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DIALOGO IR LITERATŪROS

HEROJŲ BEIEŠKANT
Daug rimtesnėm temom tik
pagalvojama, mažiau
mūsų
spaudoje parašoma, nes mažokai
jomis domimasi, numojama gal
net ranka. Ir todėl J. Gld. ”Kodė;l sfkundžiamės ir grąžome
rankas” Kertinės paraštės min
čių pratęsimas naujom “Roma
nų tematiką užkliudžius” (Ker
tinė paraštė, š. m. 79-14 nr.)
mintim, yra sveikintinas, neblo
gai apšviečiantis romano prob
lemą iš amžinos naujų temų ieš
kojimo pusės. Apie tematikos
vienodumą yra kiek pasisakę ne
tik XX “Draugo” romano kon
kurso pirmininkas, iš ko ir gimė
"Kodėl skundžiamės ir grąžom
rankas” mintys, bet apie tai šne
kėjo ir šnekės mūsų kritikai, ir
publika, ir rašytojo sąžinė, jei
tokia yra, ir mūsų literatūros
ateities teismas. Bet kokią te
matiką, aišku, pakelia geras ar
ją sužlugdo tik paviršutiniškas
rašytojas. Kokybine prasme,
lietuvių literatūros kritika tu
rėtų būti dėkinga J. Gld. už pa
lyginimą, kad už tematikos tvo
rų matome žmonių siluetus, ku
riuos stebėjo Homeras, Šekspy
ras, Krėvė ir Mačernis.
Išeivijoj mūsų kritikų litera
tų ir šiaip spaudoje rašančių rū
pestis buvo ir yra ieškojimas bei
gerinimas mūsų literatūrinio in
tereso,, ypač čia, užsienyje, susi
dūrus akis į akį su tuo, kas sve
timųjų yra šioje plotmėje nu
veikta. Todėl, iš šalies žiūrint į
tai, kas mūsų padaryta, savaime
atsiranda klausimai, ypač, ne
norint amžinai girti tai, ką jau
turime. Ir tikriausiai J. Gld. nė
ra vienas iš tų, kurie sako, jog
mūsuose viskas tvarkoj. Atrodo,
kad ir J. Gld. yra įdomesnis dia
logas apie literatūrą kaip tik
toks, kurio mūsiškiai vengia. To

dėl su J. Gld. pasišnekėti yra
vienas malonumas.
Problemų kėlimas sukelia
dialogą, iš kurio nubyra gal tik
grūdelis naudos. Bet jis būtinas
mūsų jaunos (kai kur dar' tobu
lėjimo reikalingos, kitur gal ne
reikalingos) literatūros naudai.
Sakysime, kad mūsų tematika,
nežiūrint konkurso pirmininkų
nuomonės, yra pasigėrėtina. Bet
tuomet gal kur nors kitur kas
nors yra netvarkoj? Gal reik
tų bendrom jėgom, kartu, pada
vus ranką, draugiškai jos ieško
ti? Kur atsidurta po 200 roma
nų išeivijoje parašymo? Nieks
nenori čia jų nuvertinti. Bet,
ant jų palypėjus, reiktų gal pa
galvoti: kas toliau? O pagalvo
jus, gal ir nauji horizontai atsi
ras?
Tiek klausimų! O gerų atsa
kymų ar turime? Ypač su pa
drąsinimu: ieškok čia, nesirū
pink tuo, žiūrėk į tai, tas čia tik
šiąip sau, mūsų literatūrai — išeiviškajai — trūksta to ir to ir
t. t.
Blogiausia, kad romane vis
kas rišasi. Tematika, charakte
ris, intriga, įsitraukimas, for
ma, totalinis efektas. Vienu
straipsniu visko neaprėpsi. Ana,
toks Robbe — Grillet savo
straipsnius tais klausimais išlei
do net atskiroj knygoj ”For a
new novel”. Net ir jam čia daug
kas neaišku, nors premijas jis
pats Prancūzijoj laimi. Viską jis
pergalvoja iš’ pamatų. Jį daug
kas kviečia ir gaudyte g3udo,
angažuodami paskaitom. Kiti
net ir peikia.
Bet idėjos, nors tik knygose su
iuo supipažinus, ateina galvon,
štai, kad ir tokios. Ar lietuvio
išeivio charakteris tinka litera(Nukelta į 2 psl.)

Kad visa tai nesibaigtu,
kai mūsų jau nebebus
Pokalbis su IV Dainų šventės vykdomojo komiteto pirmininku dr. Gediminu Baluku

Mieli mūsų bendruomenei yra tie žmonės, kurie sugeba kilti
pasirinktos profesijos srityje, rū
pinasi savųjų šeimų ateitimi bei
jų tautiškumu, o taip pat dar
randa laiko ir noro prisiimit kar
tais net labai atsakingas parei
gas mūsų kultūrinės ar visuo
meninės veiklos dirvonuose. Vie
nas iš tokių asmenų yra IV Dai
nų šventės vykdomojo komiteto
pirmininkas dr. Gediminas Balukas. Profesinėje srityje jis žino
mas kaip geras ginekologas, nuo
1958 m. Loyolos universiteto kli
nikinis instruktorius ir chirurgas
šv. Kryžiaus ligoninėje. Šeimoje
jis yra 3 jaunuolių tėvas, kurie
yra baigę lituanistines mokyklas
ir dalyvauja organizuotoje jauni
mo veikloje. Baluku vyriausias
sūnus Andrius yra pasekęs savo
motinos dail. Vandos Kanytės Balukienės pėdomis — jis studi
juoja meną San Francisco meno
akademijoje ir ten
atžymėtas
aukščiausiais pažymiais.
Taip
pat jis jau pasirodęs ir lietuvių
dailininkų grupinėse
parodose.
Gi lietuviškoje
visuomeninėje
veikloje dr. G. Balukas daugiau
sia laiko yra pašventęs Lietuvių
fondui, eilę metų būdamas ir da
bar tebesąs jo tarybos pirminin
ku. Taip pat savu laiku jis ėjo
ir visą eilę kitų pareigų savojoje
bendruomenėje. Bet tai surašyta
Lietuvių enciklopedijoje.
Šian
dien mes dr. G. Baluką pristatom
kaip IV Dainų šventės vykdomo
jo komiteto pirmininką, o čia
spausdinamam
pasikalbėjime
stengiamės atskleisti ir jo praei
ties dienas, kurios, kaip matysim,
daugeliu atvejų atliekamu nuo
mokslo laiku buvo skirtos savajai
dainai, tautiniam šokiui ir spor
tui.

okupacijos, ir prasidėjo skaudžios
nelemties dienos.
Antrąją klausimo dalį
norė
čiau suskaldyti. Jeigu yra žodis
tiesioginis, tai taip pat turi būti
ir netiesioginis, arba — organi
zuotas ir neorganizuotas. Liki
mas lėmė man gimti Dzūkijoj,
Vinco Krėvės žodžiais
tariant,
Dainavoej. Tai jau pasako, kad
Dainava tikrai rišasi su dainai
Mano tetos gyveno netoli nuo
prof. Krėvės gimtojo Subartonių
sodžiaus, todėl ir mano vaikystės
prisiminimai tampriai rišasi su
Subartonių kaimo ir Merkinės apylinkėmis, kai mūsų plati gimi
nėlė susirinkdavo atžymėti šei
mos švenčių. Dažniausiai suvažiuodavom į krij J.tynas, į vestu
ves, na ir pakasynas. Dar ir da
bar tos dainos, giesmės ir raudos
mano ausyse... Nuo lopšio iki
karsto..
Mano tėvai buvo balsingi, tai
ir aš, šiokį tokį balsą iš jų pavel
dėjęs, traukdavau dainas iš pe
ties. Mane tuo metu stebino tė
velio lotynų kalbos žinojimas, ka
da jis kunigui padėdavo giedoti
per laidotuvių apeigas (šiuo me
tu galvoju, kad tėvas išmoko lo
tyniškų giesmių iš savo pusbrolio
kunigo, kuris baigė Seinų dvasi
nę seminariją kartu su a. a. pre
latais M. Krupavičium ir I. Albavičium). Jau tada pastebėjau,
kad daugumos mūsų liaudies dai
nų melodijos yra liūdnos. Tėvai
pasakodavo, kad jose ataustos
melodijos yra perpintos tomis
nuotaikomis, kurias išgyveno lie
tuviai ilgais caro priespaudos me
tais.
Toks buvo netiesioginis arba

neorganizuotas mano susijungi
mas su daina. Gi tiesioginis įvy
ko gimnazijos laikais. Tuo metu
Alytaus valstyb. gimnazijoj muzi
ką dėstė mokyt. Navickas, kuris
buvo gana griežtas, ir mokiniai jo
bijo. Kaip muzikas, jis turėjo gerą
vardą. Jeigu kurį iš mokinių pa
skirdavo į gimnazijos chorą, tai
be jokių atsisakymų (nebent kokia
nors svarbi priežastis buvo) tu
rėjom lankyti repeticijas ir daly
vauti koncertuose. Čia prasidėjo
mano, kaip choristo, “karjera”.
Trumpai teko dainuoti Kauno
VD universiteto chore (vadova
vo K. Kaveckas), o nuo 1944 iki
1947 m. mano gyvenimas buvo
labai tampriai surištas su “Čiur
lionio” ansambliu,
Pr. Gediminas Balukas, IV JAV ir
vykdomojo k-to pirmininkas
— Kurie įspūdingiausi prisimi
nimai iš Lietuvos, puoselėjant
dainą, sportą ar kitas apraiš
kas? Kiek prisimenam, Jūs savo
studijuojant Vytauto D. universi
Jaiku buvot ir puikus krepšinin
tete, žaidžiau universiteto ASK
kas?
(Akademino sporto klubo) ko
mandoj. 1944 rn. birželio mėn.
1937 m., kada Lietuvos krep
Kaune įvyko 10-ties geriausių Lie
šinio rinktinė laimėjo Europos
tuvos krepšinio komandų pirme
meisterio vardą, visame
mūsų
nybės. Mūsų ASK krepšinio rink
krašte paplito krepšinio žaidi
tinė laimėjo III "vietą (žinant to
mas. Nuo tos aistros neatsilikometo aukštą krepšinio lygį, tai
me nei Alytaus gimnazijos moki
buvo mums, studentams, didelis
niai. Atsimenu, kaip 1938 m. bu
laimėjimas). O man asmeniškai
vo organizuojami krepšinio pa
tai labai malonus prisiminimas,
sitobulinimo kursai prie Kauno
nes aš tais metais buvau ASK
Kūno kultūros rūmų, mūsų gim
krepšinio komandos kapitonas.
nazija pasiuntė net keturis krep
Per pirmenybes laimėtą
taurę
šinio žaidėjus į Kauną. Jų tarpe
parvežiau
į
tėviškę
ir
užkasiau
gi
ir mane. Nepaprastai mus stebi
liai
į
žemes,
nes
artėjo
frontas.
no tų kursų lektoriai (Lubinas,
Kriaučiūnas ir kt., jų aukštas Vėliau sužinojau, kad 1945 m.
Lietuvos
krepšinio žaidimo lygis. Vėliau ASK komanda tapo
man teko vadovauti Alytaus meisteriu. Bet manęs tuo laiku
gimnazijos krepšinio1 rinktinei, o Lietuvoje nebebuvo, o čia atpasa

— Esat dzūkas, taigi, saulėtos,
nuoširdžių žmonių ir dainingos
Lietuvos dalies augintinis.
Ar
gimtoji aplinka turėjo įtakos pa
milti lietuvišką dainą ir kada įvyko Jūsų tiesioginiš, jei taip ga
lima išsireikšti, organizuotas su
sijungimas su daina?
— Šiuo klausimu pajudinot la
bai jautrius ir nostalgiškus vai
kystės bei jaunystės prisimini
mus. Nežinau kodėl, bet
šiuo
metu man dingtelėjo vieno jauno
lietuvio peoto (pavardės neatsi
menu) nuotaikingas ketureilis,
kur jis rašo apie nemarią
ir
šviesiaplaukę jaunystę,
apie
džiaugsmo ir juoko sūkuriuose
plaukiančias dienas. Dabar net
negalėčiau paaiškinti, kodėl jau
nystė būtinai turėjo būti šviesia
plaukė, bet ji tikrai buvo šviesi
kaip Baltijos gintaras ar Dzūkijos
geltonas smėlis. Ir gal dėl to,
kad, vos gavus gimnazijos bran
dos atestatą, mūsų Lietuvą už
Iš tėvynės išblokštas “Čiurlionio” ansamblis 1945 m. vasario 16 J. Lietuvos nepriklausomybės šventės pro
puolė raudonoji, o vėliau rudoji ga, dar karui tebesiaučiant, dainuoja Keimpteno lietuviams. Kalba prof. Steponas Kolupaila.

Kanados lietusių Dainą Šventės
Nuotr. V. Noreikos

koti atsiminimai liko patys ma
loniausi.

— Kas be ko, regis ir iš “Čiur
lionio” ansamblio dienų turėtų
būti likę įdomių prisiminimų?
— Kaipgi neprisiminsiu “Čiur
lionio” ansamblio? Ten susipaži
nau su savo žmona — Vanda Kanyte.i Ji čiurlionietė nuo pirmųjų
ansamblio įsikūrimo dienų Vil
niuje, nes tuo metu Vanda studi
javo Vilniaus Meno akademijoj.
O istorija taip suko ratą, kad ma
no pirmoji pažintis su “Čiurlio
niu” buvo Vienoje, Austrijoje 1944 m. rudenį. Tuo laiku dar trū
ko vienerių metų iki medicinas
studijų diplomo. Naciai į univer
sitetą nepriėmė. Buvau laimin
gas, dirbdamas paprastu sanita
ru Vienos universiteto klinikose.
Nebeatsimenu iš ko tuo metu su
žinojau apie “Čiurlionio” atsira
dimą Vienoje. Vieną
vakarą,
draugų pakalbintas, atsidūriau
ansamblio repeticijoj. Puikų įspūdį paliko ansamblio vadovai
maestro A. Mikulskis ir taut. šo
kių vadovė M. Baronaitė. Ypatin
gai traukė taut. šokiai, nes bu
vau šokęs metus laiko Kaunė VD
universiteto taut. šokių ansamb
lyje, kuriam vadovavo p. Baltrūnienė. Vos įsijungęs į “Čiurlio
nio” ansamblį, buvau laikomas
geresniu šokėju, negu daininin
ku. Ypatingai mane Marytė Ba
ronaitė pakėlė į “aukštybes”, kai
buvau pakviestas šokti solistu, at
liekant Lenciūgėlį. Tarp kitko,
Vanda Kanytė buvo viena iš šo
kėjų, su kuria ir teko šokti tą šo
kį.
Truputį nukrypstant nuo te
mos, čia man prisimena charak
teringas pasikalbėjimas Chicagoje šių metų pradžioje su vienu
“Čiurlionio” ansamblio veteranu.
Jo nuomonė buvo, kad dr. L.
Kriaučeliūnas yra daug geresnis
dainininkas, negu šokėjas, ir siū-
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— Dažnai tenka girdėti, kad
ypač provincijos ir parapiniai
chorai mažėja, nes jaunoji karta
sunkiai į juos jungiasi. Tuo tar
pu spaudoje skelbiama, kad IV
dainų šventėj dalyvaus rekordi
nis choristų skaičius — net 2,000.
Kur slepiasi tikroji tiesa?

Pokalbis su dr. Gediminu Paluku
(Atkelta iš 1 psl.)
lė, kad dr. Kriaučeliūnas perimtų
Dainų šventės vadovavimą,
o
mane norėjo perkelti į Tautinių
šokių šventės vadovus. Įdomus
pasiūlymas, ar ne...
Kaip filmų juostoj slenka “Čiur
lionio” ansamblio istorija. 1944
m. žiemą (prieš pat Kalėdas) an
samblis atsiranda Berlyne, nes
čia buvo progos koncertuoti sa
vo tautiečiams. Bet po kelių kon
certų didesnė dalis čiurlioniečių
buvo išskirstyta po Berlyno “Sie
mens” fabrikus, kitus net gaudė
apkasų ir sutvirtinimų statybai
apie sostinę. Mūsų padėtis Berly
ne kasdien blogėjo. A. Mikulskis
ir M. Baronaitė stengėsi visomis
jėgomis išlaikyti ansamblį. Lai
mingu sutapimu beveik visi an
samblio nariai gavome leidimus
iš Berlypo išvažiuoti į Kempteną. Čia daug pasidarbavo an
samblio narys Jonas Dagys, kurs
gerai mokėjo vokiečių kalbą (da
bar jis gyvena Australijoje). Bėgome iš Berlyno, miestui degant,
prieš pat didįjį šio didžiausio Vo
kietijos miesto bombardavimą,
kurio metu Berlynas tapo griu
vėsiais. Sakyčiau, pati Dievo Ap
vaizda lėmė “Čiurlionio” ansamb
liui pasitraukti iš Berlyno pa
skutinę akimirką. 1945 m. vasa
rio 16 d., dar karui tebeeinant, iš
Berlyno laimingai pasitraukęs,
“Čiurlionio” ansamblis pasirodo
Kemtene Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjime.
Tas
koncertas — tai vienas iš giliau
sių įspūdžių, kuris manyje liko.
Savo archyvuose suradau ir nuot
rauką, darytą minėto koncerto
metu.
Karo pabaigoje susitinkame
prie pat Šveicarijos-Austrijos sie
nos. Ateina “Čiurlionio” trium
fo dienos. Prancūzų karinės val
džios esame pakviesti į didingą
sąjungininkų pergalės šventę, kur
dalyvauja daugiau kaip 90 gene
rolų (amerikiečiai, anglai, pran
cūzai ir keli rusai). Toj šventėj
dalyvavę generolai tikrai jos
ilgai nepamirš. Lygiai kaip
ir
mes čiurlioniečiai, buvę tos šven
tės programos atlikėjai. Jei nacinėj Vokietijoj buvom persekio
jami ir išsklaidomi, tai šį kartą
mes jau tapome dalimi didžiosios
pergalės šventės.
Dar daug lieka mielų prisimi
nimų iš “Čiurlionio” dienų Vo
kietijoje. Kiek žinau, yra rašo
ma “Čiurlionio” ansamblio istori
ja, kur rasime įdomių detalių iš
to ansamblio odisėjos ir garbės
dienų, savo koncertus skaičiuo
jančio ne šimtais, bet tūkstan
čiais, įskaitant pasirodymus Lie
tuvoje, Europoje, JAV.
Baigdamas prisiminimus apie

— Koks Jūsų bendras žodis ir
prašymas dainininkams bei pla
čiajai visuomenei busimosios
— Tikiu, kad prov'ncijos ir šventės proga?
parapiniai chorai mažėja. Bet tai
nėra vien mūsų jaunosios kartos
— Pirmiausia prašau morali
j kaltė, o poveikis kai kurių šian- nės bei materialinės paramos.
i dieninių bažnytinių reformų. Pa- Manau, kad šios šventės re kš' skutinieji liturginiai pakeitimai mės mums lietuviams, o ypatin
i bažnyčios chorų reikšmę labai gai jaunajai kartai, aiškinti ne
I sumažino. Tai jaučia jau ir lie keikia, nes ji yra pakankamai aištuvių išeivija. Dėl rekordinio cho
(Nukelta j 7 pusi.)
ristų skaičiaus noriu pažymėti,

savo dienas, praleistas “Čiurlio
nio” ansamblyje, negaliu pamirš
ti maestro Alfonso Mikulskio ir
Onos Mikulskienės, kurie savo gy
venimą paaukojo savo antrajai
šeimai — “Čiurlionio” ansamb
liui ir kartu Lietuvai.

