta vaizdiniu grožiu Šv. Mor
kaus aikštės spalvingumui, kurį veikalas at
kuria. Taip pat pasigėrėtinai buvo atlikta 
ir Parkerio ”Hora Novissima”, kas nestebė
tina, nes koncertui rengtasi keturius mėne
sius... Gi visų segmentų atlikimo aukštuma 
buvo Arnoldo Voketaičio boso arija. Jos ope

rinio stiliaus finalas Voketaičio buvo per
duotas nepakartojamu ir neužmirštamu įsta
bumu...”

(“Lietuvių Dienų” angliškoje dalyje tokių 
atsiliepimų buvo duota 1973 m. lapkričio 
mėnesio numeryje).

1975-76 metu sezone Arnoldas Voketaitis c
yra angažuotas dainuoti Chicago Lyric ope
roje — Figaro vestuvėse, Fidelio ir La Tra
viata; Pittsburgh© operoje ir Milwaukee — 
The Crucible; Miami — operoje Tosca; Den
verio Simfonijoje — Die Walkure; Colorado 
operų festivalyje — Hofmano pasakose; Los 
Angeles Graikų teatre — Sevilijos kirpėjas 
(rugsėjo 4 ir 6) ir kt.

Spaudai parengė A. M.
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MEILĖS ELEKSYRAS

Chicagos Liet. Operoje
Devyniolikto sezono operos pažiba

Chicagos Lietuvių Opera šiais metais pa
ruošė 19-tą operos pastatymą. Trys spektak
liai vyko balandžio 19, 20 ir 26 dienomis Ma
rijos Aukšt. Mokyklos salėj.

Devyniolika lietuviškos operos sezonų iš
eivijos istorijoje yra ne vien Chicagos, bet 
ir visų lietuvių pasididžiavimas. Į operų 
spektaklius vyksta ne vien čikagiškiai, bet ir 
iš tolimiausiu miestu lietuviai, kurie vertina 
dainos ir muzikos meną. Chicagos liet, ope
roje pasirodė žymiausi išeivijos solistai, ji 
išsiaugino naujų jaunų jėgų, joje turėjo pro
gos pasirodyti ir kitų miestų iškilieji solistai.

Šiam, 19-tam sezonui buvo pasirinkta G. 
Donizetti opera ’’Meilės eleksyras”. Kompo
zitorius, gyvenęs 1797-1848 metais, šią ko
mišką operą sukūrė 1932 m. Iš jo kelių de
šimtų operų ir operečių, ši, kaip ir kita jo 
pasaulyje laikoma šedevru, yra “Lūžia di 
Lammermoor” ,kurios iki šiolei nenueina nuo 
scenos. “Meilės eleksyras” yra publikos mė
giama dėl jos grakštumo, melodijų lengvumo 
ir žaismingumo, dėl turinio netikėtų situaci
jų, kuriose solistai (kaip A. Voketaitis) turėjo 
progos išsitempti savo vaidybiniais gabu
mais.
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Du spektaklius dirigavo prityręs maestro 
Vytautas Marijošius, o trečiąjį — jaunas, ga
bus muzikas A. Vasaitis.

Veikalo režisūra — H. Beattie, jo padėjė
jai — K. Oželis ir N. Numgaudaitė. Chorus 
paruošė A. Stephens ir A. Gečas; rečitatyvų 
akomponatorius — A. Jurgutis.

Svarbiausius vaidmenis atliko: Gina Gap- 
kauskienė, Monika Momkienė, Arnoldas Vo
ketaitis, Algirdas Brazis ir iš lenkų “pasisko
lintas”, bet jau pakankamai “susilietuvinęs” 
Stefan Wicik.

Be abejo, kad operos dėmesio centre buvo 
Arnoldas Voketaitis, ne tik puikus daininin
kas, bet ir šaunus aktorius. Jis atliko “ge
riausio pasauly daktaro Dulcamaros” — ste
buklingo eleksyro (o iš tiesų paprasto Bor
deaux vyno kaip vaisto) pardavinėtojo, atseit 
apgavigo, bet simpatiško ir patrauklos mo- 
nelninko, rolę, tartum specialiai jam sukurtą.

Gero teatro profesionališkumu...

Nebūdami muzikos specialistai, nesiimsi
me pareigos pastatymą bei solistus vertinti. 
Tat tebūna leista pasinaudoti specialisto 
nuomone, išreikšta po visų spektaklių. Štai 
ką rašė kompozitorius ir muzikos kritikas VI.

Solistai: Gina čapkauskienė ir Algirdas Brazis 
’’Meilės eleksyre”.

& Duet by G. čapikauskas and A. Brazis.

Jakubėnas: “Meilės eleksyro” spektakliuose 
buvo sunku patikėti, kad klausaisi ’saviveik
linės operos’ — sceniniai-vokaliniai muziki
nė visuma dvelkė gero teatro profesionališ
kumu.”

Apie atskirus dainininkus V. Jakubėnas 
taip rašė: ’’Gina Čapkauskienė yra pasiekusi 
operos sceniškuose reikalavimuose visai gra
žių rezultatų. O dainuojama buvo puikiai. 
...Šviesus, kiek metalinis aukštutinis regis
tras, čia gausiai pavartotas, funkcionavo be 
priekaišto: preciziškai, lengvai ir intonuo
tai.”

’’Arnoldą Voketaitį pirmąkart girdėjome 
didesnėje rolėje lietuvių scenoje ir lietuvių 
kalba su visai gerai suprantama dikcija... Jo 
stiprioji pusė yra viso kūno , ypač rankų vai
dyba... Visa tai pilnai tiko Dr. Dulcamaros 
vaidmeniui, kurį jis sukūrė kiek mefistofe
liškai komišką, nuolat patraukiantį publikos 
dėmesį...” c

’’Algirdas Brazis seržanto rolėje jautėsi 
’’kaip namie”, panašių rolių daug atlikęs 
praeityje. Vokalinėje pusėje pažymėtinas žy-

Pirmojo veiksmo scena iš ’’Meilės eleksyro”. 
Kairėj tenoras Stefan Wicik;dešinėje, ant stalo, 
Gina čapkauskienė; aplink — choro nariai.

• A scene from act 1 of the premiere given 
April 19, 20 and 26th; Gina čapkausfcas, soprano, 
and S. Wicik, tenor, are the soloists there.
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mus ’’belkanto” vyravimas — A. Brazio dai
navime itin teigiamas Įnašas.”

’’Margarita Momkienė sugebėjo publiką 
sudominti, sukurdama gracingą, vokališkai 
sklandų Adinos draugės Gianettos vaidme
nį. Apskritai visa ši mergaičių choro scena 
režisūros ir choro lengvumo atžvilgiu sudarė 
pirmaeilį efektą.”

...’’visoje spektaklio eigoje šalia aukšto tiks
lumo ir lengvumo jautėsi viską apimanti di
rigento Vytauto Marijošiaus asmenybė, tei
kianti spektakliui vieningą, gilią, kultūra 
dvelkiančią dvasią.”

(Tenoro arija) Stefano Wiciko padainuota, 
ji paliks atmintyje, kaip vienas gražiausių šio 
dainininko kūrybinių žygių...” (Draugas, 
nr. 104).

Didžijų Įvykių panoramoje

Apskritai apie visus operos spektaklius žur
nalistas VI. Ramojus taip rašo:

’’...publika beveik sausakimšai užpildė vi
sus tris spektaklius... Meilės eleksyro spek
takliai praėjo su nelauktai aukštu meniniu 
pasisekimu. Pastatymas taip patiko publikai, 
jog apie ’’Meilės eleksyrą” didžiulė dauguma 
Chicagos lietuvių kalba su dideliu entuziaz
mu. Tą pastebėjo ir amerikiečiai po premje
ros. CBS televizijos II kanalo atstovai operą 
nufilmavo ir gegužės 4 d. jos fragmentus ro
dė plačiosioms amerikiečių masėms. Chica
gos simfoninio orkestro nariai, palydėję 
’’Meilės eleksyro” lietuviškus spektaklius, po 
premjeros specialiai užsakė bilietus savo 
žmonoms ir šeimos nariams. Lietuviškus 
’’Meilės eleksyro” spektaklius stebėjo vienas 
kitas amerikietis muzikos kritikas ir šiaip 
žinomi muzikos gyvenime žmonės. Ilgą po
kalbį su sol. profesionalu Arnoldu Voketaičiu 
perdavė viena populiariųjų radijo stočių. Di
dieji Chicagos dienraščiai gal pirmą kartą di
džiųjų Įvykių panoramoje minėjo ir mūsų 
operos spektaklius.” (T. Žiburiai, nr. 19).

Eleksyras padėtų visiems...

Šmaikščiai, kiek su humoru, Antanas Na
kas (Dirvos nr. 36), aptaręs operos pastaty
mą ir dainininkų pasirodymus, baigia:

’’Kalbama, kad dabar Chicagoje vyksta 
meilės eleksyro išpardavimas. Jo, berods, pi
giau dar galima gauti pas dr. Dulcamara, kol 
jis balionu neišskrido iš Chicagos, Paramoj 
ir kvortomis mūsų operos mecenatų vais
tinėje.

Kalbama, kad eleksyras labai padėtų mū
sų besipešančioms organizacijoms geriau su
gyventi, pagyvenusiems vyrams ir moterims. 
Tą lengvai gali patvirtinti apie 3,900 liudi
ninkų, kurie matė operą ir Įsitikino, kad elek
syras padėjo visiems operos personažams...”

Scena iš ’’Meilės eleksyro”: karininkas (Algirdas 
Brazis) atvyksta su kitais kareiviais; kairėje 
matyti S. Wicik, nepatenkintas savo konkurentu.

• Another scene trim ’’Elixir of Love” —■ 
arrival of the officer, Algirdas Brazis.

Visos foto V. Jasinevičiaus Operos moterų choras su soliste Ma garita Mom- 
kiene, paskutinio veiksmo scenoje.

• Women’s chorus and soloist M. Momkienė 
in a scene from the last act of Elixir of Love.

”By merit of their performance these so- 
called amaiteu <s are of professional qualifica- 
tiors,” sard the noted music critic V. Jakubėnas.

Parengė R. N.
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JUOZAS TIN IN IS

Nagsara
SALIAMONAS, išmintingasis 

Izraelio karalius, jau turėjo trisdešimt žmo
nų ir dvigubai tiek mylimųjų, kai jo ausis 
pasiekė žinia apie gražiąją faraono dukterį 
Nagsarą. Ilgai nedelsdamas jis tuojau išsiun
tė į Egiptą pasiuntinius su laišku, kviečian
čiu ją aplankyti Jeruzalę ir jos valdovą.

Faraonas, gavęs laišką su Saliamono ant
spaudu, buvo labai patenkintas, kad jo duk
terimi susidomėjo galingiausias tų laikų ka
ralius.

Trumpu laiku Nagsara pasiruošė ir, lydi
ma princų bei eunuchų, išvažiavo iš Egipto 
sidabrinėje karietoje. Vergės, nusidažiusios 
ochra, karminu ir cinaberiu, uoliai jai tar
navo ir nė valandėlės neleido nuobodžiauti: 
jos skambino citromis ir cimbolais, grojo flei
tomis ir mušė būgneliais, pagal kurių taktą 
miklios šokėjos šoko egiptietiškus šokius. 
Tiek Nagsara, tiek ir ją lydėję princai buvo 
apsirengę brangiais drabužiais, pristagsty- 
tais safyrų, opalų, ametistų, oniksų, topazų, 
agatų, jaspių, chrizolitų bei deimantų, kurie 
nepaprastu savo spindesiu stebino kiekvieno 
aki. v

Nagrasa įvažiavo į Jeruzalę pro Šaltinio 
vartus. Savo karietos puošnumu ir ją lydė
jusių vežimų turtingumu ji stebino izraelitų 
minias. Ties vartais ją pasitiko Saliamono pa
siuntiniai ir nulydėjo į prabangius karaliaus 
rūmus.

