
Siame numery
PAREIGINGI KELIAUTOJAI.
IO KONCERTO — APIE TAUTINIUS ŠOKIUS 
IR ŠOKĖJUS APLAMAI.
SENIO MĖSA BUVO KIETA, BET SKANIAI 
PAGAMINTA.
RAŠYTINE IR MUZIKINE “TRAVIATOS” 
ISTORIJA.
JOHONNES BOBROWSKIO EILĖRAŠČIAI.
VIKARAS JAKUBENAS AITE MYKOLU 
SAULIŲ.
KAIP BALYS SRUOGA GRAŽINTAS 
TĖVYNĖN.
BARBARIŠKAS ŽYGIS PRIEŠ KRYŽIUS 
LIETUVOJE.
M. MOTERAIČIO KONCERTAS BOSTONE. 
ŽVELGIANT LIETUVIŲ KOLBOS ŽODYNAN. 
KULTŪRINE KRONIKA.
NAUJI LEIDINIAI.
AKADEMINES PROŠVAISTES.

PO KONCERTO
Apie tautinius tokius ir šokėjus aplamai

J. VAIČIŪNIENE

‘‘Ateitis negali būti be 
praeities”. (...) “nes labai 
dažnai mūsų praeitis bus 
vierfintelis kelio rodyto
jas”. (P. Galaunė, “Krašto 
balsas” 1923. I. 25. "Lietu
vis” 1926. IX 20. apie tau
tos kūrybą).

PAREIGINGI
Nepriklausomybės laikais mūsų 

menininkai, norėdami kuo dau
giau pasisemti europietiškos kul
tūros, veržėsi į Vakarus. Dažnas 
iš gabesniųjų gaudavo valdžios 
stipendiją. Tuo būdu gimė eilė 
vertingų kūrinių, pasipuošusių 
europietiškais motyvais. Iš tokių 
nejučiom atsiskleidžia nuostabūs 
A. Vaičiulaičio “Italijos vaizdai” 
ir K. Skleriaus peizažai.

Ir šiandien Lietuvos meninin
kus - kūrėjus vakariečių kultūra 
traukte traukia, tačiau jų sparnai 
pakirpti. Jie negali, kaip XIX a. 
jaunutis P. B. Shelley, susikirtęs 
su savo krašto papročiais ir ieško
damas sveikatos, laisvai išvykti į 
saulėtą Italiją ir ten kurį laiką pa
gyventi. Negali, kaip kiekvienas 
modernus anglas ar amerikietis, 
be didelių procedūrų sėsti į kelei
vinį lėktuvą ir nuskristi Paryžiun. 
To nepadarys nei jaunasis Saulius 
Šaltenis, neo Janina Degutytė, nei 
veteranas Antanas Miškinis. Jiems 
laisvai keliauti1 draudžiama.

O ką daryti, kad viliojantis lėk
tuvo bilietas atsidurtų saujoj? Vi
sų pirma reikia nenusižengti vy
riausybei: charakteristika, mat, 
turi būti švarut-švarutėlė. Paskui 
reikia praeiti biurokratinį prašy
mų, formų, patvirtinimų, ant
spaudų pragarą. Bet ir to neuž
tenka. Dažnai visos pastangos su
dūžta į maskvinių dinozaurų ar
chaišką “niet”. Pasirodo, ten dar 
vis tvyro nuo caro laikų paveldė
tas nepasitikėjimas į laisvę besi
veržiančiu žmogumi.

Jei priešbolševikinėje eroje į 
Vakarus daugiausia keliaudavo 
jauni ir gajūs žmonės, šiandien iš 
Lietuvos, neminint grupinių išvy
kų, pakyla tik užsigrūdinę komu
nizmo šulai. Jų galvosena pakan
kamai kieta ir negali lengvai pa
sikeisti nuo kelių neregėtų įspū
džiu at nuo laisvojo Zefyro dvelk
smo. Jie yra atrinkti, partijos pa-

KELIAUTOJAI
laiminti ir tuo pačiu įpareigoti 
stebėti pasaulį ir komunistiškai 
samprotauti apie kitų kraštų este
tinį bei etninį būvį.

Prieš septynetą metų girdėjome 
apie žymaus žurnalisto, parla
mentaro Justo Paleckio vandravo- 
nes po pasaulį. Kas vartė jo liuk
susinę knygelę “Meksikoje”, žino, 
kokiam tikslui buvo skirta jo ke
lionė — būtent, kad kiekviename 
puslapyje būtų išvanotas ameri
kiečių “imperializmas”.

Tas pats ir su Juozu Baltušiu, 
lietuviško žodžio meistru. Paviešė
jęs Amerikoje, jis išleido kelionių 
knygą “Tėvų ir brolių takais”, 
gausiai iliustruotą Amerikoje su
pirktomis spalvotomis atvirutėmis. 
Jį partija įpareigojo sodriai išplūs
ti “reakcinius lietuvių emigran
tus”. Tačiau, būdamas botago spe
cialistu ir norėdamas keleriopai 
atsidėkoti už nemokamą kelionla- 
pį, Baltušis nepagailėjo magaryčių 
ir visai Amerikai — žliugtelėjo 
kelis pamazgų kibirus: “reakcio
nierių neribotas siautėjimas, dar
bo žmonių aukščiausia diskrimi
nacija, viso gyvenimo ir visų žmo
gaus interesų pajungimas kapita
lui”.

Būtų negražu nepaminėti paties 
svarbiausio šių dienų Lietuvos 
odisėjo Eduardo Mieželaičio. Ga
vęs lenininę premiją už “Žmogų”, 
Mieželaitis taip ir nenori skirtis 
nuo kilniojo humanisto vaidmens. 
Tokia rolė ne tik jam, bet ir Mask
vai pravarti. Todėl jis ir gali 
skraidyti, kur tik širdis trokšta. Jis 
rašo eilėraščius apie egzotiškus 
karštus, apie Renesansą, didįjį me
ną, poetų laisvę, kiekviena proga 
moralizuodamas apie žmogišku
mą. Tenka pastebėti, kad savo po
etikoj žodžių miklumu jis yra pa
siekęs akrobatinių plonybių. Rašo 
su visais fasonais. Tačiau sampro
tavimuose (dažniausiai su kito 
žmogaus knyga prieš akis) tiek su- 

(Nukelta į 2 psl.)

Tautinių šokių ir dainų koncertas

Tokia antraštė programos kon
certo Hamiltono Gyvataro, vado
vaujamo G. Breichmanienės, ir Chi
cagos Junimo centro tautinių šokių 
sambūrio, vadovaujamo L. Braždie- 
nės. Koncertas įvyko Kazimieriečių 
seserų vienuolyno salėje 1971. III. 
13. Visiems žinomos šių dviejų va
dovių pavardės ir jiedviejų vado
vaujami tautinių šokių sambūriai, 
laikąsi, kaip daug ir kitų, tautinių 
drabužių, šokių autentiškumo, 
kiek įmanoma siekią sukurti savi
tą lietuvišką stilių. Vienas ir kitas 
yra surengę koncertų vietoje, daly
vavę tarptautinėse liaudies šokių 
šventėse ir šiaip išvykose, vertai 
garsinę tautą.

Kai dalyviai pabaigoje sustojo gy
vu žydinčiu vainiku aplinkui sceną, 
teisingai tėvas Borevičius, S. J. pa
brėžė: jeigu kas abejojo mūsų jau

nimo lietuvišku idealizmu, dabar 
įsitikinkite, kiek daug mūsų jauni
mo yra ne tik gyvo, bet ir pilančio 
lietuviškumą į savą visuomenę, pa
sakojančio svetimai visuomenei apie 
savo tautos praeities kūrybinį geni
jų.

Ir šį kartą didelė salė kupina lie
tuvių visuomenės. Kaip retai kada, 
daug juanimo. Vieni jaunesnieji, rei
kia manyti, suėjo pasižiūrėti, pasi
matyti, įsidėmėti skelbimais ir 
straipsniais žadėtų parodyti auten
tiškų šokių, senieji juos prisiminti, 
sulyginti su vaikystėje matytais ar 
pačių šoktais. O visi kartu žino, 
kad tik auteritiška tikroji lietuvių 
liaudies kūryba, nors ir apipavida
linta bendru tautiškumu, yra tei
singai einantis laikrodis ir veidro
dis, rodąs tikrąjį tautos veidą, yra 
kalba, pasakojanti tikrosios kūrybos 
istoriją. '

Gavusi programą, įsitikinau, kad 
jos išvaizda lietuviška, atitinkanti 
pasakytą turinį antraštė. Viršelyje 
programos pakraščiu įausta tautinė 
juosta. Viduryje — abiejų sambū
rių dalyvių foto nuotraukos. Pro
grama, dalyvių pavardės, vardai, — 
Jaunimo centro 34, Gyvataro 26 as
menų, — ir viskas surašyta lietu
viškai. Tai retas, gal laikotarpinis, 
reiškinys, nes dažniausiai net gry
nai savybės renginių programą gau
ni pusinę ar daugiau kitaraštę. 
Dvelktelia lietuviškas gaivus vėje
lis. Čia tikrai iš publikos neįšoks Į 
sceną “trubadūras” padainuoti sveti
ma kalba dainų, pasiskambinda
mas gitara, programai “paįvairinti”, 
kaip tokių ekstra numerių kartais 
pasitaiko kai kurių tautinių šokių 
programose...

Prie scenos, šiapus užuolaidos, tik 
gyvenamo krašto vėliava. Koktu: 
nes ir kitataučių salėse, kai vyksta 
lietuvių ypač didesnieji parengimai,

esame pratę matyti ir savo tautinę 
vėliavą. Bet tai ne koncerto rengė
jų kaltė. Rengėjai, greičiausiai, ma
nė, kad jau kur kur, bet Lietuvos 
karalaičio šv. Kazimiero vardo lietu
vaičių vienuolyne tikrai bus ir tau
tinė vėliava. O pamatę, kad nėra, 
gal būt, nesuspėjo iš ko nors pasi
skolinti. Tebūna įspėjimas visiems, 
kad į šią salę reikia atsinešti įsta
tyti savo vėliavą.

Užtai, pakilus užuolaidai pagau
na darnus su idėja scenos vieningu
mas, sukurtas koncerto rengėjų. Ga
linės sienos viduriu nuo viršaus iki 
apačios ištiestas namų darbo, atro
dąs natūralaus lino, kelioliknyčių 
raštų audimas, lyg parodąs mūsų 
liaudies kūrybos nueitą kelią. Jo ša
limis —»tokio pat ilgio ir pločio gel
tonomis, raudonomis tulpėmis ža
liais lapais po* puveikslą, lyg lietu
vaitės darželio gėlių lysės. Tos trys 
mūsų vėliavos spalvos, kvepiančios 
tulpėmis, buvo kartu ir atsakymas 
į tai, kad okup. Lietuvoje sudėti 
kartu net gėles taip pasplaviui yra 
baustinas nusikaltimas...

Programoje įrašyta 20 šokių

I-je dalyje visiems bendrai šokti 
įvadinis šokis Suktinis. Gyvataro- 
Gyvataras, Sukčius, Oželis, Lenciū
gėlis, Blezdingėlė, Malūnas. Jaunimo | 
centro studentų — Rugučiai, Jon- Kastytį”.

pertraukoje.. Nuotrauka Vytauto Maželio

Lietuvių tautiniai šokiai Pasaulinėje parodoje, New Yorke, 1964 metais, rugpiūčio mėn. 23 d. Nuotr. Vyj. Maželio

kelis, Šustas, Vėdaras.
II-ros dalies pradžioje — solistas 

dainininkas Jonas Vaškevičius, a- 
komponiatorius A. Govedaš. Dainos 
programoje neįrašytos.

Gyvataro šokiai — Čigonėlis, Se
nių polka, Sadutė. Jaunimo centro 
studentų — Lieptelis, Kepurinė, Mi
kita, Kubilas,. Malūnėlis. Pabaigoje 
— abiejų Kalvelis. Programoje įra
šytas Oželis nebuvo pašoktas, jo vie
toje bene Verbickaitė nemeluojamai 
padeklamavo Marionio “Jūratę ir

Jaunimo centro studentų progra
mos vedėja —Daiva Matulionytė. 
Akordeonistas — Edmundas Šilkai- 
tis. Globėjai — tėvai Jėzuitai. Padė
jėjai — šokėjų tėvai.

Gyvataro programos vadovė — Li
na Verbickaitė. Akordeonistai — Ka
zys Lėksnys, Gintaras Prunskis.

Dekoracijos — Mildos Gutauskai- 
tės, Rūtos Butvilaitės, Lidjos Galvy- 
dytės, Edmundo Šilkaičio.

Programos vadovių pranešėjų sa
va tautinė kalba neatrodė išmokti- 
nė, bet prigimtinė. Jiedvi apibūdino 
šokius, pasakė jų atradėjų — at
kūrėjų pavardes, kur ir kada buvo 
jie išvesti į aikštes, į išvykas užsie
nin, koks buvo pasisekimas, kurie 
parodytieji šokiai laimėję pirmąsias 
vietas ar šiaip geriausiai įvertinti. 
Pvz. Blezdingėlė, Kepurinė ir pana
šūs lėtcsnieji.

Būdinga tai, kad čia šoktieji šo
kiai yra pirmojo prikėlimo laikotar
pio. O jų suradėjai, parodytojai, 
choreografai yra moterys mokytojos.

Kas svarbiausia

sambū- 
pirmoje

Tautinių liaudies šokių 
riams, ne profesionalams, 
vietoje ir svarbu, kas šoktina, kokiu 
stiliumi, kokia dvasia, svarbu šoka
mo dalyko repertuaro autentišku
mas. Antroje vietoje pašokimo tech
nikos lygis. Bendrą pažiūrą j šoka
mus tautinius šokių sambūrių šo
kius randame ir kitataučių specialis
tų tokią: “Pirmas ir pagrindinis rei
kalavimas yra autentiškumas”. Apie 
pašokimą: “Susišokimo pilnai pa
kanka.” (“Dirva” 1970. VII. 15 - 
22). Ir visada, jei girdėta priekaiš
tų, tai tik už svetimų šokių pasisa
vinimą, pašokimo nutautinimą, ir 
niekad — dėl per žemo paties pa
šokinto. Tiesa, kad mūsų bent di
desnieji sambūriai pakankamai ir ge
rai šoka. Tiesa ir tai, kad ne visi, ne 
visada šoka savo liaudies kūrybos 
autentiškus šokius.

Šio koncerto programoje įrašyti ir 
pašokti šokiai, bendrais stambiais 
bruožais apibūdinant pagal istorines 
aplinkybes, yra autentiški ta prasme 
kad jie sukurti autentiškoje Lietuvos 
teritorijoje gyvenusių piliečių, arba 
(šokiai) atvykę iš kitur čia buvę 
priimti; kad jie sukurti Lietuvos 
liaudies; kad rasti Lietuvos kaimuos- 

se, arba rasti užrašyti archyvuose; 
kad choreografuoti vienų iš pirmų
jų nepriklausomos Lietuvos laikais 
žinomų asmenų; kad čia pašokti to
kie, kokie buvo atrasti arba choreo
grafuoti žinomų autorių ir išvesti 
į aikštes; kad šokti lietuvišku tau
tiniu stiliumi.

Istorinių sąlygų pėdos

“Tauta kūrė garsiau ar 
tyliau šnibždėdama”.

(P. Galaunė “Baras" 
1925 m. 2 nr.).

Nukrypstant kiek nuo tiesioginės 
temos, bendrai palietus mūsų tau
tos kūrybą; būtina neišleisti iš gal
vos. istorinio, visiems žinomo fak
to, kad Lietuvos teritorijoje gyveno 
ne vien tik lietuvių autentiškoji 
liaudis, tauta. Be savos nutautusios 
aukštuomenės, maža išimtimi, bajo
rijos, dvaro ponijos, be įkurdintų 
okupacinės kariuomenės įgulų, be 
rusų administracijos, be apgyventų 
svetimtaučiais didesniųjų miestų, 
Lietuvos ištisuose plotuose, net 
“kompaktine mase” gyveno dar ir 
svetimtaučių liaudis: kolonistai ru
sai, lenkai, atskirose sodybose suvo- 
kietėję prūsai. Išsitiesdavo palapi
nes, tada vadinamas ir “balaganais, 
vietiniai ir atklajoję čigonai. Netrū
ko ir šiaip visokių perėjūnų, ver
telgų. (Žiūr. Valančiaus raštus). Vi
si tokie čiabuviai, piliečiai “tutei- 
šiai”, nors buvo už lietuvių liaudį 
žemesnės, kaip sakome, kultūros, 
jie svetimame krašte, Lietuvoje 
su maža išimtimi, ne tik nenutau
to, bet laikėsi savo gyvenimo tradi
cijų, gyveno savo gyvenimo būdu, 
garsiai šnekėjo savo tautine kalba, 
vykdė ir rodė savo tautinę kultūrą. 
Šokių mene, visiems žinoma, ypač 
pasižyminti čigonų giminė, rusai sa
vo būdingais uždegančiais šokiais. 
Tokių šokėjų, apsirengusių savo 
tautiniais drabužiais, pasiskambinan 
čių gitaromis, balalaikomis, žvan
gančiais būbneliais, matydavome 
nuostabiai vikriai, lanksčiai “rafi
nuotai” šokančių miestų aikštėse. 
Ypač suplaukdavo didesnis jų skai
čius atlaidų’ dienomis, prekymečiais. 
Jie sutraukdavo aplink save apsčiai 
smalsesnių žiūrovų. Ir šiaip praei
viai negalėdavo jų nepastebėti

(Nukelta į 2 pal.)
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PO KONCERTO O KERTINE PARAŠTE

šeimos, ateidavo 
Čigonės, čigonai 
kartu pašokdavo 
lietuvių liaudyje 

vardu. Pašokdavo

(Atkelta iš 1 psl.)
(žiūr. Abelkio knygą “Atlaidų pa
vėsy”). Nereikia nė/priminti, kad 
jų tarpe sukiodavosi, prisidengę, ir 
lietuviškos spaudos platintojai.

Be iš miestų, iš dvarų., “pseu- 
do” lietuviškos kultūros šokių, sie
kusių pirmiausia pamiesčius, padva- 
rius, visokius “tuteišų” ir perėjū
nų ateidinėdavo ir į tolimesnius, 
nuošalesnius kaimus — į vestuves, 
vakaruškas, j darbų talkos pabaig
tuves. (Mačiau ir atsimenu.) Jie vie
ni pašokdavo savo šokius .Vesdavo 
šokti ir nenorinčias su nepažįsta
mais, šnekančiais kažin kokia kito
kia ar visai nesuprantama kalba, 
šokti lietuvaites merginas. Visa tai 
atsispindi ir mūsų žodinėje tauto
sakoje. Tokie atsiradę nekviestieji 
būdavo laikomi ir velniais, pasiver
tusiais žmonėmis, net gražiais jauni
kaičiais.
O dienos metu pas ūkininkus išmal

dos kaupti, burti... važiuotos atva
žiuodavo čigonų 
pavienių pėsčių, 
ir vaikai — visi 
taboro šokių. Jie 
užkliuvo “tabolo”
atskirai ir atskirų šokių. Lietuvių 
liaudis juos nejučiomis pradėjo pa
mėgdžioti... ir savintis.

