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LIETUVIS MOKSLININKAS TARP 
SAVŲJŲ IR SVETIMŲJŲ

Kiek patrumpintas prof. Rimvydo šilbajorio žodis, tartas IJtua-

T

— Ketvirtosios dainų šventės belaukiant

nls ikos instituto suvažiavime

Vidurinės ir jaunesnės kartos 
lietuvis, Amerikos un-tų auklėti
nis, jau įsigyvenęs į svetimą ap
linką, kad jis dažnai ją, natūra
liai ir nesąmoningai, priima kaip 
savąją. Norėdamas tuo pat me
tu išlaikyti ir sau priimtą lietu
višką savijautą, jis turi neišven
giamai tapti savotišku “Dvily
piu asmeniu," su dviem kalbom 
ir dviem skirtingais galvojimo 
būdais. Toks asmens dvilypumas, 
nors kartais ir kankinantis, vis 
dėlto neparaližuoja nei kūrybi
nės minties, nei valios, todėl, kad 
abudu vidiniai pasauliai — lie
tuviškas ir amerikietiškas — sa
vo pagrinde išlaiko tikėjimą į 
žmogaus asmenišką bei kūrybinę 
laisvę ir savigarbą. Iškylanti 
tarp tų dviejų polių įtampa tik 
dar labiau pagilina mintį, paska
tina darbui.

Susikirtimas tarp lietuviškos ir 
amerikietiškos sąmonės iškyla 
ne iš vidaus, bet iš išorinių ap
linkybių, konkrečiai tariant, iš 
laiko stokos. Nors ir “dvigubas” 
būtų žmogus, jam yra atmatuo
tas tik vieno žmogaus amžius, ir 
kaip tik tas ribotas valandų skai
čius verčia jas paskirstyti iš da
lies lietuviškam, iš dalies “ame
rikietiškam” profesiniam dar
bui, taigi, kiekvienu duotu mo
mentu apsispręsti, kas svarbiau, 
kas daugiau atitinka vidujiniams 
reikalavimams.

Tai nėra vien tik “uždarbio” 
ir “laisvalaikio” klausimas, kaip 
jį pergyvena kai kurie vyresnės 
kartos žmonės, perdėm ir neat
šaukiamai lietuviai, kuriems a- 
merikietiškas pasaulis pasilieka 
svetimas, sąmonės centro nepa
siekiantis. jaunesniam kultūri-

gegužės mėn 30 d. Chicagoje.

ninkui abu pasauliai yra “saviti” 
ir “brangūs”, ir negalima vieno 
reikalavimus patenkinti kito sąs- 
kaiton, neatvėrus vidujinės žaiz
dos. Laiko spaudžiamas, toks 
žmogus nebegali toliau likti 
“dvigubu”, bet turi ieškoti ko
kio nors naujo, vientiso identite
to, per kurį jis galėtų siekti kū
rybinio išsipildymo. Taigi, laiko 
klausimas tampa identiteto klau
simu, klausimu žmogų moraliai 
patenkinančios vertybių sistemos.

Kiekvienas žmogus turėtų būti 
tai, kas jam pątinka, kas jį ugdo, 
ką jis gerbia, kuo žavisi, į ką tiki. 
“Amerikietiškoji” asmens pusė, 
metų bėgyje, įsisavina nemaža 
visuotinio masto vertybių, kurios 
lietuviškajam “aš”, dėl jo siau
resnės mažos ir nuošalios tautos 
perspektyvos, gali būti visiškai 
svetimos, nesuprantamos, gal 
būt, net “heretiškos.” Visuotinių 
vertybių pranašumas tada pra
deda stelbti lietuvišką sąmonę, 
nes nesinori save dirbtiniu būdu 
“smulkinti”, prisiversti būti kaž
kuo mažiau, negu žinai, kad ga
lėtum; kitaip tariant, nesinori 
“bausti” save lietuviškumu, save 
žaloti intelektualine ir moraline 
prasme.