Saliamonas, apsirengęs iškilmingais drabu
žiais ir pasipuošęs insignijomis, jau iš anksto 
jos laukė soste, išdrožtame iš Libanono ked
ro, inkrustuoto brangakmeniais. Viršum sos
to kabojo septynšakis kandelabras, kuriame 
buvo išlieti Adomo, Nojaus, Mozės, Abra
omo, Izaoko, Jokūbo ir Jobo bareljefai bei 
vardai. Iš vienos pusės sostą saugojo dvylika 
auksinių liūtų, iš kitos — tiek pat auksinių 
arų. O į patį sostą vedė šešios laiptų pako
pos.

Nagsara, atvest į rūmus pasiuntinių ir at
lydėta princų, sustojo ties žemiausia pakopa 
ir nusilenkė Saliamonui, ant kurio piršto žė
rėjo karališkos valdžios ženklas - žiedas, iš
puoštas rubinu, safyru, smaragdu ir kor- 
bunkulu.

— Esu labai dėkingas, kad priėmėte mano 
kvietimą, princese Nagsara.

— Didysis Izraelio karaliau, garsas apie 
jūsų išmintį jau prieš kelerius metus buvo

pasiekęs Egiptą, ir mano tėvas, faraonas Ši- 
šakas, laiko didele garbe, kad jo dukrai paro
dėte toki išskirtina dėmėsi. 

g c c
Tuo tarpu Nagsaros tarnai ir eunuchai ėmė 

nešti į rūmus gausias dovanas: įmantrius 
aukso, sidabro, dramblio kaulo dirbinius bei 
spalvingus kilimus ir kitus daiktus, savo gro
žiu užburiančius net ir labai išlepintą akį.

— Ar tiesa, išmintingasis Izraelio karaliau, 
kad žiedas, taip skaisčiai žėrįs ant jūsų pirš
to, slepia savy magišką jėgą?

— Taip, gražuole princese, taip. Visi ketu
ri brangakmeniai, kuriuos regite žiede, man 
buvo atsiųsti iš dangaus: juos atnešė ange
lai. Jei gerai įsižiūrėsite, tai kiekviename 
žiedo akmenyje išvysite įrašą. Štai ant sma
ragdo užrašyta: “Galybė ir valdžia priklau
so Amžinajam”.

— Ką jūs vadinate Amžinuoju, išmintin
gasis karaliau? Mano tėvas nekartą man yra 
sakęs, kad nieko nėra pasauly amžino.

— Amžinsis yra Izraelio tautos Dievas. Jis 
valdo visa, kas yra žemėje ir viršum jos. Aš 
per jį esu karalius ir jį garbinu, giedodamas 
jam himnus. O ką jūs, princese, garbinate?

— Hora, saulės ir karo dievą, Osirio ir įsi-C-' G'

dės sūnų. 
g

— Iš ko jūs, Nagsara, atpažįstate savo 
dievą?

— Iš malonių, kurias jis teikia egiptiečių 
tautai, padėdamas sunaikinti jos priešus ir 
išaugindamas gerą derlių Nilo slėnyje.

Saliamonas, žinodamas, kad viešnia pa
vargusi iš kelionės, ilgai neužtęsė su ja pa
sikalbėjimo. Jis davė įsakymą savo vergėms 
nuvesti Nagsarą į iš anksto jai paskirtą rūmų 
dalį, o princus ir eunuchus nuvedė, kur 
jiems buvo skirta.

Vakare Nagsaros garbei buvo iškelta pri
ėmimo puota. Prie stalo Saliamonas iš deši
nės pasisodino egiptietą, o iš kairės — Gli- 
mitą, vieną iš mylimiausių savo žmonų. Vy
no pilstytojai vaikščiojo aplinkui su ąsočiais 
ir žiūrėjo, kad auksinės taurės nebūtų tuš
čios. O tarnai vis nešė rinktiniausius valgius, 
kurių vardai buvo nežinomi Nagsarai. Į de
šinę ir į kairę sėdėjo Saliamono žmonos ir 
mylimosios, o taip pat ir Nagsarą atlydėję 
Egipto princai.

Salės viduryje, prieš stalus, šoko apsinuo
ginusios dailios izraelitės, linksmindamos 
valgančiuosius savo judesių grakštumu.

Puotos metu Saliamonas kalbėjosi vien su 
Nagsara, visai nebekreipdamas dėmesio į 
Glimitą, kuri dėl tokio jo elgesio aiškiai buvo 
nepatenkinta, bet to neparodė, bijodama už
sitraukti karaliaus rūstybę.

— Išmintigasis karaliau, kaip jūs pajėgiate 
suvaldyti tiek daug žmonų ir mylimųjų?

— Tam nėra jokio sunkumo, nes jos visos 
pasižymi paklusnumo dorybe.

— Ar jos nekovoja tarpusavy?
— Manau, kad visko būna, bet tai jau, 

dailusis Nilo žiede, ne mano, o jų rūpestis.
— Ar visos, karaliau, jums ištikimos?

— Sunki bausmė sulaiko jas nuo šio nusi- 
timo.

— Ar nė viena tau nenusidėjo?
— Su gailesčiu turiu paminėti Dibonos 

vardą. Ji buvo pririšta prie dviejų arklių, ku
rie bėgdami į šonus ir jos gražųjį kūną, deja, 
deja, į dvi dalis perdalino...

Puotai pasibaigus, vergės nulydėjo Nag
sarą į jai skirtą miegamąjį.

Saliamono mylimiausia žmona Glimita ne
sulaukė tą vakarą savo kambary karaliaus, 
nes jis norėjo praleisti tą naktį vienas, ir 
skambindamas arfa nepaliovė galvojęs apie 
Nagsarą, kuri sužavėjo jo akis ir užbūrė jo 
širdį.

Netrukus Saliamonas jai pasipiršo.
Jis gerokai nustebo, kai Nagsara ne iš kar

to davė sutikimo žodi.G
Pirmiausia ji paklausė:
— Izraelio karaliau, aš tai laikau didele 

garbe, tačiau norėčiau žinoti, kelintoje vie
toje būsiu tarp jūsų žmonų?

— Dailusis Nilo žiede, tu būsi pirmoje vie
toje, kurios pavydės tau visos kitos mano 
žmonos ir mylimos.

Atsakymas Nagsarai patiko. Ir taip egip
tietė tapo žmona Izrealio karaliaus, išmin
tingojo Saliamono, garsaus Jeruzalės valdovo.

Vestuvių puota įvyko didelių iškilmių iš
vakarėse. Rytojaus dieną turėjo būti atidary
ta garsioji Saliamono šventovė, tikras anų 
laikų architektūros stebuklas. Iš Libanono 
kedro ji buvo pastatyta, vadovaujant vyriau
siam architektui Jairui. O jos pamatuose gu
lėjo akmenys, suvežti iš Jeruzalės apylinkių. 
Statyba truko daugiau negu septyneris me
tus. Jos viduje žėrėjo auksas ir sidabras, pa
puošalai, sugabenti iš viso pasaulio kraštų.

Jau iš pat ryto susirinko minios žmonių 
ant Moria kalno, kurio viršūnėje puikavosi 
ši ištaiginga šventovė. Gausūs levitai, apsi
rengę purpuru, laukė iškilmingojo momento, 
kada iš rūmų pasirodys su palydovais kara
lius Saliamonas, nešinas aukso raktu ir ati
darys šventnamio duris, prieš kurias dabar 
jau laukė iš senosios sinagogos atbagenta 
Arkos skrynia su Dešimt Dievo įsakymų, su 
rašytų ant akmeninių lentelių, Mozės gautų 
iš paties Jehovos ant Sinajaus kalno. Iškil
mingas Arkos įnešimas į šventovę turėjo bū
ti atliktas, vadovaujant pačiam karaliui.

Artėjo vidurdienis, o Izraelio valdovas vis 
dar nesirodė. Veltui levitai žvalgėsi į rūmų 
pusę, veltui rabinai piktinosi, nujausdami, 
kodėl jų karalius pramigo, ir ėmė burnoti 
prieš egiptietę.

Tik po ilgo laukimo pasirodė Saliamonas, 
nešamas karališkuose neštuvuose. Levitai ir 
visa minia izraelitų nulenkė jam galvas.

Išlipęs iš neštuvų, karalius paėmė auksinį 
raktą ir atrakino šventovę, levitams giedant 
apeigines giesmes ir kalbant maldas iš Toros 
ir iš Talmudo.

Arkos skrynia, iš paskos einant Saliamo
nui, buvo įnešta į vidų šventnamio ir pasta-
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tyta ant paaukštinimo, aplinkui sklindant 
psalmių ir liaupsių garsams.

Atlikus šventovės atidarymo ir pašventini
mo apeigas, minia dar ilgai nesiskirstė.

Saliamonas, jausdamasis kaltas, kad dėl 
Nagsaros taip nudelsė iškilmes ir tuo papik
tino kunigus ir užrūstino Jehovą, nešamas 
atgal į rūmus, daug kartų mintyse kartojo: 
“Sabaot, o Sabaot, nežiūrėk mano nusidėjimų 
ir nebausk manęs savo rūstybėje.”

Ir nuo to laiko levitai nepaliaujamai degė 
neapykanta svetimtautei, pavergusiai valdo
vo širdį, egiptietei Nagsarai. Jų nenumaldo
ma neapykantos ugnis dar labiau užsilieps
nojo ypač po to, kai Saliamonas pavedė sa
vo architektams pastatyti Nagsarai atskirus 
rūmus su aukso kolonomis, remiančiomis dai
laus įlenkimo stogą. Nors rūmų statyba ilgai 
truko, bet jų grožis buvo vertas Nagsaros 
gražumo. Jų vidus buvo išpuoštas aukso, 
marmuro kolonomis ir grindimis, o guolis 
padėtas po fantastiškais nakties turtų skliau
tais; vazos ir baldai buvo paimti kaip karo 
grobis ar nupirkti iš Tyro, Sidono, Ninevės 
bei Damasko. Visa tai vėrė akį, džiugino šir
dį ir nešė poilsį bei ramybę tam, kuris per
žengė tų rūmų slenkstį. Apgyvendindamas 
toje prabangoje Nagsarą, Saliamonas parodė, 
kaip jis vertino šią naują savo žmoną, iškel
damas ją viršum visų moterų ir visų myli
mųjų.

Praėjus devyniems mėnesiams nuo šven
tyklos atidarymo ir nuo princų, eunuchų ir 
vergių sugrįžimo į Egiptą, Nagsara pagimdė 
Saliamonui dukterį, kuriai buvo duotas 
Fasgos vardas.

Nuolat Saliamono lankoma, Nagsara lai
mingai gyveno savo rūmuose. Vergės uoliai 
jai tarnavo, vykdydamos visus jos norus.

Kai Fasgai sukako trylika metų, Nagsarą 
pareiškė norą aplankyti savo seną tėvą 
Egipte.