—Kada tiesiogiai susidūrėt su
išeivijos lietuvių dainų šventė
mis, nes ši, Jūsų vadovaujama,
bus jau ketvirtoji?
— Buvau pakviestas į II Dai
nų šventės finansų komisiją kaip
Illinois Lietuvių gydytojų dr-jos
tuometinis pirmininkas. Tos ko
misijos pirmininkas tada buvo
Chicago Savings and Loan Assn.
prezidentas John Pakel, Sr.,
o
vykdomojo komiteto pirmininkas
— mano kaimynas iš Lietuvos
prel. Ig. Albavičius. Prelato šian
dien jau nebėra gyvųjų tarpe, tuo
fa rpu finansininkas John Pakel,
Sr. ir,šios Dainų šventės repeti
cijos metu pažadėjo pamaitinti
visus suvažiavusius į šventę cho
ristus. Tadgi, kaip matote, pažin
tys ir bendras darbas yra vaisius
ateičiai.

— Ar ką bendro turi tas pa
skutiniais mėnesiais pasireiškęs
ypač jaunosios kartos atstovų tie
siog spontaniškas
entuziazmas
Lietuvos laisvės ir laisvės ieškan
čių brolių gelbėjimo reikale su
dainų bei tautinių šokių šventė
mis ir aplamai mūsų visų visuo
meniniu bei kultūriniu judėji
mu?

OR. G. K BOBELIS
NKSTŲ IR SLAPUMO TAKI
CHIRURGIJA
Tel. 695-053 — Klgin
425 No. Liberty Streel
Koute 25, Elgln, Illinois

Su čiurlioniečiais pokario metais Vokietijoje.

ta tuose individuose, kurie iš vi
so tik negiliai, paviršutinia. su
augę su atsineštine kultūra ir pa
sitenkina išoriniu
dalyvavimu
naujojoje..” Prancūzų
filosofo
Renano žodžiais tariant, “tauta yra siela, dvasinis pradas, pasidi
džiavimas bendra praeitimi, no
rint būti drauge ir bendrai kurti
ateitį. Tautybė paprastai yra pa
veldima iš tėvų, iš tautos, kurio
je gimstama. Tuo atveju
dau
giausia lemia tautinė
kultūra,
pirmoj eilėj kalba, kurioj išauga
ma. Vien gimimu ar kilme, be
kultūron,
Bet ne paslaptis, kad dalis jau atitinkamo įaugimo
žmogus savaime neįsijungia jonimo, kurie tėvų buvo vežioja
kion visuomenėm..” Manau, kad
paskutinės dvi citatos yra skirtos
tiems mūsų jaunesniosios ar jau
nosios kartos žmonėms, kuriems
sąvokos kaip tauta ar tautinė iš
tikimybė nevisai yra supranta
mos O tokios masinės bendros
šventės, kaip dainų, tautinių šo
kių ar kitos, tą sąvoką kaip tik
akivaizdžiai dar daugiau ryškina.
taip galima išsireikšti, generaci
jų skirtumai pradingo po to, kai
“Margutis” oro bangomis paskel
bė apie Bražinskų nebaigtą žy
gį į laisvę. Tiesiog reikėjo stebė
tis mūsų jaunųjų akademikų
lietuviškumu, darbštumu, pasi
šventimu ir idėjų įvairumu gelb
stint į mirtiną pavojų patekusius
mūsų tautiečius. Šie įvykiai pri
minė laisvajam pasauliui, kad
Lietuva yra gyva, kad mūsų jau
noji karta aktyviai dabar jungia
si ir vėliau jungsis į lietuviškąjį
išeivijos gyvenimą.

— Esat Lietuvių fondo tary
bos pirmininkas, gerai pažįstat
fondo narių eiles. Tad kyla klau
simas, ar tas visas mūsų visuo
meninis bei kultūrinis bruzdėji
mas turi įtakos, kad žmonės dau
giau aukotų gyvybinę reikšmę
visam mūsų kultūriniam gyveni
mui turinčiam Lietuvių fondui?
— Lietuviškoji visuomenė vi
Alfonso Mikulskio vadovaujamas Čiurlionio ansamblis 1945 įmetę va suomet labai jautriai atsiliepia į
sarą Vokietijos Alpėse. Sėdinčio būrio viduryje čiurlionietto Gedimi visus teigiamus
visuomeninius
nas Batukas.

— Manau, kad visiems mums
buvo'malonu matyti jaunosios
lietuvių kartos (daugumoj stu
dentų) aktyvumą Bražinskų, Si
mo Kudirkos ir Simokaičių gel
bėjimo reikale. Senas posakis sa
ko, kad nelaimė suartina žmo
nes. “Jaunųjų” ir “senių”, jeigu

kad chorams yra išsiųsta Dainų
šventės repertuaro 2,000 vienetų.
Tam tikrai daliai
nubyrėjus,
šventėje tikimės tikrai turėti apie
1500 dainininkų.

mi į lituanistines mokyklas bei
jaunimo organizacijas, šalinasi
nuo tautinės veiklos. Jiems noriu
pakartoti kelis sakinius iš dr. Gir
niaus veikalo “Tauta ir tautinė
ištikimybė”, kur sakoma: “atsiri
bojimas nuo tautinės kultūros ir
įsiliejimas į kitą pirmiausiai vyks

bei kultūrinius bruzdėjimus. O
Lietuvių fondas kaip tik yra to
teigiamo bruzdėjimo pavyzdys.
Šiame fonde aktyviai dirbu neto
li dešimties metų (1972 m. bus
iškilmingai paminėtas LF
de
šimtmetis) ir man malonu pami
nėti, kad LF įkūrėjo dr. Antano
Razmos ir jo beųdraminčių dar
bas mūsų visuomenėj liko teigia

mai įvertintas. Štai iliustracijai
keletas statistinių žinių: LF iš sa
vo pelno per devynerius metus
yra paskyręs 131,000 dolerių lie
tuvių kultūrai, švietimui ir mo
kykloms paremti (į šią sumą įeina ir šių metų pelnas — 31,000 dol). Pagrindinis kapitalas
šiuo metu siekia netoli 700,000
dol. Kada fondas pasieks savo
tikslą — surinks vieną milijoną
.dolerių, tai kasmet, lyg tas gera
sis Lietuvos girių aitvaras, galės
pilti į lietuviškos kultūros aruo
dą po 70,000 ir daugiau dolerių.
Tokią ateitį pramatom su visų
bendra pagalba.

— Grįžtant tiesiogiai prie Dai
nų šventės, kuo ji skirsis nuo bu
vusių ir kokie svarbiausi rūpesčiai
ją organizuojant?

Ofiso HE 4-1818.

Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street

Tel. ofiso HE 4-5819. rez. 888-2238

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Oflsao laikinai uždarytas, apie ati
darymą bus pranešta včllau.

DR. PETER T. BRAZIS

OR. FRANK PLECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 Weet 71st Street

OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
Vai.: pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet;
antr., penkt. 1-6, treč. Ir Sešt. tik 2618 W. 71st St. — Tel. 737-5148
susitarus.

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
“eontact Unses”

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perBmš Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. EDMUND L CIARA

DR. A. PUSTFLNIKAS

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street

GYDYTOJAS IR GHRURGAS

DR. E. DECKYS

Telef. — 423-2660

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
TEL. GR. 8-2400
5159 South Damen Avenue
Vai.: pagal susitarimą: Plrmad. lt '
Tel Ofise PR 0-7800; Namo 925-7891
ketv 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10-4; šeštad. 10-2 vai
Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta
Ofs. 735-4477.
Rez. PR 8-8900

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
GRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

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

0R.

E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 South Kedzie Avenue
Vai. plrmad., antrad., ketvlrtad. Ii
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Tred. Ir
SeStad 8 v. r. Iki 8 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC.

ORTHOPEDIJOH

IJGOf>

Glneknlogtnč Chirurgija
2745 Weet 89th Street
— Vienas iš pagrindinių rū
pesčių buvo suorganizuoti dar 6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 Tel. 737-2290; ofiso Ir rezideneljot
Valandos pagal susitarimą. Jei ne Priima ligoniu- tiktai MUHl«*'riu> —
bingą šios šventės vykdomąjį ko atsiliepia,
skambinti: MI 3-0001.
(By appolntment.<
mitetą. Turiu pris,‘pažinti, kad
Ofiso
tel.
PR
8-2220
tai pavyko visu šimtu nuošim Narai) — rezld. — l’Rospeet 8-9081
DH. LEONAI SEIBUPb
čių. Visi komiteto nariai yra dar
Inkstų, Pūslės ir Prostata
bingi, su dideliu visuomeniniu DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A
CHIRURGIJA
patyrimu. Didžiausią naštą neša
VAIRŲ
LIGOS
Ofisas 2656 West 63rd st.
mūsų muzikai — jų rankose yra
Vai..- antrad. nuo 1 - 4 popiet
2656 West 63rd Street
chorų paruošimas. Malonu pa Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir Denki
ketvlrtad nuo 5-7 vakare
12 Ikt 3 vai. Ir nuo R Iki s
stebėti, kad muzikai ir repertuaro nuo
Ofiso
tel. 776-2880, Rez 448-5.>u
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
^komisija, vadovaujama muz. P.
Rez, OA 3-7278
Armono, pradėjo savo
darbą Ofs. PO 7-6000
DR. J. J, SIMONAITU
prieš dvejus metus ir jiems už tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.
DR. A. JENKINS
Adresas: 4255 W. 63rd Street
atitenka didžiausias kreditas. Ša GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso tol. REllanee 5-44 lt.
lia Dainų šventės vykdomojo ko
3844 West 63rd Street
Rez. GRoteUiin 8-0617
miteto dar veikia 16 atskirų ko Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai
misijų. Iš to galite suprasti, kad Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai p.p
šventės darbas yra komplikuotas Ofiso ir buto tel. OLyniple 2-1381 Ir vakarais pagal susitarimą.
ir pareikalaus daug prakaito. Vie
DR. P STRIMAITIS
nas iš degančių rūpesčių yra lė ..... DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
šos, Tikiuosi, kad mūsų visuome
1407 So. 49th Court, Cicero
Bendra praktika Ir chirurgija
nė supranta šios didelės mūsų
Ofisas 2750 W. 71st Street
Vai kasden 10-12 Ir 4-7. Trečlad Ii
Telefonas 925-8298
tautinės manifestacijos — dainų šeštad. tik susitarus.
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—13
šventės reikšmę, ir mus parems.
ryto. 2 Iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki
DR. ALG. KAVALIŪNAS
4 vai. vak. Treč. Ir Sekmad. uždaryta
O lėšos ir yra paskutinis kelio
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
Rezld. tel. WA 5-3099.
grumstas, artėjant į šventės ruoSPECIALYBE
Šimo finalą.
5540 SL Pulaski Road
DR. VYT. TAURAS
Valandos pagal susitarimą

Skambinti — 585-2525
Telef. veikla 24 vai.

t

(Atkelta iš 1 psl.)
turai? Koks jis herojus? Jis
plokščiai plepus; mėgsta paval
gyti ir gražius namus su gražiais
baldais ("Kū-kū”); kiti —vieti
niai jam jau nėra žmonės; jis
mato tik savo pėdas, visur ir
apie viską moralizuoja. Jis nuo
bodus. Apvalius jį nuo to, kas
dar belieka? Reikia,' tur būt,
įdomesnes "nedorybes” prie jo
"klijuoti”. Bet ir po to, tiesiog
baisu, kai toks išeivis svarbioj
romano vietoj gali staiga vėl
prašnekti tik apie antvalandžius, šnapselį, susirinkimėlius,
partijėles, atostogėles, aukštą
ją politiką ir žemą pasaulio kul
tūrinį lygį. Pasidairykime, kiek
tokių potencialių “herojų" mū
sų aplinkoj!

kūrinyje atpažįstame išeivį?
Apie tikrą išeivį netyčiom iš
vietinių kažkas pasakė: užsida
ręs, šneka apie vieną ar dvi te
mas, kartais net įkyriai nuobobodus. Ar iš tokio galima pada
ryti stiprų romano herojų? Li
teratūriniai pakeistas., ar jis
tampa "žmogimi”, ar tik lite
ratūriniu, abstrakčiu daiktu ?

Dialogą tęsiant, vėl kyla
klausimas. Istorijoj literatūri
nius pamatus gavome iš išsi
lavinusių dvasiškių, kas yra re
ta kitų tautų literatūroje. Jų
įnašas mums yra didelis ir svei
kintinas. Bet tik Putinas su
abejojo dvasiškio pilnu pajėgu
mu atvaizduoti autentiškąjį pa
saulietį, lygiai kaip anglas Chr.
Derrick "The writiųg of noBetgi mūsų rašytojai herojus vels” abejoja pasauliečio pa
tiesiog kurte sukuria. Tik ar jėgumu pilnai suprasti dvasil-

kio gyvenimą; rašyti romaną kad "Kryžių“ Kreivėnas ir
apie dvasiškį, jam atrodo, pa “Baltos drobulės” Garšva yra
sauliečiui yra labai sunku. Gal dirbtinai sukurti. Jų nebuvo ir
ir gali? Bet ar taip mūsuose nėra mūsų tarpe. Tai kokie jie
jau padėti istoriniai pamatai ne "žmonės“?
veikia naujo literatūrinio pasta
Kaip "atrasti” herojų, kaip
to? Gal ne laikas dar dėti sto " apvalyti" išeivį nuo plokščių
go šiam pastatui? Ir premijom, ydų, tarškalų? Meluoti apie jį?
kad ir naudingom, jo neužklosi Padaryti tokį, koks jis yra, ir
me, pasakytų čia griežtesnis tuo padaryti komedją, ar duoti
kritikas Sietynas.
sau tokią temą, kur jis visai ne
Juk po Joyce, Kafkos, "Nau- sipainiotų po rašytojo kojom?
sea”, Camus ir kitų daug kas Ar intriga, forma, emocija yra
pasikeitė ir ne viską mes dar nesvarbios? Ar reikia tik rašy
gerai žinome. Kodėl Tolstojui ti, niekad neabejoti, ir iš to vis
nebuvo duota Nobelio premija? kas nors išeis? Kai konkursuose
(ėr. I. Wallace, The writing skundžiamasi tematika, gal iš
of one novel.). Kaip didelė yra tikrųjų apie ką kitą galvojama?
ekspresionizmo stoka mūsų raš Mūsų dešimtmečiai vaikai šian
tuose? Kas atsitinka sprendžiant dien rašo: “Stoviu ir matau to
dar neišspręstas, užsilikusias kį žalią žmogų; gal iš mėnu
problemas literatūroje, literatū lio?” Argi tai fantazija? O gal
ros vertinimų — kritikos psi mums visiems šiandien reikia
choanalizei
ir t. t.? Tai vis -‘Time maerine”?
Bet vis tiek gerai, kad žmo
problemos, vertos mūsų dėme
sio, jei norime žiūrėti į priekį, nės dar skaito, ginčijasi, rūpi
nasi, domisi, parašo, visai ne
bet ne atgal.
Turime ir herojų. Bet ir to numodami į šitai ranka, nes no
istorinio herojaus atomazga jau ri vien gero, ne blogo, visai mūsų
žinoma iš anksto. Man atrodo, išeiviškai literatūrai. O tada

Tel. — REllanee 5-1811

pro ir contra nuomonėse ne vie
nu atveju išryškėja ir auksinio
vidurio pozicija.

P. Mln.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

DR. WALTER j. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 W. 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika Ir moterų ligoa
Ofisas Ir rez. 2852 W. 59th 84.
Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 8 Iki 8
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu
laiku pagal susitarimą.

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir Of Tel. HE 4-2128. Namu <31 8-8198
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 8—8
DR. V. TUMASONIS
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p
trečlad. uždaryta.
CHIRURGAS

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

2454 West 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitartu
Vai. 2—4 p. p Ir 8—8 vai. vak.
Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
Tel. PRospect 6-9400
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v
7158
South
Avenue
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. Mrmad., antrad.,Western
kevlrt.
Ir
penkt
DR.
ONA VAŠKEVIČIUS
uždaryta. Ligoniai priimami susitarua nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. Ir nut
Ofiso telefonas: PR 8-3229
(VAŠKAS)
8
—
8
vai.
vakare.
Trečlad,
nuo
Rez. telef. YVAlbrook 5-5070
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad
GYDYTOJA IR CHIRURGE
11 vai. ryto Iki S vai. p. p.
6648 South Albaey Avenue
Rezld. Telef. 239-4083
Ofiso telef. RE 7-1188
Val.i pirm., antrad., ketv. 6—8 vai.
Rez. teL 289-2919
DR. K. G. BALU KAS
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet
Ir kitu laiku pagal susitarimą
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Tel ofiso ir buto OLymplc 2-4159
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
Tel. ofiso PB 6-8448, rez. HE 4-3150
DR. P. KISIELIUS
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 63 rd Street

6449 S. Pulaski Road (Crawford
Medlcal Buildlng) TeL LU 5-6446
Priima
ligonius pagal
susitarlma,
jei neatsiliepia
skambuti 374-8012.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 West O.Srd Street
Kampas 68-čios Ir Callfornla
Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro
Šeštadieniais 2—4 vai.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 470-4043
Rezld. tol. WAlbrook 5-SO48

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

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

DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 Wtwt 71st Street

Kasdien — 8 vai. Ir 8—8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v.
Treč, Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. MARIJA LINAS

DR. PETRAS ZLIOBA

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Road
2817 West 71st Street
Ofiso tel. 787-2141
Namų 836-4858
Tel. IlEmlock 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos)
Valajidoe pagal sualtartma

Į Vai.: pirm., antr., ketv. 2—8 Ir 8—8;
penkt. 2—9. BsšL eac2-> susitarimą

šeštadienis, 1917 m. balandžio mėn. 24 d.