Kad aš rašau tiesą apie tos sveti
mos liaudies šokius, muzikos įtaką, 
rodo ir kai kurie naujieji ateiviai, 
čia šokiams groti samdydamiesi tik
rus, ar tik vadinamus, čigonų orkest
rus ir jų muziką šokdami.

Šie ir kiti padariniai tebeliudija, 
kad Lietuvos autentiškoji liaudis, 
veikiama per tiek amžių svetimų
jų, tiesioginiu būdu arčiausios sve
timos, ne autentiškos, liaudies, tau
tinių “mažumų”, tiktai krislelius 
šviesos temačiusi, pabudimo metu 
galėjo griebtis žibučių” — rašė P. 
Galaunė 1934 m. “Vairo” 2 nr.
Todėl, kas tautodailės rinkėjų ras

ta liaudyje, užrašyta ir sukrauta ar
chyvuose, net išleista knygomis, ne
būtinai visa autentiškai lietuviška. 
Užrašytųjų šokių tarpe be miki
tų, mikietienių, polkų, kadrilių 
oulenderių... pavz. Juškos užrašytą 
randame net kazoką... Liaudies kū
rybos rinkėjų, dažnai ir nespecialis- 
tų, ir yra pirmiausias uždavinys, 
kiek jiems kas pažįstama surinkti.

Jeigu Lietuvoje gyvenusios kita
tautės liaudies ir save tokia laikiu
sios, okupacijų keliu atplūdusių ki
tataučių, apskirtai tautinių mažu
mų nelaikome autentiška tauta, tuo 
pačiu negalime laikyti sava auten
tiška kūryba nė jos tautinės kūry
bos. Pavyzdys gali būti kad ir A- 
merika, skirdama kiekvienos tauti
nės bendruomenės kūrybą. Ir jokiu 
būdu nelaiko tautiniu bendruome- j 
nių atsineštinės kūrybos, nė c._ 
puoselėjamos Amerikos tautos tauti
ne kūryba, nors tos bendruomenės 
įsileistos pačios krašto vyriausybės.

Dabar, kai okup. Lietuvoje storai 
uždažoma lietuvių liaudies sukurto
ji autentiškoji kūryba, o keliama te
ritorinė, mums čia kaip tik turi būti 
būtinas puoselėjimas autentiškosios 
savo liaudies kūrybos, štai okup. 
Lietuvos moterų autentiškas mums 
priminimas apie tenai tautinius da
bartinius drabužius: “Tai jau per
mainyti rūbai, kad net atpažinti ne
galima” (Kultūros Barai, 1970 8 
nr.). Įsitikinti, kad tos moters tie
są sako, dirstelėkime į “Jaunimo 
Gretų” 1970.VII. 7 Nr. Pamatysi
me, kaip rengiama ir ką “Dainuoja 
Lietuva”. Žinoma, savu noru. Pa
vartę “Tarybinę Moterį”, negalime 
nematyti, kokie tos moters teritori
niai “tautiniai darbužiai”. Pasukę 
dėmesf j tai, kad tos moters sako, 
jog mūsų tradiciniai tautiniai dra
bužiai nepasikeitė, bet jie permainy
ti neatpažįstamais.

Neteisinga laikyti mūsų autentiš
kais liaudies šokiais nė čia sukurtų 
pagal “šuoliais” besikeičiančias ma
das, pagal kitų tautybių veikimą, 
nei pagal teorininkų dabartinę ma
terialistinę pasaulėžiūrą,nei pagal as
meninį skonį, nesiderinantį su visos 
autentiškos tautos skoniu. Tokie šo
kiai yra dabartinis kūrinys (gali bū
ti ir labai gražūs), sukurti pamir
šusių, nepažįstančių savo liaudies
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Lietuvių tautinių šokių gretos Pasaulinėje parodoje, New Yorke, 1964 metais.

kūrybos arba sąmoningai jos atsisa
kiusių, einančių ir šiuo atveju su 
bendru gyvenimu. Išrašas iš ten 
pat: “Pasiduodami madai, mes tarsi 
atsisakome liaudies kultūros paliki
mo”. Suprastina, nuo savos liaudies.

Atsisakydami savos liaudies tau
tos kūrybos, tos pačios liaudies su
kurtos kalbos... ar tuo pačiu neatsi
sakome ir savo- tautos. Arba išsige- 
mame j tokius lietuvius, kaip anie 
“lietuvių giminės,, lenkų kultū- 
roslll”

Gaivinantis šaltinis

Todėl, renkantis koncertams, 
kių parodomosioms šventėms 
kius, arba atsikuriant naujus, būti
na laikytis, be savos (Lietuvos) te
ritorinio principo, savos liaudies kū
rybinės dvasios turinio formos įvaiz
džių principo. Tokio principo laiky 
tąsi, atkuriant ir mūsų bendrinę ra
šomąją kalbą, išprašant iš jos ne tik 
buvusius įsisenėjusius gyvenime Ir 
tautosakoje barbarizmus, bet ir ne 
pagal jos prigimtį sukurtus naujada
rus. To paties principo laikėsi ir sa
vo šakų specialistai, liaudies kūry
bos paminklų rinkėjai ir liaudies 
meno pagrindais kūrėjai.

Jeigu Čiurlionis tvirtino, kad mū
sų liaudies menas “išimtinai lietu
viškas”, tai jis turėjo galvoje lietu
vių sukurtą liaudies meną. Tą tvir
tinimą jrodė darbais, net lietuvių 
senų kapinių paveikslais, savo su
kurtais.

Jeigu Galaunė rašė, pvz., 1932. 
III. 24 “Lietuvos Aide”, kad “nepa
prastas mūsų liaudies meno origina
lumas” visur visada patraukia dė
mesį kitataučių. Arba “Lietuvos at
gimimą lydėjo liaudies menas, pasi
slėpęs požemiuose”... aiškių aiš
kiausia, kad jis taip rašė apie lietu
vių liaudies meną...

Jeigu 1920 m. kun. Sabaliauskas 
jja j ir kun. Tumas savo paskaitose apie 

mūsų liaudies meną pabrėždavo, 
kad lietuvių sodžiaus kultūra tebė
ra visiems pavyzdys, vertas pasigė
rėti deimančiukas, kas galėtų abejo- 
n, kad jiedu ne apie lietuvių auten
tiškąją kūrybą šneka, arba kad prie 
to deimančiuko reiktų pridėti “pa
vyzdžiui dar ir svetimą “deimantą”.

Dail. A. Varnas, surinkęs daugiau 
kaip du tūkstančius kryžių, šian
dien sako: nors kryžius neišvengia
mai atėjęs su nauja tikyba, bet lietu
vių kryžiai nėra nei pagoniški, nei 
krikščioniški, nei kitatautiški, bet 
lietuviški. Jie tokie ir dabar čia ro
domi. bet ne pravoslaviški cerkvi
niai ar kitokie...

Jeigu dail. Tamošaitis mūsų tau
tinių drabužių būtų ieškojęs ne lie
tuvių liaudies dėvėsenoje, klėtyse, 
skryniose, ne iš ten juos būtų at
kūręs, o iš “margaspalvių” tauti
nių mažumų, “miesčionijos”, sveti
mos ponijos... ar šiandien jie būtų 
autentiški, lietuviški?

O kur mūsų architektūra, skulp
tūra, raižyba...

Lietuvių liaudies autentiškos kū
rybos pilnatį sudaro visos savo tau
toje gimusios tų pačių savybių, tos 
pačios pasaulėjautos meno šakos. 
Nėra koks pavainikis nė šokiai, su
kurti tos pačios lietuvių liaudies. Jie 
ir nori būti tikraisias vaikais ir 
kiais auginami... Ir užauginti.

ŠO- 

šo-

to-

Mūsų šoklų, atmintinai ėjusių,

• Z

Nuotrauka Vytauto Maželio

Sąjungoje tam tikra kategorija 
bendradarbiauja su valdžia ir 
liaupsina neglaidingus potvarkius. 
Taip buvo daroma ir Romos im
perijoje, ir Hitlerio Vokietijoje, ir

• Atkeltu 1.4 1 psl ) 
simaišo, kad iš rimto patoso pasi
daro muilo burbulas. Taip ir no
risi pūstelėti ir pasijuokti iš spro
gusio blizgučio.

Štai, sėdi mūsų rimtasis huma- dabar Maocetungo Kinijoje, 
įistas patogiame erlaineryje, sklai
do Garcia Lorcos poezijos knygelę 
ir tituliniame puslapyje užrašo:

Argi apie tai nė karto nepagal
vojo mūsų garbingi keliautojai? 
Suprantama, laureatui Mieželai
čiui žymiai patogiau Florencijoje, 
atsistojus šalia Michelangelo “Do
vydo”, tarti impozantišką, nieko 
neužgaunantį prisipažinimą:

Nešu ant pečių tiek, kiek 
krauna, ir šventa.

Bet

Tironai nekenčia poetų. 
Poetai nekenčia tironų.
Kaip gražu! Kaip kilnu! 

argi jam nedingteli mintis, kad jis
ir pats ne vieną eilėraštuką eks
promtu yra parašęs tirono garbei. 
O jo kolegė, šiaip iškili Lietuvos 
poetė, per vieną naktį Stalinui iš
kepė ilgiausią poemą. Negalima 
sakyti, kad tik vienoje Sovietų

Egzistuoja ir kita poetų katego
rija, kuri tikrai nuoširdžiai neken
čia tironų ir savo eilėraščius rašo 
pogrindyje ir vėliau už tai atlieka 
bausmę stovyklose ar beprotna
miuose. Šitos kategorijos poetams 
laisvas skraidymas lėktuvais din
gojasi tik svajonėse.

Uoliai, komunistiškai neša jis 
užkrautą naštą, skraido lėktuvais 
ir šventai atlieka pareigą. Taip 
buvo per amžius, taip yra ir da
bar. Lengvas ir patogus sovieti
nio rašytojo amatas.

Pr. V.

buvusių giliausiai užklotų dirvo
nais, pamirštų, vėliausiai už kitas 
liaudies meno šakas prisikėlusių, be
veik netyrinėtų pagal autentiško
sios liaudies kriterijus, nei atrinktų 
šokti, nei studijos leidinio, knygos 
dar neturime, kaip turi kitos tau
tos. Pvz. latviai tarp 1969 m. iš
leistų 150 knygų, išleido ir apie sa
vo tautinius šokius, vardu “Žingsnis 
po žingsnio”.

Mūsų liaudies šokių vienintelė 
knyga ir mokykla buvo ir yra tauti
nių šokių sambūriai. Ypač tie 
sambūriai, kurių vadovai siekia iš
laikyti autentiškumą ir kurie, kiek 
aplinkybės leidžia, jj išlaiko. Dau
giau mažiau autentiškumo atneša į 
didžiausiąją mokyklą — j Tautinių 
šokių šventes.

Mūsų tautinių sambūrių “recen
zentai” vertintojai beveik niekada 
nėra lietę nei šokių, nei drabužių,

nei muzikos, nei šokius lydimų dai
nų kalbos, kaip mūsų tautos kūry
bos ir dvasios išreiškėjos, autentiš
kumo. Vieni iš jų, tartum, nori 
linksmavakario, juokingumo, “ko
mizmo”, trūbadūriškumo... šalia to
kios senienos — naujoviškumo... 
Kiti — ugnies, dinamikos, dresū
ros, cirkiškumo, niekad nematyto 
judasio. Kiti nori pynių, montažų, 
sporto, jėgos ištvermingumo pade
monstravimo. Kiti spalvingumo, pi
gaus efekto, daiktais ‘žongliravimo’, 
daugybės figūrų, visokių paįvairi
nimų... Kiti — spektaklių, baletų... 
Tokiu būdu skleidžia ne autentišką 
pažiūrą, mūsų tautos kultūrą, kūry
bą, skatina kai kuriuos tautinius 
ansamblių vadovus ploninti tos kū
rybos tęstinumo juostą.

Todėl tie, kurie savo mūsų tau
tinius šokius (su visa kita jų neša
ma tautine kūryba) suprantame

kaip savo autentiškos tautos auten 
tišką kūrybą, norėtume manyti, kad 
jie, visada visų šokami, turi būti pa
tikrinti. O jau ypač suteikiant jiems 
autentiškumo statusą, prieš juos pri
statant visuomenei, prieš rodant ki
tataučiams savo tautos vardu, turi 
būti parinkti patys būdingiausi. Su
žalotieji turi būti atitaisyti. Atitai
syti pačių šokių sambūrių vado
vų, arba, anot Galaunės, tų asme
nų “kam nestinga pajėgumo ir pa
siryžimo.”

O patriotinė spauda, duodanti 
vietos minimiems vertintojams, tu
rėtų duoti vietos ir tiems, kurie 
tautinių šoklų koncertus vertina ir 
pagal repertuaro autentiškumą, ar
ba šiaip ar taip autentiškumą ryš
kina, bent jo reikalą judina...

Neišryškinus, neiškėlus
liaudies šokių klasikos, kažin ar į- 
manoma sukurti tautinį baletą: ne 
iš baletų gema liaudies šokiai, bet 
iš liaudies šokių baletai...

(Bus daugiau)

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKI, 

CHIRURGIJA
Tel. 695-053 — Eigin

425 No. Liberty Street 
Route 25, Eigin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 71st Street
Vai.; pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčm*

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR. 6-2400 

pagal susitarimą: Plrmad.
1—4 Ir 7—9: antrad. ir penk- 

10-4; šeštad. 10-2 vai.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-98OI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Pirm, ir penkt. 2 — 8 p. p 

Antrad. Ir ketv 9 — 11 v. t. 
tr 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. Iki 12 d

D R. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 W 71«t St. — Tel. 787-514$ 

Tikrina akla Pritaiko akinius Ir 
“contact linsee”

Vai pagal susitarlma Uždaryta treč

savo

ln memoriam

SINIO MISA BUVO KUTĄ, BET
SKANIAI PAGAMINTA

Igoris Stravinskis diriguoja

Jeigu Anton Liadov būtų bu
vęs kruopštesnis ir užbaigęs lai
ku Sergej Diagilev užsakytą 
baletą, g’al pasauliui Igor Stra- 
vinskij tebūtų tiek pat žinomas, 
kaip ir anas truputį per daug 
gyvenimą įsimylėjęs kompozito
rius.

Betgi Paryžiaus premjera ar
tėjo. Diagilev per ilgai laukti 
negalėjo, ir taip Rimskij - Kor- 
sakov protežė — iStravinskij ga
vo užsakymą parašyti muziką 
senai rusų pasakai “Ugnies 
paukštis.” Po premjeros Diagi
lev iškiln*in,gai pareiškė: “Ge
rai įsidėmėkite tą jaunuolį, šį 
vakarą jis peržengė nemirtin
gųjų slenkstį”.

Jeigu Stravinskis nebūtų spė
jęs pabėgti per užpakalines du
ris ir įniršusi minia po “Pava
sario apeigų” premjeros Pary
žiuje būtų kojomis sutrypusi tą 
triukšmadarį, tai dvidešimtas 
amžius vis tiek jau ir tada būtų 
turėjęs vieną iš savo didžiųjų

DARIUS LAPINSKAS

kompozitorių.
Bet... nuo to vakaro praslin

ko beveik pusė šimto metų, 
Stravinskis vis keitė savo rašy
mo stilių, kaip ir savo pilie'ybę, 
kiekvienu pakeitimu vis daugiau 
apvildamas savo pasekėjus. To
kiu būdu jis tapo turtinga gy
vąja legenda, bet jo veikalai, ta
pę kelrodžiais muzikos istorinė
je raidoje, buvo parašyti šio 
šimtmečio pradžioje.

“Šokis yra ritmas yra Stra
vinskis yra ritmas” — taip la
bai taikliai apibūdina velionį 
vienas muz’.kos kri’.ikas, šokis 
davė pasauliui Stravinskį, o 
Stravinskis davė pasauliui rit
mą. Tai elementas, kuris, lyg 
Angelas Sargas; niekuomet ne
apleido Stravinskio. Jeigu įvai
rių stilių vaikymosi išdavoj ir 
nukentėdavo dažnai Stravinskio 
melodinis ar harmoninis ele
mentas, tai ritmas visuomet iš
gelbėdavo situaciją ir duodavo, 
nors ir menkesnės vertės kūri
niui, išorę, vertą Igor Stravins- 
kij parašo. Pierre Boulez, vie
nas iškiliausių serielinės muzi
kos kompozitorių, sužinojęs 
apie Stravinskio mirtį, pareiškė: 
“Jo muzika atnešė pasauliui 
naują ritminę sąvoką. Mūsų 
šiandieninės muzikos seiliaus ir 
estetikos išsivystymas yra ne
įsivaizduotinas be Stravinskio 
kūrybos”.

Iki pat savo gyvenimo pabai
gos, Stravinskis buvo nenuil- 
tantis darbininkas, šalia inten
syvios mankštos, jis kasdien 
praleisdavo dešimt valandų be
rašydamas ir beredaguodamas 
savo muziką. Nežiūrint ligos ir 
savo pagarbos verto amžiaus,

jis niekuomet gyvenime, pana
šiai kaip ir savo kūryboje, ne
prarado humoro. Neseniai, suti- 
tikęs savo seną draugą George 
Balanchine, Stravinskis, palie
gęs ir ligos iškankintas, juoka
vo: “Matai, aš — kaip pridera 
geram amerikiečiui — nutariau 
suliesėti”.

, Nors jau pusė Šimtmečio pra
slinko nuo triukšmingos “Pa
vasario apeigų” premjeros Pa
ryžiuje, kur publikoj vienas ki
tam daužė lazdomis per galvas 
(ach, kaip džiaugtųsi šių dienų 
kompozitoriai, kūrėjai, bandą 
įvelti ir publiką į kūrinio išpil
dymą — “audietnce participa- 
tion” tokia publikos reakcija!), 
bet šio kūrinio nenuilstantys 
ritmai, hipnotizuojantys metrai 
ir į jokius kompromisus nelinkę

(Nukelta i 3 psl.)

Vai.:

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 r d Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9.. .. ____ „ . . v

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR 5fOTERU LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 8. Pulaski Road (Cravford 
Medlcal Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarlma. 
jei neatsiliepia skambiltl 874-801S

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Street
Kampas 511-čios tr Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakare 
ŠeStadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telet. 470-4042

Rezid. taL VVAlbrook 5-8048

Vai.: 
ketv. 
tad.

ir

Ofs, 735-4477. Rez. PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
GRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

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

GlnokologtnS Chirurgija
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Mi 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKU LIGOS
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt.
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 
kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 

vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta
Vai.: 
Iki 8

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 491h Court, Cicero 
Vai kasden lu-12 ir 4-7. Trečiad ii 
'eėtad. tik susitarus. _________

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 St. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525 

Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REliance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 W. 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 8—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDIK1U IB VAIKU LIGI 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
antrad., kevlrt. tr•lrmad., antrad., kevlrt. Ir penk. 

nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. Ir nu< 
8—8 vai. vakare. Trečlad, nu< 
11

vakare. Trečlad,
vai. ryto iki 1 vai. p. p., SeStao 

11 vai. ryto Iki B vai p d
Ofiso telef RE 7-1168

Rez. tel 239-2919

Pel ofiso tr buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien — 8 Vai. Ir 6—8 vai. vak 
idskyruB trečiadienius 

SeAtadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Tel. HEmlock 6-3545
1 Ofiso it rezidencijos)

Valanda. otura' •nsfts.rtm.

