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Okupuotos Lietuvos

rašytojai ir jų

IV-TOSIOS DAINŲ ŠVENTĖS
RŪPESČIAI

kūryba

Išeivijoje Dainų šventės pra
dėtos labai gražiai ir jos vyko
gana sklandžiai, nes ir mūsų
chorai buvo pačiame savo žydė
jime ir chorvedžiams netrūko
ryžto ir entuziazmo. Tuoj po
HI-čiosios Dainų šventės įvyko
bažnytinių chorų lūžis, kuris
daugelį chorų labai nusilpnino
arba net visai panaikino. Prie
žastis glūdi liturginiuose pa
keitimuose, nes užakcentuotas
kongregacinis giedojimas na
tūraliai degradavo chorinį 'gie
dojimą, ir todėl choristai aplei
do vargonus ir įsimaišė į mi
nios giedojimą. Čia ir yra vie
na iš rimtų problemų, belau
kiant IV-tosios Dainų šventės.
Klausimas iškyla labai realus
ir gana neigiamas; o kas gi
dainuos? Jeigu dainuos tik ke
li ansambliai, kurie irgi jau
“braška”, jeigu provincijos
chorų bus tik dalis, tai kažin
ar jau panašu bus į Dainų
šventę? Tada jau tokį pasiro
dymą reiktų vadinti ansamblių
jungtiniu koncertu arba dar
kitaip.

ALOYZAS BARONAS

Kalbėti*) apie lietuvių litera
tūrą tėvynėje yra sunku ne to
dėl, kad nebūtų galima pasinau
doti dabartinėmis ten išleidžia
momis knygomis, literatūros žur
nalais ar laikraščiais, bet todėl,
kad dalykiškai ir literatūriškai
svarstant, reikia atsižvelgti į vie
ną atveji, jog lietuvių literatūra
ir ten, kaip ir visoj Sovietijoj,
turi tarnauti komunizmo staty
bai. Dėl tos priežasties, negalė
dama būti laisva, literatūra ne
gali tarpti, ir todėl šandien net
pati rusų literatūra, davusi tiek
didelių vardų, Dostojevski, Gogolį, Tolstojų, Turgenevą, Ler
montovą, Čechovą ir eiles kitų,
per penkiasdešimtmetį po revo
liucinio laikotarpio nieko gero
neišugdė. Ir nereikia manyti, kad
tautoje nėra talentų, jų yra, bet
nėra jiems laisvės. Ir keista, kad
šiandien rusai geriausių savo ra
šytojų knygų negali skaityti gim
tąja kalba, o turi skaityti juos
angliškai. Pasternako “Dr. Živa
go”, išėjęs Vakaruose, nepriei
namas savo tėvynėje, lygiai taip
neprieinami ir Solženicino “Pir
majame rate”, “Vėžio palata”,
Tarsio “Palata nr. 7”. Solženicinas, ne kartą stipriai pultas,
kaip išsireiškė čekų žurnalistui,
gyvenąs ana Chruščiovo klaida,
kada šis leido išspausdinti “Vie
ną Ivano Denisovičiaus dieną”.
Be šių autorių, dar yra eilė ki
tų, kuriems Sovietijoje nebeduo
dama reikštis, ir tai yra ne kas
kitas, kaip talentų žlugdymas, ir
tai yra patys didžiausieji komu
nistinės sistemos nuostoliai, nes
kviečiai ar bulvės auga kasmet,
o talentingi rašytojai gimsta tik
dešimtmečiais. Kadangi
tokia
būklė yra Sovietų Sąjungoje, tai
panaši būklė yra ir visur kitur
už geležinės uždangos, o juo la
biau pavergtoje Lietuvoje, kur
visą laiką bijoma dar ir vadina
mojo nacionalizmo.
1969 m. pavasarį partija Lietu
voje paskelbė štai kokias instruk
cijas:
“ Komunistų partijos išauklėti tary
biniai rašytojai, meno ir kultūros vei
kėjai kuria politiškai brandžius, meniš

•) Paskaitos, skaitytos šiemet
mokytojų savaitėje Dainavoje, san
trauka.
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• Okupuotos Lietuvos rašytojai ir
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• Aleksas Kutkus prisimin'muose.
• V. Mykolaičio-Putino eilėraščiai.
• Europos operas belankant.
• Prem'.juotos apysakos ištrauka.
• Laimėjimu laikau vyresniosios
ir jaunosios kartos dialogą.
• “Lituania — veni, vWi, vici”.
• Albinas Šmulkštys ir 1 etuviškas
filmas.
• Nauji leidinia'.
• Akademinės prošvaistės:
Studentų ateitin nkų stovykla,
Korp! Šatrija inscenizuoja V.
Mačernio “Vizijas”,
Lietuvių kalba pasaulio univer
sitetuose.

kai meistriškus kūrinius. Aštrioje ide
ologinėje kovoje, kuri vyksta pasauly
je, jie užima principinę marksistinęlenininę poziciją, moka duoti teisingą
partinį įvertinimą sudėtingiems pašau,
linės kultūros reiškiniams. Visa savo'
kūryba Lietuvos kultūrinio fronto vei
kėjai ištikimai .tarnauja partijai, pade-1
da auklėti plačiąsias darbo žmonių ma
sės klasinio solidarumo, nesutaikomos
kovos prieš imperializmą, buržuazinę
ideologiją dvasia, siekia deramai pri
sidėti prie TSKP kovos už tarptau
tinio darbininkų judėjimo vienybę ir
susitelkimą marksizmo-leninizmo pa
grindu.
Komunistinis partiškumas, liaudiš
kumas, lenininis nesutaikomumas su
bet kokiais buržuazinės ideologijos pa
sireiškimais buvo, yra ir bus pa
grindiniai kultūrinės statybos ir meni
nės kūrybos principai.
Visas kultūros — švietimo įstaigų
darbo turinys nukreiptas į tai, kad
būtų stiprinami komunistiniai mora
lės principai, formuojama darbo žmo
nių mokslinė — materialistinė pasau
lėžiūra, kad jaunimas, darbininkai,
kolūkiečiai, inteligentija būtų auklėja
mi tautų draugystės, proletarinio in
ternacionalizmo, nesitaikstymo su bet
kokiais buržuazinio nacionalizmo pa
sireiškimas dvasia”...
Partijos kanceliarija sutaisė suvažia
vimui ir “kreipimąsi” į visus kitus
kultūrininkus Lietuvoj, kurių suvažia
vime nebuvo. Ten sakoma “Kiekvieno
rašytojo, meno darbuotojo pareiga —
savo talento geriausias kūrybines jėgas
skirti būtent komunistinės visuomenės
sukūrimui. Tai ypač svarbu nepa
miršti šiandien, paaštrėjus ideologinės
kovos sąlygomis, kai buržuazinės ideo
logijos atstovai atkakliai ieško spra
gų, kuriomis pasinaudoję, galėtų vyk
dyti ideologines diversijas. Tarybų
Lietuvos kultūros darbuotojų suvažia
vimo respublikos meno bei kultūros
darbuotojams, .tvirtai pareiškia: mūsų
kelias — su liaudim, su komunistų
partija, ir nėra tokios jėgos, kuri ga
lėtų mus iškreipti iš pasirinktojo ke
lio”...

Vasarą atsisveikinant ..

Nuotrauka Vytauto Maželio

. .................................................................... .

vienas? Ryškesnių gali būti ir prasme ir menkesnė už pirmąją.
pusšimtis, o kiek knygų jie pa Romane aprašomas prieškarinio
rašė tikrai vertingų, galima sa samdinio gyvenimas, tačiau tai
kyti, kad jos tik ant pirštų skai vaizduojama literatūriškai. Dau
čiuojamos. Tos knygos yra ir pa-1 gelis amerikiečių rašė apie savo
čių Lietuvos kritikų gerai verti krašto skurdą, tačiau jų kūriniai
namos. Galima sakyti, kad tiek vertingi ne dėl temos pasirinki
vakariečių, tiek ten esančių nuo mo, bet dėl literatūriškumo. Taip
monės sutampa. Nors, be abejo, yra ir su “Parduotom vasarom”.'
Taigi šitokios instrukcijos yra yra jų kritikų iškeliamų pusla Putino “Sukilėliai” taip pat ga
pių, kuriuos mes laikome vien na įdomus kūrinys, vaizduojąs
tiktai knygos silpnybėmis.
sukilimą prieš rusus. Pagal šį ro
maną buvo parengta ir opera.
Apskritai apie kūrėjus
Tačiau scenon ji nepateko, ru
sai sustabdė finalinį jos paruo
Iš senesniųjų rašytojų, mums šimą. Daugelis vyresniųjų rašy
iš tėvynės išvykus, tuoj pat po tojų tegalėjo pasirodyti tik labai
karo, Lietuvoje pasireiškė tik la vėlai. Juozo Grušo (g. 1901 m.)
bai nedaugelis. Tai Venclova, knyga pokario metais pasirodė
Cvirka, Baltušis, Jonas Marcin tik 1955 m., J. Graičiūno (g.
kevičius ir nedaug iš jaunesnių 1903), tik po 20 metų —1966
jų: Dovydaitis, Mozūriūnas, Mie m., Antano Miškinio (gim. 19želaitis, Širvys. Įdomiausia, kad 05 m.) eilėraščiai — 1960 m.,
nei Cvirka, nei Venclova, nei Jo St. Anglickio (g. 1905 m.) —
nas Marcinkevičius nebesukūrė 1960 m., K. Inčiūros (g. 1906
didesnių veikalų, o ribojosi tik m.) — 1962 m. Bet buvo tokių
smulkesnio žanro kūriniais. Vė autorių, kaip Gira, Nėris, Mozū
liau Venclova, be atsiminimų, riūnas, Mieželaitis, iš Sibiro grį
parašė ir romaną, “Gimimo die žęs Gricius (g. 1899 m.), Dovy
Poetas, romanistas ir dramaturgas na”, jokios literatūrinės vertės daitis (gim. 1914 m.) ir Sluckis
neturintį. Pasirodė jaunesniųjų (gim. 1928 m.), kurių knygos pa
Justinas Marcinkevičius
gana nemaža, tačiau be jokio ryš
kesnio veido. Visi tik rašė apie
literatūros kapas, ir reikia labai
komunizmo laimę, apie traktodaug drąsos, norint tas instrukci
risto meilę, apie Alžiriją, vėliau
jas apeiti, ir reikia daug pastan
apie Korėją, Kubą, apie visą, kas
gų, kad tokiuose rėmuose gali
buvo reikalinga partijai ir pro
ma būtų ką nors sukurti ir savo
pagandai, ir, be abejo, visi nu
kūrybinį aš patenkinti. Po šio,
džiugo, kai tik po dešimtmečio,
kad ir ne per ilgo įvado, kyla
1957 m., išėjo Juozo Baltušio,
klausimas: ar lietuviai kūrėjai
(gim. 1908), “Parduotos vasa
kaip nors išsiveržia iš tos Proros”. Galima drąsiai teigti, kad
krusto lovos ar ne? Galima at
tai viena geriausių prozos knygų
sakyti teigiamai. Toliau vėl įdo
visoje pokarinėje literatūroje ša- j
mu: ar tarp lietuvių kūrėjų yra
lia Putino “Sukilėlių”, kurių
talentų ir ar jie yra sukūrę, va
antroji dalis liko neužbaigta. Ant
karietišku mastu matuojant, ver
roji “Parduotų vasarų” dalis pa
tingų kūrinių? Į abu klausimu
galima atsakyti — taip. Kiek gi Į sirodė šįmet. Ir ji yra taip pat ge- j
yra talentų, gali paklausti ne| ra, tik gal šiek tiek literatūrinei Beletristas Romualdas Lankauskas

sirodė tuoj po karo. Visa tai tebu
vo labai jau skurdi literatūra,
daugiausia programinė, kadangi
taip reikėjo. Ir taip viskas stūmė
si maždaug ligi Stalino mirties,
kol ūžtelėjo literatūron laisves
nis vėjas. Atėjo naujų vardų, o
ir tie, kurie buvo įsprausti į kie
tus rėmus, pasijuto laisviau ir
tuo pačiu kūrybingiau.

Proza
Iškilo tokie gana nauji, bet
reikšmingesni savo kūrybiniais
laimėjimais vardai. Tai Jonas
Mikelinskas (g. 1922 m.). Jo no
velių rinkinys “Senis po laikro
džiu”, išėjęs 1960 m., yra t ikre.i
talentą liudijanti knyga, vėliau
jis išleido romaną “Vandens ne
šėja”, ir pasisekimo sulaukusį ro
maną “O laikrodis eina”. Gi 1968 m. gruodžio mėn. “Pergalėj”
išspausdino apysaką “Trys dienos
ir trys naktys”, kurią kompartija
pasmerkė. Iškilo Justinas Marcin
kevičius (g. 1930 m.) — apysa
ka “Pušis kuri juokėsi”, Romual
das Lankauskas (g. 1934 m.) su
romanu “Vidury didelio lauko”,
Jonas Avyžius (g. 1922 m.) —
“Kaimas kryžkelėje”, kuris išvers
tas į rusų kalbą ir yra apvalytas
nuo įvairių sakinių, pvz. besi
skundžiančių komunizmu, kuris
vis tik žada, o žmogui neduoda
gyventi šiandien. Neblogai pasi
rodė ir Alfonsas Bieliauskas (g.
1923 m.) savo romanais “Ro
žės žydi raudonai”, “Mes dar su
sitiksim Vilma” ir “Kauno roma
nas”, Myk. Sluckis, kurio “Laip
tai į dangų” ir “Adomo obuo
lys” taip pat laikomi vienais ge
resnių. Į geresnių beletristų tar
pą galima įskaityti ir K. Maruką
(g. 1921 m.) — “Žaliakalny
šluoja gatves”, Icchoka Merą
(gim. 1934 m.), kurio “Lygio-

Visos trys buvusios dainų
šventės muzikiniu atžvilgiu bu
vo pakankamo lygio tik reper
tuaro parinkimo atžvilgių, bet
ne jo atlikimo. Priežastis ir čia
ne choristai ir ne chorvedžiai,
bet repertuaro komisija, per il
gai miegojusi ant praėjusių
dainų švenčių laurų. Būdavo
atsibundama vos prieš metus
arba net vėliau. Tad rezultatai
ir negalėjo būti geri: tik dalis
choristų mokėjo dainas vos vi
dutiniškai ir gal nei vienos at
mintinai, nes dainas pradėda
vo mokytis prieš pat Dainų
šventę ir visų nespėdavo net
peržiūrėti. Gi silpnesni chorai
sunkesnių dalykų net visai ne
mėgindavo. Ir nenuostabu, kad
auditorija iš suaugusių choro
laukė kažko didingesnio dai
nų sąskambyje, ko neteko iš
girsti nei vienoje iš buvusių
Dainų švenčių. Tik vaikų cho
ras III-čioje Dainų šventėje vi
siems padarė neišdildomo įspū
džio ir kartu jie padarė dau
giau, negu buvo tikėtasi Kodėlgi vaikai, kurie nei muziki
niu atžvilgiu, nei savo balsine
medžiaga negali prilygti suau
gusiems, labiau patiko audito
rijai? O gal čia ir slypi kaip
tik pats pagrindinis Dainų
švenčių charakteris: dainos
turi būti nesunkios, melodin
gos, nuotaikingos ir gerai cho
ristų išmoktos. Juk vaikai jas
visas dainavo atmintinai.
Kokie reikalai dabar yra de

sios trunka akimirką” gana įma
nomas, nors ir apie getą parašy
tas, bet be skundo, Vyt. Rimke
vičių (gim. 1930 m.), kurio
“Studentai” susilaukė piktokos
kritikos, o dabartinės
novelės
“Kaimo kronikos” patraukia dė
mesį, nes jose rašoma apie parti
zanus. Kaip liečiąs partizanus su
laukė daug dėmesio, ir Vyt. Pet
kevičiaus (g. 1930 m.) romanas
“Meilė, duona ir šautuvas”. Ša
lia šių vardų, yra dar, kaip ir
visur literatūroj, gausybė kitų
vardų, tačiau Jie jau nebėra to

gantys, belaukiant IV-tosios
Dainų šventės? Atrodo, kad
JAV LB pirmininkas inž. Bro
nius Nainys laiku užmezgė kon
taktą su ALRK Vargonininkų
ir muzikų sąjungos centro val
dybos pirmin. muz. Vincu Ma
maičių, ko išdava — jau turi
me dirbančią repertuaro komi
siją, kurios pirmininku yra
muz. Petras Armonas. Kiek
tuo reikalu padaryta, nesiimu
spręsti, tik žinau, jog komisi
ja jau daug kartų spaudoje ra
gino visus muzikus prisiųsti
savo kūrinius, kurie galės būti
išspausdinti greitu laiku vieno
je knygoje ir iš jų komisija
parinks dainas TV-tajai Dainų
šventei. Jeigu repertuaras ir
šį kartą suvėluotų, tai komisi
jai nebūtų tiek atsakomybės,
nes ji jau daugiau kaip pus
metis tuo reikalu rūpinasi ir
lietuvius muzikus skatina. Jau
dabar užsiregistravę chorai
gali gauti Br. Budriūno kanta
tą “Lietuvos šviesos keliu”,
kuri jau yra įtraukta į re
pertuarą. Vaikų choro dainų
rinkinys jau baigiamas spau
dai paruošti, ir reikia tikėtis,
jog vaikai dainas laiku gaus.
Kitos suaugusių choro dainos
dar neaiškios, tačiau tuo rei
kalu pakankamai komisija rū
pinasi, kreipdamasi asmeniškai
į lietuvius kompozitorius bei
muzikus.
Keli komisijos nariai niekad
ir negali visos Dainų šventės
repertuaro gerai ir išsamiai
paruošti arba jį atrinkti. Čia
reikalingi ir kitų chorvedžių
pasisakymai bei sugestijos.
Yra be galo įvairių ir gana
svarbių klausimų ir pačių cho
rų organizavimo ir jų paruoši
mo reikalais, kurie galėtų pa
aiškėti, tik sušaukus visų
chorvedžių ir muzikų konfe
renciją Chicagoje Padėkos sa
vaitgalyje. Konferencijai reik
tų skirti pakankamai laiko ir
kantrybės. Dar nevėlu tokią
konferenciją sušaukti, tuo la
biau, kad Chicagoje jau yra
numatyta mokslo žmonių su
važiavimas Jaunimo centre
kaip tik Padėkos savaitgalyje.
Gal muzikai ten irgi galėtų tu
rėti savo sekciją, kuri rūpi
mus klausimus prieš TV-tąją
Dainų šventę apsvarstytų, pri
imtų praktiškas tuo reikalu re
zoliucijas ir pradėtų jas vyk
dyti. Tuo reikalu gali daug pa
daryti JAV LB Centro valdy
ba ir ALRK Vargonininkų ir
muzikų sąjungos centro val
dyba.
St. Slž.

kie nei literatūrine, nei kokia ki
ta prasme labiau išskirtini. Įdo
miausia, kad juo didesnis talen
tas, juo jis mažiau laikosi, taip
vadinamo, socialistinio realizmo,
juo mažesnis talentas, juo labiau
laikosi partijos linijos. Daug pa
vergtos Lietuvos poetų rašė apie
melžėjas ir traktoristo meilę, gi
Putinas, kad ir rašė kartais po
plauku, bet apie mėšlavežį eilių
vis dėlto nekūrė. Tokie auto
riai, kuriuose užtinkama, pasaky
tume, beveik antirežiminių už-