Užkalbinam šiemetines Traviatos dailininką
Jurgį Daugvilą

Viena iš jubiliejinės Traviatos
naujienų šiemetiniuose spektak
liuose bus jos dekoracijos. Chi
cagos Lietuvių operos pakvies
tas, jas sukūrė dali. Jurgis
Daugvila. Cikagiečiai ir šiaip
lietuviškoji visuomenė jau ne
kartą turėjo pro,gos su šiuo dai
lininku susipažinti įvairiose dai
lės parodose ir ne viename
ankstesniame mūsų scenos pa
statyme. Be abejo, ši vizualinė
Traviatos šviežiena jau iš anks
to domina būsimų spektaklių
lankytojus. Pr'e jų jungiamės
ir mes, čia užkalbindami patį
dailininką.
— Jūs esa'e ne kartą pasi
reiškęs, kaip sumanus ir išra
dingas dekoracijų kūrėjas. Gal
galėtumėte mus supažindinti su
progomis ir scenos veikalais,
kuriems esate padaręs dekora
cijas?
— Nesu nei sumanus, nei iš
radingas, o tik dirbu, sekdamas
laiko dvasią ir šių dienų naudo
jamas priemones. Nenoriu čia
vardinti visų tų mano dekoruo
tų pastatymų, nelabai ir atsi
menu. Daugiausia dirbau Lietu
vių scenos darbuotojų sąjungos
pastatymams, vieną Dainavai, o
dabar jau antrą kartą Chicagos
Lietuvių operai.
— Kokiu būdu Jūs einate prie
dekoracijų kūrimo kokiam nors
specifiniam veikalui? Ar jus ap
sprendžia veikalo siužetas, ar
pagrindiniai įvykiai? <> gal dau
giau vaizduojamasis periodas,
jo architektūrinis stilius ir pa
našiai ?
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— Pats veikalas ir jo vadovai
nusprendžia tą ar kitą scenos
pastatymą. Man lieka tik maža
dalis vadinamos kūrybos. Visa
kita pasidaro savaime. Jokių
teorijų ir kokių nors ypatingų
ieškojimų čia negali būti. Sten
giuosi palengvinti visą pastaty
mo naštą, dirbdamas su visu
kolektyvu.
— Kaip, iš viso, Jūs žiūrite
į dekoracijas ir kokį vaidmenį
joms skiriate,
— Scenos apipavidalinimas —
meno šaka su visais savo dyg
liais bei džiaugsmais. Tačiau
darbas labai įdomus, reikalaująs
gana daug laiko bei techniki
nio pasiruošimo. Kiekvienas pa
statymas turi savitų reikalavi
mų. Užmojo privedimas prie fi
nalo, paprastai stokojant laiko,
yra pats sunkiausias. Taigi čia
yra ne tik pora padažytų gaba
lų, bet jau visas ansamblis įvai
rių apraiškų, suvestų j vieną
vielą. Dekoracijos reikalingos
tik užpildyti tuštumai ir duoti
veikalo vaidiloms judėjimo plo
tą. Tik po to eina nuotaikos bei
kiti, mažiau scenai reikalingi,
dalykai.
— Jūs sutikote sukurti deko
racijas “Traviatai”. Įdomu, kaip
spręsi'e šį uždavinį: ar Jūs eisi
te tradiciniu keliu, o gal šiam
uždaviniui ieškosite funkciona- Jurgis Daugvila
linio sprendimo?
— Mūsų opera yra didelė sa nybes? Kiek žinau, joje daly
vo narių skaičiumi labai mažoj, vauja žmonių masė. Ar tas fak
operai nepritaikintoj scenoje, tas Jūsų nevaržo bendriniame
opera su mažais finansiniais iš dekoracijų komponavime, kad
tekliais. Reikia ieškoti “tikro” aktoriams liūtų patogiau judė
kelio, kuriame apsunkinančios ti?
tradicijos daugiau ar mažiau
— Dekoracijos yra tik pasta
nukrenta. Svarbu, kad tikslas tymo papildymas, jo įrėmini
būtų pasiektas bent meniškoje mas. Jokie varžtai čia neturėtų
formoje.
sudaryti sunkumų. Jie yra są
—- O kaip su praktiškų deko lyga visam išpildymui. Tam ir
racijų išpildymu? Ar Jūs pada yra dailininkas kviečiamas, kad
rote tik eskizus ir duodate kam panaikintų visas tas sunkeny
kitam išpildyti? O gal pats ne bes.
šate visą naštą?
— O kaip su apšvietimu? Ma
— Vien tik vinių sukai imųi ria Iligh School auditorija turi
ir visa ko surėmimui reikės gana ribotos sceninio apšvieti
poros šimtų valandų. Bet čia mo galimybes. Ką ypatingo Jūs
man jau padeda P. Adomaitis, planuojate? Kokiu būdu bandy
kuris atlieka visus staliaus dar site apšvietimą paįvairinti ir ko
bus.
kiomis priemonėmis bandysite
— Ąr "Traviata" dekoracijų turimą apšvietimą papildyti?
kūrėjui stato ypatingas sunke— Opera nenaudoja nei Ma-

Ji nenumirė, ji gyva!
Nors prieš tūkstantmečius gimė.
Bet tik vakar išsivystė
Ir savo jėgom vaikšto,
ir auga, stiprėja,
Ir skuba ten, kur dienoja:
Įtakingu žodžiu, kalbų trimitais,
Milijonus patraukia.
Milijonai mielai eina,
Nes dvasios balsą girdi.

Žeme, mano visų vaisingiausia motin,
Tavo gelmėse glūdinčių jėgų
Bent truputi, kad kovoje tvirčiau laikyčiaus,
Duok ir man!
Duok šilimos, kuri išplečia krūtinę,
Valo jausmus ir atgaivina kraują,
Kur žmonėse pažadina beribę,
Tyrą meilę!

Dvasios balsas jaučiamas visur:
Ūkininkų vargingose bakūžėse,
Darbininkų dirbtuvėse.
Ašarų ir nedalios lindynėse
ir kui- tik ji nuaidi,
Dingsta ašaros, liūdesys, nelaimės.
Gimsta jėga ir drąsa
Ne raudoti, o veikti,
Jei ne sau, tai vaikam,
Kovoje už geresnę dalią.

Duok ir ugnies žodžiui uždegti.
Sielom supurtyti, duok griausmingą galią,
Tiesai tarnauti, melui smerkti
Duok amžiną aistrą!

Rankom jėgą duok grandinėm laužyti,
Minčių aiškumą širdyje neteisybėm išveisti,
Leisk dirbti, darbuotis, veikti,
Bedirbant numirti!
ŽODŽIO REIKŠMĖ
Kad tu žinotum, kiek daug reiškia žodis,
Vienas nuoširdus, šiltas žodelis!
Širdies gilios žaizdos stebuklingai
Užgyja. — Kad tai tu žinotum!
Tu, tikriausiai, pilnas skausmo ir nusiminimo,
Sučiaupęs lūpas, tyliai nepraeitum.
Tu bertum padrąsinimo ir paguodos žodžius,
Šiltą lietų kalbų ant ištroškusių dirvų ir pievų, —
Kad tu žinotum!
Kad tu žinotum, kaip giliai sužeidžia
Vienas piktas, užgaulus žodis,
Kaip tyras širdis iškraipo ir suteršia
Ir visam amžiui sukietina, — kad tu žinotum!
Tu savo pykti, kaip kandų šunj,
Į tamsiausią sielos kertę uždarytum,
Neturėdamas džiaugsmo, nei karštos užuojautos.
Tu nors priekaištais nieko nepažeistum, —
Kad tu žinotum!

ŠVi Jurgis

rijos mokyklos apšvietimo, nei
kitų ten turimų įrengimų. Vis
kas yra nuomojama. Scena pa
didinama, apšvietimas sustipri
namas, įjungiant daugiau švie
sos taškų. Žiūrovai gal net ne
pastebi tų vių patobulinimų, ku
rie reikalingi ir mūsų operos
yra naudojami jau metai po me
tų. čia daugiausia savo darbo
įdeda Česlovas Rukuiža, kuris
ir tvarko visą scenos technikinį
darbą.
Kaip minėjau, pats paskuti
nis žingsnis prieš uždangos pa
kėlimą (čia įeina ir apšvieti
mas) yra pats sunkiausias. Pra
sideda “kova” tarp dailininko ir
kitų meno vadovų. Taigi ar tra
dicinis, ar totalinis teatras, pa
matysime, uždangai atsidarius,
gegužės mėnesio premjeros va
kare.
s. d.

Kad tu žinotum, kiek daug skausmo slepiasi
Po džiaugsmo, abejingumo ir tamsos kaukėm,
Kiek daug veidų, dieną linksmų,
Ant pagalvės karštom ašarom prausiasi!
I u savo žvilgsnį ir klausą meile išaštrintum,
Ir nematomų ašarų jūroje paniręs,
Jų kartumą savu krauju nuplautum '
Ir suprastum visą žmogiško kvailumo siaubą, —
Kad tu žinotum!
Kad tu žinotum! Į šį seną žinojimą
Reikia įsijausti, širdimi suprasti.
Kas tamsu protui, širdžiai aišku ir akivaizdu...
Ir kitoks tau atrodytų pasaulis.
Tu širdimi augtum. Tarp gyvenimo audrų ir baimės
Tavo kelias būtų tiesus ir aiškus,
Kaip to, kuris audroje ėjo plačių Vilnių keterom.
Taip tu kalbėtum j visus kenčiančius ir skurdžius:
—Nebijokit! Tai aš!

DE PROFUNDIS

Amžina revoliucionierė
Dvasia, kuri kūną stumia į kovą,
Stumia j laimę, į laisvę, į pažangą,
Ji gyva, ji dar nemirė.
Nei ponų kankinimai,
Nei carų kalėjimai,
Nei karinė drausmė,
Nei pabūklų staugimas.
Nei šnipinėjimo pavojai
Jos į karsią dar nepaguldė.

Amžina maištautoja
Dvasia, mintis, valia.
Neužleis tamsai lauko,
Dabar nesiduos supančiojama.
Atsipalaidavo pikta pražūtis,
Pasileido griūtis;
Kur pasauly tokia jėga,
Kad griūtyje ją sulaikytų,
Kad užgesintų kalbos ugnį,
Kad sustabdytų auštantį rytą?
PAVASARIO ELEGIJA

Pavasari, tu mane kankini! Išsibarstai saulės blizgalais,
Šiltu alsavimu girdai, Vilioji j žydrą erdvę!
Lengvus debesų rutuliukus stumdydamas po vaiskią
padangę,
Šilkinėm gijom iš jų lietutį sroveni ant laukų.
Saujelę pilkos žemės, žaisdamas, tu išmeti i orą —
Staiga, ore iš jos pasipila paukščių Čiulbesys.
Savo gandrų riksmu tu sukeli sąmyšį širdyje.
Sapną apie laisvas šalis — manrf tolimą laimę.
Tu gulbės sparnu iškeli krištolines vilnis —
Girdžiu jų džiaugsmingą pliuškenimą melsvos upės toliuose.
Matau, kaip žuvėdra, tu virpi virš gilių vandenų.
Kaip palei platų Dniestrą linksti tampriais karklais.
Pavasari, tu mane kankini! Milijonais spalvų ir linijų,
Visa savo išvaizda šauki: laisvė, judėjimas, gyvenimas!
Lyg šapelį neši mane į tą sraunumą.
Naujus jausmus gimdai nuvytusioje mano širdyje.
Tu apšvieti dykvietę; tu budini nevaisingus norus;
Švelniai supi šakose paukštuko tuščią lizdą;
Žemai galvą palenkęs, įputi užgesusią ugnį;
Švilpesiu į giraitę šauki, lyg mano jaunas draugas.
Ne, ne man ten vaikščioti, mano mielas sakale!
Linksmu zuikiu ne man skaisčioje žolėje nardyti!
Dar tebevirpa širdis ir krūtinėje dar neatšalo kraujas.
Bet dienų saulėlydyje sunkus gyvenimo jungas.
Beprotiškų svajonių tuntas laksto po platų lauką,
Karčiai pavojuj, ir žvengia, ir skardžiai kanopom pliekia.
O, tos mano svajonės, lengvaspamiai margi vaikai, —
Stipria ranka juos reikia už. pavadžio laikyti.
Tik akimirka — ir botago pliaukštelėjimas —
Ir žiaurus žodis: “J savo vietą!“ J darbą!
Ir apžavai dingo... Pavasari, tu mane kankini!

Išvertė P. Gaučys
Ivan Franko, ukrainiečių poetas, rašytojas, kritikas ir
istorikas, gimęs Galicijoje, dažnai buvo suimamas ir etapais
varinėjamas anuometinėje Austro-Vengrijoje, dar labiau ne
pageidaujamas buvo carinėje Rusijoje. Jo peozija — tai is
torija ukrainiečių tautos, kuriai jis skyrė visas savo jėgas
ir kovojo, norėdamas ją išauklėti ir paruošti nepriklau
somam gyvenimui. Po Taraso Ševčenkos — žymiausias uk
rainiečių dainius.
PG.
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Egzotiškasis Agnės Lukšytės Kalnų velnias"
Retą literatūrinę viešnią iš tolimosios Australijos pasitinkant
Agnė Lukšytė, KALNU VELNIAS.

TITAS ALGA

reikšminga pirmaeilė novelės vei

Novelės. Viršelio aplanką piešė ir ilius
kėja, kartu su pagrindiniuoju iš
travo dail. Valdovas Ratas. Išleido H.
gyvenanti aprašomąjį įvykį, ar
Meiliūnas, Sidney, Australijoje, 1970.
bent jo stipriai veikiama (Vėžliu
rasti ne vienų metų tomelyje. Tie visapusiškai gyvus žmones. Kad
Teksto 172 psl. kaina (JAV) $5.50.
kas beprasmiškai ropoja, Aklinas
periodikoje
išmėtyti gabalai ir su autorės pastangos nusikratyti sve
Knyga gaunama ir “Drauge”.
skersgatvis, Kalnų velnias).

daro šio 14 novelių rinkinio di
delę dalį. Dabar, surinkti į krūvą,
jie leidžia geriau susipažinti su
Pereitų metų mūsų egzilinėje
autore ir paieškoti jos kūrybai
literatūroje vienintelis debiutas
bendresnių ir būdingesnių bruo
buvo padarytas žanre, kuris, dau
žų.
gelį metų pirmavęs, pastaruoju
Pirmiausia, be abejo, krinta į
laiku gerokai apmirė, t.y. nove
lėje. Kiek neįparsta ir tai, kad šia akis perdėm dominuojantis aus
me žanre debiutavo moteris ir trališkasis fonas. O ryškus Šis
kad knyga išleista Australijoje, fonas ne vien tik paviršiumi, akur iki šiol meno pasaulyje vy borodžinais, cikadomis ar euka
ravo mūsų dailininkai, ypač gra liptais, bet ir rimta bei nuošir
fikai. Tai Agnės Lukšytės nove džia autorės pastanga jį suprasti,
lių rinkinys “Kalnų velnias”.
į jį įsijausti, su juo susigyventi.
Agnė Lukšytė, kiek iš knygos Didžioji novelių dalis liečia šian
aplanko paraštėje duodamų bio dieninio Australijos naujakurio
grafinių žinių galima suvokti, nė santykius su vietiniais. Gi į tuos
ra debiutantėms įprasto amžiaus vietinius A. Lukšytė žiūri ne li
rašytoja. Akylesnis mūsiškio lite guistai kritiškomis viendienio
ratūrinio judėjimo stebėtojas šios svečio akimis (kaip dažnai mūsų
autorės darbų galėjo laiks nuo egzilinėje literatūroje įprasta),
laiko užtikti mūsų periodikoje, y- teieškant juose vien ydų, juos
pač Anglijoje leidžiamose “Pra šaržuojant ar schematizuojant,
dalgėse”, kur jos novele galėjai bet bandydama juose įsižiūrėti

*

čio — pašaliečio kompleksais ir
įsilieti į gyvenamą aplinką yra
sėkmingos ryšku “Oomino kala
dėlėse”, vienoje stipriausių rinki
nio novelių, kuri atpasakojama
vietinės gyventojos lūpomis ir lie
čia vien senųjų australiečių gyve
nimą.

Pirmuoju asmeniu perduotos
devynios rinkinio novelės, tačiau
vien tik jau minėtose “Domino
kaladėlėse” tasai pasakojantis as
muo yra taipgi ir novelės centri
nio įvykio pagrindinis veikėjas.
Kitose pasakotojos asmenyje skai
tytojas veik įtaigojamas atpažin
ti pačią autorę. Vienur ji tėra
klausytoja, užfiksuojanti kito as
mens pasakojimą (Prie kavos
puodelio, Batsiuvys Zosčenko),
kitur — emociniai mažai teįsivėlusi stebėtoja (Žiedas sutviska
skaisčiau, Nešlifuoto opalo vėri
nys, Nambruka), o dar kitur —

Mano supratimu, pastarosios
grupės novelės yra literatūriniai
stipriausios. Jose autorei geriau
siai pavyksta paveikti skaitytoją
jausmo betarpiškumu, patį įvykį
pavaizduoti įspūdingiau, noveliškiau, pristatyti jį pakankamai
reikšmingu, pateisinančiu neiš
vengiamą posūkį ar lūžį pagrin
dinio veikėjo gyvenime. Neutra
lios pasakotojos ar stebėtojos ro
lėje autorei kartais pritrūksta rei
kiamo bešališkumo ar santūru
mo. Ji neatsispiria pagundai cent
rinio įvykio įkandin pateikti ir
savąsias jo interpretacijas, išve
džiojimus, išvadas ar emocinį už
siangažavimą, tartum vis dar ne
tikėdama, jog skaitytojas jį su
pras, į jį įsijaus ar ji išgyvens
taip, kaip autorė to pageidautų;
tartum bijodama, kad skaityto
jas, be autorės paskatinimo ne
įžiūrės jame slypinčių alegorijų

ar moralų. Šitoksai A. Lukšytės
nepasitikėjimas savimi, žinoma,
ne vienu atveju yra pagrįstas, ta
čiau asmeninių nuotaikų params
tymais čia jau reikalo nepataisy
si.
Vis dėlto visos pirmuoju asme
niu parašytos novelės yra žymiai
stipresnės. Autorė sugeba skaity
toją papirkti savo nuoširdumu,
atvirumu ir ji įtikinti. Sunkiau se
kasi rašyti trečiuoju asmeniu. Čia
kartais ji pasidaro perdėm lako
niška, verčianti veikėjus kalbėti
arba visiškai sausais (činčiriči),
arba melodramatiškais, lyg “iš
rašto” beriamais dialogais (Atei
na vaikas nuo kalnų), o kartais
sachariniškai saldi, kalbanti sa
kiniais tartum nurašytais iš tra
giškai įsimylėjusios gimnazistės
dienoraščio (Ar meilės pasaka
baigta?). Kartais veikėjus ji perdė
tai suschematizuoja (Vasara pa
sibaigė: cikados nutilo), vienuo
se tematydama išimtinai švie
sias, kituose — tamsias spalvas.
Net ir geriausia šios grupės no
velė “Sūrus vanduo užlieja akis”,
kurioje, atrodo, autorei geriausiai
pavyko įsijausti į pagrindinės vei
kėjos pergyvenimą, skamba ga
na naiviai, dirbtinai ir skaitytoją
daugiau patraukia tuo, kad joje
aprašomas įvykis vyksta mažiau
kam iš arti tepažjstamoje aplin
koje
Savito stiliaus ar literatūrinio
veido Šiuo rinkiniu Agnei Luk

šytei nepavyko susikurti. Jeigu
ne australiškoji egzotika, jos kū
rybą būtų sunku atskirti nuo dau
gelio kitų moteriškosios giminės
rašytojų, kaip Kotryna Grigaitytė ar Karolė Pažėraitė, kūrybiniai
plačiau išsiskleidusių ar išaugu
sių daugiau moterims skirtos pe-

Agoė Lukšytė

riodikos puslapiuose. Tas moteriš
kumas, tiesa yra vienas didžiaussių šitokios kūrybos pliusų, ta
čiau vien jisai kūrybinės individualiybės dar neužtikrina.
Labai daug kur Agnės Lukšy
tės sakinys skamba literatūriškai,
tačiau vietomis ji dar slegia ir ža
loja oficialiems laikraštiniams
pranešimams būdingi išsireiški
mai (“būdama tampriame kon
takte su tamsia mase”, 47, “Ju

tai atsakius neigiamai” — 53,
etc.), arba banalūs, nusinešioję
posakiai (“jo akys dega karšta
ugnimi” — 11, “ilgai sėdžiu, pas
kendus mintyse” — 34, “many
je vyravo pasitenkinimo jausmas”
— 83, “karo bangos atblokštas”
— 105), kurie, atrodo, atsiranda
kaip tik, autorei bandant būti
originalesnei ir pasisakyti kitoniš
kai. Originalumo ieškojimas at
sispindi ir dažnuose palyginimuo
se, nors ir čia ne visada laimima
stiliaus ar estetikos požiūriu.
Pavėluotu Agnės Lukšytės de
biutu reikia džiaugtis. “Kalnų
yelnią” verta ir paskaityti ir apie
jį pašnekėti, o nepretenzingam
pramoginės literatūros mėgėjui
jis atneš ir keletą tikrai malo,nių valandų. Australietį leidėją
reikia sveikinti už sąžiningai at
liktą darbą ir patrauklią knygos
išvaizdą. Linkėtina, kad jo opti
mizmas, išleidžiant 1000 egzemp
liorių, pasiteisintų. Estetinę kny
gos pusę neabejotinai kelia sko
ningas dail. Vaclovo Rato pieštas
viršelio aplankas ir iliustracijos,
nors ne visos jos vienodai gerai
pavykę.
Norėtųsi, kad šios knygos išlei
dimu būtų paskatinti ir kiti Aus
tralijos lietuviai rašytojai, apie
kuriuos šiame krašte labai ma
žai ką tegirdima
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PO KONCERTO
Apie tautinius šokius ir šokėjus aplamai Hamiltono “Gyvataro”
ir Chicagos Jaunimo centro tautinių šokių ansamblio bendrojo
koncerto 1971.111.13 Chicagoje proga.