Gyyenant laisvoj Lietuvoj, ši
tokios dilemos neiškiltų, nes ta
da būtum visas vientisas, neiš
vengiamai apspręstas kaipo lie
tuvis. Visuotinių vertybių įsisa
vinimas tada savaime reikštų ir 
lietuviškųjų praturtinimą, indėlį 
j savo krašto kultūros plėtojimą
si. Čia gi pasaulis, tiek vidinis, 
tiek išorinis, kuriame visuotinės 
vertybės egzistuoja, nėra lietu
viškas, bet, tokiu nebūdamas, 
lieka vis dėlto ir savas, intymiai

Juozas Girnius
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JAV ir Kanados lietuviams 
bendruomeniškai susiorganiza
vus, nuo 1956 dainų šventės ren
giamos reguliariai, kas 5 me
tai. Čia pat jau ir IV-toji dainų 
šventė Chicagoje liepos 4. Į- i 
temptai ruošiasi chorai. Rengia
si šion šventėn visų kolonijų ju
dresnieji tautiečiai. Mažiau pas
lankesnieji dar svarsto, verta ar 
ne ryžtis kelionei, visada daugiau 
ar mažiau išvarginančiai. O kai 
kurie jei ne garsiai, tai bent sau 
patiems taria: “didelio čia daik
to!”

Nenuostabu ir dėl tam tikro 
abejingumo. Kas reguliaru, ima
ma kaip normalu, bet savo ruož
tu normalu atrodo ir banalu — 
lyg dėmesio neverta. Nebrangi
name sveikatos, kol sveiki, ir tik 
ligai ištikus, jos vertę praregime. 
Su viskuo panašiai dedasi. Todėl 
ir reguliariai rengiamos dainų 
šventės gali atrodyti tik banali 
rutina. Bet kiek daug jos reiškė, 
įvertinsime gal tik tada, kai po 
kurio nors penkmečio pritruks jė
gų kitai dainų šventei surengti. 
Išeivinėje buityje viskas yra tra
pu ir nieko nėra užtikrinta. Rei
kia tai atsiminti, kar abejingu
mas gundo nuvertinti, ką dar 
pajėgiame atlikti: “didelio čia 
daikto!”

Kiekviena dainų švenčių buvo 
reikšmingas įvykis mūsų bend
ruomeniniame gyvenime. Reikš
minga bus ir šiemetinė dainų 
šventė.

Ne veltui chorų suvažiavimui 
teikiamas dainų šventės vardas. 
Bet jei ir šventės ima atrodyti 
banalia rutina, reikia klausti: ar 
nepradedame taip kasdienybėje 
skendėti, kad nė šventės prasmės 
nebejaučiame?

Šventė yra daugiau ir visiškai 
kita negu tik nuo darbo atvan
ga ar tik paprasta pramoga Ne 
bėgimas nuo kasdienybės, o virš 
jos pakilimas sudaro šventės es
mę. Kasdienybė yra pilka ir sun
ki kaip darbas, kuris ją užpildo. 
Kasdieniniai rūpesčiai neišven
giami žmogų alina. Išvargintas 
per darbo dienas, jis skiria savait

žmogui svarbus. Laisvoj Lietu
voj gyvendamas, galėtum būti 
lietuvis su augančia kosmopoli
tine sąmone, o čia kyla pavojus 
pasidaryti kosmopolitu su nyks
tančiais lietuviškais prisimini
mais.

Noras išlikti lietuvių, bet kar
tu ir moraliai savęs neprievar
tauti tyčia apsibrėžtu siaurumu, 
verčia vidurinės ir jaunesnės kar
tos lietuvi mokslininką Amerikoj 
ieškoti priemonių, būdo savo a- 
kademinį patyrimą ir žinias į- 
jungti į tremty gyvuojančios lie
tuviškos kultūros visumą. Hu
manitarinių mokslų atstovo at
veju tai reiškia, sakykim, lietu
vių literatūros nagrinėjimą, pa
naudojant amerikietiškam pa
sauly įgytas profesines žinias ir 
standartus. Iš kitos pusės, norisi