(Nukelti į 2 psl.)

techniniu, komerciniu ir esteti
niu atžvilgiu. Malonu, kad po
didelės atrankos premija teko mū
sų tautiečiui mechanikos inž. Le
nui E. Strikaičiui.
• Prof. dr. Romas Viskanta,
pastoviai dėstąs Purdue, Ind., universitete, 1968-69 mokslo me
tais skaitė specialų mechaninių
mokslų kursą Berkeley universite
te, Californijoje. Vasaros atosto
gas praleido, dirbdamas Santa
Monica miestelio
Mechanikos
laboratorijoje. Šiuo metu su šei
ma jau išvykęs į nuolatinę gyv.
vietą — Purdue universitetą.
• Taline, Estijoj, atidaryta
lietuvių skulptūros paroda. Skulp
tūros eksponuojamos Talino gė
lių paviljone tarp gėlių. Parodo-

Okupuotos Lietuvos rašytojai
Naktim į gryčią miškas
(Atkelta iš 1 psl.)
liudija autoriaus skurdų litera
veržias,
uominų, daugiausia ir susilaukia tūrinį pajautimą. Daugelis prade
Sulytas purvinas — ir ima
pasisekimo. Ypač tokie romanai, dančiųjų mėgsta vartoti įvairius
guostis.
kuriuose nėra tiesioginio partijos klausiamuosius ar nustebinan
Autus džiovina Ąžuolas ir
garbinimo.
Tuose, daugiausia čius žodelius, tartum suprobleBeržas,
jau minėtų autorių romanuose, matinančius pokalbį ar veiks
Ant šautuvo užmiega jaunas
atskleidžiama gan būdingų mo mą. Pvz. kaip Bieliauskas nai
Uosis.
viai vartoja žodelį “gal”:
mentų.
“Valiūkiškai prasišiepusi gun
Štai Mikelinsko romane “Van
Yra ir tokių romanuose vietų,
dens nešėja”, iš mokytojų gyve do mane. O gal?”
kur niekinami mūsų partizanai
“Būk rami atsakiau aš, o gal, ir jų reikšmė. Štai kaip, pasakytnimo yra tokia scena, išryški
nanti mums gerai žinomą bai dingtelėjo, šiandien iš tikrųjų bū tume, šlykščiai Vyt. Petkevičius
mę. Romane rašoma, kaip jauni tų nebloga nugerti: Gal?”
rašo knygoje “Duona, meilė ir
Visuose romanuose atsisklei šautuvas”.
mas dainuoja:
“Viens, du, trys, graži Lietuva, džia įvairių buitinių ir socialinių
“Taigi, mes šūdvežiai. Tai pa
momentų, kurie duoda, kaip bol ti neįdomiausia pusė. Dvokas.
Kaip gėlelė žydi visada.
Švelniu sopranėliu panelė va ševikai sako, pažintinės, mes sa- Kabink kaip kokią išvietę viso
dovė tą dainą pradėjo vėl nuo
kius nusikaltėlius,
visokiausius
pradžios. Visi pritarė. Tik atsar
šnipelius, ir dar kalbėkis su jais
gusis Bitinas, iki šiol tylėjęs, da
kaip žmonėmis, nei dieną, nei
bar, kai baigėsi antras posmas,
naktį negalvodamas apie poilsį.
pakukždėjo Skardūnui į ausį, bet
Ir jokios perspektyvos, nes kuo
taip, kad jį girdėtų ne vienas:
arčiau tikslo, tuo daugiau dvo
“Kad kas nors nepadarytų nerei
ko”. (psl. 329).
kalingų išvadų”.
Arba vėl:
Žinoma, dainuotojai išsigando
“A leisi, komsorge uždainuoti
ir pradėjo dainuoti kitą dainą.
— kaip tuščia statinė dundėjo
Pranas Treinys (g. 1928 m.)
milžinas.
rinkinyje “Saulėlydžio viever
— Na? Tu dabar mūsų vadas.
sys”, rašo: “Ant banditkapio eg
— Rėkit, jei plaučių negaila.
lės varna linguoja”, tuo tarpu ta
— Palinko liepa šalia kelio
lentingieji nevadina partizanų
Pravirko motina sena.
.
banditais, o žaliukais, miškiniri-i
i Kaip mokėjo, taip dainavo. Taip!
kais, atseit — ribojasi nuo oficia
su daina ir užėmė mūsų šaltą- j
liosios linijos, nors tai ir nėra
ją.” (psl. 328).
lengva.
Žinoma, tokią
niekinančių
Kaip minėjau, pastaruoju me
mūsų partizanus romanuose vie
tu Lietuvoje sukėlė daug diskusi
Dramaturgas Kazys Saja
tų nėra per daug, tačiau praei
jų Bieliausko “Kauno romanas”,
tį, nepriklausomą Lietuvą, nie
Mikelinsko “O laikrodis eina”, kom liudijamosios, reikšmės, kar kinančios prozos gana daug. To
Sluckio “Laiptai i dangų” ir “A- tais sukeliančios net šypseną. neišvengė nei vyresnieji, kaip J.
domo obuolys”. Pastarieji yra, Pvz. Myk. Sluckis knygoje “Iš Paukštelis, nekalbant jau apie
taip vadinami, pasąmonės sriau daigos ir likimai” vienoje vieto kokį Venclovą. Vincas Giedra
to romanai, kokių nemaža ir Va je rašo apie pieną: “Tikėk, tams (g. 1929 m.) savo romane “Už
karuose. “Kauno romane” Bie tele, iš kur turėsim, bergždžia ga keikti namai” rašo apie miesto
liauskas atskleidžia vieno komu nosi mūsiškė. Vandens, jei nori,
darbininko šeimos gyvenimą,
nistinio tarnautojo meilines ir semkis, o pieno patys pristinga nors tiesiogiai ir neplūsta, bet
gyvenimiškas pinkles. Šalia ištę me. Užsispyrė pirmininkas ir ne
vaizduoja, kad laisvoje Lietuvoje
simo kūriny yra ir romanui bū leido pas jautį. Dirbtinį apsėklibuvo nuolatinis darbininko iš
dingų gerų savybių. Romano vei nimą perša. Ot ir liko bergždžia. naudojimas.
kėjas Sėlis beveik pabėga nuo Vos prisimelžiam litrą kitą sau.”
buržuazinės mergaitės našlaitės,
Drama
Atskleidžiama ir tikrai sunkių,
pašto viršininko dukros, ir, norė
tiesiog tautai tragiškų momen
damas padaryti karjerą, veda en
Jeigu prozoje vyrauja viduritų. Jono Mikelinsko jau minėkavedisto pulkininko Dargužio
tam romane “Vandens nešėja” nioji karta, poezijoj jaunesnioji,
dukrą senmergę. Tačiau Berija
viena netekėjusi mokytoja kai- j dramoj yra iš visų kartų gana ryš
krinta, nuo sienų nukabinami jo
ba: “O mano karta... Mes klasė- Į
paveikslai, senis
pulkininkas
je buvome dvidešimt devyni. Ke
graužiasi ir vietoj pistoleto varto
turiolika berniukų ir penkiolika
ja musiamušį ir, mušdamas mu
mergaičių. Kur jie dabar? Mergai
ses, energingai kartoja Kopec.”
tės liko beveik visos. O berniu
(Kopec enkavedistų žargone reiš
kai? Tik penkis žinau. Kur visi
kia baigtas, sunaikintas). Tuo
kiti? Visur — tai šen, tai ten.
tarpu iš Sibiro grįžta su kūdikiu
Tik ne pas mus. O keletas ir po
jo mylėta ir pamesta mergaitė. V
75
žeme.
Žodžiu, parodoma, jog karjeros
Čia proga prisimintinas ir Jus
siekimas neapsimoka, nepaisant,
kad išduotum buržuazinę nacio- tino Marcinkevičiaus ciklo “1946
nalistę, o vestum enkavedisto m.” posmas, kur autorius tą pa
dukterį, nes kai kas keičiasi jr čią mintį, kaip ir Mikelinskas, |
sovietiniame gyvenime. Dėl šių išreiškia eilėmis, sakydamas, kad i
ypatybių romanas susilaukė pa daug žuvo šešiolikmečių, 1930 m.
sisekimo, tačiau jis ištęstas, jame gimimo. O apie partizanus sa
per daug žodžių, frazė kartais ko:
Rašytojas Juczas Baltušis

Hl-

Ofiso HE 4-1818

DR. M. BUDRYS

, I HRf I I
2751 West 51st Street
Valandos
•al» " '

i.laontai

>r

Ant

antradieniais

orllmanit

papai

penktadiH'
i i

susltarlms

Rudoko kabinetų perėmė
aptometristas

CR EDMUND E. CIARft
27(19 W 51st Street
Tel - GR 6-2400
V. K. Jonynas

Detalė iš Kryžiaus kelių Kennebunkporto koplyčioje

Vai pagal susitarimą: Plrmad lt,
ketv 1—4 Ir 7—9; antrad Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.
Ofa. 735-4477.

Rez. PR 8-6060

Aleksandras Kutkauskas, te
noras, Kaunan atvyko 1922 me
tais ir iš karto laimėjo repertu
are pirmaujančią poziciją. Nau
jas jaunos Lietuvos operos dai
nininkas, be muzikos konserva
torijos, turėjęs dar teisių fakul
teto baigimo diplomą, parodė
gražų ištvermingą balsą, pavyz
dingą muzikalumą, retą darbš
tumą bei disciplinuotumą. Be
regint tapo Operos premjeras, re
pertuaro tvirčiausias stulpas.
Beje, operinių spektaklių žiū
rovai, matydami solistą drąsiai
scenoje besireiškiantį, tur būt,
net mintin nedėjo, jog pvz. laip
tais smarkiai bebėgiojąs tų laip
tų pakopų veik nemato. Buvo
trumparegis, tai nematė nei diri
gento batutos. Per visą operinę
karjerą liko pats sau dirigentas.

čioti?” Režisieriui pritariant, mū
sų solistas kilo į viršų, pakopas
skaičiuodamas, ir, dvidešimt vie
ną atminty užfiksavęs, paprašė
leidimo dar sykį į aukštybes pa
sikelti. Atsiprašęs už laiko sugai
šinimą, jau ir per repeticiją, o

vėliau ir per spektaklius anais
laiptais lakstė kaip vėjas.
Jo lietuviškos scenos repertua
re sudainuotos
keturiasdešimt
partijų, veik visos buvo vedamos.
Nedainavo tik Radamesą (Ai
da), Otelio (to paties pavadini
mo operoje), Samsoną (Samso
nas ir Dalilė), Raulio (Hugeno
tai). Šiaip kėlė tiek lyrines, ly
giai ir dramines partijas, iš ku
rių labiausiai pats mėgo Kaniją
(Pajacai), Eleazarą
(Žydė),
Germaną (Pikų dama) bei dar
kelias kitas, kuriose, be dainavi
mo, galėjo pasireikšti vaidybi
niai.
Mažai žinomas faktas, kad Kip
rui Petrauskui nepasisekė viešna
gė Stockholmo Karališkoj opero
je, po pirmo pasirodymo turėjo
nutraukti gastrolę. A. Kutkaus
kui nusišypsojo didesnė laimė:
buvo publikos ir kritikos šiltai
sutiktas.

Netikėtai esu matęs, kai sceno
je pirmą sykį sustatytos kažku
rios operos dekoracijos veržėsi di
dingais laiptais į aukštumas, o
Dainininko dalią kėlė su mei
Kutkauskui reikėjo veiksmo me
le pasirinktam amatui. Teatro
tu tais laiptais užbėgti. Jis krei
užkulisiuose buvo
kolegiškas,
pėsi į režisierių: “Ar galima man Al. iKutkus Schuberto Meilės dai jauniesiems jautrus, techniškojo
pabandyti tais pastovais pavaikš noj.
personalo žmonėms delikatus.

DR, J< MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos

2454 \Vi>hi 7įsi Street
71 or

Ir

(ve

Canipbell

kumpa.

11 ryto Ir 4—8 v. »

Vai knsdlsf, 9

Šeštad ,9, v

2 v. popiet
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4SSOCIATE OPTOMETRI8TS
Lietuviška, kuliu,

DR. FRANK PLECKAS, Opt.
3424 W. 68rd St, OR 6-7044
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir
‘‘contact lenses”.
Valandos

pagal susitarimą

Uždaryta

trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS

DR. L DEGKYS
kių atstovų. Grušas, po karo ii-I nas” yra gana įdomios ir jau ga
SPEO. VIDAUS LIGOS
gai tylėjęs, paskelbė visą eilę vei-! na modernios. Įvairių jo viena GYDYTOJA IR CHIRURGE
Tel. Ofiso PR 6-7800; Narni) 025-7097
SPECIALYBE — NERVU IR
kalų, kurie sulaukė susidomėji veiksmių yra taipgi gerokai mo
5159 So. Damen Avenue
EMOCINES LIGOS
mo, ypač istorinė drama “Her dernių, iš kurių “Oratorių” ir
Valandos tik pagal susltarinlą
Crawford Medical Building
Trečlądienlala uždaryta
kus Mantas.” Vėliau parašė dra “Maniaką” įsidėjo net čia anglų
041# So. Pulaski Ihunl
Valandos pagal susitarlma
mų, susilaukusių daugiau ar ma kalba leidžiamas žurnalas “LituTelef. 423 - 2060
žiau pasisekimo, ypač “Profeso anus”. Užaugęs okupacijoje, naš
Rez. Tel. GI 8-0878
DR. E. RINGUS
rius Markus Vidinas”. Šiame kū laitis Saja nebijo kūrybingiau
DR.
W.
M.
EISIN-EISINAS
RENTGENOLOGAS
rinyje keliama “atominių jėgų pasireikšti. Iš vis, kaip ir visada,
Akušerija Ir moterų Ilgos
problema”. To paties vardo gerų dramaturgų lietuvių litera
GtnekologinS Chirurgija
9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad:, antrad., ketvlrtad. h
pjesių rinkinyje yra ir jau seniau tūroj per daug nebuvo, ir todėl
6182 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670 penktad.
8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. h
pažįstama ir čia vaidinta drama jų nėra daug ir Lietuvoje. Malo Valandos pagal susitarimą Jei ne šeštad 8 v. r. lkl 3 v popiet.
“Tėvas”, tik pavadinta “Tėvas nu, kad atsiranda vienas kitas atsiliepia skambinti MI 3-0001.
DR. ZIGMAS RUDAITIS
ir sūnus” vardu. Paskutinis Gru talentas ryškus ir gana jaunas,
Ofiso tel PR 8-222U
SPĖT. ORTHOPEDIJOS 11(101
šo veikalas “Pražūtingas apsvai svarbiausia — besistengiąs iš Namu rez.
PRospect 8-9081
gimas”, pradžioj
pavadintas trūkti iš visokiausių komunisti
2745 West 69th Street ’
“Meilė, džiazas ir velnias”, iš nių varžtų. Pastaruoju metu is DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(Tel. 787-2290 ofiso ir rezidencijos)
J O R S A
šių dienų jaunimo gyvenimo, su torinę dramą parašė ir Justinas
Priima ligonius tiktai susitarus —
2656 West 68rd Streei
silaukė ypatingo pasisekimo Pa Marcinkevičius. Tai
(By lappolntment)
drama Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt.
nevėžy, kur jį pastatė rež. Mil “Mindaugas”. Kadangi čia isto nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 5 Iki 8 i-v.
DR. LEONAS SE,BŪTIS
tinis. Į šio režisieriaus kūrybin rija neklastota, aiškiai patriotinė SeStad. nuo 1 iki 4 vai.
INKSTU, PuSLĖS IR PROSTATO
gą teatrą važiuoja žiūrovai iš vi giliai psichologiška, tai su dide Ofs. PR 6-6022
Rez. PR 8-6960
CHIRURGIJA
' ■
sos Lietuvos. Grušo dramos lie liu susidomėjimu ši drama sta
Ofisas'2454 W. 71 st Street
DR.
E.
JATULIS
čia istoriją ir dabartį, tačiau jose toma visoje Lietuvoje.
Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ketvirthd. nuo 6—8 vaka—,
nešmeižiama nepriklausoma Lie
Bendra praktika
Ofiso telef. 776-2880
tuva.
(Bus daugiau)
2815 W. 71st Street
Rezid, telef. 448-5545
Ofiso vai. kasdleit nuo 7 lkl # v. v.,
Dramų yra parašę ir visa ei
(ešt nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.
lė kitų rašytojų, tačiau jos nėra
DR. ALDONA ŠIMKUS
reikšmingos. Viduriniosios kartos
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
Ofs.
PO
7-6000
•
Rez.
GA
8-7278
• Inž. Lenas E. Strikaitis, dir
PRITAJKO AKINIUS
rašytojas Rimkevičius
parašė
15542
So.
Cicero, Oak Forest, III
bąs
Dana
laboratorijoje,
Kalifor

DR.
A.
JENKINS
kiek didesnio dėmesio sulauku
nijoje,
buvo
apdovanotas,
taip
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Kabineto
tel. 687-2020
sią pjesę iš partizamj gyvenimo
Namu tel. 830-1071
8844 W. 63rd Street
“Vandens lelija” ir vėliau pjese vadinama, Award of Excellence
Vizitą) pagal susitarlma
“Ratas”. Tačiau labiausia vaidi premija už pasižymėjimą, gami
Vai.: kasdien nuo l—4 p.p. Ir 8
DR. J. J. SIMONAITIS
namas, ryškiausias tenykštis dra nant tam tikrus elektroninius a- vkl 8 vai. Trečlad Ir geStad. uždaryta
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
maturgas yra jaunosios kartos ra paratus. Tai įvyko San Francisco Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
Adresas: 4255 M. 63rd Streel
šytojas Kazys Saja, (gim. 1932 mieste, kur kasmet yra surengia
Ofiso te! REIlance 6-4410
DR. F. V. KAUNAS
m.). Jo dramos yra aktualios, jas mos elektronikos aparatų paro
Ilez. GRovclhUl 0-0617
Valandos:
pirfd. Ir ket. nuo 12 vai
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
stato mėgėjai ir
profesionalai, dos. Iš daugelio šimtų elektroni
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak..
antr.
Ir
penkt.
nuo 12 lkl 2 vai. p.p
pastarosios dramos kaip “Mamu kos eksponatų kasmet ten išren
1407 So. 49th Court, Cicero
ir vakarais pagal susitarimą.
tų medžioklė” ar “Pranašas Jo kami patys geriausi
aparatai Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad.
Kalboms imlus, pirmas Kauno
operoje rūpinosi lietuvių kalbos
grynumu.
Emigracijos vaiduoklis ir
būsimos lemties pranašystė

STASYS PILKA

Bez. PR 6-9801

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir šeštad. tik susitarus.

Aleksas Kutkus prisiminimuose

je dalyvauja 30 lietuvių skulpto
rių, kurie Talinan nuvežė 80 sa
vo darbų.
• Lenkų ku'tūros dienos so
vietinės Lenkijos 25 metų sukak
čiai paminėti ruošiamos ir Lietu
voje. Visas “Draugystės” knygy
nas Vilniuje paskirtas lenkų kny
gai. Lenkijos užsienio prekybos
centras “Ars Polonia” atsiuntė
Vilniun didžiulius lenkų knygų
kiekius, kurių tarpe yapč daug
lenkų vaikų literatūros. Netru
kus Lietuvoje pradedama ir len
kų knygos dekada. Visų šių pa
ruošimų tikslas — aprūpinti Vil
niaus ięraš(o lenkiškai kalbančius
gyventojus, ypač jų vaikus, len
kiškomis , knygomis.

