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Centrinis ir didžiausias šių sų kultūrinio gyvenimo sėkmės 

metų lietuviškosios veiklos įvy- ir nesėkmės, kad galėtume pa- 
.. kis, be abejo, yra Trečiasis lie- sidaryti tam tikras išvadas atei- 

tuvių kultūros kongresas lap- 
kričio 24—26 d. Chicagoje. Tai 
bus lyg ir atidarymas jubilieji
nių 1958 metų, atnešančių 
mums Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50 metų sukakties 
minėjimą ir su tuo susietų vi
suomeninių ir kultūrinių įvykių 
grandinę.

Trečiajam lietuvių kultūros 
kongresui rengti gana sudėtin
ga “mašina” šiuo tarpu jau yra 
užsukta. Kongreso paruošoje du 
pagrindiniai veiksniai yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros taryba ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Centro val
dyba. Visuose šiuose vienų su 
kitais bendradarbiavimo ir pla
navimo rūpesčiuose vis dėlto 
daugelio siūlų galai veda į Kul
tūros tarybos pirmininką prof. 
dr. Joną Puziną. Tad, norėdami 
plačiau painformuoti mūsų skai
tytojus apie rengiamo kultūros 
kongreso pobūdį bei kitus su 
tuo susietus užmojus, eile klau
simų kreipėmės į patį Kultūros 
tarybos pirmininką. Jo atsaky
mais čia ir pradedame gyvinti 
ir kelti būsimo kultūros kongre
so įkūnijimo idėją, kad šiais 
metais jinai virstų pati skaid
riausia lietuviškos dvasios kū
rybinių pastangų liepsna.

— Pastaruoju metu įvairūs 
mūsų organizuotos visuomenės 

-* kongresai, turėdami gerokai ir 
kultūrhiio pamušalo, jau keliais 
atvejais buvo užakcentavę vie
nokią ar kitokią kongresinės 
krypties temą, visus praneši
mus, diskusijas ir kitus priedus 
rikiuodami pasirinktosios prob
lemos rėmuose. Sakykite, ar 
Trečiasis lietuvių kultūros kon
gresas planuojamas vienos ku
rios pagrindinės temos bei prob
lemos vaga, ar jis bus labiau 
šakotas, įvairioms kultūrinio gy 
venimo sritims paliekant joms 
pačioms aktualiausią svarsty
mų kryptį?

— Mūsų kultūrinis gyvenimas 
yra šakotas, todėl ir šis JAV ir 
Kanados Lietuvių III kultūros 

3 kongresas, šaukiamas š. m. lap
kričio 24—26 d. Chicagoje, ne-
gali ribotis tik viena ar kita 
kuria nors pagrindine tema. 
Kongrese bus paliesti ir kiek 
galint plačiau aptarti pagrindi
niai mūsų kultūrinio gyvenimo 
rūpesčiai. Tačiau bus stengiama
si išsamiausiai panagrinėti mū-

Siame numery:
Ar tinka moderni konstrukcija 
Dievo namams?
Pokalbis Kultūros kongreso te
momis su prof. dr. Jonu Puzinu 
Jono Aisčio poezijos popietė W’a- 
shingtone.

• Partijos apinasris sovietų rašy
tojams.

• Eilėraščiai apie pavasarį.
• A. Giedraičio novelė.
• Latviai apie Steimpužienės ir La

pinsko plokštelę.
t i Audėno atsimin:mų knyga.
• Opera ir literatūra.
• Filmų įvairumai.
• Kultūrinė kronika. 

ties darbams. Neišleisime iš akių 
labai svarbaus lituanistinio švie
timo klausimo, nes tai yra vie
nas iš pagrindinių mūšų tauti
nio išlikimo rūpesčių išeivijoje. 
Skirsime reikiamą dėmesį spau
dai, nes ji yra nepaprastai svar
bus veiksnys visuose mūsų kul
tūrinio darbo baruose. Sekcijose 
susibūrę atskirų sričių žinovai 
panagrinės literatūros, dailės, 
muzikos ir teatro klausimus. Ne
pamiršime ir sporto — kūno 
kultūros reikšmės. Apžvelgę da
bartinę mūsų kultūrinio gyve
nimo padėtį, stengsimės nusta
tyti planus artimiausiai ateičiai.

Kaip matome, numatomų 
svarstyti klausimų eilė ilga, o 
laikas tiems svarstymams ribo
tas. O kai daug aprėpiama, su
sidaro pavojus ir paviršiumi nu- 
šliuožti. Manyčiau, kad ateityje 
labai praverstų ruošti atskirus 
suvažiavimus specialioms prob
lemoms nagrinėti, pvz. švietimo, 
spaudos, sporto ir kt. Sumažė
jus sekcijų skaičiui, kultūros 
kongresai galėtų atsidėti nuo
dugnesniam kultūrinio darbo 
planavimui.

I

— Kiek prisimename, ir po 
Antrojo lietuvių kultūros kon
greso, kaip ir po pastarojo Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimo buvo kritiškų 
balsų, kad tokiais atvejais vi
sas problemų svoris sutelkia
mas į istorines ir šiaip praeities 
faktų temas, per maža užgrie
biant šiandieninio gyvenimo 
sriauto. Koks balansas šia pras
me pramatomas šiemetiniame 
Kultūros kongrese?
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— Kultūros kongresai turi 
skirtis nuo Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos ar Lituanis
tikos instituto suvažiavimų. Kul
tūros kongresų tikslas — svars
tyti grynai kultūrinius klausi
mus, ieškoti būdų ir priemonių, 
kaip tą mūsų kultūrinį gyveni
mą pagyvinti, kaip pakelti jo 
lygį ir, kaip minėjau, aptarti 
kultūrinio darbo planus ateičiai, 
bent iki sekančio kultūros kon
greso. Akademijos ir instituto 

suvažiavimuose gali ir turi bū
ti nagrinėjamos įvairios mūsų 
mokslo problemos, jų tarpe ir 
visokios istorinės temos. Tačiau, 
nepaisant šio skirtingo suvažia
vimų pobūdžio, mūsų kultūri
nio gyvenimo rūpesčiai turi su
sibėgti krūvon. Tiek Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, tiek 
ir Lituanistikos institutas yra 
pagrindiniai mūsų mokslinio pa
jėgumo šaltiniai išeivijoje. To
dėl ir PLB Kultūros taryba, 
planuodama savo darbus, neiš
leidžia iš akių šių abiejų insti
tucijų.

Šiame kultūros kongrese tu
rime vieną daugiau ar mažiau 
istorinę temą — dr. Juozo Jakš
to pranešimą “Lietuvių išeivija 
šimtmečio atžvaigoje (perspek
tyvoje)”. šią temą pasirinkome 
dėl to, kad 1967—68 m. sukan
da šimtas metų nuo lietuvių ma
sinės emigracijos pradžios į 
JAV. Senoji lietuvių išeivija yra 
labai daug prisidėjusi prie Ame
rikos lietuvių kultūrinio ūgio. 
a;o la:ku, kai Lietuva dar ne

buvo nepriklausoma, iš čia skli
do šviesa ir į savąjį kraštą. To
dėl kultūros kongresas ir nori 
prisiminti bei įvertinti senosios 
lietuvių išeivijos pastangas mū
sų kultūriniame darbe. Planuo
jama ir senosios Amerikos lie
tuvių spaudos paroda.

— Taipgi panašiomis progo
mis praeityje buvo lyg ir nu- 
skriaudžiama mūsų grožinė li
teratūra, ypač nūdieninė litera
tūra, vis nesusigraibstant reikš
mingesnio studijinio pranešimo 
jos reikšmei ir jos veidui api
būdinti ir įvertinti. Lig šiol vis 
neturint jokio akademinio lygio 
leidinio apie mūsų dabarties čio
nykščių literatūrą, ar nevertėtų 
bent kultūros kongreso proga 
jo darbuose skirti literatūrai 
didesnio dėmesio? O gal būsimo 
kongreso planuose jau visa tai 
yra pramatyta? Gal jau turite 
ir visai konkretų atsakymą kas 
ir kaip?

— Kultūros kongresas skirs 
reikiamą dėmesį mūsų grožinei 
literatūrai. Tam reikalui yra 
nudaryta atskira literatūros sek 
cija. Tema plati — “Rašytojas 
ir skaitytojai”. Be to, JAV LB

Centro valdyba, susitarusi su 
Lietuvių rašytojų draugija, ruo
šia plačios apimties literatūros 
vakarą. Būtų labai prasminga, 
jei to vakaro metu būtų pa
gerbti visi mūsiį literatūros lau
reatai nuo praėjusio kultūros 
kongreso 1962 m. ir įteikta me
tinė Lietuvių rašytojų draugijos 
premija.

— Kaip spaudoje jau buvo 
minėta, visą kultūros kongreso 
akademinės ir studijinės dalies 
planavimą ir paruošą atlieka 
Kultūros taryba. Įdomu būtų 
sužinoti, kaip tarybos nariai šį 
darbą yra pasidalinę, kurie yra 

; jų pagrindiniai rūpesčiai, ko
kios pasitaiko kliūtys pakeliui 
ir kaip jos nugalimos?

— Praėjusio kult, kongreso 
nutarimu, PLB Kultūros tary- 

■ bai yra pavesta rūpintis ateities 
kultūros kongresų akademinės 
ir studijinės dalies planavimu, 
o techniniais kongreso reikalais 
ir visokiais renginiais (pvz. li
teratūros vakaru, dailės ar

Prof. dr. Jonai; Puzinas Nuotrauka VI Maželio

spaudos parodomis, koncertais 
ir pan.) — rūpinasi ta Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė, kurios 
krašte vyksta kongresas, t. y., 
arba JAV LB Centro valdyba, 
arba Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba.

Sėkmingesniam darbui, Kul
tūros tarybos nariai yra pasi
daliję atskiromis darbo sritimis, 
pvz. L. Dambriūnas seka švie
timo reikalus ir palaiko ryšius 
su mūsų švietimo institucijomis, 
dr. V. Maciūnas rūpinasi litera
tūros dalykais, dr. K. Ostraus
kas — muzika, dr. A. Salys — 
kalba, V. Trumpa — spauda ir 
t. t. Pakanka ir man pačiam rū
pesčių. Dabartinė PLB Kultū
ros taryba savo antrąją kaden
ciją baigia 1968 m., kada PLB 
Seime New York bus renkama 
nauja PLB valdyba. Naujoji 
valdyba sudarys ir naują PLB 
Kultūros tarybą. Turiu pasi
džiaugti, kad visi tarybos na
riai nuoširdžiai dirba, nebuvo 
nei vieno posėdžio, kuriame ne- 

(Nukelta j 2 psl t

Ne vienas šių laikų žmogus, 
matydamas sparčiai evoliucio
nuojančią moderniąją statybą, 
nesunkiai supranta moderniš
kame stiliuje pastatytą savo 
gyvenamą namą, fabriką ar 
dangoraiži, bet dažnai negali 
sutikti, kad tie patys techniški 
bei estetiški principai būtų tai
komi ir monumentaliai staty
bai. O jeigu prie monumenta
lumo dar prisideda religinis 
pobūdis, tai toks naujojo sti
liaus formų įvedimas kai ku
rių laikomas net papiktinimu.

Suprantama, kad šitoks keis 
tokas modernaus religinio me
no supratimas teikia pasiseki
mo architektams tradiciona- 
listams, kurie taipgi yra įsiti
kinę, jog negalima statyti to
kios bažnyčios, kuri panašėtų 
į garažą, komercinę sankrovą, 
viešbutį ar netgi ir į mokslo 
’staigą. Anot jų, plieninės 
konstrukcijos yra tinkamos 
dangoraižiams, bet ne DIEVO 
NAMAMS.

Problema yra labai opi ir 
sunkiai išsprendžiama, kadan
gi čia turima reikalo ne su vie
nu kitu individu, bet su didele 
tikinčiųjų dalimi. Daugelis ir 
šiais moderniais laikais išgy
vena tikresnį dvasios pakilimą 
kurioj nors senoviškoje bažny
čioje, negu modernioje. Kai 
kas dar vengia modernių sta
tybos formų bažnyčioje, ka
dangi jas kas dieną visur su
tinka: savo namuose, kine, su
sirinkimų salėje.

Vis dėlto reikėtų atsiminti, 
kad pasikeitus gyvenimo sąly
goms, sakralinė architektūra, 
kuri visuomet turėjo pirmau
jančią poziciją, darydama įta
kos ir civilinei architektūrai, 
šiandien jau yra dominuoja
ma mūsų laikams aktualių ir 
būdingų pastatų formų.

Mūsų dienose, išsiplėtojus ir 
suaktualėjus ekonominiam bei 
socialiniam gyvenimui, žmogui 
ėmus rūpintis daugiau savo 
materialine gyvenimo puse, re
liginis menas atsidūrė kitoje 
padėtyje. Civilinė architektū
ra šiandien, tampa dominuo
jančia, jos formos skverbiasi 
ir bažnyčių statybon. Vidur
amžinių bažnyčių meno jėga 
išblėso. Ją pražudė architektų 
perdaug individuališkas meno 
supratimas, trūkumas kuklu
mo ir dažnai įprastas plagija
vimas. Be to, bažnyčios išaugo 
ant įvairių žemės sklypų, daž
nai nepakankamų geros baž

Lietuvių pranciškonų vienuolyno koplyčia Kennepunkporte, Maine. 
Koplyč’Cf: architektas A. Kulpavičius, vitražai, skulptūros ir kiti vidaus 
meniškieji objektai dail. V. K. Jonyno. Lietuviai pranciškonai savo 
vienuolynuos JAV ir Kanadoje lig šiol yra sukaupę didelius meno 
lobius. Per eilę metų, nuolat įsigydami rinktinių mūsų dailininkų skulp
tūros, tapybos ir grafikos darbus, jie sutelkė keliose vietose bene tur
tingiausias lietuvių dailininkų kolekcijas. Nennsipigindami ir ieško
dami originalios ir autentiškos išraiškos, pranciškonai savo bažnyčias, 
koplyčias bei kitus pastatus yra pavertę vertingais architektūros, vitra
žo ir skulptūros ansambliais.

nyčios pastatymui. Mecenatų 
skonis ir pateikiamos idėjos 
bei viešosios opinijos įtaka 
(dažniausiai blogai susiforma
vusios) tapo nemažomis kliū
tim '3, varžančiomis architektą. 
Išbaigto architektūrinio sti
liaus nebuvimas, nauja techni
ka, paverčianti pastatus maši
nomis, gyvos darbo jėgos 
brangumas, statymo spartu
mas ir, galų gale, trūkumas 
atviro religinio jausmo daugu
mai architektų yra vis tie 
veiksniai, kurie kreipią viena 
ar kita kryptimi moderniąją 
religinę architektūrą.

Modernus lietuvis, vykstąs 
šiandien į bažnyčią automobi
liu, praleidžiąs savo gyvenimą 
tarp mašinų, laikraščių ir 
“aparatų”, nesileis daugiau už- 
buriamas marmuro, sintetinio 
tinko, aukso bei kitokio plas
tinio perkrovimo, kurie, kad 
ir būdami vertingi, atrodo kaip 
sceniški gudravimai. Struktū
rinių konstrukcijų aiškumas ir 
sąžiningas medžiagų panaudo
jimas simboliškai telydi religi
nes apeigas į Dieviško Žodžio 
paprastumą, bet ne retorika ir 
perdėta prabanga. Tas patH 
pasakytina, kai turime reikalo 
ir su kukliom statybinėm me
džiagom ir dar tradicijos ne- 
išgarbintom.

Štai kodėl naujose bažnyčio
se, pastatytose racionalinio 
stiliaus įtakoje, nesutinkame 
to šaltumo (dėl ko teoretiškai 
jis yra apkaltintas), bet tik at
virą ir įtikinantį paprastumą. 
Tradicinis būdas tikėti, kad 
mistiškumas trykšta iš sceno- 
grafiško žaismo, šešėlių, švie
sos trūkumo, yra sugestija, ku
ri vėliau, išėjus iš bažnyčios, 
dingsta.

Žmogus, pripratęs prie mo
dernaus gyvenimo kasdieninių 
apraiškų, dažnai jaučiasi fiziš
kai nepajėgiąs susikoncentruo
ti religinių paslapčių apmąs
tymui. Tačiau tokio apmąsty
mo negalime iššaukti dirbti
nėmis priemonėmis, bet tik są
žiningai aiškiu protu, nes ki
taip tai būtų daugiau hipnotiš- 
ka sugestija negu tikėjimas. 
Mūsų architektams belieka 
■tad palinkėti bažnyčią matyti 
šių poeto R. M. Rilkės eilių 
šviesoje:

Aš noriu apie tave pasakoti. 
Aš noriu tave matyti ir

aprašyti, 
Bet tik ne auksu, 
O rašalu iš obelies žievės.

Petras Melnikas
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būtų dalyvavę visi tarybos na
riai ir ligi šiol dirbta nuosta
biai darniai. Ir išsiskyrus nuo
monėmis vienu ar kitu klausi
mu, visada pasiekta bendro su
sitarimo. Tai retenybė mūsų 
bendruomeniniame darbe!

Kultūros taryba yra pataria
masis PLB Valdybos organas, 
todėl ir tarybos sudarytų pla
nų vykdymas nebeįeina į mūsų 
kompetenciją. Mes negalime nie
kam nei įsakinėti, nei nurodinė
ti. Džiaugiamės, kai vienas ar 
kitas mūsų planų punktas įsi
kūnija Lietuvių Bendruomenės 
rūpesčiu ar privačia iniciatyva, 
esame susirūpinę, kai dėl lėšų 
stokos ar dėl kitų priežasčių 
mūsų sumanymai pasilieka ne
įgyvendinti.

— Mūsų skaitytojams taipgi 
labai įdomu būtų sužinoti, ko
kioms kongreso temoms kokius 
paskaitininkus jau turite? Kiek 
teko pastebėti, visuomenė labai 
domisi tokiomis progomis at
kviestais paskaitininkais iš to
liau, sakysime, kad ir iš .Euro
pos. Ar negalvojama ir šį sykį 
šitai padaryti, angažuojant kon
gresui kurį nors Europos uni
versitetuos dėstantį lietuvį pro
fesorių: Antaną Maceiną, Zeno
ną Ivinski ar kurį nors kitą 
svečią iš kitur?

— Vieno ar kito paskaitinin
ko parsikviesdinimas iš Euro
pos būtų sunkokai pakeliama 
finansinė našta kultūros kon
greso rengėjams. Kongreso or
ganizatoriai ir šiaip turės labai 
daug išlaidų. Nemaža pinigo 
pareikalaus visa eilė numatomų 
renginių, daugeliui kongreso da
lyvių teks apmokėti kelionės iš
laidas ir t. t. Kultūros taryba, 
suprasdama rengėjų finansinius 
rūpesčius, net stengėsi parinkti 
kiek galint daugiau sekcijų re
ferentų bei koreferentų iš pa
čios Chicagos ar jai artimesnių 
vietovių. Dėl tos priežasties tu
rėjome atsisakyti nuo visos ei
lės referentų bei koreferentų iš 
tolimesnių JAV vietų. Deja, šį
met ir kanadiškiai dėl paruošia
mųjų darbų Kanados šimtme
čiui (Kanados lietuvių leidinys, 
parengimai pasaulinėje parodo
je Montrealyje) negalėjo akty
viau įsijungti į kultūros kongre
so darbus.