DR. A. PUSTFLNIKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
SPEC1AI.YBE VIDAUS I.IGOS 

5159 South Domėn Avenue 
rel Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7691

Valandos tik pagal susitarimą 
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 428-2060

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. plrmad., antrad., ketvlrtad. U 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 8 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290; ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitartu — 

(By appointment?

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostatų 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 West 63rd St.

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5565

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63 rd Street

Ofiso tel. BEliance 5-44 tu 
Rea. Gliotelhlll 8-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. 
antr. ir penkt nuo 12 Iki 2 vai 
ir vakarais pagal susitarimą.

rai 
vak 
PP

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst Street 

releftmas 925-829(1
Valandos 2—8 v. v. penktad 10—14 
ryto, 2 tki 8 vai vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai vak. Treč. Ir Sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS Di CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoe 
Ofisas tr rez. 2652 W. 59th 84. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Seėtad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

antr., treč. ir

Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street 

Prilminčja ligonius tik susitartu 
Vai 2—4 p p ir 6—8 vai. vak

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Of

Tel PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA (R CHIRURGĖ 
6648 South Albany Avenue

Val.t pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
rak, penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tol. ofiso PR 8-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Rašytine ir muzikine Traviatos istorija
Šiemetiniams mūsų operos spektakliams artėjant

Rašytojas.Aleksandras Durnas, 
(prancūzas, 1824—1895) pirmą 
kartą pamatė Marytę Duplessis 
1842 vasarą. Tada abu jie buvo; 
tik aštuoniolikos. Ir iš pirmo 
žvilgsnio jis pamilo ją. Jis — ro
mantiškai nusiteikęs jaunuolis:! 
aukštas, plonas, mėlynom akim1 
ir gražiais plaukais. Marytė, jo 
akimis, jau labai daili mergaitė; 
liekna, aukštoka, didelėm akim, 
žavingu veidu, gracingais aristo
kratiškais judesiais. Anų laikų 
papročiu, Aleksandras tuoj ne
prisipažino meilėje, o paslaptį 
laikė savyje bent porą metų. Kar
tą vieną vakarą, kai jis buvo te
atre, pamatęs ją, paprašė savo 
draugą, kad juodu suvestų drau
gėn. Nuo tada ir prasidėjo didžio
ji meilė, kuri iki dabar liko ži
noma visame pasaulyje.

Pakviestas į jos namus, Alek
sandras ten prisiekė amžinai ją 
mylėti. Marytė buvo labai sujau
dinta jo nuoširdumu, bet taipgi 
jį įspėjo, kad su ja jisai bus ne
laimingas.

Toliau visa tų dviejų jaunuo
lių meilės istorija yra jau gerai 
žinoma. Jisai buvo labai pavy
dus, tačiau nepakankamai tur
tingas, kad galėtų ją pilnai išlai
kyti. Jau tada Marytė sirgo. 1844 
m. vasarą ji praleido savo tėvo 
viloje, kurioje dažnai būdavo ir 
Aleksandras, jai ten viskuo padė
damas. Rudenį, kiek sustiprėjusi, 
ji vėl grįžo Paryžiun ir vėl pra
dėjo vesti nuotykingą gyvenimą, 
kuris Aleksandrui jau nebepati- 
ko. Pagaliau, po eilės įtarinėji
mų, 1845 m. rugpiūčio 30 d. jie 
išsiskyrė, kai Aleksandras jai pa
rašė: “Mano brangioji Maryte, aš 
nesu nei pakankami turtingas, 
kad galėčiau jus mylėti taip, kaip 
jūs norite, nei toks vargšas, kad 
būčiau mylimas taip, kaip jūs 
norite. Užmirškime viską, kas 
buvo..” Tačiau gyvenimas jiems 
lėmė, kad jie jau negalėjo už
miršti vienas kito.

Nors Durnas ir nutraukė drau
gystę su Maryte, bet atrodo, kad 
apie ją vis tebegalvojo. Tų pačių 
metų gale ji užmezgė romansą 
su kompozitoriumi ir pianistu 
Franz Lisztu. Manoma, kad ji 
Lisztą nuoširdžiai mylėjo, nors 
kiti šios istorijos analizuotojai 
galvoja, jog vargu ar iš viso ji
nai ką nors buvo pamilusi. Ne
žiūrint šios naujos bičiulystės, 
Marytė su viskontu Edvardu de 
Perregaux iškeliavo į Londoną ir 
ten 1846 m. vasario 21 už jo iš
tekėjo. Sugrįžus jai į Paryžių, jos 
sveikata sparčiai blogėjo, ir ji 
pradėjo sunkiai sirgti. Lisztąs ta
da dažnai ją vėl lankydavo. Vie
ną gruodžio vakarą, apsirengusi 
labai šaunia, balta suknele, su 
deimantais ir savo mėgstamomis 
kamelijomis, paskutinį kartą ap
lankė ji Paryžiaus operą. Mirė 
1847 m. vasario 3 d.. Ir, kaip ra
šo T. Gautier, “įtempusi pasku
tines jaunatvės jėgas, kovodama 
su artėjančia mirtimi, ji atsisto
jo, tartum norėdama išsilaisvin
ti ir pabėgti nuo nelaimės, bet 
mirtis jau buvo čia pat, ir gar
siai tris kartus surikusi, krito... ir 
daugiau nebekėlė”. Tada ji bu
vo vos dvidešimt trejų. Po dviejų 
dienų velionė buvo laikinai pa
laidota Montmartre kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi minėtasis 
viskontas, kuris vėliau nupirko 
jai amžiną poilsio vietą ir lietin
gą vasario 16-tą perkėlė jos palai
kus naujon vieton. Prancūzijos 
įstatymas tokiu atveju reikalavo, 
kad karstas būtų atidarytas ir ve
lionė būtų atpažinta trijų asme
nų. Be oficialaus valdžios atsto
vo, tokiame atpažinime dalyva
vo tas pats viskontas ir, mano
ma, kad trečiasis buvo A. Durnas, 
kadangi jis tą sceną detaliai ir 
grafiškai aprašo savo knygoje 
“Dama su kamelijomis”. Pp jęs 
mirties, rašytojas A, Durnas Ū-

i gai buvo matomas labai prislėg- 
' tas ir nusiminęs.

Tų pačių metų birželyje Alek
sandras Durnas pradėjo rašyti 
romaną apie mirusiąją ir save, 
kurį baigė per tris savaites. Ro
manas buvo greit atspausdintas 
ir turėjo didelį pasisekimą. Po tre
jų metų Durnas tą savo romaną 
perkūrė kaip dramą scenos pas
tatymui. Vaidinimą baigė per 8 

| dienas. Čia ir prasidėjo jo nepasi
sekimai, tą veikalą įgyvendinant 
scenoje. Cenzūra nedavė lei
dimo. Tik pasikeitus politiniam 
režimui, vaidinimas buvo pasta
tytas 1852 m. vasario 2 d. Pary
žiaus Vodevilio teatre. Margari
tą (Marytę) vaidino airė E.Dochc, 

j kuri šią partiją vėliau atliko dar 
I bent 600 kartų, o Armandą — 
i jaunas aktorius Fichter. Vaidini- 
! mas susilaukė didelio pasisekimo. 
Paryžius ilgą laiką tik apie tai 

j ir tekalbėjo.

Pats Aleksandras Durnas gyve
no iki 1895 m. Kai jis mirė, bu
vo palaidotas taipgi tose pačiose 
kapinėse. Gėlės nuo jo duobės 
buvo perkeltos ant Marytės kapo. 
Rašytojas tuo savo romanu ne
sukūrė kažkokio literatūrinio še
devro, bet paliko puikų tikros 
meilės pareiškimą; ir tas jo kū
rinys, jau vaidinimo formoje, bu
vo daugelio garsių artistų šiltai 
sutiktas ir vaidintas. Verdi pir
mą kartą “Dama su kamelijomis” 
vaidinimą pamatė Paryžiuje 1852 
m. ir buvo taip smalkiai juo su
žavėtas, kad tuoj savo libretistui 
liepė rašyti šios temos libretą.

Verdi su savo libretistu, kaip 
ir Durnas, pakeitė istorijoje tik
ruosius vardus; tokiu būdu joje 
atsirado Violeta Valery, Alfredas 
Germont ir kiti personažai, lib
retisto perkurti, kad tiktų operai. 
Trys Verdi viduriniojo jo kūrybos 
periodo operos — Rigoletto, Tru
badūras ir Traviata — yra nepa
keičiamos operos ir šių laikų pa
saulio operų teatruose. Žinant 
visada entuziastingą publikos tų 
veikalų priėmimą, tikrai sunku 
šiandien suprasti, kodėl pirmasis 
Traviatos pastatymas nepasisekė. 
Traviata pirmą kartą buvo pa
statyta Venecijoje 1853 m. kovo 
6 d. Tada Verdi turėjo daug ne
malonumų su solistų sąstatu. Jo 
pirmoji Violeta buvo stambios iš
vaizdos moteris. Kai Verdi atvyko 
prieš pastatymą vadovauti repe
ticijai, jis rado tenorą su praras
tu balsu ir baritoną visai nekrei
piantį dėmesio į savo partiją. Tie
si, pirmasis veiksmas buvo su
tiktas su pasitenkinimu. Tačiau 
toliau jau užgriuvo nepasiseki
mas. Arija Di Provenza buvo

Fragmentas iš “Traviatos” trečiojo veiksmo scenos. Floros svečiai renkasi 
balių. Chicagos Lietuvių operos choro nariai.

Nuotrauka Vlado Juknevičiaus

Violetą, mirš-

fiasco, Verdi 
savo kūriniu, 
vėl tą operą,

taip blogai padainuota, kad kilo 
spontaniškas publikos nepasiten
kinimas, kuris vėliau virto tikra 
pajuoka, ypač kai paskutiniame 
veiksme storulė solistė Salvini 
Donatelli vaidino 
tančią džiova.

Nežiūrint šito 
labai tikėjo šiuo 
Po kelių mėnesių 
truputį pertvarkytą, pastatė kita
me teatre. Solistų sąstatas buvo 
visai naujas, o visas pastatymas 
pravestas Liudviko XIV stiliuje. 
Šį kartą oepra buvo sutikta su 
didžiausiu entuziazmu. Pirmojo 
nepasisekimo priežastys buvo pri
skirtos nevykusiam solistų sąsta
tui ir pačios istorijos tadienišku- 
mui, kurio tų laikų publika ne
priėmė. Tačiau vėlesnis pasise
kimo garsas pasklido visame pa
saulyje, ir anie Traviatos daini
ninkai, kaip Piccolomini, Bosio, 
Patti, Melba, Bellincioni susilau
kė specialių pagyrimų net iš pa
ties Verdi. Mes ne vienas esame 
matę puikiai susuktą filmą su 
Greta Garbo, pavadintą Camille, 
kuriai pagrindu paimtas tas pats 
siužetas. Gi ir šių laikų didieji 
baletininkai Fonteyn ir Nureyev 

Iš prieš penkerius metus Chicagos Lietuvių operos pasta tytos "Traviatos”. Nuotraukoje antrojo veiksnio sodelio 
scena, kurioje Violeta rašo laišką, kai ja užklumpa netikėtai atvykta Alfreda*. Daiva Mongirdaitė ir Stefan Wicik.

Nuotrauka Vlado Juknevičiaus

i

su pasigerėjimu atlieka baletą, 
kuris pavadintas Marguerite ir 
Armand.

Violetos partiją yra dainavu
sios tokios pasaulio vokalinės 
garsenybės, kaip Gaili — Curci, 
Ponselle, Bori, Albanese, gi mū
sų laikais Tebaldi, Callas, Steber, 
Moffo, Sutherland bei kitos da
bartinės solistės, tebekopiančios 
į pačią Parnaso viršūnę.

Prieš penkerius metus ir lietu
viškoje ChicagOs scenoje su di
dėliu pasisekimu praėjo Traviata. 
Tada buvo dvi Violetos: Lilija 
Šukytė iš Metropolitan operos ir 
Daiva Mongirdaitė iš Bostono. 
Ir dabar girdėsime vėl dvi Vio- 
letas Chicagos Lietuvių operos 
šiemetiniame pastatyme: Daivą 
Mongirdaitę gegužės 1 ir 8 dienų 
spektakliuose, ir Giną Capkaus- 
kienę iš Montrealio, kuri rudenį 
išvyksta į Austriją dainuoti te
nykštėse operose, gegužės 2 d. 
spektaklyje.

Traviatos muzika visada buvo 
viena labiausiai muzikų bei pub
likos mėgstamiausių operų ir vi- 

j sada liks teatrų repertuare. Ne- 
1 nuostabu tad, kad ir Lietuvoje 

su ja prasidėjo mūsų operos kū
rybinis gyvenimas, jau minįs 50 
metų jubiliejų. Ii Chicagos Lie
tuvių opera atšvęs savo veiklos 
15 metų sukatį su nauju Travia
tos pastatymu, trimis jos spektak
liais, diriguojant ir režisuojant 
maestro Aleksandrui Kučiūnui, 
su kuriuo šis operos vienetas pra
dėjo žengti pirmuosius žingsnius 
ir kurio meno vadovu jis yra ir 
dabar. Šio pastatymo dailininku 
yra Jurgis Daugvila. Chormeiste
riai —Alice Stephens ir Alfon
sas Gečas, baleto choreografas 
Jaunutis Puodžiūnas, scenos rei
kalų vadovas Kazys Oželis. Be 
minėtųjų Violetų, kitas partijas 
atliks: jaunojo Alfredo — mums 
jau pažįstamas Stephen Wicik, 
Alfredo tėvo partiją Algirdas Bra
zis, Floros — Nerija Linkevičiūtė, 
Aninos — Margarita Momkienė, 
viskonto Gastono — Julius Sav- 
rimavičius, barono — Bernardas 
Prapuolenis, daktaro — Bronius 
Mačiukevičius, markizo — Vytas 
Marčiukaitis, Violetos namų tar
no — Viktoras Petrikonis ir Flo
ros namų tarno — Pranas Olis. 
Šio sezono operos akompaniato
riumi yra Mindaugas Mačiulis.

Puikios solistų arijos, žavingi 
chorai ir visa šios operos muzika, 
taip meistriškai pataikanti į žmo
giškojo gyvenimo gelmes, tikrai 
bus puikiausia ir kultūringiausia 
meno šventė. Tad sutinku su 
detroitiškiu žurn. Alfonsu Naku, 
kad nesinori tikėti, jog tebūtų 
tik trys Traviatos spektakliai.

Vyt. R.

Apie Stravinskj
(Atkelta iš 2 pusi.)

disonansai išliko kaip titnagas 
kieti, neatšipinti nei elektroni
nė® muzikos, nei “musiųue con- 
crete”, nei “chance music” gar
sų. Gal taikliausiai apibūdintų 
Stravinskio kūrybinį palikimą 
jo paties juokais pasakyti žo
džiai, prieš išvykstant diriguoti 
į Afrikos kontinentą: “Jeigu 
liūtas mane suės, jūs netrukus 
gausite iš jo žinią: ‘Senio mėsa 
buvo kieta, bet skaniai paga
minta’.”

KULTŪRINĖ 
KRONIKA
• šį savaitgalį Chicagoje pra

sideda “Antro kaimo" linksmie
ji s]x*ktakliai. Jau eilė metų jie 
čia yra virtę malonia parengi
mų sezono tradicija. Lietuviš
kam “rimtumui” suminkštinti 
kiekvieną kartą “Antras kai
mas” labai praverčia, ypač kai 
pasiseka blykstelti šmaikštesniu 
žodžiu ar komiškesne situacija. 
Reikia tikėtis, kad viso to ne
stokos ir šiemet. Vaidinimai ir 
šiemet bus Play House teatre, 
2515 W. 69 st. (Marųuette Par
ke). Spektakliai įvyks balandžio 
mėn. 17, 18, 23,124 ir 25 d. Pra
džia šiokiadieniais 8 vai. vak., 
sekmadieniais 6 vai. vak.

• ‘Dirva” skelbia novelės 
konkursą. Premija 500 dolerių 
Mecenatas — Simas Kašelionis. 
Autoriams paliekama laisvė pa
sirinkti novelės temą, turinį ir 
pobūdį. Novelės ilgis neriboja
mas. Rankraščius siųsti iki 1971 
metų rugsėjo 1 d- adresu: “Dir
va” — novelės konkursas, 6907 
Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103. Rankraštis turi būti per
rašytas mašinėle, pasirašytas 
slapyvardžiu; jis užrašomas ir 
ant pridedamo voko, kuriame 
užlipinamas raštelis su tikrąja 
autoriaus pavarde, adresų ir te
lefono numeriu. Jeigu trijų as
menų komisija nuspręstų, jog 
nė viena novelė nepremijuotina, 
tai premija gali būti ir nepa
skirta.

Nuotrauka Algimanto Kezio, S.J.

PAVASARIO ETIUDAI
JOHANNES B0BR0WSKI

VELYKOS

Ten dar kalvos, 
tamsa, bet takai 
tiesūs, iš tolumos 
lygumos artinasi, vėjuj 
aidi jų riksmas.
Viršum miško. Upė 
ateina, beržai plakas 
j mūrą, bokštai, 
žvaigždės aplink kupolus, auksinis 
stogas kelia kryžių grandinėm.

štai
į rūškaną tylą 
veržias šviesa, giesmė, kaip 
kadai po žeme, varpai, dūžiai, 
gaidžių giedojimo balsai ,

ir vėjų apsikabinimas, 
skambančių vėjų, ant 
baltų mūro bokštų, aukštų 
šviesos bokštų, aš turiu 
tavo akis, aš turiu tavo skruostą, 
tavo bumą, kėlės 
jau Viešpats, tai šaukite, 
aky s, šaukit, skruostai, šauk, burna, 
šauk lOsanna!

DRIADA

Beržas, vėsus 
nuo sulos, tas medis, alsavimas 
mano rankose, standi 
žievė, minkštas stiklas, 
bet gyvybę jauti 
giliau, ir kilimą liemens 
aukštyn, 
link išsišakojimo.

Leisk 
giliai ant pečių 
krist tavo plaukams, aš girdžiu 
savo rankose, aš girdžiu 
pro tą vėsą, girdžiu aš dvelkimą, 
girdžiu kylantį srautą, 
kylančią bangą, 
svaigulį 
giedant ausy.

GRįŽIMAS NAMO

Mėlyna. 
Erdvės. 
Aukštas medis, 
aplink jį skrieja garnys. 
Ir namas, 
kadai, kur nūn miškas 
leidžias žemyn, 
mažas ir baltas, 
narnas, ir mirgėjimas žalias, 
gluosnio lapas.