— Kaip aš be tavęs gyvensiu, jei tu išvyk
si nors ir trumpam laikui?

— Mano vyre ir mano karaliau, tau nebus 
nuobodu, dieną rūpinantis valstybės reika
lais, o saulei nusileidus — guodžiantis tiek 
gražių moterų ir mylimųjų.

— Kaip viena saulė dieną, vienas mėnulis 
naktį, vienas Izraelis tarp daugybės pasaulio 
tautų, vienas Jordanas tarp upių ir viena Je
ruzalė tarp miestų ir miestelių, taip tu viena 
tarp moterų ir tarp mylimųjų; moteris tokia 
graži kaip tu, daro vyrui garbę tarp vyrų, o 
tokia gera žmona, kaip tu, yra vyrui lobis, 
kaip karaliui karūna. Tebūna pagarbintas 
Jehova, tave man siuntęs kaip garbę ir kaip 
lobi, c

Nagsara išvyko drauge su Fasga, kuri sa
vo grožiu prilygo motinai.

Saliamono žmonos ir meilužės, ypač Gli- 
mita, buvo labai patenkintos, nebematyda- 
mos Nagsaros karaliaus artumoje. Džiaugėsi 
ir levitai, kurie iki šiolei negalėjo užmiršti 
Saliamono pavėlavimo į šventovės atidary-

IRENA NAUDŽIŪNAITĖ-JOERG

MAIŠTAVIMAI

1. Prigimties maištavimas
Kartais iškelčiau virpančias rankas
Kartais ugnim liepsnočiau
Ant savo lūpų, ant širdies 
Laimės liepsnojimu besočiu —

Ir paskandinčiau į gelmes
Šventų Įsakymų kietumą,
O tu biauroki, juodinki mane, 
Saldaus gyvenimo Fatuma!

O tu širdy uždek aistras,
Ir i bedugnę nugramzdink beribę, 
Kad pamatyčiau bent tada 
Savos buities didybę!

Tada iškelčiau aš rankas
Iš našiojo aistros nėštumo,
Tad paskandinčiau i gelmes
Šventų Įsakymų kietumą!

Tebūna TAIP, kas buvo NE, 
Tešviečia žiburiai užgesę, — 
O, deginki, myluok mane, 
Nuodėmingoji Žemės Dvasia!

2. Proto maištavimas
Nėra Tavęs,
Kuris davei gimimą man ir mirtį, 
Kuris už džiaugsmo trupinį 
Marias kančių davei patirti.

Nėra Tavęs, Gamtos Tvėrėjau, 
Nebuvo ir nėra Tavęs!

mo iškilmes. Jie susibaudę sutrukdyti egip
tietės sugrįžimą į Jeruzalę, kai tam bus at
ėjęs laikas.

Praslinkus šešiems mėnesiams, Saliamonas 
gavo žinią, kad Nagsaros karieta jau artėja 
prie Jeruzalės, ir jis tuojau išsiuntė pasiun
tinius jai sutikti. Tačiau levitai jau prieš tai 
buvo pastatę ant kelio savo sąmokslininkus, 
kurie užpuolė karietą ir nužudė Nagsarą ir 
Fasga bei jas lydėjusius sargybinius.

Kai ši žinia pasiekė Saliamoną, prasidėjo 
levitų ir kunigų tardymas, bet kaltininko 
surasti nepavyko.

Nuo to laiko Saliamono dienos virto liū
desio virtine. Jis dažnai lankėsi šventovėje 
ir giedojo savo tėvo sukurtas psalmes, ne- 
pajėdamas atsiplėšti nuo Nagsaros atminimo. 
Net sapne jis neturėjo ramybės ir pusiau 
miegodamas dažnai kartojo:

— Kaip viena saulė danguje, kaip viena 
Jeruzalė tarp miestų, vienas Jordanas tarp 
upių ir upelių, taip tu buvai man viena 
tarp moterų ir mylimųjų, o Nagsara!-.

Aš ir žvaigždes ir žemę jau apskriejau, 
Ištyriau net gelmes.

Bet neradau Tavęs, —
Tik Tavo veido grimą...
Manasis mąstymas nuves
Toliau už Tavąjį buvimą.

Kas Tu, Nematomas Buvime,
Jei aš nebetikiu Tavim!
Štai, mano rankos rūdį ima
Ir ją paverčia geležim.

Štai, mano rankos žaibus pažaboja 
Štai, mano rankos vandenis nėr ugnį ves, 
Štai, mano rankos nėr erdves pamoja, — 
Ir nebėra Tavęs...

Ir nebėra Tavęs,
Kurs amžinybės mįslę duodi,
Kuris pavyduliavimu tuščiu
Širdy pasėji šalti, tartum žiemą gruody.

Aš jau žinau, kaip žemė prasidėjo,
Kaip vandenys sustojo į marias, 
Skridau greičiau už Tavo vėją, 
Bet neradau Tavęs!

Kas Tu, Nematomas Buvime, nūn išvydęs 
Homo sapiens galias!
Pasauli aš valdau, — galingas, didis, — 
Nėra Tavęs!

3. Buvimas - Esimas
Esu.
Aš pasiunčiau akimirkos bėgimą, 
Aš suimu delnais buvimą — 
Pranyksti tu.

Nelieka tavo tuščio išdidumo,
Nelieka tavo proto, tavo rankos, 
Perkūnijos kain trankėsi, taip trankos, 
Ir amžinu tavęs dar niekas nevadino.

Ir žemė, ir planetos, stratosferos, -----
Tik dulkė, dulkė metų eros,
Ir tu — šešėlis, tu tik — dulkė — 
Ne prieš save, prieš manąji Buvimą 

kniūbščias nulki.

Esu.
Tave iš nieko žemėn leidau, 
Kad kiltumei į mano Veidą, 
Kad tiestumei rankas man tu.

Ir marios šniokščia mano Vardą,
Ir žiedas žydi mano garbei,
Tik tu nėr žemės miglą žvarbią,
Tik tu, žmogau, menkutis nusileidai 
Žemiau už nieką, nors už viską 
Tave aukščiau stačiau ir leidau.

Tik tu įpuolei į bedugnę,
Nors virš kalnų aš laiminau tave,
Nors gyvas būt gali tu mano amžina srove,— 
Tu pats krenti į naikinančią ugnį.

Esu.
Aš pasiunčiau akimirkos bėgimą.
Aš suimu delnais buvimą — 
Pranyksti tu.
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Seni kryžiai-koplytstulpiai Žemaitijos kapuose.
® Ancient Graveyard Shrines in Samogitia, Lithuania.

LIETUVIŠKASIS KRYŽIUS IR RŪPINTOJĖLIS

tarpu aukštutinė kryžiaus dalis 
(sankryža), kur buvo religiniai 
simboliai, pasiliko menkai orna
mentuota, beveik skurdi, palygi
nus ją su kotu (žiūr. V. Augusti
no “Lietuvos” albumą).

Panašios tendencijos paminklų 
buvo pastatyta ir Vakarų Vokie
tijoje prie didžiųjų lietuvių sto
vyklų 1946-50 metais. Dar keis
tesnis dalykas atsitiko Anglijos 
lietuviams, kurie bendromis au
komis savo sodyboje pasistatydi
no kryžių - rūpintojėli kaip tau
tini paminklą. Nors intencijos 
buvo geros, tačiau paminklas ar
chitektūrinės estetikos ir tautinės 
tradicijos atžvilgiais išėjo neįma
nomas. Būtent, Rūpintojėlio me
dinė statula, kuri pagal tradici
ją testatoma tik koplytėlėje (ko
plytėlėje prie gyvo medžio, arba 
koplytėlėje ant kolonos), atsidū
rė kryžiaus sankryžoje, kur turi 
būti Nukryžiuotojo statulėlė arba 
Krurifiksas. Kadangi Rūpintojėlio 
statula reikalinga plačios ir gilios

. tĄ 
a 

pastogės, einančios Į horizontali
nę plotmę, sankryžoje ji susikir
to su plokščia spinduline aureo
le, pabrėžiančia vertikalinę plot
mę. Tų dviejų prieštaringų plot
mių išryškintas kirtimasis, nepa
teisintinas jokia architektūrine 
logika, palieka nemalonų estetini 
Įspūdi.

Šito nepasisekusio kryžiaus pa
vyzdi, kuris matyti Anglijos lie
tuvių sodyboje, gal nevertėtų mi
nėti, jei jis nebūtų susilaukęs se
kimo ir populiarinimo tarptauti
niu mastu. Tai atliko lietuviai 
skautai tarptautinėje skautų 
džiamborėje Anglijoje. Jie prie 
savo palapinės pasistatė kryžių- 
rūpintojėlĮ, labai panašų Į pa
minklą, pastatytą Lietuvių sody
boje. Būtent, ir skautų jauni
mas, sekdamas vyresniaisiais, į 
kryžiaus sankryžą iškėlė Rūpin
tojėli koplytėlėje ir šitokį kūrini 
demonstravo kaip tautinio meno 
pavyzdi, nors jis ir prieštarauja 
lietuviškų kryžių tradicijai.

ietinių okupantų 
patikėtiniai Lietuvoje yra sunai
kinę Kryžių kalną Jurgaičių lau
kuose (netoli Šiaulių), Kalvarijas 
prie Vilniaus ir Kankinių kalno 
kryžius Vilniuje. Tačiau šitais 
antikrikščioniškais veiksmais jie 
nepajėgė sunaikinti lietuvių pri
sirišimo prie kryžiaus kaip pa
minklo, nes “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika” liudija, kad 
Lietuvos tikintieji žmonės prieš 
komunistų savivales dėl kryžių 
Įvairiai tebekovoja. Todėl visai 
natūralu, kad su lietuviais tėvy
nėje solidarizuoja jų tautiečiai 
toli nuo Lietuvos, viena ar kita 
proga pastatydami lietuvišką 
kryžių. Tuo būdu jie taip pat 
mintimis susitinka su ištremtais 
Į Sibirą lietuviais, kurie ant savo 
mirusiųjų kapų stengdavosi iš
kelti kryžių su lietuviškais orna
mentais.

Suprantama, kad, statydami 
religiškai tautini paminklą, lie

12

tuviai nori, kad jis būtų gražus 
ir prasmingas. Tačiau, to tauti
nio grožio besiekdami, jie kar
tais nueina iki kraštutinumų. Ši
to pasėkoje kartais atsiranda to
kių paminklų, kurie nebesideri
na su lietuviškų kryžių ir rūpin
tojėlių tradicija. Šitaip yra atsiti
kę ne vienoje vietoje per Lietu
vos nepriklausomybės sukakčių 
minėjimus 1928 ir 1938 metais. 
Tautinius kryžius statant, tada 
dažnai svarbiausias dėmesys bu
vo sutelktas i ornamentus, tartum c 7

jų deriniai sudarytų anų pamink
lų esmę. Todėl ne viename anų 
metų kūriny religiniai simboliai 
ir architektūrinė logika atsidūrė 
antroje vietoje, tartum lyg būtų 
užmiršta, kad kryžius ar koplytė
lė pirmiausia yra architektūrinis 
religinis paminklas.