Jau baigiamos organizuoti 
kultūros kongreso sekcijos. Dar
bas sekcijose vyks simpoziumų 
būdu: moderatorius, referentas 
ir koreferentai. Ir kiti kongreso 
dalyviai turės progos įsijungti 
į sekcijų darbą. Jie galės akty
viai įsijungti į diskusijas, pa
reikšti savo nuomonę vienu ar 
kitu klausimu, duoti konkrečių 
pasiūlymų ir t. t. Sekcijų bus 
10. Jose bus nagrinėjamos šios 
temos: 1. Kultūrinio gyvenimo 
sėkmės ir nesėkmės; 2. Litua
nistinis švietimas; 3. Mūsų jau
nosios kartos moksliniai laimė
jimai; 4. Rašytojas ir skaityto
jai; 5. Spauda ir visuomenė; 6. 
Kultūrinių darbų finansavimaš; 
7. Teatras vakar ir šiandien; 8 
Lietuvių dailės sankryžos; 9. 
Mūsų dabartinės muzikos keliai 
ir 10. Sporto problemos.

Kai kurios temos dar bus 
bent kiek modifikuotos, nes dar 
kelios sekcijos nebaigtos komp
lektuoti. Tą darbą turime baig
ti iki gegužės vidurio. Po to 
antroje gegužės pusėje numa
tomas pasitarimas su JAV LB 
Centro valdyba Chicagoje, kur 
nustatysime galutinę kultūros 
kongreso programą. Tada galė
sime paskelbti spaudai ne tik 
smulkią kongreso programą, bet 
ir pavardes visų sekcijų refe
rentų, koreferentų ir modera
torių.

Referentai prašomi vėliausiai 
iki spalio 1 d. įteikti savo refe
ratus Kultūros tarybos pirmi
ninkui ir tezes — koreferen- 
tams. Kongrese skaitytos pa
skaitos ar referatai numatoma 
paskelbti arba atskirame leidi
nyje, arba, kaip ligi šiol buvo 

daroma, gal “Aidai” sutiks pa
skirti kultūros kongresui bent 
vieną numerį.

— Kiek prisimename, prieš 
keletą metų Antrojo kultūros 
kongreso paruošoje buvo kilę 
apsčiai savotiškos trinties, net 
opozicijos rengiamam kongre
sui. Ar nejaučiate ko nors pa
našaus ir dabar ir kaip manote 
panašių nesklandumų Išvengti?

— Be abejo, susilauks prie
kaištų ir PLB Kultūros taryba 
dėl pasirinktų ar nepasirinktų 
temų, paskaitininkų, referentų, 
koreferentų, moderatorių, nepa
tenkins visų ir JAV LB Centro 
valdyba savo tvarkomos pro
gramos dalimis. Bet tai natūra
lu. Visiems sunku įtikti. Tačiau 
būtų labai liūdnas reiškinys, jei 
susilauktume kokios nors ardo
mosios opozicijos rengiamam 
kultūros kongresui. PLB Kultū
ros taryba ir JAV LB Centro 
valdyba daro ir darys viską, 
kad kultūros kongresas būtų 
vertas tokio kongreso vardo. 
Mums visiškai svetima mintis 
proteguoti kurią nors vieną par
tinę ar ideologinę grupę, meno 
srovę ir pan. Todėl iy paskaiti
ninkais, referentais ar korefe- 
rentais esame kvietęsi įvairaus 
nusistatymo žmones, besisielo
jančius lietuviškosios kultūros 
ugdymu išeivijoje.

— Kaip jau mūsuose įprasta, 
tokie platesnio pobūdžio įvykiai 
neapsieina ir be kitos kūrybinės 
ir pramoginės dalies: banketo, 
koncerto, . literatūros vakaro? 
Ar ir šį kartą kas nors pana
šaus bet ne trafaretinio planuo, 
jama ir kas tuo rūpinasi?

— Visais tais dalykais jau 
rūpinasi kultūros kongreso ren
gėjai bei šeimininkai — JAV 
LB Centro valdyba. Kiek esu 
painformuotas, Centro valdyba 
ruošia apžvalginę dailės parodą, 
kuri bus atidaryta kongreso iš
vakarėse, lapkričio 24 d. Taip 
pat numatoma ir senosios lietu
vių išeivijos spaudos paroda. 
Po dailės parodos atidarymo 
įvyks ir didžiulis literatūros va
karas. Lapkričio 25 d. (šeštadie
nį) vakare numatomas kongre
so dalyvių priėmimas (užkan
džiai, kava), o lapkričio 26 d. 
(sekmadienį) po kongreso už
darymo ruošiamasi atlikti 
komp. Dariaus Lapinsko du 
naujus kūrinius: “Marą” ir “Ka
ralių Mindaugą”. Be to, kongre
so metu norima pagerbti iški
liuosius mūsų mokslo ir kultū
ros veteranus.

— Kuo ir kaip, Jūsų many
mu, visa mūsų visuomenė ir mū
sų spauda galėtų prisidėti prie 
Trečiojo kultūros kongreso pa
sisekimo ir dėmesio sutelkimo 
į šį neeilinį laisvojo pasaulio 
lietuvių veiklos faktą?

— Kongreso sėkmė daugiau
sia ir priklausys nuo mūsų vi
suomenės, ypač įvairių šakų 
kultūros darbininkų susidomėji
mo juo ir gausaus dalyvavimo 
visuose kongreso darbuose. De
ja, atstumai yra didelė kliūtis 
mūsų kultūros atstovams drau
gėn susieiti. Mūsų kultūrinio 
gyvenimo rūpesčių daug, todėl 
kiekvienas nuoširdus pasisaky
mas mums rūpimais klausimais 
ir konkretūs pasiūlymai labai 
laukiami. Čia kaip tik labai 
svarbu, kad spaudoje pasisaky
tų ir tie, kurie dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių negalės pa
siekti Chicagos. Jų ir kitų pasi
sakymai spaudoje gali būti la
bai naudingi keliamiems klausi
mams nuodugniau apsvarstyti 
ir kultūrinio darbo planams atei 
čiai susidaryti. Tik būtina, kad 
tie pasisakymai būtų konkretūs 
ir pozityvūs, kad įvairūs mūsų 
kultūrinio gyvenimo sričių rū
pesčiai būtų keliami visa rim
timi. Spauda ir yra pats svar
biausias veiksnys plačiašakėms 
kultūrinio darbo problemoms 
kelti bei joms nagrinėti. Kuo 
daugiau dėmesio bus telkiama

Poetas Jenas Kossu - Aleksandravičius anuomet...

JONO AISČIO POEZIJOS 
POPIETĖ WASHINGTONE

Šiemet sukako 40 metų, kai 
jaunas lyrikas Jonas Aleksand
ravičius pirmą kartą išėjo su 
savo kūryba viešumon, atspaus
dindamas “Ateities” žurnale ei
lėraštį “Gegutėlę”, šia proga 
Washingtono Lietuvių Bendruo
menės skyriaus iniciatyva sek
madienį, balandžio 23 dieną, vie
noje Statlerio viešbučio salių 
buvo surengta literatūrinė po
pietė, skirta Jono Aisčio poezi
jai. Skyriaus pirmininkas Jonas 
Genys, popietę atidaręs bei už
daręs, pavedė ją pravesti pro
gramą iš palies tvarkiusiam bei 
ruošusiam Jurgiui Blekaičiui.

Jauniausiai dalyvei Joanai 
Vaičinlaitytei padeklamavus “Ge 
gutėlę” ir paskaičius poetui iš 
Chicagos atsiųstą Lietuvių ra
šytojų d-jos valdybos sveikini
mą, apie Joną Aistį ir jb kūry
bą itin gyvai, vaizdžiai ir turi
ningai kalbėjo poeto daugelio 
metų bičiulis Antanas Vaičiu
laitis.

Rašytojas davė raiškų, dažnai 
naują, asmeniškais atminimais 
paremtą poeto portretą, nušvies

Poetas Jonas Aistis dabar.

kultūros kongresui, tuo jis bus 
sėkmįngesnis.

— Ir pokalbio užsklandai: 
kaip Jūs Patys trumpai aptar
tumėte būsimo kongreso pa
grindinį tikslą ir kokį norėtu
mėte matyti jo rezultatą?

— Pagrindinis kongreso tiks
las — apčiuopti mūsų kultūri
nio gyvenimo pulsą, kritiškai 
žvilgterėti į jo sėkmes ir nesėk
mes, kur silpstama ar tūpčio- 
jama vietoje — stengtis šalinti 
negeroves ir kur reikia pasi
tempti. Tikimės, kad šiame kul
tūros kongrese bus labiau iš
ryškinti kultūrinio darbo planai. 

damas ir plačiau nežinomas jo 
žinių bagažo sritis bei kartais 
netikėtus bruožus. Drauge jis 
pavaizdavo poeto jaunystės Lie
tuvą, jo gimtinę ir Kauną, jo 
kūrybinio pasaulio draugus. 
Ypač subtiliai Antanas Vaičiu
laitis panagrinėjo pačią Jono 
Aisčio poeziją, iškeldamas jos 
dvilypį pobūdį — žmogaus ir 
gamtos stebėtojo susitelkimą 
ties detale, o drauge — ir visu
mos mintį bei nuotaiką, augan
čią iš savo tautos būdo ir kū
rybos, susirūpinusią jos likimu.

Besiklausant šio giliai per- 
jausto poezijos aiškinimo, neju
čiom piršosi mintis, kad gal tik 
paties poeto kartos, jam artimo 
estetinio ir pasaulėžiūrinio pa
saulio kūrėjas, koks yra Vai
čiulaitis, galėjo taip jautriai ir 
pilnutiniai šią poeziją suprasti 
ir atskleisti

Su pasididžiavimu pažymėjęs 
aukštus lietuvių poezijos laimė
jimus, Antanas Vaičiulaitis tarp 
kitko priminė, jog net ir čia pat, 
šioje popietės salėje, šalia Ais
čio, dalyvauja ir du kiti iškilūs 
poetai, Henrikas Radauskas ir 
Alfonsas Nyka - Niliūnas.

Baigdamas savo citatomis bei 
vaizdais perpintą žodį, kalbėto
jas grąžino klausytojus į paties 
Jono Aisčio gimtąjį peizažą — 
į tuos panemunės šilus bei lau
kus, kurių prieglobstyje, šalia 
senovinio kunigaikščių kelio iš 
Kauno į Vilnių, augo jaunasis 
poetas. Tasai peizažas, pažymė
jo rašytojas, šiandien bėra išli
kęs poeto kūryboje bei atsimi
nimuose: Jono Aisčio vaikystės 
Rumšiškių apylinkės, lyg kokie 
užburti pasakos dvarai, šiandien 
yra vadinamosios “Kauno jū
ros” apsemtos.

Tarsi pailiustruodami ką tik 
nuskambėjusius Antano Vaičiu
laičio žodžius, trys jaunimo at
stovai, Vakarė Aistytė, Danutė 
Vaičiulaitytė ir Tadas Vasaitis, 
paskaitė atranką iš jaunesnio
sios Aisčio poezijos — Peizažą, 
Osanną, Mal du pays, šventą 
Sebastijoną, Katarsį, Vėlines ir 
kitus kūrinius, įvairiais moty
vais bei nuotaikom. Visi atlikė
jai skaitė paprastai, su skoniu 
ir įsijautimu, o gal daugiausia 
įspūdžio klausytojams darė po
eto dukters Vakarės dailus bal
sas , ir poetinis tonas bei nuošir-

Vietoj rezoliucijų, kurios dažnai 
ir lieka popieriuje, kongrese iš
keltus klausimus susumuosime 
specialiame pranešime “Išvados 
ir mintys III-jį kultūros kongre
są baigiant” (referentas L. 
Dambriūnas). Svarbiausias troš 
kimas, kad mūsų kultūrinis gy
venimas būtų gyvas ir jo lygis 
tolydžio kiltų. Būdami kultū
riškai stiprūs, iškelsime lietu
vio vardą išeivijoje, įprasminsi
me savo darbą už tėvynės ribų 
ir prisidėsime prie bendro visos 
lietuvių tautos kultūrinio gyve
nimo ūgio.

J. Puzinas

• Prof. Jurgis Baltrušaitis
Užsiminus Jonos Aisčio pub- • giminės giesmė”, — rauda, per- tarp žymiausių meno istorikų. 

Ką tik išleistoje vokiškoje kny
goje apie meno istoriją (Ge- 
schichte der Kunstgeschichte — 
Meno istorijos istorija, Econ - 
Verlag, Wien - Duesseldorf, au
torius Udo Kultermann) prof. 
Jurgis Baltrušaitis knygos au
toriaus aptarimu ir nutrauka 
įrikiuotas į žymiausių pasaulio 
meno istorikų galeriją. (E.)

licistiką, jo gyvą atsiminimų 
knygą “Apie laiką ir žmones”, 
kurioje jis vaizdžiai ir su humo
ru aprašo savo jaunystės Kau
ną ir kolegas rašytojus, poetui 
buvo pasiūlyta pasiklausyti, kaip 
jį patį kitas rašytojas prisime
na — taip pat su humoru — sa
vo kelionių knygoj. Akt. Henri
kas Kačinskas virtuoziškai pa
skaitė ištrauką iš Antano Vai
čiulaičio knygos “Nuo Sirakūzų 
ligi šiaurės elnio”.

Poeto Kauno “Aušros” gim
nazijos mokslo laikų kolegė 
Gražina Gustaitytė - Krivickie- 
nė pateikė pluoštelį atminimų 
iš tų dienų, kada gal nė pats 
Aistis nebūtų spėjęs savo būsi
mo vaidmens lietuvių lyrikoje, 
ir tiktai pranašiškai jo artimas 
bičiulis, Petras Juodelis, pasa
kotojai pašnibždėjo: “Mūsų kla
sėje auga didelis poetas”. Ir pa
citavo jos atmintyje visada išli
kusį Jono Aleksandravičiaus ei
lėraštį “Augo sode serbentą aša
rinėm kekėm”...

Poetas Jonas Aistis su jam 
įprastu atvirumu ir nuoširdumu 
pasidalino su klausytojais savo 
pirmo rašinio — pradžios mo
kyklos rašto darbo — istorija. 
Jis ten pavaizdavęs tikrą tragi
komišką įvykį, ir jam buvę pa
sakyta, kad šitaip negalima, at
seit — negalima teisybės rašyti. 
Bet jis ir vėliau visoj savo kūry
boje rašęs, kas iš tikrųjų jį ar 
visą kraštą ištikę, ką jis pergy
venęs, dažniausiai — skaudžiai 
ir liūdnai. Jo poezija visada bu
vusi vidinė išpažintis. Buvo keis
ta išgirsti iš tokio poeto, kad jį 
visada kankinęs nepasitikėjimas 
savo sprendimu, kad jis ieško- 
davęs draugo ar kito artimo 
žmogaus nuomonės apie tą ar 
kitą savo eilėraštį.

Baigdamas Jonas Aistis su 
dideliu išgyvenimu paskaitė ke
letą savo naujosios poezijos pa
vyzdžių. Jų tarpe buvo ir sky-

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 VV. OSrd St., Chicago 29, ffl. 

Tel. PRospect <1.5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatal-ProtezaL Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t. t.

Vai. 
vak.
dieni 
susitarus.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
2858 West OSrd Street 

kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 .. 
šeštadieniai 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta. Ligoniai priimami

Ofiso telefonas: PR 8-3226 
Res. telef. WA 5-5076

▼.

Rm. tel 239 - 4883
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOt, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Puiaski Road (Cravvford 
(Medical Building) Tel LU 5-6446 

Priima ligonius nagai susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 8148 West 83rd Street 
Tel.. PRospect 8.1717 

Rezid.. 3241 IVest 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kaadlen nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

VaL: kasdien nuo I—8 vai, vak.
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. IVAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgln
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin. Illinois

Tel. ofiso HE 4-5846. rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758: rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: plrmad., antr., ketvlrt
Šeštad. lt v. r. Iki 1 v. popiet.

ir
penktad. 2—9 vai. v. 

t—_:. Z'. .. .. ’
v .ironln*

pinta liaudies dainų motyvais, 
kuri tarsi susilietė su atspaus
dintosios prieš 40 metų “Gegu
tėlės” taip pat dainiškais moty- i 
vais.

Jono Aisčio žodį ir kūrybą 
šiltais plojimais palydėjo gražus 
Washingtono ir iš dalies Bal- 
morės lietuvių būrys, kuriame 
buvo daug žymių visuomeninio 
bei kultūrinio gyvenimo atstovų.

Popietę įspūdingai užbaigė 
Henrikas Kačinskas, perteikda
mas Jono Aisčio “Fugą in As- 
moll” ir nepalyginamąją “Šilai- ventojai valdžiai už 1967 m. su-
nę’”. j. Įmokės 203 bil. dol.

ifiso 735-4477: Rez. PR. 8-6600

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS 

CRAWFORD MEDICAL BLDG 
6449 So. Puiaski Road 

Vtl.n'lfS narei ■nrltnHm.

Res. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Bes. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų Ilgo 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—I ir 6—8 vai. vak 

Beit 12—-8 v. p p.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tei. PR 8-2220 
Namu — res. PRospect 8-6081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 68rd Street
Plrmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 1 v. ir nuo 5 lkl 8 v. v 
šeštad. nuo 1 lkt 4 vaL

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street 

vai.: kasdien nuo I lkl 9 v. v. 
nuo 9 iki / 12 vai.; arba susi

Oftoo 
šešt. 
tarus

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt uždaryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

VaL. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
Ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525
DR. ALG.
VIDAUS IR 

5540 So.
antr.,

Rez. TR 3-0281

KAVALIŪNAS 
KRAUJO LIGOS, 
Puiaski Road

Pirm., antr., ketv. Ir penkt nuo
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 8—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4166

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—I vai. Ir 6—8 vai. vak

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7186 South IVestern A venas 
Pirmad.. antrad., ketvirt Ir penkt 
nuo 11 vai.
8
11 
11

— 8 vai. 
vai. ryto I 
vai, ryto 

Ofiso
Rea

lkl 1 vai. p.p. ir nuc 
vakare. Trečiad. nuo 

lkt 1 vai. p. p.. šeštad 
lkl 3 vai p. p
tel. RE 7-1168

, tel. 236-2516

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir režddencijos) 
Valandos Dagai susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad.. ketv., 5 — 8 vai, 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
PrilminBja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-6801
DR. J, MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Ava. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v 
šeštad 9 v t — 1 T. 6. 6-

- i

— Amerikoj mokesčiais gy-

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ." 