Ketvirtosios Dainę Šventės dekoracijų išpildymas eina pilnu tempu, šventės dekoratorius dail. A. Valeška (kairėje) su talkininkais dail. P. 
Kaupu (vidury) ir architektūros stud. A. Novicku Jaunimo centro didžiojoje salėj tapo ornamentinę uždangą. Amfiteatro estrados fone 
matysime 1,750 kvadratinių perlų dydžio lietuviškų liaudies motyvų ornamentą, kuriame tarp stilizuotų tulpių ir rūtų čiulba daugybė 
paukščių — lietuvių giesmininkų simbolių. Abiejose pusėse ornament o fono viršun stiebsis 30 pėdų aukščio Vilniaus verbos. Lietuviškos ver
bos yra itin originali liaudies meno forma, nesurandama jokioj kitoj tautoj. (Lietuvių foto archyvas)

galį vienokiam ar kitokiam “iš
siblaškymui”. Bet jau pats “išsi
blaškymo” žodis sako, jog tai 
tik paprastas užsimiršimas, ku
riuo ne mažiau kasdienybėje 
skendėjama, kaip visomis kito
mis dienomis. Ar vasarą iš namų 
išvykimas savaitgaliais į vilas, 
paplūdinius, į “gamtą”, ar kitu 
metų laiku nuobodžiavimas prie 
televizijos ar svečiuose, — tai tik 
darbadienų kasdienybės pakeiti
mas laisvadienių kasdienybe. 
Virš kasdienybės pakylama, ne 
iliuziškai nuo jos bėgant, o ją 
žmogiškai įprasminant. Žmo

ir tą savąją lietuvišką kultūrą 
“pakviesti” į amerikietišką pa
saulį, išvesti jos pasiekimus tarp- 
tautinėn plotmėn, pasinaudojant 
kaip tik toj plotmėj įgytu anglų 
kalbos žinojimu ir profesiniu pa
siruošimu; kitaip tariant, išmo
kyti tą savo amerikietiškąjį “aš” 
tarnauti lietuviškajam.

Tokiam darbui pastaruoju me
tu sąlygos pasidarė geresnės, ne
gu ankstyvesniais tremties lai
kais. Daugelis iš mūsų jaunes
nių profesionalų yra įgiję sau 
tam tikrą pripažinimą Amerikos 
mokslo sluoksniuose, ir todėl tas 
“svetimas" pasaulis nebeuždaro 
durų tiems, kurie į jį atneša lie
tuviškos kultūros dovaną. Jau 
yra ir amerikiečių mokslininkų, 
besidominčių lietuvių kalba, isto
rija, dvasia. Galima suminėti ei

gaus kūrybinio pašaukimo per- 
venimas yra šventinės nuotaikos 
versmė. Švęsti — tai ne 
“išsiblaškyti”, bet susitelkti ir, 
kaip sakoma, pasijusti žmogumi. 
Švęsti — tai ne “užsimiršti”, bet 
pasidžiaugti savo kūrybiniais lai
mėjimais. Šventės nuotaika — 
entuziazmas, išreiškiąs žmogaus 
dvasinį veržimąsi aukštyn. Kaip 
pati graikškoji entuziazmo žo
džio etimologija nurodo, turėti 
entuziazmo — tai būti pagau
tam to, kas aukščiau kasdieninių 
rūpesčių. Šventės sąvoka taip su
sijusi su entuziazmu, kad tik tai

lę pavyzdžių: Amerikos kalboty
ros mokslininkų didelis įnašas į 
lietuvių kalbos tyrinėjimą: baltų 
lingvistikos konferencija Pennsyl- 
vanijoj; baltų literatūros semina
ras Ohio; dvi didelės baltų kon
ferencijos su svariu lietuvišku į- 
našu Maryland valstijoj ir San 
Jose, Kalifornijoj; profesorių Var
džio ir Senn knygos apie Lietuvos 
istoriją; Zobarsko leidyklos atlik
tas didelis lietuvių literatūros 
populiarinimo darbas visa eile 
vetimų; profesorės Gimbutienės 
plačiai žinoma knyga apie baltų 
senovę, lietuvių literatūros disku
tavimas anglų kalba. (Čia turime 
suminėti ir paties prof. R. Silba- 
jorio įnašą — jo studijines paskai
tas apie grožinę lietuvių literatūrą 
įvairiose čionykščių mokslininkų 
tonferencijose, o pastaruoju metu 

ir galima iš tikro švęsti, kas gali 
kelti tikro entuziazmo.