Kaip ryškų anų metų deforma
cijos pavyzdi čia galima paminė
ti Kurkliu miestelio sukaktuvini c c
kryžių, kurio stiebas (kotas) bu
vo išmargintas gausiais ornamen
tais, neturinčiais loginio ryšio su 
architektūrine visuma, kai tuo
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Paminklinis kryžius Širvintuose Lie
tuvos nepriklausomybės dešimtme
čiui paminėti 1918-1928.

e Monumental cross in širvintai 
erected in 1928 to commemorate the 
tenth anniversary of Lithuania’s 
Independence.

nųjų kryžių fotografijų.
Išganytojui religinę pagarbą 

pareikšti viršum Nukryžiuotojo 
statulėlės, arba viršum krucifik
so lietuvių kryžiuose dažniausiai 
būna dvišlaitis medinis stogelis, 
arba jį atstojantis kitokios formos 
skardinis dangtelis. Tokie stoge
liai yra liekana mažos negilios 
koplytėlės-dėžutės, kurioje būda
vo Įstatomas krucifiksas, nes to
kia dėžutė Nukryžiuotojo medinę 
statulėlę geriau apsaugodavo nuo 
oro permainų negu pastogėlė iš 
vieno stogelio.

Tiesa, buvo pavyzdžių, kurie 
rodė statytojų mėginimą visą 
kryžiaus sankryžą apsupti koply
tėle su stogu. Rytų aukštaičiuo
se yra buvęs ne vienas pavyzdys, 
kuris liudija meisterių pastangas 
kryžiaus sankryžą Įkomponuoti 
Į koplytėlę, paslepiant jos stoge
lį, panaikinant koplytėlės šonus 
ir kampuose tepaliekant tik kolo
nėles. Bet ir šitokiose kompozici
jose sankryža su krucifiksu pasi
likdavo atvira, kad būtu matoma 
iš tolo. Kadangi svarbiausioji vie
ta kryžiuje yra sankryža su Išga
nytojo simboliu, tai aplink ją ir 
buvo telkiami ivairūs ornamentai c

Lietuvių Sodybos kryžius Londone, Anglijoje, ir prie 
jo tautinių šokių grupė. Foto V. Zdanavičius

® Group of national folk dancers at the Shrine of the 
Lithuanian Heme near London, England.

— spinduliuotos aureoles, gėlinės 
aureolės, girliandos, sauliniai ra
tilai, bažnytiniai įrankiai ir kita.

Tuo tarpu ornamentais išpuoštą 
sankryžą laikąs stiebas senuose 
kryžiuose būdavo visai neorna-

Tiesa, kad nuo seno lietuviams 
yra brangus Rūpintojėlis koply
tėlėje, tačiau jis niekada neturi 
atsidurti kryžiaus sankryžoje, kur 
vieta nukryžiuoto Išganytojo sta
tulėlei, nes XIX amžiaus lietuviai 
kurie tada išvystė bei ištobulino 
Įvairias kryžių ir koplytėlių for
mas, gerai suprato, kad pusnuo
gis, nuplaktas, erškėčiais vaini
kuotas, liūdintis Kristus (Rūpin
tojėlis) dar neišreiškia Išganyto
jo kančios pilnybės. Tą kančios 
pilnybę tesimbolizuoja tik Nu
kryžiuotasis. Todėl lietuviško 
kryžiaus svarbiausioje vietoje 
(sankryžoje) tebūdavo tik nedi
delė nukryžiuoto Išganytojo sta
tulėlė, arba nedidelis krucifiksas 
(kryželis su Nukryžiuotojo statu
lėle), arba pagrindinės trys Kal
varijos kalno figūros (nukryžiuo
tas Kristus tarp šv. Jono apašta
lo ir Dievo Motinos). Tik labai 
retais (išimtinais) atvejais lietu
viško kryžiaus sankryžoje nebūna 
Kalvarijos kalno pagrindinio sim
bolio, bet ten niekad nebūna Rū
pintojėlio, kaip liudija šimtai se

Kryžius Marijos N. P.asidejimo se
selių sodyboj, Putnam, Conn.

• Cross at the grounds of Im
maculate Conception Convent in 
Putnam, Conn.

Kiyžius Biorktono liet, seserų vie
nu lyno sodyboje.

® Cross at the Monaste y 
grounds of the Lithuanian nuns i i 
Brock’ton, Mass.

Kryžius prie Midland liet, bažny
čios, Kanadoje.
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Trijų kryžių paminklas prie šv. Kryžiaus bažnyčios Daytone (Ohio). 
Paminklas pastatytas prisiminimui tų, kurie kovojo ir mirė už laisvę ir 
tikėjimą Lietuvoje. (Pašventinimo iškilmės Įvyko 1965 m. liepos 25 dū

šių. kryžių sankryžose vietoj Nukryžiuotojo pridėta Rūpintojėlis ir net 
Marijos: Šiluvos, Aušros Vartų, Sopulingoji.

• A monument of Three Crosses alt the Holy Cross Church in Dayton, 
of dhe Holy Cros Church, Dayton, Ohio.

Vienas iš kryžių Daytono Trijų kryžių paminklo, čia vietoj Nukryžiuotojo 
matome Aušros Vartų Mariją.

® One of the Th.ee Crosses of Dayton, Ohio.

mentuotas, arba labai nežymiai 
papuoštas, kad nenustelbtų san
kryžos puošmenų. Prie kryžiaus 
stiebo (koto) dar birdavo galima 
užtikti prikomponuotą vieną ar
ba keturias koplytėles su šventų
jų statulėlėmis. Bet tokių kryžių 
Lietuvoje buvo nedaug — prof. 
Ignas Končius Žemaičiuose tera
do tik penkis.

Rūpintojėlio tradicinė vieta — 
ne kryžiuje, bet koplytėlėje. Ji 
gali būti prikalta prie gyvo me
džio, arba ant kolonos (stiebo). 
Rūpintojėlio statula taip pat gali 
būti patalpinta dvifasadinėje ir 
keturfasadinėje koplytėlėje. Šito
kios koplytlės taip pat dažnai tu
rėdavo pjaustytų onamentų, bet 
jie nebūdavo nei tokie stambūs, 
nei tokie gausūs, kad pridengtų 
arba nustelbtų šventųjų statulė
les, be kurių koplytėlės nebūtų 
turėjusios prasmės. Tie mediniai 
ornamentai tebuvo antriniai ar
ba papildomieji elementai, iš
pjaustyti koplytėlių pakraščiuose, 
bet ne stiebe, nes šis — tik ar
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chitektūrinė būtenybė, bet ne 
pagarbos objektas, kuris būtų 
vertas puošti.

Čia išdėstytas mintis būtų ga
lima šitaip suglausti:

1. pagal lietuviškų kryžių ir 
koplytėlių tradiciją Rūpintojėlis 
niekada nekeliamas i kryžiaus 
sankryžą, kur vieta Nukryžiuota
jam;

2. Rūpintojėlis tebūna stato
mas tik į koplytėles prie gyvų 
medžių ir ant kolonų (stiebų);

3. nei koplytėlių, nei kryžių 
stiebai nepuošiami pridedamo 
medžio ornamentais;

4. įvairiu formų ornamentai te-c c c

telkiami aplink kryžiaus sankry- 
žl, bet jie neturi pridengti arba 
nustelbti šventųjų simbolių.

Dr. J. Grinius,
Vokietija

Lietuviškas kryžius Buenos Aires mieste, Argentinoje.
Foto L. Kjantas
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LOS ANGELES
LITUANISTINEI
MOKYKLAI 25 METAI

Lietuviškojo švietimo institucijos 
sidabrinis jubiliejus yra reikšmingas 
įvykis, pro kurį negalima praeiti už
merktomis akimis. Praėjusiais me
tais ketvirtį šimtmečio sulaukė Los 
Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė 
šeštadieninė mokykla, kurios pra
džia reikia laikyti 1949-tų metų ru
denį, kada klebono kun. A. J. Ku
čingio pakviestos seselės pranciško
nės ir ką tik iš Europos atvykusi 
mokytoja Ona Razutienė, talkinin
kaujant parapijos vargonininkui A. 
Skriduliui ir kun. L. Jankui, pradėjo 
darbą.

Pradžia buvo sunki. Sąlygos pri
mityvios. Pamokos vyko garaže ir 
bažnyčios rūsyje. Teko vartoti at
sitiktinai tulrėtus ar įsigytus vado
vėlius. Pirmaisiais metais buvo tik 
25 mokiniai, iš kurių 6 buvo gimę 
Amerikoje, kiti — naujųjų ateivių 
vaikai. Mokiniai buvo paskirstyti į 
dvi grupes: pradedantieji ir jau pa
žengusieji. Vėliau, padidėjus moki
nių skaičiui, imta prisiderinti prie 
buvusios nepriklausomoje Lietuvo
je švietimo sistemos, padalinant 
skyriais.

Laikui bėgant, LB Švietimo tary
bai paruošus programas ir pagal jas

L. A. Lituanistinės mokyklos mokiniai aplanko Disneyland (1957 m.) ir 
dalyvauja programoje su tautiniais šokiais ir dainomis. Ved. O. Razutiene.

e Students of L. A. Lithuanistic School taking part in song and dance 
program at Disneyland famous children’s recreation spot.

ėmus leisti reikalingus vadovėlius ir 
pratimus, mokykloje darbas paleng
vėjo. Lengviau sprendėsi ir mo
kyklai patalpų klausimas. Pagaliau 
pastačius Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą, į jos erdvias patalpas su
sirinkęs šeštadieniais lietuvių jauni
mas turi geriausias sąlygas pasisem
ti žinių apie savo protėvių kraštą.

Mokykloje mokinių skaičius, ne-
Los Angeles šv. Kazimiero lit mokyklos mokiniai su gokyt. O. Razutiene 
po kalėdinės programos 1952 metais.

• Mrs. O. Razutiene, with her St Casimir’s Sunday school students, pic
tured after a Christmas program, 1952.



žiūrint kai kurių pesimistų spėlio
jimų, su tam tikrais svyravimais 
augo. Paskutiniu metu jų yra 140. 
Mokykloje veikia 10 skyrių, o pra
ėjusiais metais turėjo dar ir moky
tojų kursus, kuriuos baigė ir, išlai
kę egzaminus, pedagogo diplomus 
gavo 6 kursantai.

Mokykloje didelio dėmesio krei
piama į tautinius šokius ir dainavi
mą, nes manoma, kad tai suveda 
jaunimą Į glaudesni bendravimą, 
kuris palieka ir baigus mokyklą.

Mokyklos uždavinys nebūtų at
siektas, jei ji apsiribotu tik išmoky
ti lietuviškai skaityti, rašyti, supa
žindinti su protėvų krašto gamto
vaizdžiu ir praeitimi. Didžiojo pa
trioto bei valstybininko pirelato M. 
Krupavičiaus žodžiais, svarbiausia 
yra lietuviška dvasia. Tuo vadovau
jantis, mokyklos vadovybė stengėsi 
atžymėti visus svarbesnius mūsų 
tautai įvykius, į iškilmių programas 
įtraukiant pagal pajėgumą ir suge
bėjimus pačius mokinius.

Turint mintyje mokinio pomo- 
kyklinį laikotarpį ir kartu mokyk
los (reprezentaciją, jau iš pat pra
džių dėmesys atkreiptas į sceninius 
pasirodymus. Tokie pasirodymai 
buvo organizuojami bei režisuoja
mi daugiausia mokytojos O. Razu- 
tienės, vėliau talkininkaujant mok. 
Danguolei Razutytei. Tačiau kar
tais vaidinimams-vakarams paruoš
ti yra talkininkavę ir daug darbo 
įdėję teatrinio meno žmonės: Gas
paras Velička, Juozas Kaributas ir 
kt. Los Angeles mieste ar apylinkė
se gyvenantieji kai kurie rašytojai 
yra davę scenos veikalų, kurie buvo 
sėkmingai įvairiomis progomis mo
kyklos scenoje pastatyti. Iš tokių 
minėtini: Jurgis Gliaudą, Juozas 
Švaistas, Alė Rūta, Bale Vaivorytė 
(P. Orintaitė-Janutienė).