Tel. ofiso PR 8-7800; Namu 925-769
SPEC. VIDAUS LIGOS 

6159 South Damen Avenuev 
Valandos: 1—S vai. p. p.

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2060
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGASi r
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 

šešt. 8 v. r. lkl 3 v. popiet

tr
DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK
2745 VVest 69th Street

Prieš šv. Kryžiaus ligonine
VAL.. plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniai ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opf.
Tikrina akis ir pi Įtaiko akiniu*, 

keičia stiklus ir rčmus
4455 S. California Ave^ YA 7-738J
VAL.: 1 v. p. p. lkt 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. lkl 1 vai. noDlet

Vai

f.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
inkstų pūsles ir prostatos 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st 

antrad. nuo 2—5 
ketvirtad. nuo 6—8
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

St 
popten, 
vak.

OR. ALQQRA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
15542 8. Cicero, Oak Forest, Ib

Kabineto tel, 087-2020 
Namu tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Kęstutis Zapkus Tapyba

Iš parodos, šiuo metu vykstančios “Kazimir Gallery” patalpose. 620 N. Michigan Avė., Chicagoj. Paroda 
ten tęsis iki gegužės mėn. 12 d.

PARTIJOS APINASRIS SOVIETU RAŠYTOJAMS
Tačiau jų pegasas vis sunkiau ir sunkiau pažabojamas

“Yra tiesiog pažeminantis da
lykas rašytojui užsidėti arklio 

akinius” — taip rašė “Novyj 
Mir” 1966 m. rugsėjo mėn., gin
damas Solženycino apysaką 
“Matrionos namas”, kurią puo
lė sovietinės valdžios organas 
“Izvestijos”. Po mėnesio tasai 
pats “Novyj Mir” vėl skelbė: 
“Yra vienašališka daryti skir
tumą tarp mažų ir didelių tie
sų”, pridurdamas, kad “mūsų 
menui tiesa turi tarnauti visoje 
pilnumoje. Jei tiesa yra tikrai 
tokia, tai ji negali būti nenau
dinga mūsų literatūrai; ji nėra 
nei pavojinga, nei bereikšmė. 
Priešingai, joks melas negali 
būti naudingas literatūros vei
kalui”.

Šie ir panašūs pasisakymai, 
bene įdomiausiame sovietinės li
teratūros žurnttlte, sukėlė stip
rią Sovietų Sąjungos politinių 
vadovų reakciją. Du atsakingi 
redakcijos nariai — viceredak
torius A. G. Dementievas ir re
dakcinio komiteto sekretorius 
B. G. Zaksas buvo atleisti iš pa
reigų. Tai įvyko pereitų metų 
gruodžio mėn., bet tas redak
cijos narių degradavimas, sovie
tų intelektualų grupei spau
džiant, vėliau buvo atšauktas. 
Pereitą rudenį daug kartų “No-

DR. V. MAR.

vyj Mir” išėjo pavėluotai dėl 
cenzūros trukdymų, kuri ypač 
griebė K. Simonovo “Karo už
rašus”. Tasai Simonovas pasi
žymi stalinizmo kritika ir savo 
romane “Mirusieji ir gyvieji” 
išgyrė patriotizmą tų karininkų, 
kurie tapo Stalino aukomis, ir 
nepajėgumą bei karo baimę jų 
kaltintojų. Reikia dar pridurti, 
kad “Raudonoji žvaigždė”, ka
rinių pajėgų dienraštis, ne kar
tą apkaltino antimilitarizmu 
raštus, pasirodžiusius “Novyj 
Mir” puslapiuose.

Policinės priemonės prieš De- 
mentievą ir Zaksą yra įžanga į 
IV sovietinių rašytojų kongre
są, kuris įvyks 1967. V. 22. Ta
sai kongresas yra Sovietų Są
jungos rašytojų aukščiausias 
organas. Dienotvarkėje bus vie
na svarbiausioji tema: literatū
ros uždaviniai ir svarba komu
nizmo statyboje. Tačiau nese
niai oficialiai apklausinėti 39 
(iš 43) rašytojai pasisakė, kad 
kongresas turėtų užsiimti tik 
literatūros klausimais. Tačiau 
jų pageidavimo niekas nepaisys, 
nes partijai svarbu nustatyti li

teratūros “politinę liniją”. Kom
partija neseniai jau parodė sa
vo intencijas, premijuodama tik 
tuos rašytojus, kurie yra ištiki
mi “partijos linijai”, suteikda
ma “socialistinio darbo didvy
rio” ordiną kai kuriems rašyto
jams, pasižymėjusiems besąly
gine tarnyba partijai: N. Ticho- 
novui, M. Šolochovui (Nobelio 
premijos laureatas), A. Kornei- 
čukui, K. Fedinui, L. Leonovui, 
Mirzai Turzun - Žade (tadži
kas), P. Titčinai (ukrainietis) ir 
A. Upits (latviui).

“Novyj Mir” rašytojų “libera
lų” gąsdinimą kiek sušvelnino 
pati kompartija, kritikuodama 
labai konservatyvų ir “atsiliku- 
sį” žurnalą “Oktiabr”, redaguo
jamą V. Kočetovo. “Pravda” 
(1967. I. 27 laidoje) jį išvadino 
“pilku ir paviršutinišku”, esą 
“Oktiabr” parinkęs ir atspaus
dinęs raštus “su labai vienaša
lišku kriterijum”. Tačiau “Ok
tiabr” kritika tik dalinai bando 
balansuoti tarp “liberalų” ir 
“konservatorių”; kompartija, pa 
sisakydama dėl vienų ir kitų, 
nori išlaikyti visus savo kontro
lėje ir vadovybėje. Polemika 
prieš “Oktiabr” ir jo redakto
rių Kocetovą yra daugiau dėl 
to, kad jis dar labai stipriai lai

kosi stalinistinės linijos. Jam 
prikišama “valdžios piktnaudo- 
jimas”, kuris reiškėsi pasisavi- 
jjnu teisės išimt.nai ir autori
tetingai aiškinti komunistinės 
ideologijos ortodoksiją. Gi “No
vyj Mir1 kaltinamas “užsispy
rusiu klaid.ngų krypčių gyni
mu”, nuolatiniu “šalutinių daly
kų kėlimu, išryškinimu anoma
lijų ir trūkumų, nuolat vis aud- 
r.ngu tempu didėjančių”, vietoj 
kelti “nepalaužiamą revoliucinį 
. jum.zmą ’.

Tuo tarpu “Novyj Mir”, ne
paisydamas gąsdinimų, laikosi 
savo programos, pažadėtos skai
tytojams. Tame pačiame nume
ryje, kuriame jau nėra redak
cijos narių tarpe Dementievo ir 
Zakso vardų, pasirodo pirmoji 
dalis Boriso Pasternako autobio
grafinio rašinio — “Žmonės ir 
situacijos”. “Doktor Živago” au
toriaus raštai, nors labai mė
giami, tačiau skaitytojams pa
teikiami atsargiai, nes jie suke
lia abejonių, netikrumo pavo
jų. Pasternako poezijos knyga 
pasirodė su A. Siniavskio įžan
ga, to paties Siniavskio, kuris, 
drauge su J. Danielių, gavo 7 
metus priverstinų darbų kon
centracijos stovykloje dėl to, 
kad slapyvardžiu atspausdino 
užsienyje savo kai kuriuos raš
tus. O Siniavskis buvo didelis 
Pasternako gerbėjas. Jis ašaro
damas nešė Pasternako karstą 
į Peredelkino kapus aną 1960 
m. birželio mėn. 2 d. karštą po
pietį, prie duobės deklamuoda
mas Pasternako eiles, pritariant 
jaunuolių chorui. Po kiekvieno 
eilių posmo buvo beriamas ant 
karsto žemės sluoksnis, kol bu
vo supiltas kapas. O mergaitės 
drauge su žeme bėrė ant kars
to lauko gėlių puokštes.

Ne tik dėl Pasternako “No
vyj Mir” turi nemalonumų. Pe
reitų metų viename paskutinių 
numerių, laikraščio redakcija 
įdėjo įdomų skelbimą, raginda
ma skaitytojus pranešti visus 
trukdymus, sutiktus atnaujinant 
laikraščio prenumeratą kitiems 
metams. Matyt, policiniais truk
dymais norima atbaidyti skai
tytojus, kurių skaičius tačiau 
nuolat auga. Tas augimas rodo, 
ko skaitytojai ieško, kas jiems 
patinka. Skaitytojų skonį ir pa
sirinkimą rodo neseniai “Izves- 
tijose” paskelbta žinia, kad 
Maskvos knygynuose labiausiai 
perkama knyga buvo lenko Por- 
kosz apie šv. Tomą Akvinietį. 
Charakteringa, kad po 50 metų 
ateistinės propagandos, “Sum- 
ma Theologica” autorius randa 
tiek dėmesio komunizmo tėvy
nėje. Paskutiniu metu sovietų 
skaitytojai parodė didelio dėme

sio ir drąsiai Stalino diktatūros 
satyrai “Ponas ir Margarita”, 
parašytai M. Bulgakovo, kurį 
Stalinas buvo apkaitinęs “anti- 
revoliucinėmis tendencijomis” ir 
privertęs paskutinius savo gy
venimo metus nutilti. Maskvoje 
slapta platinama Solženycino 
apysaka “Kamera Nr. 72”. Tai 
storija, vykstanti Maskvos Bu
tyrkų kalėjime 1940 metais.

Sovietinės publikos skonis ne
gali būti nei ignoruojamas, nei 
nedavertinamas. Į tai kreipia i 
dėmesio “Novyj Mir” ir jo re
daktorius A. Tvardovskis (tarp 
kita ko, geras poetas, mokėjęs 
eilėmis atpasakoti Chruščiovo 
padarytą Stalino pasmerkimą). 
Po diktatoriaus mirties, Tvar
dovskis buvo paskirtas “Novyj 
Mir” redaktorium ir užsimojo 
palaikyti ir spausdinti “atšilimo 
literatūrą”, bet jau sekančiais 
metais buvo nuo redagavimo 
atstatytas, nes nuėjo per toli 
pirmyn. Jo vietoje atsistojo K. 
Simonovas, kurio apybraižos 
apie karą sukėlė kompartijos 
vadovybės pyktį ir paaštrino 
cenzūrą. Tvardovskis vėl buvo 
grąžintas į redaktoriaus parei
gas, bet pereitais metais XXIII 
kompartijos kongrese vėl buvo 
puolamas už antikonformistinę 
liniją ir dėl to nebuvo išrinktas 
į kompartijos centro komitetą. 
Atrodo, kad visa kompartijos 
akcija prieš “Novyj Mir” sie
kia įgąsdinti sovietų rašytojus 
prieš artėjantį jų kongresą.

Šių metų kovo mėn. 29 d. 
Maskvos “Pravda” ir “Litera- 
turnaja Gazeta” pranešė, kad 
prieš kelias dienas įvykusiame 
Sov. Sąjungos Rašytojų są-gos 
c. komiteto mėnesiniame posė
dyje buvo svarstoma “Novyj 
Mir” reikalas. Tų svarstymų iš
davoje paskirti trys nauji re
dakcinio kolektyvo nariai; Čin- 
gis Aitmatovas, Jefim Doroš ir 
M. Chitrovas. Pirmieji du iki 
šiol buvo “Novyj Mir” bendra
darbiai ir priklauso “liberalų” 
grupei. Trečiasis yra to žurnalo 
techniškasis redaktorius, šiuo 
sprendimu parodytas vyr. re
daktoriaus Tvardovskio laimėji
mas, nes prieš tai jau buvo pla
čiai kalbėta apie jo atstatymą 
iš redaktoriaus pareigų. Naujai 
paskirtieji yra Tvardovskio ša
lininkai; jie užims vietą Demen
tievo ir Zakso, kurie pasitraukė 
iš redakcijos. Jų išstūmimas iš 
“Novyj Mir”, anot Vakarų ko
respondentų Maskvoje, buvo 
smūgis Tvardovskiui, tačiau jis 
sušvelnintas bent tuo, kad nau
jai paskirtieji yra tos pačios 
orientacijos, kaip ir vyr. redak
torius. Komunistinė spauda in- 

(Nukelta į 5 psl.)

Nuotrauka Uosio Juodvalkio

Vertimai apie pavasarį
R OBERT FROST

DEBESIO ŠEŠĖLIS

Vėjas užtiko pravirą knygą manųjų raštų 
Ir puslapius ėmė vartyt, kad atrastų 
Poemą, kuri turėjo būti apie Pavasari.

Mėginau jam sakyti: “Ten tokio dalyko nerasi!” 
Kam aš turėčiau apie Pavasarį poemą rašyti?

' Vėjas nesiteikė nieko man atsakyti:
Tik debesio šešėlis susikryžiavo jo veide 
Iš baimės, kad tos vietos surasti neleidžiu.

EDNA S T. VINCENT MILLAY

PAVASARIS

Kuriems galams, Balandi, sugrįžai tu vėl?
Grožybė tai dar nėra viskas.
Tu negali manęs ilgiau raminti rausvumu 
Prasiskleidžiančių lipšniai lapelių.
Žinau, ką jau žinau.
Saulė kaitina man kaklą, kai aš stebiu
Spyglius šafrano.
Žemės kvepėjimas yra šaunus.
Netenka abejoti, kad ten nėra mirties.
Tačiau, ką tai reiškia?
Ne vien tik po žeme esti smegenys žmonių, 
Kurias surijo kirmėlės.
Gyvenimas pats savaime
Yra niekas.
Tuščia taurė, nepadengtų kilimais laiptų aukštas, 
Ir neužtenka, kad kiekvienais metais į pakalnę 
Balandžio mėnuo
Ateina tartum idiotas, čiurlendamas ir berdamas gėles.

ROBERT BR0WNING

❖ ❖ ❖

Metai pasuko pavasario link
Ir dienr. susilaukė ryto;
Rytmečio valandą septintą;
Kalno šlaitas perlais rašo jas!
Vyturys sparneliu plazdena linkį;
Sraigė erškėtin jau užsirito: •

Dievo galybė danguj nekinta — 
Pasauliui puikiausiai klojas.

Vertimai S t. Meringio

KODĖL NEGRĮŽTA 
PASIUNTINIAI?

A. Giedraitis

Angelų chorai giedojo pačias iškilmin
giausias giesmes, ir “Garbė Dievui Amžina
jam” aidėjo visoje begalinėje dangaus erd
vėje. O Dievas susimąstęs sėdėjo aukštame 
savo soste, ir. hiekas nežinojo, kodėl rūpes
čiu pritemęs Jo veidas.

Ir niekas nedrįso prakalbinti Viešpaties. 
Tiktai Mykolas Archangelas prisiartino prie 
Jo sosto ir paklausė:

— Viešpatie( ar Tu nori ką pasakyti?
Dievas pakėlė savo akis ir tarė:
— Taip, noriu.
— Sakyk, Viešpatie.
Dievas tarė:
— Kiek jau pasiuntinių siunčiau į Žemę! 

O kur jie? Kodėl nė vienas negrįžta?
— Viešpatie, — atsakė Mykolas Archan

gelas, — Tu pats viską žinai.
— Taip, — tarė Dievas, — žinau. Bet 

Aš čia pat noriu matyti ir girdėti tuos, ku
riuos siunčiau.

Mykolas Archangelas nusiminęs žiūrėjo 
į Viešpaties veidą. Argi vėl Viešpats baus
tų?.. Susirūpino visi archangelai ir visi šven
tieji, nes niekas nenumanė Amžinojo min
ties.

O Jis tarė Mykolui Archangelui:
— Eik ir paskirk naują būrį angelų,'kad 

jau paskutinį kartą nusiųsčiau į Žemę.
Mykolas Archangelas linksmas perėjo 

visus angelų chorus, pašaukė patikėtinius 
ir pastatė prieš Dievo sostą:

— Štai šitie, Viešpatie, su meile ir karš

tu atsidėjimu pasiryžę vykdyti Tavo valią.
Ir tarė Dievas angelams;
— Leiskitės į Žemę, apeikite visas šalis 

ir visas tautas ir patirkite, kas ten dedasi. 
Taip pat patirkite ir sužinokite, kodėl nė 
vienas negrįžta anų, kuriuos pirma jūsų 
siunčiau.

pagarbino Viešpatį ir išskrido 
vykdyti Jo žodį.

ligai keliavo jie po visas šalis ir visas 
tautas ir sugrįžo pagaliau į dangų ir stojo 
prieš Dievo veidą. Tik ne visi kartu grįžo 
ir ne visi kartu apsakinėjo, ką patyrę ir su
žinoję. vienas iš visų ilgiausiai užtruko 
ir stojo prieš Dievo veidą, kai kiti jau bu
vo pasitraukę.

— Viešpatie, — prabilo angelas, — at
leisk man ir nebausk tų, kuriuos anksčiau 
siuntei ir nesulaukei grįžtant. Tavo išmin
tim ir meile pasitikėję, jie ten. pasiliko. Nes 
jeigu Tu, Viešpatie, nusiųstumei į Žemę 
dar kita tiek angelų, kiek jau ten yra, ir 
tai nebūtų per daug. Aš nemokėsiu apsa
kyti, kiek daug pagundų, vargo ir kančios 
visoje Žemėje, o labiausiai toje šalyje, kur 
mane siuntei. Kadaise skriaudė ją šventojo 
Kryžiaus riteriai, kardu ir ugnim skelbda
mi šventą Tavo Sūnaus mokslą. Paskui sun
kia priespauda ir kančiomis troškino ją su
sitarę kaimyniniai valdovai, visai norėdami 
ją sunaikinti. O kas dabar ten dedasi, nėra 
žmogaus nei angelo, kuris galėtų apsakyti.

— Viešpatie, dabar tą šalį, kur pirmą 
kartą mažiems piemenėliams pasirodė Tavo 
Sūnaus Motina, užgrobęs valdo Liuciferio 
pasiųstasis. Jį vadina Raudonuoju Siaubu. 
Aš apėjau visą tą šalį, mačiau užbaustus 
žmones ir girdėjau jų maldas ir aimanas. 
Viešpatie, kai taip dar neseniai toje šalyje 
žaliavo vešlūs laukai, pievos ir girios, dgbar 
viskas Raudonojo Siaubo apiplėšta ir nu
siaubta. Kai pirmiau ten visi smagūs garbi

no Dievą ir nežinojo, kas yra alkis ir troš
kulys, dabar tiktai paslapčiomis tegali ištar
ti Dievo vardą, o jų burnos niekada ligi so
ties neragauja kasdieninės duonos.

-— Viešpatie, negalėdamas visko apsaky-

Rašytojas Antanas Giedraitis (Giedrius), ku
riam š. m. balandžio 12 d. suėjo 75 metai am
žiaus. Rašytojas išskirtinai gilią vagą yra išva
ręs vaikams ir jaunimui skirtoje literatūroje. 
Yra parašęs visą eilę pasakų, apsakymėlių ir 
vaidinimų rinkinių. Pažymėtini taipgi rašytojo 
gyvenimo laikotarpiai, kada jis sėkmingai reda
gavo vaikų laikraštėlius: 1920-24 m. “Žiburė
lį” ir 1925 - 31 m. “Saulutę”. Ypač “Saulutė” 
anais laikais vaikams buvo pats mieliausias skai
tinys, taipgi labai patraukli savo puošniu ir este
tišku apipavidalinimu ir dail. K. Šimonio iliustra
cijomis. Rašytojas plačiai visą laiką bendradar
biavo ir periodinėje spaudoje švietimo darbe, 
Židiny, Vaire ir kitur. Jubiliatas šiuo metu gy
vena Worcestery, Mass. Sukakties proga čia 
spausdiname vieną iš šiandieninių jo apsakymų. 

ti, pateiksiu Tau tiktai kelis tos šalies gyve
nimo paveikslus.