Tel. — KElianoe 5-1811

DR. ANNA BAUUNAS

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas g750 W. 71st Street

Telefonas — 925-8290

Valandos: 2-7-8. v. v., penktad. 10—12
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
3925 West 59th Street
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta
PRITAIKO AKINTOS
Rezid. tel. WA 5-3009
Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir
2858 West 63rd Street
nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. penktad.
vak., šeštad. 12-2 vai p. p.,
DR, VYT. TAURAS
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia vai.
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su trečlad. uždaryta.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sitarus.
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4159 BENDRA PRAKTIKA IR MOTERA
Ofiso telefonas: PR 8-3229
LIGOS
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
DR. P. KISIELIUS
Tel. PRospect 8-1223
Rezid. Telef. 239-4083
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki 8
DR. K. G. BALUKAS
4988 W. 15th Street. Cicero
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
laiku pagal susitarimą.
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
Kasdien 1—8 vai. Ir 8—8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius,
Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

'KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKI.ES LIGOS

Kažkurį rudenį, Lietuvon iš
kažinkur grįždami,
susitikome
Berlyne. Aleksandras pasiūlė nu
eiti į rusų restoraną. Girdi, barš
čių sriubos pasilgęs.
Restorane mane pritrenkė pa
davėjas. 'Gal net buvęs gvardijos
karininkas, imitavęs menkiausio Medical Building) Tel. LU 6-6446
traktieriaus patarnautoja. Kažko Priima ligonius pagal susitarimą
kia dirbtine liaudine rusų kalba Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012
kartoja: “Chorošos,
koniečnos,
DR. C. K. BOBELIS
slušajem” ir panašiai. Tik len
kiasi, tik žeminasi, be perstojo, Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
be paliovos. Raudona rubaška,
Tel. 695-0538 — FJgin
sidabru apkaustytas dirželis, pla
425 No. Liberty Street
tūs šarovarai, blizgą aukšti ba
Boute 25, Elgin, Illinois
tai... O to balso saldumas, nuo
pataikavimo trykštančios seilės...
DR. VL. BLAŽYS
Nuo tokio su ultra rusišku pada
PLAUČIŲ
IR VIDAUS LIGOS
vėju bendravimo net kąsnis bur
2801 VVest 63rd Street
noje nesigrumuliavo.
O Alek
Kampas 68-člos Ir Callfornla
sandras ramus, atrodo, net pa Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai.
tenkintas. Kramto Požarskio kot Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042
lėtą ir žavisi maskaradu ir šun
Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048
uodegavimu.
Kai išėjome iš to restorano, Tel. ofiso HE 4-5849, rez 888-2238
nesusilaikiau pasibiaurėjimo ne
DR. PETER T. BRAZIS
nuslėpęs.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
— O žinai, Stasy, juk tas kel
2484 VVest 7Iat Street
neris, pusiausvyros netekęs, tyčia, Vai: pirm., ketv. 1-4, vakare -7-9,
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik
matyt, iš mūsų šaipėsi, durnių susitarus.
(Nukelta j 4 puaL)

(Lietuvis gydytojas)

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKTO IR VAIKI IJGC
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue
Plrmad.. autron . ketvlrt. Ir penki
nuo 11 vai lkl i vai. p. p. Ir nuo
4 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto Iki t vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto lkl 3 vai. p.p.
Ofiso telef. RE 7-1188
_________ Rez. tel. 239-2919__________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 Mest 71st Street
Telef. HEmlock 6-8545
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak.
Trečlad,, Ir šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
• (VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., .antrd., ketv. 6—8 vai.
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet
ir kitu laiku pagal susitarimą
TeL ofiso PR,, 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732
Vai.: 2 lkl .4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 68rd Street

Treč. Ir Šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141

Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA

Valandos: plrmad., ketv., 6—8 vai.,
antrad. Ir penkt 1—4 vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Remiate “Drauge”.

Vai.: „
___ „
plrmad.,^a
ntrąd..^ penktad. 1-4
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EUROPOS OPERAS LANKANT
Kelionės ir spektaklių įspūdžiai (I)
SAULĖ JAUTOKAITĖ
Miunchenas

Pirmadienio vakare, sėdime
New Yorko Kennedy aerodrome
ir laukiame, kada kas nors mū
sų pasiges. Bet niekas nieko ne
klausia, nepraneša, o jau laiko
nebedaug iki mūsų Lufthansos
lėktuvo pakilimo. Tik staiga per
garsiakalbį išgirstame:
“Opera
Tour prašau susirinkti prie var
tų.” Šalia manęs sėdinti moteriš
kė su didžiausiu nustebimu sa
ko vyriškiui: “Ką čia pasakė? Opera Tour?” Matyt, mes kitiems
atrodėme arba labai kultūringi
arba truputį “nuts”. O mums
jau visai nesvarbu, kas ką ma
no ar sako, mes einame didžiai
iškėlę galvas, lyg operos kelionė
būtų mums kasdieninis ivykis
Pirma kartą keliaujant su di
desne grupe, iš pradžių kažinkaip truputį nejauku. Vieni ki
tus dar stebime, bet ilgai žiūrė
ti nėra laiko, nes tuoj pat visus
sustato prie lėktuvo ir liepia šyp
sotis. Fotografui su dideliu apa
ratu mus nufotografavus, tuoj li
pame į lėktuvą. Lėktuve per visą
kelionę niekaip nepasisekė už
migti. O kaip gali užmigti, iški
lęs į erdves daugiau kaip 30,000
pėdų, kai apačioje tiktai vanduo,
o už
lango
žaibai
rai
žo juodas dangaus erdves. Todėl
pagaliau su didžiausiu džiaugs
mu sutinkame kapitono praneši
mą, kad jau esame virš Europos.
Miuncheno aerodrome, visiem
keleiviam išvaikščiojus, belikome
tik mes vieni. Ir vėl pasigirsta
“Opera Tour”, tik čia jau bal
sas skamba su vokišku akcentu.
Prisistato žilas, pagyvenęs, poniš
kai atrodantis bavaras. Susikraus
tę į mūsų belaukiantį autobusą,
pirmiausia išgirstame
vadovo
pranešimą: “šį vakarą matysite
Richardo Strausso “Salomę”, o
ryt vakare Puccinio “Madame
Butterfly”.
Vėliau sužinojome, kad čia
Miunchene operos spektaklis ne
prasideda nustatytą valandą, bet
prasideda taip, kad pasibaigtų iki 10 vai. vak. Nuo operos il
gumo priklauso jos prasidėjimo
laikas. Ir ši tvarka mums išėjo į
naudą, nereikėjo beveik kas va
karą naktinėti.

sitinka aštuonios, išdidžios, šau
nios, senosios Graikijos jonėniš
kos kolonos. Bet ilgai jomis pasi
grožėti netenka, lietus visus su
grūda vidun. Prie durų ponui
parodžius bilietus, pasukame į
kairę. Lipame laiptais į viršų.
Čia visur erdvu, blizga marmu
ras, šviečia žerandeliai, viskas
tvoskia naujumu. Einame į salę,
bet prie durų stovintis pensinin
kas, apsivilkęs tokia uniforma,
kad net nežinau kokiems laikam
ją priskirti, neleidžia į vidų, bet
parodo kur pirma atiduoti paltą
apsaugon už 40 pfenigių Dabar
jau tikrai einame į salę. Salė ne
didelė, 2100 talpos, pusiau ap
valios arklio pasagos formos. Ra
tu sukasi penkių aukštų balko
nai, papuošti graikiškomis kaukė
mis, ložių nėra. Balta, auksinė
ir raudona visur dominuojančios
spalvos. Grindys parketo. Lubos
dekoruotos žydro ir balto kom
binacijomis, o viduryje kabo di
delis žerandelis su moderniškais
ornamentais.
Miuncheno
Nationaltheater
karo metu (1942) buvo subom
barduotas, buvo išlikę tik kelios
išorinės sienos. Dabartinio pa
stato atnaujinimas užtrukęs 20
metų. Jis turėjo būti atidarytas
1963 m. lapkričio 22 d. Bet šis
įvykis tada sutapo su kitu liūd

Taksiuku kone iškilmingai
privažiuojame prie dar iškilmin
gesnės operos rūmų fasados. Iš
lipus iš Mercedes-Benz, mus pa
luiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

nu įvykiu — prez. Kennedy nu niekur nėra. Jame yra statomo
žudymu. Valandą prieš atidary Mozarto, Strausso, senosios ita
mą, sužinojus apie Kennedy mir liškos operos, kurioms ir yra rei
tį, iškilmės buvo nukeltos į kitos, kalingas šiltas intymumas. Šia
dienos vakarą, lapkr. 23 d. Iškil me teatre šią vasarą debiutavo ii
mingame atidaryme tada skam mūsų Lilija Šukytė, dainuodama
bėjo Wagnerio “Die Meistersin-, Mozarto “Cosi Fan Tutte”.
ger”.
Paties Miuncheno sūnus Ri
Per visą Miuncheno 300 me chardas Straussas yra čia taipgi
tų operinę istoriją, tur būt, di favorizuojamas
kompozitorius,
džiausią žymę paliko čia kaip tik užimąs tokią pat vietą operos re
Richardas Wagneris, kada Bava pertuare kaip ir Wagneris ar Mo
rijos karalius Ludvikas II tapo zartas. Nors Strausso “Salome”
šio kompozitoriaus muzikos pat jau buvo matyta Chicagos Lyric
ronu. šio karaliaus dėka čia įvy operos dviejuose skirtinguose pa
ko Wagnerio operų “Die Feen”, statymuose, tačiau buvo vis dėl
“Tristan und Isolde”, “Die Meis- to įdomu pamatyti ir palyginti,
tersinger”, “Das Rheingold” ir kaip ją pastato paties kompozi
“Die Walkuere” premjeros. Bet toriaus gimtinėje.
Miuncheno
ne visiems
kompozitoriams pastatymas buvo daugiau lyrišMiunchenas buvo toks dosnus. kesnis, švelnesnis, veikėjams ta
Kada Mozartas prašėsi Bavarijos čiau trūko to teatriško dramatiš
karaliaus Maksimiliano,
kad kumo, kuris pagautų
žiūrovą.
šisai priimtų jį į savo rūmus, Čia žiūrovas buvo daugiau tik
karalius Mozarto prašymą atme dramos stebėtojas, o ne jos išgytė, kadangi kompozitorius buvo ventojas. Scenos vaizdinis apipa
per jaunas (19 m.), neužtekti- vidalinimas turtingas ir įdomus.
nai garsus ir ne italas. Vėliau Įdomus tuo, kad čia nenaudoja
Mozarto dviejų operų premjeros mos dekoracijos, bet visas scenos
vis dėlto įvyko Miuncheno Re- vaizdas sukuriamas šviesų pagal
sidenz teatre. Šis Residenz teat ba, o sekant dramos eigą, švie
ras, pastatytas architekto Fran- somis perduodama reikalinga sce
cois de Cullivies 1751-53 m. yra nos nuotaika. Kostiumai, ypač
mažiukas teatras, talpinąs tik
Salomės šokio scenoje, labai drą
600 žiūrovų. Bet jis yra tikras sūs. Solistai, išskyrus Astrid Varrokoko perlas, kito tokio teatro
I nay, matytą toje pačioje rolėje

Ištrauka iš premijuotosios apysakos jaunimui
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“MIESTE NESAUGU”

D. BRAZYTĖ - BINDOKIENĖ
Iš mokyklos Arūnas išėjo ypač nepatenkin- tai nelabai jiems vyko. Edis laikėsi nuošaliai,
tas. Visi aštuntojo skyriaus berniukai organi atsitvėręs šaltu išdidumu. Tačiau, kas buvo
zavo ledo rutulio komandą, o jam gydytojas svarbiausia, Edis priklausė Dvigubo trikamvis dar neleido čiuožti. Tai dėl tos sulaužy pio klubui ir jo ženklelį visuomet išdidžiai
tos rankos! Nė skausmo, nė jokios paviršuti nešiodavo įsismeigęs į uniformos kaklaraištį.
nės žymės seniai nebuvo rieše likę, tačiau
Dvigubo Trikampio klubui galėjo priklau
kaulas dar nesustiprėjęs, nesuaugęs tinkamai, syti tik rinktiniai apylinkės berniukai — drą
reikėjo pakentėti. Čiuožti Arūnas labai mėgo sūs, stiprūs ir kuo nors pasižymėję. Visi kiti
ir buvo neblogai prasilavinęs. Savo sugebėji jiems tos garbės pavydėjo.
mu būtų galėjęs pažibėti, pasirodyti naujie
Apie klubą Arūnas jau žinojo. Jam pa
siems pažįstamiems, o dabar vėl nepavyko.
pasakojo pats Edis, kai kartą paklausė ženk
Apsiniaukusi padangė barstė pirmąsias lelio reikšmės. Edis buvo vienintelis berniu
snaiges. Klykaudami vaikai stengėsi jas su kas iš šios parapinės mokyklos į klubą priim
rinkti į parankias gniūžtes ir paleisti kam tas. Kiti nariai mokėsi trijose apylinkės valdiš
nors į nugarą. Visa gatvė aidėjo krykštavi kose mokyklose, kai kurie jau net aukštesnio
mais ir juoku.
siose.
Arūnas ėjo neskubėdamas, įtraukęs kaklą
Netikėtas Edžio pasveikinimas dalinai iš
į švarko apikaklę ir visai nepastebėjo, kaip blaškė nemalonias Arūno mintis.
prisigretino vienas klasės draugas.
— Kaip patinka mūsų kaimelis? — pa
— Labas, — pasakė jis, priderindamas niekinamai mostelėjo galva į apylinkę Edis.
žingsnius prie jaunuolio.
— Šiaip sau! — prisitaikė tonu Arūnas.
Arūnas abejingai burbtelėjo pasveikinimą — Niekad nemaniau, kad džiaugsiuosi į mo
ir pažvelgė į užkalbinusį. Pažinęs jį gerokai kyklą eidamas. Vis užsiėmimas. Kai būna lais
nustebo. Edis buvo didžiausias ir stipriausias va diena, gali sienomis laipioti iš nuobodu
berniukas visoje klasėje. Kažkas Arūnui pra mo. Sakyk, ką čia vasarą žmonės veikia?
sitarė, kad jis jau antri metai aštuntame sky
— Mes randame užsiėmimų! — išdidžiai
riuje sėdi ir už kitus vyresnis. Visi klasės ber atsakė Edis. — Mokame maloniai laiką pra
niukai mėgino įsipiršti į Edžio draugystę, nors leisti. — Jis išpūtė krūtinę ir bakstelėjo pirš

Kitą vakarą mū ų laukia Pucini “Madama But'.erfly”. Nors
ii opera jau tiek. daug kartų gir
dėta, bet vis tiek kiekvienąsyk
amatai ką nors naujo, neįprasČia ją girdėjom: nebe įpras
ta italų, bet vokiečių kalba. Jaoniškasis spalvingumas pakeisas į bespalvę baltą ir pilką. Sce
noje namas pilkas, medelis pil
kas, dangus pilkas^ grindys pil
dos, Butterfly ir Pinkerton bal
uose rūbuose Bet visa tai suda
rė nepaprastai gražų vaizdą. Dar
negirdėtas soprano Leonore Kirchtein, atlikusi Butterfly rolę,
paliko neužmirštamą įspūdį. Kas
per grožis, vaidyba, dainavimas.
Tai tikra menininkė. Mes nuta
rėme, kad jinai turi išeiti į tarp
tautinius vandenis, o jos partne
riai gali pasilikti ten pat, nie
kam dėl to nuostolio nebus.

Miuncheno operos publika nė
ra tokia entuziastinga kaip ame
rikiečių. Spektaklio metu ji ne
paprastai ram.per visą operą joks
pliaukštelėjimas nepertraukia jos
veiksmo, neplojama nė po ari
jos. Po veiksmo kantriai palau
kiama, kol orkestras užbaigia pa
skutinę gaidą ir dirigentas, pa
dėjęs lazdelę, atsisuka į žmones,
ir tik tada plojama. Bet ploja
ma šaltokai, daugiau iš manda
gumo, ir tuoj visi dingsta iš sa
lės. Mes, amerikonai, taip leng
vai nepasidavėme. Savo plojimu
ir bravo, net jau ir uždangą
uždarius, dar kartą iškvietėme
Madama Butterfly, nes ji to bu
vo tikrai verta. O pasilikusieji
bavarai tada jau nebežiūrėjo į
solistę, bet į mus. Kai išėjome į
gatvę, ten jau beveik nebebuvo
nė vieno žmogaus, tik kelios po
nios ilgomis sukniomis su mumis
kartu laukė tramvajaus. Čia jau
tokia mada, nesvarbu ar su minku ar be minko, ar ilga sukne
lė ar trumpa, visi važiuoja tram
vajais arba taksiais, mašinomis
labai mažai kas atvažiuoja.

Nors Miuncheno opera pasau
lyje nėra viena iš pirmaujančių
ir ne visada su tarptautinėmis
žvaigždėmis, tačiau ji yra meniš
ka savo pastatymų visu įkūniji
mu. Šie pastatymai daugiau lin
kę į moderniąją pusę, tačiau
tradiciniuos pagrinduos. Šalia sa
vo pagrindinių Wagnerio, Straus
so ir Mozarto operų, čia nuolati
niai svečiai yra dar Verdi ir Puccini, o taip pat nepamirštami ir
20-tojo amžiaus modernistai
Pfitzneris, Bergas, Orffas, Hindemithas.
(Bus daugiau)

Miuncheno operos rūmai

Dvigubo trikampio klubas

Chicagoje, nebuvo
ypatingos
.arptautinės žvaigždės, bet visi
)uvo labai stipru. , jautėsi tikras
■perinis ansamblis,
išbaigtas
iuo pagrindinės iki mažiausios
olės.

Lietuvių liaudies skulptūra

Pieta

Vincas Mykolaitis-Putinas
Iš naujųjų, lig šiol niekur neskelbtų, poeto eilėraščių
KRISTAU, IŠGIRSK MUS...
Išgirsk mus, Kristau, šaukiamės Tavęs,
Kančios ir nuodėmių nakty paklydę.
Visus kelius praėjom ir gatves...
Visi džiaugsmai juose erškėčiais žydi...
Išgirsk mus, šaukiančius karštoj maldoj,
Ir nenugręžk n,uo mūsų savo veido,
Ateik padėti skausmo valandoj,
Nes Tavo žvilgsnis debesis išsklaido.

Už mus geroji Motina kalbės,
J' mūsų vara” didi Tau parodys...
Tau mūsų tylios ašaros žibės,
Ir sielos skausmas išsilies bežodis—
Išgirski mus, maldauti nepaliauslm,
Kol per gyvenimo audras keliausim.

KRISTAU, IŠKLAUSYK MUS ...
Dažnai mes trokštam la'mės laikinos,
Šventos os Tavo valios nepažinę,
Bet siela žemėj laimės nežinos,
Kol grįš namo į dangiškų Tėvynę.

Tau atidavę savo troškimus,
Širdžių žaizdas ir sopulius atvėrę,
Mes meldžiam — Kristau, išklausyki mus!
Leisk mums pažinti amžinąjį gėrį..