J. VAIČIŪNIENE
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Ne autentiški šokiai

atitinkamais drabužiais, profesininkai šokėjai. Bet šoka, kaip tos tau
tos šokio charakteringą meną, neri
šamą su kita kuria tautine šokio
kūryba.
Sadutė. Prie tautosakos archyve
rastos gaidos, su beprasmiu skieme
navimu “tu-to sa-duto-tu-to” (ma
čiau savo akimis) Biržų gimn. mo
kytoja Šlekienė, pritaikius
penkis
punktus atitinkamų judesių, suda
rė šokį. Pasak jos, pagal aną sadutavimą šoki pavadino Sadute ir at
vežė 1938 m. Kaunan i gimnazijų
kūno kultūros sporto ir šokių var
žybas. Jokios jaunosios jame nebu
vo.
Iš skiemenavimo ir gaidos senu
mo įmanoma spręsti, kad tai senų ti
kybinių apeigų vaidilučių laigavimas (Vydūnas). Tiksliau atkurtam
šiam šokiui geriau tiktų ne Sadu
tės vardas. Šlekienės pakeistas iš Saduto tu-to, bet Saduta-Rūta, arba tie
siog Saduto... Vestuvinėse apeigose,
užrašytose ir atsimenamose, nėr to
kių dainų, nei pamergių vaikš
tynių nerandame. Čia pašoktoji
Sadutė nebuvo Šlekienės stilizacijos.
Dabartinė Sadutė yra naujada
ras, Siekiant įspūdžio, efekto, suda
rytas iš stypčiojimų, plaukiojimų,
figūrinių
valsiškų
vaikštynių,
plastinių,
baletinių nusilenkimų,
kas iš esmės prieštarauja liaudiš
kiems judesiams. Kai kieno dabar
šokamojo Sadutėje matome jauno
sios perleidimą per iškeltų rankų

šeštadienis, 1917 m. balandžio rošn. 24 d.

momis progomis ir t. t....
Suktinis. Netikslu rodyti Suktinio
bendru įžanginiu šokiu
epigrafo
prasme, sustiprinančia temą, nusa
kančia idėją ir turinį. Žinome, kad
Suktinis ne liaudyje gimęs, o apie
XX a. pradžią atskirų asmenų su
darytas politiškas
šokis. Jis nėra
mums tas, kas lenkams jų Polone
zas. čekams Pulka-Polka, vengrams
Vengerka. austrams Valeas. ku
riais jie dažnai pradeda tautinių
šokių šventes, ar dalyvaudami tarp
tautinėse šventėse. Tie šokiai patys
pristato savo tautas.
Mums irgi būtų ne pro šalį su
rasti ir išskirti būdingą tautinį šo
kį, juo pradedant savo programą,
padaryti jį tradiciniu, lyg pasakytų
jų, kokią, kurią tautą jis atvedė i
sceną ar į aikštę. Programos pabai
gai gal tinka, kad ir Blezdingėlė,
pašalinus vienodas pirktines nosi
naites, nesiderinančias prie tauti
nių drabužių, arba pakeitus tin
kamomis.
(Čiurlionio liaudies ansamblio
programų tinkama pabaigos daina,
virtusi tradicine “Eisim broleliai na
mo”).
Kalbos autentiškumo
grynumo
požiūriu, kai vietoje barbarizmų
grąžinti savo žodžiai, nevartotini
šokiams pavadinti
barbarizminiai
vardai. Bendrinis daiktavardis “len
ciūgėlis” atkeistinas “Grandinėlė”.
Tikrinis tautinis žydiškas vardas
Jonkelis turi būti irgi pašalintas. Jei
gu tas šokis Jonkelis Lietuvoje gy
venusių žydų liaudies šokis, tai jo
mūsų tautinių šokių programose
iš viso neturi būti.
Mįslingas ir Gyvataro vardas, ne
atsiliepiąs mūsų kalboje. Neaiškijo nei mintis, nei turinys. Pats skam
ba dirbtinai. Jeigu manoma, kad že
maičių netiksliai nuklausytas ir ta-;
riarnas žodis gyvatvorė, tai reikėtų
gyvatvore ir vadinti. Šokis Gyvataras H. Kupstaitės radinys Žemai
tijoje apie Telšius, netoliese Kalnė

pietų pas vieną ar kitą kaimyną su
sirinkdavo vyrukų ir merginų. Atsi
rasdavo smuikas arba vamzdelis, ir,
prižiūrint senesniesiems, eidavo šo
kiai, dainos.”
Torontietis, vertindamas — “re
cenzuodamas" 1970 “Tėviškės Ži
buriuose” čigagiškės Grandies To
ronte šokių koncertą rašo: “Reikia
muzikos, kuri derintųsi su tautinių
šokių dvasia” (...) “Ir Grandis,
prieš pakeldama sparnus Australi
jon, turėtų rasti geresnį sprendimą
muzikinėje dalyje”...
Be abejonės tai žino ir čia apra
šomų dviejų
sambūrių vadovės.
Ir tas sprendimas greičiausiai suras
tas. Bet kaip tą sprendimą įvykdyti,
jeigu nėra ištiestų rankų ne tik su
šimtinėmis, bet nė su penkinėmis
liaudies muzikos orkestrėliamas su
kurti ir išlaikyti, kaip tokių išties
tų ranku
netrūksta kitų tautų
tautinei kultūrai ar kitatautiškai
individualiai kūrybai remti.

Taip suprasdami liaudies, tauti
nių
šokių autentiškumą, būtume
norėję, kad kalbamame koncerte
(kaip ir niekur kitur) nebūtų bu
vę kelių ne autentiškų šokių.
Mikita yra gudų šokis. Keturi
vyrai su dviem kartim, tik kiek ki
tokiu kai kuriuo judesiu (LE).
Vien jo vardas, beveik nesiskirian
čiu nė pirmuoju M N garsu, yra
Gyvataro ir Jaunimo centro stu
populiarus ir rusų tautinis vardas
dentų koncerto šokiams lydėli
a“Nikita” (jeigu dar Chruščiovas) jkordeono muzika nebuvo “rėks
spėja kieno čia yra kūrinys. Šokio
minga”. Grojėjai ir grojo takto skai
Mikitos visa daina ne lietuviškos
čiavimo prasme, taigi be pretenzi
dvasios. Joje yra ir tokių posmų.
jų būti lietuvių liaudies
šoklų,
“Šok, šok. Mikita, tą pametęs imk
drabužių... muzikine seserimi. Tai
kitą. Pamesk ja, imk mane: aš gra
Bendras šokančiųjų ir savo eilės laukiančiųjų vaizdas pirmojoje Tautinių šokių šventėje 1957 metais Chi- ir patvirtina, kad vadovės ir jaunie
žesnė, ne kaip ji”.
cagoje.
Nuotrauka Vytauto Valaičio ji akordeonistai žino, jog tokių mu
“Visus tancius ašai moku ir ka
zikos insstrumentų muzika negali
zoką aš pašoku. O ji nieko neiš
įeiti į mūsų liaudies šokių sambū
mano, tegu eina, kiaules gano.”
rių sudėtį, jos neapgadindama. Ži
me, tikruoju vardu pavadinus Len kiek pasigulėti kiekvieno teiktam į- tų vertingas užbaigiamasis rūbo
“Kai šokti gražiai išmoks, tada su
no ir tai, kad muzikinė sceninių šo
ciūgėlį, Jonkelį, — lieka visai pa spūdžiui, sugauti minčiai, kvėptelė taškas.
Mikita šoks” (Saudargienės užra
kių palyda, beveik išimtinai skai
kankamai 17 šokių. Programos šo jus sutikti ir priimti kitą šoki.
Iš vyrų drabužių kiek skyrėsi čiuojanti tarp taktą, gali būti giršytų šokių knygoje “Liaudies šo
kių sudėtis tada būtų buvusi au Šiuo atveju nepasekta dabartine py vieno baltai šviesios kelnės su ne dintiems grasoka, kaip iš dalies bu
kis Lietuvoje”. Knygos antraštė ir
tentiška,
regimasis vaizdas
būtų nių pynybos mada, tarsi norint pa saikingai pereinančia, bet užkirsta vo ir šį kartą. Tai jauniems groji
sako, kad joje sudėti ne vien lietu
buvęs vieningas, darnus,
grynai rodyti savo išradingumą “sumonta- griežtai juoda apačia. Ne visi, rodos, kams ir už tai didelis ačiū, kad atei
vių liaudies šokiai, bet Lietuvos
stilingas.
žuoti” kažką nauja, lyg baletą “pa juosėjo juostomis. Vaizdingos juos na pagroti taip, kaip išgali šlietis
liaudies. Pagal čia aprašomo vaka
Iš 17-kos atskirai kiekvieno pa demonstruoti” šokėjų ištvermę. To tos papuošia ne per vaizdingiau prie lietuviško darbo.
ro programos vedėjos nustatytą to
šokimo nenagrinėju. Bendrai jie visi kios pynės, slinkdamos be jokios sius vyrų drabužius ir labiau suar
šokio legendą, sutampančią su 19pašokti mokamai lengvai,
sklan atvangos apyvienodžiu ritmu, susi tina su moterų išvaizdingais drabu
Balsinė “vokalinė” dalis
57 Pirmosios tautinių šokių šven
džiai, ryškiai, pakankamai
grakš lieja, suvienodėja, žiūrovams kaip žiais.
tės Vadove užrašyta legenda. Mi
Programos antros dalies
pra
čiai. Kur reikiant rimtai, ramiai, gy tik Įvaro nuovargio ir nuobodulio.
kita šokdavo atėjęs į vestuves kartu
džioje
solistas
tenoras
Jonas
Vaške

Išskyrus
tą
raudonąjį
rūbą,
vie

vai, linksniai, paprastai. Nebuvo
su kitais nelietuviškai kalbančiais
vičius
padainavo
Jakubėno
“
Oi,
mer
ną
ar
porą
(gal
tik
nespėtų
gerai
Drabužiai
melagingo nenatūralaus įsitempi
vyrais. Tas šokis “Mikita” dargi nė
įsižiūrėti) lyg ir mišresnių, kiek gyte” ir “Sutemo naktis”. Banaičio
mo,
regimo
stengimosi,
iš
savo
kai

ra nė šokis, bet. {rankinis sportas...
Moterų — gal ne visi liaudiškai vienas kitas* atskirai savo dalimis, — “Gieda gaideliai”. Neatsimenu
lio nėrimosi. Išvengta teatrališku pramoniškai tipingi. Bet visi tradi
Koks tas “Mikita” buvo svetimas,
mo, baletiškumo, pigaus efektingu cinio kirpimo, charkteringi, lietu įvaizdžiai kontrastiškai darnus. Vi kieno sakė muzika “Ten kur Ne
balaganinis gramozdas tarpe mūsų
mo. Kai kurie pašokti net visai tau viški, skoningi, dailūs, lengvi. Kiek si kartu moterų drabužiai ir su vy munas banguoja”. Iš Klovos operos
šokių, sunku net apsakyti. Tik ta
tiniu liaudišku stiliumi pvz. Blez vienas kitaip vaizdingas. Bet nei į- rų drabužiais sudarė kultūringą, sa “Pilėnai” ariją “Aš papuošiu žirgo
prasme gerai, kad žiūrovai galėjo
galvą”... ir ariją iš Mozarto “Figa
dingėlė... O tai ir yra mūsų liau vaizdžiais, nei splavomis — vienas vą, pažįstamą lietuvišką estetišką
pamatyti skirtumą tarp jo ir mūsų
ro vestuvių.”
dies klasikos, ir iš viso, aukščiausias su kitu nesipykstantys. Visi savi, vaizdą kiekvienos dabartinis išvesti
šokių, mūsiškių naudai.
Jeigu ruoštas ne vien tautinių šo
nis iš senųjų tradicijinių rodė kai
privalumas, sava judesių pasaką at pažįstami. Visų sudėtyje
galėjai mo audėjų puikią grožio nuovoką. kių, bet ir dainų koncertas, kaip
Visai nereikia, nėra nė pagrindo
skleidžiąs tautos savitumą.
skirti kelis tamsiaspalvius, susimąs
varžytis dėl mums svetimo, net ki
žada spausdinio (programos) ant
Muzika
tos tautos vardo, kitatautės kilmės,
Vienas kitas suplastintaš judesys, čiusius, rimtus zanavykiškus. Vie
raštė, tai operų arijos, būdamos
Polkos, kaip dėl tos Pulkos-Polkos
sakykime Kepuririėje, visam vaiz nas kitas pasirodė, nesiduodamas il
Nereikėtų nė sakyti, lyg “šviežie muzikų profesionalų individualūs
iki šiol tebesivaržo lenkai su čekais.
dui pretenzingumo i baletą neteikė. giau įsižiūrėti, aukštaitiškas. Bene na”, kokios instrumentacijos muzi kūriniai, prieštarauja tautos kūry
Mes turime panašios
nuotaikos
Arba vienas kitas, kai kas pastebė daugiausia linskmų dzūkiškų. Ir
kos reikalauja liaudies šokių tauti bos sąvokai.
tryptinius, atsiliepiančius mūsų kal
jo, per šmaikštus judesys sakyki nė vieno nepastebėjau, pripažintų niai sambūriai. Kaip atkasti ir išves
Tokio koncerto programoje ari
boje ir tautosakoje. “Tur alaus, tur
me Gyvatare, lietuvių tautinio cha turtingiausiais, su ilgu kikliku kap- ti iš kaimų liaudies šokiai, kartu su ja iš Pilėnų operos, atskiestos oku
ragaišio...” arba “Tur alučio, tur
rakterio pastebimai nežalojo. Ne siško... Gal pora buvo mišrių abe jais turi būti atkastas kanklių rak paciniu režiminiu rusiškumu, nepa
midučio... nenor svečiam duoti, o
bus, manau, neteisinga, pritaikius jotinų. Tik vienas rūbas, skaudžiai tas ir kiti liaudies muzikos įrankiai geidautina, O Figaro vestuvių ari
sveteliai trypu trapu, trypu trapu,
Galaunės vieną iš mūsų liaudies ištisai raudonas, kalbėjo skirtinga
savo broliams šokiams lydėti. Pozi ja, padainuota tų pačių vestuvių
nenor išvažiuoti...” Šį tryptinį šoka,
kūrybos apibūdinimų, kad lietuvių kalba, tarsi tas svetimasis Mikita, į- tyvistas, ne romantikas, V. Kudir kalba, čia atrodė visiškas nesusipra
vestuvėms ir šiaip suėjimams bai
dailėje “paslėptas mūsų tautos ge sibrovęs į lietuviškas vestuves.
ka, “Varpo” 1894 m. 6 nr. pasako timas. Šis jaunas solistas savo stip
giantis. Greičiausiai, kad
mūsų M. K. Čiurlionio ansamblio šokėjai Alpių kalnų papėdėje, Andelbuche, nijus ir josios žodis
pasauliui”
Karolių nėra. Nors trumpi gin ja: “Iš mažens dar atsimenu, kaip riu, turtingu, gerokai valdomu baltryptiniai, senių
“strapaliojimai”
Vokietijoje, 1945 (metų liepos tmėn.
(“Lietuvos Žinios” 1912. XII.13). tarai, kad šokant nenutrūktų, bū
mūsų kaime šventomis dienomis po
(Nukelta į 5 pusi.)
daug senesni už tas XIX am. pabai
Apskritai toks mūsų liaudies šo
nų
dvaro.
“
koridorius
”
.
O
tai
jau
primena
sce