— Aš mačiau seną moterį, kuri, žąseles 
ganydama, pasiskynė nuo lauko rugių var
pų, išsitrynė į saują ir valgė iš didelio alkio. 
Pamatė ją lauko sargas, Raudonojo Siau
bo patikę, inis, ir skaudžiai alkaną moterį 
kietu rimbu išvanojo. Kitą dieną ji mirė 
lauke prie saugomų žąselių.

— Aš mačiau artoją prie žagrės. Jis pa
pratęs buvo pasimelsti, kai saulė į vidurį 
dangaus pakyla. Ir štai dabar, kai jis su
stabdęs žagrę susiėmė rankas ir pradėjo 
kalbėti Tavo Sūnaus išmokytą maldą, lauko 
užveizda prišoko prie jo ir ėmė kapoti rim 
bu. Iš artojo veido tryško kraujas, ir tas 
veidas panašus buvo į Tavo Sūnaus veidą, 
kai ėjo Jis į Kalvarijos kalną su kryžiumi 
ant pečių.

— Aš mačiau jauną mergaitę, kuri karš
tomis ašaromis verkdama prašė Tavęs leis
ti jai numirti. Ji buvo Raudonojo Siaubo 
tarnų išniekinta ir drebėjo iš baimės, kad 
nepagimdytų baisesnio už tuos, kurie men
kai .jau tebuvo panašūs į žmones.

— Aš mačiau būrelį mažų vaikų. Jų vei
deliai buvo išblyškę ir kūneliai išsekę, kaip 
sausi žagarėliai. Jie ištįsusiomis akimis žiū
rėjo į šventyklą, norėdami įeit pasimelsti 
ir paprašyti Tavęs daugiau kasdieninės duo
nos sau ir savo tėvams. Tačiau tvoros var
tai buvo užrakinti ir šventyklos durys už
kaltos, kad niekas ten neįeitų ir nekalbėtų 
Tau maldos žodžių.

— Aš mačiau tos šalies miestus, kur gė
rybėmis pertekę Raudonojo Siaubo tarnai 
tyčiojas iš Tavęs ir Tavo šventųjų, o Tavo 
ištikimiesiems ir Tavo vardą ištarti drau
džia. Ir tų ištikimųjų nedaug jau tėra likę, 
nes vieni iškeliauja... o kitus suvilioja Šė
tonas.

— Aš mačiau būrį jaunų vyrų ir mote

rų, kurie piktžodžiavo ir niekino Tave, kad 
Tu pašaukei juos gyventi tokiu metu, ka
da šėtono pasiųstieji sauvaliauja, o Tavo 
angelai neprispėja.

— Aš mačiau visokio amžiaus vyrų, ku
rie slapta gynė šalį, savo motinų, žmonų ir 
seserų garbę. Tiktai Raudonojo Siaubo ar
mija buvo gausesnė ir žiauresnė. Negalė
dami daugiau apsiginti, pasišventėliai gie
dojo šventas giesmes ir, melsdami Tavo at
leidimo, granatomis sprogdino savo kūnus, 
kad Raudonasis Siaubas jų nepažintų ir už 
juos neatkeršytų jų artimiesiems.

— Aš patyriau, kad Raudonasis Siaubas 
daugybę tos šalies žmonių, ištikimų Tau ir 
savo tėvynei, yra ištrėmęs į ledinuotą ir 
šiurpų kraštą, kad ten ligi paskutinio ato
dūsio jam tarnautų. Ne visi jie pasiekė tą 
šiurpų kraštą, nes pikčiau buvo varomi už 
gyvulius, o kas pakeliui žuvo, be jokios pa
garbos atiteko juodai žemei ar miško žvė
rims. Nedaug paskui ir gale jų beliko, nes 
juodas vargas, kietas darbas, badas ir kan
čia gesino paskutinę jų viltį.

— Aš patyriau taip pat, jog dideli bū
riai tos šalies žmonių, gelbėdamiesi nuo 
Raudonojo Siaubo, skubėdami pasitraukė į 
kitas šalis, kad iš ten skelbtų pasauliui, ko
kia didelė nealimė ištiko jų tėvynę. O ašt
rius kelius perėjo tie pabėgėliai, ieškodami 
prieglaudos. Svetimos širdys nedaug tepaisė 
graudaus pabėgėlių likimo. Ir išsisklaidė jie 
po visą Žemę, kur tik nesiekė Raudonojo 
Siaubo kardas ir ugnis.

— Nesiekė jų dabar Raudonojo Siaubo 
kardas, bet ėmė siekti slapti jo tarnai, Šėto
no gundomi. Tamsybių dvasios, kurias Tu 
prieš amžius pasmerkei, dabar — ištiki
miausios Raudonojo Siaubo talkininkės. Jos 
džiūgaudamos sklinda į visas šalis, kaip ura
gano sukeltos dulkės, ir jų galia auga. Išti-

(Nukelta į 4 psl.)



VERTINGAS KAIMYNŲ TAUTOS MUZIKOS {GROJIMAS
Latviai apie Aldonos Stempužienės ir Dariaus Lapinsko plokštelę

DAINOS — LITHUANIAN
SONGS. Aldona Stempužis Mezzo- 
soprano. Stuttgart Symphony Or
chestra. Darius Lapinskas Conduc- 
tor. Cover: Žibuntas Mikšys, Paris 
Recordcd in Germany. Presed by 
Radio Corporation of America 
RCA Victor Division Custom Re
cords. Manufactured & Distributed 
by Fine Music Records, 4249 Lam- 
bert Road, Cleveland, Oh o 44121, 
USA

VALENTINS BERŽKALNS

Pagal naujausias žinias Lie
tuvos folkloro archyvuose Vil
niuje jau surinkta daugiau kaip 
200,000 liaudies dainų ir apie 
30,000 melodijų. šie lietuvių 
dvasios lobynai palyginti dar 
anksti buvo pastebėti Vakarų 
Europos, kaip tai galima maty
ti iš atskirų poetų ir muzikų 
jais domėjimosi (Lessingas, Her 
deris, Goethe, Šopenas ir kt.) ir 
iš daugelio ankstyvesnių dainų 
vokiečių leidinių (1853 m. Ber
lyne išsp. G. Nesselmanno rin
kinys “Dainos”, 1883 m. Hei
delberge išsp. Ckr. Barčo rin
kinys “Dainos balsai” ir kt.).

Nežiūrint to, mums latviams 
pietų kaimyno liaudies dainos 
labai mažai pažįstamos, o jei 
kartais kas nors matyta ar gir
dėta, tai ne visuomet sugebėta 
jose įžvelgti tai, kas joms bū
dinga ir ypatinga tautine pras
me. Vis dėlto didelę spragą šio
je srityje dabar jau gali užpil
dyti naujausios, Clevelande iš
leistosios, plokštelėje lietuvių 
dainų įdainavimas, kuris tiek 
savo turiniu, tiek forma yra 
toks įdomus, kad, norint neno
rint, prie jo reikia ilgiau su
stoti.

Visa plokštelės pirmoji pusė 
paskirta vienai temai “Mergai
tės dalei”, kurią apytikriai ga
lėtume vadinti mergaitės liki
mu arba sesers išsipasakojimu. 
Muzikalinio apipavidalinimo au
torius — Darius Lapinskas šia
me viename rinkinyje yra sudė
jęs 12 miniatiūrinių dainų, ku
riose atvaizduota sesers vaikys
tė ir jaunystė, piršlybų laikas, 
ištekėjimas ir vėlesnis brolių 
ir paliktų tėvų namų liūdesys. 
Turinyje tad vyrauja motyvai, 
kurių yra ir latvių liaudies dai
nose.

Atskirų dainų muzikalinis tu
rinys tačiau yra gana skirtin
gas. Pirmasis toks skirtingu
mas jau pastebimas lietuvių 
liaudies melodijų 
rinėje sąrangoje, 
tai norėtųsi čia 
žodžių daugiau.

Lietuvių kalbos nepastovusis 
kirtis ir kitoks priebalsių sudės
tymas leido jų melodijoms vys
tytis laisviau, mažiau “pagal 
dėsnius”, negu tai yra pas lat
vius. Jei mūsų melodijose tak
tas sutampa su žodžio kirčiu ir 
atskiri taktai tampriau surišti > 
su tam tikrais skiemenimis, tai 
lietuvių dainose tokių griežtų 
dėsnių nėra, todėl jos ne retai 1 
atrodo archaiškos ir neįprastos 
svetimtaučio ausiai. Iš kalbos 
ypatybių, tur būt, kyla ir lietu-1 
vių dainose dažnai pastebimos 
sinkopės, t. y. balsių iškritimas. 
tam tikruose skiemenyse, ypač 
tbn, kur pereinama nuo vieno 
takto į kitą (apžvelgiamojo rin
kinio 7 ar 12 melodija). Kartu, 
su jomis matyti ir smulkesnių 
sinkopių vieno ir to paties pa
grindinio takto ribose, kurios, 
tarp kitko, yra būdingos ir veng i 
rams. Svetimtautį domins dar

kas vis dėlto niekad nesueina 
j konfliktą su savo tautos su
kurtąja medžiaga. Jam iš tikro 
pasisekė susintetinti tuos du 
įvairius dvasios pasaulius, tarp

siems instrumentams. Patys lie- siekti Lapinskas panaudoja ir 
tuviai Lapinską priskaito prie 
nuosaikiųjų modernistų. Tačiau, 
jų liudijimu, Lapinskas rašo ir 
12 tonų sistemoje, o vienas jo 
muzikos bruožų yra, taip vadi
namoji, ritmų emancipacija.

Apsčiai to, kas pasakyta, gir
dime ir cikle “Mergaitės dalia”, 
nežiūrint, kad dainų tematika 
vertė autorių čia skaitytis Su 
konvencionalinėmis priemonė
mis. Nors ir pastoviai laikomasi 
rinkinio orkestro partijos atski
rose linijose, pabaigoje tačiau 
visa susilieja į vieną tonaciją, 
kartais net iškeliant kokį nors 
kadencės akordą ar bent įvadi
nį toną (kaip pvz. 11 melodijo
je, šen ten pabrėžtą VII pako
poje, sumažintą II pakopoje ir 
t. t.).

melodijos. Tiek ritmiškai met- 
rišku atžvilgiu, tiek toniniu iš
sivystymu lietuvių melodijos, 
einančios iš lūpų į lūpas, yra 
daug kartų pasikeitusios. Tad 
kol atitinkamų melodijų senu
mas nėra pagrįstas tvirtais įro
dymais, mes ir toliau stovime 
prieš atvirą klausimą, dėl ku
rio nuomonės gali ir skirtis.

Vienaip ar kitaip, anksčiau 
padarytos pastabos rodo, kad 
rinkinio “Mergaitės dalia” tvar
kytojas artinosi prie savo tau
tos dvasios lobyno su tikrai gi
liai matančio žvilgsniu. Be to, 
nemažiau pripažinimo jis ver
tas ir dėl to, kad šios gražiau
sios dainos įvilktos į mūsų lai
kotarpio rūbą.

Prisiminkime tik, kad, vos 
prieš porą metų peržengęs 30 
m. amžiaus slenkstį, Darius La
pinskas yra vienas talentingiau
sių lietuvių muzikų. Muziką stu
dijavęs Bostone, Vienoje ir 
Stuttgarte, jis jau žinomas Va
karų Vokietijoje, kur dirbo kaip 
dirigentas Tuebingeno teatre ir 
Stuttgarto operoje. Jis sukūręs 
daug muzikos teatrui, koncertą 
fortepijonui, stygų ir mušamie-

savo teoretinį patyrimą ir gerą 
instrumentacijos meną, kuriame 
ypač gražūs yra mažesniųjų 
grupių bendriniai balsai, taip 
pat ir atskirų instrumentų bal- i kurių jau yra praėjusios ne tik
sai, kurie šio žanro muzikai ge- atskiros kartos, bet ir ištisi 
rai tinka. Kaip šio šimtmečio šimtmečiai.
vaikas, Lapinskas labai mėgsta ” . . .
ir įvairius mušamuosius instru- mename čia ir Lapinsko bend- 
mentus, kurie su skoniu panau- radarbę Aldoną Stempužienę, 
doti ir šio rinkinio greitesnėse apie kurią daug gerų žodžių gir- 
vietose. ! dėta jau anksčiau. Ji yra ne tik

(Nukelta i 5 nsl.)

Labai būdinga savo senoviniu 
skambesiu yra ciklo paskutinė 
melodija “Kad jau saulute”, ku
rios esmė slypi jau daug kartų 
iškeltoje pagrindinėje melodijo
je ir aplink ją apvyniotoje su
mažintoje kvartoje. Dėl paaukš
tinto 
tarsi 
niais 
rašai
Portugalijoje) 
priešingai. Tarp kitko,, panašios 
melodijos dainuotos ir Latvi
joje kas dar kartą rodo, jog 
jos nėra vietinės išimtys.

Vertindami kaip solistę, pri-

ir 8 ciklo melodija, kuri tarsi 
traukte traukia pradėti šią dai
ną už takto. Tada ji pavirstų į 
paprastesnį % taktą su naujais 
akcentais (be sinkopių), tačiau 
ši, tur būt, melodija vis dėlto 
rašoma be už takto. Metriškai 
ypatinga yra ir 4 melodija, ku
rioje po paprasto % takto tar
si seka % taktai, tuo būdu duo
dant lygiai tokią pat “optišką” 
iliuziją. Taip pat gražų nežino
mo liaudies kompozitoriaus vaiz
duotės turtingumą liudija % 
takto išaugimas iki 4/4, 5/4 ir 
net iki 6/4 takto 5 cikle, melo
dijoje apie lakštingalą.

Apskritai, šiame cikle nelygi
niams metrams užleista svarbi 
vieta, ir iš visų 12 melodijų vie
name takte išlaikytą strofą ma
tome tik keturis kartus. Kiek 
žinoma, mūsų kaimynai mažai 
turi lyginiame sudėtiniame 
(pvz. 5/4) metre sukurtų melo
dijų, kokių netrūksta nei lat
viams, nei suomiams, nei bas-| 
kams. Savaime aišku, kad lie- j 
tuviai, kaip ir kiekviena kita ’ 
tauta, turi daug visai paprastų 
melodijų, kur kiekvienas skie
muo turi tą pačią gaidą, bet to
kios melodijos jokių tautinių žy- į 
mių neparodo. Tokie pvz. yra 
ciklo 11-ta melodija, kurios tri-1 
jų taktų sąranga primena slavų 
įtaką.

Vieną kitą skirtingą bruožą 1 
parodo ir lietuvių dainų toninė 
pusė. Nors ir lietuvių dainose 
vyrauja grynoji lyrika, nors jo
je nėra kraštutinumų, mums 
latviams šios dainos, bent jau 
daugumoje, atrodo liūdnesnės, 
o pačioje melodijoje yra dau
giau minorinių elementų, taip 
pat daugiau ir dramatizmo. Tai 
būtų galima išaiškinti, gal būt, 
kai kuriomis naujųjų laikų įta
komis. Taip fat galima manyti, 
kad turėjo reikšmės čia ir seno
ji bažnytinė muzika, su kuria 
lietuviai, kaip katalikai, susidū
rė anksčiau ir betarpiškiau. Tuo 
pat metu mūsų pietų kaimynui 
netrūksta ir grynai diatoniškų 
melodijų, tarp kurių viena kita 
galėtų būti labai sena, ypač jei 
ji yra siauresnės apimties. To
kias dainas, nežiūrint į labai 
puošnius ritmus, primena ciklo 
3 ir 7 nr., be to, jų siauresni in
tervalai vyrauja ir melodijų iš- į 
vystyme. J

ritmiškai met- 
Kaip tik apie 
pasakyti porą

APDRAUDĘ AGENTŪRA
Name. automobilių 
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J. BACEVIČIUS
6455 80. Kedzie Avė., PR 8-2233

M C V I N G
A VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų
Mlft So Lituanica Avenu» 

Tek FRontier 6-1882

VII tono šios melodijos 
būtų atsiradusios naujes- 
laikais, tačiau atskiri priė

jau viduramžiais (pvz. 
verčia manyti

Sunkiau yra spręsti apie tų 
melodijų senumą, kuriose aiš
kiai matomi harmoniškojo ar 
melodiškojo minoro naujesnieji 
elementai, kaip tai matyti iš 
Barčo istoriniame rinkinyje iš
spausdintoji, cikle nr. 9 pažy
mėtoji melodija, taip pat ir 
anksčiau suminėtosios 5 ir 11

Apskritai Lapinsko orkestro 
partija veik visada išauga iš 
pačių melodijų turinio, ji netu
ri tikslo duoti kokį nors “paly
dėjimą”, o tik iškelti ir ugdyti 
tas nuotaikas ir muzikališkąją 
esmę, kuri elementariniu būdu 
jau slypi pačiame melodijos 
branduolyje, šiam tikslui pa-

Pora vietų Lapinsko orkestra- 
cijoje, gal būt, primins Barto
ką, taip pat Orfą (plokštelės 
antroje pusėje), tačiau tai yra 
jau tokia kilni draugystė, ku
rios aplenkti nepajėgia veik nė 
vienas rimtesnis folkloro apipa
vidalintojas. Svarbiausia tai, 
kad, nežiūrint į įvairumą ir į 
ryškiai iškeltuosius kontrastus 
tarp atskirų miniatiūrų. Lapins-

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoj $3. 
už d'rbtuvės darbą $10 00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas
J. MIGLINAS

2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

KODĖL NEGRĮŽTA
PASIUNTINIAI?

padėkos himnus.
neatsakė ir tebetylėjo su-

— daugiau kalbėjo ange-

(Atkelta iš 3 psl.I
kimai tarnaudamos Liuciferiui ir jo valios 
vykdytojui Raudonajam Siaubui, jos suve
džioja pabėgėlius, stelbia jų širdyse gimto
sios šalies meilę ir žudo šviesią viltį. O juk 
Tu, Viešpatie, ne tam leidai tautas, kad iš
nyktų, bet kad būtų ir, pagal savo papro
čius gyvendamos, puoštų Žemės veidą ir Tau 
patiktų,'Leisk jom išlikti. Siųsk daugiau sa
vo angelų, kad Šėtonas liktų sugėdintas, o 
tremtiniai grįžtų į gimtąsias sodybas ir iš 
ten giedotų Tau

Dievas nieko
simąstęs.

— Viešpatie.
las, — dar išgirsk, kokios didelės meilūs ra
dau Tavo ištikimuosiuose. •

— Aš mačiau moterį, kuri kiekvieną ry
tą ir vakarą meldėsi prie mažo ir puošnaus 
kryželio. To kryželio papėdėje po stiklu bu-' 
vo žiupsnelis žemės, atsivežtos iš gimtosios 
sodybos. Ji dėkojo Tau už suteiktas malo
nes ir meldė pasigailėti jos tautos ir tėvy
nės. Ji kalbėjo maldos žodžius ir verkė. Aš 
paėmiau nuo jos veido dvi ašaras, ir štai 
leisk man, Viešpatie, įsegti jas Tau į Tavo 
apavo dirželius.