Mus išklausyki Motinos vardu,
Joje mes turim Tavo meilės viltį,
Ji guodžia širdis, prislėgtas klaidų,
Išties a rankų trokštantiems pakilti.
Mes — Jos vaikai — maldaujame Tavęs,
Mus išklausyk, paguosk, į dangų vesk!
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tu į savo ženklelį, susidedantį iš dviejų suner
tų žalio metalo trikampėlių.
— Tau gerai! — pavydžiai atsiduso Arū
nas.
— Klausyk! — paslaptingai prabilo Edis.
— Aš papasakojau klubo draugams apie nuo
tykį su pelėmis. Jiems padarė gerą įspūdį, ir
dėl to nusprendėm leisti tau mūsų klubui pri
klausyti. Suprask, kad tokia garbė retai kam
suteikiama, o tu juk menkai pažįstamas šia
me priemiestyje! — Edis nutilo, laukdamas
Arūno reakcijos.
Berniukas visai nežinojo, kaip pasielgti.
Džiaugsmas buvo toks didelis ir staigus, kad
jis norėjo bėgti pasišokinėdamas gatve ir
šaukti visa gerkle, tačiau parodyti didelį pa
sitenkinimą buvo perdaug vaikiška. Edis ga
lėjo pasipiktinti ir kvietimą atšaukti.
— Ačiū. Pagalvosiu, — sunkiai susival
dydamas atsakė.
Edis patenkintas šyptelėjo.
— Aš mielai tave vardu vadinčiau, bet
negaliu jo atsiminti. Baisiai keistas vardas.
Tiesiog juokingas.
— Arūnas, — priminė jaunuolis. — Arū
nas Varnaitis.
— Arūnas! — lėtai išspaudė Edis.-Arū-nas! Gali liežuvį nusilaužti. A-rūūū-nas! Ir
pavardė ne geriau skamba. Ne, nieko nebus!
— nusispiovė jis ir perbraukė delnu per il
gus, šviesius plaukus, nukrėsdamas nuo jų
snaiges.
— Tavo pavardė taip pat sunki, —- įsi
žeidęs atrėmė Arūnas. — Visos itališkos pa
vardės turi per daug skiemenų ir šiaip ne
reikalingų raidžių!
— Na, tik neįsižeisk! — nuramino Edis.
— Dėl manęs turėk nors ir triguban sun

kesnį vardą. Tik aš bijau įsivaizduoti, kaip
kiti klubo nariai jį ištars. Ar neturi kito? Gal
mes tau kokią pravardę išgalvosime.

Rašytoja Danutė Brazytė-Bindokienė, kurios apy
sakos “Mieste nesaugu” rankraštis laimėjo Švie
timo tarybos skelbtą jaunimui skirtųjų kūrinių
konkursą. Rašytojai premija bus įteikta spalio
11 d. Jaunimo centre, Chicagoje, ruošiamam li
teratūros vakare — koncerte, kur bus taipgi
Rašytojų sąjungos premija pagerbtas ir 1968
metų geriausios mūsų knygos laureatas kan.
Mykolas Vaitkus.

—Palauk, palauk! — skubiai įsiterpė jau
atvėsęs Arūnas. — Pravardės nenoriu. Mano
vardas nėra jau toks sunkus, tik įprasti rei
kia. Pagaliau galima jį sutrumpinti... — jis
valandėlę pagalvojo ir vėl prabilo: — Kaip
tau patiktų Aras?
— A-ras? Aras! Truputį lengviau nuo liežu
vio slenka, — susimąstė Edis..
— Žinoma! — jau atvirai džiūgavo Arūnas.
—Arąs! Jūs mane galėsite Aru vadinti. Tai
bus slapyvardis, kurio niekas kitas nežinos.
Aras, Edi, yra toks paukštis: gražus ir plėš
rus. Panašus į erelį. Ką sakai?
— Neblogai, — nusileisdamas sutiko jau
nuolis. — Na, tai ar nori patekti į Dvigubo
trikampio klubą?
— Kam čia klausi? Aišku, kad noriu!
— Prižadėk niekam nesakyti, — Edžio
balsas visai pritilo. — Mes turėsime susirin
kimą, tai tu ateik. Jaučiu, kad priims.
— Kada ir kur?
— Šeštadienį, apie 10 vai., mano rūsy
je. Aš turiu ten atskirą kambarį, kur niekas
nekiša nosies. Galėsime būti visai laisvi.
— Negaliu šeštadienį, — apsiniaukė Arū
nas.
— Koks pasakymas, negaliu! — karštai
sušuko Edis. — Galėk! Mes tik dėl tavęs su
sirinkimą šaukiame.
— Šeštądienį turiu važiuoti į mokyklą...
— liūdnai prisipažino berniukas.
— Į mokyklą šeštadienį? Dar tokio juoko
nesu girdėjęs! — Edis užsikvatojo net pa
springdamas. — Ar tau negana mokyklos visą
savaitę?
— Čia ilga istorija, — niauriai numojo
ranka Arūnas. — Šeštadieniais mokausi sve-

(Nukelta į 4 pusi.)

AUKSAS KCTKUS PRISIMINIMUOSE
(Atkelta iš 2 pusi.)
voliojo. Emigracija, brolau, yra
nelengvas dalykas. O nuo emi
gracijos, net ir nenorėdamas, at
sižadėti negali. Bet aš, manau,
jog ir emigraciją pakėlęs, galvą
vis tiek aukštai laikysiu ir nesu
klupsiu.
Toks jisai šioje išeivijoje ir iš
liko. Nesuklupęs. Nors man aną
dien toji emigracinė bala šiurpą
tekėle.

žavėjau jo figūra: Apolonas ir
tieki Niekad nesitikėjau tokios
kūno tobulybės.
Vieną dieną laiveliu pasileidę
į jūros gilumą, staiga išgirdome
iš vandens itališką “Ciaul”. Na
gi, Kutkus su Grigaityte plaukia
horizonto linkui! Kas galėjo ti
kėtis, kad Aleksas plaukiojimo
meistras!
Kai kuriomis dienomis Kutkus
iš paplūdimio išnykdavo. Vaka
re grįžęs, kartais moteris apdalin
Plaukikas, ruletės lošėjas,
davo saldumynais, man
vyno
tėviškės gynėjas. Ir persona
bonka tekdavo. Kur gi jis ding
molto simpatica
davo? Pasirodo, išvažiuodavo į
San Rėmo kaziną ruletėje laimės
Tai buvo 1933-jų metų vasa
rą, Italijoje, prie Viduržiemio jū bandyti.
ros. Prie Alassio vasarvietės ato
Apie tą kaziną prašneksiu ne
stogavo Kutkai ir Vladislava Gri užilgo, nes mane į jį nuves Alek
gaitienė su dukterim. Jie gyveno so prašymas. Atsitiko, kad ne
netolimam žvejų kaime, nuoma seniai Kaune paviešėję italai žur
vo jaukius namelius. (Bene pir nalistai viename Romos dienmas iš operos solistų buvo pavar
dę sutrumpinęs,
atlietuvinęs;
nors italai ir šios trumpos pavar
dės vis tiek nepajėgdavo ištarti,
darydami iš jos “Kukus”. Todėl
aš nuo čia, Rutkauską pamiršęs,
kalbėsiu apie Aleksą Kutkų.)
Solistė A.
Dambrauskaitė
(prie kurios teko prisišlieti),
prieš vykdama studijoms į Romą
nutarė truputį pasilsėti Alassio,
kurį jai rekomendavo Kutkus. Ir
čia gavau pažinti Aleksandrą Aleksą kasdienybėje.
Girdėjau, kad sezono metu lai-!
kosi griežto režimo. Pamačiau, i
kad ir atostogaudamas saugojo!
sveikatą. Pusryčiams, pavyzdžiui
tevalgė vien vaisius, tik po valan
dos juos užgerdamas pienu. Mau
dymosi kelnaitėse pamatęs, susi-.

Al. Kutkus Pajacuos

rašty ėmė spausdinti ironiškus ir
Lietuvą niekinančius reportažus.
Ir A. Kutkus ryžosi į to laikraščio
redakciją rašyti, italų informaci
jas paneigiančius, laiškus. Sykį,
kai reikėjo per pažįstamą lakū
ną serijinį Kutkaus laišką į Ro
mą išsiųsti, Aleksandrą buvo pa
veikusi ruletės lošimo aistra. Pra
šė atvažiuoti į San Rėmo ir kazine iš jo korespondenciją atsiimti.
Sėdu į traukinį ir keliauju. Su
randu kaziną. Pasiteirauju, kur
galiu sutikti sinjorą Kutkų. Man
dagus sinjoras galvoja ir, paga
liau, prisispažįsta, jog jokio tokio
sinjoro, kuris mane domina, jis
nepažįsta. Ir užtikrina, svečių są
rašus patikrinęs, jog mano mini
mas sinjoras kazino personalui
iš viso nėra žinomas. Padėkoju.
Išeinu į gatvę. Vaikštau. Ir pri
siminęs, jog Kutkaus pavardės italai nesugeba ištarti, jau drąsiau
grįžtu į kaziną. Per piacere, sa
kau, gal pas jus yra sinjoras Ku
kus, nes jis prašė manęs jį čia
sutikti. Pasirodo, jog ir sinjoras
Kukus administracijai nėra žino
mas. Staiga registratoriui šovė
į galvą nebloga mintis: o kokios
tautybės sinjoras Kukus? Atsa
kau: IL LITUANO. Visų veidai
nušvinta: O, persona molto simpatical Ir kažkas jau bėga pra
nešti sinjorui Lituano apie ma
no invaziją. Kol laukiamas Li
tuano pasirodo, mane suskuba
informuoti, kad tai yra pats idealusis ruletės lošėjas, tasai sin
joras Lituano: “Atvyksta, turėda
mas tik 100 lirų: išlošia —
šypsosi, pralošia — juokiasi. Ir
niekad, sinjore, nerizikuoja didės

Dvigubo trikampio klubas
(Atkelta iš 3 pusi.)
timos kalbos. Matai, mano tėvai lietuviai, tai
nori, kad ir aš lietuviškai mokėčiau.
— Už tai tavo vardas toks neištariamas.
Jūs svetimšaliai!
— Aš gimęs Amerikoje ir nė kiek neblo
gesnis amerikietis, kaip tu!
— Arai, tu per daug karštai viską imi!—
ramiai pareiškė Edis. — Tačiau aš suprantu.
Mano senelis italas, tai vis verčia mane ita
liškai mokytis. Gerai, kad italai savo mokyklų
čia neturi.
— Na matai! — prašviesėjo Arūnas. —
Daug vaikų ir sekmadienį į mokyklą turi eiti,
nes tikybos mokosi.
— Ar negali vieną šeštadienį nenueiti?
— Jokiu būdu! Tėvas abu su seseria nu
veža, o paskui parveža. Mokykla yra mieste,
kur anksčiau gyvenau. Jeigu neičiau, turėčiau
apie klubą papasakoti, o tu liepei nesakyti.
— Reikės pagalvoti...
Edis paspyrė tuščią konservų dėžutę ,ir ta
klegėdama nusirito šaligatviu.
Arūnas slapčia pažvelgė į šalia einančio
jo veidą. Jis buvo visai bejausmis ir nieko drą
sinančio išskaityti nepavyko. Edis įkišo ranką į
švarkelio kišenę ir išsitraukė cigarečių dėžutę.
— Užsirūkyk! — ištiesė Arūnui.
— Ne, dėkui.
Edis nusijuokė.
— Bijai, kad kas nors mamai nepaskųstų.
— Nieko nebijau! — atkirto Arūnas aštRūkyti man nepatinka, ir gana.
riai.
— Ar mėginai kada?
— Žinoma. Tik man jokio įspūdžio ne
padarė. Dūmai kutena nosį, ėda gerklę, o
burnoj kartu visą dieną.
— Visi rūko! — tvirtai užtikrino Edis, už
sidegdamas cigaretę. — Tokia mada.
— Tai nesvarbu, — nusišypsojo Arūnas.
— Aš pažįstu daug suaugusių žmonių, kurie
nerūko. Sportininkai nerūko. — Jis pažvel
gė į Edį, godžiai ryjantį mėlynus dūmus, ir
ramiai pridūrė— Jeigu rūkymas yra sąlyga,
kurią išpildydamas galiu įstoti į jūsų klubą, ta
da labai ačiū už kvietimą — turiu atsisakyti.
— Tu, vis dėlto, bravo vyras! Argi tikrai
atsisakytum stoti į klubą?
Tokia mintis Edį nepaprastai nustebino.
— Atsisakyčiau! — tvirtai pareiškė Arū
nas, nors širdies gilumoje nesijautė toks tik
ras.
— Posėdį padarysime antradienį tuoj po
pamokų, — staiga pareiškė Edis. —Ar tau
patogu?
— Manau, kad galėsiu ateiti, — pasakė
Arūnas, vėl pajusdamas didelį džiaugsmą.
— Beje, dar vienas menkniekis. Būčiau vi
sai pamiršęs, — Edis nutvėrė jį už rankovės
ir sulaikė. — Juk žinai, kad Dvigubo Trikam
pio klubas nėra šiaip sau vaikų būrelis. J jį
tinka tik patys geriausi. Norėdamas įstoti, tu

ri įrodyti kitiems nariams savo tinkamumą.
Suprask, mes tuo apsisaugojame nuo viskokių nevykėlių.
— Suprantu, — atsargiai ištarė Arūnas.
Jam ėmė darytis truputį nejauku.
— Tik neišsigąsk! — tai pastebėjęs užtikri
no Edis. — Nieko žalingo nedarome ir ki
tiems neliepiame.
Arūnas vėl nusišypsojo ir lengviau atsi
duso.
— Tai ką aš turiu padaryti?
—Nieko ypatingo, sakiau, — nusijuokė
Edis. — Ateidamas į susirinkimą, atsinešk bu
telį bažnytinio vyno iš zakristijos.
— Juk tai vagystė, o gal ir šventvagystė!
— nubalo Arūnas.
— Nebūk kvailas. Vynas kaip vynas, kol jį
kunigas prie altoriaus pakoncekruoja. Kokia
čia šventvagystė?
— Edi, leiskite man kitokiu būdu tinka
mumą įrodyti. Viską padarysiu...
—Ne! Valdyba taip nutarė! — griežtai
atrėžė berniukas ir vėl ėmė įtikinėti. — Ko
tu taip jaudiniesi? Vyno jie turi didžiausias
statines. Jis visai nebrangus, o ir paimti bus
labai lengva. Žinau, kad kitą savaitę tu ank
styvom mišiom patarnauji. Pats girdėjau,
kaip seselė pranešė. Ateisi truputį anksčiau, kol
dar nieko zakristijoje nėra, įsidėsi į kišenę
arba į knygų krepšį,-ir viskas!
— Viešpatie! Jeigu sugaus? — nustiro Arūnas.
— Už tai turi gudriai apsisukti, berneli.
Mes siūlome tau -retą progą patekti į rinkti
nių apylinkės jaunuolių draugiją, o tu dėl to
kios menkos priežasties svyruoji! Pasirodo,
kad būsiu apsirikęs. Maniau, kad apsidžiaug
si pakviestas. Gaila!
— Kaip jūs žinosite, kad tai tikras bažny
tinis vynas? — staiga lengvai užklausė Arū
nas, nes jam ėmė pirštis išganinga mintis. Tik
vienas Edis, tur būt, yra matęs butelius zakris
tijoje, o kiti, be abejo, nė nežinojo, kaip jie
atrodė. Gal pavyktų kitokiu vynu pakeisti...
— Žinosim! — ramiai užtikrino Edis. —
Antradienį palydėsiu tave į bažnyčią, o po
mišių lauksiu prie zakristijos. Tada niekam
abejonių, o tau pagundų* nebus.
— Turiu pagalvoti, — svyruodamas su
vapėjo Arūnas. — Jūs reikalaujate tiesiog ne
įmanomo dalyko.
— Manai? Kad žinotum, ką aš įstodamas
turčiau atlikti! — rūškanai sumurmėjo Edis.
— Žinoma, kaip sau nori. Tavo valia.
— Nežinau... — beveik maldaujančiai iš
tarė Arūnas. Jis taip norėjo priklausyti klu
bui. Tai tarytum visų svajonių išsipildymas.
Tik kaina tokia baisi...
— Turi laiko visą savaitgalį, pagalvok.
Antradienio ryte galėsi man pasakyti, kai prie
bažnyčios susitiksime, — atsisveikino Edis ir
skubiai nužingsniavo snieguotu šaligatviu.

Mane tebejaudina Alekso drau
giškumo demonstracija. Buvome
laikinoje valdyboje organizaci
jos, kurios tikslas buvo sujungti
įvairių šakų scenos darbuotojus.
Atsirado, aišku, tokie, kurie tą or
ganizaciją panoro pajungti savie
siems šiauresniems kėslams. Pa
tyręs, kad veikiama prieš kolegą,
A. Kutkus atsisakė pirmininko
1 pareigos. Intrigėlių jis nemėgo.
Daug yra prisiminimų, tik jie
nesutilps laikraštinėje apybraižo
je.
Šviesus, sudėtingas buvo inte
lektualas — dainininkas Aleksas
Kutkus Tegu kiti apie Jį daugiau
ir energingiau papasakoja. Jis to
nusipelnė.