Vėjas. Jis vedė mane. 
Aš gulėjau prie slenksčio. 
Vėjas dengė mane. Kur 
man eiti su juo, Neturiu 
aš sparnų. Savo kepurę 
vakare 
aš nusviedžiau paukščiams.
Prietema, šikšnosparniai 
laksto man aplink galvą. Irklas 
sulūžo, tai aš neskęstu, aš eisiu 
per vandenį. Išvertė A. Tyruolis

Johannes Bobrouski (1917—1965) — 
žymus šių dienų jaunosios vokiečių kartos 
poetas, kurio raštuose apstu lietuviškos te
matikos. Gimęs Tilžėj, jaunystę praleido 
Klaipėdoj. Karaliaučiuj studijavo meną. Po 
šio karo, grįžęs iš rusų nelaisvės, dirbo kny
gų leidykloj Berlyne. Mirė po nepasiseku
sios operacijos. Jo laisvų ritmų poezija kar
tu ir klasiška ir modemiška. Į savo romaną 
“Lietuviški pianinai“ gražiai įpynė ir mūsų 
Donelaitį, A. T.
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Š. m. balandžio mėn. 6 d. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, Den
verio mieste, Colorado valstijoje, 
St Luke ligoninėje po ilgos ir sun
kios ligos mirė violončelistas My
kolas Saulius (Saulevičius).

Prieš pusę metų dar žydinčiai 
sveikos išvaizdos ir pilname dar
bingume jis turėjo pasiduoti sun
kiai operacijai. Po to sustiprėjo, 
net grįžo kuriam laikui prie savo 
darbo Denverio simfoniniame or
kestre; tačiau liga liko nenugalė
ta; teko vėl grįžti į ligoninę, iš 
kurios jis jau nebeišėjo.

Mykolo Sauliaus asmenyje mū
sų muzikų šeima neteko ypatin
gai taurios, savyje atbaigtos, savo 
menui bekompromisiniai atsida
vusios asmenybės. Gimęs Aviliuo
se, Zarasų apskrityje, jis vaikystę 
praleido Petrapilyje, kur jau buvo 
pradėjęs groti violončele. Po I 
Pasaulinio karo, visai šeimai su
grįžus į Lietuvą, M. Saulius 1933 
m. baigė Kauno konservatorijos 
violončelės klasę. Jo mokytojais 
buvo tada Kaune gyvenęs vokietis 
Gottlieb Ludwig, vėliau Dr. P. 
BerkoviČius: abu — žymūs vio
lončelės virtuozai. Dvejus metus 
M Saulius studijavo Paryžiuje, 
Ecole Normale de Musiųue, kur 
buvo garsaus pedagogo ir virtuozo 
D. Alexanian mokiniu. Grįžęs 
Lietuvon, jis kurį laiką grojo ope
ros, vėliau Valstybės radiofono 
orkestre. Dar vėliau, iškilus Vil
niaus Filharmonijai, J. Kačinskui 
vadovaujant, M. Saulius buvo so
listų grupės koncertmeisteriu, o 
taip pat dėstė violončelę Vilniaus 
muzikos mokykloje.

Mykolas Saulius buvo labai toli 
nuo muzikantų tipo, kurie pas
kęsta kasdieniškose orkestranto

VLADAS JAKUBĖNAS

pareigose, nieku kito nebesidomė
dami. M. Saulių nuo mokyklos 
suolo domino klasiškos ir roman
tinės muzikos šedevrai, solisti- 
niai ir kameriniai. Be to, nors ir 
turėjęs gerus mokytojus, jis visą 
gyvenimą pasiliko pats sau griež
tu kritiku ir mokytoju, palaiky
damas tinkarųame lygyje savo 
grojimo techniką bei išpildymą. 
Grįžęs iš užsienio į Kauną, jis 
ėmėsi organizuoti kamerinius 
koncertus; nuo 1936 m. buvo 
naujai, susikūrusio reprezentaci
nio styginio kvarteto violončelis
tas.

1944 m. pasitraukęs į Vakarus, 
jis Muenchene buvo ten iš trem
tinių susidariusio tarptautinio 
simfoninio orkestro koncertmeis
teriu. Gyvendamas stovykloje, jis 
buvo plačiai koncertavusio tiek 
tarp lietuvių, tiek tarp vokiečių 
reprezentacinio lietuvių stygų 
kvarteto narys (drauge su Iz. Va- 
syliūnu, Pr. Matiuku ir violistu 
Gabrifolavičium). Daug kame
rinių koncertų bei sonatų vakarų 
M. Saulius yra suruošęs su žymiu, 
Kauno konservatorijoje dėsčiusiu 
pianistu VI. Ružickiu, irgi tada 
persikėlusiu į Muencheną.

Atvykęs 1949 m. į JAV, M. Sau
lius turėjo nepalaužiamą nusista
tymą pasilikti muzikos profesijo
je. Išbuvęs vargingomis sąlygo
mis po vieną sezoną Indianapo- 
lyje Ind. ir San Antonio Tex., jis, 
tarpe '30 konkurentų, laimėjo 
laisvą čelisto vietą Denveryje Co- 
lo. simf. orkestre. Pradinės sąly
gos ir čia buvo itin kuklios, bet

| sveikas klimatas ir gražus, aukš
lių kalnų papėdėje gulintis mies- 
| tas paskatino jį čia pasilikti.

Nuo 1951 iki 1971 m. Mykolo 
Sauliaus kelias Denveryje, kuk
liai prasidėjęs, rodo huolatinį ki
limą. Taktingas, nelandus, palai
kąs aukštam laipsnyje savo pro. 
tesijos menišką lygį, M. Saulius 
jau po poros metų pasidarė ne
pakeičiamas narys kiekvienoje, 
nuošaliai samdomoje, orkestran
tų grupėje, Denveryje ir apylin
kės mietsuose, dažnai akip kon
certmeisteris ar solistas. Iš kole
gų orkestrantų ir šiaip profesinių 
ir pusiau profesinių meno mėgė
jų jis suorganizavo įvairius kame
rinės muzikos vienetus. Ypač bu
vo išgarsėjęs ilgus metus gyva
vęs su kiek besikeičiančiu sąstatų, 
bet tuo pačiu čelistu ir faktinu 
vadovu —M. Saulius — “Den- 
ver Trio” (smuikas, violončelė ir 
fortepijonas), kurio koncertai bū
davo visuomet aukšto .meniško 
ir techniško lygio. M. Saulius bu
vo taip pat vis dažniau kviečia
mas, kaip solistas, į bažnytinius 
ar oratorinius koncertinius pa
rengimus, Denveryje, Colorado 
Springs, Boulderyje ar kituose 
miestuose.

Galime drąsiai tarti, kad Den
verio miesto kultūringuose sluoks 
niuose Mykolas Saulius buvo į- 
sigijęs plačios pagarbos ir popu
liarumo. Paskutiniais laikais jis 
dar išgarsėjo ir kaip styginių ins
trumentų įvertintojas bei įkai- 
nuotojas. Tai ypač svarbu, ka
dangi dažnai turima reikalo su 
menkaverčiais fabrikinio darbo 
instrumentais, pretenduojančiais 
į aukštą kainą dėl įštampuotų 
“Stradivariaus’\ “Guarneri” ar

Violončelistas Mykolas Saulius (Lietuvių muzikologijos archyvas)

kokio kito senų , instrumentų 
meistro ženklu. Su Mykolo Sau
liaus opinija tokiais atvejais skai- 
tydavosi ne tik privatūs asmenys, 
bet ir teismo įstaigos.

Nors gyvenimo sąlygos M. Sau
lių kiek išskyrė iš tiesioginio są
lyčio su lietuviška veikla, bet jis 
visur sakydavosi ėsąs lietuvis, pre
numeruodavo lietuvišką spaudą 
ir savo namuose mielai priimda
vo pravažiuojančius lietuvius kul
tūrininkus.

Paskutiniuoju laiku p.p. Sauliai 
buvo nusipirkę gražią rezidenci
ją prie parko, .šalia ežerėlio su 
tiesioginiu žvilgsniu į horizonte 
baltuojančias aukštųjų kalnų 
viršūnes. M. Sauliaus mirties die

na sutapo su garsaus kompozi
toriaus I. Stravinskio mirtimi. Tą 
vakarą kaip tik buvo Denverio 
simf. orkestro koncertas. Dirigen
tas, trumpai paminėjęs I. Stra
vinskio mirtį, ilgesne prakalba a- 
pibūdino M. Sauliaus nuopelnus 
Denverio simf. orkestre ir pasky
rė visą koncertą jo atminimui.

Velionis paliko žmoną, p. Oti
liją — Šlepavičiūtę, vieną brolį 
Denveryje ir du Lietuvoje.

Atminimas apie taurią asme
nybę ir aukšto lygio muziką il
gai gyvuos lietuvių kultūrininkų 
tarpe, tiek emigracijoje, tiek ir 
Lietuvoje, kur M. Saulių irgi dar 
daug kas prisimena.

Nekrošiau, nekalbėk netiesos!
“KUL'rūROS BARAI” — tai 

Lietuvoje leidžiamas žurnalas, 
kuriame pasitaiko tikrai gerų ir 
įdomių straipsnių. Tačiau kai 
kurie jo bendraminčiai turi men
ką orientaciją, dalykuose, apie ku
riuos rašo. Vienas iš tokių yra ir 
Juozas Nekrošius. Jo straipsnis 
“Revoliucija, kultūra, laikas”, iš
spausdintas žurnale praėjusių me
tų 11 nr. įžanginiu, jau pirmai
siais dviem sakiniais paskelbia ne
tiesą. O tie sakiniai skamba taip: 
"... Suaižėjusių balto marmuro 
kolonų šukės — nieko nekainuo
jantys suvenyrai. Turistams lei
džiama Akropolyje rinkti prieš 
keliolika šimtmečių klestėjusios 
civilizacijos nuolaužas (p.3)”. 
Matyt, autorius vaikščiojo po Ak
ropolį prisimerkęs, kad nematė 
lentos su užrašu, griežčiausiai 
draudžiančiu turistams pasiimti 
kaip suvenyrą net menkiausią 
marmuro skeveldrėlę, o nusižen
gusiems grasoma areštu ir baus
me. Tam tikslui Akropoly nuo
lat budi ir sargybiniai, budriai se
ką turistus. Priešingu atveju, mi
lijonai turistų, kurie šią vietą 
aplanko, jau seniai būtų išgrobs
tė visas marmuro nuolaužas.

Toliau Nekrošius vėl skelbia 
netiesą, sakydamas, kad “laikas 
Akropolį pavertė griuvėsiais” (p. 
3). Autorius šiuo tvirtinimu prisi
pažįsta, kad jis nežino istorijos. 
Jeigu turkai nebūtų Partenone 
laikę parako sandėlio ir jeigu Ve
necijos kariuomenės dalinys ne
būtų paleidęs į šią šventovę arti
lerijos sviedinio, tai Akropolis ir 
šiandien tebestovėtų sveikas. Tai
gi, čia kaltas ne laikas.

Juo toliau skaitai Nekrošiaus 
straipsnį, juo labiau stebiesi auto
riaus nesusivokimu, kaip reikia 
argumentuoti savo mintis ir kaip 
vartoti terminą “katarsis”. Štai 
penktame puslapy jis kalba apie 
“meno katarsį”. Tokio dalyko, 
kaip meno katarsis, negali būti.

Tai rodo ir “Tarptautinių žodžių 
žodynas” (Vilnius, 1969), kuria
me šis žodis aptariamas taip: “Ka
tarsis (gr. apvalymas) — termi
nas, kurį vartojo Aristotelis tra
gedijos teorijoje; pasak Aristote
lio, tragedija, sukeldama baimę, 
pyktį, užuojautą, verčia žiūrovą 
išgyventi vidinį susijaudinimą, 
tuo pačiu tarsi apvalydama jo 
sielą, jį kilnindama ir auklėda
ma.”

Autorius savo mintims argu
mentuoti šaukiasi net Lenino ir 
pacituoja šiuos jo žodžius: “Ta
lentas retenybė! Reikia jį sistema- 
tingai ir atsargiai palaikyti...” (p. 
4). Jei sovietai būtų laikęsi šio pa
tarimo, tai nebūtų žuvę nuo jų 
rankos Gorkis, Mandelštamas, 
Gumiliovas (Achmatovos vyras), 
nepaprastų gabumų kalbininkas 
Kazlauskas ir daugelis kitų talen
tingų literatūros ir mokslo žmo
nių, nekalbant jau apie tuos kū
rėjus, kurie šiandien laikomi kon
centracijos stovyklose ar psichiat
rinėse ligoninėse.

Antroji citata paimta iš S. Ki- 
rovo, kuris taip kalba: “Jeigu jūs, 
brangūs draugai, apsiribosite tik 
komunistine literatūra, tai iš to 
nieko gero nebus, to per maža” 
(p.4). Šio patarimo Lietuvos ko-

munistai nepaiso. Jeigu paisytų, 
tai laisvai įsileistų iš užsienių lie
tuviškas knygas. O dabar tos 
knygos, jei kas mėgina jas siųsti, 
sulaikomos Vilniaus bei Kauno 
paštuose ir dėl to nepasiekia ad
resatų. Tad kuriam galui cituoti 
Leniną ir Kirovą, jei Sovietijoje 
jau seniai nebeklausoma jų pata
rimo?

Autorius savo straipsnyje neap- 
seina nepapeikęs ir “kapitalisti
nio pasaulio literatūros ir meno”. 
Jis rašo šitaip: “O kapitalistinio 
pasaulio literatūra ir menas, jo 
kūrėjai, praradę orientyrus ir ma
tydami buržuazinės visuomenės 
dvasinį skurdą, priversti merdėti, 
išsigimti, klajoti tamsiais ir pai
niais pasąmonės labirintais” (p. 
5). Jeigu ta “pasąmonės labirin
tų” literatūra jau tokia bloga, tai 
kodėl kai kurie komunistiniai Lie
tuvos romanistai ima ja sekti, 
įsivesdami į savo romanus sąmo
nės srautą ir vidinį dialogą, kaip 
rodo M. Sluckio “Adomo obuo
lys”, “Mano uostas — neramus”, 
A. Bieliausko “Kauno romanas” 
ir kitų autorių kūriniai?

Taigi, kai matome, satyrikas 
Juozas Nekrošius savo straipsnyje 
prikalbėjo daug nepagrįstų daly
kų, kurie nedaro jam garbės, o 
tik parodo menką jo orientaciją, 
gvildenant temą “Revoliucija, 
kultūra, laikas”.

A. Vinkšna

Šiemet bąlapdžio 5 d. suėjo 
dešimt metų, kai ^okupacinės Lie
tuvos valdžios kai kurių rusams 
parsidavusių pareigūnų įsakymu 
buvo sunaikintas visai tautai ži
nomas kryžių kalnas prie Šiaulių 
— Meškuičių geležinkelio. Bu
vusiųjų Lietuvoje ir kitų surink
tomis žiniomis kryžiai ir kiti pa
minklai sunaikinti 1961 m. ba
landžio 5 d. (trečiadienio) ariks- 
tų rytą. Mediniai kryžiai sudegin-

rykštė. Šiaulių policijos viršinin
kas Rėklaitis, kuris į ežerą metęs 
paminklų dalis, vėliau pats žuvo 
miške pelkėse, o du jo vaikai taip 
pat prigėrė. Gi Meškuičių kolū
kio pirmininkas mirė galvos vė
žiu. '

M. Ršp.
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KryJių kalnas Lietuvoje prieš kryžių sunaikinimą.

ti, mūriniai sudaužyti, o metali
niai sulydinti. Tuo metu Šaulių 
rajono partijos sekretorė, taigi 
aukščiausia viršininkė, kurios ra
jone nuo senovės stovėjo kryžių 
kalnas, buvo Diržinskaitė — Pi- 

’ liušenko.

Anuo metu tame kalne kryžių 
jau buvo apie 3,000. Po karo 
daug jų pastatyta žuvusiųjų par
tizanų, ištremtųjų į Sibirą atmi
nimui. Juos, atsidėkodami Dievui, 
statė ir tie, kurie sveiki sugrįžo 
iš tarnybos raudonojoj armijoj. 
Kryžių pastatęs net vienas rusas 
lakūnas, kuris gyvas išliko, sude
gus jo lėktuvui. Kryžius statą 
žmonės net iš Estijos, Latvijos ir 
Gudijos. Kryžių kalnas buvo pa
sidaręs net plačiai žinoma šven
tove.

Todėl į juos dėmesį atkreipė 
okupacinė valdžia. Ji uždraudė 
kryžius šventinti. Tada žmonės 
juos šventino namuose ir paš
ventintus atveždavo į kryžių kal
ną naktimis. Bet saugumo akys 
visa tai sekė, o vietiniams komu
nistams naujoji šventovė, sujun
gusi įvairių tautų tikinčiuosius, 
tapo tiesiog nepakenčiama. To
dėl vieną rytą visi paminklai bu
vo barbariškai nušluoti nuo kal
no paviršiaus.

Žmonės Lietuvoje plačiai kal
ba, kad kai kuriuos šio žygio da
lyvius jau yra palietusi Dievo

Pianistė Raimonda Apelkyt#

Artėjančio koncerto Los Angeles proga

Romantizmo kompozitoriai 
Schubertas, Schumannas, Wol- 
fas ir kiti įkvėpimo ieškojo poezi
joje. Todėl ir susilaukė jų 
nuostabių melodijų, tiesiog išti
sų ciklų, Goethės, Eichendorfo, 
Moerikės, Chamisso, Heinės lyri
ka. Robertas Schumannas sukūrė 
Chamisso tekstui aštuonių dai
nų virtinę “Frauenliebe und Le- 
ben”, kuri ir šiandien tebežavi 
vokalinio meno mėgėjus.

Schumanno dainas losangelie- 
čiai išgirs gegužės 8 d., Immacu- 
late Heart kolegijos auditorijoje, 
pavasariškame koncerte, kuria
me programą atliks dvi žavingos 
Los Angeles lietuvių menininkės: 
pianistė Raimonda Apeikytė ir 
solistė Birutė Dabšienė.

Koncertas buvo numatytas ko
vo mėnesiui. Tačiau, B. Dabšie- 
nei patariant, tapo nukeltas į ge
gužės mėnesį, kad kuo geriau bū
tų paruoštas vokalinis repertua
ras. Dainininkė labai rimtai žiū
ri į tokio masto pasirodymą. Kas 
girdėjo jos balsą prieš kelerius 
metus, pasakys, kad dabar ji dai
nuoja žymiai laisviau, ieškoda
ma vis gilesnės ekspresijos ir pla
tesnio repertuaro. Jos balsas pasi
žymi įgimtu muzikalumu ir su
kilnintu lyrizmu. Pasirinktasis 
Schumanno dainų ciklas, atrodo, 
lyg ir jai sukurtas.

Cikle vaizduojama moters e- 
mocinių pergyvenimų raida: pir
mojo įsimylėjimo įspūdis, myli- 
nojo poetizavimas, džiaugsmingos 
godos, susižiedavimas, santuoka, 
motinystės lūkesčiai, šeima ir pa
galiau skausmas mirties akivaiz
doje. Ištisas gyvenimas! Dainos 
alsuoja ne tik žmogiškąja drama

Solistė Birutė Dabšienė

(šviesiais, tamsiais tonais), bet 
pasižymi ir ypatinga formos vie
nybe. Čia, šalia balso, turiniui 
išreikšti lygiaverčiai dalyvauja 
ir fortepijonas. Turint minty 
Raimondos jautrumą poetinei 
ekspresijai, “Moters gyvenimas 
ir meilė” klausytojams žada daug 
neužmirštamų, estetinių akimir
kų.