— Aš mačiau sutemose besimeldžiantį iš
tikimą Tavo tarną. Kadaise jis visą savo tė
vynę ryžosi paversti žydinčia dausa. Palen
kė didžiuosius, pakėlė mažuosius ir visiems 
padalino žemės gėrybes, kad kaimynas su

t

t

kaimynu ir kiekvienas tolimesnis sueitų kaip 
broliai, ir visi įsijaustų tą pačią Dvasią, iš 
kurios viskas paeina. Jis mylėjo ir tebemyli 
Tave, Viešpatie, bet myli ir tą žemę, kurio
je išaugęs, ir gimtąją tautą, kurią Tu pats 
leidai ir laiminai. Antai ir dabar jis karčio
je tremtyje nenustoja kalbėjęs savo bro
liams, kad brangiausia pasaulyje — tėvynė 
ir tautietis, nes kas išsižada savo tautos, 
tas veikiau išsižada savo artimo ir paties 
Dievo. Visus mylėk, o savo tautietį išsiskirk 
iš visų kitų žmonių... Jis tiki. Viešpatie, kad 
jo tauta gyva išliks. Bet šėtonas su savo 
pulkais be paliovos slopina viltį ir grasina 
tamsia ateitim... Tokiose sutemose mačiau 
jį prie Kryžiaus. Jis meldės ir skaudžiai ver
kė. Ir aš vieną tiktai akimirką praskleidžiau 
jam dangaus šviesą, kad sustiprėtų jo jė
gos. Ir paėmiau nuo jo veido dvi ašaras. 
Leisk man. Viešpatie, įsegti tiedvi ašaras į 
Tavo apsiausto rankogalius, kad Tavo šven
tieji matytų, kokiais brangiais perlais dar 
nubai Stoma Tavo Žemė.

Dievas palankiai pažvelgė į angelą ir vėl 
susimąstė.
jt — Viešpatie, — baigdamas tarė angelas, 

nebausk tų, kuriuos pirma manęs siun
tei. bet dar daugiau siųsk jiems padėti. Nes 
Šėtonas labai veiklus, o jo tarnų Žemėje ne
suskaitomai daugiau nekaip Tavo angelų. 
Išklausyk, Viešpatie, manęs ir tų, kurie be 
atvangos šaukiasi Tavo vardo. Nes kas gi 
daugiau saugos žmonių sielas: jei ne Tavo 
angelai! Kas daugiau gelbės pagundų pilną 
Žemę, jei ne Tu pats, Viešpatie!

Dievas nieko neatsakė, tik dar labiau su
simąstė. Ir niekas nežinojo, ką Jis ištars. 
1963. II. 16.

* ____________ ___________
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NAUJU PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS * 
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.*

L. 471 -2446 *

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHOliES WA 5-8202
APRIL - BALANDŽIO MĖN. 27, 28 IR 29 D. D.

MONNET V.V.L. IMPORTED 
COGNAC Fifth $4,29

DE PERRIER NAPOLEON IMPORTED
FRENCH BRANDY Fifth $3.39

baron: von klueg v.s.o.p.
IMPORTED GERMAN BRANDY Fifth $3.89

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

U1CCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz Bottle $1-39

CARRINGTON IMPORTED 6 year
Old 86.8 Proof CANADIAN WHISKY Fifth $4.29

Riemerschmid Cherry with Rum 
Imported GERMAN LIQUEUR Fi«h $5.98

Zeller Schvvarze Katz or Liebfraumilch
1963 Vintage GERMAN WINE Fifth 0Qc

PIKEMAN Imported 90.4 Proof GIN Fifth $3.98

MICHELOB BEER
Case of 24—12 oz. Throw away bottles Case $5-49

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO. ILL.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų. Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi hūti 
stipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis! lietuvių organi
zacijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga 
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupyme 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią j virš $84,000.000 turto 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

60635

METAMS

trinkimams Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatys te įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų muks 
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki

daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalinguo pinigus Galite pradėti $2.50, $5.00, $10 00 arba net 
$25 00 sumomis į menes) Kai padėsite 200 kartų po $25 00, tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimu1 
reikalingas mokslas Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė, (šio mokslo taupymo skyriaus neveikiu 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

VISUOSE 
TAUPYMO 

SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki 

$15,000.00

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pinną Įstaigos aukštą 
Laimės šaltinėlį — Wishing Well. per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS
1
2.
3
4.
5
6.
7.

I' surcd Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
All Types of Insurance

veltui duodamas organizacijų su

MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
8 Sėli and redee.m U. S Bonds
9 Safety Deposit Boxcs

Free Community Rooms for 
your organization meeting 
(Free Coffee)
Cash checks and pay all family 
bil’s with our special money

10
10
10.
11
11.

5'/«% šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12.000 ir

order checks. No service charge 
to members.
U. S. Postai Stamp Machne 
Service.
We sėli Travelers Checks.
Save-by-mail Kits

16.
17

18.

12.
12.
13
14.
15. Notary Public Service

Two large Free Parking Lots
Free Theatre tickets two Satur- 
days each month for your chil
dren and mothers.
Chrįstmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY .................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
VVEDNESDAY ........................... Closed All Day
THURSDAY .................... 9:00 A.M.— 8:00P.M.
FRIDĄ Y ........................ 9:00 A.M —8:00 P M.
SATURDAY ................. 9:00 A.M.—12:30 PM.

M



Antanas Petrikonis , Iliuzinės formos
Iš dailininko darbų parodos, atidaromos gegužės 6 d. Čiurlionio galerijoje, Chicagoj.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
Kruvina Afrikos tikrove
Dar neteko matyti taip su

purtančio tikrovės filmo, kaip 
dabar Chicagoje pradėtasai ro
dyti “Affrica Addio”. Kaip iš 
pavadinimo matyti, filmas su- 

j suktas italų ir skirtas atsisvei- 
! kinti su ligšioline senąja Afri
ka. Nepaisydami didžiausių pa- 

I vojų net savo gyvybei, filmo 
sudarymui vadovavo (ir tekstą 
paruošė) Gualtiero Jacopetti ir 
Franci Prosperi. Filmavo Anto- 
nio Climati. Vienu metu afri
kiečiai jų vos ncsušaudė, bet iš
gelbėjo tik juodaodžių vadovas, 

I prataręs, kad jie juk ne baltie- 
I ji, jie italai... Filmą nuomoja 
Rizzoli Film Distributors.

VERTINGAS MUZIKOS (GROJIMAS
(Atkelta iš 4 *jsl.)

puošnus, gerai išlavintas mezzo- 
sopranas, bet ir iškili interpre- 
tatorė, kas tiek atskirų dainų 
pagrindinėje nuotaikoj, tiek to
limesnėse dalyse įtikina klausy
toją iki pat paskutinės gaidos. 
Šios dainininkės menas jau pa
siekia tokį lygį, kur nebejau
čiame jokių kitų pašalinių tiks
lų, kur kartu su autoriaus gy
vai vedamu ir dinamiškai išba
lansuotu orkestru A. Stempužie- 
nė visam garsų pastatui sutei
kia vienkartinę nuotaiką ir pa
kilumą.

Pagaliau keletą žodžių ir apie 
"burtininko skritulio” antrąją 
pusę, kur kartu su keturiomis 
Lapinsko dainomis, girdime dvi 
V. Jakubėno ir po vieną K. Ba
naičio ir A. Račiūno dainas. Be 
Jakubėno dainų,8 ir šioje plokš
telės pusėje instrumentaciją pa. 
gal originalinę muziką yra atli
kęs D. Lapinskas. Be to, čia 
įgrotos dar dvi originalios dai
nos, kurių autoriai yra J. 
dis ir St. Šimkus.

demonstruoti sutartinės etno
grafinio atkūrimo, bet ir šitaip 
pateiktoji čia yra labai intri
guojanti ir meniškai tobula.

Taip pat gražius, truputį pla
čiau sukomponuotus tikrai lie
tuviškų dainų pavyzdžius yra 
davęs V. Jakubėnas. Pirmoji jo 
daina “Plaukia antelė” mus ža
vi savo nudailinta forma, o ant
roji (apie piemenėlį) traukia 
mus savo senoviška nuotaika, I 
kurios pagrinde yra siaura (ter-, 
cės) apimtis su ypatingu dvie-1

riami, o kiti neteisingai pasmer
kiami.

Tvardovskis padėkojęs už pa
stabas ir pasižadėjęs, kad nuro
dytos klaidos bus pataisytos.

Sov. Sąjungos Rašytojų są
jungos sprendimas, atrodo, yra 
tam tikras kompromisas. Aiš
ku, kad “Novyj Mir” užimtoji 
linija negalėjo likti nekritikuo
ta, tačiau tas svarbu, kad “No
vyj Mir” ir toliau išlaikys savo 
drąsią ir atvirą liniją. To ga
rantija yra ta, kad Tvardovskis 
ir toliau pasilieka vyr. redakto- 

[ rium ir redakcijos kolektyvas 
nebuvo radikaliai pakeistas.

Pažymėtina, ir tai, kad So-

Jei ligšioliniai dokumentiniai 
filmai daugiausia rodydavo Af
rikos gyvulius ir jiems medžioti 
organizuojamus “safari”, arba 
rodydavo keistąsias Afrikos 
gentis, tai čia pamatome visai 
naują Afrikos veidą — tarpu
saviu pjautynių, civilinių karų 
baisiai sukruvintą.

Filmas prasideda britų guber
natoriaus pasitraukimu iš Tan- 
ganikos. Jo laikymasis atrodo 
komiškas, bet jau po jo ateina 
tikra tragedija, chaosas, neval
domas juodojo barbarizmo pra
siveržimas. Labai ryškiose fil

Gruo-

pusė 
kūri-

Ir antroji plokštelės 
duoda mums liūdnokus 
nius, nors pora dainų yra ir nau 
jesnių. Tokia yra Lapinsko šį 
kartą “romantiškesniame” sti
liuje sukurtoji, savo turiniu kiek 
liūdna 7 daina apie žvejus, taip 
pat ir 6 daina, kuri, tur būt, 
yra žaidimų daina. Kitokio po
būdžio, rafinuota melodija ir 
žėrinčia instrumentacija yra 
sukurta 2 daina apie eglutę 
(vestuvių eglutę?) ir 4 nr. pa
žymėtoji sutartinė apie unteles. 
Pirmoje jų domina ypatingas 
refrenas — laduta, kuris čia 
yra veik pagrindinis melodijos 
elementas, kaip tai dar matome 
vienoje ar kitoje lietuvių melo
dijoje. Ypatingas vienkartinis 
žanras Europos' folklore yra ir 
lietuvių sutartinės, kurios dai
nuojamos dviem ar trim balsais 
sekundės intervale, net, kaip 
Lapinsko parinktame pavyzdy, 
kartais ir kanone. Šį kartą kom 
pozitorius neturėjo tikslo pa-

(Atkelta iš 3 psl.) 
formuoja, kad posėdyje vyravu
si atmosfera “nuoširdžios, es
minės ir drauge griežtos kriti
kos, tačiau visa vykę draugiško
je nuotaikoje”. Plačiai pasikeis
ta nuomonėmis, kuriomis pa
grindą sudarė paties Tvardovs- 
kio pranešimas apie žurnalo 
veiklą.

Buvo konstatuota, kad “No- 
vyj Mir” yra skajtytojų mėgia
mas dėl savo rimtumo, argu
mentų ir temų įvairumo bei 
spausdinamų straipsnių aukšto 
lygio. Bet drauge iškelta ir trū
kumai, ideologinio - meninio po
būdžio klaidos: daugelyje pa
skelbtų raštų trūkstą socialisti-

jų tonų <V11 ir V pakopa) dai- viet1 R“ytojų sąjungos Cent-
navimu pabaigoje. Pabaigai pri- ro komiteto posėdyje buvo pul-
simintina dar K. V. Banaičio H tie rašytojai, kurie jau 
labai lietuviška, ypač liūdnoji 
daina “Gieda gaideliai” ir A. 
Račiūno sukurtoji “Už stalo sė
džiu”, kurios vidurinis posmas 
bus,- matyt, paties 
riaus sukurtas.

Be to, plokštelės 
sėje girdime 1881 
St. Šimkaus “Lopšinę” ir 1884 
m. gimusio J. Gruodžio “Aly-’ 
vas”. Reikia manyti, kad ir šie 
originalai tautoje yra mėgiami, 
kas tikriausiai ir buvo paska
tas juos prijungti prie tikrųjų 
dainų, nors šios dainos priklau
so jau visai kitam laikotarpiui. 
Papildant biografines žinias, pa- 
minėsim, kad 
šimtmetyje yra 
Banaitis, ir V. 
Račiūnas. Taigi 
plokštelė davė mums progos pri
siminti keletą vardų ir iš lietu
vių kompozitorių senesnės kar
tos.

Viską sumuojant, reikia pa
sakyti, kad savo naujausiu įgro- 
jimu mūsų pietų kaimynas ne 
tik gražiai yra parodęs įdomų 
epizodą savo turtingosios se
novės, bet ir paliudijęs, kokią 
dideįę reikšmę šis senovės lo
bynas gali turėti ir modernie
siems laikams. Kiek žinoma, ap
žvelgtoji plokštelė šioje srityje 
nėra pirmoji, ir, tikime, nebus 
paskutinė.

Iš latvių žurnalo “Treji 
Varti” (1967 m. nr. 1) 

vertė A. Blt.

kompozito-

antroje pu
iri. gimusio

anksčiau buvo kritikuoti, o ne
liesti kiti autoriai ar jų raštai. 
Gi “Novyj Mir” redakcija jau 
paskelbė, kad netrukus bus 
spausdinami ir kiti kritikuotų 
autorių darbai. Taigi, nors kom
partija bando dėti sovietų rašy
tojams apinasrius, tačiau tie 
muistosi ir nenori jų prisiimti.

jau praeitame 
gimę ir K. V.
Jakubėnas, ir 

čia apžvelgtoji

• Vilniečiai koncertuoja Len
kijoj ir Čekoslovakijoj. Vilniaus 
skaičiavimo mašinų gamyklos 
vyrų choras “Elektronika” (su
organizuotas 1961 metais) ba
landžio 10 d. išvyko koncertuo
ti į Varšuvą, Krokuvą ir kitus 
Lenkijos bei Čekoslovakijos 
miestus. (E.)

nio realizmo savybių, autentiš
ko ir optimistinio sovietų liau
dies gyvenimo ir darbo pavaiz
davimo. Diskusijų dalyviai pirš
tu nurodę kai kuriuos raštus 
(Makarovo apysakas, kurias sa
vo laiku puolė “Raudonoji 
Žvaigždė” už ginkluotų jėgų 
įžeidimą, Siomino, Možajevo ir 
kitų darbus). Buvę nurodytos 
klaidos ir trūkumai laikraščio j 
kritikos puslapiuos: pasmerktas 
Kardino straipsnis “Legendos ir . 
faktai”, kuriame išryškėjo ne
tikslumai ir nukrypimai nuo1 
oficialios civilinio ir paskutinio 1 
karo istoriografijos. Pagaliau 
buvo kritikuota laikraščio rodo
ma kai kuriems simpatija, pa
gal kurią vieni per daug išgi-

minėse nuotraukose, imtose be
simaišant tame kruvinai kun
kuliuojančiame katile, o kur pa
vojingiau — filmuojant iš lėk
tuvo ar helikopterio, ekrane pa
rodomi Mau Mau teroristiniai 
veiksmai, tų teroristų teismai, 
apleistos baltųjų sodybos, kur 
buvo išžudytos šeimos, baisiai 
teroristų sužaloti gyvuliai, ku
rie pribaigiami ūkininkų šūviais, 
sistemingas skerdimas britų re
zervatuose išaugintų zebrų, 
dramblių, hipopotamų ir kitų, 
o bene šiurpiausia, kai pamatai, 
kaip barbariškai bahutų genties 
afrikiečiai skerdžia savo neken
čiamus watusi genties žmones. 
Ilgos jų pabėgėlių voros prime
na mūsų pabėgėlius nuo bolše
vikų. Dar šiurpiau stebėti prieš 
arabus nukreipto genocido vyk
dymą, kai prie jūros bebėgan
čios arabų minios lieka išžudy
tos, kai nužudytųjų lavonais pri
pildytos masinio laidojimo duo
bės.

Ekrane parodomi Konge nu
žudytų misionierių lavonai ir lai 
mingieji, kuriuos vakariečių de
santai išgelbėjo. Nepamirštamo 
baisumo vaizdais filmuotojai 
įrodo teisingumą jų posakio: 
“Žmogus gali būti destrukty
viausias iš visų gyvių”. Filme 
matome visą eilę egzekucijų ir

home of
MOD'R N
home of 
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Gowns by Martha
PORTRAITS • CANDIDS 

3213 South Morgan St. YA 7-5858

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LTCENSED by Vnešposyltarg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
T.

N. T,

N. J.
N. J.
23, PA.

BROOKLYN, N. 
NEW YORK 3, 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, 
PHILADELPHIA 
ALLENTOTCN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31. MD. 
BLEFAI/) 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFOR1) 6, CONN. 
JERSEY CTTY. N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13. OMIO 
HAMTRAMCK. MICH. 
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10. NEW JERSEY 
RAHWAY, N. J.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
-50 MARKET STREET
40 WHITEHEAD AVENUE
963 BLEECKER STREET
FREEWOOD AORES
631 W. GIRARD AVENUE 
12(1 TTLGHMAN street 
558 HUDSON AVENUE
107 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STREET
515 MARGELIUS STREET 
1028 RENI1jWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
396 W. BROADWAY__
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRAND AVĖ.

iu 
OR
MI 
CL 
RE

7-6463
4- 1540
2-2452
7- 6320
2-7476

363-0404 
PO 9-4507 
HE 5-1654 

232-2942
5- 6550
6- 2818
2-4240
5-0700
8- 0298
7-5161
5-6368

DU 
HU
DI 
TX
TO
CH
HE

475-9746
PR
TO
AN
EX

I -069t>
9-3981*
8-1120
2-0306

381-8997

prieš akis ekrane perbėga gau
sybė pūvaričių lavonų, ar net 
vežimo ratų tratinamų skeletų, 
nuo kurių džiunglių gyvūnai 
odą ir raumenis sausai nugrau- 
žę.

Yra ir keletas komiškų sce
nų ar tai vandeny besivartan
čių hipopotamų, ar kaip zulu- 
sų gentis “sukultūrinama”, kiek 
vienam padalinant to paties 
dydžio apatines (kitokių jie vi
sai nė neturi).

Šiame filme nėra aktorių. Čia 
tik baisi tikrovė, neįtikėtina 
mūsų XX amžiuje, bet reali ir 
pažintina kiekvienam. Vis dėlto

silpnesnių nervų žmogui stebėti 
tokio žemės pragaro vaizdus ga
li būti per didelė įtampa.