Henri Rousseau (prancūzas, 1844—1910)

Mieganti čigonę (Moderniojo meno muziejus New Yorke)

• Dalia Kuč'nUnė, kuri ŠĄ
vasarą gražiai užsirekomendavo
Lietuvių fronto bičiulių rengtos
stovyklos Dainavoje kūrybinio
vakaro programoje, šiuo metu
su kompoz. Darium Lapinsku
uoliai rengiasi savo pirmajam
dainos rečitaliui, kuris įvyks spa
lio 4 d. Jaunimo centre, Chicagoje.
• Mosėdyje, gydytojo Vado
Intos rūpesčiu, prie ligoninės su
telktas savotiškas “akmenų mu
ziejus”, kuriame yra apie 4500
eksponatų — akmenų, daugiau
sia skirtingų granito luitų. Gre
ta jų yra nemaža mineralų, at
gabentų iš Vidurinės Azijos ir
Kaukazo.
• Augustino Griciaus - Pivošos, ž nomo mūsų feljetonisto,
rinktinis feljetonų rinkinys
“Vyrai, nesijuokit” išleistas Vil
niuje. A. Gricius feljetonus pra
dėjo rašyti nepriklausomo gy
venimo pradžioje. 1924 m. buvo
išleistas jo pirmasis feljetonų
rinkinys “čin-č-be-ris”.
• Cekoslovakų estradinis an
samblis “Starklub” buvo iš Pra
hos atvykęs j Vilnių ir čia kon
certavo. Ryškiausia reiškėsi so
listė Marija Kopecka.

ne negu šimtas lirų suma. Per- jo samdytis sezonui kitatautį te Dainininko dalia. Paskutinieji
sona molto simpatica!”
norą.
būties metai. Garbingas
Operos Kaune gyvavimo pir draugiškumo pademonstravimas
Debesims tamsėjant ir
mais metais repertuaro kontrole
akiračiams apsiniaukus, atėjo
slaptai reiškėsi Vladislavos Gri
Lietuvos operų stipriausieji so
trumpas pragiedrulis
gaitienės, Aleksandro Rutkausko listai Amerikoje, duonos kąsniu
Po dešimties metų
Birštone ir Antano Sodeikos “triumvira susirūpinę, metėsi į nenumaty
tas”. Ši trijulė nemenkai pastū tus darbų verpetus. Tik dvi so
palaidojo artimą moterį — pir
mė operos meninį lygį ir pastū listės padainavo
lietuviškuose
mą žmoną. Retiems žmonėms iš
mėjo
repertuaro
įvairumą.
operiniuose
pastatymuose.
Vla
siskirsčius prie kapo pasilikome
dislava
Grigaitienė,
pora
sykių
Bėgo
metai,
šuoliais
augo
vi

vieni du. Susimąstęs, lyg nuo tik
rovės pabėgęs, ilgai stovėjo... Ty sos Lietuvos Teatro šakos. Atėjo pasirodžiusi parengimuose, išdi
naujos pajėgos, pavaduotojai. A. džiai nutarė: “Aš nežeminsiu Lie
lėjo... Toji tyla negreit baigėsi.
Lyg pabudęs, švelniai paėmė Kutkaus darbu apkrovimas ma tuvos operos!” Ir daugiau bur
mąne už parankės. Ėjome iš ka žėjo. Ir štai suranda netikėtą su nos nepravėrė. Aleksas Kutkus
pinių. Jo veidas buvo, tartumei, sidomėjimo sritį — laikrodinin- duoklę savajai profesijai ir sava
suakmenėjęs, kilniai
tragiškas. kystę. Mokosi taisyti laikrodžius, jam menui atidavė, atspausdinęs
Tokio dar niekad nebuvau ma sudaro pažintis su žymesniais spe prisiminimų knygą “Dainininko
cialistais. Ilgainiui ėmė gerinti dalia.” Gaila, kad memuaruose
tęs.
Paskui prabilo. Žodžiai ramūs, tik tokius, kurių kiti laikrodinin susilaikė prakalbėti apie Lietu
aiškūs, giliai prasmingi. Mąstyto kai taisyti buvo griežtai atsisakę. vos teatrą.
Paskutiniais metais jo geleži
jo ir menininko žodžiai. Tikro Ir priversdavo laikrodžius funk
cionuoti.
nė sveikata pairo. Įsigalėjo skle
intelektualo mintys.
Slegią vokiečių okupacijos lai rozė. Nepasikeldavo iš lovos. Ra
Neužilgo vedė. Tą, kuri jo lau
kė dvidešimt metų. Juodviejų kai. Su žmona — operos solis miai mirė ligoninėje.
meilė, iš tolo stebint, buvo ne te Jadvyga Vencevičaite persi
kasdienė, net ne kiekviename iš kelia į Vilniaus operą. Iš kur ir
pasuko į emigraciją.
galvotame romane užtinkama.
O virš Birštono kasnakt praOperinės karjeros gulbės gies
, skrisdavo triukšmingos rusų lėkmę sugiedojo Vokietijos stovykli
' tuvų eskadrilės.
nio merdėjimo metu. Dainavo
Okupacinis gyvenimas slėgė,
buv. Lietuvos solistų organizuo
viltys blėso, žiburėlis geso.
tame spektaklyje “Sevilijos kir
pėjas”. Lygiai kaip ir baletininDainininkas — humanistas
kų atgaivinta “Coppelia”, operi
protesto kėlėjas. Bebaimis ir
nis spektaklis buvo rimtai Vikto
idealo neatsižadąs
Paskutine proga f
ro Andriušio apipavidalintas.
Birželio mėnesio žmonių veži Išvyksta Amerikon. Su VI. Gri
SUTAUPYKITE IKI $3,000.00
mas iš Lietuvos. Visi Kauno Vals gaitiene pabando verstis peda
tybinio teatro tarnautojai šau goginiu darbu, tik mokinių neat
nuo fabriko kainos.
kiami į mitingą: scenoje, spek siranda. Tuomet iš New Yorko
takliui pasibaigus, vienuoliktą keliasi Detroitan, o iš ten į Chica
valandą vakare. Scenoje jau ke gą. Čia tarnauja prekybos įmo
BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
turi šimtai: meno, technikos, ad nėse. Laiks nuo laiko gieda laido
PLYMOOTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL
ministracijos žmonės.
Partijos tuvių metu, uždaruose rateliuo
4030 ARCHER AVENUE — TEL- VI 7-1515
vardu kalba M. Meškauskienė. se. Balsas buvo atjaunėjęs, pasi
Pabaigė. Įtampta tyla. Ir ūmai darė sultingesnis.
Vartotą automobilį galite pirkti
prabyla balsas, prašąs leidimo
Bet tho dainos puoselėjimas ir
kalbėti. Tai solisto A. Kutkaus
pradedant $50.00.
balsas, sviedžiąs protestą dėl te pasibaigė.
roro, dėl piliečių teisių paneigi
mo, dėl nehumaniškų elgesių...
Kalba karštai, susijaudinęs. Bai
gia. Nejauki tyla. Pasigirsta vie
no scenos darbininko žodžiai:
and Lota Aaioolatioa
“Tokius tai pirmon eilėn reikia
vežti!” Ir vėl nerami tyla. Mitin
gas uždaromas. Skirstomės.
Toks buvo solistas Aleksas Kut
kus. Ramus vyras, neužmirštąs
žmoniškumo.
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Chicago Savings

INSURED

Prigimtis ir jaunystės įtakos.
Išvykimas pasitobulinti.
Triumviratas. Laikrodininkas.
Persikėlimas į Vilnių. Operinė
gulbės giesmė. Amerikoje
Man rodos, kad Aleksas KutĮ kus per gyvenimą neprarado ry
tų aukštaičio būdo, ir neatsikra
tė universitete studentavimo me
tu įgytų įtakų. Santykiavimuose
šiltas, jautrus žmogus, demokra
tiškas, linkęs į kompromisus, at
laidus, jis principiniuose daly- 1
kuose buvo kietas ir nenuolai
dus. Slėpė savyje lietuviško, tau
tos atgimimo laikmečio, romanti
ko tikėjimą ir tai kukliai de
monstravo. Be afišavimosi, ta
čiau tvirtai.
A. Rutkauskas - Kutkus buvo
tas, kuriuo laikėsi Kauno opera.
Kipras Petrauskas dainavo, kada
norėjo ir ką norėjo, o Kutkus ne
šė ant pečių visą repertuarą. Ir
kai keliems mėnesiams išvyko į
užsienį pasitobulinti, opera turė-

*% Certifikatų sąskaitos
— 70
/J
Certifikatai išduodami tūks
tautinėmis.
Mažiausia turi
būti $5000. Pelnas mokamas
kas trys mėnesiai.

Ant visų knygelių
sąskaitų
NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS
TRYS MENESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS M CSC PILNAS PATARNAVIMAS:
Vacation Club
* Notary Public Service
College Bonus Savings
* Free community rooms toi
Home Mortgage Loans
your organiz’n meetings
Horae Improvement Loans * Casta checks and pay all
fanui y bills with our spec’l
Christmas Club
Insured Family Savings
money order checks.

* Sėli & redeem C.S. Bonds
* Two large free park’g lota
* Save-by-Mail Kits

* Travelera Checks
* Safe Deposit Boxes

*

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. GR 6-7575

H O U B S . Mon 12 P M. to 8 P.M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

Laimėjimu laikau vyresniosios ir
jaunesniosios kartos dialogą
PLB Centro valdybos pirmininko' Stasio Barzduko žodis, baigiant Bendrucimenės ir lietuviškosios spaudos bei kitokios informacijos atstovų po
kalbius tarp savęs ir su jaunimu rugsėjo 14 d. Tabor Parmoję, Mich.

Susitikimo pokalbius ir darbus
baigiam. Juos vertinsim visi. Bus
skeptikų, bus optimistų. Manau,
tai visu savo kompetentingumu
padarys mūsų spauda ir radijas
— su abiem
šiais lietuviško
mūsų gyvenimo veiksniais ryšio
norim, jo siekiam ir esam paten
kinti, kai šitai mums pavyksta.
Teigiamai vertinkite tai, ką rasi
te susitikime gero, padėkite tai
syti bei lyginti trūkumus, kurių
nė geriausiais norais negalima iš
vengti. Pats juos taip pat gerai
matau, tik nenoriu šia proga pla
čiau liesti.
PLB Valdyba, kuriai atstovau
ju, savo uždaviniu laiko tarna
vimą Bendruomenei. Užnugarį
sudaro kraštų bendruomenės, ir
mums didžiai rūpi, kad jos būtų
vieningos, stiprios ir pajėgios. Ry
šius su jomis ne tik stengiamės
palaikyti, bet ir gilinti. Šia link
me kreipiamos visos mūsų pa
stangos.
Mūsų atrama yra ta atmosfe
ra, kurią ir patys, ir kiti suku
riam. Tai visuomeniniai bei mo
raliniai mūsų visų nusiteikimai:
minties pakanta, tautinis mūsų
solidarumas, sutelktinio darbo
linkimai bei įpročiai. Pripažini
mas galimybės klysti, kas ir žo
dy, ir darbe neišvengiama. Kaip
neišvengiamas taip pat laisvas,
atviras, kartais net kritiškas žo
dis laisvose diskusijose. Tad nesijaudinkim ir
nesipiktinkim,
jei kas diskusijų įkaršty asmeniš
kai čia pasakė ir cenzūruotiną
žodį. Visuomeniniame gyvenime
turim įprasti nuryti ir karčias
“piliules”, jei jos mums paduo
damos gera valia. Bet kovokim
su frizuojamu dvilypumu,
kai
viena sakoma, o kita daroma. Vi
suomeninei atsmosferai galioja
ypačiai du dėsniai, senaisiais lai
kais sukurti, ligi šių»cftertų nepa
senę. Tai:
1. vienybė principuose, laisvė
abejonėse, o meilė visame kame
— in necessariis unitas, in du
blis libertas, in omnibus caritas,
2. santaika ugdo mažus daly-
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kus, nesantaika griauna ir dide
lius — concordia res parvae crescunt, discordia maximae dila-,
buntur.
Tai mūsų kelias, ir aš juo ir to
liau eisiu Liet. Bendruomenėj.
Santaika ir bendra kalba su veiks
niais, siekimas mūsų spaudos ra
dijo ir draugijų talkos.
Nau
dingas ir konkretus kantriai dir
bamas darbas vietoj tarpusavio
kovų. Padėkite šiuo keliu eiti,
nes tai kelias, kuris veda į taiką,
sugyvenimą, tarpusavį susipra
timą, pabrėžtą Lietuvių chartos
dėsniu: tautinis solidarumas yra
aukščiausia tautinė vertybė, įga
linanti siektiną idealinę tikrovę,
jog visi lietuviai esam lygūs tos
pačios tautos vaikai, tarp savęs
seserys ir broliai.
Susitikimo laimėjimu laikau
išsikalbėjimą, artimesnes pažin
tis, laimėjimu laikau vyresnio
sios ir jaunosios kartos dialogą,
džiaugiuosi puikia mūsų jauni
mo lietuvių kalba ir lietuviškų
reikalų domėjimąsi bei jo paži
nimu.
PLB Valdyba dėkoja:
visiems atsiliepusiems į kvieti
mą ir atvykusiems,
visiems programos dalyviams,
kun. Antanui Saulaičiui už dar
bų pradžios maldą ir kun. J. Borevičiui už šios dienos pamaldas
— šv. Mišias ir gilios prasmės pa
mokslą,

JAV LB Valdybai už 500 dol.
Ypatinga visų mūsų padėka
priklauso poniai Almai Adamkie
nei ir inž. Valdui Adamkui už
susitikimo sąlygas — puikias
patalpas, idealias nakvynes ir
žodžio neturintį maistą.

Ponai Adamkai a. a. Juozo
Bačiūno šviesiam atminimui ir
darbų tęsimui PLB Vaidybai įteikė pusantro tūkstančio dol.
auką. Tai žingsnis, toks nedaž
nas mūsų gyvenime, paremtas
gilaus žmoniškumo jausmo
ir
gyvojo reikalo supratimu. Dėkui!
Telydi mūs žingsnius ir dar
bus Tautos Himno dvasia.

Lituania - veni, vidi, vici”

Apie Vilniaus vyrų choro “Var
po” laimėjimus Italijoje jau esa
me savo skaitytojus trumpai pa
informavę anksčiau. Chorui da
bar iš viešnagės grįžus Lietuvon,
choro meno vadovas ir dirigen
tas Adolfas Krogertas spaudoje
(Tiesa, rugsėjo 6 d.), be kita ko,
pasakoja šitokius savo.įspūdžius:
“Šie polifoninės muzikos ir
liaudinio dainavimo konkursai,
. kasmet
vykstantieji
rudenė** jančiame Areco mieste, jau tu
ri savo susiformavusias gilias ir
gražias tradicijas. Šiemetinis kon
kursas buvo septynioliktas. Jame
dalyvavo penkiolika italų chorų
ir 21 užsienio šalių choras iš Ar
gentinos, Austrijos, Čekoslovaki
jos, Kolumbijos, Lenkijos, Grai
kijos,
Ispanijos, Jugoslavijos,
Portugalijos, Prancūzijos, JAV,
Vengrijos, VFR.
Pirmą kartą
jame dalyvavo ir choras iš Tary
bų Sąjungos — “Varpas”.

rulio, Mariaus Katiliškio, Vincą
Ramono, Pulgio Andriušio, An
tano Vaičiulaičio, Albino Bara
nausko, Kazimiero Barėno, Ro
mualdo Spalio, Jurgio Jankaus,
Aloyzo Barono, Igno Šeiniaus ir
Jurgio Savickio. Žurnalą redaguo
ja Alberts Bimbaums, P. O. Box
61, Three Rivers, Michigan 49093. Administracijos adresas: Tre
ji Varti, P. O. Box 256, Detroit, Mich. 48231. Metinė prenu
merata 7.00 dol.
• A Stelingis, SPHEKIC
AND LINEAR LAWS OF GEOMETRY. Translated' from Lithuanian by Dalia Bulvičiūtė. Printed by Franciscan Fathers Press,
Brooklyn, N. Y. Photos — R. Ki
sielius.
Leidinys yra didelio formato
20 psl., daugiausia brėžiniais api
pavidalinta studija, kurioje yra
atidengiama sferinės geometrijos
dėsniai ir teorija. Parodyta taip
gi abiejų — sferinių ir linijinių
— geometrijos dėsnių santykia
vimas. Studijos žinios bus reika
lingos visiems, ypač architek
tams, inžinieriams (perspektyvos
darbams), menininkams,
geo
metrijos ir industrijos vadovams,
pravers ir kosmoso studijose. Lei
dinio kaina 2.00 dol. Užsaky
mus siųsti: A. Stelingis, 85-16
88th St. Woodhaven,
N. Y.
11421.
• LIETUVIU KULTŪROS
DARŽELIS. (Lithuanian Cultural Garden, Cleveland, Ohio).
Tai didelio formato, gerame po
ta muzika, komp. J. Gaidelio pieriuje atspausdintas, kietai įriš
rankraštis — gaidos “Meilės ry tas 64 psl. leidinys — albumas.
Jame trumpai, faktiškai, do
tas”.
Pati mirusio poeto kūryba lei kumentai atpasakota Lietuvių
dinyje suskirstyta į šiuos skyrius: kultūros darželio Rockefellerio
Saulėtekiai, Baltija šaukia, Pa Parke, Clevelande kūrimo, įkū
lūžę dienos ir pastarojo skyriaus rimo ir jo gražinomo istorija nuo
poskyriai — Miniatiūros ir Pro 1929 metų iki šių dienų. Leidinį
giniai —•. dedikacijos. Gale dar puošia gausybė Kultūros daržely
duodamas knygai išleisti aukoju je vykusių įvykių ir praeities bei
dabarties veikėjų nuotraukų. Lei
sių sąrašas.
dinio
kaina nepažymėta.
Leidinys yra labai prasmingas
•
O.
A. Audronė, TEK TAU
mirusio poeto įamžinimas, kurio
daina “Tau, sesute, puikios gėlės, IR MAN. 1969 m. Eilėraščių rin
O man kardas prie šalies” pasi kinys, 160 psl. Autorė jį dedikuo
lieka jau nenykstančiu jo gyve ja savo sesutėms Ievai ir Antosei Tamulevičiūtėms. Nei
kas!
nimo paminklu.
rinkinį išleido, nei kas piešė vir
• TREJI VARTI 16, 1969 m. šelį, nei knygos kaina nepažy
liepos — rupgiūčio mėn. “Treji mėta. Spausdino Nidos spaustu
Varti” yra latvių kalba leidžia vė Londone.
mas kultūros žurnalas, apimtimi
Rinkinio eilėraščiai suskirstyti
ir pobūdžiu primenantis mūsų į šiuos skyrius: Nemainyčiau, Ar
“Aidus”. Lyg ir atliepdami savo atleisi? Ant kranto. Rinkinio te
pavadinimą, Treji Varti nemažai mos: gimtojo krašto ilgesys, žmo
dėmesio skiria ir estų bei lietu gaus be tėvynės rūsti dalia sveti
vių kūrybai bei aplamai kultūri mo pasaulio plotuose ir ieškoji
niam gyvenimui. Todėl šio žur mas viso to prasmės. Jei ankstesnalo puslapiuos jau
nemažai niuos savo eilėraščiuos Audronė
lietuvių literatūros pavyzdžių pa buvo labiau linkusi į klasišką
teikta latviškai skaitančiam. Ir (rimų ir simetrinių ritmų) eilia
šiame pastarajame numeryje pra vimą, tai dabar pastebimas di
dėta spausdinti dr. Rimvydo Šil- desnis pasinešimas laisvojo ir la
bajorio studija “Lietuviešu nove biau sumoderninto
eiliavimo
le” (Lietuvių novelė). Sekančia kryptimi.
me numeryje dar bus šio rašto
• S/ LEZ 'E-C’Ų BALSAS, 19tęsinys, o jau atspausdintoje jos' 69 m. Nr. 1-2 (77-78). Gausiai
dalyje šį kartą aptariama šių mū iliustruotas, lengvai skaitomas,
sų novelistų kūryba: Petro Ta- kišeninio formato 48 psl. leidi- '
nys, skaitytoją akivaizdžiai supa
žindinąs su lietuvių saleziečių
“Ant kalno karklai”, J. Tallat- veikla Italijoje, ypač su jų pa
Kelpšos “Čiūto”, B. Vasiliausko stangomis auklėti lietuviškąjį jau
“Oi, dalele tu mano” ir A. Ra nimą. Redaktorius kun. Pr. Ga
čiūno “Oi, tu sakale”. Antroji vėnas, SDB. Meninė priežiūra V.
vieta atiteko Vengrijos moterų Aleksandravičiaus, SDB. Adre
chorui, trečioji — Jugoslavijos sas: Lituani Don Bosco, Via Comišriam chorui.
lonna. 2, 00044 Frascati — Ro
ma
— Italia.
Įspūdingai praėjo baigiamasis
•
Filatelistų dr-jos “Lietu
konkurso laureatų koncertas. Ja-|
me dalyvavo pirmąsias ir antrą va” BIULETENIS. 1969 m. lie
sias vietas užėmę chorai. Tikrai pos - rugpjūčio - rugsėjo mėn.
nesitikėjome tokio didžiulio pa Nr. 6 (132). Redaguoja Eug. Pet
sisekimo ir nuoširdaus publikos rauskas, 7742 So. Troy St., Chidėmesio. Didžiulis Areco miesto
Petrarkos teatras vos talpino vi
SIUTINIA1 Į LIETUVĄ
sus, norinčius pasiklausyti
šio
COSMOS EXPRESS
W. 00 St.
Tel. VVA 5-2787
koncerto. Po teatro
skliautais 2608
2501 W. 09 St.
Tel. WA 5-2737
W. Halsted
Tel.. 254-3320
nuskambėjus J. Naujalio “Lietu 3333
Didelis įvairių prekių pasirinkimas
va brangi”, sugriaudėjo
ploji Priimam užsakymus automobiliams
E. ir V. Žukauskai
mai, palydimi šauksmais “Viva
“Varpas!” Mums teko ją kartoti.
Taip buvo su kiekvienu “Varpo”
atliekamu kūriniu — J. Tallat- DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
Kelpšos “Čiūto”, V. Montvilos LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros
“Sadauto”, P. Čaikovskio “Ko MIC, knygoje;
nutilo džiaugsmo aidai”, R. Šu
“Marijos garbinimas
mano “Svajonė”, V.
Laurušo
Lietuvoje”
“Nakties balsai”. Daug šiltų, pa
lankių atsiliepimų susilaukėme iš
Knyga nėra tik teologinė, ji dėl
muzikų, atvykusių į šį konkursą įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos
iš įvairių pasaulio kraštų. Spauda gaus os istorinės medžiagos t:nka
taip pat nepašykštėjo mums gerų pasiskaityti kiekvienam lietuviui,
žodžių. Antraštės: “Lituania — besidominčiam Lietuvos istorija ar
veni, vidi, vici”, “Italai — gerai,! jos vietovėmis. Knyga didelio for
lietuviai — labai gerai!” margi mato 446 psl. — Kaina tik $3.00.
no tomis dienomis italų spaudos Galima įsigyti “DRAUGE”.
puslapius.”