Kreipiamas dėmesys ir į moki
nių kūrybinio pajėgumo ugdymą, 
skiriant jiems parašyti nustatytomis 
temomis ar laisvai pasirinktinai ra
šinėlius, kurie talpinami mokyklos 
laikraštėly, dienraščio “Draugo” 
priede “Tėvynės žvaigždutė”, o pas
kutiniuoju metu rašytojos Alės Rū
tos suorganizuoto literatūros būre
lio leidžiamame laikraštėly “Spin
dulys”.

Labiau sudominti mokinius lie
tuvių kalba ir paskatinti juos ge
riau mokytis, 1959 metais įvestos 
dailaus skaitymo ir deklamavimo 
varžybos, pakviečiant vertintojais 
pasižymėjusius visuomenės darbuo
tojus, kultūrininkus, pedagogus. 
Vertinimo komisijose yra buvę: 
prof. Mykolas Biržiška, Jurgis 
Gliaudą, Bern. Brazdžionis, Alė 
Rūta, D. Mitkienė, A. Brazdžionie
nė ir kt. Varžybas laimėjusieji ap
dovanojami knygomis.

Mokyklų vedėjais yra buvę: Juo
zas Kojelis, V. Tamulaitis, K. Ba
rauskas, kun. R. Kasponis (pastarie
ji trys jau mirę), seselės Augustina 
ir Ancila, L Medziukas (11 metų), 
ir V. Pažiūra (6 metus). Mokyklo
je nuo pat pradžios iki šių dienų 
yra išdirbusi O. Razutienė (25 me
tus) ir A. BalsienėŠešt.  (20 
mokyklosmetų). vadovybė visad 
stengėsi mokslo metų užbaigimo 
dieną iškilmingai atžymėti. Savo 
atsilankymu didesnio orumo iškil
mėms priduodavo: prof. Mykolas 
Biržiška, Vasario 16 d. Akto signa
taras; Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Julius Bielskis, prelatas J. Kučin
gis, parapijos klebonas, mokyklos 
donatorius (Mokykla naudojasi jo 
parapinės mokyklos patalpomis). 
Ypatingai buvo stengiamasi gražiai 
atžymėti mokyklinio darbo sukak
tis Įspūdingai buvo atžymėtos: de-

Los Angeles Lituanistinės mokyklos g aduantai ir mokytojai (1964 m.). 
I eil.: N. Grakauskienė, A. Balsienė, O. Razutienė, kun. J. 
Kučingis, I. Medziukas, vedėjas; Čiurlionienė, J. Motiejūnas; II eil.: D. 
Kojelytė, B. Pakalniškytė, D. Barauskaitė, V Reklaitytė, R. Pažemėnaitė, 
A. Arbas, R. Čiurlionis ir V. Safrončikas. Foto L. Kantas

® Los Angeles Lithuanistic School graduates of the 1954 class with 
their teachers.

Iš L A. Lituanist.nės mokyklos mokslo metų baigimo. — Iš kairės: moky
tojai ir svečiai — D. Razutytė, O. Gustienė, A. Balsienė O< Razutienė, 
ved 1. Medziukas, kalba Bern. Brazdžionis, LB Tarybos nays, A. Rauli- 
naitienė, E. Dambrauskaitė A. Puškorienė.

Dr. A. Razma', Lietuvių Fondo pirmininkui, 1974 metais lankantis 
Los Angeles mieste (vid.). Ignas Medziukas, lit. mokyklų inspektorius, 
ir V. Pažiūra, šv. Kazimiero šešt. lit. mokyklos vedėjas, padėkojo už L 
Fondo paramą lituanistiniam švietimui.

® Dr. A. Razma, Chairman cf the Lith. Foundation, between Lith. Edu
cational leaders of Los Angeles du ing his visit here in 1974.

G Teachers cf the L. A. Lltliuanistic School with guests attending the 
graduation ceremonies of this year’s class.

16

šimties, penkiolikos, dvidešimties ir 
25-rių metų sukaktys. Šiai sukakčiai 
paminėti buvo išleista mokyklinio 
darbo istorinė, gausiai iliustruota 
apžvalga-brošiūra.

Per pirmąjį šimtmečio ketvirtį Šv. 
Kazimiero lit. šešt. mokykloj mo
kėsi ar ją baigė šimtai lietuvių kil
mės jaunuolių. Daugumą jų matom 
viena ar kita forma įsijungus į lie
tuvių kultūrinį ar bendruomenės gy
venimą. Tai rodo, kad mokykla sa 
vo paskirtį atlieka. Tai buvo atsiek
ta darniu bendradarbiavimu bei su
tartinu darbu mokytojų ir mokinių 
tėvų. Didžiai reikšminga yra Šv. 
Kazimiero parapijos klebono preL 

J. A. Kučingio pagalba, kuris yra 
mokyklos globėjas ir šiai mokyklai 
sudaro geriausias darbo sąlygas. Pa
brėžtinas nuopelnas tų mokinių tė
vų, kurie, nors ir toli gyvendami, 
šeštadieniais turėjo ryžto savo vai
kus vežioti į lietuvišką mokyklą, 
kad jie nenutoltų nuo savo kilmės 
kamieno.

Lituanistineii mokyklai, įžengusiai 
į antrąjį šimtmečio ketvirtį, linkėti
na tautinio apaštalavimo dirvoje 
sėkmės, o mūsų pareiga ją rem
ti, nes lietuviška mokykla, Lietuvių 
Chartos mintimi, yra tautos dvasios 
židinys.

Ignas Medziukas
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(Faces & Places)

New Britain šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos choras.

l-moj eilėj iš k.: Juozas Raškys, 
Bi utė Butrimienė, Dorotėja Vii- 
činskienė, Geraldine Ganzer, Albina 
Leiberienė, Genė Gudienė, Elzbieta 
Liudiuvinė, vargonininkė, Ona Kel
ly. Jonas Matulis; l'-oj eilėj, iš k.: 
Robertas Kelly, choro vedėjas, Vy
tas Stašaitis, Juozas Liudžius, Vin
cas Vilčinskas, Jonas Volungevičius, 
Algis Dūda, Ričardas Plucas, Juo
zas Leiberis, Kazys Zavickas.

® The St. Andrews parochial 
chorus of Lithuanians in New Bri
tain, Conn.

Baltimores Lietuvių vyrų choras, 
po savo 5 metų sukaktks koncerto

Choras minėjo savo 5 metų su- 
Lietuvių svetainės didž salėj.

Choras dalyvauja vietos liet, pa- 
rengimil.se ir gieda Šv. Alfonso 
bažnyčioje. Yra koncertavęs Eliza- 
bethe, Philadelphijoje ir Washing
tone.

Vidury (su gėlėm) Lilė Baker 
Bakerskienė, ir programos pranešė- 
jaRamunė Buivytė.

Choro pirmininkas yra kun. A. 
Dranginis

® Baltimore Lithuanian male 
chorus commemorate its 5th anni
versary with concert.

Buenos Aires, Argentina — Š. m. 
kovo 16 d Įvyko 9-to ir 10-to gyve
namo butų atidarymas-pašventini- 
mas. Nuotraukoje matyti L. S. židi
nio valdyba ir kūmai bei kūmos. 
Iš kairės: J. Mičiudas, sekr.; kū
mai: A. Musketas ir Veronika Kri- 
vickienė. Kun. Jz. Petraitis atliko 
šventinimo apeigas. Kūmai Kazi
miera, Jurgis Mažeikai; vicep. J. 
čikštas, V. Grigaitis, pirm.;J. šiu- 
šis, ižd.; J. Pavilionis, parėmęs ne
maža suma-auka ir apsigyvenęs ži
dinyje. Foto A. Kirstukas

©The opening of additional quar- 
ers of a Home for Aged People is 
celebrated in Buenos Aires.
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IŠ LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMO
From the Lithuanists Convention in Cleveland, 1975.

Foto nuotraukos V. Bacevičiaus

Lituanistikos Instituto suvažiavimas vyko gegužės 16-18 dienomis.

Moksliniuose posėdžiuose buvo skaitomos istrijos, literatūros, tautoty

ros bei kraštotyros ir sociologijos, psichologijos ir menotyros paskaitos.

Architektas Jonas Medokas skaito paskaitą “Lietuvių architektūros pro
blemos Amerikoje”.

® Architect J. Mulokas lecturing in ’’Problems of Lithuanian Architec
ture in America”. Lituanistikos Instituto suvažiavimo Clevelande prezidiumas. Iš kairės: 

LB Ohio apygardos pirm. K. žiedonis, M. Lenkauskienė, dr. J. Puzinas, 
dr. Jurgis Gimbutas, ir dr. R- Šilbajoris.

e Panel Board members of the Lithuanists Convention in Cleveland.

Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos 25 metų sukaktuvinis seimas 
Įvyko Clevelande. Ramada motelis iškabino didžiulę sveikinimo lentą.

Dalis Lituanistikos Instituto suvažiavimo dalyvių (klauso paskaitos).

• Partial view of the participants of the Cleveland Convention of 
Lithuanists.

9 The 25th Anniversary Congress of the American Lith. National As
sociation is greeted by Ramada Inns.

Iš kairės: V. Gedgaudas, “Dirvos” redaktorius; dr. A. Butkus; ALTS 
pirm Emilija čekienė; vicepirm. J. Sirusas.

© V. Gedgaudas (1.) , editor of Dirva, A. Butkus, chairperson of the 
Am. Lith.National Association Emilia čekienė and ALTS vicepresident 
J. Sirusas.

Iš Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos suvažiavimo Clevelande. — Čia 
suvažiavimo atstovai, atvykę į Knolwood kapines ir mauzoliejuje padėję 
vainikus; prie buv. prezidento A. Smetonos kapo.

• Delegate to the ALTS Convention in Cleveland visited the Knollwood 
Cemetary to honor Lithuania’s late President A. Smetona.
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Senator Jesse Helms (R. of Ca o- 
line) among the executives of the 
Joint Baltic American Committee: 
(right to left) senator, chairman 
Maido Kari (Estonia), Rev. Dr. 
Tomas žiūraitis (Lithuania), Gu- 
nars Meierovics (Latvia) and Com
mittee’s director E. Šumanas.

® Senatorius Jesse Helms su 
Jungtinio Baltų komiteto nariais.

TWO COUNTRIES UNITING WITH PRAYERS

The late Primate and national 
hero of Hungary, the country’s 
martyr Joseph Cardinal Mindszen- 
ty who died in Vienna on the 6th 
of May, at the age of 83, has con
ferred during his past few months 
of life invaluable legacies to his 
Lithuanian brothers in Christ.

We reprint here (on next page) 
a letter of His Eminence to the 
Lithuanians, dated as recently as 
February 22nd of this year. And 
separately an interview held with 
the Cardinal during his visit to Ve
nezuela in April where he met 
with Lithuanian youth representa
tives on the 16th of that month.