Solistė atliks ir lietuvišką, be
veik lokalinį repertuarą — J. 
Gaubo, O. Metrikienės, G. Gu
dauskienės ir Br. Budriūno kom
pozicijas. Taip pat padainuos re
čiau girdimas, bet spalvingas ari
jas: Meyerbeerio (iš “Les Hugu- 
enots), Puccini (iš “La Rondi- 
ne) ir Donizetti (iš “La Fille 
du Regiment).

Paskutinį kartą Raimondos A- 
peikytės impozantišką skambini
mą teko klausytis rudeniniame 
Balfo spektaklyje, kai ji drauge 
su daktarų simfoniniu orkestru 
atliko F. Liszto fortepijono kon
certą Nr. 1. Būsimam gegužės 
vakarui ji pasirinko vieną iš gra
žiausių F. Chopino baladžių — 
op. 23, G-moll. Kadangi Beetho- 
venas ją visuomet vilioja, pianis
tė paskambins ir jo ankstyvąją 
sonatą, op. 31, Nr. 2, D-moll. 
O iš lietuviško muzikinio krai
čio atliks švelnią J. Gruodžio so
natos ištrauką “Tykiai, tykiai”. 
Taigi ir vėl romantika grįžta į 
Los Angeles miestą!

Pietų Kalifornijoje lietuvių 
tarpe tokie koncertai reti ir kul
tūriniu lygiu prašoka kitus ren- 

; ginius. Be abejo, visuomenė įver
tins jaunųjų interpretatorių dar
bą ir ateis pasiklausyti jų dar
naus rečitalio. Pr. V.
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AL. GIMANTAS

Laiškas redakcijai

Dėl kritikos ir netiesos
75-ųjų B. Sruogos gimimo/me

tinių sukakties proga tiek išeivi
joje, tiek ir sovietinamoje tėvy
nėje, pasirodė eilė straipsnių apie 
šj ryškųjį mūsų rašytoją ir dra
maturgą. Kalbėti apie lietuvių li
teratūros milžiną nebus niekada 
per daug. įdomi ne tik jo kūry
ba, bet ir kiekviena jo gyvenimo 
detalė, kuri visada pravers dar 
daugiau pažinti ir suprasti spal
vingąjį rašytoją Balį Sruogą. Jo 
įtaka, reikšmė ir vieta vi
soje mūsų kultūrinio gvenimo 
plotmėje yra neginčijama, to ne
gali išvengti ir “tarybinės” ar 
“ikitarybinės” literatūros tvarky
tojai sovietinamoje Lietuvoje. Šių 
metų “Kultūros Barų” 2 nr. yra 
būdingas aprašymas, kaip, Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklą už- 

4 ėmus sovietų kariuomenei, buvo 
tvarkomas tolimesnis Balio Sruo
gos gyvenimas ir eventualus jo 
grąžinimas Lietuvon. Kai kurios 
to rašinio smulkmenos yra itin 
įdomios, o kai kurie minimi fak
tai galimi įvairiai interpretuoti. 
Bet, bene svarbiausia ir būdin
giausia, tai išsitarimas, kad ir so
vietams užėmus vokiečių koncen
tracijos stovyklą, jos įnamiai, to
li gražu, nebuvo dar laisvi. Jie ir 

I toliau likosi už spygliuotų vielų, 
naujų sargybinių saugomi, pot
varkių saistomi, “screeninguoja- 
mi”. Toliau, cituosime saugu
miečio pulk. Fridžio Kraštinio 
pasakojimą, nes jis buvo atsakin
gas už Balio Sruogos pargabeni
mą Vilniun.

1945 m. pavasarį LTSR vyriau
sybė jam pavedė grąžinti Lietu- 

,.von įkalintąjį. Tam reikalui bu
vo “išskirtas” trivietis lėktuvas, 
kurio pilotė buvo moteris. Lėktu
vas turėjo eilę gedimų ir jiems 
tas skridimas, su nusileidimais, 
taisymais, užtruko ilgiau, nei bu
vo tikėta. Pagaliau, jie nusileido 
prie Vyslos upės, Torunės mies
to aerodrome. Palikę lėktuvą, jie
du su lakūne, leidosi ieškoti sto
vyklos, kurioje, autoriaus žo
džiais, laikinai gyveno buvę kali
niai. Tokių stovyklų tikslas, esąs 

♦ išaiškinti hitlerininkų agentus ir 
karinius nusikaltėlius, kurie sten
gėsi kartu su kaliniais patekti į 
laisvę. Atseit ir Balys Sruoga bu
vo laikomas tokiu įtartinu, nepa
tikimu.

Pagaliau, jie persikėlė per upę 
pontoniniu tiltu ir surado tą sto
vyklą. Stovykos viršininką majo
rą greitai surado (įdomi detalė, 
autorius jį kažkodėl pamini, kaip 
protingą, m.p.) ir įteikė LTSR

Manigirdo Motekaičio koncertas 
Bostone

Manigirdas. Motekaitis,pianis
tas iš Chicagos, davė savo reči
talį Bostone, balandžio 1 dieną, 
Jordan Hali salėje. Koncertą ruo
šė Pabaltijos draugija, vienintelė 
šios rūšies organizacija visoje A- 
merikoje, kuri jau 15 metų ruo
šia profesionalinius koncertus 
vienoje išskirtinėje šio miesto sa- 

^,lėje — Jordan Hali.
Programa buvo pradėta Bacho 

Preludu ir Fuga C. Major. Pianis
tas parodė laisvą, smulkiai iš
dirbtą techniką ir dinamiką, 
skambino ramiai,' išlaikydamas 
Bacho stilių. Tonas minkštas, 
pirštai lankstūs. Pianistas jau
čia formą. Graži ir įdomi frazuo
tė. Toliau sekė Mozarto Sonata 
i n A. Minor, K. 310. Mozartas 
skambinti nėra lengva. Reikia iš
laikyti formą ir ja kalbėti į žmo
nes. Pianistas pabrėžė daugiau 

*technišką Mozarto pusę. Gražiai 
buvo išvystytas piano ir cantole- 
na.

Beethoveno Sonata in F. Ma
jor Opus 54 buvo pradėta švel
niai, vėliau išsivystė į forte. Ge
ra, skambi akordų technika, iš-

I laikoma vienos 'ir kitos ran- 
Ikos laisvė, minkštas pirštų užga- 
' rimas, nei viena gaida nei moty
vas nežūva.

Lietuvių kompozitorių grupe
lei skirtas visas skyrius: V. Jaku- 
bėnas, G. Gudauskas, J. Kačins
kas ir J. Gruodis praskambėjo 
kaip svetimi atėjūnai į milžinų 
tarpą, bet jie nė kiek čia nenu
bluko. Jų veidai tokie panašūs, 
nors jų mokyklos kiekvieno ki
tokios.

Po trumpos pertraukos Pagani
ni — Liszt Etude II iš “Šešių 
didelių etiudų”. Čia pianistas pa
rodė didelę techniką, bet emoci
ją laikė vadžiose. Paganini, Lisz- 
to perdirbtas fortepijonui, turi 
savotišką charakterį: jis skamba 
lengvai, nors yra labai sunkus 
dalykas, reikalaujantis didelės 
technikos, ką Manigirdas ir pa
rodė. Reicmaninov Etude Tab- 
leau, Opus 39 Nol, Chopino Noc- 
tumas Op. 62 no. 2 lir Brahmso 
Variacijos pagal Paganini Op. 
35 užbaigė didelį koncertą prog
ramos atžvilgiu. Tikrai progra

ministrų tarybos dokumentą, rei
kalaujantį B. Sruogos, kuris tuo 
metu dirbęs to viršininko kance
liarijoje vertėju ir raštų tvarky
toju. Įėjo į viršininko kabinetą 
B. Sruoga, apimtas savotiškos be
laisvio savijautos. Nepratarda
mas nė žodžio, nusilenkė virši
ninkui, lyg ir sakydamas: “Jūsų 
kviestas atėjau.”

“Aš priėjau prie B. Sruogos, 
pasveikinau jį lietuviškai ir per
daviau jam Lietuvos vyriausybės, 
jo pažįstamų ir bičiulių linkėji
mus. Pasakiau jam, kad esu Lie
tuvos vyriausybės siųstas parvež
ti jį į Vilnių, ir kad Torunės ae
rodrome jo laukia specialus lėk
tuvas... Tačiau aš nustebau dėl 
Balio Sruogos ramumo, su kuriuo 
jis sutiko žinią. Dar daugiau — 
Sruoga žiūrėjo į mane ir į lakū
nę su tam tikru nepasitikėjimu. 
Kodėl?... Mes, stovėdami šalia B. 
Sruogos; rodos, supratom sunkią 
jo padėtį. Iš fašisų letenų Sruo
ga jau išvaduotas. Tačiau jis ne
laisvas. Ir vėl jis turi paklusti ka
riškiams. Tiesa, su juo elgiama
si žmoniškai, jis maitinamas, ap
rengtas ir beveik laisvas. Bet vis 
tik jis negali išvažiuoti į Lietu
vą. Ir štai staiga vėl kariškiai, iš 
kurių vienas kalba net lietuviš
kai. Visa tai, žinoma, kelia įta
rimą. Pasakyti Sruogai, kodėl jis 
laikomas specialioje stovykloje, 
kada jau visi baisumai praeityje, 
tuomet niekas negalėjo. Sruoga 
atrodė pavargęs, 'iškankinto vei
do, liesas; stovėjo tiesus, buvo ne
kalbus...”

Matyt, bandant pakeisti visą tą 
slogią nuotaiką, vakare viršinin
ko kabinete buvo suruoštos net 
ir vaišės atsisveikinimas (“ban
dant išsklaidyti Sruogos abejones 
ir nepasitikėjimą”). Ryto metą, 
jau buvo keliaujama aerodro- 
man. “Aš stebėjau B. Sruogos 
nuotaiką kelionės metu. Jis buvo 
panašus į žmogų, kuris eina į ne
žinią. Neramiai dairėsi aplink, 
lyg stengdamasis įsidėmėt, kokio
mis gatvėmis ir kuria kryptimi 
vežamas...” Tik palydėjusiam 
stovyklos viršininkui pasitraukus, 
Sruogos veidas nušvito. Tik ta
da jis ištarė: “Dabar tikiu, kad 
greitai pamatysiu savo gimtąją 
Lietuvą”. Gi paklaustas, kodėl jis 
vakar nepatikėjo, sakė, kad vakar 
viskas įvyko taip staigiai, jog jis 
pagalvojo, kad su juo norima pa
žaisti, papostringauti. O po mi
nutės, lyg tęsdamas pradėtą min
tį, Sruoga pridūrė, kad praeita 
naktis jo atmintyje ilgai neišdils.

Žvelgiant lietuviu kalbos 
žodynan

JUOZAS TININIS

Nėra pasauly žmogaus, kuris 
žinotų visus savo gimtosios kal
bos žodžius. Kiekvienas iš mūsų 
savo kasdiennėje kalboje varto
jame tik labai1 ribotą žodžių 
skaičių. Juo menkiau žmogus 
išsilavinęs, juo mažiau žodžių 
jis žino, šiuo atžvilgiu kaimietį 
toli pralenkia rašytojai. Saky
sime, yra apskaičiuota, kad 
Demostenas savo iki mūsų lai
kų išlikusiose kalbose vartojo 
4972 žodžius, romėnų poetas 
Horacijus — 6084, Dantė savo 
"Dieviškoje kdmedijoje” — 
5860, Tasso savo "Išvaduotoje 
Jeruzalėje” — 8474, Miltonas 
savo "Prarastame rojuje” — 
8000, Šekspyras — 15,000. Ta
čiau čiaz išvardytų kūrėjų gim
tose kalbose yra nepalyginamai 
daugiau žodžių. Pvz.: šių dienų 
bendrinėje anglų kalboje varto
jama apie 100,000 žodžių, kurie 

ma buvo sunki, ji ištyškino vaiz- 
i dą pianisto, turinčio gražią tech
niką, švelnų užgavimą, gerą rit
mą.

Klausytojams koncertas apla
mai patiko. Visi skirstė:! namo 
geroje nuotaikoje, laukdami dau
giai! panašių koncertų ateityje. 
Pabaltijos draugijai garbė ir pa
dėka už ištvermingą darbą.

Elena Vasyliūnienė 

sudaro tik dešimtą dalį viso 
anglosaksų turimo žodžių turto, 
surašyto žodynuose, vadinamuo
se Tresaurus (vok. (Wortschatz).

Didysis lietuvių kalbos žody
nas, kurio šiandien jau išleista 
Lietuvoj aštuoni tomai, apims 
apie trečdalį milijono žodžių, 
kaip apskaičiuojama. Iš viso 
bus penkiolika, o gal net ir dau
giau tomų. Mūsų kalbininkams 
ir rašytojams šis žodynas atvers 
duris į mūsų kalbos lobyną, iš 
kurio jie galės atsirinkti sau 
tinkamus žodžius. Ir kokių ten 
žodžių nėra! Bet verčiau leis
kime kalbėti p? vyzdžiams, ku
riuose žodžiai išrašomi alfabe
tine tvarka: alsėika "dusulingas 
žmogus”, aumuo "intelek
tas”, bimba "nerangus žmo
gus”, dovis "dovana”, ėska 
"apetitas”, gargsoti “be tikslo 
būti”, guogis "neprašytas sve
čias”, gurgūtis “konkorėžiš”, 
imčius "kas noriai ima dova
nas, kyšius)”, indėvė “nuodai", 
įvaikis "adoptuotas vaikas” 
kaiva “sidabrinė žuvėdra”, kė- 
kulas “gniužulas, kniauka "kas 
vis kniaukia, šykštuolis”, kra
gas “dusulingas žmogus”, kru
čas "- sukčius”, lėpė “vandens 
lelija", lielešš "didelis vidurių 
skausmas" magėti "labai 
patikti" našysta “mada”, dar: 
omė “instinktas", ovaidas “di
delis išdykėlis”, rūbulas “rutu
liukas”, rusnūs “margas, raš
tuotas”, sapaila “kas kalba nie
kus”, šeirys“ “našlys", terliū
zas “nevykėlis", ūrbinti “dary
ti skyles", valiūkas "išdykėlis”, 
vččas “senas, vetušas”, zaunius 
“kas niekus tauškia", žfežara 
“žiežula, pikčiurna". Tai tik la
bai mažytė retesnių žodžių at
ranka iš mūsų kalbos lobyno.

NAUJUMAI STATYBOJE
Apskaičiuojama, kad 1971

m. statomi namai šeimoms bus
14 procentų mažesni. Tuo būdu 
norima sutaupyti ryšium su pa
kilusiomis statybų kainomis. 
Palyginus su 1970 m. statytais, 
šiemet nauji namai vidutiškai 

i bus 1,000 dol. pigesni ir kainuos 
apie 23,000 dol. Daugelis žmo- 

1 nių linksta pirkti butus dide
liuose namuose (kondominiu- 
muose), kurie kainuoja apie 
15,000 dol.

Š. m. balandžio mėn. 3 d. (Nr.
9) Draugo šeštadieniniame 
r.ede J. Kapočius tarp ko kito 

?tebi, kad pirmajame nngliš- 
tsios lietuvių enciklopedijos 
Encyclopedia Lituanica) tome 
ebu\ ę jokio intereso daryti ko
lą nors asmenų atranką sąmo- 
liga;. o ypač "finansiniais su- 
ętimaiši”, kaip kad ouv;, š. m. 
s ric 6 d. Draugo "Mūsų kal

bos" skyriuje pasakyta. Ir to
jau 'is d’r šiaip rašo: "Galiu 
žtikrinti,. kad neatsiras nė Vie- 
to asmens, kuris paliudytų, jog 
jo biografija enciklopedijon 
įdėta dėl pinigo”. Tuo galima 
tikėti. Bet minėtame "Mūaų kal
bos” skyriuje pasakyta, kad 
pirmojo tomo redaktorius mė
gino daryti asmenų atranką, tik 
tai jam nevisur vienodai pasise
kė, nes "tam buvo įvairių prie
žasčių. viena iš kurių yra prak
tiniai finansiniai sumetimai;
pvz. kai kuriuos asmenis buvo 
stengiamasi dėti, tikintis susi
laukti daugiau prenumeratorių 
ar šiaip paramos, bet šiokios vil
tys labai mažai tepasitvirtino”. 
Šitokių ir panašių gandų buvo 
galima girdėti, bet jais nebuvo 
galima tuojau tikėti, neturint 
patikimesnių šaltinių. Ir štai, 
pasitaikius progai, pats redak
torius buvo paklaustas, kodėl į 
pirmąjį tomą yra pakliuvę eili
nių asmenų (žurnalistų, kunigų 
ir kt.), kurie kokiais nors savo 
ypatingesnės vertės darbais vi
sai negali pasireikšti kitatau
čiams, ir į tą klausimą buvo at
sakyta, kad iš pradžios tuo bū
du buvę manoma daugiau pri-

l

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

Pirmiausiai
Jums pranešei 

dabar jūsų giminės 
tai patvirtins.

Užsakykite tik 
SPECIALIUS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS 
SIŲSTI J LIETUVA-

Specialūs Rubliai yra verti 
keturis kartus daugiau nei 
reguliarūs rubliai.

Jūsų giminės gali Įsigyti, 
ką jie tik nori, už dalelę re
guliarios kainos, tai yra už 
vieną ketvirtadalį reguliarios 
kainos arba net ir mažiau. 
Kai kurių daiktų kainos yra 
tokios žemos, kad vertė yra 
10 rublių už kiekvieną dolerį. 
Rašykite mums arba skambin
kite ir mes jums prisiusime 
VISAI NEMOKAMAI mūsų 
naują iliustruotą katalogą. Jūs 
tada įsitikinsite, kad SPECIA
LŪS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
yra geriausia dovana. Prista
toma į namus 3 - 4 savaičių 
laike.

Kaina $2.13 už vieną 
Specialų Rublį.

VISIŠKAI JOKIŲ KITŲ PRI- 
MOKĖJIMŲ. Galite siųsti bet 
kokią sumą.
PILNAI GARANTUOTA 

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 Kast 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10010 
Tel. — 982-1530

Labai svarbu ! 
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpam laikui
MOSKVITCH 408IE $2,875.00 
moskvitch 4121E $2,995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 980 

$1,895.00
Jų yra labai ribotas skaičius 
— dėlto, NELAUKITE 

UŽSAKYKITE DABAR.
Mes specialiai imame užsa
kymus kooperatyviniams 

butams.
Reikalaukite mūsų 

nemokamo katalogo. 

traukti prenumeratorių, bet, de
ja. toks manymas nepasitvirti
nęs. Daugiau prie to nebėra ko 
pridėti. O jei I. Sakalas iš to 
pasidarė savotišką tolimesnę iš
vadą, yra jau kitaa dalykas.