Nauji leidiniai
• Pr Le-fcertas, TAU S,ESUTE. Gyvenimas, kūryba, pri
siminimai. Redakcinė komisi
ja: Bernardas Brazdžionis, Bro
nys Raila, Juozas Švaistas, Alė
Rūta. Administracinė komisija:
dr. Mykolas ir Alena Deveniai,
Edmundas Albas. Išleido poeto
šeima ir specialus komitetas. Vin
jetės — Pauliaus Jurkaus. Spau
dė lietuvių pranciškonų spaustu
vė, 910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221. Leidinys dide
lio formato, iliustruotas nuotrau
komis ir piešiniais, 270 psl. Kai
na: kietais viršeliais —4.00 dol.,
minkštais — 3.00 dol.
Leidinys, galima sakyti, yra
monografija ir kūryba vienoje
knygoje 1967 m. Kalifornijoj mi
rusio poeto Prano
Lemberto.
Knyga yra padalinta į dvi dalis:
pirmojoje yra sudėta raštai apie
poetą, o antrojoj — pati miru
sio poeto kūryba. Apie poetą ne
krologų ir atsiminimų rėmuose
knygoje kalba šie vienokiu ar ki
tokiu būdu gyvą poetą pažinoju
sieji ir arčiau jo stovėjusieji: Alė Rūta, kan. M. Vaitkus, Bro
nys Raila, - Bernardas Brazdžio
nis, Juozas Švaistas, Alena ir My
kolas Deveniai, Ed. Arbas. Pri
dėta dar paties Pr. Lemberto žo
dis, tartas jam įstojant į
Los
Angeles lietuvių Dailiųjų menų
klubą,
rankraščių
faksimi
lės, Pr. Lemberto eilėm parašy-

navimo meistriškumu, atlikimo
kultūra, savo kasdienio, ilgų die
nų triūso dėka, bet ir daug lė
mė mūsų repertuaras. Pagal kon
kurso nuostatus turėjome atlikti
privalomą programą ir savo nuo
žiūra pasirinktus kūrinius.
Po
žydru Italijos dangumi skambė
jo lietuviška daina. Italijoje įvy
ko ir dviejų naujų kūrinių prem ras iš Amerikos. Mišrūs ir mote
jera. Tai kompozitorių V. Mont rų chorai varžėsi atskirai.
vilos “Sadauto” ir V. Laurušo
Liaudinio dainavimo konkur
poema vyrų chorui “Nakties bal sui italai skira ypatingai daug dė
sai”, parašyti specialiai “Varpo” mesio. Čia visi chorai rungty
chorui. Tai įdomūs, šiuolaiki niavo drauge. Ir vėl “Varpas”
niai, gilūs polifoninės muzikos tapo nugalėtoju. Muzikų iš įvai
kūriniai. Jie turėjo ne tik didžiu rių pasaulio šalių
nuomone,
lį pasisekimą klausytojų tarpe, “Varpo” choras juos pakerėjo sa
jais bemat susidomėjo ir muzi vo dainavimo paprastumu, au
kantai. Gaidas tiesiog grobstė iš tentiškomis, puikiai tautos cha
grobstė, o kam jų neteko, persi- rakterį atskleidžiančiomis, įdo
fotografavo, prašė atsiųsti. Antrą miai harmonizuotomis lietuvių
liaudies dainomis, jų atlikimo
ją vietą polifoninės
muzikos
nuoširdumu ir išradingumu. Šia
konkurse užėmė Areco
miesto me konkurse mes atlikome lietu
Areco — jaukus, senovinis vi vyrų choras ir trečiąją —■ cho- vių liaudies dainas: J. Naujalio
durio Italijos miestas, didžiojo
Petrarkos gimtinė, garsus savo
meno paminklais, senovinėmis
bažnyčiomis su garsiomis Pjero
dela Frančeskos freskomis Areco
—ir muzikos miestas. Jis pava
dintas italų muziko Gvido de Areco vardu. Šio miesto muzikos
bičiulų asociacija kasmet ruošia
chorinės muzikos konkursus.
' Garbinga ir atsakinga misija te
ko “Varpo” chorui. Polifoninės
muzikos konkurse dalyvavo 13
vyrų chorų. Tai pajėgūs, aukšto
meninio lygio kolektyvai. “Var
pą” lydėjo sėkmė — jam atiteko
pirmoji vieta, jis pralenkė net
praeitų metų konkurso nugalėto
ją —Areco miesto vyrų chorą. Vilniaus vyrų choras “Varpas” dainuoja Arece, Iitalijoj, Petrarkos
Tai pasiekėme ne tik,choro dai- teatro scenoje.

prenumerata Filatelistų draugi
jos nariams 4.00 dol.,
k tiems
JAV ir Kanadoj — 5.00 dol, Eu
ropoj — 7.50 dol., Pietų Ameri
koj — 7.50 dol., Australijoj —
10.00 dol. Atskiro numerio kaina
— 50 centų.

Muzikas Juozas Bertulis,
miręs Chicagoje rugsėjo 13 d., su
laukęs 76 metų amžiaus. Velionis
visą gyvenimą reiškėsi enūE’.j muz'knčje veikloje kaip pedagogas ir
kaip kompozitorius. Pastara'siais
metais ypač daug kūrė ir savo lė
šomis leido mokyktnio amžiaus
dainininkams skirtų dalykėlių. Apie
velionį vėliau parašysime plačiau.

• Vitold Armonas gyvena
Lenkijoje ir garsėja kaip moksitinkaj. Lankuos moks’ų akaicm jos ir Tautotyros draugi
jos leidiniuose yra paskelbęs
nemaža studijinių rašinių apie
XIX amžiaus lietuvių literatū
ros ir kultūros veikėjus. Šiuo
metu jis renka medžiagą iš XIX
a. lietuvių istorijos, ypač domi
ai 1831 ir 1863 m. sukilimais.
Gyvena Toninėje ir dirba centrinėie 1 ifcmtrkoie. Pinkdamas
džiagą, šią vasarą buvo ir į
Lietuvą nuvykęęs.

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida.
cago, II. 60652. Administruoja Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO.
Kazys Rožanskas, 3605 W. 71st 6200 S. Western
Tel. GR 6-4421

St., Chicago, III. 60629. Metinė
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Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai.

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758
JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

J
DĖMESIO VISIEMS
PODAROGIFTS, INC.
KLIJENTAMS
Mes džiaugiamės, galėdami pranešti, kad dėka pasitarimų. įvykusių Ameri
koje su Vneshposyltorgo Prezidentu ir asmeniško vizito Podarogifts Prezi
dento Mauricc Rifkin Maskvoje, padaryti pakeitimai ir pagerinimai, pri
imant užsakymus dovanoms.

1. Komisijos arba mokesčiai nebebus imkmi nuo dovanų gross sumos,
mokėtos pirkėjo, bet vtisi mokesčiai bus pridedami prie užsakymo net
sumos, taip, kad nekiltų nesusipratimų ar klausimų tarp Vneshposyltorgo
ir gavėjo.

2. Prekių kainos yra sumažintos. Naujas kainoraštis bus paruoštas mėne
sio ar dviejų laikotarpyje ir siunčiamas paprašius.
3. Iki to laiko mes prašome gerbiamus klijentus, siunčiant dovanas, naudo
tis DOVANŲ PAŽYMĖJIMU — MERCHANDISE PURCHASE ORDER;
tuo būdu gavėjas galės pasirinkti prekes, kurios jam patinka.
“MOSKVITCH” AUTOMOBILIO UŽSAKYMAI YRA PRIIMAMI KAJP
IR SENIAU, KOL JŲ RIBOTAS KIEKIS BUS IŠNAUDOTAS.
Dėl smulkesnių informacijų prašome kreitis j mūsų prisijungusias firmas
ar jų skyrius:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelpnia, Pa. 19106 Tel, 215-WA 5-3455

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 Tel. 212-581-6500—581-7729
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036 !Tel. 212-CI 5-7905

arba tiesioginiai į

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 — Tel. 212-228-9547

Mfe Offer To Savers

SAVINGS CERTIFICATE

54

%

F

6 or 12
MONTH
$10,000
or MORE

per annum

Passbook Savings

or MORE

Accounts
Savings certrficatas tsjued
tor six months or one
Vear—in minimum
amounts of $10,000,00,
and thereafter in
multiples oi $1.000.00.
Earnings are paid at
maturity.

Paid Quarterly
Coinputed and Paid
as of:

Mar. 31 — June 30
Sept. 30 — Dec. 31

Savings certiflcates isiued
for six months or one
year-ln minimum
amounts of $5,000.00,
and
thereaftar in
multiples of $500.00.
Earnings are paid at
maturity.

Hu t u
avmgs
AND LOAN ASSOCIATION

PETER KAZAIMAUSKAS. PRESIDENT

2212 W. CERMAK RD.
Chicago. III. 60608
Vlrginia

Kultūrinė kronika

Dr. Albinas Šmulkštys ir
K. ČIKOTAS

Žinia, kad gydytojas Albinas
Šmulkštys pradeda sukti lietuviš
ką filmą, sudomino ne vien Philadelphijos apylinkių gyventojus.
Pažįstame A. Šmulkštį kaip pa
siaukojusį gydytoją, kultūrinių
darbų' rėmėją, žmogų visuomet
geroje nuotaikoje, kupiną artimo
meilės samarijietį Mūsų žinias
papildo Lietuvių Enciklopedija,
pagal kurią 1936 44 metais A.
Šmulkštys stud'ijuoja meną, 1938
-42 m. — lituanistiką ir Vilniaus
universitete gauna diplomuoto
lituanisto vardą, ir tik 1944-48
m. Vokietojoje studijuoja medici
ną ir gauna medicinos daktaro
laipsnį. Šiuo metu —jis verčia
si medicinos gydytojo praktika,
Riverside, N. J.
Kaip trijų brolių pasakoje...
Prieš ketvertą metų sveikatos
reikalais aplankius gydytoją Al
biną Šmulkštį, atsisveikinant, jis
duoda man Philadelphia College
of Art vakarinės programos
tvarkraštį ir ragina mane eiti
mokytis fotografijos. Girdi, jam
būsią reikalingi visokie fotogra
fai.
Daugelio vėlesnių susitikimų
metu, pokalbiuose vis iškildavo
gero lietuviško filmo pastatymo
reikalas. Draugų tarpe visa tai
buvo žinoma kaip dr. Šmulkš
čio svajonė.
Pergamentas slinko kaip filmas...

Praeitą pavasarį, besėdint gy
dytojo A. Šmulkščio-kabinete, jis
trumpam dingo gretimame kam
baryje. Ir kai po kelių minučių
trukusio keisto šlamesio grįžo,
jis, atsiprašęs už netikėtą lauki
mą, pradėjo vynioti pergamenti
nio popieriaus ritinėlį, slėpusį jo
'daugelio metų svajones, virtu
sias čia piešiniais. Paaiškėjo ir
keisto šlamesio šaltinis. Gydyto
jas pervyniojo ritinėlį, kad ga
lėtų piešinius parodyti reikiama
eile, nuo pradžios.

Tą vakarą, kalbėtis apie svei
katą, nebuvo laiko. Pergamentas
slinko kaip filmas, atskleisdamas
vis naujas scenas, sustojant kiek
ilgėlįau prie kiekvienos iš jų, vis
klausantis autoriaus žodinio pa
pildymo. Mudu su žmona buvo
me didžiai nustebinti tokiu pir
mą kartą matomu gydytojo A.
Šmulkščio, kaip menininko, pa
sireiškimu. Nebūdami kvalifikuo
ti vertinti piešinius meniniu po
žiūriu, galėjome betgi tvirtinti,
kad A. Šmulkštys piešti moka.
Iš karto pagalvojau apie piešinių
pavertimą skaidrėmis ir galimą
čia kun. Algimanto Kezio S. j.
talką.

Filmavimo bandyma:
Su piešiniais pergamente, ku
riuos autorius vadino eskizais, iš
ryškėjo ir projektuojamo filmo
turinys. Jis prasideda liaudies pa
saka — Dvylika brolių juodvar-'
niais lakstančių. Vėliau pasaka
jungiama su šv. Jono apaštalo
Apokalipse. Vyksmą lydi Beethoveno Penktosios simfonijos l ar-|
sai.
Birželiui baigiantis, su pieši
niais, taigi ir projektuojamo fil
mo turiniu, susipažįsta kun. Al
gimantas Kezys S. J. Atsisveiki
nant, jis man sako: “Man ne vi
sai aišku, ko
Daktars naori.” j
Liepos gale tačiau sutariam pra Sulaukę sesutės, broliai neteko imtinos. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Liūtas Jurskis, Jonas Skladaits, An
dėti filmavimą, taigi už dviejų sa tanas Rukšys ir Jonas Minąaila.
vaičių — rugpiūčio 9 d
Autorius tampa ir režisierium.
Pora dešimčių Riverside, N. J.
apylinkėse ir Philadelphijoje gy
WAGNER & SONS
venančių lietuvių tampa artis
Typewrlters — Adding Machines —
tais. Sutartą šeštadienį, antrą va
Checkwriters.
landą po pietų, visi renkasi į
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
gydytojo kaiminystėje esantį bu STASĖ SEMĖNIENĖ
Virš 50 m. patikimas patarnavimas
vusios bažnyčios pastatą. Čia pat
NAUTOTE VIETOJE
pat vyksta persirengimas, grimaTai tik dalis juodo jaunuolio 5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111
Gyvenimas
juoduko
akimis
vimas.
pergyvenimų šiame filme.
Kiek po antros, sutinku gydy
Parks parodo biaurųjį rasinį
Gordon Parks yra vienas juo
toją A. Šmulkštį, neramų ir su
veidą
savo autobiografijoje. Nė
dosios rasės atstovų, kuriuo jo
sirūpinusį. Suvaryti žmonės, pa
ra
jokios
abejonės, kad Gordon
tautiečiai turėtų labai didžiuotis.
samdyti arkliai, o kun. Kezio vis
Perkrausto baldus iš arti ii toli
Jis yra žymus vyras — laikraš Parks vaikystė buvo nepaprasta,
dar nėra. Surandamas jau ir ku
tininkas, fotografas, kompozito pilna nelaimių ir žiaurumų. Kai
A. BENIULIS
nigo A. Keziui pakaitalas, kad ir
rius, poetas ir pirmasis juodasis visi tie metai kondensuotai su Chicago, III. 60629. Tel. RE 7-7083
su mėgėjišku Super 8. Bet kone
režisierius — gamintojas stambių traukti ekrane į 2-jų valandų rė
pusvalandį vėluodamasis,
kiek
išlaidų filmo vienai didžiųjų stu mus, rezultate gaunasi skanda
suvargęs kelionėje, pasirodo ir
lingai išgąstingas filmas.
dijų (Wamer Bros.).
kun. A. Kezys. Vėl visi lengviau
Aktorių vaidyba geriausiu at
ROOSEVELT PIGTURE
Į
atsikvepia, tačiau džiaugtis nėra
Tačiau jo surežisuotas, pasta
veju
neišsiskirianti, blogiausiu—
laiko. Šiandien turi būti nufil tytas ir parašytas filmas pavirto
FRAME
COMPANY
ji
slegiančiai sunki.
muota pirmoji
projektuojamo ne taip jau labai atmintinu.
Newt rolėje smilgos plonumo į
Manufacfurera
i
filmo dalis, susidedanti iš bene
Pagrįstas dabar 56 m. amžiaus
Kyle
Johnson
nepaprastai
pasy

dešimties scenų.
paties Parks iš dalies pramanyta
vus.
Artistai čia nesamdyti, sutar autobiografija, spalvotasis filmas
Jo motina — Estelle Evans,
čių nepadaryta, taigi valia ne “The Learning Tree” atidengia
duodanti
savo sūnui patarimą
tik turėti, bet ir reikšti savą nuo gyvenimą mažame Kansas mies
ragauti
Cherokee
Falls miestelio
monę. Dienos darbą baigiant, ar tely 1920 m. bėgyje, kai “Newt”
—
jo
“
mokymosi
medžio” “ge
tėjant vidurnakčiui,
nelauktai (Parks) buvo 15 m. amž.
rą ir blogą vaisių”, nežmoniškai
Tai
nėra
paprasta
jaunystė.
atsiradusi įtampa išvaiko fotogra
medinė.
fus ir žiūrovus. Baigiant pasku Lyg kokiame besisukančiame cik
Vieninteliai išsiskirią yra John Rankomis išpiaustyti paveikslų
tinę sceną, krinta žynio barzda lone, ji labai audringa. Newt lie
Fluellen
— berniuko aklas dėdė rėmai — pritaikinti paveikslams
ir ji metama į degantį laužą. ka išgelbėtas, vėliau suvedžiotas i ir Jimmy Rushing — blogų na- Ir skelbimams rėmai — metalu f
aplieti rėmai
Filmavimas nutrūksta. Įtempto vyresnės moters. Jis su savo drau
l mų savininkas ir juose linksmin
ir įdomaus darbo diena baigiasi gais vagia obuolius kaimiečio ū2400 8. Oaklej Avė., Chicago
tojas (tikrame gyvenime geras
kam didėle širdgėla, kam su už kyje; senas žmogus lieka žiaur- dainininkas).
Tel. Vlrginia 7-7258 59
uojauta, kam su nusistebėjimu, riai nuplaktas. Newt stebi treje
Tiktai subrendusiai publikai.
tą
žmogžudysčių
(dvejetas
jų
le

o kai kam ir su sensacija ar juo
galių, remiantis ano laiko ir vie
ki’
Po neramios nakties išaušta tovės papročiais). Jis įsimyli mer
sekmadienio rytas. Surandamas gaitę, kurią suvedžioja jo geriau
naujas žynys ir nauja laužavietė. sias baltasis draugas.
Popietėje, žiūrime Liūto Jurskio
iš pergamento
nufotografuotų
skaidrių ir atpažįstame vakar fil
muotas scenas. Gydytojas A.
Šmulkštys 130 skaidrių įteigia
kun. A. Keziui. Vakare baigia
mas filmavimas ir mūsų mažojo
Hollywoodo bandymas.