Further to these and to our short 
notice in the previous issue of 
“Lithuanian Days” we offer a con
densed account of Jūrate Statkutė 
de Rosales report (“Dirva”, Cleve
land, May 16th) on the circum
stances of the Cardinal’s sojourn 
with the Lithuanians of Venezuela 
at large:

... We still can hardly believe 
that the Cardinal is no more alive. 
Just three weeks ago he was with 
us, Lithuanians, in person, the Pri
mate of Hungary, who had been a 
prisoner and was a martyr, yet was 
most of all a human being who had 
defied the great political powers of 
our country and bowed not his 
head otherwise than for the sake of 
what he believed right.

The Cardinal’s visit to Venezuela 
was organized by his own Catholic 
countrymen living in this Latin A- 
merican state. The visitation could 
last only ten days. It was surpri
sing to note the Cardinal’s stamina, 
his physical alertness however. And 
especially the wisdom of every 
word he spoke, the warmth of his 
demeanor.

His Eminence toured several ci
ties, whereever his own Hungarian 
countrymen were to be found. He 
celebrated eight High Mass at dif
ferent cathedrals and chulrches. And 
even attended a religious-celebration 
of the Protestants. Then there were 
many feasts that he had to par
ticipate at; and many receptions of 
political and church dignitaries to 
hold, including that of Venezuela's 
former Plresident; also calls to 
make, including those to President 
Carlos Andres Uerez and Cardinal 
Quintero. He held two press con
ferences.

Cardinal Mindszenty made one 
single exception of spending an 
evening with others than his coun
trymen. “Why the Lithuanians?” 
he was asked by Hungarian jour
nalists.

“The Lithuanian people are a 
nation of fighters for genuine free
dom.”

The Lithuanian reception was 
held at a private mansion set aside 

for the purpose by its holder Dr. 
Vytautas Dambrava, who is cultur
al attache of the USA mission in 
Venezuela. Lithuanian youth, in 
national costumes mostly, lined the 
pathways of the girounds to this 
mansion as His Eminence arrived. 
Of the 120 Lithuanian guests pre
sent there were representatives from 
even the distant communities of 
the land — who had arrived on 
short notice.

The reception was ccirdial, inti
mate. Salutations and talks were fol
lowed by a ceremonious supper. 
Then His Eminence spoke at length 
from a note he had prepared him- 
helf. Translation was performed 
by Mrs. Eva Nelsas who with her 
husband Mr. Vilius Nelsas (both 
Lithuanian Scouthood leaders) had 
extended to Cardinal Mindszenty 
the invitation of the Lithuanians.

The Cardinal dwelt in detail on 
Lithuania's situation, offered to 
those present his benediction.

“My Mass tomorrow I shall say 
in dedication to your country.”

On behalf of all the Lithuanians 
the members of the Central Board 
of the.'r Communities in Venezu
ela had a symbolic plaque prepared 
which was presented to the Cardi
nal with an inscription in their 
language: “Mother of the Siberian 
Martyrs Keep Under Your Protec
tion Lithuania — Maria's Land and 
the Cardinal of Hungary — the

Continued on next page
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Continued from page 19

Martyr Joseph Mindszenty”.
... We noticed that the Cardinal 

was deeply impressed and accepted 
with emotion this symbolic image 
of Maria. He likened the Madonna 
of the Siberian Martyrs to a pearl. 
As a pearl that slowly and in the 
concealment of depths and away 
from anybody’s gaze is reaching its 
beauty, which is being caused by a 
wound of the oyster, so is this 
symbolic Madonna pearl gathering 
its value and worthiness, through 
its protacted sufferings and solitude.

A PRESS CONFERENCE

Surrounded by the colorfully cos
tumed Lithuanian youngsters Car
dinal Mindszenty held the fol
lowing press conference. The ques
tions His Eminence was asked were 
few but significant, vital.

FIRST QUESTION

Romas Klova: — What must we 
do in order to contribute meaning
fully to our common struggle, 
YoOr Eminence?

CARDINAL MINDSZENTY:—- 
First of all, preserve your national 
language in your own families. 
With the language preserved cor
responding sentiments remain sta
bile and friendships are struck up 
amongst those who believe in the 
usage of their own mutual language. 
That usage then develops a mutual 
state of mind, it strengthens the 
ties of community and preserves 
traditions.

SECOND QUESTION

Antanas Baronas: — In our 
struggle for national and religious 
freedom we are not receiving the 
aid needed from the Vatican. What 
aire we to do in this instance, Your 
Eminence? (The murmur that arose 
among the clergy escorting the 
cardinal subsided as his clear-cut 
answer was spoken out).

CARDINAL MINDSZENTY:—
The Church is one and indivi

sible. Those who have not expe
rienced communism are of a dif
ferent mind from members of na
tions who were subjected to its 
overtake, who have lived under 
communist oppression and have 
borne its sufferings. Nevertheless, 
there are two things that we may 
not forget even for a moment: we 
must stay faithful to the Church, 
we must follow its dogmas and 
teachings.

We are more capable of under
standing the situation of the cap-

Vienna, 75 02 22

Dear Lithuanians,

I have heard of the consecration of Lithuania and all Lithu
anians living throughout the world to the Immaculate Heart of Mary 
on May 13, 1952 a date observed yearly since then as a day of prayer 
and penance for the liberation of Lithuania and World Peace. Those 
responsible for this noble gesture have asked me to give a word of 
encouragement to the Lithuanian people. I am Happy to do this.

You are one of the oldest nations on European soil and firmly 
rooted in the Faith and in the Church of Christ. Together with my 
own people, you have lived through glorious time and — more im
portant — through times of persecution and suffering. Your nation 
now faces probably the hardest ordeal of its histc-ry. Do not lose 
heart. Injustice, wrong and crime will never be transformed into 
jusitce, right and blessing merely by the fact that a long interval 
has elapsed. Have confidence, pray and renew yourselves spiritually 
and your country and your nation will be restored to freedom and 
dignity. Do not hate; the more and better we pray for our perse
cutors, the sooner will their hearts be converted to what we pray for. 
In my own heart I have always cherished a special feeling of love 
for your small but valiant and generous nation.

With my cordial blessing and prayers

Joseph CARDINAL MINDSZENTY

tive nations, than Rome is, which 
has only information to rely upon 
and that not always genuinely au
thentic. Still our faithfulness re
mains unshatterable and from the 
depths of our hearts and souls we 
shall be inspired to keep up our 
struggle that our Religion and our 
Nation become one and the same.

I must add that since Marxism 
-communism does not recognize 
God it will never thus be able to 
identify itself with either truth or 
ourselves. A half a century’s ex
perience has shown that it is in
capable of honoring its promises. 
Whether the promises be private, 
great or small, or internationally 
undertaken treaties — the follow
ers of Marxism-communism have 
never cared to keep them. History 
attests to this not only do I.

THIRD QUESTION

Lila Kazimieras: — The future 
is in God’s hands and we believe 
that the day approaches when Lith
uania will be free. What are we 
then to do: will it be our moral 
obligation to return to the land of 
our fathers or shall we be to remain 
in the country of our own birth and 
serve this one?

CARDINAL MINDSZENTY:— 
Perhaps it is unnecessary to re
mind you of the 4th Command
ment: “Honor thy father and thy 
mother”. It is your obligation to 
uphold the traditions of your pa
rents, to preserve the heritage of 
your nation’s past and to adhere 

to those of its traditions that you 
have relied on as well.

Of course you must be grateful 
and show this gratefulness to the 
country which has given you re
fuge. Thus you should live with 
the traditions of your own, yet not 
forgeting to be thanful to the 
country which has enabled you to 
become its children. And it is of 
great importance never to forget 
that in all corners of the world 
there are lurking, openly or in dis
guise, the threats of the leftists, nay 
of communism itself. When unab
le to appear openly communism 
acts under disguise of a different 
form — thus beware not to be
come its victims and abide always 
with the truth.

FOURTH QUESTION

Aras Mažeika: — In exile the 
youth of the several captive nations 
is striving to carry on the struggle 
for the freedom of its own nation, 
thus the youth of each particular 
nation is struggling individually and 
not coordinating its activities with 
the activities of any other giroup. 
The aim of all is the same yet every 
one is on a way of his own. What 
are we to do, Your Eminence, in 
order to unite the individual acti
vities of all youth groups of the 
individual captive nations into one 
single action?

CARDINAL MINDSZENTY:—
First of all you must well clear 

up among yourselves what are the

Continued on page 21

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai yra 

lietuviai, bet kiekviename skyriuje 
galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:

7%%—6 metų su $1,000, minimum 
71/2 % — 4 metų su $1,000, minimum 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum 
61/2% — 1 metų su $1,000, minimum 
Savings insrd. to $40,000 by FsLIC

Vėliavos duodamos nemokamai. 
Pradėjus naujų taupymo suskaitą, 
gausite vieną amerikietišką ir ant
rą pagal savo pasirinkimą su stovu.

Kitos dovanos duodamos sąskai- 
ton įdėjus atitinkamą sumą.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court
Cicero, Illinois 60650

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 

sekretorius
Tel.: (312) 656-6330 Ir 242-4395

LADIES AND GENTLEMEN

Remarkable Discovery
Hair formula JIB is Pat
ented in Switzerland and 
Registered in U.S.A and 
Canada, Europa, Germany, 
Austria. It cures Dandruff, 
Falling Hair, Itching scalp, 
enlng Hair, Root growth, 
Splitting ends, Strength- 
and restoring NATURAL 
HAIR COLOR.

Using JIB you will never be bald 
or grey. 100^ Guaranteed.

Listed in Druggist Red-Blue Book. 
JIB Medicine Liquid 8 oz. A 16 
week supply $6.00. Money Order, 
I’. P„ Send today —

J I B LABORATORIES
1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 

60650

? eeeeer eeeeer r < -eeeeeeeee
CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N
High Dividend Rates 

Accounts

Insured to $40,000 by FSLIC

47th & Rockwell St., CHICAGO, 
Illinois 60632
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Vitas Gerulaitis. Foto V. Maželis

Achievements and Promise of
VITAS GERULAITIS

The National Indoor Singles 
Championship of this year was 
held in Salisbury, Maryland, which 
has become known as tthe capital 
of American indoor tennis.

The opponents meeting as final
ists on a bright Sunday, February 
16th, were the world-known, young 
leading superstar of tennis, Jimmy 
Connors, and surprisingly, the 
younger still and relatively little 
known, Vitas Gerulaitis, of Lithu
anian parentage, undelr twenty 
years of age.

When interviewed, Vitas — for 
nobody could pronounce his com
plicated family name — appeared 
modest, just pleased to be able to 
play Connors, whom he admired, 
as he confided. Yet the interviewers 
knew more: that Vitas was on a 
severe tennis schedule of late and 
must have been ratheir exhausted, 
with a flu he contracted during 
the hard fought victories of the 
last few days as he was (reaching up 
into the finals. Britain’s Roger Tay
lor was defeated in Friday’s quar
ter-finals in straight sets; the very 
champion who just some years ago 
had achieved victory in Warsaw 
winning the world’s longest fought 
singles match that has now become 
tennis history.

Saturday Vitas won against the 
world’s number one player of both 
previous years’, against Hie Nas- 
tasie, the Roumanian.

Under the circumstances and as 
expected Vitas Gerulaitis did not 
win the champion’s title in Salis
bury, it went to Jimmy Connor. 
Yet he did win much indeed:

The admiration and standing 
ovations of the attending audience. 
Especially after his incredible start, 
when he began breaking Connors’ 
service games and took the first set 
7:5, then kept the lead to 5:3 in 
the second set before slowing down, 
apparently ill. Still the match went 
on the full 5 sets length.