J. Pr.

i3*CA ’A~ WVWWWWt— r* .v. . T.*—'"."."/

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 lkl 11 vai. ryto. šeSta- 
ttenlais ir sekmadieniais nuo 8 80 Iki 
1:80 vai. ryte. Vakarais plrmadle. 
n lala I vai vak

VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
1490 kil. AM Ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7159 South Maplewood Avenne 

Chicago, niinois 60629
,•***»*»*****************«»

Pavasariniai ir vasariniai 
siuntiniai 1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasa
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už žemą kainą 
ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų arti
miesiems.

Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siun
tinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų 2 p. geriausios rūšies nailoninių 
kojinių, 1 šilkinė gėlėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai 
parinktų namų darbui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas

Kaina $75.00.
Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3% yds. angliš
kos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1 
terylino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių 
arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 špūlės labai 
stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti

nius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas, 

svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, Londonu E. 2., England
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 

pristatymas.
Atstovai:

A. Kusinskis, 167 College Str., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti kas 
Jam patinka iš specialių krautuvių.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SA-TOM.

NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenne, Chicago, Illinois 60632

S

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PR 8 - 5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki
6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.



Femokratin.es Lietuvos balsas

JUOZAS PRUNSKIS

Juozas Audėnas, PISKUTINIS i ci.mat'ninkams duota iki 3 
POSĖDIS. Iše do “Romuva”. New 14 227 sklypai Tš viso buvo 
Yorkas, 1966 m Leidinio tiražas tenkinta 73,032 šeimos, kas 
1,506 egz., 278 psl., 9x6 inč for
mato, kaina $4.00, gaunamas ir 
“Drauge”.

Turime džiaugtis, kai atsiran
da veikalų, kurie ryškiau nušvie
čia taip svarbius istorinius lai
kotarpius, kaip mūsų nepriklau
somybės saulėleid’s Sovietų oku
pacijos išvakarėse. Juozas Au
dėnas, tuo laiku buvęs žemės 
ūkio ministeris, buvo taip arti 
tų įvykių.

Memuarai su tautinio ir tarp
tautinio gyvenimo fonu

Antraštė įtaigoja, kad veika
las koncentruosis apie paskuti
nį laisvos Lietuvos vyriausybės 
posėdį, tačiau tikrumoje pavadi
nimas paimtas pagal svarbiau
sią knygoje aprašomą objektą, 
o pats veikalas yra autoriaus 
autobiografija, tik ne siaurai as
meniška, o daugiau visuomeniš
ka, duodant platų foną ir to lai
ko visuomeninio - politinio gy
venimo, ir valstybės likiminio 
kelio. Mums buvo įdomi J. Sa
vickio memuarinė literatūra kny 
goję “Žemė dega”, bet ją skai
tydami mes stebėjomės, kaip 
tas diplomatas sugeba puikiai 
ribotis tik savu kiemu, čia, tiek 
nesinešant į literatūrinį kūry
bingumą atžymimos savojo gy
venimo pėdos, bet plačiai žvel
giama ir į paties krašto gyveni
mo eigą. Autorius tarpais eina 
net dar toliau, siedamas Lietu
vos įvykius su tarptautiniais, 
pvz. 41 psl. rašo: “1918 m. lap
kričio 11 dieną Vokietija kapi
tuliavo ir paprašė paliaubų. Tą 
pačią dieną Vilniuje buvo suda
ryta pirmoji Lietuvos laikinoji 
vyriausybė”.

Demokratas su bendro darbo 
nuotaikomis

Autorius — gilus tolerantas 
ir nuoširdus demokratas, todėl 
ir apie politinius varžovus krikš 
čionis demokratus jis įstengia 
kalbėti be demagogijos, su bend 
to vieningo darbo nuotaikomis, 
bet užtat kietas totalistinėms 
tendencijoms, tarpais pasireiš- 
kusioms tautininkuose. Aprašy
damas gruodžio 17 d. perversmą, 
jis daro suprantamesne prez. dr. 
K. Griniaus abdikaciją, nes jis 
pasitraukimą pasirašė, tik kai 
buvo garantuota, kad naujoji 
vyriausybė laikysis demokrati
nės konstitucijos. Tuo pačiu da
romas suprantamesnių ir poros 
krikščionių demokratų dalyva
vimas naujoje Smetonos vyriau
sybėje — jie įėjo, tikėdami, kad 
bus laikomasi demokratinės kon
stitucijos, bet kai įsitikino, 
sukama kitomis vėžėmis, iš 
riausybės pasitraukė.

Pelnytas prasiveržimas
Skaitydami mes jaučiame 

garbą autoriui J. Audėnui,
ris, būdamas dešimtas vaikas 
nejudamos nuosavybės neturė
jusioje šeimoje, gimęs svetimo
je grįčioje, karjerą pradėjęs su 
piemens botagu ir primityvios 
mokyklos “decipulka”, jau suau
gęs išėjo gimnazijos ir univer
siteto mokslą, tapdamas ekono
mistu, vienu iš jų sąjūdžio va
dovų ir vyriausybės nariu.

Apie žemės reformą
Skaitant šį veikalą, kaip ek

rane pro akis prabėga caristi- 
niai laikai Lietuvoje, vokiečių 
okupacija, Lietuvos atsikūrimas. 
Autorius ypač kreipia dėmesį į 
socialinės pažangos reikalus, 
pvz. duoda statistines žinias apie 
žemės reformą Lietuvoje, kada 
buvo išdalinta naujakuriams 
bežemiams 24,520 sklypų, ma
žažemiams ūkininkams pridėta 
26,367 sklypai, darbininkams ir 
tarnautojams nuosavų namų 
statybai duota 7,918 sklypai,

jog 
vy-

pa- 
ku-

darbas. Tačiau apie tą ‘politinę I 
ašį’ v'sas k; aštas žinojo”.

I 
h i 
ha i 

pa- 
su-

daro 292,128 asmenis arba 14% 
visos Lietuvos gyventojų. Ir au- | 
torius daro išvadą: “Žemės re- I 
forma apgynė tautą ne tik nuo I 
ekonominio skurdo, bet ir nuo i 
raudonosios bacilos — komunis- ! 
tų, kurių visame krašte nebuvo 
likę nei tūkstančio”.

Knygoje pagerbiami to didžio
jo užmojo vykdytojai, pvz. ra
šoma: “Kun. Krupavičius su vi
su užsidegimu ir demonišku 
tempu vykdė žemės reformą”.

Valstiečiai liaudininkai ir 
krikščionys demokratai

Savo politinėmis pažiūromis 
autorius yra valstietis liaudinin
kas, bet su tvirtu nusistatymu 
bendradarbiauti su kitomis de
mokratinėmis grupėmis. Pvz. 
apie bendro politinio fronto su 
krikščionimis demokratais for
mavimą (1938 m.) rašo: “Vals
tiečių liaudininkų ir krikščionių 
demokratų atstovų pasitarimai 
sukėlė savotišką politinį sąjūdį, 
kuris greitai buvo pramintas 
‘ašimi’. Kur ir kada pasitarimai 
vykdavo, kas su kuo susitikda
vo, nebuvo žinoma... Šių partijų 
atstovų susitikimai buvo orga
nizuojami ir kituose miestuose. 
Tai buvo ne viešas, o pogrindžio

Prieš totalitarinius planus

Ta politinė ašis, ypač vadis- 
t n vyriausybę supurčius tarp- 
tautinams įvykiams, privedė 
kad buvo sudaryta savotiška 
koali.inė vyriausybė su tauti
ninkų persva: a bet jau daly
vaujant krikščionių demokratų 
ir vaisi ečių liaudininkų atsto
vams. Tautininkų atžvilgiu au
torius. aiškiai nusistatęs prieš 
diktatu, a1:, sako: “Lietuvoje, 
tautininkų valdymo metu, tau
tai nebuvo leista kalbėti” (105 
psl.). Arba psl. 107 daro tokią 
išvadą; “Imant dėmesin tai, kad 
per rinkimus į demokratinius 
seimus (1920—26) už tautinin
kus visai nedaug kas tebalsavo, 
kad jiems valdant buvo daug 
perversmų ar bent pasiruošimų 
valdžiai nuversti, kad tautinin
kai, perversmo būdu paėmę val
džią ir 13 metų valdę, neleido 
nei seimo, nei savivaldybės de
mokratinių rinkimų, prašyte 
prašosi tokios išvados: tauta ne
pasitikėjo tautininkais ir tauti
ninkai nepasitikėjo tauta”. Au
torius taip pat kritikuoja “vals
tybės vado” kultą (115 ir sk. 
psl.).

Jeigu tie posakiai ir būtų pra
eities faktų užprotokolavimas, 
tai vis dėlto būtina užakcentuo
ti, kad tremtyje jau ir daugelis 
tautininkų žiūri kritiškai į tą 
laikotarpį.

Lemtingosios dienos
Autorius detaliau aprašo Čer

niaus ir Merkio vyriausybių dar 
bus, savo naujas pastangas, va
dovaujant žemės ūkiui Lietuvo
je, Sovietų įgulų įvedimą. Pa-

J. Audėnas

galiau smulkmeningai aprašo 
Sovietų - nacių dalinimąsi Lietu
va, Kremliaus pastangas Lietu
vą užgrobti, okupacijos įvykdy
mą, detaliai atvaizduodamas 
paskutinį laisvosios Lietuvos 
vyriausybės posėdį.

Pažymėtina, kad į knygos 
priedus surinkta labai vertingos 
medžiagos, pvz. demokratinių 
grupių sudarytieji Lietuvos atei
ties santvarkos pagrindai, teks
tas Lenkijos ultimatumo Lietu
vai, slaptieji Sovietų ir nacių 
susitarimų tekstai, užgrobiant 
Lietuvą, Sovietų ultimatumas 
Lietuvai.

teikia) gyveenime (1 psl.), pa- 
rykiavęs (62 psl.; vieton “y” 
turi būti “f ), tame pačiame 63 
psl. rašoma Ladiga ir Ladyga, 
vietintėlis (71 psl., t. b. vienin
telis), alat nkamas (72 psl., t. 
b. atitinkamas), tėkmėje (79 
psl. t. b. tėkmėje), pirmą jam 
(89 psl., turi būti be nosinės) 
64 psl. septintoji eilutė nuo vir
šaus apversta aukštyn kojom, 
136 ir 137 psl. iškritusios prieš
paskutinės eilutės, rašoma “įpa- 
tingai” (219 p31., t. b. ypatin
gai), laisvąjame (231 psl., nosi
nė nereikalinga), šaulių choro 
chorvedys vadinamas N. Mai- 
tinkoniu (180 psL; turi būti 
Martinonis).

Įdomi knyga

Bet tai vis maži dalykai. Ap
skritai, knyga įdomi, tuo labiau, 
kad jos autorius pasilieka akty
vus lietuvių politiniame gyveni
me ir laisvės kovose: jis yra ir 
liaudininkų vadovybėje, ir Vliko 
generalinis sekretorius. Žmogus 
talentingas, energingas, rodo 
daug pakantos, turi nuoširdų 
nusistatymą bendradarbiauti ir 
tam turi sugebėjimų.

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5981

sssbe aMBS/Tfr*

Liet viskas Restoranas - METROPOLIS
6538 So. VVestern Avė., C hicaųo — Tel 176 9009

Vienintelis lietuviškas restoranas rfu gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis Ii kt.. didelis pasirinkimas vietiniu Ir importuotu gčrmij.

• ipiHvl4įoį įlinkio! nuotaikoj galėsite praleisi i laika, skaniai pinai. > 
gyti ir a tat gaivint i

\kIiihn kasdien nuo II vai. ryto iki vėlumos Pirmadieni nMaryta 
Visi prašomi atkila nkvti

Savininkai PETKAS IK ANTANINA KAI š Al

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausi pasirinkimą 
visų moderniškų maldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele- 
viz jos aparatų, šaldytuvų ir 

tų namams reikmenų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
N. BERTULIS

Tel. SEeley 3-4711
antr., treč. ir šeštadieniais nuo

F. A. RAUDONIS ir

2310 W. Roosevelt Road
Atdara pirmad. ir keįvir. 9—9 vai.,

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po piety

Cosmos Parcels Express Corp.
Prisijungusi su Podarogifts, Ine.

PRIIMA UŽSAKYMUS IŠNUOMUOTI BUTUS SOVIE

TŲ SĄJUNGOJE, 0 TAIP PAT SOVIETŲ GAMYBOS DO

VANAS: — AUTOMOBILIUS, ŠALDYTUVUS, TELEVI

ZIJOS APARATUS, SKALBIMO MAŠINAS, MAISTO 

PRODUKTUS ir t. t.

d

i*

INFORMACIJŲ IR NEMOKAMŲ KATALOGŲ GALITE GAUTI 
VYRIAUSIOJE ĮSTAIGOJE ARBA VISUOSE MŪSŲ SKY
RIUOSE.

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

CI 5 - 7905

MES MOKAME

sąskaitas

<4

✓

STEIN TEXTILE CO

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI
Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$15.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

. .. ANTRAD. tr PENKT..............................» v. r. Iki 6 v. v.VALANDOS: pirmad ir ketv.............................. « v. r. iki » ▼. v.
ŠEŠTAD » v r Iki U t <1 Trečlad uždaryta

--- ---------------------------

ANT 1-nu METŲ
CERTIFIKATŲ

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

Įžanga ir korektūra
Kalbant dėl taisytinų dalykų, 

tektų prisiminti įžangos žodį 
“Apie autorių”. Tur būt, jis yra 
leidėjų . (Romuvos), bet kai ne
pasirašyta, gali kai kas priskir
ti pačiam autoriui, o tada jis 

' skamba labai pretenzingai, kai 
1 pasakoma: “Byloti autentiškai, 
nevaržomas nei cenzūros, nei 
išorinių įtaigų, jis tik vienas te
gali” (1 psl.).

Yra ir korektūros klaidų, pvz. 
patiekia (1 psl., turi būti pa-

Diug sutaupysite pirkdami čia 
{vairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PK 6-8998

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 W. 45th Street, New York, N. Y. 10036 
Tel.

P I E
$1.65

JOKIO

TOS 
& $2.25
LAUKIMO -- GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA - 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 * 4622.
Atdara ekmad iki ketvirtad. 6 v ryto iki 1 v. ryto penktad 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

August Saldukas, 
Prezidentas

.«.«<>•!!!!!
ST. ANTHONY

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Jo.eph f. Grlbau.ka.

Executive Secretary

ON INVESTMENtS 
Unitj of $100,00 
Dividend Checkl 
Mailed Ouarterly

0N BONUS SAVINGS 
Uniti of $1,000.00 

for 3 Year. 
Dividendi Pa!d 

Ouarterly 
or Compounded■■■

1447 So. 491h Court
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Are» Code 312) 656-6330

HOURS: Mūri 4-8; Tue.,, Thvr»., fri. 9-5; Sat. 9-1; Wed' Cloaed 
Šovinys In By Tie loti Of Tie Monfi Wlll tarn Frotn Tie l.t.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

jil
1

^llllllllllį! §ii
CRANE SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKLEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo

............. .............. .......... ...............
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

urminėmis ka nomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados. “boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir selcm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. užddaryta.

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.

y
Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti

Femokratin.es
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kalba, būdinga vėlyvajai M. K. 
Čurlionio kūrybai, bei tragiški 
motyvai išskyrė iš kitų koncer
te atliktų kompozitoriaus kūri-

O pats Juozas Miltinis tuo 
pačiu metu, balandžio pradžioj, 
rusų teatro menininkų grupėje, 
atvyko į Angliją susipažinti su

ir įžymiausiais Anglijos teatrais. 
Naktys be nakvynės”, abu “po- Miltinis prieš 30 metų kaip tik 

litiškai - ideologiški”. Ten pat studijavo vaidybos meną Pran- 
bus parodytas ir neseniai už- cūzijoje ir Anglijoje. (E.)

tinio teatro” darbo užkulisius.

I

visi labai laukiame.

matinę paveikslo konstrukciją. 
Įdomu, kur toliau pasuks ir kur 
nueis Kęstutis Zapkus? Kiek-

baigtasis A. Žebriūno režisuotas 
“Mažasis Princas”, bet tas fil
mas nebus vertinamas varžybų 
rėmuose.

Skulptoriaus Petro Vaškio darbai, taip vadinamoje. “Craftsman ’67” parodoje Philadelphijoje, kur jie yra iš
statyti tarp kitų 24 menininkų, reprezentacinių darbų. Paroda vyksta “Museum of the Philadelphia Civic Cen- 
ter” patalpose ir truks iki gegužės 7 d. Nuotr. K. Čikoto

sime pasikalbėjimą su pačiu 
dailininku.

ry” patalpose, 620 N. Michigan 
Avė. Paroda ten tęsis iki gegu
žės mėn. 12 d. Išstatyta kruopš
čiai išbaigti penki didelio forma
to darbai ir 8 mažesni, daugiau 
eskizinio užmojo. Nemažai čia 
regimų dailininko darbų jau yra 
matyta jo ankstesnėse parodo
se, tad kokių nors ypatingu nau
jumu paroda nepasižymi. Pa
veikslų pobūdis vis dar neatsi- 

“Barz-1 plėšęs nuo Op Art giminystės,

Tarp nusiųstųjų trumpų ap- 
“Didžiojo Gintaro” filmų žvalginių filmų yra A. Dausos 

festivalis Moldavijoj ir Juozo režisuota apžvalga “Ten, už du- 
Miltinio vizitas Anglijoj. Mol- rų”, rodanti panevėžiškio “Mil- 
davijoj vyksta sovietinirj filmų 
festivalis — varžybos dėl “Di
džiojo Gintaro”, kurį vilniškiai 
filmų gamintojai jau yra laimė
ję tris kartus. Iš Vilniaus var
žyboms šį kartą pasiųsta du fil
mai — “Laiptai į dangų” 
<<•

• Gyva teatrinė veikla. Pas
taruoju laiku įvairiose lietuvių 
kolonijose gerokai užderėjo į- 
vairių sambūrių sceniniai pa
statymai. Algirdo Landsbergio, 
Jono Griniaus ir verstų lietu
vių kalbon autorių spektakliai 
buvo matyti Chicagos, Los An
geles ir Bostono scenose. Šį sa
vaitgalį New Yorke vėl scenon 
įžengia A. Landsbergis su Vy-| 
tauto Valiuko režisuota
da” ir Kostas Ostrauskas su I tik anksčiau mėgtos įvairiafor- 
Dalios Juknevičiūtės režisuota I mės dažų dėmės naujesniuos 
“Pypke”. I darbuos virsta griežtomis geo-

Ir vėl du, visa! švieži spėk-1 metrinėmis formomis, tuo dar 
takliai gegužės 6 d., 7 vai. 30, labiau surakindamos visą mate- 
min. vak! (kitą šeštadienį) ir 
gegužės mėn. 7 d., 7 vai. vak. 
(kitą sekmadienį) įvyks Bale
to mokyklos teatre, 2515 VVest vienu atveju tų jo žingsnių mes 
69th St., Chicagoje. Tai bus, 
kaip plakatai skelbia, TEAT
RAS AVANT GARDE. Stato
ma: Antoine De Saint-Exupe- 
ry “Mažasis princas” (pasaka' 
suaugusiems), Jean - Claude 
Van Itallie “Amerika Hurrah” 
(pop teatras) ir Lavvrence Fer- 
Unghetti “Be protesto” (atsiti
kimas). Muzika: Dariaus La
pinsko. Choreografija: G. Paro- 
kaitės - Giedraitienės. Režisūra: 
D. Lapinsko ir A. Giedraičio. 
Aktoriai: L. Barauskas, R. Stra 
vinskaitė ir V. Demereckis. Šo
kėjai: B. Borodickaitė, V. Kri- 
pauskaitė ir R. Zappia.