* Prof, dr. Auta
Ma-osi
na, jau eilę metų profesoriaująs
Miunsterio universitete, Vakarų
Vokietijoje, šiuo metu yra anga
žuotas parašyti naują savo kny
gą leidinių serijai “Krikščionis
gyvenime”. Naujasis prof.
A.
Maceinos veikalas
numatomas
pavadinti
“Didieji
dabarties
klausimai.” Šio mėnesio pabai
goje Europoje išleidžiama taipgi
vokiečių kalba viena nauja A.
Maceinos knyga apie komuniz
mą.

valdyba tus N-"w Yorke, kur į
Kandidatuoja 8 gerai žinomi
rašytojai.

• Aloy zo IBarono vaikams ci
sta knygutė “Diena prie eže
ro’’ jau. spausdinama M. Morkū
no spaustuvėje. Leidžia Terra.
Iliustravo Nijolė Vedegytė-Palubinskienė. Knygutė bus įrišta
į kietus viršelius ir, manoma,
išeis ligi spalio 12 d., kada Chicagoje įvyks “Eglutės" ruošia
mas literatūros vakaras mažie
siems, kurie turės tada progos
• Lietuvių Rašytojų draugija įsigyti naują leidinį ir gauti au
ruošiasi naujos valdybos rinki toriaus autografą.
mams. Šią savaitę išsiuntinėja
mi balsavimo lapeliai. Naujoji

Filmų įvairumai

MIDLAND
/

LOAN

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Telef. PRospect 6-8998

ANO LOAN ASSOCIATION
** ARCHER AVCNUf
CHICAGO, ILLINOIS M6»
PH0HE» SM47I

5% Z

AU Accounts Pald and
Componndcd Ouartėrly

8-MONTH SAVINOS
CFRTIFIOATES
Minimum $1.000)

□

• vestuves, spalvota u juoda balta įgali vykti ir i kitus miestus
• portretūra
• men

darbu nuotraukos ir kiti fote

patarnavime

Tel. - II) 7 - 4677
1Z4 MENAliAN STREET — RIDGKttuOb. N. V U 237

LUIZ AUTO REPA3R
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO. ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERI.1OS. SPARNŲ (FENDER l
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI
Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

Mūsų erdviose patalpose
turime didžiausi pasirinkimą
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
kitų namams reikmenų.

ASSOCIATION

Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

LIETUVIŲ
Mokamas už Vienų Me
tų Certirtcatų sąskaitas
Minimum $5,000.00

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
VALANDOS

STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE COdpndas mokamas ui
investavimo sąskaitas.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

Chicago, Illinois 60629

tl ji BS I ■ W ^J| —BJ
—

4:l/, Z

B. R. PIETKIEIVICZ, l’rez.

2555 West 47th Street

.

ų

PASSUOOK SAVIJSGb

CRANE SAVINGS
AND

a

I

|^Zo%,4^nt

MOVI NG

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

nillllimn
B" <1 ■ Ii
1 ■ BJ
J* BB M I BU H

..MIDLAND B-vC patarnauja taupant ir duoda
namams įsigyti paskolas
USkojame už pasitikėjimą
ir esame pasiruošė Jum*
patarnauti ateityje.

PIRMAI) ir KETVIRTA U
ANTRAD ir PENKTAD.
. .
ŠEŠTA n 9 v r iki I 5 v <1

S v. r ,ki « v «
9 v r Iki B v v
Tr><Ma.d uždaryta

Tel. SEeley 3-4711

Atdara pirmad. ir ketvirt«d. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki *:30 vai. po pietų.

- -........................

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)

Grimu talkinęs skulptorius Petras Vaškys ir bajorą vaidinęs Balys

Raugas,

N A T I O N IV I D E
’GUAR ANTEE

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)

No-Limit on MILĖS.
No-Limit on MONTHS

Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas
(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičiamos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

FULL LIFBTIME GUARAN.
TE E against defects in workmanship and matertals and
all normai road hazard inJuries eneountered in everyllfeday pessenger car ūse for
the life of the orlginai tread
design in accordance with
terma of our printed guarantee certtficate. Price of
replacement
pro-rated on
orlginai tread depth
wear
and based on Fireatone adjuatment price for replac
ement tire at tlme of adjustment. Fireatone adjustment
prlcea are intended to, būt
may not, represent approximate eurrent average selllng prlcea and are aubject
to change wlthout notiee.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois
Telef. — GRovehilI 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.--7 v v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p
Sekm. uždaryta Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS CESAS

Siuvimo Mašinos - Dulkių Siurbliai
•
•
•
•
•
•

BERNINA
NECCHI
ELNA
VIKING
PFAFF
SINGER

ELECTROLUX
HOOVER
EUREKA
KIRBY
KOYAL
IR KT.

Parduodame, nuomojame ir taisome siuvimo mašinas,
dulkių siurblius prieinamomis kainomis Ir sąlygomis.
Turime daUs. Aptarnaujame Ohicagoje ir priemiesčiuose.

B and B DISTRIBUTING COMPANY
A to Z Setving maebines and Vacuum cleaners

jll

4081 ARCHER AVĖ. (Prie Califomia Avė.), Chicago, Iii. Tel. 927-4702

Vedėjas Arvydas M. BIKINIS

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

*

ną klausimą — pliuralizmo ga- DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. rugsėjo mėn. 20 d.
7
limumą teologijoje, būtent, kad
gali būti įvairumas
klausimų
. _
.
. , .
sprendime, leidžiant
vieniems okupuotos Lietuvos - ten mu-,lo ir kūrybos dienų simpoziumai
kitaip
manyti vienaip, kitiems ----r, ZIk°'°gai jo
, apipavidalinimu , ir Lietuvių studentų sąjungos suvaziavimas.
bet, suprantama, kad tas neduo- Chlca«°’e >Pač dom,SItų teisės toleruoti bet ką, tik pa-1 Atrodo, kad ėikagiečiams ..įr
• Stasiui Dautartui, operos
liktų didesnę laisvę sprendime svečiams dar gali būti gera pro- ii- baleto režisieriui, Vilniuje,
klausimų, dėl kurių gali būti svy | ga pamatyti ir pakartotiną “Jū- rugsėjo 22 d. suėjo 70 metų.
ravimų .Įvedimas
individualu- Į ratės ir Kastyčio” spektaklį. Šiuo Furyfc'nį lr’ią jis pradėjo Valsmas teologijon, nors paliekant
metu tiriamos galimybės jį vėl - bteatre Kaune. Geriausia
vieną pagrindinį Credo ir Baž- parodyti Chicagoje šį rudenį — jam pavyko surežisuoti “Faus
nyčiai koncentruojantis tik į pa Padėkos dienos savaitgalyje, ka tą”, “Traviatą”, "Eglę žalčių
čias pagrindiniausias tiesas. Tai da Chicagoje vyks lietuvių moks- karalienę” ir kitas operas.
palieka galimybę koegzistuoti įvairioms teologinėms kryptims ir 'iillilllliiiiilllllllllllllllllllllllllllillllliilllllllllllllllllllllllllllllllllliikililllillliliiliiiti
plačiau atveria duris ekumeni
P'ito Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti
nėms pastangoms, toleruojant < n vgos:
pažiūrų įvairumą ir ne taip esmi
NEPUIKI Al SOM) LIETUVĄ STATANT
$5.00
niuose tikėjimo dalykuose. J. Pr.
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva
Kultūrinė kronika
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
$7.011
e į siminimų knyga apimanti 1914-40 metų
• J. Gruodžio baletą “Jūratė
laikotarpį Išleista švenčiant 50 m. nuo uepn
klausomybės paskelbimo jubiliejų.
ir Kastytis” rengiamasi pakartoti
Chicagos scenoje. Šį
pavasarį
Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
kompoz Dariaus Lapinsko pasta
tos ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia
' tyti ir diriguoti šio baleto spektak
ka p betarpis tų laikų įvykių liudininkas
liai susilaukė didelio mūsų visuo
menės dėmesio. Kūrybingas ir
Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygot
naujai išradingas čionykštis ba ,
i ,, pridėti f* ; roe mokesčiams
leto pastatymas nuaidėjo net iki ■iimiimtmitiiiiniiiniiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiunniimimuuiiiuoiiiiiittiiuiiinmiii

AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS

Lietuviu kalba
pasaulio universitetuose

(Atkelta iš 8 psl.)
problemomis Jungtinėse Ameri
Jan Safarcwick, taip pat paskelbęs kos Valstybėse labai išaugo Tai
nemaža įdomiu lietuvių kalbos pakankamai vaizdžiai rodo tas
faktas, jog praėjusių metų ba
studijų.
landžio 5-6 dienomis Pensilvani
Norvegijoje
jos valstijos uriiversitete įvyko
Iš Lenkijos į Norvegija, gal baltų kalbotyros problemoms skir
būt, perdaug staigus šuolis, ta ta konferencija, kurioje buvo per
čiau Norvegijos sostinė Oslo taip skaityta 14 pranešimų, o prane
pat labai tvirtai įėjo į mūsų kal šimų autoriai yra gal dešimties
bos tyrinėjimo istoriją. Įėjo dau JAV universitetų
profesoriai.
giausia dėl profesoriaus Christian Konferencijai vadovavo jau čia
Stang jau keturių dešimtmečių Lietuvoje lankęsis, jaunas talen
mokslinės veiklos. 1929 m. šis tingas amerikiečių lingvistas Wil
profesorius paskelbė įdomią stu liam Schmalstieg, kurio įdomūs
diją apie pirmąją lietuvišką kny darbai yra spausdinanti ir Lietu
gą — M. Mažvydo katekizmą, o voje leidžiamame “Baltistikos”
1966 m. jis tartum vainikavo vi žurnale. 1968 metų vasarą Ame
są savo lituanistinę veiklą, išleis rikos lingvistų draugija Illinodamas kapitalinę “Baltų kalbų jaus universitete surengė dviejų
lyginamąją gramatiką”. Profeso mėnesių lietuvių kalbos kursus.
rius Shr. Stang, tikriausiai prisi Per pastarąjį penkmetį lietuvių
mindamas savo mokslinės veiklos kalba buvo dėstoma daugiau
Tinklininkai kovoja studentų ateitininkų stovykloje..
pradžią, kreipdamasis į skaityto kaip dešimtyje JAV universitetų:
jus, šios gramatikos prakalboje Fordhamo, Chicagos, Kalifomicituoja lietuvišką sakinį iš pir- jos jr
NAUJI — PATOBULINTI
mosios mūsų knygos: “mana dar-,
Naujos kryptys teologijoje
Prancūzijoj,
Anglijoj
ir
kitur
GERESNI NEI PINIGAI
ba už gier prymkiet”.
Savotiškus savo atstovus litu
Svedljoje
anistika turi
Prancūzijoje
Tarptautinio
susidomėjimo pie religinę terminiją ir naująNetrūksta šiandien lietuvių (prof. Raymond
Schmitlein),
kalbos specialistų ir Švedijoje — Anglijos (prof. Victor Holtum) yra susilaukusi leidinių serija ją analitinę filosofiją.
Visas veikalas skiriamas aptarStockholmo, Lundo, Upsalos uni Rumunijoje (Ariton
(Vračiu), “Concilium”. Tai lyg savotiška
OFICIALIAI
katalikų
enciklopedija,
kur
att
į
fundamentalinės teologijos pa
versitetuose. Tarp švedų litua Bulgarijoje (prof. Ivan DuridaPILNAI
GARANTUOTI
klausi grindinius ir krypčiai.
Fundanistų, gal būt, labiausiai minėti now), Jugoslavijoj (prof. Dalibor skiriems aktualiesiems
Pagal
naują
patobulintą tvar
nas Lundo universiteto profeso Brozovič, akad. Fran Bezlaj) mams nagrinėti išleidžiama at mentalinė teologija, kaip žino
ką jūsų gimines gali pasirink
skira,
maždaug
200
p.,
knyga,
me, yra nagrinėjimas protinių
rius Knut -Olaf Falk, kuris lietu ir kitur.
ti per Vneshposyltorg krautu
ves ką jie tik nori ir gaus
vių kalbos pramoko, lietuvius
Šiame straipsnyje apsiribojome sudaryta iš atskirų straipsnių pir pagrindinių tikėjimo ir Bažny
daug daugiau prekių dabar
Kauno universitete bemokyda plataus pasaulio mokslo įstaigo maujančių įvairių tautų autorių. čios tikrumui įrodyti, panaudo
nei anksčiau, nes kainos nepa
mas švediškai.
prastai sumažintos. Todėl do
mis, nieko neužsimindami, pa Vienas iš naujausių šios serijos jant istorinius ir filosofinius ar
veikalų
yra
“
The
Development
vanų pažymėjimai yra geriau
gumentus. Jeigu ligšiolinė scho
vyzdžiui, apie Rusijos universi
Suomijoje
sias būdas paremti gimines.
tetų lituanistines tradicijas, ta of Fundamentai Theology (išlei lastinė, tomistinė fundamentaliJuos siųsti yra geriau nei pini
do
Paulist
Press
New
Yorke,
19nė teologija pirmoj vietoj žiūrė
Suomių akademikas Valentin čiau tai jau būtų atskira tema.
gus ar siuntinius. Pasiteirau
kite. kaip galima apdovanoti
Kiparsky Helsinkio universite Įdomumo dėlei galima tik pri 69 m., 180 p., 4.50 dol.). Veikalą jo į reikiamą įrodyti objektą, tai
redagavo
tarptautinio
garso
ra

gimines vertingiausioms gėry
naujoji
kryptis
kreipia
savo
te pamečiui skaito visų trijif — minti, kad Maskvos universitete
bėmis.
lietuvių, latvių, senovės prūsų —- lietuvių kalbos kursą pradėjo šytojas, Miunsterio univ. prof. J. žvilgsnį į patį žmogų, kad leng
Prašykite mūsų nemokamo
B.
Metz.
viau jį nuteiktų tikėjimo tie
kalbų kursus. V. Kiparsky tur skaityti (veikiausiai 1886 m.)
katalogo.
Atskirų studijų autoriai šiame soms priimti. Veikiama ne tiek
būt, yra didžiausias šių dienų vienas žymiausių visų laikų rusų
istoriniais argumentais, kiek žvel
Europos kalbininkų poliglotas. kalbininkų Filip Fortunatov, o veikale yra: buv. Gregorianumo
giama
į tai, kokią gerovę tikėji
univ.
prof.
R.
Latourclle,
pasau

Jis labai aktyviai dalyvauja ir jo paskaitų klausė ir mūsų lite
ratūrinės kalbos tėvas Jonas Jab lio religijų kurso dėstytojas Har mo tiesos ir pati Bažnyčia gali at
lietuvių filologų spaudoje.
varde R. Panikkar, ekumeninės nešti dabar, šių laikų žmogui.
lonskis.
Italijoje
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Vokietijoje

Lyginamajai -istorinei kalbo
tyrai be galo daug yra nusipel
nę vokiečių kalbininkai. Buvo lai
kai, kai lyginamoji kalbotyra tie
siog vadinta “vokiečių mokslu”.
Nenuostabu, kad ir kitataučių
lituanistų tarpe vokiečiai sudaro
patį gausiausią būrį. Lietuvių
kalbos kursai skaityti ir skaitomi
daugelyje Vokietijos universitetų.
Šiuo metu rytų Vokietijoje dirba
žinomi lituanistai, kaip Viktor
yFalkenhan Gertrud Bensė. Vaka
rų Vokietijoje ne taip seniai išleis
tas kapitalinis lituanistikos darbas-Ernsto Frenkelio “Etimologi
nis lietuvių kalbos žodynas”, ku
rį po autoriaus mirties baigė pro
fesoriai Erich Hofmann ir Eberhard Tangl.
Amerikoje

Jungtinės Amerikos Valstybės
<iki antrojo pasaulinio karo litua
nistinėmis tradicijomis per daug
pasigirti negalėjo. Iš žymesnių
ano meto amerikiečių lituanistų
paminėtinas Princetono universi
teto profesorius Harold Bender
ir jau žymiai vėliau į JAV atvy
kęs šveicarų kilmės kalbininkas,
kurį laiką dirbęs Kaune, Pensil
vanijos universiteto profesorius
Alfred Senn. Tačiau, pąstaraisiais
dešimtinečiais domėjimasis litu
anistikos ir apskritai baltistikos

me kapitalini veikalą “The Je- tikybų naujausius Šv. Rašto ty
rome Biblical Commentary” (iš rinėjimus ir juos įveda į savo
leido Prentice-Hall, Ine., Engle- straipsnius.
Apie trečdalis knygos dar yra
wood Cliffs, N. J., 889 p., 25
paskirta papildomiems
klausi
dol.)
mams, kaip aiškinimas Šv. Rašto
Tai pilnas Senojo ir Naujo
Testamento aiškinimas, pateik knygų autorių įkvėpimo ir tiky
tas įvairių šalių pirmaujančių binio neklaidingumo, Šv. Rašto
specialistų, susidedąs iš 80 straips knygų sąrašo sudarymo, informa
nių. Knygos pavadinimas parink vimas apie naujai atrastuosius
tas, pagerbiant pirmaujantį Šv. Mirties jūros apylinkėse rankraš
Rašto vertėją ir aiškintoją — Šv. čius (vad. Qumran), apžvelg.
seniausieji išsilikę Šv. Rašto teks
Jeronimą.
Knygą redagavo trys “The Ca- tai ir vertimai, supažindinama
tholic Biblical Quarter” redakto su moderniuoju Senojo Testamen
riai: Šv. Marijos seminarijos Bal- to kritikos mokslu, su Šv. Rašto
aiškinime pagrindais, suglaus
timorėje prof. R. E.
Brown,
tai
supažindinama su Bažnyčios
Woodstock kolegijos prof. J. A.
nuostatais
Švento
Rašto
Fitzmayer ir Katalikų univ. Waklausimu,
duodama
suglaudinta
shingtone prof. R. E. Murphy.
Šv. Žemės geografija,
Palaikydami ryšį su įvairių tau-...................
. . nusakomi
. , .
tų mokslininkais, jie įstengė su- naujausjeji bibliniai archeologitraukti visą eilę svarbiųjų Šv. niai tyrinėjimai, duodamas Izra
Rašto tyrinėtojų su savo studijo elio istorijos konspektas, supažin
mis dalyvauti šiame leidiny. Dau dinama su Izraelio religinėmis
guma autorių — amerikiečiai; institucijomis.
Pagaliau ketvertoje paskutinių
yra nemažai ir kanadiečių.
studijų išryškinamos pagrindinės
Studijiniuose straipsniuose vi Senojo ir Naujojo Testamento isų pirma apimamos visos Seno dėjos. Šios Šv. Rašto studijų kny
jo ir Naujojo Testamento kny gos paruošime dalyvavo apie 50
gos, pradžioje duodant bendrą specialistų ir tai yra monumen
knygos analizę, o paskiau patei talus veikalas.
J. Pr.
kiant komentarus
neaiškesnių
vietų. Rašoma suglaustai, knygos
— Neturį ką pasakyti ilgiau
šriftas gana smulkus, taigi me
džiagos sutalpinta itin gausiai. siai kadba pasakodami.
_ J. Lowell
Svarbu, kad autoriai gerai pažįs-
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rosvaistes
Leidžia Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga

“Akademinės Prošvaistes” išeina kiekveno mėnesio trečiąjį šeštadieni.
Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu.
“Akademinės Prošvaistės”, 4545 W 63rd St., Chioago, III 6062P

Studentai pasiryžta!