“He caught the fancy of the 
people...” remarked Maryland’s 
governor presenting Vitas his share 
of prizes as runner-up champion. 
Both these fellows, he added, had 
so much talent that America could 
be croud of their achievements and 
promise.

To which Jimmy Connors was 
able to add: “Since I last played 
Vitas he has made the greatest 
progress in the tennis world... I 
do think that with him we could 
bring back the Davis Cup to USA” 
— this with reference to criticisms 
of Connors own lack of patriotism, 
not playing for the Davis Cup as 
yet.

Vitas’ parents had come lirom 
New York to witness this match 
and to carry on a tradition that had 
made them celebrities in pre-war 
Kaunas of Independent Lithuania.

By this time Vitas had come 
to make a public statement of 
thanks to his parents. The at
tending communications media 
people then made a decision that it 
is also time to learn and pronounce 
correctly the name of Gerulai
tis, no matter how complicated 
it was.

A. Milukas

LONG AWAITED RESPONSES

The persecution of Roman Cath
olics of Lithuania was condemned 
by Archbishop Joseph Bernairdin, 
President of the U.S. National Con
ference of Catholic Bishops. This 
was the first such statement by the 
Church leader. Following is an ex
cerpt from a talk by Archbishop 
Bernardin to the University of Cin
cinnati Faculty Council on Jewish 
Affairs, February 26, 1975:

”... Like yourselves, I am aware 
of the severe persecution and har
assment to which Russian Jews are 
subjected. This is a violation of 
human rights which has a very 
special character and cannot be 
ignored by silence... On several 
occasions I personally have joined 
with Jews and other Christians in 
statements deploring this situation. 
It is only because of the pressure 
of world opinion that the condition 
of Soviet Jews has been eased from 
time to time.

”In this connection I suggest — 
as has been done on occasion — 
that the protest be broadened to 
include all people whose human 
rights are being violated not only 
in Russia but elsewhere. I am 
thinking, for example, of the people 
of Lithuania, who have suffered 
greatly because of their religious 
convictions since their annexation 
to Russia in the 1940’s. There are 
also other groups in Russia and 
many many other parts of the 
world as well whose human rights 
have been violated for religious 
and political reasons.

We must remember all your 
brothers and sisters who need our 
help, regardless of the reason why. 
Those of us who enjoy freedom 
must speak with one voice in con
demnation of all persecution and 
oppression. Let it not be said that 
one segment of the human family 
suffered while another segment idly 
by, doing or saying nothing...” (E.)

Somewhat later and elsewhere in 
Munich. Germany, on April 16 to 
18th a symposium of over 30 reli
gious leaders and scientists was held 
which dealt with the problem of 
“Religion in the Soviet Union and 
countries administered by it in 
1975”.

Noted Russians evicted from their 
country have attended the sympo
sium too: the the historian Lavitin- 
Krasnov. professor Aleksandr Piati- 
gorski of the University of Mos
cow, the Russian Archbishop Sha- 
kovski. Also present were the head 
of London’s Center fotr Religious 
and Communist Studies”, and a 
Lithuanian delegate from Rome. 
Rev. Dr. J. Vaišnora, who made 
a report on the present state of 

religion in his country.
The participants of the Sympo

sium had the opportunity to 
acknowledge the importance that 
the publication of the “Chronicle 
of the Lithuanian Catholic Church” 
is having as a testimonial of the 
struggle of the Catholics against 
government-propagated atheism.

Books of Interest
VYTAUTAS THE GREAT, Grand 
Duke of Lithuania, by Dr. Joseph 
B. Končius. History of Lithuania 
from King Mindaugas (1252) to 
to the end of the reign of Vytautas 
the Great (1490). 214 pages and a 
map. Price: $3.00

Hard cover $4.00
THE GREEN OAK. Selected Lith
uanian poetry. Edited by Algirdas 
Landsbergis and Clark Mills. Pub
lished by Voyages Press, 1962. 118 
pages. Price: $5.00

LITHUANIA 700 YEARS. By Al
bertas Gerutis. Includes l)The 
Origins of the Lithuanian Nation, 
by J. Puzinas; 2)Lithuania to World 
War I, by J. Jakštas; 3)Independent 
Lithuania, by A. Gerutis; 4) Lithu
ania’s Resistance, 1940-52, by A. 
Budreckis; 5) Liberation attempt 
firom abroad, A. Budreckis; 6) The 
prospects of Lithuanian Liberation, 
by S. Lozoraitis. 475 p.p. 1969.

Price: $12.00 
Available at

“Lithuanian Days” Publishers

FOURTH QUESTION

Continued from page 20 
ideological basics that you stand for 
and which are the aims you arc 
out to achieve. When yon have 
concluded this contact a youth 
group of another captive nation 
and create a mutual committee be
ing careful to check that your basic 
ideologies and your aims are iden
tical. After which you can discover 
a third group and proceed simila- 
rily — and then carry on and on 
until you shall find that your mu
tual assistance, your ideas and aims 
are extending to and comprised by 
considerable, numerous groups of 
people. I must add here a niece of 
most important advice:

In the process of getting organ
ized never forget to appeal to your 
elders, the so called “men of age”. 
Remember that they have conside
rably more experience, whereas 
you, in your physical alertness and 
fervor, may at moments fail to con
tain yourselves within the limits of 
measure and reason.
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Lithuania in Philately (9)
By A. Bernotas

RIVER VENTA

The Venta River flows from 
northern Lithuania through the 
Latvian province of Kurzeme (Kuir- 
land or Courland) into the Baltic 
Sea. It is the third longest river 
passing through the country. Ven
ta, in its entire length is 347 kilo
meters (115 miles); 164 km (101 
miles) are in Lithuania, and 183 
km (114 miles) in Latvia. It starts 
in the southwestern corner of the 
county of Šiauliai, near the town 
of Kolainiai, from a small lake 
Ventys. After leaving the lake, Ven
ta winds itself alongside a hilly 
countryside in north-western direc
tion, passes by the town of Užven
tis, and reaches the massive forest 
of Šaukėnai, where it receives water 
from numeirous small lakes and 
streams and energes into fields at 
Kuršėnai. It passes the railroad line 
of Šiauliai-Telšiai-Kretinga here. 
Nearby is the railroad station and 
sugarmills of Pavenčiai, built by 
Lithuanian government in 1935.

Venta is quite scenic now, as it 
runs alongside the Šiauliai - Mažei
kiai line, passing the Lithuanian 
towns of Kuršėnai, Papilė, Viekš
niai, Tirkšliai and entering the 
county of Mažeikiai. Having pass
ed the town of Mažeikiai, Venta 
now flows north-westerward cros
sing once again another railroad 
line, which runs along the Baltic 
coast from Kretinga into Latvia at 
the railroad station Venta. Leaving 
behind the small town of Leckava, 
Venta enters into Latvian territory 
near the village of Griežė. At this 
spot Venta is joined from the 
right side by its tributary Vadaks
tis, which along its course is 
marking the boundary of Lithuania 
and Latvia.

Having entered Latvian territory 
as a waterrich river, Venta flows 
by the Latvian towns of Nigrande, 
Skrunda and others. At the town 
of Kuldiga, Venta waters form the 
Rumba-Falls, as they descend to 
a depth of about 4 meters down.

Venta enters the Baltic Sea be
low the beautiful Latvian resort and 
seaport of Ventspils, a town of 
about 20,000 inhabitants. In its 
delta Venta has 13 permanent is
lands. Flowing through Lithuania 
Venta gathers the waters of about 
100 tributaries and branches; then 
in Latvia from about 145 larger 
or smaller brooks and rivers. The 
largest Lithuanian tributaries are: 
Ringuva, Virvytė and Vadakstis; 
whereas in Latvia — Leitiša, Zania, 
Ciecere and Abava. Venta at Kur
šėnai is about 50 meters wide, at 

Mažeikiai — about 100 meters, 
and in Latvian territory at some 
points its width reaches 200 m. 
In upper course Venta is from 1 to 
2 meters deep, whereas downstream 
it has a depth of 5 to 10 meters.

From about the 1st December to 
the 1st of April Venta is frozen. 
Though at the mouth itself it is 
always ice-free. Venta is navigable 
river upwards as far as the Rumba- 
Falls.

One of the most remarkable fea
tures of the Venta river basin is 
its historic Venta-Dubysa canal, 
connecting both rivers in the 19th 
century but now no more in use. 
An idea to connect the Vysla basin 
rivers with the Nemunas waters, 
and bypassing the lower part of 
the Nemunas river over which Kai
ser Germany had control, emerged 
in 19th century Tsarist Russia, 
which at at those times had oc
cupied the entire Polish, Lithuanian 
and Latvian tertritories. From Ne
munas and its tributary Dubysa, 
then by a canal to the Venta basin 
the Baltic Sea would be reached, 
too.

At first, in 1818, the Russians 
built the Augustavas-canal (near 
the famous Forest of Bialowiež), 
connecting the Vysla river with the 
Nemunas river through their res
pective tributaries, the Bug and Juo
doji Ančia. Then, in 1822 the Rus
sian government appointed an army 
engineer, Aleksėj I. Rokossovskij, 
to investigate the possibility of 
connectioning the Dubysa river (Ne
munas’ tributary) with the river of 
Venta by a canal. Engineer Rokos
sovskij surveyed this project on the 
spot, drew up plans and an esti
mated budget in the sum of 
11, 979, 658 rubles. According to 
these plans the canal should begin 
at river Venta near the village of 
Tolučiai, run alongside a swampy 
valley of Kurtuvėnai and reach Du
bysa river near the town of Bubiai, 
a distance of some 15 kilometers 
(10 miles).

The Russian government accept
ed these plans and assigned the 
requested funds. In 1824 some 
18,000 Russian soldiers were sent 
to this area to begin the digging. 
According to the plans, the Dubysa 
river was to have 17 locks built, 
and the Venta river — 10 locks 
and dams. Also a secondary canal 
was to be built in order to bypass 
the Rumba-Falls.

Initially the project went along 

Venta, 1928.

The Rumba -Falls 
on Venta river near 
Kuldiga, Latvia.

The beautiful River

well. In 1829 besides the soldiers, 
3000 civilian workers were hired. 
Its completion was scheduled for 
1832, and engineer Rokossovskij 
was promoted to the rank of gener- 
gainst the Russian occupationists 
However, in 1830, the uprising a- 
gainst the Russian occupationist 
began. The digging was disconti
nued and engineers and soldiers left 
the site. Rebels destroyed bridges 
and dams, and neighboring villagers 
looted warehouses of tools and ma
terials.

After the uprising was put down, 
Gen. Rokossovskij resumed working 
fcr the canal. He had to draw up 
a new budget, which now rose to 
a sum of 32,654,707 rubles. Work 
on the project was to begin anew 
in 1840 and be completed in nine 
years. Fcr this resumed work he 
now needed about 100 to 270 thou
sand men. The Russian govern
ment’s approval of the project was 
dragging for a long time. Mean
while, the Prussian political scene 
had changes, the drastic high tolls 
for river transit had been lowered, 
and in 1839 the Russian govern
ment announced the abandonment 
of the whole canal-project. The 
remainders of the material and in
stallations were sold at auctions, 
and some expenses, to the amount 
of one million rubles, were written 
off as a loss “due to the uprising”. 
On the czar’s orders the already 
cut granite blocks, which had to 
be used for the building of dams 
and locks, were given to construct 
some Russian orthodox churches in 
the country, and the rest of them 
were transported to Kaunas, where 
in 1853 a pier was masoned along
side the Nemunas river, toward the 
old-town part of the city where Ne
ris, Lithuania’s second big river 
flows in.