kių realizavimas reiškia, kad nei
goje atpolkinusias polkas.
Autentiško tautinių šokių
re šių ansamblių mokytojų, nei šoKiek už tas polkas esame gavę iš ną rusų pravoslavų vestuvių...
Pagal J. Lingio stilizavimą ir nu pertuaro požiūriu norėtume many l kėjų lietuviška tautinė dvasia dar
tautų liaudies kūrybos tyrinėto
rodymus,
gėlės turinčios būti tik ti, kad tie keli šoktai programoje neišgaravusi, sąmoningai neužgui
jų kitataučių priekaištų! Mokyto
raudonos
ir
baltos. Nurodyta ir kaip atsirado ne todėl, kad jie būtų au ta.
jas čekas, išvydęs mūsų kažkurio
jos
turi
būti
nešiojamos. Tokiai Sa tentiški lietuvių liaudies kūriniai,
Kaip kiekvienas šokis pagal savo
sambūrio "tautinius” šokius, sa
dutei
geriau
liktų vardas “Gėlių bet gal norint parodyti to pirmojo minti, nuotaiką... yra atskiras veika
ko: “rėžia polkas... kaip Prahoje”
(Darbininkas 1970. IV. 14). Kitas šokis”, nes šokėjų dėmesys ir žvilgs mūsų šokių kėlimo laikotarpio iš las, taip čia ir buvo reikiamais pro
atėjęs pasižiūrėti mūsų tautinių šo nis sukaupiamas i nešiojamas, kils- viso surastus ir išvestus aikštėn šo tarpiais atskiri šokiai ir leidžiami,
kių, nusivylęs sako: “Reikia tačiau čiojamas gėles. Tokia “sadutė” nėra kius. Po amžių apželdinimo “pelė lyg kabinami parodoje reikiamu at
nurodyti, kad Grandinėlėj kartoja mūsų liaudies šokis, nei vestuvi siais ir kerpėm" net istorinių pilių, stumu paveikslai. Šokiai atskirti vie
nenuostabu, kad mes, jūs ir aš, po nas nuo kito trumpais laiko protar
ma “polka” pietų amerikiečių aky nis, nei tikybinis. Kokia ir kaip ji da
bar
tampoma
po okup. Lietuvą ir mažos spinkselės, užliejami akinan piais “pauzomis”, padeda žiūrovui
se rišusi su slaviškų šoktų sąvoka,
yra čios šviesos, (“ar lai ne sapnas”), pastebėti jų atskirų kitoniškumus,
ir mes būtume norėję pamatyti dau po “draugiškas” respublikas,
papasakota
1968.
m.
“
Kultūros
Ba
 negalvojome tikrai pajusti, pažinti,
giau baltams būdingų bruožų”. Gi
•atakaltoe apdranstoM Ikt (20,606
atskirti, kas mūsų liaudies grynai
rų
”
5
nr.
mūsų akyse tos polkos vis dar lie
Jeigu reikėtų skolintis judesių sukurta, kas suklastota, kas sveti
tuviškos ir iš vardo ir iš kilmės!!I
mųjų atnešta. Anot mūsų didžių
PER ANNUM
(J per annum
Ta pačia prasme savo liaudies šo Sadūto-Rūto atkurti mūsų senu ti
jų tautodailininkų, ne visi mokė
kybiniu
šokiu,
ar
nebūtų
tiksliau
kių programose reikta išsiversti be
jome taip prie savęs prieiti, kad pa
OF $5000.00 0R MORE
0N CERTIFICATES
Čigonėlio lygiai taip, kaip be kazo skolintis iš romėnų vestalių arba
justume savo liaudies kūrybos “įvai
0N CERTIFICATES
kėlio, kaip be vokietėlio, jeigu toks iš graikų maldų ciklo? Juk ir mū
0F $1000.00
rų gilų tradicingumą.”
3 Year Maturity
One Year Maturity
būtų, be žydelio... Aišku, kad toks ši, kalbos žodžių yra giminingu su
Jeigu repertuaro pasirinkėjų taip
Čigonėlis, kaip pirmaiu minėta, at šių dviejų kalbų žodžiais. Trau
MARQUETTE PHOTO
siradęs anais laikais iš pamėgdžioji kiant mūsų kalbą, svarbiausia, iš galvota, tai nebūtų jų nusistaty
PER ANNUM
PKR ANNU*'
slavų
kalbų
užnašų,
nors
ir
ro

mas kažkuriuos įsisenėjusius barmo čigonų šokių tiek ir taip, kiek
PER ANNUM
SUPPLY
mantiškai,
buvo
griebtasi
mūsų
kal

barizminius
šokius
ir
toliau
rodyti
lietuvių liaudis, būdama visai skir
IR MĖGĖJAMS
0N CERTIFICATES
»O DAT NOTIOfc:
tingo būdo. gali pamėgdžioti “imi bos lyginimo su šiedviem kalbom. scenose, kaip savos liaudies tokią
0N ALL PASSBOOK
0F $1000.00 0R MORE : PASSBOOK ACCOUNTS
Daug sutaupysite pirkdami čia
tuoti” čigonų šokio judesius. Čia Be kitų lyginimų, buvo paplitęs ir kūrybą, kartais net balaganinę ar
6 Month Matnritv
|
sioo.oo Minimam
įvairių filmų foto aparatus bei
AGGOUNTS
pašoktasis Čigonėlis yra mėgintos toks žodžių junginys: “trys vyrai subalanganintą.
jų
reikmenis.
Pasinaudokite
pa

jungą
traukia
”
—
“
tres
viręs
iunTokius šokius paminės, panagri
čigoniškos stilizacijos, mėgintas patogiu pianu atidedant pasirink
DIVIDENDS OOMPOUNDED DAILY.
PAID UUABTERLY.
nės, kas rašys Lietuvos liaudies šo tus reikmenis ypatingai progai
ntėgdžiojamai čigoniškai su asimet gum trahunt”...
kių
arba
apskirtai
liaudies
kūrybos
riniu vienu kitu judesiu
pašokti.
“Birutės”, operos pirmuose pasta
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad
Koks galėtų būti santykis mūsų tymuose, kiek atsimenu, vaidilučių istoriją.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
autentiškų tautinių drabužių
su judesiai ir buvo iš dalies graikų ir
Autentiški šokiai ir jų pašokimas
čigoniškų judesių “imitacija”?
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
romėnų judesių* pobūdžio. Ta graži
JOHN PAKEL, Sr., Chairman of the Board
MBS. PHIL. PAKEL, Pres
Ką jūs pasakysite, kad Čigonėliui scena su vaidila ir jo daina apie
Iš 20-ties šokių, atmetus Mikitą,
3314 West 63rd Street
jausmu ir rankomis buvo daugiau bundančią ryte Lietuvos žemę su Čigonėlį, tokią Sadutę, šiaip taip
6245 SO VVESTERN AVĖ.
TEL. GR 6-7575
Chieago, Illinois 60629
sia pasiųsta pagyni.
vaidilučių atsakymu “Lado žeme pateisinus Suktinį ta prasme, kad
H O O R «
Mfif 12 P M t. M P M Tu-* '* »*• » Phiir* ane P-rnj,. o ... n
u 1.. 12 o.
Čigonų baletus ir atskirus cha lė, lado”... ne retai būdavo rodoma šokta nekitataučiants, ne tarptau
Telef. PRospect 6-8998
rakteringus šokius šoka, apsirengę gimnazijų salių scenose atitinka tiniame šokiais savo tautos pristaty

r,?

5%

Chieago Savings & Loan Assn.

PO KONCERTO
(Atkelta iš 4 pusi.)
su, lengvai dainavęs teisinga lietu
viška turtinti, užpildydamas salės
nuotolius, buvo atlygintas tirštais
plojimais. O tas keturias dainas pa
dainavo ir nuoširdžiai mielai, kuone
tikrai lietuvišku liaudišku stiliumi.
Nubraukus du paskutiniu dalyku,
pridėjus dar keletą liaudies dainų,
davus programoje atskirą
skyrių,
kad solistas nebūtų tik “pajvairintojas” nereikalingo “paįvairinti” daly
ko, būtų buvusi ta muzikinė dalis
tikra balsinė dainuotinė tos pačios
liaudies kūrybos šokių sesė, arba
šokiai jos brolis.
“Gyvataras” norėdamas ir
su
dvejopos liaudies kūrybos koncertais
kartais ir svetur pavažiuoti, turėtų
šio dainininko nepaleisti. Jis, išau
gęs j tokį mūsų liaudies dainų dai
nuotoją, taptų namie ir plačiam pa
sauliui mūsų dainų skrynelių atidarytoju, pristatytoju, kaip tokių
pristatytojų turi kitataučiai, kaip
nepriklausomoj Lietuvoj yra buvu
si V. Jonuškaitė-Zaunienė. Jos dai
nas ir dabar daug kas atsimena. O
tai nekliudo iškilti nė j operos žy
mius dainininkus. Tai įrodo ir da
bar šio solisto tų dviejų operų ari
jų geras padainavimas.

Publika, ne vien tik jaunoji, bet
ir senoji, triukšmingiausiai, “entu
ziastiškiausiai” ir plojo po pabaiginės Figaro arijos, prašydama ją
pakartoti. Neaišku, ar už tai taip
plojo, kad ta arija svetimo muziko
individualus kūrinys, ar kad padai
nuota svetima kalba, ar kad padai
nuota profesionališkai, ar už visa
kartuli! (O gal ir už visa, kas iš vi
so padainuota...) Bet, ar šiaip
ar
taip, išskirtinius pagyrus nusinešė
toji arija, kaip lyginamas dalykas su
mūsų liaudies dainomis. Vis dėlto
solistas pakartojo ne tą užbaiginę ariją, o “Aš papuošiu žirgo galvą”...
Atmetę iš operos “Pilėnai” režimi
nį rusišką doktrininį riebų padažą,
kurio operos autorius greičiausiai ne
galėjo išvengti, solisto, pakartojusio
ne prašomos Figaro vestuvių ari
jos, o vis dėlto sava kalba istorinio
herojinio epo ariją, buvo taikli, są
moninga ar nesąmoninga, pastaba
plojikams.
Atsigavo širdis

Lyg iš juostos filmo iškirpę tuos
tris šokius, iš daininės pabaigos nukirpę tas dvi arijas, sustūmę juostą
be jų, turime teigti: susišokimo gro
žio, dainų tokio padainavimo visiš
kai pakanka. Iš kiekvieno atskiro
šokio lietuviško paveikslo buvo Įmanoma suvokti jo vidaus prasmę.
Iš visų paveikslų galerijos plasno
jo gyva Lietuvos dvasia. Bene tik
sliausiai gautą įspūdį išsakė viena
moteris, mačiusi ne vieną
mūsų
tautinių šokių sambūrį ir daug ki
tų tautų — “Atsigavo širdis’’...
Bet tai nereiškia, kad ir daugiau
sambūrių, gaivinančių lėtėjančias
lietuviškai plakti širdis, nėra.
Pabaigom, susilenkus pradžioje
minėtam vainikui, visų bendru pra
šymu iškviestos abidvi vadovės, so
listas ir kiti... “Grandies”, Kenoshos
tautinių šokių
sambūrų ir kitų
sveikintojų — ansamblių vadovės
apkrautos gėlėmis. Solistas, jei ne pinavijom, tai papuoštas rože pinavijos ar rūtos prasme.
Šokusiems
pastatyta didžiulė pintinė baltų gė
lių. Vis dėlto ir per gėles pastebė
jai, kad vadovės nebuvo apsirengu
sios tautiniais drabužiais, kaip ma
tome D. Viskantienę jais apsirengus
diriguojančią žydinčiam
Birbynės
tautiniam sambūriui.
Nusileidusi užuolaida
uždengė
šią mažą, mūsų išeivijoje vešliai
žaliuojančią oazėlę. Mes jai iš visos
širdies linkime ir prašome
kuo
dažniausiai sužaliuoti daugelyje sce
nų vis grynesnių lietuvišku tauti
niu stiliumi, kad iš jo išaugtų, kaip
Čiurlionis ir kiti tos pačios pažiū
ros linki, pasididžiuotinas “savotiš
kas lietuviškas stilius”.

Pabaiga be pabaigos
Tėvas Borevičius, S.J. vertino šį
koncertą pagal repertuaro (ir pa
šokimo) autentiškumą, pabrėžda-
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jo įtikinti ir paruošti įvadą dra- ( sumenkinti, neįsileisti į raštų
mai, artėjančiai nelaimei ir žo- j kalbą. Vienu žodžiu — prasidėdžiažudystei, nors jūs kuris ir jo anūkų diskriminacija. Skerdyjuoktumėtės iš to naujo žodžio,1 nės buvo išneštos aikštėn, kai
mano pasakojimo ir mano nai- šių metų “Pasaulio Lietuvio” pirvumo. Dalykas eina aplink md- majame numeryje buvo pranešno svarbiausius ašmenis arti- ta, kad gerai žinomas ir šiaip
miausiame pasaulyje, j igt: dar jau labai malonus mūsų kalbiir ne iš viso pasaulyje, — apie įtinkąs A. Salys p.rnai lietuvių
mano anūkes. Jos ž no tą ž dį, mokytojams aiškino, jog anūką
ir kad jos taip vadinasi, ir kad pagaliau vis tiek re.kia guiti iš
jos man yra anūkės, ir kad dėl mūsų kalbos. “Pasaulio Lietuvis”
to žodžio vartojimo negali būti tada įsidėjo A. Salio pasisakymų
nieko blogo.
i santrumpą, o ištisai tas pasisakyNuotrauka Vytauto Valaičio
Pačion jauniausios šokėjo , pirmojoje Tautinių šokių šventėje 1957 metai*s Chicagoje.
! mas buvo paskelbtas š.m. “DrauAnūkų diskriminacija
go Nr. 73 kultūriniame priede.
.*•
i?Tai jau visiškai aiškus ir dvigu
Bet štai atsirado anūkų ir abas priešanūkinis užsispyrimas!
nūkių priešininkai, kurie nori
Girdi, anūkas yra “ukrąiniemas jo esminę vertybę. Tai jau išga-1 Šokių vaidmuo svarbus. Ne šo- mo krašto molio, nei dėl aukso, nei kos, lygiagrečiai remiamos, brangi- užmušti šį žodį arba išvyti iš
ningas žingsnis į mūsų tautinės kū- kiai bus kaiti, kad mes jų nerado-1 dėl garbės, nei tėl technikos, mums namo ., kaip ir jų autorius tauta — kasdieninės vartosenos, bent jį
(Nukelta į 6 pusi.)
rybos tęstinumą. Dar žingsnį ženg-į me, bet mes kalti, kad neieškojo-' auta perdavė. Mes šiandien išeivi- bus ir kiekviena atskirai stipresnė
darni link pasididžiuotino savito lie- me. Todėl, žvelgiant ateilin, verkiant joj, plačios laisvės šviesos apšviesti,atsilaikyti laužantiems
svetimiems
tuviško stiliaus, norėtume prašyti, reikia susirūpinti ansamblių reper- juo labiau galime ugdyti visas savo vėjams.
kad tėvai Jėzuitai kaip nors išgalė- tuarų papildymu nors keliais

vis

tų bent savo globojamą šokių sam-, naujais autentiškais šokiais. Kad tubūrį aprūpinti tolygia tautinės mu-' retume ką palikti rytojui, atrinktus
zikos instrumentacija...
išleistina knygomis. Kas tai pada-!
Mūsų autentiškų tautinių
šo- rysi? Kas pariš po kaklu skambalą |
kių, be tų pirmųjų 17-kos, yra ir katinui, atnešančiam nutautinidaugiau. Nemaža yra nesurastų, į mąll!
neužrašytų. Yra ir Amerikos teritoPaga lai “Kas veža, tą ir pla
rijoje gyvenančių lietuvių, kurie- ka”, labai prašytina, kad sambū
rios juos dar atsimena . Jie mielai rių vadovai, patys ir pasitaikinę
padainuotų gaidą, parodytų žings Šiaip galinčių būti kuo nors nau
nį, vieną kitą judesį... Pagal tai gal dingais asmenų, surastų per me
būtų įmanoma šokius atkurti. Juk tus po- vieną šokį. Jį smulkiai ap
ta ištisa eilė ir pirmųjų atkūrėjų rašytų, susidarytų nuomonę, o kas
nebuvo kokie specialistai profesiona gali, jį ir atkurtų. Retkarčiais, vie
lai. Betgi patys pirmieji, supratę j tiniais būreliais susirinkę, išnagrinėreikalą ir jo svarbą, kaip tada su-' tų, pasiprašę muzikų, patikrintų
gebėjo, taip ir pradėjo judėti, nors' autentiškumą pagal kilmę, vardą,
“pradžia darbą gaišino.” Vėliau, pa- temą, turinį, rūšį, muziką-gaidą, atraginus Švietimo ministerijai, prirei šiliepimą tautosakoje, kalboje, pa
kus tautinių šokių išvykoms užsie gal pritikimų savo krašto gamtai...
nin, įsisteigus draugijai, šokių prikė ir t. t. Atkuriant nesistengtų atnau
limo ir atkūrimo darbas pradėjo ei jinti, daugiau mažiau, senų šokių
ti patenkinamai. Jeigu būtų neuž- kitų tautų tautinėmis senienomis,
griuvus okupacija, šiandien turėtu nei paįvairinti šio laikmečio prabė
me savo kūrusios ir kuriančios tau gančiais “išradingumais”, nei atski
rų asmenų skoniais. Tautos kūry
tos šimtus autentiškų šokių.
J išeivijos Lietuvių švietimo in bos požiūriu, jos skonis, amžiais su
stitucijų studijuotinų darbų sudė sikristalizavęs, yra didesnis, negu at
išeivių
tį tautiniai šokiai, atrodo, neįei skirų asmenų, dabartinių
na, nors jie ir įvesti, kaip bendro ar net visuomenės dalies.
jo mokymo, dalis, į kai kurias mo
kyklas. Aukščiausioji LB-nės vado
Garsiau ar tyliau, plačiau
ar
vybė
paskelbia
Tautinių šokių
šventes, paskiria joms suorganizuo siauriau ir prie mažos spiri kselės tau
ti asmenį ir paima jų uždirbtą pi ta kūrė. “Mes nežinome nė vieno
amžiaus, kada tautodailė nebūtų
nigą.
tautodailės
Sambūriai išsilaiko patys, remia klestėjusi”, — liudija
mi tėvų, ateinančios į koncertus vi specialistai. Mūsų tauta, niekad ne
suomenės, globojami tėvų komite nustodama kurti, sukūrė gilaus
tradicingumo savitą prasmingą, sko
tų, gal dar kaip kitaip.
Autentiškų atkurtų tautinių šo ningą, taurią, įvairią kultūrą, ne
kių repertuarams pasirinkimas skur šančią šiandienai garbę. Ją tokią,
dus. O tautinių šokių pasirodymų einančią savo keliu, nesivaržančią
namie ir svetur pareikalavimas daž su moderniškais atskirais kūrėjais
nei dėl geniališkumo, nei dėl svetinas. Šokti jaunimo dar netrūksta.

tautos kūrybos šakas. Bent nekirsti.