P. S.

Tyrimai cigarečių įtakos į 
moteris

Matydami, kaip po II Pasauli
nio karo labai padidėjo rūkančių 
moterų skaičius, Kanados gydyto
jai dr. C. W. Woolf ir dr. J. T. 
Suero, abudu gyveną Toronte, 
pravedė tyrimus tarp 300 mote
rų nuo 25 iki 54 m. amžiaus. Ty
rimai parodė, kad su daugėjan
čiu cigarečių rūkymu didėja ko
sulys, auga oro trūkumo jaus
mas, pagausėja seilių liaukų vei
kimas. Rūkančių krūtinėje rasta 
daugiau nenormalumų, kaip tarp 
nerūkančių, bet nerasta žymes

ŠIĄ VASARĄ APLANKYKITE 
GIMINES LIETUVOJE

Jei manote šią vasarą aplan
kyti savo gimines Lietuvoje, 
jums bus įdomu žinoti, kad Gor- 
don Travel Service, Prudential 
Plaza, Chicagoje, ruošia tris 
grupines ekskursijas, išvykstan
čias šiomis da.omis; liepos 6 
d., liepos 29 d. ir rugpiūčio 17 d.

Į programą įeina viso vienuo
lika dienų Lietuvoje — aštuo- 
nios dienos Vilniuje ir trys die
nos Druskininkuose. Viešint Vil
niuje, viena pilnos dienos eks
kursija bus į Kauną ir Trakus.

Gordon kelionių biuras jau

1971 PLYMOUTH-CRICKET £1915.00
MŪSŲ SPECIALYBE PLYMOUTH - CHRYSLER 

STATION W A G O N
“Važiuokite su savo vasarnamiu"

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — KURY — VAL1ANT — O T X 

ROADRUNNEB — BARRACUDA — DUSTER

4030 Archer Avenue Tel. — VI 7 ■ 1515v....  .. - ----

O

Duodame paskolas ■ 
namų pir
bei
statymui

Juozas F. Gribauskas 
Vedėjas

Darbo Valandos -
Kasdien nuo 9:00 Iki 5:00; 
Pirmadieniais nuo 9:00 iki 
8:00; Šeštadieniais nuo 9:00 
iki 1:00; TreCiadieniais 
uždaryta.

aini 
ntliony 
^avings

1447 South 49th Court / Cicero. Illinois 60650 / Phone 656-6330

nio svorio skirtumo tarp rūkan
čių ir nerūkančių. Tyrimai paro
dė, kad moterys, kurios metė rū
kyti, atsikratė ir tabako atneštų 
neigiamybių. Tarp rūkančių pa- 

I stebėtas dažnesnis kosulys; dau
giau kaip pusė gausiai rūkančių 
turėjo chronišką kosulį. Apie treč
dalis gausiai rūkančių turėjo 
chronišką bronchitą. Tarp rūkan
čių po mankštos gausiau atsiran
da švokštimas alsuojant ir oro 

[trūkumo jausmas; tarp jų gau
siau siautė slogos ir slogų pada- 

į riniai buvo sunkiau jaučiami krū
tinėje. Gydytojai mano, kad daž
nesnės kvėpavimo takų infekcijos 
tarp rūkančių buvo rastos dėl to, 

ikad rūkymas neigiamai veikia į 
organizmo gynimąsi nuo ligų.

DDT gali pakenkti motinoms

Washingtono universiteto pro
fesoriai dr. W. Leroy Heinriche 
ir dr. Ronald J. Gellert viename 
mokslo seminare pranešė, jog 
darytieji bandymai ir tyrimai su 
pelėmis duoda pagrindo many
ti, kad į motinos organizmą pa
tekdamas DDT neigiamai pavei- 

I kia į kūdikių susilaukimą.

daugelį metų ruošia ekskursijas, 
tikslu aplankyti šeirųas Lietuvo
je. Lietuviai labai gerai atsilie
pia apie jų pirmos klasės patar
navimą bei prieinamas kainas.

Kelionių maršru o ir kainų 
smulkias informacijas gausite, 
tik paskambinę Mr. WllMam 
Bradt, 644 - 3003, ir pasakę 
jam datą, kada norite ekskursi
joje dalyvauti; arba atvykę į 

Gordon Travel biurą Prudential 
Plaza (į “arcade”), Chicagoje. 
Atdara pirmad. iki penktad

sk.
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• Ka’vs Bradines, DONE- 
IAIČTO KAPA . Eilėraščiai. E- 
le’do Mykolas Morkūnas 1970 
m. Chic?.toje. Grafika: Vytauto 
O. Virkau. Spaudė Morkūno 
spaus uvė, 6051 S. Ashland 
Avė., Chicago, III. 60636. Tira
žas 1,000 egz. Leidinys didelio 
formato, įrištas į drobės virše
lius, 94 p®1., kaina 5 dol., gau
namas ir “Drauge”. Už “Done
laičio kapą” Kaziui Bradūnui 
paskirta Lietuvių rašytojų 
draugijos 1970 metų 1,000 dole
rių premija, kurios mecenatas 
yra Lietuvių fondas.

šomo® Lietuvos pašto ženklų 
autorius dail. Adomas Varnas. 
Biuletenio puslapiuos ši kartą 
ypač daug nuotraukų iš XIV 
LITHPEK pagodos. Kaip tekios 
specialios rūš'es leidinys, “Biu- 
le enis” yra puikiai tvarkomas 
ir redaguojamas, filatelistams 
jis tiesiog visokių žinių aukso 
aruodas.

šeštadienis, 1971 m. balandžio mėn. 17 d.

• LIETUVIŲ DIENOS. 1971 
m. kovo mėn. Nr. 3 .Žurnalo vy
riausias redaktorius: Bernardas 
Brazdžionis, li'eratūros redak
torius — Juozas Tininis, foto 
redaktorius — Daumantas Ci
bas, anglų k. redaktoriai — 
Milton Stark ir Alfonsas Mi’u- 
kas. Leidėjas — Antanas F. 
Skirius. Administra“ orius — 
Juozas Andrius. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
90029. Metinė prenumerata 8 
dol.

Žurnalo numerio virše’is šį 
kartą akcentuoja JAV Lietuvių 
Bendruomenę — nuotraukoje 
ma'ome JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdybos pirmi
ninką Vytautą Volertą ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos p’rmininką Vytautą Kaman
tų. žurnalo viduje taipgi nema
žai puslapių skirta Bendruome
nei. Vedamuoju eina deginančio 
aktualumo straipsnis apie kul
tūrinį bendradarbiavimą. Lite
ratūrinei duoklei priskirtina 
Vytauto Volerto premijuotojo 
romano ištrauka ir puslapis 
naujų Prano Visvydo eilėraščių. 
Dviem iliustruotais puslapiais 
pagerbtas Hamiltono “Gyvata- 
ras”, recenzuojama nauja prof. 
Prano Skardžiaus knyga “Anks 
tyvesnė ir dabartinė lietuvių 
bendrinės kalbos vartosena” ir 
kt

• THE MARIAN, April, 1971. 
Marijonų le'džiamas anglų kal
ba iliustruotas religinės kultū
ros žurnalas, leidžiamas penkis 
kartus metuose. Kaina 2 dol. 
Adr.; 4545 W. 63rd St., Chica
go, Iii. 60629. Įžanginiame Aud- 
rey Čarli išryškina moderniojo 
žmogaus vykdomą Kris aus žu
dymą ir atkreipia dėmesį į krikš 
čionybės pagrindus. Laikrašti
ni kas A. Haines informuoja i 
apie velykinius papročius Vo
kietijoje. Amerikietė bendradar
bė aprašo staliaus darbus savo 
bendruomenėje atliekančias vie
nuoles. Kun. J. Prunskis duoda 
pasikalbėjimą su Castro seseri
mi Juanita. Išryškindamas 
Kristaus kančią, R. Hayslip ra
šo apie Kris’aus pergalės vaini
ką. Bendradarbė iš Las Vegas 
L. Deni drauge su izraelitų dva
sininku J. Kohnz atitaiso klai
dingus aiškinimus šventraščio 
posakio “Akis už akį”, pažymė
dami, kad tokia bausmė buvo 
skiriama tik už nužudymą. De
damas vieno kunigo (be pavar
dės) pasisakymas apie daugelį 
kartų duotą kraują ligoninėse. 
Plačiai aprašoma berniukų sto
vykla, kasmet marijonų ruošia
ma netoli Chicagos.

Dailininkas Vytautas Ignas (kairėje) ir kum. Algimantas Kezys, SJ, 
pastarojo nuotraukų parodoje New Yorke. Nuotr. V. Maželio

i • Vilniuje išleista rašyt. Juo
zo Paukštelio knyga “APYNIAI 
KVEPI JO” — ’ tiražas 15,000 

i egz. Sudėti apsakymai nuo pa
čių pirmųjų, rašytų 1922 m.

• Vilniuje išleistas, ketvir uo- 
ju lediniu, Ievos imonaitytės 
romanas'* VILIUS KARALIUS”, 

i Jo tiražas siekia 30,000 egz.
(ELTA)

Maskvoje mirė Nobelio 
laureatas

Igor Tamm, laimėtojas Nobe
lio premijos už fiziką, mirė 
Maskvoje, sulaukęs 75 m. am
žiaus. Jis buvo Sovietų vande
nilinės bombos tėvas ir protes- 
uotojas prieš stalinizmą. Tai 

buvo didelis mokslininkas, bet 
“Izviestijos” jo mirčiai paminėti 
teskyrė tik poros ihčų žinelę. 
Velionis buvo specialistas kvan
tų mechanikoje ir atominės 
energijos teorijoje. Yra padaręs 
nemažai naujų atradimų.

rimo. Universiteto angliškųjų 
studijų vedėjas dr. Freedman 
pareiškė, kad McCarthy buvo 
kviečiamas dėstyti politinius 
mokslus, be L jis atsisakė.

• Vilniaus dramos teatras te- 
bestato Ar hur Miller veikalą 
“Kalia” (The Price). Maskvoje 
j s statyti uždraustas.

• Komunistų suvažiavimo 
Maskvoje metu, Kremliaus rū
muose, buvo parodyti ir Lie u- 
voje išleisti leidiniai. Jie... dau
giausia lietė Len:ną, nors buvo 
ir kitų knygų, jų tarpe ir Mai
ronio, Sruogos ir kt. raštai.

19 IR 20 ŠIMTMEČIO MENAS

Plačią praeito ir dabartinio 
šimtmečio meno apžvalgą duo
da George Heard Hamil on sa
vo knygoje “19th and 20th Cen- ( 
tūry Art” (išleido Abrams, kai-

■ na 18.50 dcl.).

apie DIDŽIĄSIAS OPER AS

Gausių informacijų apie di
džiąsias pasaulio operas galima 
rasti veikale; “More Stories of 
the Great Operas." Knygos au
torius Mil on Cross, išleido 
Dcubleday, 760 psl., kaina 6.95 ♦ 
dol.

McCarthy dėstys poeziją

FOR YOUNG MIS IN YHi, llh ANO 9th CRADll 
from junf arih—Aueuit »n>

THE CHRISTIAN BROTHERS AT CAMP LA SALLE 
13 RELIGIOUS TEACHERS OFFER

WRITl: BRO. JOHN MORIARTY, F.F.C., 
LA SAULE MANOR, PLANO, ILLINOIS BOSAS 

1111) 932*1224

FULL 5IX WEEK PROGRAM OF CLASSWORK, 
M5ING, AND GUIOANCE. ALL TEAM SPORTŠ 
f, tepInis, svvimming, red cross, fishing, 

ARCHERY. PRIVATE LAKE.
CLOSE 10 CHICAGO (« MILĖS)

Turiny plačiai pagerbtas P. Ga
launė, daug vietos skirta liau
dies menui ir buičiai. Be to, ne
maža medžiagos apie restaura
ciją, archeologiją, užsienio mu
ziejų veiklą, ir kt.

• Lietuvoje pasirodė Vytau
to Sirijos Giros apsakymų ir 
apysakų rinkinys '“SUSITIKI
MAS SU BRUNHILDA.” Auto
rius liečia nacių okupacijos laik
metį, be to, pasakoja apie šių 
dienų lietuvių medikų bei jūrei
vių gyvenimą.

• UNITED STATĖS FOB- 
EIGN POLICY, 1969 - 1970. 
Valstybės sekretoriaus praneši
mai, Tarptautinis Saugumas, 
Tarptautinės Organizacijos ir 
įstatymai, Visuomeniniai ir 
mokslo klausimai ir Priedai, ku
rie užima pusę knygos. Tai 
valstybės notošį tarptautinės su
tartys ir pan,' Knyga turi 640 
psl. Valstybės Depatamento lei
dinys, kaina 2575 dol. Gaunama 
knygynuose, arba tiesiog U.S. 
Govemment Printing Office, 
Washington, D. C. 20402.

Buvęs senatorius Eugene J. 
McCarthy, kuris savo laiku ne
sėkmingai kandidatavo nomina
cijose į JAV prezidentus (demo
kratų konvenijtijoj), nuo rudens, 
kaip vizituojantis profesorius, 
Maryland universitete dės'ys 
poeziją. Jis yra parašęs dvi po
ezijos knygas. Dabar jis savo 
klasėje turės apie 200 studentų 
ir ves mažą poezijos seminarą 
jau , universitetą baigusiems, 
mokslo laipsnio siekiantiems 
studentams. Savo laiku JAV 
jaunimas jam rodė daug prita

Ll MANS ACADf-MY 
ROLLING PRAIRIE. IND.

Resident for Boys — grades 5-8. 
Oonductod by Brothers of Holy 
Cross. Small classos. Supervised 
study. Christian environment. 
Self — reliance. self — disclpline. 
Counseling. Sporte. New gym. air 
obnditloned classroom building. 
Seni i-palva te rooms. 650 aere 
campus. 70 m lies from Chicago. 
Write Director of Admlssions, Box 
A. Rolling Prairie, Indiana 46371 
Phone (219) 778-2521.

• SKAUTŲ AIDAS, 1971 m. 
kovo mėn. Nr. 3. Oficialus Lie
tuvių skautų sąjungos organas. 
Leidžia LSS Tarybos Piranija. 
Vyr. redaktorius — J. Toliušis, 
7418 S. Claremont Aye., Chi
cago, III. 60636. Administrato
rius — A. Orentas, 6840 S. 
Campbell Avė., Chicago, UI. 
60629. Metinė prenumerata 5 
dol. Gausiomis iliustracijomis 
išpuoštas puslapiuos rašoma 
prieš svetimus žodžius mūsų kai 
boj£, apie šiluma dvelkiantį ko
vą, apie pirmąją pagalbą paukš
čiams, su skausmu minimas 
prieš metus miręs skautininkas 
[Steponas Kairys, atkreipiamas 
dėmesys į jūrų skautiją ir le .

Duodamas poetės, konverti- 
tės V. Mooth eilėraštis apie Ma
riją po kryžiumi. Plačiau apra
šomos J. Matulaičio beatifikaci
jos tribunolo sesijos Chicagoje. 
Pa's žurnalo redaktorius kun. 
A. Miciūnaę, MIC, informuoja 
svarbesnes marijonų naujienas 
ir apie “Marian” žurnalo reika
lus. Ch. Jakubovski rašo apie 
veteranų socialinę apdraudą. 
Kun. J. Prunskis duoda naujau
sių anglų kalba knygų aptari
mą. Pagaliau duodama katalikų 
gyvenimo apžvalga. Žurnalas 
gausiai iliustruotas ir daro ge
rą įspūdį.

• Vengrijos leidykla “Euro
pa” numato išleisti Juozo Grušo 
apsakymų rinktinę vengrų kal
ba. Į ją įeis apsakymai iš knygų 
“Sunki ranka” ir “Rūstybės 
šviesa”. Anksčiau minėta leidyk
la buvo išleidusi to paties Gru
šo apsakymą. “Anupras nukrito 
iš dangaus”, A. Bieliausko “Kau 
no romaną” ir kitus lietuvių ra
šytojų kūrinius.

• Lietuvoje išleistas treč asis 
britų rašytojo Graliam Grcene 
romanas — '“KOMEDIANTAI”. 
Vertė Juozas Subatavičius. Kny
gos tiražas — 25,000 egz. Anks
čiau okup. Lietuvoje buvo iš
leisti Greene romanai: ‘‘Tykusis 
amerikietis” ir “Neišdildoma žy-

• “THE DRAMA OF THE 
BALTIC PEOPLE”, parašyta 
buv. Es i jos prezidento August 
Bei. Išleido Publishing House 
KVE (Post Box 16211 — S — 
10324), 1970 m., 384 psl. Rašo
ma apie Baltijos valstybių kil
mę ir padėtį. Kaina — 10 dol.

(E)

• Boru'a vokiškai. R. Berly
no leidykla “Ruetten and Loe- 
ning” 1970 m. pabaigoje išleido 
Kazio Borutos knygą “Baltara- 
gio mąlūnas". Knyga išversta 
ne iš lietuvių kalbos, bet iš ru
siškojo 1966 m. vertimo.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwrlters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrS 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

• EGLUTE, 1971 m. balan
džio mėn. Nr. 4. Lietuviškasis 
vaikų laikraštėlis. Redaguoja ir 
admin'struoja Putnamo seselės. 
Metinė prenumerata 5 dol. Ad
resas: Eglutė — Immaculate 
Concep' ion Con., Putnam, Conn. 
06260. Laikraštėlis spausdina
mas keliomis spalvomis, daug 
eilėraštukų, pasakų, aprašymų 
rankdarbių, galvosūkių.

• Filatelistų draugijos “Lie
tuva”’ BIULETENIS, 1971 m. 
kovo - balandžio mėn. Nr. 4. 
Redaguoja ir spaudos darbus 
atl'eka Eugenijus Petrauskas,' 
7742 S. Troy St., Chicago, 111. 
60652. Metinė prenumera'a 5 
dol. Pirmojo puslapio nuotrauka 
pagerbiamas daugelio neprikišu

• Vilniuje išleistas naujas ne
periodinio leidinio '“MUZIEJAI 
IK PAMINKLAI” sąsiuvinis.

5
CRANE SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
B. R. PIETKIFAVICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. IJL 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vlentj Mė
ly (VrtiHcalu Hy^knitaM 

Minimom *5.000.00

Naujai aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sij.sk a i tas

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

Dividendai mokami Bausio ir liepos mėn. 31 d
PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.

VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD..............9 v. r. Iki 5 v. v.
SEfiTAD 9 v r. iki U t. d — Trečlad uždaryta

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY 

m MĖGĖJAMS

čia 
bei 
pa-

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Virginia 7-7258 ■ 59
I

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
175'h ir Divie Highuay, East Hazelcrest, III.

(IS Chicagos važiuoti Western Avenue Iki 175th Street) 
Restoranas atdaras nuo 6:30 iki 10 vai. vak., 

Lounge atdara iki 3 vai. ryto kasdien 
Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798.7770 arba 798-7000 
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai, 

Savininkai

___________ w

ėėjAZEi-iS
♦ Vestuvės: spalvota ir juoda balta (grali vykti ir į kitus miestus]
♦ Portretūra
♦ Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. - IIY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11287

AME STOGUS

■MMYWTYnwcrom&

mn imsi wnt ciiirX 
roi MAAIMUIt TENSION 

l[IYYOBTYNOTDIF^$ 

ULVANI2H Wll(

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

VOROS: įvairiausio alu-T
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

♦

*
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kijoje ir Azijoje — Burmoje, 
Cei'one, Kambodžoje ir Tailan
de. (ELTA)

• Vilniaus dramos teatre š. 
m. kovo 21 d. įvyko pešto .Just.: 
Marcinkevičiaus dramos veikalo 
"Katedra” pr.in.fera. Prieš i ai 
Vilniaus ir Klaipėdos dramos te
atrai su nepaprasta sėkme eta- ’ 
tė to paties Mar.inkevičiaus1 
“Mindaugą”. Naująją dramą 
taip pat režisavo Henrikas Van
cevičius.