•* .Z
Studentų ateitininkų sąjungos šiemetinės vasaros stovyklos dalyviai. Stovyklauta prie Lake Ariel, Pensilvanijos kalnuose.
Nuotr. Kęstučio Čižiūno

Įspūdžiai iš studentų ateitininkų stovyklos
Kelias siauras, vingiuotas ir
duobėtas. Mašina, nors ir pama
žu besirisdama, gerai pasišokėja,
palikdama nepermatomus dul
kių debesis. Dar tik vienas posū
kis, dar tik viena duobė, ir Lake
Ariel stovykla lieka tik gražiu
prisiminimu. Dar norėtųsi pasku
tinį kartą atsisveikinti su keliu
ku, per kurį tik prieš savaitę su
greitai plakančia širdim buvo pa
sukta stovyklavietės link. Tačiau
atsigręžus, matosi tik gelsvų dul
kių kamuoliai. Sėdim mašinoj
visi tylūs, kiekvienas paskendęs
savo mintyse. Protarpiais viena
ar kita draugė nusišypso, matyt,
prisimindama šypsnio vertą įvy
kį. Paskui vėl veide pasirodo grįž
tantis ilgesys. .Šitokiais veidais iš
važiuodavom ir iš kitų stovyklų.
Bet, dar kartą pažvelgus į drau
ges, matau, kad iš šios stovyklos
išvažiuojam su nauju, pirmą kar
tą pajustu, tvirtu ir nuoširdžiu
ryžtu. Seniai jau pažįstamų drau
gių veidai staiga pasikeitę — juo
se spindi pasiryžimas, kurio anks
čiau neteko išvysti.
Studentų ateitininkų stovyk
los tema buvo— Savas atsinauji
nimas. Ir dabar, kai žvelgtu į ją
praeities perspektyvoje, negaliu
surasti tinkamesnio žodžio api
būdinti stovyklos padarytą įtaką.
Iš stovyklos išvažiavom pasikei
tę — tikrai nauji studentai. Kaip
ir kodėl tai įvyko, sunku pasaky
ti, o dar sunkiau bandyti apie
tai parašyti, turint minty tuos,
kurių nebuvo. Stovyklos nuotai
ką ir ūpą, nors ir ištisais pusla
piais niekuomet negalėsi išsa
miai pristatyti.
Mieli skaitytojai, nežinau ar
įsivaizduojate, kaip sunku šito
kia stovyklą aprašyti. Kas mus
joje labiausiai paveikė, beveik
neįmanoma pasakyti. Kiekviena
stovykloje minutė buvo svarbi ir
labai daug duodanti. Manau,
kad' daug stovyklų priartėja prie
šio idealo, tačiau gaila, bet daž
nai tie praturtinimo laiko žiups
neliai lieka neišnaudoti. Ši sto
vykla gal kaip tik tuo ir pasižy
mėjo — kad joje stovyklautojai
sugebėjo ją kone šimtą procen
tiniai išnaudoti. Iš jos išvažia
vom turtingesni supratimu, idė
jom, pergyvenimais ir ypatingai
pasiryžimu.
Už supratimą ir idėjas tenka
padėkoti Eligijui Sužiedėliui, ku
ris pravedė Atsinaujinimo kur
sus. Jojo paaiškinimai apie pa
saulėžiūrą ir ateitininkiškų idealų vertę mums davė daug
minčių, kurias nagrinėjom ir
gvildenom ne tik formalesnėse
diskusijose, bet taip pat ir drau
gų būrelių pasikalbėjimuose, ku
rie užsitęstadavo kartais net iki
paryčių. Pauliaus Jurkaus paskai
ta apie kūrybingumą irgi vertė
mus rimčiau pagalvoti, kokio
ryžto ir pasišventimo tikra kū
ryba reikalauja. Vliko vicepirmi
ninkas Juozas Audėnas kreipėsi į
mus su konkrečiais pasiūlymais,
kaip mes galim prisidėti prie
Lietuvos kovos. Visų šių paskai
tų įdomūs turiniai ir prelegen
tų efektingi temos
pristaty
mai mus labai paveikė.

ną likimą, jeigu mes laiku nesusiprastumėm ir žengtume toliau
jau gerai išryškėjusios apatiškos
nuotaikos linkme. Jojo kartais
gal ir šiek tiek kandūs žodžiai
mus erzino, bet už tai supratom
kodėl reikia — naujintis.
Mūsų dvasios vado kun. Gedi
mino Kijausko pamoks’ai apie ti
kėjimo reikšme ateitin'nkui, jojo
pravesta bendra išpažintis ir pa
aukotos šv. Mišios prie vakarie
nės stalo tikrai sustiprino mūsų
tikėjimą, kuris daugumai iš mū
sų anksčiau jau irgi buvo pradė
jęs vilktis apatijos apgauliu rū
bu. Ir kai per tas ypatingas šv.
Mišias, pakilom nuo vakarienei
padengto stalo ir ėjome atnau
jinti savo krikšto pažadų, dažnas
jautėme tikrą atgimimą ir savo
šūkio gilią prasmę — Visa at
naujinti Kristuje!
Padėka ne vien tik prelegen
tams ir vadovybei, bet ir visiems
kolegoms, kurie prisidėjo prie įvairių minčių ryškinimo, o ypa
tingai už vienas kito užsidegimo
puoselėjimą ir stiprinimą. Šitai
konkrečiai paryškėjo, kai nubal
savom savo metinį suvaž.avimą
nukelti, nes prisipažinom, jog
nebuvom jam tinkamai pasiruo
šę. Per paskutines dvi dienas mes
suruošėm studijų savaitgalį, ku
riame nuoširdžiai ' išsikalbėjom
savo draugovių
problemomis,
klausėme įvairių pasiūlymų kaip
klaidas atitaisyti ir sprendėme
kaip savo studentų at-kų veiklą
prasmingai pagerinti. Pagaliau,
šiek tiek geriau supratę, ką
mums SAS tikrai turėtų reikšti,
visi pasiryžome per du mėnesius
suvažiavimui kaip reikiant pasi
ruošti.
Vakarinės programos — talen
tų ir literatūros vakarai, filmai
laužas saloje, savos kūrybos va
karas, fuksų “krikštas”, linksma-

Lietuviu kalba
pasaulio universitetuose
ALGIRDAS SABALIAUSKAS

Ir SAS pirmininkas Antanas Razgaitis prisideda prie vakaro nuotaikos..

vakariai davė progos vieni kitų
sugebėjimus pažinti ir savo pasi
gėrėjimu įvertinti.
Niekuomet neužmiršim ir Ber
nardo Prapuolenio ir jo paskuti
niu kvapu alsuojančio akordeo
no. Jis su daina mums ir nuovar
gį ir alkį numarindavo, o ką čia
dar ir bekalbėti apie stovyklos
ūpo pakėlimą. Mes dainavom iš
tisai — nuo ryto iki vėlumų, tad
ir nesisjebėtina, kad dauguma iš
važiavom su užkimusiom ger
klėm.
Neužmirši-n ir apsilankymo
pas senukus Nu' >yžiuotojo Jė
zaus Seselių vcdamoj prieglau
doj. Jiems padainuota lietuviškų
dainų ir tautiniai šokiai mūsų
buvo šokti su retai patirtu susi
jaudinimu. O kai senutės mums
uždainavo
“Kur Nemunas ir
Dauguva, ten mūs tėvynė Lietu
va”, matėm, kaip ne vienas “su
augęs” studentas šluostė nuo vei
do ašaras.
Šie visi pergyvenimai mus vis
tampriau ir tampriau rišo. Sto
vyklai naigiantis, jautėmės kaip

tikrai viena šeima Nors atsisvei
kinant, ne vienam skaudėjo šir
dį ir darėsi sunku nuryti ištartą
paskutinį “sudiev”, tačiau už
megztas ryšys nei kiek neatsi
leido. Mūsų pusšimtukė išva
žiavom, jausdamies, jog nors ir
šimtai mylių skirs, vis tiek kaž
kaip būsim kartu.Kartu atsinau
jinę ir praturtėję, mus jungian
čio ryžto kupini, toliau vienas ki
tą stiprindami, savo pasiryžtuose
užsimojimuose ištesėsime!
EI. Bra.
(Daugiau žinių apie studentų
ateitininkų stovyklą šiandien yra Ateitininkų skyriuje 2 psl.
Red.).

• Lietuvis poetas vokiškai.
Justino Marcinkevičiaus, vieno iš
žymiausių, jau pokario metais
subrendusių poetų šiandieninėje
Lietuvoje, poezijos rinktinė iš
leidžiama šių metų pabaigoje ry
tiniame Berlyne. Knygoje eilė
raščiai bus atspausdinti dviem
kalbom — lietuviškai ir vokiškai.
• “Jaunystė” — Kauno po
litechnikos instituto akademinis
choras, išvyko koncertuoti į Ju
goslaviją. Chorui vadovauja jo
meno vadovas Robertas Varnas.
Numatyta koncertuoti Liublianos filharmonijoje, per Jugosla
vijos radiją ir kitur.

Diskusijos studentų ateitininku stovykloje...

Nuotr. K. Cižūno

© R Spalio “Gatvės berniuko
nuotykiai” išversti į latvių kalbą
ir išleisti. Jie dabar latvių jauni
mo noriai skaitomi. Vasaros me
tu išparduotas didesnis egz skai
čius. Kaip žinome, šios knygos
II laidą lietuvių kalba šiais me
tais išleido Akademinės skautijos Dr. Vydūno šalpos fondas.

Paveikė
mus
ir stovyklos
komendanto Povilo Žumbakio
pasikalbėjimai. Jis pradžioje mus
savotiškai sukrėtė, aiškiai ir be
jokių pagražinimų apibūdinda
mas studentų ateitininkų liūd Senelių namuose dainavom, šokom, kalbėjomės ir patys klausėmės senelių dainų... Nuotr. Kęstučio Čižiūno

lietuviško kolorito savo kūriniui
ieškojo Augusto
Schleicherio
gramatikoje. O kai kas
net
tvirtina, jog Schleicheris buvęs
. ir pagrindinio šios novelės hero
jaus prototipas.
(pagal šią no
velę poetė Vitalija Bogutaitė pa
rašė libretą ir Dariaus Lapinsko
operai “Lokys”).
Praėjusiais metais paminėjo
me Schleicherio mirties šimtme
tį. Per tą laikotarpį kalbos mok
slo pasaulyje daug kas pasikeitė.
Seniai išmirė Schleicherio moki
niai, sėkmingai tęsę savo moky
tojo lituanistines tradicijas. Iš
augo kelios lietuvių kalbininkų
kartos. Smarkiai pasikeitė net ir
lietuvių kalba — šiandien ji ne
mirštanti šiaudinių pastogių kal
ba, kurią užsienio mokslininkai,
gelbėdami nuo visiškos pražūties,
taip uoliai tyrinėjo, o kultūringos tautos
kalba,
kurią ki
tataučiai studijuoja jau ne
vien
kalbos
mokslo
rei
kalams, bet norėdami ir susipa
žinti su tomis dvasinėmią vertyžinti su tomis dvasinėmis verty
bėmis, kurias šia kalba kalbanDar niekas ligi šiol nepamėgi
no sudaryti žemėlapio, kokiuose
pasaulio kraštuose ir miestuose
lietuvių kalba buvo ar yra studi
juojama. Tačiau aišku, jog toks
žemėlapis apimtų labai plačias
teritorijas, o jame pažymėtos “li
tuanistinės bazės” nuo pačios
Lietuvos būtų nutolusips net tūk
stančius kilometrų.
Pamėginkime aplankyti bent
nedidelę pasaulio miestų, labiau
susijusių su mūsų gimtosios kal
bos studijavimu.

Lyginamosios- istorinės kalbo i išleisdamas savo garsiąją “Lietyros kūrėjas vokiečių mosklinin- ' tuvių kalbos gramatiką”, jau plakas Franz Bopp 1823 m. liepos 16 . čiai atvėrė mūsų kalbai Europos
dienos laiške vienam savo bu ' universitetų duris. Schleicherio
vusiam mokytojui rašė, jog šią 1 gramatikos išleidimas buvo vie
vasarą Berlyne akademijo: posė nas žymiausių XIX amžiaus vidu
dyje skaitęs pranešimą, kuriame rio ne tik lituanistikos, bet apssenovės indų kalbą sanskritą ly .'.ritai pasaulis kalbos mokslo įČekoslovakijoje
ginęs su lietuvių, latvių, seno ' vykių. Ši gramatika iš karto tapo
Gal pradėkime nuo Prahos,
vės prūsų ir slavų kalbomis. Šis tartum savotiška lituanistinė en
kurioje
daugiau kaip prieš šimtFranz Boppo pranešimas tik ciklopedija. Skaitė ją ne tik kal
'
mėtį
buvo
išleista mūsų jau mi
bininkai,
bet
ir
visi,
kurie
norė

riausiai ir buvęs pirmas nedrąsus
lietuvių kalbos žingsnis į tarptau- jo ką nors sužinoti apie Lietuvą, nėta pirmoji mokslinė lietuvių
anais laikais daugeliui mažai ži i kalbos gramatika. Schleicheris
nomą, paslaptingą, legendomis ! Prahoje gyveno neilgai, bet litu
Žvilgsnis prae’tin
apipintą kraštą. Net
garsusis anistines šio miesto tradicijas
Je'fu Franz Boų” ž n"v tik prancūzų rašytojas Prosper Me- I sėkmingai iki mūsų dienų tęsia
tinį kalbos mokslo pasaulį,
rimėe, rašydamas šiandien vos Į čekų kalbininkai. Antai 1873 m.
nedrąsų žingsnį, tai po 33 me
ne į visas kultūringo pasaulio i į Lietuvą lietuvių kalbos studitų, dar tebegyvenant pačiam
1 jų tikslais buvo atvykęs jaunas
Boppui, jo tautietis Augustas kalbas išverstą novelę “Lokį”, čekų mokslininkas Leopold GeiSchleicher, 1856 metais Prahoje kurios veiksmą nukėlė į Lietuvą, tler. Žymią vietą ne tik lietuvių,
bet apskritai baltų kalbų tyrinė
jimo istorijoje užima buvęs čekų
mokslo ir meno akademijos pre
zidentas Josef Zubaty. Jo moki
nys Vaclav Machek praplėtė li
tuanistikos geografiją Čekoslova
kijoje, lietuvių kalbos studijų
centrą įkurdamas ir Bmo uni
versitete. Negalima nesidžiaugti
mūsų dienų Čekoslovakijos litua
nistų darbais. Gal būt, pirmiau
sia reikėtų čia paminėti labai di
delės erudicijos ir plataus profi
lio mokslininką profesorių Pavl
Trost. Labai perspektyvus kalbi
ninkas yra ir P. Trosto mokinys
Jirži Marvan, kurio keletas dar
bų paskelbta ir mūsų bei latvių
filologų spaudoje. Abu šie moks
lininkai gerai kalba lietuviškai,
nors J. Marvanas dar niekada nė
Vytautas Mačernis (dešinėje) savo tėviškės laukuose 1940 metų vasarą. ra matęs Lietuvos. Lietuvos nėra
Drauge jo anų dienų b.č.uliai ir kaimynai studentai Paulius Jurkus matęs ir profesoriaus V. Macheko mokinys, dirbantis Bmo uni
(viduryje) ir Juozas Jurkus.
versitete, Adolfas Erhart Jis čekų
studentams yra išleidęs net ii*
lietuvių kalbos vadovėlį. Šie čekų
mokslininkai yra ne tik geri lie
tuvių kalbos specialistai, bet ir
uolūs mūsų kultūros propaguo
tojai Čekoslovakijoje. Jie gana da
nai supažindina savo šalies filo
logų sluoksnius su mūsų lituanis
Šiemet spalio mėn. 7 d. suei goje. Ši knyga lig šiol lietuviško tų darbais. Profesorius P. Trost
na lygiai 25 metai, kai karo me jo akademinio jaunimo yra ypač ir A. Erhart į čekų kalbą yra iš
tais frontu ugnyje netoli savo mėgiajna ir skaitoma, o poeto vertę ir lietuvių grožinės litera
tėviškės Žemaitijoje žuvo, besi kūryba įvairiomis progomis nuo tūros kūrinių. Ne kieno kito, o
traukdamas į Vakarus, vienas lat deklamuojama scenoje.
profesoriaus Trosto paskatinta
žymiausių tada dar jauniausios
Minint šiemet Vytauto Mačer tė K. Donelaičio “Metus”.
y
kartos mūsų poetų Vytautas Ma nio mirties 25 metų sukaktį, Hana Jechova į čekų kalbą išverčernis. Žuvęs savo jaunystėje, Korp! Šatrija, kurios nariu Kau
—Lenkijoje
vos 24 metų, jis taip ir liko mū no ir Vilniaus universitetuos bu
suose jaunystės ir jauno poeto vo pats poetas, spalio 18 d. Jau
Labai senos lituanistikos tradi
nenykstančiu simboliu. Nors ru nimo centre, Chicagoje, insceni cijos Lenkijoje. Nesustodami prie
sų bolševikų okupuotoje Lietuvo zuoja jo žinomąjį “Vizijų” cik šių tradicijų istorijos, priminsi
je Mačernio rankraščiai ir nėra lą. Šio muzikinio ir vizualinio me, kad Poznanėje šiuo metu gy
žuvę, nors jie ir tebesaugomi Lie spektaklio kūrybinis apipavidali vena vienas žymiausių pasaulio
tuvos Mokslų akademijos rank nimas ir jo įkūnijimas scenoje lietuvių kalbos specialistų, trito
raštyne, bet atskira knyga oku yra kompoz. Dariaus Lapinsko mės lietuvių kalbos gramatikos
pantas lig šiol jų išleisti vis dar rankose. Pačiame pastatyme da autorius Jan Otrembski. Šis mok-įf
nebeduoda.
lyvauja: Aldona Stempužienė, slininkas Poznanės universitete įTačiau laisvajame pasaulyje Karilė Baltrušaitytė, Leonas Ba steigė specialią Baltų filologijos
Vytauto Mačernio kūryba lig šiol rauskas ir Bronius Mačiukevičius katedrą, kuriai šiuo metu vado
pasirodė net dviejuose leidiniuo bei rinktinis Chicagos akademi vauja profesorius Česlav Kudzise. 1947 m. Italijoje Vytautas nis jaunimas.
novski. Abu šie mokslininkai
Saulius parengė poeto žymiausio
Visi tad atsiminkime spalio 18 lietuviškai kalba taip , jog su jais
ciklo “Vizijų” knygą prie “Vizi d. 8 vai. vak. — tada ateikime kalbėdamas gali pradėti abejoti,
jų” prišliedamas dar ir pluoštą Jaunimo centro didžiojon salėn ar lietuvių kalba nėra jiems gim
šiaip jo eilėraščių. Visa Vytauto susitikti su žuvusiu, bet ir amži toji. Krokuvoje dirba akademiMačernio poezija vienoje knygo nai gyvu poetu Vytautu Mačer
je pasirodė 1961 metais Chica- niu.
kr.
(Nūkelta į 7 pusi.)

inscenizuoja

Vytauto Mačernio “Vizijas