’paj (jeĮ, p(l koncerto. O ne! Ką

jei kuri iš jų kam ir nepatiktų, ar ,,j sakau! Taine po koncerto, bet
kurios čia puoselėjimas kam atto- ,arp koncertų. Ir prieš koncertus,
dytų
nepateisinąs veiklos’ arba jų j,us jaUg Jje lydės tautos kenepakyląs1 iš vidutiniškumo". Jei- lla jr dabar, kaip lydėjo anais laigu padėtume, gal pakiltų.
kais tautą į prisikėlimą,
1971. IV. 2.
Visos mūsų tautos kūrybos ša-į

MANO ANŪKĖS IR
PRIEŠININKAI
Psichologiškai filosofiškas essay
BRONYS RAILA

Kas nemyli savo vaikų, jei dar dukterų, ištekėjusi, turi irgi dvi
nėra visiškai išsigimėlis? Vaikai dukteris. Ir tai yra mūsų anūkės,
yra rūpestis, bet ir laimė; skaus Nida ir Gina, netoli gyvenan
mas, bet ir džiaugsmas; vargas ir čios, kai tik gali mus aplankan
turtas, svajonės įsikūnijimas ir čios, savaitgaliais ir per atosto
kartais nusivylimas, amžinybės gas dažnai pasiliekanČioš nakvo
troškimas, bet ir jos trapumas. ti — ir jau dabar baisiai besi
Ir, be abejo, vis dėlto daugiau varžančios, katrai ateina eilė pa
laimė, džiaugsmas, turtas, svajo būti pas senutę ir senelį.
Aš turėjau laimės stebėti tų
nės įsikūnijimas, amžinybės troš
kimas, Visa tai išsilieja bendru mergyčių knirksėjimus lopšely
je jau pirmą dieną pro langą li
tirpiniu
meile.
Negaliu tikrai žinoti, kaip bū goninėje, kur naujagimiai būna
na kitiem, bet mano patyrimu, parodomi tėvui ir giminėm. Vė
tėvai (ypač tėvas...) savo vaikus liau ne sykį mačiau su begalinio
myli daugiau “natūraliai”, kaip įtempimo pastangom jų pirmuo
biologinį tęsinį, kažkaip tiesiai, sius žingsnius, galėjęs šiek tiek
apčiuopiamai, realiai, instinkty prisidėti prie jų patobulinimo ir
viai ar gaivališkai. Taip, lyg “sa gimnastikos. Taip pat per atsi
vaime suprantamai”, apie ką nė lankymus nestigo progų Šiek tiek
ra reikalo daug kalbėti kitiem ar dalyvauti filologinėse studijose,
pradedant gyvulių, paukščių ir
ir patiem vaikam.
Reikalai tačiau žymiai pakin žvėrių kalbom, o paskui ir žmo
ta, kai pasaulin, iš tikrųjų tik ta nių kalba — lietuviškai ir ang
vo aplinkumon, ateina vėl nau liškai, abiem iš karto. Jos gimė
ja karta — tavo vaikų vaikai, a- ir auga, kaip pasakytume, “tau
nūkai. Senelių santykiuose su a- tiškai mišrioje šeimoje”. Jos ži
oiūkais, kaip ir visos anūkų eg no ir tiksliai moka išskaičiuoti
zistencijos pergyvenimuose emo tą kraujo mišrumą: girdi, 50 pro
cijos gerokai pakinta!. Suinty- centų lietuviško, o paskui po amėja, sulyriškėja, gal ir sujautrė- titinkamus procentus angliško,
ja. Senelių (kartais dar ne visai prancūziško ir švediško. Savo
nuklišusių, net ir apysmarkių) motinos atkaklių pastangų dėka
gyvenimo saulėleidyje prasideda jos, palyginti, neblogai kalba ir
tikras, iš šalies žiūrint gal net net truputį paskaito bei parašo
juokingas romantikos antplūdis lietuviškai, ypač vyresnioji.
Šiandien jos jau paaugusios,
savo anūkam.
Tai yra vieni .š subtiliausių, lanko mokyklas, bet mūsų san
humaniškiausių, poetiškiausių ir tykiai dar vis neatšalę, o Jyg
laimingiausių pergyvenimų. Šian daugiau gilėja ir įmantrėja. Ša
dien man visai aišku, ko būčiau lia “nekalto kūdikio šypsenų”,
niekad neturėjęs ir kiek daug dabar jau apstu neįtikėtinų gudnustojęs, jeigu būčiau nebespėjęs yb.ų, vaidinimų, juokų krėtimo |
patirti šių pergyvenimų. Juk nie ir humoro, kaprizų, dramų su Į
kada, pavyzdžiui, būčiau neturė graudžiom ašarom ir šiaip viso
jęs progos įsitikinti nuostabiu tei kių šunybių. Bet i nieką nekeis
singumu posakio, kad pasaulyje čiau malonumo, kai pagal jau
nėra nieko tyresnio ir saldesn o, nusistovėjusį ritualą rytą turiu
kaip nekalto kūdikio šypsena. parašyti pažadėtą laišką su pie
Deja, šiame proziškame essay šiniais (kai katra pas mus nak
negalėčiau tokių sudėtingų daly voja ir dar tebemiega, o aš, anks
kų trumpai išdėstyti, reikėtų a- ti atsikėlęs, išvykstu darban . O
pie tai rašyti eilėraščiais.
tie atsisveikinimai vakarais, prieš
nueinant miegoti — tokie nesi
Tarp moterų
baigiami, su pasakom ir pasipa
Grįždamas tikrovėn, turiu vi sakojimais, tokie ilgi, tokie su ty
sai proziškai pateikti keletą in čia išgalvojamais uždelsimais, ap
formacijų apie mano šeimos tre sikabinimais ir meilės prisipaži
čiąją generaciją ir staiga atsira nimais “milijoną kartų”, trilijo
dusius jai didelius pavojus. Aš ną ir net zilijoną! ne, nesu pa
patekau ir dabar jau nebeturiu jutęs didesnės ir lyriškesnės lai
vilties išeiti iš moterų pasaulio. mės — stačiai per didelės, ne
Kai kurie draugai mane dėl to užpelnytos, ir todėl laikinos, ne
užjausdavo, bet iš tikrųjų ta ver abejotinai ir gal jau greit pragija nėra pati blogiausia. Mote dingsiančios.
Lig šiol niekad viešai nepasa
riškas švelnumas, lydįs tave nuo
lopšio ligi karsto, turi šiek tiek kojau ir nebūčiau pasakojęs šių
ir gerų pusių. Pirmiausia mama, visai asmeniškų, intymių, tačiau
paskui
panos, paskui žmona, pas tikrų, ne literatūriškai išgalvotų
Na, ir atspėkite dabar; ar aš esu anūkas, ar aš esu) vaikaitis?
Nuotr. V. Maželio kui dvi dukterys... Viena iš tų pergyvenimų. Bet reikėjol Reikė-

KELIONES Į LIETUVĄ
IR IŠ LIETUVOS

Walter Rask - Rasčiausko vadovaujamas kelionių biuras prane
ša, kad dar yra vietų ketuAose ekskursijose į Lietuvą. Pirmosios
dvi grupės — gegužės mėn. 27 ir birželio mėn. 16 d. — deja, jau už
pildytos. Norintieji prisijungti prie ekskursijų ir dar šią vasarą ap
lankyti gimines Lietuvoje gali registruotis į sekančias grupes: liepos
mėn. 6 d. (dar yra kelios laisvos vietos), liepos mėn. 19 d.i, liepos
mėn. 26 d. ir rugpjūčio mėn. 9 dieną.
Visos ekskursijos bus Lietuvoje net 11 dienų — Vilniuje, Drus
kininkuose ir ekskursijos po vieną dieną į Kauną ir į Trakus.
Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo organizuoti keliones į Lie
tuvą ir jau nuvežė virš 20 grupių..
American Travel Service Bureau per ilgą eilę metų organizuoja
Šias keliones — yra patikima ir patyrusi įstaiga, jų grupės sujungia
keliaujančius Amerikos ir Kanados lietuvius. Jei nesate dar Ameri
kos piliečiai — mes Jums patarsime ir paaiškinsime apie kelionei
reikalingus dokumentus ir padėsime juos parūpinti.
Patyrę palydovai lydi kiekvieną mūsų grupę ir rūpinasi Visais
keliaujančių reikalais. Mūsų grupės pakeliui atgal dar sustoja Ro
moje, taigi ta pačia' proga ne tik aplankysite gim'.nes Lietuvoje, bet
ir turėsite galimybių apžiūrėti gražiausią Europos miestą.
Nedelskite registruotis — laisvų Vietų skaičius kas dieną ma
žėja, o dalyvių skaičius yra ribotas. Visos išvykimo datos garan
tuotos — kainos nustatytos ir yra pigesnės, negu bet kur kitur už
21-os dienos kelionę.
Visais kelionės reikalais ar iškvietimui giminių
i iš Lietuvos kreipkitės į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Telefonas 238-9787
įstaigos darbo vaandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai., vakaro-, kitomis dienomis ir šeštadierZais nuo 9 vai. ryto
iki 5 vai. po pietų.

Muziejaus

retenybė

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKŲ PRISIMINIMAI!
. . . . Dar turime paiiliivlnuii bni|Uuneių pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Rnsnnavtėlus, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez.
A. Smetona Ir kitos. Kainoraštis parelkuluvtis.
P. ZABLOCKIS, 23:13 Ontiuio St„ Vanoouver, B. O„ CANADA

R I

G H

T O N

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

SAVINGS

LOANS

INSURED
Servlng the Lititua-nian Community
67 yaurs wlth personai attention.

4071 Archer Avė. (West of California Avė.)
Chicago, Illinois 60632
Tei. LA 3-8248

1971 PLYMOUTH-CRICKET £1915.00
MŪSŲ SPECIALYBE PLYMOUTH - CHRYSLER
STATION WAGON
“Važiuokite

su

savo

vasarnamiu’’

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VAL1ANT — G T X
ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER

4030 Archer Avenue

Tol. — VI 7-1515

Nr. 96 (17) — psl. 6

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1917 m. balandžio mėn. 24 d.

MANO ANŪKĖS IR PRIEŠININKAI
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• AIDAI, 1971 m. kovo mėn.
Tačiau, pasisakant prieš pat
Nr. 3. Mėnesinis kultūros žurna riotizmo ptktr.audojimą, gina
las. Redaguoja dr. Juozas Gir mas ir iškeliamas neiškreiptas
nius, 27 Julie te ?t., Boston, patriotizmas;
Mase. 02122. Leidžia lietuviai
“Niekada patriotizmo negali
pranciškonai.
Administracijos bū i per da”g. Kaip jokiai mei
adresas: 680 Bushwick Avė., lei nėra ribos, taip jos nėra ir
Brocklyn, N. Y. 11221. Metinė savosios tautos meilei. Juo kas
prenumerata — 10 dol.
daugiau meile gyvena, juo skaid
Naujo žurna’o numerio pir resnis jo gyvenimas. Tačiau nie
masis straipsnis šį kartą skir kada meilė neveda į ekstremiz
tas labiau politiniam sektoriui. mą — vienokį ar kitokį kitų
Tai
tiesiog
Bronis J. Kasias čia rašo apie diekrimmavimą.
Lietuvą tarptautinių santykių priešinga jos esmei. Ir vadina
sūkuriuose. Straipsnyje randa mas^ patriotinis ekstremizmas
me tris akcentus; pripažinimo yra ne per didelis patriotizmas,
ir nepripažinimo problemą, sta o tik greičiau 'iesioglnė patrio
tus quo rūpestį ir žvilgį į ateitį. tizmo priešybė.”
Panagrinėjęs ir eile pavyzdžių
Išnagrinėjęs užgriebtųjų 'emu
santykį su šiandienine situaci pailiustravęs patriotinio ekstre
ja. autorius daro tokias išva mizmo ža'ą mūsų bendruome
nei, redaktorius užsimena ir
das:
“Šių visų sąlygų ir perspekty apie gydymosi priemones, epi
vų akivaizdoje laisvės perspek demijai įsisiūbavus. O jos visos,
tyvos nėm dar aiškiai matomos. atrodo, labai paprastos, aiškios,
Mūsų veikimas ir pastangos tu ne pagiež’nės, o krikščioniškos
rės būti tolimo planavimo ir ir blaiviai “gaspadoriškos”:
įvairių galimybių tyrinėjimo ir
“Nors patriotinio ekstremiz
išnaudojimo politika. Šiam tiks mo žala yra ir aiški, būtų nelui ypatingai bus svarbu, kad lem'a savo ruožtu leistis į to
mūsų tradiciniai veiksniai, ku kį pat "krištolinių patriotų”
rie ilgai liks aukščiau apibrėžto medžiojimą, kaip patriotiniai
tipo vyriausybe, taptų tvirto ekstremistai vykdo “nešvarių
mis, pastoviomis tautinėmis in- jų” medžiojimą. Tai reikštų tik
s itucijcmis. šio pastovumo už jais pasekti, imantis tų pačių
tikrinimas bus labai svarbus kovos priemonių. Ekstremisti
mūsų visų palikimas, nes lietu nio patriotizmo grėsmė yra rea
vių tautai okupacijoj būtinai i li. Todėl yra pagrindo dėl jos
re'kės turėti užsienyje efekty rūpintis. Bet ne pačių žmonių
vią paramą ir atstovavimą.
teisimas gali čia ką padėti. Visų
Mūsij tarpusavio santykiuose pirma stovime prieš kantrų
turėsime vis labiau ir labiau pa- j švietimo uždavinį — ramų ir
si ikėti Lietuvos ir emigracijos pagarbų kalbėjimąsi, o ne išdi
lietuvio idealizmu, jo tautine są dų smerkimą ar neatsakingą
žine ir išmintimi. Juk šios lietu provokavimą. Jei nejučiomis iš
vio savybės Lietuvą išvedė iš patrioto virstama eks’remistu,
XVIII a. tamsos į XIX a. aušrą tai daugiausia gal dėl to, kad
ir į XX a. šviesą.’’
j neįsijauėiama į kitus. Ta pati
šeši naujų “Aidų” puslapiai grėsmė (tik iš priešingos pusės)
Skirti praėjusių metų pabaigoje kyla ir tiems, kurie tampa pa
Australijoj mirusiam rašytojui triotinio ekstremizmo aukomis.
Pulgiui Andriušiui; apie Pulgį ir Norint ne tęsti beprasmišką er
jo kūrybą rašo Albertas Zub- zelynę, o iš tikro siekti tautinio
ras, duodama taipgi pora gaba solidarumo, reikia įsijausti ir į
lų iš paskutiniųjų Pulgio And- tuos, kurie pasiduoda patrioti
riušio feljetonų. Pranas Skar niam ekstremizmui. Tai žmonės,
džius kalba apie, jo paties žo kurie neabejojamai linki lietu
džiais tariant, vidurkinę kalbi vybei tik gero, bet per nesusi
ninko dr. P. Joniko 65 metų su pratimą dėl to nori ir patys ge
kaktį. Poezijos duodama Kazio resniais už 'kitus jaustis, šiaip
Bradūno naujų eilėraščių pus ar taip, visus nesusipratimus
lapis ir Lietuvoje rašančios po reikia sklaidyti, o ne puoselėti
etės Juditos Vaičiūnaitės (g. vienokiu ar kitokiu miiitantiz1931 ) eilėraščių pluoštas. Jos mu”
Tolimesnėje naujų “Aidų”
kūrybą čia pat aptaria Pranas
apžvalginėje dalyje rašytoja
Visvydas.
Apie sovietinę reklamą rašo Alė Rūta jautriu žodžiu prisi
Feliksas Palubinskas. Spausdi mena savo kaimynę daktarę
nama šviežia ir stipriai suręsta Mariją Gimbutienę jos 50 metų
Kazio Almeno novelė “žvaigž amžiaus proga, o apie šios mū
sų žymios archeologės ir etnodės”.
Apžvalginiuos žurnalo pusla logės mokslinius darbus rašo
piuos vedamuoju šį kartą eina Alaušius. Kituos žurnalo pusla
paties redaktoriaus Juozo Gir piuos sužinome apie Mardvos
niaus raštas “Patriotinio eks sovietiniuos lageriuos kalina
tremizmo reikalu”. Kone aliar mus .lietuvius partizanus, apie
muojančiai atkreipiamas čia dė dailininkės Zitos Sodeikienės
mesys į pastaruoju metu beplin- kūrybą (jos darbų nuotrauko
tančią mūsų išeiviškoje bend mis šį kartą puošiasi “Aidų”
ruomenėje naujos ligos epidemi puslapiai) apie rašytojo šveica
ją, kuriai čia ir priskirtinas ro, vokiškai rašančio, Friedri“patriotinio ekstremizmo” var cho Duerrematto dramaturgiją
das. Tai vis įsismaginimas pri- ir apie prancūzų literatūros
vačiuos pokalbiuos, susirinki premijas. Duodama taipgi aky
muos, o ypač spaudoje pulti lai surinkta mėnesinė kultūrinių
žmones, nuvertinti jų visuome įvykių kronika. Naujų knygų
ninę, kultūrinę ar mokslinę veik skyriuje recenzuojama Kazio
lą bei kūrybą, įtarinėti vienus Bradūno poezijos rinkinys “Do
ir kitus kone išdavikiškumu. nelaičio kapas’’, Liudo Dovydė
Dar blogiau, kad tokios piktos, no pirmojo balševikmečio atsi
blaivios kritikos priešininkės minimų dvitomis “Mes valdyapkalbos ir šmeižtai sėjami pat sim pasaulį” ir S. Rūkienėa ant
riotizmo vardu. Todėl šis pavo roji atsiminimų knyga, liečian
jingas mūsų bendruomenei aug ti Sibiro tremtį ir pavergtą Lie
lys “Aidų” čia ir vadinamas tuvą, “Grįžimas į laisvę”. Aptar
“patriotinio ekstremizmo” var ta ir Gražinos Krivickienės Gustaitytė# pansigtM tautos*du.

vo milžiniški, bet stilistikos talen knygose, beveik prieš keturis šim
tai nebuvo Rygiškių Jono pats di tus metų, kai lietuviai, gudai ir
tiška gudybė”(i). Na, aptarimas
džiausias turtas. Pakaitalai nebu J daugumas ukrainų sudarė vieną
labai savotiškas: kodėl ne “gu
vo nei pakankami, nei labai gęri. [valstybę. Tokių senų ir gilių tra
diška uk’ainybė”? Ir lieka neaiš Jie nepatenkino vartotojų. Anūkai
dicijų žodį sunku išguiti iš mūsų
ku, ar anūkas yra ukrainų, ar
yra juk labai svarbūs ir nusipelno kalbos — ir kažin ar verta. Ir A.
gudų kilmės. Šiaip ar taip, nuro
savo atskiro pavadinimo, o ne tik Salys visai protingai sutinka, kad
doma jį esant slaviškos kilmės
išvestinio iš vaikų, sūnų ir dukte- | “iš šnekamosios kalbos anūkų, tur
ir mum netinkamą.
1 rų. Be to, derėtų jausti, kad vai būt, nebeišveisime”, bet rašoma
Kaip daugelis, aš taip pat. esu
kaitis, sūnaitis, dukraitė nepakan jai kalbai jis vis tiek siūlo įveisti
už lietuvių kalbos grynumą, šva
kamai atspindi atskirą anūko idė j ar užveisti tik “vaikaičius su sū
rumą ir “tautiškumą” visur, kur
ją ir labiau įsijungia į mažybinių naičiais ir dukraitėmis”,
tik tuo gal.m pasitenkinti ir kur - maloninių žodžių grupę, šalia j Abejočiau, ar kas gero iš to
vienam ar kntam klausimui pui dukrelės, dukrytės, sūnelio, sūnai išeis. Tur būt, veltui... Tai nereiš
kiausiai išaiškinti, anot Balio tėlio ir t. t. Čia reikia tik vieno kia, kad siūlyčiau lietuvių kalboje
Sruogos posakio, užtenka Pum gero, aiškaus ir skirtingo žodžio, puoselėti svetimybes ir barbariz
pėnų piemenų žodyno, gramati o ne įvesdinti tris nelabai vykusius mus, kurių tiek daug buvo prikos ir būdingųjų kalbinės dvasios ir nereikalingus žodžius.
’ veista praeityje ir tebeveisiama be
duomenų. Bet kai mūsų kalboje
būtino reikalo šiandien. Bet guiti
jau yra ne vienas šimtas pasi Anūko nemainyčiau į paplūdimį, iš rašomosios kalbos šimtmečiais
skolintų žodžių iš kaimyninių
vartotą gerą, skambų žodį, kuriam
bet kągi...
kalbų ir bent geras tūkstantis iš
neturima ir nerandama žymiai
senosios civilizacijos (graikų ir
Anūkas yra senas, labai senas tinkamesnio pakaitalo, aš nema
lotynų) kalbų ir šiaip madinges žodis lietuvių rašomojoje kalboje, tyčiau prasmės, ir mano anūkės
niu šiolaikinės tarptautinės ben pavartotas dar šešioliktojo amžiaus man to niekuomet nedovanotų.
druomenės vartojamų žodžių, tai pabaigoje, pirmosiose lietuviškose Nebus dėkingi ir A. Salio anūkai,
nepasitenkinimas dėl anūko man
yra visiškai nesuprantamas ir
gal mažiausiai pagrįstas. Trum
pai kalbant, norėčiau šį žodį
g’nti ir siūlyčiau jį toliau var
toti, glamonėti ir net taip be gė
dos ir nerimo mylėti, kaip daž
nas mylim savo anūkus.
Kadangi lietuvių kalba iš gy
vųjų indoeuropiečių kalbų yra
“seniausia,” tai galėtume prileis
ti, kad ne mes iš kitų, o gal gu
dai ar Ukrainai iš lietuvių kal
bos pasiskolino tą žodį. Žodžiai,
liečiantieji šeimą, paprastai bū
na labai seni (motina, tėvas, sū
nus, duktė, taigi ir anūkas) Bet
jeigu sutiktume, kad aisčiai nuo
savo žodžio anūkui kažkodėl ne
turėjo ir būtinai privalėjo pasis
kolinti iš tų, kuriuos anais am
žiais valdė, tai ar čia įvyko dide
lė blogybė, nusikaltimas, lietuvių
kalbos suteršimas? Man rodos,
ne. Kaip minėjau, mes nemažai
visokių žodžių skolinamės iš kai
mynų, kaip ir anieji iš mūsų.
Klausimas tik būtų, ar skolinys
yra visiškai geras ir pateisina
mas, ar trūskta savo žodžio, ar
turimasis savas nelabai tinka
mas, nemėgiamas, o skolinys ge
resnis ir paplitęs. Iškėlus čia
tuos klausimus dėl anūko, pa
aiškėja blaivi tikrovė. Atmetę anūką, pristingame kitokio, visiš
kai savo žodžio ar labai tinkamo
skirtingo žodžio šiai svarbiai šei
myninei grupei nusakyti, Laimei,
randam kiek pėdsakų vienoje ne
gausioje tarmėje. Ten anūkas va
dinamas sūnaičiu, anūkė — duk
raite. Todėl J. Jablonskis dar
prieš Pirmąjį pasaulinį karą pa
siūlė naujadarą vaikų vaikus ap
lamai vadinti — vaikaičiais. Anūkų pakaitalai buvo primygti
nai teikiami rašomajai kalbai ir
įvesti net į teisinę kalbą. Tačiau
gyvenime vis tiek menkai teprigijo, šnekamojoje kalboje pasili
ko ir iš rašomosios kalbos taip
pat neišguiti.
Man rodos, yra rimtesnių prie
žasčių, kodėl tos pastangos nedavė
tinkamų vaisių, ir Jablonskio pa
siūlytas naujadaras bei kiti vėlesni
papildiniai neprigijo. J. Jablons
kio įnašai lietuvių modeminei
kalbai sutvarkyti ir išgryninti bu