Despite all last-century distur
bances the canal-idea was not 
buried completely. In 1901-02 
Russian engineers, this time helped 
by some Lithuanian students, sur
veyed the waterways of the rivers 
Venta and Dubysa once again. The 
uprising of 1905 cancelled this pro
ject, too.

In Independent Lithuanian time 
the canal was mostly considered as 
useless Though Lithuanian gentry 
of the regions were trying to revive 
the canal idea in 1935 as Samogitia 
was being developed with the build
ing of freeways, railroads and in-

LITHUANIANS IN 1

® Prof. Dr. Justinas Pikūnas, an 
active leader in the public life of 
Lithuanians of Detroit, is also asso
ciated with the University of De
troit and has now been nominated 
Chairman of the Psychology De
partment of this institution.

His association with the Univer
sity dates from 1951, as instructor 
of psychology. In 1961 he was 
professor. Since 1970 Professor Pi
kūnas has taken over the duties 
of program director and head of 
the children’s psychodiagnostic cen
ter.

Prof. Dr. J. Pikūnas is an alum
nus of the University of Vytautas 
the Great of Kaunas. He made his 
doctoral degree in Munich and then 
continued studies in Paris. He still 
finds time to conduct works of 
scientific research and studies even 
now.

© Prize-winners of a entertain
ment-song composelrs contest, spon
sored by the Lithuanian Physicians 
Society of Illinois were:

Giedra Gudauskas — $300 for 
a song “Life is a Temptation”, ly
rics by A. Karvelytė;

Jonas Zdanius — for a song “A 
Little piece of Amber”; Bronius 
Jančys — for “Forget me not”; and 
Almis Zdanius — for “I do not 
know”.

• The noted Lithuanian atrtist 
in Australia, Vladas Meškėnas, has 
won the top $1,500 prize for his 
latest portrait entry to the annual 
Archibald Gallery exhibition at 
which the artists works are present
ed each year.

Struck by illness the artist was 
just able this time to execute the 
painting on term for entry.

• The Brazilian “Diario do 
Grande ABC” mentioned on Feb
ruary 25th the travels up the Ame- 
zone River of a Lithuanian journal
ist who has discovered there a new 
sort of orange-tree bearing fruit of 
5-6 pounds each.

dustry (sugar refineries in Paven
čiai).

Now the soviets are planning to 
use the upper part of Dubysa river, 
the canal-site, to build a water-re 
servoir for the city of Šiauliai.

Lithuania did not issue any 
stamps to commemorate the Venta 
river, bet Latvia did, and we pro
duce here as illustration two of the 
Latvian ones showing:
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ADMINISTRACIJA RAŠO LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS,
GARBĖS PRENUMERATORIAI:

A. Andrulis, San Francisco, Ca.; 
Dr. L. J. Ragas, Bloomingdale, Ill.; 
Jonas Stankus, Chicago, Ill.; L. 
švelnis, Needham, Ma.; P. Vaitkū- 
nas, St. Paul, Alta, Canada.

AUKOS LD ŽURNALUI PAREMTI

Po $5 — J. J. Ardys, P. Mikšys, 
R. Pakalniškiene, V. šimoliūnas.

Po $3 — A. Pupelis.
Po $2 — A. Andrulis, J. Belevi- 

čius, J. Butkus, B. Galinis, J. Gri- 
kavičius.

Po $1 — A. Kantvydas, P. Tarnu- 
lionis.

Mokantiems prenumeratą
Skaitytojų patarimu, visiems .ku

rie atsilygina už LD p enumerate 
čekiais, atskiri pakvietavimai nebe
bus siunčiami. Grįžę čekiai bus jų 
pakvitavimas. Tuo būdu adm-ja su
taupys daug laiko ir nemažai pašto 
išlaidų.

Pakvitavimus siusime tik tada, 
kai mokama pašto perlaidomis arba 
g. p.; taip pat, kai skaitytojai to 
įsakmiai paprašys.

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo Ir knygų 

PLATINTOJAI 
J. A. V-se
Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" adm ja.
5o. Boston, Mass. — S. Minku.S
Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis, 

'Draugas*, 'Marginiai', 'Terra' Gifts 
International.

Cleveland, Ohio — "Dirva", V. Pociūnas,
Detroit, Mich. — "Gaiva", "Neringa". 

St. Anthony's Parish Library.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Putnam, Conn. — Immaculata Concepuon 

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda".
Woodhaven, N. Y. — '’Romuva".

Anglijoje
Kew, Surrey — "Dainora".
Bradford, Yorks — Kun. J. Nuzmickis.

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.
Melbourne - St. Hilda — N. Butkūnai
Sydney — Kun. P. Butkus.
Glen Osmond, S. A. — E. Reisoniene.
Mirren, S. A. — J. Rupinskas.

Italijoje
Roma -— Mnsgr. V. AAincevičius.

Kanadoje
London, Ont. — A. Puterls
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, A. Kuolas, 

P Misevičius.
Montreal, Que. — P. Rudinskas, (Parish 

Library)

kurios bendradarbiauja su ‘‘Lietuvių Dienomis”

Los Angeles, Calif.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 
LITHUANIAN MELODIES

Šeštadieniais 12:30 — 1:00 p. p. 
Valdybos pirm, ir program, koordin. 
Stasys J. Paltus, 3786 Griffith View, 

Los Angeles, Calif. 90039; tel. 662-0244 
Iždini. Juozas Mitkus, 2610 Griffith Blvd., 
Los Angeles, Calif. 90039; tel. 662-6591.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS" 

Girdima Marylande ir Washington, D.C- 
Sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 

per FM radijo stotį WBAL 97,9 mgcl.
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md. 21210 
Tel.: 366-4515

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore, Md. 21227; Tel.: 242-1779

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radijo valanda 

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais 11 — 12 vai. priešpiet.
AM 1430 kic iš WWEL radijo stoties 

Medford-Boston, Mass. 02155 
Petras Viščinis, vedėjas,

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402 
Telefonas: 586-7209

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet, radijo programa Naujojoje
Anglijeje, veikianti nuo 1934 m. bal. m., 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima sekmadieniais 1 vai- — 1 vai. 30 m

Boston, Mass. — WLYN - 1360
Programoje: pasaul. žinių santrauka, muzi

ka, dainos ir Magdutės oasaka.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass- 02127 

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS 

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
7 programos savaitėje

Pirmad. ir penktad. — 11 vai. ryte;
šeštad. ir sekmad. 8:30 — 9:30 ryte

Visos programos iš WOPA 1490 klc A. M.
Programos vedėja Aldona Daukus-Barkus.

Transliuojama iš nuosavos studijos.
WOPA stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M. 
7159 S. Maplewood, Chicago, III. 60629 

Tel: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje- 

įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m.
Kasdien 8 vai. — 9 vai. vakaro 

(išskyrus šeštadienius ir sekmadienius) 
Programos vedėjas Petras Petrutis. 
Transliuojama iš nuosavos studijos 

2422 W. Marquette Rr., Chicago, 'll. 60629 
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271-

LITHUANIAN RADIO FORUM
Bi-Lingual Civic program in English 

and Lithuanian
Produced by Anthony J. RUDIS 
Listener Participation Program 

PHONE 445-6842 and ask a question 
Saturday 8 p. m. to 9 p. m. 

WXRT-FM 93.1 MHz.
Address: 9339 S. Oakley Chicago, Illinois

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Programa 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vai. vakaro 

per WXEN-FM stotį 106,5 mc..
Vedėjas Juozas Stempužis.

4249 Lambert Rd-, Cleveland, Ohio 44121 
Telef.:- 382-9268.

Detroit, Mich.
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDA

WMZK-FM banga 98 mc 
Pirmadienį — trečiadienį — penktadienj 

nuo 8:00 iki 9:00 vakare 
Vedėjas — Ralph Valatka 

Telefonas: 537-5550.
17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

Algis Zaparackas, tel. 549-1982; Albertas 
Misiūnas, tel. 841-3026.

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUAN1AN VOICE 
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc. 
Sekmadieniais 8:25 — 905 vai. ryto 

Išlaiko Radijo Klubas. 
Klubo pirm. — Kazys Gogelis. 

13436 Garfield Ave., Detroit, Mich. 48239 
Telefonas: 535-6683

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WRYM AM 840 

Kiekv. sekmadienį 4:15 — 5:15 vai. p. p. 
Programos vedė|as A. Dragūnevičius. 

273 Victoria Rr., Hartford, Conn. 
Telefonas: CH 9-4502.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 
girdima kiekv. šeštad. 4 — 5 vai. p p. 

iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc. 
ir 97.9 meg. FM.

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092 

232-5565. (Code 201)
Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirm. 7:30 — 8:30 v. v. •— 89.5 mg 
Vedėjas J- J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį 

nuo 9 iki 10 vai. ryto 
iš WHBI stoties 105.9 FM banga.

Adresas: Romas Kazys, 217-25 54 Ava 
Bayside, N. Y. 11364 

Telefonas: 229-9134

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Progiuma 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocyd.

Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p. p.
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos kroni 

ka, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda 

redakcinis kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas"

1203 Green St., Phila., Pa. 19123.
Telefonas: PO 5-0932.

Pittsburgh, Pa-
The First Lithuanian Radio Program tu 

Pittsburgh, Penn-
Pittsburgh, Penn. — WPIT - 730 klc 
Sekmadieniais 12 vai. — 1 vai. p. p- 

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.

Visais reikalais kreiptis: 
2040 Spring Hill R.. Pittsburgh, Pa- 1521*

Rochester, N. Y.
DAINOS AIDAS

Sekmadieniais 9:00 iki 9:30 vai. iš ryto. 
Stotis: WXXI-FM 91.5 MC 

Išlaiko: Lietuvių Radijo Klubas.
Klubo valdyba: Al. Gečas, pirm., R. Kirš- 
teinas, vicepirm., J.Krokytė, sekr., Rūta 

llgūnaitė, ižd., L. Laukaitienė, narė.
Adresas: 320 Durnan St., Rochester, NY 

14621

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 

WBPY, Waterbury, 1590 kilocysles.
Kiekviena Šeštadienio vakarę 6:10—7:00 

Programos vedėjas ir direktorius 
John D. Adams (Adomaitis).

5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708 
Telefonas: 753-8898.

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną trečiadienį nuo 11 vai. v 
CFMB stotis — Banga 1410. 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada 

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

7 radijo programos savaitėje
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 

4 — 5 vai. p. p. 
Trečiadienį vak. 7 — 8:15 v. v. 
Šeštadienį 3 — 3:30 vai. p. p.

Visos programos transliuojamos iš 
Toronto stoties 2HIN, banga 101 FM 

Programos vedėps Jonas R. Simanavičius 
175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont.

Telefonas: 534-1274.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai- 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku, 

41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.

Circonvallazione NOMENTANA 162-

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje 
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku 
ir kiekv. vakarę 20:15-20:30 Lietuvos laik.

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr- V. Kaziūnas.

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO.

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
įsteigta 1966

WC I U - TV Channel 26

Sekmadieniais 8:30

5845 So. Oakley Ave., Chicago, III. 60636
Tel. (312) 778-2100

Tolius Siutas, vai d. pirm.
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