Todėl nebe pagrindo keliamas 
klausimas, ar modernusis žmo
gus nėra toks apatiškas ir irz
lus kaip tik dėl to, kad jis pra
rado šventės jausmą, teieškoda- 
mas pramoginio išsiblaškymo. 
Prieš šį klausimą stovime ir mes 
— didmiesčiuose išsisklaidžiusi 
išeivių saujelė. Kai skundžiamės 
apatija, iš tikro skundžiamės tuo 
dvasiniu suniekėjimu, kuris plau
kia iš paskendimo kasdieniniuo
se rūpesčiuose. Ir mes esame rei
kalingi švenčių atgaivos nugalė

ir Oklahomos universiteto išleistą 
jo knygą “Perfection of Exile — 
14 contemporary Lithuanian wri- 
ters”. Red.); Lituanus žurnalo 
augantis autoritetas ir pripažini
mas tarp amerikiečių mokslinin
kų ir taip toliau. Yra ženklų 
kad šitokie darbai bus tęsiami ir 
net praplečiami ateity.

Darbas vyktų našiau ir Švieses
nėj dvasioj, jeigu pati tremties lie
tuvių visuomenė juo daugiau do
mėtųsi ir jo reikšmę lietuviškos 
kultūros raidoj geriau suprastų. 
Spaudoj nestinga žinučių, apta
riančių vieną ar kitą pasiekimą, 
bet tuose pranešimuose ne visuo
met būna užčiuopiamas suprati
mas, kad tai ne tik lietuviškos kul
tūros “propaganda”, bet ir jos 
ugdymas, plėtojimas, jos pakėli
mas aukštesnėn visuotinės kultū

ti apatiškam abejingumui. Tokia 
šventinė atgaiva bus ir laukia
moji dainų šventė.

Dainų šventė drauge yra ir 
chorų (kaip šventės šeimirtin- 
kų), ir visų mūsų (kaip šventės 
svečių) ^autinė šventė.

Chorų reikšmė yra daug di
desnė, negu paprastai manome. 
Kas bent šiek tiek studijavo pe
reito šimtmečio tautinio atgimi
mo sąjūdžius, žino, koks didelis 
vaidmuo juose buvo tekęs cho
rams. Nemažesni vaidmenį jie 
turi išeivių tautiniame išlikime.

■ Nukelta i 2 psl t

ros plotmėn. Tam tikra prasme 
kalbant, pati lietuviškoji tremties 
visuomenė ne visuomet pripažįsta 
šiuos jaunų mokslininkų darbus 
kaip “lietuviškus” — jie atrodo 
lyg tai būtų jai svetimi, nepana
šūs į tai, ką mes siaura prasme 
esame įpratę vadinti lietuviška 
kultūra. Netenka stebėtis, kad ši
tokio visuomenės abuojumo, kar
tais net priešiškumo, akivaizdoj 
jaunesnieji mūsų mokslininkai ir 
kultūrininkai pergyvena tam tikrą 
vienatvę, pastatančią jų ir tikėji
mą ir darbus klaustuko ženkle. 
Tik džiugus jausmas, kad yra 
daug lietuvių, kurie šį darbą su
pranta ir įvertina, tuo sulaiko kai 
kuriuos jaunesniuosius kultūri
ninkus nuo visiško perėjimo į sa
vo amerikietiškąjį “aš”.
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DAINŲ ŠVENTES BELAUKIANT
(Atkelta iš 1 psl.)

Jei mūsų chorai pradeda susidur
ti su didęsniais sunkumais, tai 
yra tautinio blėsimo ženklas. 
Bet drauge tai įspėjimas daugiau 
jiems parodyti visuomenės dėme
sio ir giliau jų darbą įvertinti.