Kiek anksčiau “Kultūriniame 
Drauge” buvo spausdintas in- 
terview teatralinėmis temomis 
su Chicagoje garsėjančiu lietu
viu aktorium Antanu Mockum. 
Šiuo metu Mockus intensyviai 
ruošiasi gegužės 4 d. premjerai 
Harper teatre. Jis ten vaidins 
pagrindinę arkivyskupo Tomo 
Becketo rolę prancūzų rašyto
jo Jean Anouilh dramoje “Be- 
cket”, vaizduojančioje 12 šimt
metyje Anglijos karaliaus Hen
riko II susikirtimą su savo ar
kivyskupu Tomu Becketu.

• Lietuvių dailininkų parodos 
Chicagoje. šis pavasaris čia yra 
ypač gausus lietuvių dailininkų 
individualiomis parodomis.

Kęstučio Zapkaus tapybos 
darbai šiuo metu yra rodomi 
miesto centre, “Kazimir Galle-

Valentino Ramonio tapybos 
ir piešinių paroda iki gegužės 6 
d. atidaryta Balzeko kultūros 
muziejuje (4012 Archer Avė.). 
Muziejaus patalpose išstatyta 11 
aliejaus darbų ir 9 piešiniai 
spalvotu pieštuku. Dauguma 
Ramonio čia rodomų aliejinių 
paveikslų yra taipgi matyti anks 
tesnėse parodose. Akin labiau
siai krinta spalviniu ir kompo
ziciniu atžvilgiu geriausiai atlik
tas darbas “Japoniškas sodas”. 
Prie labiau pasisekusių būtų dar 
priskirtina “Mergaitė su vynuo
gėmis” ir “Katedra”. Kituos 
darbuos dar labai daug tapybi
nio pasimetimo. Laukdami tikro
jo Ramonio subrendimo, linki
me jam didesnio atsakingumo 
prieš save ir prieš žiūrovus, o 
taipgi ir daugiau įtempto darbo 
bei studijų. Iš piešinių geriau
siai pavykę: Statė Street — Chi
cago, Empire Statė Building — 
New York ir Worlds Fair — 
New York.

Antano Petrikonio naujų ta- 
pybų parodo atidaroma Čiurlio
nio galerijoj, Chicagoje, gegu
žės mėn. 6 d. (kitą šeštadienį).

Vytauto Igno darbų paroda 
tą pačią dieną (gegužės 6) ati
daroma “Chicago Savings and 
Loan Association” meno galeri
joje, 6445 So. Western Avė. Pa
rodą rengia Korp! Gintaras. Ta 
proga kitą šeštadienį spausdin-

• Dr. S. A. Bačkis padovano
jo Pasaulio lietuvių archyvui 40 
knygų ir brošiūrų, kurių tarpe 
yra unikatai arba retenybės: 
O proischoždenij jazyka į litera- 
tur litovskich, 1827 m.; Le tour 
du monde (yra .■skyrius apie 
Lietuvą ir Baltijos kraštus), 
1865 m.; General - Karte von 
Liv. - Ehst. - und Kurland, von 
C. G. Ruecker (Rėvai, 1867 
m.); “Les Dainos” — chants 
populaires de la Lithuanie (Re- 
vue Contemporaine, 1858. II. 
28); Arslane Bohdanowicz, La 
Horde d’or, La Pologne et La 
Lithuanie (1242—1430); Rap- 
port su une mision scientifiąue 
en Lithuanie Russe, par M. R. 
Gauthiot (1901. V. 2) ir dauge-

, lis kitų labai svarbių istorikui 
knygų.

• Čiurlionio vardo literatū
ros ir meno mėgėjų klubas Uk
rainoj. Odesoj, prie tenykščio 
Vakarų ir Rytų meno muzie
jaus, yra įsikūręs literatūros ir 
meno mėgėjų klubas, pradžioj 
vadinęsis “Spalva - Muzika - 
Žodis”, bet pastaruoju laiku tą 
vardą pakeitęs ir pasivadinęs 
Čiurlionio klubu.

Į

LITERATŪRA IR OPERA
(Atkelta iš 8 psl.) 

“Alkmenė” (pagal Kleistą). Tik 
tada jis galėjo suvokti, kokias 
.problemas iškelia literatūrinė 
opera ir drąsiai jas spręsti. Jis 
buvo laimingas, kad į jo ran
kas pateko draminiai veikalai, 
kurie 
tai.

kartu buvo ir geri libre-

Radiofoninės operos
W. Henze, žinomas kaipH.

. sėkmingas įvairiausio pobūdžio 
muzikos kūrėjas, priartėjo prie 
lyrinio teatro pirmiausia su ra
diofoninėm operom ir galiau
siai įsitvirtino su “Manon”, pa
vadinta “Bulvaro vienuma”. Su 
pasakiška opera “Karalius ver
gas” pasiryžo patenkinti ope
ros įgimtas aspiracijas, tariant 
antgamtinius elementus perkeis
ti į tikrovę. Šiai operai, pagal 
Gozzi tekstą gražų libretą pa
rašė H. Crameris. Paskutinioji 
Henzes opera “Homburgo prin
cas” (pagal Kleistą) nepapras
tai pavykusi ir netrukus įsitvir
tins daugumoje vokiečių teatrų.

Kaip matėme, operų likimas 
yra ankštai susijęs su libretu. 
Todėl žiūrovai besilanką į ope
ras, pirmiausia turėtų gerai su
sipažinti su jų turiniu ir teks
tu, gerai pažinti muzikinį veika
lą ir dažnai jo klausytis. Tam 
pasitarnauja plokštelės. Taip 
pat nemaža prisideda joms pa
žinti bei išpopuliarinti ir tele
vizija, paskatindama jas pama
tyti ir scenoje.

Libreto autonomija
Galiausiai, _^ad libretas šian

dieną laikomas viena svarbiau
sių ir autonominių operos dalių, 
rodo ir specialus “Spectaculus”

numeris, pavadintas “Modernių
jų operų tekstai”, išleistas 1962 
m. Šį tomą sudaro 10 libretų, 
skirtų sukomponuoti muzikai. 
Su jais grįžtame į išeities taš
ką, į literatūrinius veikalus, 
skirtus muzikai taip, kaip buvo 
įsivaizdavę Herderis ir Goethe. 
Iš tų 10 tekstų, 4 parašyti pa
čių kompozitorių. Tų libretų tar
pe svarbiausią vietą užima Bu- 
sonio “Daktaras Faustas”, po 
jo seka J. Cocteau “Vargšas jū
reivis”, kuriam muziką sukūrė 
D. Milhaudas. Visiškai skirtingas 
Pirandello “Pakeisto vaiko le
genda”, įspūdinga ne tik tekstu, 
bet taip pat ir Malipiero muzi
ka. Claudelio “Joana ant laužo” 
(muzika Honegerio) pakyla į 
oratorijos kategoriją. Mitologi
nė opera “Egipto Elena” (teks
tas Hoffmannsthalio, muzika 
R. Strausso) šitame cikle pa
sirodo vieniša. Ypatingo pobū
džio Hindemitho simboliniai 
tekstai “Dailininke Motiejuj” 
sudaro menininko gyvenimo 
tragediją grandioziniam istori
niam fone, lygiai kaip ir Kre- 
neko “Karolius V”, atskleidžia 
garsaus vyro gyvenimo išpažin
tį. Su Menotti “Konsulu” grįžta
me į dabartį. Brechto tezinis 
veikalas “Lukulo pasmerkimas” 
sudaro stiprų kontrastą su ne
įprastu poetiniu libretu Stra- 
vinskio “Ištvirkėlio pažangai”.

Susipažinę su XX šimt. ope
rom, matome, kad poezijos ty
ram skambume išlieka šis tas 
iš jos švytesio ir puikumo, ku
riuose žodis ir muzika yra in
tymiai susiję taip, kad (kaip 
anuomet Herderis rašė) su abie
jų pastangom... susidaro viena < 
visuma.

Klubas propaguoja “sintetinį 
meną” — tapybos, muzikos ir 
filosofinės minties sintezę. Čiur
lionio vardą klubui jo nariai pa
sirinkę todėl, kad Čiurlionio kū-

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL
3 skyriai Chlcaaoje:

69th St. Tel. WA
69th St. Tel. VVA
So. Halsted St. Tel. CA

ŠERY

5-2787
5-2737
5-1864

2608
2501
3212

Lietuviu bendrove, kuri turi teisę
siuntinius siųst! be tarpininkų tiesia 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausioj rtl- 
Ues medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

ryba kaip tik esanti tokia sin
tezė.

Klubas neseniai surengė Čiur
lionio kūrybos vakarą, kuris 
Odesos menininkams ir studen
tams taip patikęs, kad net gau
ta iš kelių vietinių aukštųjų 
mokyklų kvietimų tą programą 
pas juos pakartoti, šią progra
mą rengdamas, klubas glaudžiai 
bendradarbiavęs su J. Čiurlio
nyte (menotyrininke) 
K. Čiurlionio seserim 
žiene.

ir su M. 
V. Karu-

Čiurlionis• Vilniuje M. K.
grojamas vargonais. Šio instru
mento virtuozas Leopoldas Dig- 
rys pastarajame savo koncerte 
Vilniuje šalia Bacho atliko ir 
Čiurlionio kūrinius. Apie tai R. 
Gučas savaitrašty “Literatūra 
ir menas” balandžio -2 d. rašo:

“Šį kartą pirmąją L. Digrio 
koncerto dalį sudarė vien M. K. 
Čiurlionio kūriniai: šeši preliu
dai, kanonas ir septynios fugos. 
Kanoną ir šešias fugas vargo
nams pritaikė pats atlikėjas. Iš 
esmės tai yra studijiniai M. K. 
Čiurlionio darbai, kuriuose kom
pozitorius, mano manymu, pa
grindinį dėmesį kreipė į kontra
punkto techniką ir mažiausiai 
gilinosi, kokiu instrumentu fu
gas reiktų atlikti (o greičiau-

S I N C L A I R

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 68rd Street 

Tel. GR 6-3184 ir GR 6-3353 
Sav. Juozas (Joe) Juraitis 

Pagrindinis taisymas vietinių lr* _________ ________ _____ _
užsieninių automobilių * Elektroni
nis motorų tikrinimas. • Chicago 
Motor Club patvirtinti kvalifikuoti 
mechanikai. * Darbas garantuotas ir 
prieinamos kainod. * Turime vilkikų 
Ir (Courtesy cars). Atsilankykite ir 
įsitikinsite.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

ir

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ir remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas 
apdraustas.

2040 West 52nd Street 
Telef* — PR 8-7887 

CHICAGO, ILLINOIS 60609

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Slnger ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitai ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonį kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SEWING MAGMINE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, Tll. 
6O632. Tel. 927.0044; 927-0045.

Vedčjas Arvydas M. Bikinis

šiai jis nė negalvojo apie viešą 
jų atlikimą). Kadangi fugose 
(išskyrus chorinę c-moll ir b- 
moll op. 35) nėra specifiškai 
fortepijoninės faktūros, vargo
nais jos skamba turtingai ir lo
giškai. Reikia padėkoti L. Dig- 
riui už naujo M. K. Čiurlionio 
kūrybos puslapio atskleidimą.

Manyčiau, kad ne man vie
nam didžiausią įspūdį paliko dvi 
fugos — c-moll ir b-moll op. 35. 
Pastarąją sudėtinga muzikinė

PATYS ĮSIGYKITE IR KITIEMS 
PASIŪLYKITE ŠILUVOS MARI
JOS šventinimo ir RELIGINIO 
KONGRESO Washingtone MUZI
KOS PLOKŠTELĘ.

ŠILUVOS
MAKŲOS KiMKYCItJS MMNllMMU (8 

Religinio Kongreso Momentai

w
g
B $

■

*

PASIKLAUSYKITE ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ:

J. Naujalio Mišių, Dainavos an
samblio giedamų šventovėje,

Br. Budriūno giesmės “Sveika, 
Marija”, atliekamos sol. A. Pava 
sario,

J. Štarkos kompozicijos “Tušti 
paliktieji namai”, įdainuotos sol. 
R. Mastienės,

Br. Markaičio “Nenuženk nuo 
akmens, o Marija” giesmės, atlik
tos sol. Pr.

T. Brazio dainos ‘‘Oi toli, toli”, 
sudainuotos New Yorko Lietuvių 
vyrų choro, ir giesmių, giedamų 
tūkstantinės minios.

Plokštelės kaina $5.00; ji gau
nama pas lietuviškų plokštelių pla
tintojus arba pas leidėją: Šiluva 
Record, 110 W. Lafayette Avė., 
Baltimore, Md. 21217.

Bičkienės,

EXPO 67 PASAI

Rašykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Quebec, Canada

Nusipirkite su nuolaida Expo 67 pasus Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijoje “Lite”. Pinigus siųsti Kanados doleriais pridedant 
50 et. persiuntimo išlaidoms.

Pasų Suaugusiems Jaunimui 13-22 m. Vaikams 2-13 m.
rūšis Lite Parodoje Lite Parodoje Lite Parodoje
7 dienų 9.00 12.00 8.00 10.00 4.50 6.00
1 dienos 2.20 2.50 2.20 2.50 1.10 1.25
Bonai 4.65 7.00 4.65 7.00 2.90 4.00
Bonai 4-
2 d. pasai 8.00 12.00 Bonai + 1 d. pasas 3.80 5.25

E X P 0 67 NAKVYNĖS
Montrealio centre, moderniškame name, 

kambariai padieniui ar savaitėmis pradedant 
Informacija siunčiama nemokamai.
Rašyti: P. O. Box 41, Station „S“, Montreal 20, Qtiebec, Canada

PETKUS
TĖVAS iK MJinUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOKPLYCfOb
Tel. GR 6*2345 - 6
Tel. TO 3-2108 • 09

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Trys Moderniškos Koplyčios: 
4605 - 07 South Hermifage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

b’ kitų papuošimų
2448 M est 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 * 6335
Vienas blokas nuo kapinių

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

FUNERAL HOME

T H RE E
A1R-CONDITIONED CHAPELS

išnuomojami atskiri 
gegužės mėnesiui.

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7009 STATĖ RD., OAKLAWN ILL. TEL, 636-2820

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

JURGIS F. RUDMIN
8819 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188 — 1139

PETRAS BIELIŪNAS
1848 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACXAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

VASAITIS—* BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympio .2-1003



OPERA IR LITERATŪRA
Dviejų seserų santykiai laiko tėkmėje

Vokiečių muzikolcgas pro?. J. 
Mueller - Blattau 1922—35 m. 
buvo Karaliaučiaus universiteto 
profesorius ir bažnyt nės bei pa
saulinės muzikos instituto direk
torius. Vėliau dėstė visoje eilė
je Vokietijos universitetų. Para
šė eilę veikalų ap e vokiečių dai
ną Vidurinia's amžiais, apie san
tykį tarp žodžio ir garso, fugos 
ir variacijų, apie operą ir liau

dies muziką. Čia paduodame su
trumpintai atpasakoję jo studiją 
apie operą ir literatūrą, tilpusią 
vokiečių žurnalo “Hucnbold” 1966 
m 25 numery, įmanydami, kad, 
artėjant mūsų “Gražinos” operos 
premjerai, skaitytojams bus įdo
mu visa tai sužinoti. P. G.

¥

Santykis tarp operos ir litera
tūros buvo pirmą kartą atras
tas ir studijuojamas dar Goe- 
thės laika;s. Herderis, begyven
damas Karaliaučiuje, susidomė
jo muzikine literatūra, tariant 
literatūra, skirta komponuoti 
muzikai. Siųsdamas Glueckui 
vieną libretą, jis 1774 m. rašė:

“Tarp literatūros ir muzikos 
kilęs didelis ginčas, kuris taip 
išskyrė tuos du menus, kyla iš 
klausimų: kuri iš jų turi subor- 
dinuotis kitai? kuri turi vyrau
ti? Muzikas nori vyrauti savo 
menu, o poetas savuoju. Kiek
vienas jų nori pateikti pilną 
grož'o visumą, dažnai negalvo
damas turįs duoti tik savo dalį, 
kad būtų galima įvykdyti v su
mą, dažnai negalvodamas turįs 
duoti tik savo dalį, kad būtų 
galima įvykdyti visumą, bend
romis abiejų pastangomis’’.

Goethė su Schilleriu irgi nag
rinėjo šią problemą. Mozarto 
“Don Žuano” operą j e laikė 
tragiškos operos pavyzdž u. Mo- 
zartas buvo pirmas, muzikos 
garsais išsakęs žmogų. Jis net
gi pakeisdavo libretą, kad e lės 
sutaptų su jo muzikinėm idė
jom. Ta prasme jam atrodė “po
ezija esanti paklusni muz;kos 
dukra”. Savo laiške tėvui jis 
rašė: “Geras kompozitorius, pa
žįstąs teatrą ir turįs ką pasa
kyti, ir geras poetas — turi su
sijungti ir patapti tikru fenk- 
su”.

Verdi ir Wagneris
Šį pageidavimą įvykdė ne vien 

Wagneris, bet taip pat ir kitas 
didelis operos genijus — G. 
Verdi. Jiedu yra pirmieji XIX 
šimt. operai suteikę garbę ir 
švytesį. Wagneris, rašydamas 
Lohengriną, ryškiai išsako savo 
operos idealą. Iš paprasto libre- 
tininko jis pakyla į teatro poe
tą. “Nuo tos akimirkos, poezija 
ir muzika žengia susiėmusios 
rankas”.

Per tą patį laikotarpį Verdi 
rašė operą po operos, imdamas 
libretus, iš kur pakliuvo, težiū
rėdamas, kad jie teiktų žmogiš
kas figūras bei dramines situa
cijas. “Rigolette”, “Trubadūre” 
ir “Kaukių baliuje” sukūrė au
tentiškus personažus, pilnus gy
vybės, ir dažnai ypatingai ori
ginalius, jiems sukomponuoda
mas tikrai dramatišką muziką.

Wagneris nuo muzikinės dra
mos perėjo į operą, į “Trista
ną” ir į “Meistersingerius”. Tuo 
metu Verdi rašė “A;dą”. Su ne
paprasta kūrybine jėga jis su
komponavo “Otelą” ir “Falsta- 
fą”. Prasidedant XX amž. tie
du kompozitoriai lyriniam teat
rui įspaudžia savo gilius pėd
sakus.