jei tik jie mylės lietuviškai kalbė
ti (kuo aš tikiu, nors ir nesu pra
keiktai tikras).
Stebėkit to sakinio tarp skliaus
telių keistą logiką. Ji kiek panaši
į A. Salio rezignacinę formulę:
anūko žodžio iš savo šnekamosios
kalbos nebeišveisim, bet nevartokim jo rašomoje kalboje. Taisyk
lė prieštaringa, kelias netvirtas,
net gal nemoralus (filologiškai).
Kas nuo amžių yra buvę rašomo
joje kalboje, paplitę ir įsisenėję
šnekamojoje, to juk neužginsi ir
neišvengsi ir bendrinėje. Abi tos
“kalbos” yra organiškai susijusios,
viena kitą veikia ir viena nuo ki
tos priklauso. Įmantresnis rašyto
jas ar žurnalistas sąmoningai sie
kia abi “kalbas” jungti, savo vei
kaluose bei šiaip rašto darbeliuose
perteikti, nesustingti ant medinių
ar dirbtinių taisyklių, bet atidžiai
klausytis ir dabarties polinkių.
Suprantu, kad anūkai dar ir
šiandien nepatinka žemaičiui Sa
liui, kurio tarmėje jie nebuvę ži
nomi. Man, kaip rytų aukštaičiui,
pvz. visiškai nebuvo žinomas nau
jadaras paplūdimys — žemaitiška
tarmybė surasti pakaitalą prancū

ziškam pliažui. Lietuviškas žodis
čia buvo labai reikalingas, bet pa
kaitalas, bent mano ausiai, gana
nevykęs — ilgas, neskambus, lie
žuvį laužantis. Tačiau vedant de
rybas dėsniu do, ut dės — aš su
tinku pasiaukoti ir net rašomojoje
kalboje vartoti paplūdimį (kol ko
nors geresnio nebus įveista) su
sąlyga, jeigu A. Salys sutiks paga
liau sustabdyti beviltišką kovą
prieš anūkus ir anūkes, kuriuos
vartojo mūsų proseneliai gyveni
me ir raštuose — ir, tur būt, dar
vartos proanūkai.

Žmogaus genų kontrolė
Eksperimentinės biologijos su
važiavime Cbicagcje Maryland
universiteto profesoriai — dr.
Aposhian, dr. Qasba, dr. Waddell ir dr. Osterman pranešė,
kad jiems pavyko atrasti viru
są, kuris pelėse sukelia vėžį ir
kuris gali įlįsti į pelės celes, ten
paimti kai kurias medžiagas ir
paskiau gali įeiti į žmogaus ce
les, perkeldamas, pakeisdamas
genetines medžiagas. Tuo būdu
atsiskleidžia, kad ir netiesioginė,
galimybė pakeisti žmogaus ge-

Announcing Additional Office Hours

OPEN
4 NITES
A VVEEK

• P. Gaučys, DR. VIKTORAS
JASAITIS. Atspaudas iš L. K.
M. Akademijos “Metraščio” V
tomo, 553—558 psl. Roma 1970.
Išleido Lietuvių katalikų mokslo
draugija
“ ■

Our new hours are:
MONDAY
)
SS > 9 A.M.TO 8 P.M.’
FRIDAY

)

SATURDAY —9A.M.TONOON
VVEDNESDAY—NO BUSINESS TRANSACTED

In a few months, additional free parking space
will be provided adjoining our building to the
east. We have acquired the properties and vvill
start demolition vvhen existing leases expire.

These changes are all being made because
we vvant to give you the best Service vve
possibly can.

kos rinkinys “Vilnius lietuvių
liaudies dainose.”

• VILTIS, Vol. 30, No. 1,
May 1971. A Folklore Magazi
ne. Tarptautinio pobūdžio folk
loro žurnalas, leidžiamas ir re
daguojamas V. F. Beliajaus, P.
O. Box 1226, Denver, Colorado'
80201. Metinė prenumerata 5
dol. Kiekviename numeryje bū
na medžiagos, liečiančios ir lie
tuvių tautinius šokius, dainas,
tautodailę, tautinius drabužius,
papročius ir kt.

Our business hours are being increased for
your added convenience. After April 12thz
we will be open to 8 P.M. four evenings
a vveek, as vvell as to noon on Saturday.

STANDARD
FEDERAL

SAVINCS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
ASSETS OVER $150,000,000.00

•

RESERVES OVER $13,500,000.00

«<i
rflf

Nr. 96 (17) — psl. 7

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1917 m. balandžio mėn. 24 d.

1 Pokalbis su dr. Gediminu jaunimo kongresai nesibaigtų ir
I tada, kai mūsų jau nebebus. '
Baigiu poeto Vytauto Mačer) nio “Visijų” posmu:

Baluku.
(Atkelta iš 2 pusi.)
ki. Artėjant prie šio pokalbio pa
baigos tikiu įspėsiąs mūsų patriI otinės visuomenės troškimus: kad
|smūsų dainų ir tautinių šokių fes
tivalis ir toliau vyktų, kad pa
saulio lietuvių suvažiavimai bei

Per žemę mes praeinam
tik vieną syk, tai būkime

tvirti!
Kieno gyvenimas bus panašus
į sodrią dainą,
Tas nesutirps mirty.
VI. Rmjs.

į ŠIĄ VASARĄ APLANKYKITE
GIMINES LIETUVOJE

Mūsų literatūros epo žanre
lig šiol mažai liestą karaliaus
Mindaugo laikų Lietuvą plačiau
siai ir, tur būt, kūrybingiausiai
pastaruosiuos savo romanuos
nekleidė Kanadoje, Toronto pa
šonėje, gyvenąs rašytojas Juo
zas Kralikauskas (g. 1910 m.).
Šiandien jau galime kalbėti apie
J. Kralikausko užsimotos temos
ištisą trilogiją — tris romanus,
tarp savęs surištus laiku, veikė
jais ir įvykių priežastimis.

likauskas tragiškąja Vaišvilko
portreto drobe pasirenka pačią
žmogaus dvasią. Iš tikrųjų, ro
manas “Vaišvilkas” ir yra as
meniškoji, giliai išgyventa ir čia
rašytojo įtikinamai atkurta pa
čios Vaišvilko dvasios tragedi
ja, kai ją tiesiog draskyte dras
ko visa eilė sunkiai išrišamų,
bet sprendimus daryti verčian Paul Cezannc
čių klausimų: kaip jam gyventi,
kai pareigos ir troškimai širdį
maigo tarp karaliaus ir vienuo-

Pirmasis jų buvo, kaip žino
me, Draugo konkursą laimėjęs
ir 1962 metais išleistas “Titnaugnis”, šiame romane spal-'
vingai piešiamas Mindaugo įsi
galėjimas Lietuvoje su labai jau
čiamai puslapiuos atkurtu ano
laikmečio politiniu, buitiniu, net
kalbiniu kontekstu. Antrasis to
paties užmojo romanas buvo
“Mindaugo nužudymas”, taipgi
laimėjęs Draugo romanų kon
kursą, išleistas 1964 m. Knygoje
•Vaizduojama Mindaugo galybės
metai Lietuvoje, kurie baigiasi
dramatiška politinių jėgų įtam
pa ir Mindaugo žuvimu.

! Jei manote šią vasarą aplam-1 daugelį metų ruošia ekskursijas,
' kyti savo gimines Lietuvoje,i tikslu aplankyti šeimas Lietuvo
jums bus įdomu žinoti, kad Gor- j je. Lietuviai labai gerai atsilie
don Travel Service, Prudential I pia apie jų pirmos klasės patar
Plazia, Chicagoje, ruošia tris. navimą bei prieinamas kainas.
’ grup’nes ekskursijas, išvykstan
Kelionių maršru’o ir kainų
čias šiomis da omis; liepos 6 smulkias informacijas gausite,
d., liepos 29 d. ir rugpiūčio 17 d. tik paskambinę Mr. WiU'ain
Į programą įeina viso vienuo Bradt, 644 - 3003, ir pasakę
lika dienų Lietuvoje — astuo jam datą, kada norite ekskursi
nios dienos Vilniuje ir trys die joje dalyvauti; arba atvykę į
nos Druskininkuose. Viešint Vil Gordon Travel biurą Prudential
niuje, viena pilnos dienos eks Plaza (į “areade”), Chicagoje.
Peizažas su Sainte - Victoire kalnu kursija bus į Kauną ir Trakus. Atdara pirmad. iki penktad
Gordon kelionių biuras jau
sk.
Paveikslas yra Baltimorės Meno muziejuje, Cone kolekcijoje.

neaprėpiamos įtakos į visą vėles
nę moderniojo meno raidą. Jis,
galima būtų sakyti, buvo pra
dininkas ir tėvas viso to, kas
meno raidoje vystėsi toliau jau
20-tame amžiuje. Dabar vyks
tanti Chicagos Meno institute jo
kūfinių paroda surengta pami
nėti 50 metų sukaktį garsiosios
Phillips meno kolekcijos, šiai pa
rodai į Chicagą yra atvežti žino
mieji Paul Cezanne’o paveikslai
iš visos eilės žymiųjų Amerikos
ir Europos muziejų: iš Baltimo
rės ir Philadelphijos muziejų,
iš New Yorko Metropolitan mu
ziejaus, iš Bostono muziejaus iš
garsiojo Paryžiaus Louvre’o ir
kt. Čikagiečiams tai yra reta ir
nepra leistina proga pamatyti
tiek žymiausių Cezanne’o darbų
čia pat, vienoje vietoje.
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ASSOCIATION

B. B. PIETK1EYY1CZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PT.F.NTV OF FREE PARKING SPACE

Mokama* už Vienu Mo
tu Certifleatu mp'kaltas
Minlmum *6,000.00

Naujas aukAtas divi
dendas mokama* už
Investavimo nuskalla*.

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

PIRMAD. Ir KETVIRTAI)........... S v. r. Iki 9 v. ».
ANTRAD. Ir PENKTAD............. » v. r. Iki R v. v,
8ESTAD 9 v r Iki II » R — TroJ<lad uždaryta

FUNERAL HOME

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS

IR

SŪNUS —

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7Ist St.
Telef. GRovehlll 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero
Tūwnhall 3-2108-09
AIKŠTE

AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LAGKAWIGZ) IR SONOS

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters)
vandens nubėgimui.

TVOROS: įvairiausio aluminijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.
STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų
ir kainų.

2424 W. 69tb STREET

Tel. REpublic

BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
TeL YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F, RUDMIN

Apkalame aluminijum medines
namo dalis.

1440 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL

Tet. YArds 7-1138-U3S

VASAITIS — BUTKUS
TeL OLyrapic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
049 East 162nd Street, South Holland

BUTKUS

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

Tel LAfayette 3-3572

8307 S. LITUANICA AVĖ.

3319 S. LITUANICA AVĖ.

10821 South Micrigan Avenue, Chicago
TEL — OO 4-2228

Telef. — PRospect 8-2781
„

Tel. VIrginia 7-6672

Naujausi žieminiai balto emalio
ir "stainless Steel" langai.

KOSTAS
-----------

2314 W. 2Srd PLACE

PETRAS

Nerūdija ir nereikia dažyti.

Literatūros draugų organiza
cija Chicagoje, Bismancko vieš
buty, turėjo 40-tą metinį ban
ketą, kurio metu buvo įteiktos
500 dol. premijos James Sherburne už romaną “Hace Miller”
ir profesoriui Samueliui Schoenbaum už knygą “Shakespeare’s
Lives”, kur jis analizuoja viso
kias biografijas, romanus, fan
tazijas, freudiškus svarstymus
apie Šekspyrą.

Radio - astronomijos specia
listai pastebėjo tolimosiose erd
vėse du kūnu, kurie vienas nuo

Trys Moderniškos Koplyčia*
4330 South Catifornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605*07 South Herųiitage Avenue
Telefonas - YAids I / *

i
l

Amerikiečių premijos

Mįslė astronomams

OOVYOAS p. GAIDAS — GERALOAS F. OfllMIO
u d o 1 u v į v Direktorių

MAŽEIKA sEVANS

Šiomis dienomis Lietuviškos
knygos klubas Chicagoje susi
tarė su autoriumi Juozu Krahkausku išleisti ir paskutinį šitos)
jo temos tik ką užbaigtą roma-l
ną, pavadintą “Vaišvilkas”. Ro
mane keliamų problemų rėmai
• Baigiami redaguoti Fausto
Juozas Kralikauskas
yra penkeri metai po Mindaugo )
Kiršos raštai. Stasys Santvaras
> mirties. Jo vyriausias sūnus —į
baigia spaudai paruošti poeto
vienuolis Vaišvilkas, keršyda lio, tarp žudiko ir šventojo? Ži Fausto Kiršos pomirtinius raš
mas už tėvo nužudymą, tampa noma, tai sena ir giliai tragiška tus. Visą redagavimo bei per
Lietuvos valdovu, po kurio laiko literatūros tema. Bet ji mums, rašymo darbą tikisi atlikti gegu
Kralikausko
romano j žės mėnesį. Fausto Kiršos raštų
pats atsisako sosto, grįžta vie- ( Juozo
“
Vaišvilkas
”
atveju,
drauge
su1 išleidimu tūpinasi Lietuvių rašy
nuolynan, bet neišvengia anks
literatūrine
verte'čia
bus
ypač
tojų draugija. Spausdinimo iš
tesnio tėvo likimo.
sukrečianti ir patraukianti dar< laidas apmokėti tikimasi iš ve
Visi čia suminėti J. Krali ir dėl to, kad bus sava, atkasta i
lionio kuklaus palikimo.
kausko trys romanai, nors ir su mūsų tautos istorijos ūkanose,
rišti istorinių įvykių jungties, kuriose gyventi ir mirti tegalėjo
• Danutės Brazytės - Bindokiekiekvienas turi vis dėlto gana tik krūtinėje netelpančios dva
lės naujas romanas “Viena pa
savitą sukirpimą, savitus akcen sios žmonės.
saulyje” jau atspausdintas ir
tus, savitą įvykių įtampos lau
baigiamas įrišti. Leidžia Lietu
ką. Jei "Titnago ugnyje” įvykių
viškos knygos klubas. Romanas
užuomazga ir atomazga skleidė • Paul Cezanne’o (prancūzas,
turės netoli pustrečio šimto pus
1839
1906)
impozantiškos
ap

si kaip tamsūs brūkšniai daugiau
epochos buitinėse spalvose, jei imties paroda šiuo metu vyksta lapių. Leidiniui viršelį piešė Pau
“Mindaugo nužudyme” sprogo Chicagos Meno institute. Tęsis lius Jurkus.
dviejų politinių jėgų sukaupta iki gegužės mėn. 16 d. Paul Ce• Dailininkas Antanas Petrikoneapykanta, tai trečiajame ro zanne yra 19 amž. prancūzų ta
nis
š. m. gegužės mėn. 1 d. Chi
mane — "Vaišvilke” Juozas Kra- pybos milžinas, turėjęs tiesiog
cagoje (3215 63rd St,, telef.
436-2112) atidaro meno krautu
vę - galeriją, kurioje galima įsi
gyti amerikiečių, europiečių ir
lietuvių dailininkų darbų, juos
įrėminti ar restauruoti. Galeri
joje galima ruošti ir individualias
meno parodas. Ši krautuvė - ga
lerija yra vienintelė tokio pobū
džio lietuviškoje Chicagoje.
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kito tolyn: lekia 10 kar' ų didės- j ROMANTIZMO ŠVENTIEJI
niu greičiu ,negu šviesa. Fizikos
IR NUSIDĖJĖLIAI
dėsniai s£ko, kad šitoks greitis
Iš spaudos išėjo poezijos rin
yra negalimas ir dėl to įtaria kinys, pavadintas “Saints and
ma, kad gal čia tyrinėtojai bus Sinners in Old Romance: Poems
suklydę, tačiau minėtą atradimą of Feudal France and England”.
yra padarę trys mokslininkų Rinkinį dedagavo Charles Maxgrupės ir negalima to lengvai well Lancaster. Išleido Russel &
atmesti. Daromi tolimesni ste Russell leidykla. Kaina 10 dol.
bėjimai.
I 50 et.
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šeštadienis, 1917 m. balandžio mėn. 24 d.