Kiekvienas choras yra lietuviš
kas židinys. Choro dalyvius sie
ja glaudesni ryšiai negu kurios 
kitos organizacijos jau dėl to, kad 
choras daugiau iš savo dalyvių 
reikalauja negu paprasta organi
zacija. Chorui reikia reguliariai 
rinktis, bent kartą savaitėje, o 
prieš parengimus ir dažniau re
petuoti. Ir būtent: reikia visiems 
jo dalyviams susirinkti. Choras 
gali laikytis tik bendru reikalo 
supratimu ir bičiulišku savitar
pio nusiteikimu. Kaip sakoma, 
choras turi būti susigyvenęs. Iš- 
eivinėmis sąlygomis šis bičiuliš
kas vienų su kitais ryšys savai
me tampa ir tautiniu ryšiu. Su
augant savo tarpe, natūraliai gi
liau suaugama ir su pačia lietu
vybe. Atsiskyrėliai nejučiomis 
virsta ir nutautėliais. Ne iš cho
rų dalyvių dygsta nutautėliai. 
Priešingai, nors ir daugiau už ki
tus turėdami skirti laiko, chorų 
dalyviai paprastai aktyviai reiš
kiasi ir visame kitame lietuviš
kajame gyvenime.

Aiškus reikalas visose koloni
jose turėti chorus. Kone visos ko- 
loninos juos ir turi. Tik daug kur 
mūsų chorai stokoja jauno prie
auglio. O jaunimui ypatingai 
būtų svarbu tautinį ryšį pagilin
ti chorine bičiulyste. Todėl tik
rai sveikintina kai kurių jauni
mo ansamblių iniciatyva neap
siriboti tik tautiniais šokiais, bet 
sudaryti ir chorinių vienetų.

Kiek tačiau aiški chorų tauti
nė reikšmė, tiek aiškūs ir sun
kumai juos išlaikyti. Reikalau
damas daug laiko, choras savai
me reikalauja ir daug pasiaukoji
mo, atsisakant laisvalaikio ir jo 
pramoginių pagundų. Dėl to ir 
suprantama, kad iš daugelio 
“pašauktųjų”, stojančių į chorus, 
netrukus lieka tik “išrinktieji”, 
būtent tie, kurie taip į chorą įsi
gyvena, kad, nors ir ruošdamiesi 
vis pasitraukti, savo ketinimus 
nustumia tolyn ir lieka nepasi
traukę. Tiesiog galima stebėtis, 
kaip ne vienas chore ištveria 
metų metus, ko neįstengia nė pa
tys uoliausi organizacijų veikėjai 
(o chore dalyvauti yra daugiau 
negu poroj valdybų veikti!). 
Daugelis mūsų chorų ir laikosi 
tokių dainos entuziastų pagrindu.

Nors iš šalies toks choro en
tuziastų patvarumas atrodo nuo
stabus, jis yra suprantamas: daug 
vargo chore dalyvauti, bet pats 
tas vargas yra brangus. Ne veltui 
vargstama, nes chore dalyvavi
mo vargas yra atlyginamas ir 
žmogiškai, ir tautiškai. Skirda
mas savo laisvalaikį dainos me
nui, žmogus išlieka dvasiškai 
gyvesnis, negu kad savo laiką 
tik pramogoms skirtų. Kiekvie
nas menas kelia žmogų aukštyn, 
palaiko jo dvasią gyvą, saugo 
nuo suprimityvėjimo. O kas dva
siškai gyvesnis, tas ir tautiškai 
atsparesnis (nutautimas papras
tai eina drauge su žmogišku su
nykimu). įaugant į lietuvišką 
dainą, aplamai giliau įaugama 
ir į lietuvybę: ji tampa brangi 
kaip savo paties sielos dalis.

Su entuziazmu mūsų chorai 
ruošiasi savo šventei. Su tokiu 
pačiu šventiniu entuziazmu rei
kia visiems ją sutikti. Tai bendra 
mūsų tautinė šventė, nes chorų 
pasirodymas drauge bus ir lietu
viškosios dainos visiems “paro
dymas”,

Neteisu į dainų ar kitas šven
tes iš aukšto žiūrėti tik kaip į 
“masės”, “liaudies” reikalą. Ži
noma, mūsų chorus sudaro ne 
profesionalai dainininkai, bet 
paprasti dainos mėgėjai. Net ir 
profesiškai parengtus vadovus 
turint, mėgėjams sunku pasiekti 
aukšto lygio. Tačiau tai nepa
neigia jų reikšmės. Kadangi 
“liaudies masė” sudaro ir tautos 