"Katedroj” 
amž. pabaiga, 
ryno Stuckcs
vyskupo Masalskio konfliktas, i 
Vilniaus katedros gimimas. i2ib- 
je, 10 giesmių dramoje vaidina: 
Lauryną — A. Rcsenas ir V. 
Tomkus, Masalskį — L. Norei
ka ir A. Chadaravičius.

(Elta)

DVIDEŠIMT PIRMASIS “DRAUGO”
ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt pirmąjį konkursą. Rankraščius įteikti pas
kutinė data yra 1971 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas.

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, iškai
tant teisę spausdinti dfenraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

vaizduojama 18 
aFchi ekto Lau- 
- Gucevičiaus ir

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

M. Šileikis Pi*eš saulėtekį
Paveikslas išstatytas Ford City Lietuvių festivaly, Chcagoje>.

Mirė Broadway'jaus 
režisierius

Vienas iš sėkmingiausių Broad- 
vvay’jaus režisor.ų — Leland Hay- 
vvard, 68 m. amžiaus, buvo pa
laidotas kovo 22 d. Tarp jo pasta
tymų buvo: “South Pacific”, “An- 
ne of a Thousand Days”, “The 
Sound of Music” ir kt. Jis padėjo 
daugeliui scenarijų autorių ir ak
torių pasiekti scenos laimėjimus.

i IIRČ PULlTŽER PREMIJOS 
LAIMĖTOJAS '

Sulaukęs 83 m. amžiaus, Beau- 
j for e, S.C., Kanadoje, mirė Pstul 
Į iScott Mowrer, buvęs "The Chi
cago Daily Nevvs” redaktorius. 
Jis buvo pirmas užsienio kores- 
pondentas, laimėjęs Pu'iteer

i premiją už žumalizmą. Velionis 
vr? autorius 14-kos prozos ir 
po••z’.hs 'knygų. Jis, teturėdamas 
22 rn. amžiaus, jau buvo išsiųs-

• tas korespondentu į Paryžių.

dutįj. pigiu u mokėsit 
už įpiliau du iiue UKnies ir •tūlotu u

FRANK ZAPOLIS
IV esi K.itli streri 

<llKSUįl> I1U11OL- 
lel. <»A *-««»! ir GK H-4H3V

GĖLĖS
^estukėm*. boiikeUirns,

ir kitokifMfv* _
G L t X 1‘ » K C 

Iftevcrlj H i ils
1443 <l3rd štrvet lllinuo

TEL PU S-OH33 - l»R H OH3I

laidotiivčfiM 
proip>rk*>

(•ėiifitėia

B R I G H T O N
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

• Okup. Lietuvoje paminėta 
IJetuvos Mokslų akademijos 30 
metų veiklos sukaktis — Aka
demija įsteigta 1941 m. sausio 
16 d. Šios įstaigos vadovo pa
reigas einąs, jau 25 metai, prof. 
dr. Juozas Ma.ulis “T’esos” 
bendradarbei (nr. 13) aiškino, 
kad 1971 metais Lietuvoje esa
ma apie 8,500 mokslininkų, iš jų 
reikia paminėti 200 mckslo dak
tarų ir arti 3,000 mokslų kan
didatų.

Akademija, Maskvos vyriau- 
a-ybės paskatinta, 1964 metais 
nusistatė atitinkamas mokslinių 
tyrimų kryptis. Atsiskyrus nuo 
Akademijos žemės ūkio ir miš
kų institutams, sustiprėjo tiks
liųjų mokslų kryptys, ypač ma
tematikos bei fizikos. Dabar nu
rodoma į tokias Akademijos 
mokslinių tyrimų kryptis: tiki
mybių teoriją ir matematinę sta
tistiką, kibernetikos ma'emati- 
nes problemas ir techninę kiber
netiką, teorinę atomų ir mole
kulių spektroskopiją, puslaidi 
niūkių fiziką, aukštų tempera
tūrų šiluminę fiziką, mealų 
elektroninio išskyrimo teoriją ir 
metodų iš anksto nustatytų sa
vybių dangoms gauti kūrimą, 
biologinius augalininkystės ir 
gyvulininkystės produk'yvumo 
kėlimo pagrindus, respublikos 
gamybines jėgas, lietuvių tau 
tos istoriją, kalbą ir literatūrą..

Kaip matyti, Akademijai pa
vesta uždaviniai, kuriais siekia
ma, iš dalies, ne tiek tirti 
mokslą, bet siekti kelti krašto 
ūkį (gyvulininkystė...). Būdin
ga, kad lietuvių tautos istorijai, 
xalibai ir literatūrai sąraše ski
riama paskutinė vieta...

J. Ma' ulis pažymėjo, kad šiuo 
metu Lietuvoje yra 79 mokslo 
įstaigos, iš jų — 13 aukštąjį} 
mokyklų, 32 mokslinio tyrimo 
institutai ir kt. (ELTA)

• Okup. Lietuvoje paskelbta 
muziejų Innkyojų statistika. 
“Tiesoje” pažymėta, kad 1970 
metais Lietuvos muziejus aplan 
kė 3mil. 25 tūkst. 937 žmonės. 
Labiausia lankytas 'muziejus, 
tai Vilniuje veikiąs Dailės mu
ziejus (695,000 lankytojų), to
liau seka — Kauno M. K. Ciur 
lionio dailės muziejus (459.7 
tūkst.), Vilniaus Istorijos - etno
grafijos muziejus (435,000),

Kauno Valstybinis istorijos mu

• Lietuvių tautosakos rinki
mas ir saugojimas — svarbus 
darbas. Tai rūpi visiems lietu
viams ir jie, bent Vilniuje, įžiūri 
nemažų spragų, kliūčių reikia
mai rūpintis tautosaka. “Li'era- 
tūros ir Meno” savaitraštyje, 
vasario mėn. (nr. 7), Alė Po- 
čiulpaitė pripažįsta, kad Vilniu
je, Lietuvių įkalbos ir literatūros 
institute, saugoma apie 70,000 
tautosakos vienetų, kasmet už
rašoma 10—12 tūkstančių vie
netų.

Tač au... tautosakos rinkimo 
sektoriuje, institute, dirba vos 
apie 10 žmonių, gi tautosakos 
rinkimo planas sudarytas net 25 kiau gavęs doktoratą iš sociologi- 
me'ams. Kas tą darbą pasku
bins? — klausia autorė ir 
da kitokių, organizacinių 
sklandumų.

Lieka viena paguoda —

Modernus kunigas
Nauji laikai atneša naujus rei-| autoriaus, gyvename pavojingais 

kalavimus ir kunigijai. Šį klausi- laikais. Žmonija arba bus trans- 
mą ryžtingai svarsto Andrew M. 
Greely savo naujame veikale 
“New Horizons for the Priest- 
hood” (išleido Sheed and Ward, 
New 
$4.50). Autorius pasiruošęs šios 
rūšies klausimus gvildenti. Jis yra 
išėjęs filosofijos ir teologijos studi
jas Mundelein seminarijoje ir pas-

Yorke. 1970 m. 148 p.

HOME

LOANS

SAVINGS

INSURED

ran-
ne-

tau-
ziejus. buv. Vytauto D. Muzie- tosakos rinkimu Lietuvoje rū- 
jaus rūmuose (203.5 tūkst.) J pinasi ne tik įstaigos, bet ir stu- 
Provincijos muziejus aplankė ' dantija, mokiniai, krašto'yrinin- 
tarp 40—80,000 lankytojų, pvz. j kai, pavieniai entuziastai.
Klaipėdos muziejų aplankė 80,- Kai kurie šių entuziastų kone 
000 žmonių, A. Baranauąko ir, ištisus metus su kelionmaišiu ir 
A. Vienuolio - Žukausko memo- j magnetofonu eina per kaimus, 
rialinį muziejų — 40,000 ir t. t. i kiti užrašo savo kaimynų ar

Būdingas reiškinys: lankyto-' pažįstamų damas ir kt. Tauto-
jai žymiai daugiau lanko dailės saka besidomintiems žinomos 
ar Lietuvos etnografinius kul'li
ros muziejus, negu tokius, ku
riuose masiniai eksponuoti par
tijos, revoliucijos dalykai ar 
įvairiais galimais būdais garbi
nami Lietuvos ar sovietų komu
nistai. Dėl to Kauno istorijos 
muziejų pernai aplankė dvigu
bai mažiau žmonių, kaip Čiurlio
nio ar vilniškį etnografijos mu
ziejus, net daugiau kaip trigu
bai mažiau, kaip Vilniaus Dailės 
muziejų. Be to, tų 203.000, lan
kiusių Kauno “istorijos” muzie
jų, tarpe d'dėlę daugumą suda
rė turistai bei kitokie svečiai iš 
įvairių sovietinių respublikų .

(ELTA)

• Vilnie’ė baleto artistė Ge
novaitė Sabaliauskaitė aštuonis 
mėnesius dirbo baletmeistere Či
lėje, Santiago mieste. Grįžusi į 
Vilnių, (Čilės meno veikėjams 
kviečiant, ji ir vėl išvyko į P. 
Amerikos kraštą. Ten ji paruo
šia klasikinius baletus, tikisi pa
statyti fragmentus iš lietuvių 
baletų “Ant marių kranto”, "Jū
ratės ir Kastyčio”. Sabaliauskai
tė anksčiau yra šokusi Prancū
zijoje, Belgijoje, Suomijoje, Tur-

jos Chicagos universitete. Kaip 
gabų žmogų, universitetas pasi
kvietė studijinėn talkon jr dabar 
kun. Greely yra direktorius aukš
tųjų studijų Chicagos universiteto 
viešosios nuomonės tyrimų centre. 
Taigi pas jį suplaukia daug me
džiagos.

formuota arba sužlugs.
Autorius nepropaguoja susenu- 

sio sauso asketizmo (paties aske
tizmo neniekindamas) tiesų, bet 
skiria daug medžiagos, ugdančios 
kunigo asmenybę, entuziazmą, 
linksmumą. Jis supranta, kad ku- 
ūgas pasilieka su žmogiškais jaus
mais, jų nesiekia užgesinti, net 
pripažindamas, kad kunigui savo 
veikloje kartais tenka nebijoti nė 
rizikos, nes visiškas saugumas ri- 
šasi su bergždumu atsargiame ne
veiklume. Tačiau ta rizika turi 
būti apskaičiuota, nežaidžianti ki
to žmogaus laime, išplaukianti iš 
sveikos doktrinos dėsnių.

Ypač jis pabrėžia reikalą, kad 
aukštesnėms pareigoms būtų pa
renkami tinkami dvasininkai. Jis 
pažymi, kad praėjo laikai, kada 
buvo galima pridengti dvasinių 
pareigūnų inkompetenciją, kada 
buvo paklusniai toleruojama dva
sios vadovo menkystė. Jis turi bū
ti draugiškas, linksmas, toleran-

Savo veikale, neatmesdamas, kas 
buvo gero konservatyvioje pažiū
roje į kunigus, jis įveda daug mo
derniosios sociologijos padiktuotų 
reikalavimų. Anot jo, kunigo pa
reiga padaryti Dievą akivaiz- 

kai kurių rinkėjų pavardės, kaip džiu pasaulyje ir čia kunigas turi 
J. Dovydaičio, J. Aidulio, užra- būti ne tik pamaldus piligrimas, 
šiušių kelias dešimtis tūkstančių bet uolus vadas, gyvas žvalgas, tiškas, suprantantis žmogų ir uo- 
tautosakos vienetų. Apie 1000 
dainų yra surinkęs V. Birbilas, 
atsiranda ir daugiau tautosakos 
entuziastų. (ELTA)

tyrėjas neišryškintų dalykų, kad liai besistengiąs išpildyti jo teisė- 
būtų geras vadovas ateitin. Anot tas viltis. J. Pr.

ši

• Lietuvos styginis kvartetas 
vasario mėn. vieną savaitę kon
certavo Vengrijoje, Djor ir Sop- 
ron miestuose, šalia Brahmso ir 
Haydno kvartetų, lietuviai supa
žindino vengrus su J. Juzeliūno 
Trečiuoju kvartetu.

. . • Dainininkas V. Noreika va
sario mėn. antrojoje pusėje dai
navo Rytų Vokietijos Berlyno 
ir kitų miestų operų teatruose, 
su žmona pasirodė solo koncer
tuose ir Berlyno televizijoje. Bū
dinga, kad Noreikos į netolimą 
Vokietiją vyko ne tiesiu keliu, 
bet... per Maskvą.

ATLEIDINEJO MOKYTOJUS
Trūkstant lėšų, daugely vietų 

imama atleidinėti mokytojus. Iš 
dviejų milijonų mokytojų JAV- 
se jau net apie 10,000 atleista 
nuo sausio 1 d.

Kamerinis ukrainiečių — Kubanės kazokų ansamblis koncertuoja

Ukrainiečių meninis 
ansamblis

Britų statistika apie 
rūkorius

Serving the Lithuanian Communtty
57 years wlth personai attentlon.

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

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALOAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir I.A 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YAids 7-1741-7.

Ukrainiečiai prie Harvardo 
universiteto turi Ukrainiečių 
studijų centrą. Tam reikalui fi
nansuoti nuo balandio 1 d. po 
įvairius miestus važinėja ukrai
niečių meninis ansamblis su 
spėk’ akliais. Jį sudaro trys Ku
banės kazokai ir trys ukrainie
tės moterys, atlieką ukrainie
čių tautinius šokius ir išpildyda- 
mi ukrainiečių dainas, sudary
dami dainuotojų trio ir sekste
tą. Drauge su jais keliauja prof.

T. Komar su grupe muzikų, 
kurie ukrainiečių sekstetui su
daro muzikinę palydą. Į tą an
samblį yra įsijungusi ir Buenos 
Aires, Co'on teatro solistė uk
rainietė Alicia Andreadis, mezzo 
- sopranas. Taip pat į tą meninį 
vienetą įeina ir balerina Roma 
Pryma - Bchačevsky, interpre
tuodama ukrainiečių muzikos 
melodijas ir jų tautosakos kū
rinius. Akompaniatorė _  prof.
Maria Cisyk.

Ukrainiečių — Kubanės ka
zokų grupė jau atlankė 21 kraš
tą, o šis aukščiau minėtas pla
tesnes ansamblis pradeda savo 
gastroles nuo JAV-bių ir čia 
aplankys 15 didžiųjų miestų. 
Chicagoje jie bus bal. 25 d. 8 v. 
vak., Orchestra Hali.

Mes, lietuviai, turėtume susi
domėti šia ukrainiečių iniciaty
va, ir pasvarstyti, ar negalėtų 
būti sudarytas toks skrajojan
tis po įvairius kraštus lietuvių 
ansamblis, (j, p.)

Britų gydytojai nustatė, kad 
nerūkantieji, kurie jau pasiekė 
65 m. amžiaus, gyvena trejus 
metus ilgiau, negu rūkantieji jų 
bendraamžiai, šią informaciją 
paskelbė “New York Times” sa
vo sausio 27 d. laidoj.

KOSCIUŠKOS PREMIJA

Kosčiuškos fundacija už pasi
žymėjimą lenkų - amerikiečių 
kultūrinėje srityje šiemet sutei
kė premiją Minneapolio muzikos 
direktoriui St. Skrowaczewskiui 
ir rašytojai Marijai Kunicewicz.

D C M E S T O !

Apsaugokite savo namus 
nuo plėšikų!

Įtaisykite “dead bolt” užrakčius 
durims dabar. Greitas, patikimas 

patarnavimas. Kreipti? į 
Westlawn Locksmiths — 767-0303 

8520 S. Pulaski Rd., Chicago.

llllllllllliiuiillllllllllilllllllltliiltllllllllll 

TYPEWRITERS 
Sales, Service, Rentals, Repairs 

ALL BRANDS — inciuding 
OLYMPIA and HERMES 
Typewriters — Adders 

A & II BUSINESS MACIIINE 
3530 W. 63rd St. Tel. 925-887.') 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimii'

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS. STARDŽTUS. 

Transmisijas, Starterius. Alternato- 
rius, Motor Tiine-up. Tr kitus pa
taisymus. putras pišnys. sav„ 
«211 - 15 Sonth Bamen Avenue — 
TV,T,. Tt7 - SPRS.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

—TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 si St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

y
I LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS

649 Easf 162nd Street. South Holland 
10821 South Micrigan Avenue, Chicago 

TEL — CO 4-2228

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALRTED STREET TeL YArds 7-1911

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 3. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-121."
PETRAS BIELIŪNAS

1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayette 3-357?

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138-II3S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel OLymplc 2-1063

4



Nr. 90 (16) — pd. 8 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. LITERATŪRA

REDAGUOJA JCRATE JASAITYTĖ, 6922 S. OAKL EY AVĖ., CHICAGO, IULLINOIS 60636

KANTRYBĖ, LAIKAS IR SAVIGARBA
Pirmiausia susiduriame su ap- retų būti kiekviena proga užslo- 

sisprendimo klausimu. Turime 
apsispręsti: ar pasiliekame lietu
viais, ar išeiname iš savo tautos 
ir įsijungiame į aplinkos masę, 
kad ir bespalvę, bet daugumą tu
rinčią. Išėjusiųjų vargu ar daug 
galime susigrąžinti. Bet pasilie- 
kantiesiem verta svarstyti ir mąs
tyti apsisprendimo reikšmę ir

j pinti gitarų ar dūdų.

Nenustebinsime šio krašto gy
ventojo itališkai išdainuotomis 
ope"os arijomis, bet nustebinsime 

į ir būsime įdomūs savos dainos 
skambumu, muzikos instrumento 
retumu, tautinio rūbo gražumu 
ir savo kalbos skambumu. O tam

Studentė pasišventė 

gelbėti kitus

Vena 18 m. amžiaus Iowos 
valstijos mergaitė, pamačiusi, 
kaip narkotikai baisiai žaloja 
jos drauges, savu noru įsipra
šė Kriminalinių investigacijų 

kaip tą apsisprendimą padaryti išlaikyti reikia išsiugdyti tautinę biuro tarnybon, kad savo jėgas 
naudingu lietuviškajai bendruo- j savigarbą ir suvokti, kas yra sa- j pašvęstų kovai prieš narkoti 
menei. !va, brangu ir miela, kas perduo- kus ir jų‘daromą žalą. Jai pa-

Tauta nenuperkama, nesuku- dama iš širdies, visa tai pataiko vyko surinkti informacijų, ku
riama, bet savaime veikianti į at-Į>r i kitą širdį ir kitos širdies mie-( rios padėjo areėtuo i jau per 
skirą žmogų. Užtat, apsisprendus lai priimama. I 200 narkotikus p.atinančių pel-
pasilikti savo tautoje, gyvenant 
kitame krašte, kartu reikia apsi
spręsti ir savo, kaip asmens, nau
dingumo klausimą.