Bostonšetė
menininkė
Bostone savo meno darbais
^arsėianti menininkė Ina Nenorf’enė atvyksta Chicagon,
kur balandžio 24—25 d. Jauni
mo centre yra ruošiama jos ku
lnių paroda.
Skautininke Ina Ne'Ortien* Šimėnaitė gimnaziją baigė Vo
REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CH1CAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—5988 kietijoje. Amerikoje studijavo
ir baigė Tafts universite o Bos
ton School of Oucuipat’onal
Therapy ir yra registruota terapistė. Mokykloje, susipažinusi
su įvairiomis pritaikomojo meno
šakomis, ypač susidomėk) emale. Jau daugiau kaip dešimt me
Skaitytojos mintys, perskaičius nau ją Karolės Pažėraitės knygą
tų tobulinasi šioje srityje.
Lietuvių dailininkų parodoje Kultūros židiny Neu Y orke.
Nuotr. V. Maželio
Keramiką ir mozaiką studija
Karoli- Požeraitė, ANAPILIO PAPfiGAILUTĖ VALIULIENE
tojos pavardę, labai pasigendi ir vo Bostono Muziejaus meno
DfiJE. Romanas. Išleido Lietuviškos
tos mokytojos ryšio su mergai mokykloje pas David Hollman,
knygos klubas 1971 m. Chicagoje. Ap
tės, gimnazistės gyvenimu. Kiek o emaies pas Doris Hali ir Kai
ventojų, kurie daugiausia laikosi
lankas Giedrės Vaitienės. Knyga 286
daug gimnazijoje mokytojų! Ar man Kubinyt. Yra dalyvavusi
senoviškų papročių, tuo
tarpu
psl. Kaina $5.00, gaunama ir “Drau nazija, prisipildžiusi mokslo sie gi nei vienas iš jų nepaliko ne eilėje parodų, jų tarpe — Hess
miestai modemėja ir taikosi prie
ge".
kiančių kaimo jaunuolių. Sumi išdildomų prisiminimų? Pami Gallery Pine Manor Jr. kolegi
Europos gyvenimo.
*
nėtos pavardės šioje vietoje lyg nėti vien mokytojos pavardę, be joje, Worcester Craft Oenter,
Paskaitai pasibaigus, buvo kele
Skaitytojas džiaugiasi kiekvie ir suteikia gimnazijos laiptams jokio įvaizdžio lyg ir būtų neat De Cordova muziejuje, Lincoln,
tas klausimų, į kuriuos prelegen
na lietuviška knyga. Džiaugiasi, ryšį sų tais žmonėmis, kurie per leistina gimnazistės gyvenime Mass., ir kt. Priklauso Ameri
tė išsamiai atsakė.
tikėdamas atrasti išgyventų vaiz juos išėjo į gyvenimą. Paskuti nuodėmė. Ar nesuvirpa daugelio can Craftsman’8 Council, MasPirmininkė nuoširdžiai padė
dų, palyginimų, stiprių ar silp niųjų metų gimnazistai išėjo į dabar rankos, paimant lietuviš sachusetts
Association
of
kojo M. Rudienei už tokią aktua
nų žmogaus būdo bruožų atvaiz kariuomenę. Jų tarpe ir Jonės iš ką knygą į rankas. Tai daugiau Craftsman.
lią paskaitą ir apdovanojo LMK
davimų, visu tuo norėdamas pri-1 svajotasis Jurgis Tauras. Jurgis sia ir yra literatūros, kalbos mo
Visi yra kviečiami atsilankyFederacijos išleista knyga “The
pildyti savąjį vidaus pasaulį. To, išgyvena tautos atgimimą visa kytojų nuopelnas. Kalbą išmo 'i į parodos atidarymą, įvyks Lietuvių Moterų klubų federaci- ( Turkijos
valdžia Bražinskus Bge------ -------------------v, Lithuanian Woman”. M. Rudieilgesingo džiaugsmo vedama, j būtybe. Jis važinėja po Lietuvą kome iš tėvų šeimose, bet meilę tantį šiandien, balandžio 24 d., jos Chicagos klubo susirinkimas rai užlaiko. Turkijai sunku atsi-'nės paskaita buvo didelis susidoskaičiau taipgi Karolės Pažėrai- j su paskaitomis, organizuoja ir literatūrai jau gimnazijos suole 7 vai. 30 min. vakare Jaunimo įvyko balandžio mėn. 4 d. Jau laikyti prieš Rusijos kėslus. Bet mejimas, nes gausiai susirinko ne
tės “Anapilio papėdėje.”
gyvena atgimstančios tautos re mokytojai įkvėpė. Sunku įsivaiz centre, 106 kmb. Sekmadienį nimo centre. Jį pravedė klubo pir turkai žino komunistų metodus, tik narių ir viešnių, bet buvo ir
alybe. Zinai, kad yra jaunų už-’ duoti gimnazijos laikotarpį be paroda tęsiasi nuo 9 vai. ryto mininkė Marija Krauchunienė. siekiančius sufabrikuoti kaltini- keletas svečių, jų tarpe ir daili
Jaunuolės meilė gamtai
sidegėlių, kurių gyslose teka karš vieno ar kito mokytojo įtakos.
iki 7 vai. vakaro.
Svarbiausia dalis buvo Marijos nimus. Turkai, nors ir spaudžia ninkas A. Varnas su žmona Ma
Aplankyti mintimis nepažįsta
tas prosenelių kraujas. Kodėl tik
Parodą ruošia
Rudienės paskaitą.
mi, palankiai nusistatę Bražinskų rija.
mas vietoves, pasigėrėti žmonė
Kodėl Jonė taip nemėgo uni
viena Jonė gyvena klaidžiodama
Aušros Vartų tunto
atžvilgiu. Jei nebūtų įvykę nužuM. Krauchunienė perskaitė LPirmininkė
pristatė
M.
Rudie

mis, kurie toje aplinkoje sukūrė
susimaičiusių sapnų dienoraščio formos? Rašytoja čia charakte
Kunigaikšt. Gražinos nę kaip žymią visuomenininkę, dymo, Bražinskai jau būtų lais MKF centro v. pirmininkės Lesgyvenimą, yra retas malonumas.
ištraukomis, lyg nebūtų gyva ringai iškelia svajotojos bruožą.
vyr. skaučių būrelis taurią lietuvę, dėkodama, kad su vi ir, gal būt, Amerikoje. Siun- j kaitienės bendralaiškį, kur apraKnygos pagrindinė veikėja Jonė,
savo tautos dalis Visas jos nuo Svajotojas priklauso vėjams, lais
tiko pasidalinti žiniomis apie vi čiamos telegramos daug pade- soma centro ir visų klubų veikla,
nuolat klaidžiodama po Daina
pelnas tėvynei — solo partija ati- vei ir nepažabotiems sprendi
siems lietuviams taip svarbų rei- da, tik jos visos turėtų būti korė-1 surišta su įvairiais įvykiais, jau
vos apylinkes, atskleidžia šio
dainuota scenbjs kitų choristų mams. Uniforma yra žmogaus
kalą — tėvo ir sūnaus Brazins- guojąmos gerai mokančių anglų dinančiais ne t.k mus, lietuvius,
kampelio gamtos grožį. Jei nie
tarpe. Meilė žmogų brandina. įrėminimo simbolis. Savo apda
kų likimą Turkijoje. Daug kas kalb4 ir suprantančių reikalą. Į-į bet ir visą pasaulį.
kad nebuvai Dainavoje, tai, ro
Taip norisi pamatyti, kad ir Jo ru žmogus tada pasisako priklau
jau
buvo aprašyta spaudoje, bet vykus Turkijos valdžios pasikeidos, ir nematei pačios gražiau
Žurnalas “Moteris” švenčia 50
nę subrandins vien sumas, pra sąs vienai ar kitai žmonių gru
ponai
Rudžiai pirmieji šiuo rei-j timui, ir Bražinskų bylos eiga gali
sios Lietuvos. Čia Dusios ežeras,
m. sukaktį, tai, pirmininkės pa
bėgančios draugystės, kad ji pa pei. Visa tai jau tampriai rišasi
kalu lankėsi Turkijoje, tai buvo kiek pasikeisti, bet neatrodo, kad
bangas sūpuodamas, dainuoja,
siūlymu, nutarta ta proga nu
jus stipriau tekančią gyvenimo su pareiga ir atsakomybe. Tai
labai įdomu išgirsti patirtus įspū jų reikalas pakryptų į blogąją pu siųsti sveikinimą ir įteikti žurna
čia kiekvienas vakaro saulėlydis
jau
žymiai
sunkiau,
negu
svajoti
upę, kaip tą pavasario ižą, kada
sę.
džius, perduotus gyvu žodžiu.
keičiasi. Šioje ežero pakrantėje ir
jis pajudina ir pakrantėje užsili Marijampolės miesto sode su
Toliau prelegentė papasakojo lui piniginę auką.
pradedi
pažinti šešiolikmetės
Prelegentė savo vaizdžioje kal
knyga rankoje.
kusius ledus.
apie Turkų religinį gyvenimą, jų
Po susirinkimo darbščių val
mergaitės į grožį linkusią sielą
boje smulkiai papasakojo visas
papročius, moterų pažangą. Dide dybos narių ir talkininkių buvo
ir veržimąsi į mokslą. Tai tas jau
aplinkybes apie Bražinskų lėktu
, Pareiga šeimai
Mokytojų suminėjimas ir
lis skirtumas yra tarp kaimo ir paruoštos vaišės, kurių metu pa
nystės tarpsnis, kai pasaulis atro
vo nukreipimą į Turkiją, siekiant
uniformos nemėgimas
miesto. Kaime ir mažuose mieste sidalinta įspūdžiais tarpusavy, su
Lemtingieji
gyvenimo
mo

do mažas, dangus ranka pasie
laisvės. Turkijos teismas nustatė,
liuose gyvena apie 70 proc. gy- viešniomis ir su svečiais.
mentai,
atrodo,
visuomet
įvyksta
Dažni pavardžių paminėjimai,
kiamas, ir žemės nejauti po ko
kad jų bėgimo motyvai
politi
nelauktai.
Jonė
taip
nori
mo

E. S.
atrodo, yra .visiškai be reikalo.
jomis.
niai, bet kadangi įvykdyta žmog
kytis,
no's
jos
mokslo
pažymiai
Perskaičius
vienos
ar
kitos
mokyžudystė — nusikaltimas,' tai turi
Išskirtinis Jonės ryšys su sene
nepasižymi gerumu. Aišku, tai
būti ir bausmė, nors ta bausmė
liais. Senelių lūpose atgyja visa
meilės svajonių įtaka neleidžia
Ina Nenortienė
būtų ir simbolinė.
šeimos praeities istorija. Su viso
Vyro šonkaulio organizacija
rimčiau susiimti prie knygų.
mis detalėmis, užkeikimais ir
Kiekvienas
Jurgio
žvilgsnis,
išti

Havajuose a sirado moterų
praeities nuodėmėmis. Džiaugs
si jo sakiniai ar žodžiai pripildo
grupė, kuriai nusibodo vadina
mingai gimnazistė keliauja p'amergaitės dvasinį gyvenimą. Tas
mas moterų išlaisvinimo sąjū
leisti švenčių atostogas senelių
žodis “kažkas”, pasidaro tikrai
dis. Ir taip Liza Shupe sukūrė
draugėje. Iš tolo jai šviečia se
lemtingas.
Ypatinga
nuojauta
ir
vadinamą. Vyro šonkaulio orga
nelio sodyba su eglėmis ir šilkavidinis sielų jautrumas riša šių
nizaciją. Liza sako, kad jos ne
medžiais. O maisto gardumėlis
jaunų žmonių dienas... ir išsis
ieško jokio išlaisvinimo, jos vy
iššaukia
nuoširdžią
padėką:
kyrimą. Jonė
turi nutraukti
AL. LINKANDERIENĖ
rų nelaiko jokiais priešais ar
“Nesuprantu,
močiute, kodėl
mokslą i- padėti motinai išlai
prispaudė jais. Jos esančios lai
niekur nevalgiau tokios skanios
kyti du jaunesniuosius brolius.
mingos, kad moteris yra iš šon
kiaušinienės. Jei kiaušinienė, tai
Retai
man
tenka
“
Eglutę
”
nu

Čia
išryškėja
tikra
mergaitės
sviediniu.
Tik,
žinoma,
ne
apie
kaulio,
arčiausio prie širdies, ir
kiaušinienė. O čia dar randi ant
meilė motinai, šeimos glaudu tverti ir perskaityti, na, sakykim, meškeriojimą. Ir kas čįa per spor
kad jų gyvenimas be vyrų būtų
dugno skanią kruopų tyrę” (psl.
mas. Sunku jai atsisakyti to sva ir ne perskaityti, o tik peržiūrėti. tas, jei reikia valandų valandas
betikslis.
126)...” ir tokios drėgnos duonos
jingo
gimnazistiško gyvenimo. Tai “Eglutė” mokykloj, tai iš jos ramiai sėdėti. Perskaitęs atsidūs
niekur man neteko valgyti” Iš
Liza Shupe didžiausiame HoAno meto ūkiška lietuvio galvo ruošiamos pamokos, tai jie vieno, ta, na, gal gi kartą du draugai
siilgusi senelė yra jaunuolės pa
nolulu
prekybos centre pasista
Solistė Janina Norr.eikaitė - Anmosena lyg ir byloja —mergaitei ar trečio vaiko rankose. Pagaliau, kaip nors pamėtys 'kamuolį.
guoda. Su dideliu atsidėjimu se
tė
būdelę
ir praeivių prašė bal
nienė,
kurios
vokalinis
rečitalis
mokslas nėra taip svarbu, kaip kam čia labai svarbu, ką aš apie Rita, 13 m., sąžiningiausiai per įvyks gegužės 23 d. Chicagoje, Jau
nelė išklauso dukraitės pirmuo
suoti
“
taip
”, jeigu jos džiaugia
vyrui. Vyras šeimos išlaikytojas, “Eglutę” galvoju. Nei aš ją skai skaito nuo viršelio iki viršelio. nimo centre.
sius plunksnos bandymus.
si
esą
'
čios
moteriškėmis. Per
vyras ir atgimstančios tautos kū tau, nei man ji ir rašyta. Tad Ir jai čia daug kas patinka.
Karolė Pažėraitė
porą
valandų
prie jos sąjūdžio
Lietuviškos šeimos gyvenimo
Dariaus ir Dovilės nuotykiai
rėjas. O tautai reikia šviesių va paklauskim pačių vaikų.
prisirašė
82
moterys.
vaizdai yra susiję su senelio ka
žavi visus- tris. O kas bus toliau? tukų ir ištiktukų, kaip triokšt,
dovų. “Broliai žiūrėjo į sesę dė
Kristinos nuomonė
Ponia Shupe yra keiurių vai
tučių, bandelių kepimu. Retai
Ką padarys tas aukštas, šviesiais keberiokšt, pabarkšt ir begalė ki
kingomis akimis” (psl. 210).
kų.
motina. Jos vyrą yra Hava
kas knygose dabar apie tai už
Kristina, 8 m., “Eglutę” skaito plaukais vyras, apsirengęs jūri tų, labai sumalonybintos daikta
Taip pradeda pareigos gyvenimą
jų
universiteto
inžinerijos mo
simena, tai užmarštin nuriedėję
su malonumu. Tik
eilėraščius ninko uniforma? O ar išsigelbės vardžių formos
svajotoja.
(milžinukėlis,
kyklos
dekanas.
įpročiai, jau atitolę nuo mūsų
praleidžia, nebent seselė mokyto vaikai, suguldyti tamsiam kam našlaitužėlis ir pan.), pusdalyUžverti knygos lapus, lyg ma ja liepia išmokti mintinai ar į
dabarties gyvenimo, pal.kti tau
bary ir suraišioti?
viai, sangrąžiniai veiksmažodžiai
loniai perskaitytą senos draugės sąsiuvinį nurašyti. Labai mėgsta
tosaką rinkėjams.
Pirktoji žmones tyla
bei jų sudėtingos ir retai vartoja
Kai\ir mama paskaito... '
dienoraštį, norėdama tikėti, kad Pupučio nutikimus ir Dovilės bei
mos formos ir L t. ir L L pratur
KspcIs PsžėpsHė
Mokinė — Rygiškių Jono
nors vieną kartą gyvenime še Dariaus nuotykius laive. Kai ka
Raymondas Saunders, Angli
Pagaliau, perskaičiau ir
aš tina vaiko žodyną, tačiau labai
gimnazijoje
šėliai būna gyvi.
da reikia ir galvosūkį išspręsti. “Eglutę” kovo ir balandžio mėn. apsunkina skaitymą ir sumažina joje, turi tokią žmoną tarškalą,
Blyksteli anuometinio dvaro
Tačiau, Kristinos manymu, ge Taigi, net du numeriu. Laikraš susidomėjimą. Šito “Eglutės” raši kad per 10 metų jam nusibodo
gyvenimas. Jonė čia tik viešnia.
Grožio ir žavumo pamokos riausias rašinėlis kovo mėn. “Eg tėlis yra mielas skaityti, gražus nėliams ir eilėraštukams prikišti ir kiaušy is. Jis jai pažadėjo
Dažna viešnia, nes skaityklos
lutėje” buvo “Jau ruduo ateina” pažiūrėti. Apsakymėliai yra trum negalima. Gal tik reikėtų paska mokėti po 5 pensus (12 et.) už
kalinėms
knygos ją viliote vyLoja. Lyg se
jos pačios rašytas. Na, ir dar pi, lengvai skaitomi. Žodžiai pa tinti vaikus daugiau patiems ra kiekvienas 10 minučių, kurias
noje atvirutėje didikai dar ban
pora apie rudenį ir žiemą, ku prasti, kasdieniški, šių dienų ir šyti. Atpasakojimai,
rašinėliai, ji įstengs ištylėti. Ir ji ištylėjo
do išgyventi praeitį sekmadieni
Illinois moterų kalėjime yra riuos rašė jos draugai.
visiškai suprantami vaikams. Sa klasės ar namų darbai galėtų bū keturias valandas. Vyrui tai
niais pokyliais. Su visais nusilen
’veetos moterims grožio ir ža
kiniai nesudėtingi, kas irgi pa ti spausdinami. “Autorių” ir jų kainavo vieną sterlingų svarą
Ką mėgsta Andrius su Rita
vumo
pamokos.
Rūpinamasi
ne
kimais ir titulais. Nors panelės
lengvina skaitymą.
draugų tokie “kūriniai”
labai ir 20 pensų, bet jis sako, kad
jau ir tvartuose triūstis įgudo, o
tik jų išvaizdai duoti daugiau
Andrius, 11 m., “Eglutę” per
mielai skaitomi ir laukiami. O buvo verta tiek užmokėti.
kunigaikščiai ūkius tvarkyti iš
patrauklumo, bet ir jų kalbai skaito — galgi šj kartą bus kas Koks džiaugsmas, matant savo patiems rašytojams kiek džiaugs
kūrinį ir pavardę
moko.
mo, išvydus savo kūrinį ir pavar
K. Pažėraitės knygos viršelis, pieš daugiau švankumo. Tnstruktorė nors apie sportą, krepšinį, ledo
Atgimsta Rygiškių Jono gim- tas Giedrės Vaitienės.
yra buvusi modelė Jo Green. , rutulį, ar kokį kitą žaidimą su
Tiesa, didelis vartojimas jaus- dę, atspausdintą laikraštyje.

ŠEŠĖLIUOSE GYVYBES BEIEŠKANT

Marijos Rudienės paskaita
Bražinsku reikalu ir mintys
apie Turkijos motery pažangu

“EGLUTĖS" PUSLAPIUOSE

ANAPILIO
PAPĖJĖJE