pagrindą, kultūrinė mėgėjų sa
viveikla yra reikšminga ir sava
me krašte. Dar reikšmingesnė 
ji svetur, kur jai teikia reikšmės 
ne tik viešos pasiekos, bet ir, 
kaip minėta pačių dalyvių tauti
nis gaivinimas. Kiekvienoje kolo
nijoj svarbu turėti šiuos lietuviš
kus židinius gyvus. Mažiau svar
bu, kad ne visur jie gali būti pa
jėgūs. Koks kur bebūtų choras, 
jis vis tiek liks savo kolonijai 
reikšmingas, nes ne tik savo da
lyviuose ugdys dainos meilę, bet 
ir kituose ją žadins, iškylaujant, 
pobūviuose ir kt. Taigi: netenka 
mėgėjų saviveiklos nei pervertin
ti, lyg nieko daugiau nebereikėtų, 
nei nuvertinti, lyg geriau būtų 
nieko negu tik mėgėjiškai.

Tas pats pasakytina ir dėl tam 
tikro skeptiško žvilgio į masines 
demonstracijas — šventes. Be a- 
bejo, ir labiausiai pasisekusi š-tė 
liks tik vienkartinis įvykis, kurį 
laiko tėkmė neatšaukiamai nusi
neš praeitin. Todėl būtų nesusi
pratimas, jei, bevertinant masi
nes šventes, būtų pamirštama 
išliekamųjų vertybių (nauji) 
mokslo, literatūros, dailės, muzi
kos etc. kūrinių) reikšmė. Pa
vyzdžiu kalbant, ir patys chorai 
laukia savo repertuarui naujų 
dainų, dramos mėgėjai — nau
jų scenos veikalų. Bet toks pat 
būtų nesusipratimas, jei išlieka
mųjų vertybių vardan būtų no
rima nuvertinti šventes kaip tik 
masines demonstracijas, tik 
vienkartinius įvykius. Viskas sa
vo vietoje, nes visko reikia. Nė
ra priešybės tarp išliekamųjų 
vertybių ir vienkartinių švenčių. 
Juk ir pačios šventės ne kam ki
tam rengiamos, kaip pasidžiaug
ti vienos ar kitos rūšies kūryba 
(taigi — išliekamosiomis verty
bėmis) ir ją gyvai perteikti. Ne 
dykumoje kuriama, o žmonėse 
ir žmonėms. Nors pačią kūrybą 
vykdo individualūs kūrėjai, bet 
savo ruožtu jie reikalingi tam 
tikro savosios bendruomenės kli
mato.

Nors visos šventės ir neatšau
kiamai su diena pasibaigia, ta
čiau ne be poveikio savo laiku. 
Vaizdžiai tai rodo dainų šventės. 
Daugelis mūsų chorų yra ne
gausūs ir riboto pajėgumo. Todėl 
sunku juose ir lietuviškai dainai 
suskambėti visa savo jėga. Kitaip 
ji suskamba, draugėn suskridus 
judresniems chorams. Žinoma, 
dainų šventė — koncertas. Bet 
užtat ji sutraukia tūkstančius da
lyvių. Šimtų dainuojama ir tūks
tančių klausoma lietuviška dai
na prabyla ne tik į ausis, bet ir į 
širdis. Prabyla lyg iš pačių tau
tos kūrybinių gelmių. Tai ir pa
verčia dainų šventę bendra tau
tine švente, kurioj lygiai daly
vauja ir programos atlikėjai, ir 
jos klausytojai. Visus sulydo 
bendras pergyvenimas to bran
gaus mūsų tautinio savitumo, 
kurį išreiškia lietuviška daina. 
Toks šventiškas pergyvenimas 
negali likti be poveikio visiems 
dalyviams. Sustiprina ir lyg iŠ 
naujo įžiebia idealistinį ryžtą 
tuose, kurie pluša lietuviškaja
me gyvenime. Suneramina sąži
nes tuose, kuriuos yra pradėjęs 
siaubti abejingumas ir defetiz
mas. Gali pažadinti ir benmaus
tančius ar laimingu atveju grą
žinti net vieną kitą iš jau pra
rastųjų. Todėl svarbu ne tik pa
tiems dalyvauti dainų šventėje, 
bet ir savo pažįstamuosius ja su
dominti ( kur to maža, ir pa
kviesti).