Sprendžiant naudingumo klau
simą, mūsuose dažnai iškyla to
kių reiškinių: vyresnieji nesu
pranta jaunimo, bet ir jaunimas 
vyresniųjų. Tai veiklos metodai 
ir priemonės pasenę, tai neaiškūs 
tikslai ir panašiai.

Šiuos klausimus sprendžiant, 
pirmiausia reikia užsidėti kantry
bės šarvus. Šiandieninis vyresnių
jų nesupratimas ar jų nepritari
mas jaunimo veiklai rytoj gali 
virsti supratimu ir 
Veiklos priemonės ir 
šiandien mums nesuprantami, 
rytoj bus aiškūs, suprantami ir 
net savi. Todėl, užuot numoti 
ranka ir teigti, kad su vyresniai
siais sunku susikalbėti ir susitarti, 
jaunieji turėkime kantrybės išsi
aiškinimui ir susipratimui, o gali
me prisipažinti, kad kantrybės 
dažnai stokojame. .

Antra, dažnai teigiame, ypač 
mokslus baigusieji, kad prisidėti 
prie tautinės veiklos sunku dėl 
laiko stokos. Profesiniai ir šeimy
niniai įsipareigojimai užima visą 
laisvalaikį. Priklausymas lietuviš
kai organizacijai, joje, bent susi
rinkimų lankymu reikštis, atro
do, kad reikalautų iš mūsų dide
lio pasiaukojimo ir nepaprastai 
daug laiko. Bendruomenės susi
rinkimai laikomi nereikšmingais 
ir laiką gaišinantys.

i 200 narkotikus platinančių pel- 
Jūratė Jasaitytė I nagaudžių.

• Studentų Ateitininkų są
jungos kursai įvyks Dainavoje 
šių metų gegužės mėn. 29—31 
dienomis. Kursų tema: Laisvė. 
Kursuose gali dalyvauti tik SAS 
nario mckes į užsimokėję na
riai ir SAS kviesti svečiai. Re
gistracija — 5 dcl. Registruot'' 
t”oj pat pas įSAS iždininką; Jo
nas Vainius, 80 - 29 87th Rd., 
Wocdhaven, N. Y. 11421.

• Jolita Kisieliūtė, Chicaros 
I Loyolcs unive.rsi eto studentė, 
, yra paskirta Studentų ateitrnin- 
Į kų sąjungos nuolatine atstove
II-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso rengimo komisijoje.

• Išė’o “Gaudeamus” — S u- 
dentu ateitininkų sąjungos laik
raštėlis. šį antrąjį šių metų nu
merį suredagavo: L. Gustainy- 
tė, J. Oniūnas, G. Juozapavčiū- 
tė, V. Kliorys ir Ramunė Saka
lai ė. Laikraštėlis įdomus turi
niu, kuriame yra ir .rimtų 
straipnių, ir svajingų eilėraščių, 
ir išraiškingų iliustracijų. “Gau- 
deamus” galima įsigyti, rašant 
šiuo adresu: Jurgis Oniūnas, 88- 
20 90 Str., Woodhaven, N. Y. 
11421.

• Lietuvių Dienos Ford City, 
Chicagoje — balandžio mėn. 14- 
20 dienomis. Vakarinėse pro- 
r'narnose dalyvauja ir studen'i- 
ia: balandž o mėn. 15 d. progra
mą išpildė Chicagos tautinių šo
kių grupė “Grandis”, o balan
džio mėn. 14 d. pasirodė daini
ninkai Laima ir Ramūnas Un- 
deriai. Programos ten praside
da 6:30 vai. vak.

Šeštadienis, 1971 m, balandžio mėn. 17 d.

“Grandies” tautiniu šokiu grupė šoka Malūnėlį. Chicagos ‘‘Grandis” balandžio Imės. 17 d. (šiandien) pa
sirodys Cicero Aukštesniosios Lituanistinės mokyk los 15 metu sukakties paminėjimo.

Nuotr. V. Noreikos

riasi nuo neigiamo tuo, kad pa- i vairiom formom grįžimas religi- 
neigto idealo vietoj pastatomas jon. Pavyzdžiui, viename laik

raštyje jaunuolė skundžiasi, kad 
dabar per daug dėmesio yra ski
riama materijai, o mažai kas rū
pinasi dvasinėm vertybėm. Kitas

pritarimu, 
metodai

Teisinimasis ir vengimas lietu
viškos veiklos dėl laiko stokos ne
turi rimto pamato. Gal geriau 
čia teisintis ne laiko stoka, bet ne
noru, nesakyčiau tingėjimu, o tik 
nepilnu įsijautimu į lietuvišką
jį reikalą. Turėdami platų ir nuo
širdų įsijungimą bei supratimą, 
rasime ir laiko.

Tautinė veikla ugdo tautinę sa
vigarbą. Apsisprendusicms savo 
tautoje pasilikti, tautinės savigar
bos klausimas labai svarbus. O 
tautinė savigarba surišta su dau
gybe tautinių apraiškų ir įsiparei
gojimų bent kiek pakrutėti.

Gyvendami kitų tautų žmonių 
tarpe, galime būti įdomūs ir pa
trauklūs tik savo tautiniu pasi
reiškimu, bet ne išnykimu aplin
kos masėje.

Tokie dalykai kaip harmoni
zuotos liaudies dainos, kanklės 
rageliai ir kiti instrumentai netu-

PAŽVELKIME I LIETUVOS
Artėjant Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongresui,
“aparatas” atstovauja komunisti- 

reikia pa- nei sistemai su visom savo blogy- 
žvelgti ir į tą lietuvišką jaunimą, bėm. George Sherman, praleidęs 
kuris negalės dalyvauti šiame kelerius metus Sovietų Sąjungoje, 
kongrese. Tai yra’, į tą jaunimą, 
kuris dabar gyvena okupuotoj 
Lietuvoj.

Iš įvairių šaltinių man susida
ro įspūdis, kad dabartinis Lietu
vos jaunimas gyvena nutolimo 
(alienat on) žrnkle. Tas nutoli
mas aiškiai matyti sovietų ideolo
gijos atžvilgiu. Lietuvos jauni
mas gyvendamas dvigubos lais
vės (politinės ir dvasinės) prara
dimo šešėlyje, mato marksistinės 
santvarkos beprasmiškumą.

šitaip apibūdina komjaunimo 
nepaprastą vaidmenį: “Šita
(komjaunimo) galia leidžia or
ganizacijai kištis į pačius asme
niškiausius jaunimo reikalus; 
Komjaunimo vadai išreikalauja 
iš narių išpaž'ntis, baudžia ir 
prižiūri juos, kad joks komjau
nuolis neperžengtų “tvarkos” ri
bų. Maištingesnis studentas rizi
kuoja išmetimu iš komjaunimo, 
o tai lygu išmetimui iš universi
teto.” Taigi jaunimas, kuris nori 

; studijuoti, tuo pačiu, turi priklau
syti ir komjaunimui.

Tačiau jaunimo nusivylimas 
sovietine sistema iššaukia ir 
nepasitenkinimą komjaunimu. 
Ryškiai pastebimas jaunimo ne-

Ideologinis nutolimas labiausia. 
jaučiamas jaunimo santykiuose 
su komjaunimu. Komjaunimo orL i 
ganizacija yra didysis aparatas, 
kuriuo sovietai seka ir indoktri- 
nuoja jos narius. Jaunimui šis ųoras stoti į šitą organizaciją.

JAUNIMĄ
Net kai kurie partijos vadai pra
dėjo baimintis-mažėjančiu narių 
skaičiumi komjaunime. Šitas reiš- 
.kinys ypač pastebimas Pabaltijo 
valstybėse (respublikose). Pats, 
S. P. Pavlov, centrinio komiteto 
pirmasis sekretorius prisipažino, 
kad jaunimo nutolimas nuo kom
jaunimo yra realus. Šita pastanga 
kaip nors išsisukti iš komjauni
mo yra aiškiausias jaunimo nu
tolimo arba komunistinės ideolo
gijos atmetimo pavyzdys.

Jaunimo ideologinį nutolimą 
galima suskirstyti į dvi rūšis: tei
giamą ir neigiamą. Neigiamas 
nutolimas įvyksta tada, kada jau
nimas, atmesdamas kurį nors 
marksistinį idealą, neužpildo tos 
tuštumos kitu idealu. Gyvenimas 
tada pasidaro bergždžias, bereikš
mis. Vienintelė vertybė, kuri be
lieka, yra savo malonumų paten
kinimas. Teigiamas nutolimas ski

Nuotr. L. RuikioStudentiškieji veidai šiandieniniame Vilniaus universitete.

dažniausiai kitas, vertingesnis i- 
dealas.

Lietuvos jaunimo neigiamas 
nutolimas yra vaizduojamas ra-,. 
šytojo Juozo Grušo vaidinime įdomus okupuotoje Lietuvoje reiš- 
“Meilė, džiasas ir velnias”. Gru-^kinys yra kryželių nešiojimo 
šas šitame veikale pristato mum mados paplitimas jaunimo tarpe, 
jaunimą, kuris yra nutolęs nuo Žurnale “Jaunimo Gretos” vie- 
visų vertybių, o prisirišęs tik prie nas dramaturgas pasisako, kad. 
alkoholio, laukinės muzikos ir ly
tinių malonumų. 
Jaunimas vaidinime, atmesda
mas sovietų peršamus idealus, 
gyvena be tikslo; jiem gyvenimas 
lieka vien malonumų patenkini
mas. Vaidinime vaizduojami įvy
kiai yra paimti iš dabartinės Lie
tuvos jaunimo gyvenimo. Pavyz
džiui, alkoholizmas tarp jauni
mo auga pasibaisėtinai greitu 
tempu. Jaunimo spaudoje yra pla
čiai diskutuojama jaunimo mora
linis pasimetimas. Taigi neigia
masis nutolimas sovietuose pa
gimdė savotiškus “hipius”, ku
riuos rusai praminė “stiliagomis”. 
Tų “stiliagų” neretai matyti ir 
Lietuvos miestų gatvėse. Neigia
masis nutolimas yra negatyvus iš 
esmės, tad ir jo rezultatai gali 
būti tik žalingi. Lietuvoje šitai 
matyti taipgi iš jaunimo nusikal
timų vis didėjančio skaičiaus.

Kaip neigiamas nutolimas yra 
viską naikinantis, taip teigiamas 
nutolimas yra kuriantis. Teigia
mo nutolimo kuriamosios galios 
pavyzdys yra lietuvių tautišku
mas. Rusų komunistų aiškus 
noras yra sunaikinti lietuvių tau
tos kultūrinę individualybę, tuo 
pačiu panaikinant ir lietuvių lais
vės troškimą. Tačiau lietuvių jau
nimas, atmesdamas peršamąjį ru
siškąjį kultūrinį pakaitalą, kaip 
tik pabrėžia savo tautos kultūri
nes vertybes. Šitas jaunimo tautiš
kumas reiškiasi keliose formose. 
Pirmiausia, yra pabrėžiamas lie
tuvių kalbos, tautosakos ir istori
jos savitumas, tai yra visais šiais 
dalykais nepriklausomumas nuo 
rusų ar aplamai slavų. Senoji Lie
tuvos Didžioji Kunigaikštija jau
nimui yra tapusi tautinės garbės 
ir laisvės troškimo simboliu.

Kitas teigiamo nutolimo pavyz
dys yra rusiško provincializmo 
atmetimas. Lietuvos jaunimas da
bar visą dėmesį yra nukreipęs į 
Vakarus. Jie iš Vakarų laukia 
naujų idėfų ir geresnio gyveni
mo. Lietuviškasis jaunimas savo 
aprangoje ir muzikoje imituoja 
Vakarų valstybių jaunimą. Da
bar Lietuva yra tiek panaši į Va
karus, kad rusai veržiasi į Lietu
vą bent paatostogauti, nes ten 
jiems po slogios rusiškos aplinkos 
atrodo yra jau užsienis.

Nors jaunimo susidomėjimas 
Vakarais yra labai svarbus veiks
nys, tačiau kur kas gilesnis yra 
jaunimo nutolimas nuo materia
listinio ateizmo. Jaunimo atmeti
mas marksistinio ateizmo ir ieško
jimas senų ir naujų religinių bei 
moralinių vertybių yra aiškus tei
giamo nutolimo pavyzdys. Yra 
neįmanoma šiandien pasakyti, 
kiek jaunimo atsilaikė prieš ateis
tinę tenykštę propagandą. Nors 
negalima nustatyti tikslaus skai
čiaus kiek jaunimo tiki, bet nė
ra abejonės, kad dabar vyksta į-

nors jis pats mano, jog Dievas 
yra iliuzija, vis dėlto jis prisipa
žįsta, kad daug kam pasaulis be 
Dievo yra beprasmis.

Nuo marksistinio ateizmo nu
tolusį okupuotos Lietuvos jauni
mą galima suskirstyti į tris gru
pes. Pirmieji yra tokie, kurie nuo
širdžiai tiki Dievo buvimu. Ant
rieji yra tie, kurie randa prasmės 
bažnyčios tradicijose ir papro
čiuose. Pagaliau tretieji, kurie pa
tys netiki į Dievą, bet supranta, 
kad daug kam Dievo idėja yra ga
na svarbi jų gyvenimo dalis. Ši
tie pastarieji taipgi pasisako už

religinę laisvę ir toleranciją.
Mano manymu, Lietuvos jauni

mas tolsta nuo sov. ideologijos 
svarbiausia dėl laisvės troškini* 
Politinės laisvės praradimas yra 
tik dalinė nutolimo priežastis. 
Dvasinės laisvės suvaržymas, ku
rį dabartinis Lietuvos jaunimas 
pergyvena, yra gal pati svarbio
ji to nutolimo priežastis. Taigi 
tas lietuviško jaunimo ideologinis 
nutolimas (teigiama ir neigiama 
forma) yra tiesioginis rezultatas 
rusų primestos lietuvių tautai to
talitarinės valdžios ir marksisti
nės ideologijos.

Turint galvoj Lietuvos ateitį, 
neigiamas nutolimas taipgi daug 
kam kenkia ir naikina tautos lais
vės troškimą. Tačiau teigiamas 
nutolimas yra kaip tik tas gyvy
binis veiksnys, kuris įgalins nau
ją nepriklausomos Lietuvos atei
tį. Iš teigiamai nutolusių jaunuo
lių, kils nauji Vasario 16 dienos 
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akto signatarai.

TAUTINE PAREIGA
tiek jaunuolių, norinčių giliau 
pažinti mūsų tautines vertybes? 
Nejaugi studentas negalės paau
koti šiam kilniam tautos reikalui 
nors vienos vasaros atostogas? Jau 
nimo laukia lietuvių kultūrinis 
baras ir mūsų lietuviškos mokyk
los. Bet šiam darbui reikia tinka
mai pasiruošti. Kursų vadovybė 
neabejoja mūsų jaunimo tautiniu 
susipratimu ir tikisi vasarą turėti 
ne 20, o dvigubai didesnį skaičių. 
Vyresnieji turėtų suprasti šio rei
kalo svarbą ir raginti jaunimą į- 
sijungti į šias studijas. Taip pat 
jaunimas turėtų pagalvoti, kad 

tūra, tautosaka, istorija ir kalbos, savo pasyvumu, neįsijungdamas į 
dėstymo metodika. Dėstytojai 
kviečiami lituanistikos specialis
tai.

Kalbotyrai — prof. A. Sen
nas ir prof. A. Salys.

Kalbai — prof. A. Salys, lėkt. 
St Barzdukas jr prof. A. Vasys.

Literatūrai — prof. J. Brazai
tis, dr. K. Ostrauskas, dr. V. Ma
ciūnas, tėv. dr. L. Andriekus, lėkt. 
St. Barzdukas ir prof. A. Šlepety- 
tė.

Tautosakai — prof. A. Šlepety- 
tė.

Istorija — dr. J. Puzinas, prof. 
A. Kučas ir prof. A. Vasys.

Kalbos metodikai — lėkt. A. 
Masionis ir lėkt. V. Cižiūnas.

Šitokią programą galėjome pa
ruošti, tik finansiškai remiami 
LB Švietimo vald. ir New Yor- 
ko Moterų kultūros klubo. Būtų Į 
nusikaltimas nepasinaudoti tokia 
turtinga lituanistikos program i. 
Juk savo tarpe turime visų litu
anistikos sričių specialistų, kurie 
pasiryžę pasidalinti turimomis ži
niomis su mūsų jaunimu.

J kursus priimami universitetų 
studentai ir abiturientai. Jie gau
na kreditus, kuriuos galima per
kelti ir į kitus universitetus. Pri
imami ir šiaip jaunuoliai ne- 
studentai. Studentams skiriamos 
stipendijos iki 300 dol. Tačiau u- 
niversitetas stato griežtas sąlygas: 
studentų skaičius turi būt nema
žesnis kaip 20. Nejaugi neatsiras ,Box AA, Bronx, N.Y. 10458.

Šimtai lietuviško jaunimo stu
dijuoja šio krašto universitetuo
se, tačiau lituanistikos dalykų jie 
ten neras. Jų tenka ieškoti kur ki
tur. Studentija mokslo metu yra 
užimta savo tiesioginėmis studi
jomis. Todėl studijuoti lituanisti
ką patogiausias laikas būtų vasa
ros atostogų metu. Fordhamo uni
versitete šių metų vasarą bus in
tensyvūs septynių savaičių litua
nistikos kursai nuo birželio 21 
iki rugp. 6. Tai vienintelis laisva
jame pasaulyje universitetas, ku
riame dėstomos visos lituanistikos 
šakos: kalbotyra, kalba, litera-

šias lituanistikos studijas, skriau
džia ne tik save, bet užtrenkia du
ris ir tiems draugams, kurie norė
tų studijuoti.

Pasigirsta visokių pasiteisinimo 
priežasčių. Viena iš populiariau
sių priežasčių — tai “būtinas rei
kalas dirbti” vasaros metu. Argi 4 
mes esame tokiame skurde, kad 
mūsų jaunimas, būdamas dar mo
kyklos suole, turi užsidirbti sau 
duoną? Nebūkime juokingi. Nie
kas tam nepatikės. Parodykime 
šiek tiek tautinio susipratimo ir 
idealizmo, ir visos kliūtys bus 
nugalėtos.

Užsiregistruoti reikalinga iki 
birželio 1 d., prisiunčiant 25 dol. 
čekį, Fordhamo universiteto var# 
du. Toji suma bus įskaityta j mo
kesti už mokslą. Šią pirmąją re
gistraciją galima atlikti laišku, 
nurodant, kurioje grupėje norėtu
mėt dalyvauti — pradedančiųjų 
ar pažengusiųjų.

Apsigyventi galima čia pat u- 
niversiteto bendrabučiuose, tik 
reikia skubiai užsiregistruoti. 
Kreiptis — Director of Housing, 
Fordham University, Bronx, 
N. Y. 10458. .

Informacijų reikalu kreiptis: 
Prof. A. Vasys, The Lithuanian 
Program, Fordham ; University,
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