Mūsų šimtmetyje

Dabar atėjo naujas lakotar- 
pis. Pirmaisiais šimtmečio me
tais reikėjo svarstyti santykį 
tarp operos ir literatūros, ski
riamos operai. Vokiečių muz:- 
kai, iškilę po VVagnerio, teturė
jo tik pasakas ir legendas. Ver
džio paveldėtojai Italijoje pasu
ka į Mascagni’o ir Leoncavallo 
verizmą, tačiau Puccini savo 
įspūdingiems libretams ima me
džiagą iš senų romanų bei dra
mų. Prancūzijoje išliko to pa
ties stiliaus dvi operos: “Mig-

P. GAUCYS

non” ir “Faustas”. Genialioji 
opera “Carmen” ligi 1964 m. 
statoma sužalota. Dabar, at
spausdinus jos or ginalinį teks
tą, parašytą pagal Merimė apy
saką. re:kia tikėtis, kad ilgainiui 
jis įsigalės ir scenoje.

XX šimt. pradžioje prancū
zų muzikas Claude Debussy vi- 
s škai ats riboja nuo Wagner o. 
Mvz’kinio impres'on zmo me s- 
teriB savo operos “Pelleas ir 
Melisandė” libretui parinko ž - 
nomą Meterlincko veikalą ;r jį 
apdengė savo pu k os muzikos 
šilko apsiautalu, kuri išliko iki 
šių dienų, nepaisant teksto men
ko dramatiškumo. Vėliau jį pa
sekė Richardas Straussas su sa
vo “Salome”. Šis muzikas irgi 
savo kompozcijos pagrindan 
padėjo žinomą Oskaro Wilde’o 
dramą. Anų laikų (1906) žiūro
vai, besiklausydami tos muzikos 
su tokiais skirt ngais orkestri
niais efektais, tok ais iškiliais 
rečitatyvais ir “nervingo kont
rapunkto” sodria s balsa:s, tu
rėjo jausti didelį susižavėjimą. 
O visa tai reiškė, kad opera

Liutauras

įžengė į naują kelią, Wagnerį 
palikdama už savęs.

Abiems menininkams 
bendradarbiaujant

Čia įvyksta lemtingas atvejis, 
kada libreto autorius atsisako 
asmeninės garbės, siekdamas 
parašyti tekstą, kurį kompozito
rius aprengs muzikos rūbu. 
Taip Hugo von Hoffmannstha- 
lis patampa tokiu libretininku, 
kokį kad buvo įsivaizdavę Mo- 
zartas ir Herderis. Abiem me
nininkams nuoširdžiai bendra
darbiaujant, gimsta tokie veika
lai kaip “Rožės kavalierius”,

Laimutis

“Ariana”ir “Anabela”, kurie vis 
dar tebėra stiprūs opeiin o te
atro šulai. Tačiau t kra yra ir 
ta, kad Straussas jau reiškia 
muzikinės operos gulbės gies
mę.

Besibaigiant I Pas. karu', ma
tome išsivyščiusį naują muziki
nį st lių, kuris buvo pavadintas 
“ekspresion stiniu”. Pradedant 
1921 m. buvo imta groti naują 
kamer'nę muziką. Čia Paulius 
Hindemith’as iškyla į pirmą vie
tą. Buvo klausiama, ar reikia 
taip pat ir operoje panaudot tą 
naująjį stilių, norint kad jos 
raida pataptų našesnė? Ir kartu 
su tuo, ar nebuvo būtinas ir 
operos l'teratūros pagrindinis 
pakeitimas?

Tuo pač'u metu Ferruccio ■ 
Busoni, “naujos'os muzikos” 
reiškėjas, pradėjo pirmą drąsų 
mėginimą su savo “Daktaru 
Faustu”. Busoni rašė: “Tikiuos, 
kad ateity opera pataps muzi
kinės išraiškos aukščiausia for
ma. tar ant universal ne ir vie
nintele”. Įdomu, kad tais pa- 
č'ais metais (1925) buvo pa
statyta ir Albano Bergo opera 
“Wozzeck”. 1927 m. buvo pa
statyta Hindemitho opera “Car- 
dillac” ir Stravinskio “Oedipus 
Rex”. opera oratorijos formoje, 
kur J Cocteau tekstu buvo pa
brėžtas tas ypatingas jos po- 
būd’s.

Rvl'g’nio momento išryškinimas
Tas pats J. Cocteau parašė 

libretą ir Dariaus Milhaudo ope
rai “Vargšas jūreivis”. D. Mil- 
haudas, glaudžiai bendradarb:au 
damas su Paul Čiaudėtu, buvo 
sukūręs naują istorinės operos 
tipą, kur įvykis va zduojamas 
visu tikroviškumu ne tik poli
tiniu bei socialiniu atžvilgiais, 
bet taip pat ir religiniu, amži
numo prasme. Po aštuonerių 
metų su P. Claudelio “Joana 
ant laužo’’ įvykis pasikartojo, 
tačiau labiau statinėje formoje, 
įgaudamas oratorinį pobūdį. Su 
ja sutampa labai intensyvi Ar
tūro Honeggerio muzika. Minė
tini ir kai kurie italų autorių 
darbai; Pirandello "Pakeisto 
sūnaus legenda” su atonaline 
G- J. Malipiero muzika (1934), 
Elioto “Nužudymas katedroje”, 
su Ildebrando Pizetti autosakra- 
mentine muzika ir chorais.

Italų ir vokiečių kryptys
Čia išvardijome drąsius nau

jojo stiliaus kūrinius, išsikovo
jusius kelią į operos sceną. Ta
čiau muzikinis teatras reikalin
gas vidutiniško pobūdžio visad 
turinčių pasisekimą veikalų. Su 
operom “viršūnėm” gal galima 
sudaryti vieno mėnesio reper
tuarą, ne daugiau. Gerai pažįs
tant teatrą, galima žinoti, kuo 
žiūrovai domisi. Kiek yra kny
gų, kurios atrodo nepaprastai 
puikios skaitant, tačiau pritai
kytos scenai, jos apvilia. Ir prie

Bajoras

Gražina. Dail. Bronės Jaimeikienės sukurtų rūbų eskizas
Chlcag-os Lietuvių operos šiemet gegužės 20 ir 21 d. statomai Jurgio 
Karnavič aus “Gražinai” pagrindinių kostiumų eskizus padarė dail 
Bronė Jameikienė. Šj puslapį čia tad ir iliustruojame tų piešinių pa
vyzdžiais.

šingai, yra tekstų, kurie at
spausti mum nesudaro įspūdžio, 
tačiau pastatyti scenoje, jie pa
sirodo pilni gyvybės ir uždega 
žiūrovų entuziazmą. Tačiau juo
se turi glūdėti muzikinės situa
cijos, progos, kuriose muzika 
ar tai solo, ar visumoje, ar cho
ruose, turi pasireikšti su visu 
puikumu bei žavumu. Po to se
ka įspūd:ngos scenos, silpnąsias 
galima pagerinti, o netikusias 
negailestingai išjungt'. Kas dar 
čia turi reikšmės? “Judėjimas”. 
Tai magiškas žodis, užtikrinąs 
žiūrovų susižavėjimą ir da'ni- 
ninkų dėmesį. Tą puikiai supra
to italai ir mokėjo tai išnaudoti. 
Tačiau reikia pripažinti nuopel
nus vokiečių, kurie tikėjo, kad 
solistai užtikrina operos pasise
kimą.

Operos naujoji raida
Dideliam chaose, pas'baigus 

II Pas. karui, palaipsniui pra
sidėjo operos atgimimas ir jos 
naujoji raida. Visų tautų, daly
vavusių kare, ligi tol užgniauž
tos meninės jėgos po truputį 
pradėjo atsigauti. Sudraskytoji 
Vokietija turėjo pasitempti dau
giau už bet kurią kitą šalį. Ji 
susmuko, tačiau lyrinio teatro 
aplinkuma, pats skurdas sutei
kė naujus sparnus išradingumo 
dvasiai. Dideli veikalai, kaip 
Hindemitho “Dailininkas Motie
jus” ir E. Kreneko “Karolis V” 
buvo pastatyti ir savo tėvynės 
scenoje. Salzburgo festivaliai 
pasižadėjo kasmet pastatyti 
naują operą, šalia tradicinių.

šitame naujame laikotarpy 
libretų klausimas patapo nepa
prastai aktualus. Visą laiką pa- 
s’gendama geros komiškos ope
ros, kurią sukurti kaip tik yra 
sunkiausia tiek l'bretininkui, 
tiek kompozitoriui. Kaip gerą 
tos rūšies pavyzdį galima su
minėti vieną seną Hermano 
Goetzo (1874) operą “Sutram
dyta laukinuke” su labai vyku
siu šveicarų poeto J. V. Wid- 
manno tekstu, iš kurio galima 
pasimokyti, kaip Šekspyro ko
mediją reikia perkeisti į ope
ros libretą. Jo muzika nepapras
tai linksma, o struktūra — vie
na tobuliausių.

Komiškoji opera
XX šimt. E. Wolf - Ferrari 

turėjo laimę surasti savo ope

roms gerus libretus, kur e gra
žiai sutapdavo su jo teatrin'o 
kompoz toriaus gabumais. Ju
lius Weismann pagal danų Hol- 
bergą parašė tekstą savo ko
miška' operai “Apsukrioji tar
naitė”, turėjusiai didelį pasise
kimą, o H. Crameris parašė lib
retą B. Blacherio operai - bale
tui “Prūsų pasaka”. To nepai
sant, vis pasigendama gerų ko
miškų operų.

Dažna’ statomos vienaaktės 
komiškos operos, nes trumpu
mas ir vienoviškumas labiau su
siderina šitok:o pobūdžio ope
rose. šimtmečio pradžioje E. 
D’Albertas jau buvo davęs pa
vyzdį savo garsiomis vieno ak
to operomis. Po dvidešimties 
metų Puccini parašė tris v'ena- 
akčius veikalus, kurių kiekvie
nas yra deimančiukas savyje, 
o visi kartu išsprendžia prob
lemą — duoti p'lną vieno va
karo spektaklį, šalia jų minė
tinos: žavi, pagal Rabelais, pa
ties kompozitoriaus H. Reutte- 
rio parašyta “Nebylė aptieki- 
ninkė” ir tikrai linksma “Efeso 
našlė” (pagal L. Andersoną).

Šio amžiaus vidury
Žvelgdami į XX amž. vidurį, 

matome 1949/50 m. su dideliu 
pasisekimu pastatytas 3 ope
ras: Menotti “Konsulas”, išgar
sėjusią visam pasaulyje, Della- 
p'cola — “Belaisvis” ir Stra- 
vinskio “Ištvirkėlio pažanga”. 
1949 m. italas Dellapicola pa
statė legendinę operą “Belais
vis”, kuriai tekstą parašė • pats 
kompoz torius. Nuostabus yra 
jos teksto ir muzikos gilus su- 
tap'mas. Labai intensyvi muzi
ka, ir nepaisant dodekafoninės 
technikos, daininga. Trečioji tų 
operų, Strav'nskio “Ištvirkėlio 
pažanga’’ (1951), nors vis'škai 
skirt'nga, vis tik ji yra tikra 
mūsų laikų opera. Labai sce- 
ningas libretas, parašytas W. 
H. Audėno, sumamai įterpia v:- 
sa, kas tinka operos turiniui, 
taip kad susidaro puiki poetinė 
visuma. Pats Stravinskis tas to
kias įvairias scenas užpildo mu- 
z’ka, tinkančia kiekvienam at
vejui. Su juo opera, ka'p rūšis, 
pasiekia tobulumo.
Literatūrinės formos problema

Tačiau problema suteikti li
teratūrinę formą operai, pasi

lieka. Vakarų Europos vis te
benaudojami literatūros kūri
niai muzikiniam jų pritaikymui. 
Šveicaras Frank Martinas išgar
sėjo savo žavia oratorija Tris
tano tema. Paskui sukūrė mu
ziką “Audrai”, paimtai iš Šeks
pyro “Vasaros nakties sapno”, 
labiausia muzikal'ško iš visų jo 
kūrinių.

Pnrncūzas Francis Poulencas 
parašė muziką d dž o jo poeto 
G. B^rnanos “Karmeličių dialo
gams”. kuri krit'kų manymu, 
nepa'sant kai kurių silpnumų, 
vra vienintelė didžioj1 mūsų la 
kų prancūzų opera.

Naujas operų stil’us
Mūsų laikotarpyje dvi kūry- 

b'nė" asmenvbės praturtino ly- 
■!n= tcą+“a s^vo vykus'ais vei- 

knla's ’’ kar*”’ laba ynatingu 
būdu išsprendė mūsų esnrnes 
ymobiemas T”r’m’ pp'vo’e CarJ 

Peniamin Britteną. C. 
O ffas pirmą katą priartėjo 
nr’e teatro, norėdamas išstudi- 
i’ioti italų prim tyv nę operą, 
tač'au sukūręs “Carmma bura
ną” (1936) pusiau sceninį vei
kalą. pasiekė neužmirštamų lai
mėjimų su “Mond” ir “Klugen”. 
Su tais kūrin as gimė naujas 
stilius operų, atremtų į pasa
kas, laimingu būdu susipina 
tekste ir muzikoje d rbtinis 
džiaugsmas ir g T prasmė. Ap- 
dovanotąs d'deliu dramatiniu ir 
kalbiniu talentu, jis sukuria 
“Bernauerine”, bavarų l'audies 
operą, kurioje telpa ne t k tau- 
tosak nės dainos, bet velniškos 
muzikos apžavai ir himnų po- 
būdž'o liaupsės. Jo “Ant'gono- 
je” (pagal Sofoklį) atg'msta 
senovinė tragedija dvas ngos 
muzikos dėka. La kas tars ar 
šitos iškil os technikos pakarto- 
j'mas jo operoje “Oedipas Ti- 
"onas”, nuves į naujas ekspan- 
s'jas, ar į suakmenėjimą.

Lyrinis momentas
Anglas Bcnjam n Brittenas 

savo ankstybais darba s parodė 
puikius sugebėj mus lyriniam 
teatrui. Jo “Lukrecijos pagro
bimas” (Andrė Obey dramos 
perdirbimas) turi kelis daini
ninkus ;r mažą orkestrėlį, tai
kytą skrajojančiai operai. Vei-

Rimvydas

kalo draminis tirštumas, svar
biausių veikėjų apibūdinimai, du 
pasakotojai ir labai įspūdingos 
v’sumos įrodo, kad su menkom 
priemonėm galima sukurti to
bulą kūrinį. Truputį vėliau pa
rašyta “Albertas Herringas” 
pagal Maupassanto romaną, 
taip pat mums parodo Britteną 
kaip šitokio teatrinio pobūdž:o 
me sterį. Kitoje operoje, “Billy 
Bud”, paimtoje iš H. Melvillio 
novelės, Brittenas pasinaudoja 
naujosios anglų literatūros bran 
genybėm. Galiausiai Britteno 
pastangos operos srityje apsi- 
va nikuoja “Vasaros nakt'es 
sapnu”. Savo muzika su nepa
prastu sugebėjimu jis išaukšti
no Šekspyro veikalą, jam ne
prarandant nieko esmiška. Brit
tenas išnaudojo visas lyrinio 
teatro galimybes, kaip ir C. Or- 
ffas, siekdamas jį atnaujinti.

Rusų operos

Dabar žvilgterėk;me į rusų 
operas, pasižym nč'as ypatingu * 
muzikalumu. Musorgskio “Bori
sas Godunovas” (pagal Puški
ną) tik neseniai įsitvirtino Va
karų teatrų operose. Apleidžiant 
Caikovsk o labai spalvingas 
“Eugen'jų Onieginą” be “Pikų 
damą” (taip pat pagal Puški
ną) ir kitas mažiau garsių ru
sų kompozitorių operas, staptel- 
k me pr'e nauiausių — Prokof
jevo ir šoštakovičiaus. P rmojo 
“Trijų apelsinų meilė” (pagal 
C Go.zzi) pirmą kartą pastaty
ta 1921 m., bet ligi šiol tebėra 
statoma, lygia' ka p ir “Ispanai - 
vienuolyne” (pagal Šer dano 
grakščią komediją). Be jų. Pro
kofjevas dar parašė “Taika ir 
karas” (pagal Tolstojų) ir 
‘Idiotą’’ (pagal Dostojevskį), 
šoštakovičiiis davė (pagal Les- 
kovo) “Katerina Izma lova”, 
kur' Rusijoje uždrausta, tačiau 
statoma Vakaruose.

Prancūzų Milhaudas ir

vokieč’ų Egkas
Žymus prancūzų komp. D. 

Milhaudas džiaugėsi labai veiks
mingu bendradarb'avimu su po
etu P. Claudeliu. komponuoda
mas muz’ką jo “Kr stupui Ko
lumbu’”. Claudelis leido kom
pozitoriui ne tik pagal jo norą 

| keisti tekstą, bet ir antrą, mis
tinę dalį padėti į p rmosios,- 
konkrečiosios dalies vietą, sie
kiant sustiprinti įspūdį. Milhau
do įsitikinimu, kai kompozito
rius pasirenka jau traktuotą 
temą, arba kai libretas yra p- 
aimtas iš dramos ar romano, 
jis turi turėti visišką laisvę juos 
■nterpretuoti.

Ryšium su vokiečių muzika 
tenka paminėt' Wernerį Egką, 
kuris pagal Kleisto novelę “Ves
tuvės San Dominge”, parašė 
operą, sugebėdamas suteikti 
formą dviem prieštaringom f - 
gūrom ir su jomis sudarė 20 
sprogstančio dramatiškumo sce
nų. š tai tobulai dramai Egkas 
ęukūrė brandžią muziką, kuri 
be jok'ų skrupulų įveda įvai- r 
riausias operinės muzikos stilis
tines priemones. Dar nežinia, 
ar šis kelias ilgainui pasirodys 
sėkmingas. Šiaip ar taip, lyri
nis teatras praturtėjo viena di
delės vertės opera.

Dramos panaudojimas operai
W. Fortner's susiartino su iš

narų poetu Garcia Lorca, pr'eš 
baigdamas rašyti muziką “Krau 
jo vestuvių” operai. Jos prem
jera (Koelne 1957 m ) buvo 
vpatingai svarbų nes pirmą kar
tą mūsų dienų drama buvo pa
naudota operai. Kadangi Lor- 
cos kūr'nys pas žymi muzikalu
mu bei melodingumu, Fortnerio < 
dodekafoninė muzika, neįprasta 
!r stilizuota, nesuardė jos ža
vesio.

Iš pačių jauniausių vokieč’ų 
komnoz'toriu minėtinas G. Kle- 
be ir H. W. Henze. Šilerio “Plė
šikus” perd'rbęs į operą, Klebe 
sukūrė “Cezario m'rtį” (pagal 
Šekspyrą), “Mirtinus norus” 
(pagal Balzacą) ir galiausiai

(Nukelta ; 7 psl.)


	1967-04-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	1967-04-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	1967-04-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	1967-04-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004
	1967-04-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000005
	1967-04-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000006
	1967-04-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000007
	1967-04-29-PRIEDAS-DRAUGAS 00000008