Daina esmingai priklauso lie
tuviškai būčiai ir yra lydėjusi 
mūsų tautą visoj jos istorijoj. Mi
ni dainas jau pačios pirmosios 
IX—X amžių istorinės žinios a- 
pie baltus. O vėlesnis lenkų isto
rikas J. Dlugošas apie XII a. 
sūduvius rašė, kad jie su nepap
rasta narsa kovėsi su priešu, “de
šimt prieš šimtą”, tikėdamiesi, 
kad jų didvyriška mirtis bus ap
dainuota dainose. Ir buvo apdai
nuojama. XVI amž. Istorikas M. 
Strijkovskis (1547 — po 1586)

Ir pačių jauniausiųjų c-horą, ketvirtojoje JAV ir Kanados lietuvių Dainų šventėje Chlcagoja liepos 4 d. 
sudaryys apie 800 dainininkų. Nuotr. V. Maželio

liudija, kad po daugiau kaip 
dviejų šimtmečių mūsų liaudis 
dar dainavo apie kunigaikštį 
Gurdą Genvilaitį Giedraitį, pa
sižymėjusį Kauno pilies nuo kry
žiuočių gynime 1362 m. Dar vė
liau tą pačią dainą minėjo mūsų 
istorikas A Kojalavičius (1609 — 
1677). Teikdama šias žinias, J. 
Čiurlionytė (Lietuvių liaudies 
dainų melodikos bruožai, Vil
nius 1969, p. 7—8) nurodo, kad 
tos daino variantai buvo užra
šyti iš liaudies dainininkų lūpų 
dar net pereitame šimtmetyje 
(1848 ir 1876m.). Kai vienos dai
nos garsino didvyrinius žygius, 
kitos lydėjo kasdieninius darbus. 
Apie pastarąsias dainas pirmą 
būdingą liudijimą pateikia italų 
kronikininkas A. Gvagnani (15- 
78 m.): sukdami rankomis gir
nas, lietuvių kaimiečiai savo pro
tėvių papročiu labai dažnai dai
nuoją kažkokią kaimišką dainą,

Degantis literatūros muziejaus reikalas

“Draugo” kultūriniame priede ke
liais atvejais jau ir anksčiau buvo už
siminta apie mūsų literatūrinio mu
ziejaus būtinybę išeivijoje. Ryšium 
su Jaunimo centro Chicagoje praplė
timu, projektuojant jame patalpas 
Čiurlionio galerijai. muzikalogijos 
archyvui ir Pasaulio lietuvių archy
vui, buvo keltas ir literatūros muzie
jaus klausimas. Buvo lyg ir svarsty
ta tokį literatūrinį muziejų padary
ti Pasaulio lietuvių archyvo dali
mi. Bet kol tas Psaulio lietuvių ar
chyvas yra prisiglaudęs tik sandėly
je ir, kaip atrodo, dar negreitai tu
rės sau prideramas patalpas, pri
brendusiam literatūros muziejaus 
klausimui spręsti jau labai greitai 
reikia ieškoti ir kitų konkrečių ir ne- 
atidėliotinių sprendimų.

Sfą problemą dabar aktualina ir 
birželio mėn. 9 d. “Dirvos” vedama
sis “Literatūros muziejus”, pasira
šytas g. Rašte, be kita ko, sakoma:

“Viena iš įdomiausių mūsų kultū
ros sričių yra ir literatūra. Kultū
ringame pasaulyje labai populiaru 
skirti tam tikrus muziejus paskiriem 
literatam. Tad dažniausia būna san- 
telkos įvairios memorialinės medžia
gos tuose namuose, kur literato gy
venta. Išimtis gal yra Kauno Pet
ro Cvirkos muziejus, kuris telpa iš 
Sleževičių atimtuose namuose. 
Šiaipgi, jau ir okupuotoje Lietuvoje 
rašytojų muziejų yra keliolika.

Bet tokio literatūrinio muziejaus 
idėjos vis nėra mūsų išeivijoje. Lai
kas negailestingai graužia savo 
dantimis tas liekanas, kurios paliko, 
jau daugiui rašytojų iškeliavus į 
anapus. 

vis kartojančių “malu”. Girnos 
— kaip šiandien konvejeris — 
yra bedvasiškiausio ir dėl to žmo
gų labiausiai nudvasinančio dar
bo simbolis. Daina mūsų liaudis 
gynė save nuo žmogiško sunyki
mo skurdžioje buityje, l'odėl, ne
paisant šiurkščios ir niūrios iš
orinės buities, lietuvis liko švel
nios ir giedrios dvasios, kurią ir 
liudija mūsų liaudies dainos.

Ton pačion srovėn liejasi ir 
dabartinių mūsų kompozitorių 
kūryba, žengdama tolyn, bet 
drauge gaivindamasi ir pirminė
mis versmėmis. Iš visos muziki
nės kūrybos į plačiausius sluoks
nius kriepiasi daina — visiems 
ji atvira. Dainų šventė paliudys, 
kad yra ką dainuoti (dainos kū
rėjų nestokojame ir čia, ir tėvy
nėje) ir kad net čia, svetur, dar 
turime kas dainuoja. Bet klausi
mas kam dar stovi prieš visus: 
kiek gausiai dalyvausime, ku

Kiršos, Savickio, Andriušio, Jurge- 
lionio, Krėvės ir daugelio kitų, me
muariniai ir ateičiai brangūs objek
tai palengva dingsta, tampa kasdie
nybe. Amerikos muziejuose lankyto
jai stebi savo rašytojų plunksnas ir 
rašalines... Tas sukuria tam tikrą 
mėgstamo rašytojo kultą. Tai turti
na visuomenę. Mumyse viskas tai 
dar nejudinta tema.

Tačiau laikas tą temą bent atsar
giai paliesti. Atrodo, kad sąlygos li
teratūrinio muziejaus įsteigimui pri
noko. Platus savo apimtimi Balzeko 
muziejus niekad neatsisakys globoti 
naują savo muziejaus sekciją — li
teratūros muziejų. Pagaliau, prie- 
dinės patalpos, šalia Muzikalogijos 
muziejaus būtų viena iš realybių.

Lietuvių rašytojų draugija yra 
logiška šitokio projekto vykdytoja. 
Tai tikra Draugijos atstovybė prie 
muziejinių daiktų santelkos galėtų 
rūpintis, pirma, muziejaus užuomaz
ga, paskui, muziejaus papildomu 
administravimu. Tam reikalui galė
tų būti atrastos ir lėšos.

Išeivijos gyvenimo sąlygose neį
manoma praktikuoti pasaulyje pri
imtą sistemą — steigti rašytojų 
memorialinius muziejus jų gyven
tuose namuose. Bet sukoncentravi
mas surinktos medžiagos vienoje vie
toje, jau didžiai talkintų tą turtą 
išgelbėti nuo pražūties, o dalinai, 
ir nuo išniekinimo. Reikia tiktai įsi
vaizduoti, kad Vydūno plunksnako
tis kažkur dingo užmaršty. Kad Krė
vės mašinėlė nežinia kur. Kad Jurge- 
lionio bloknotas senai užmestas tarp 
makulatūros popierių.

Gaila, kad literatų tarpe iki šiol 

riems bus dainuojama? Svarbus 
tai klausimas, nes dainų šventės 
(skirtingai nuo koncerto) pasi
sekimui visi trys elementai yra 
reikšmingi: ir programa, ir jos 
atlikimas, ir gausus bei entu
ziastiškas dalyvavimas. Nuo ši- 
daug priklausys mūsų chorų, tų 
daug priklausys mūsų Chorų, tų 
atspariausiųjų lietuvybės židinių, 
ateitis — kiek bus pasisemta at
gaivos ateičiai ir kiek bus vilties 
atsijauninti gausesniu jaunimo į 
chorus įsijungimu.

Gyventi savo lietuviška kul
tūra yra pirmoji sąlyga tautinei 
gyvybei svetur žadinti. Kas fak
tiškai negyvena lietuvybe, tam 
savaime ji darosi atliekama. Tai 
abstrakčiai formuluota tiesa. Bet 
šiuo momentu ji virsta konkre
čiu apeliavimu — kvietimu: 
kiek galėdami, gausiau dalyvau
kime dainų šventėje, kad ji pasi
sektų kaip tikra tautinė šventė!

neatsirado asmens, prilygstančio pro 
fesoriui J. Žilevičiui. Būtumėm tu
rėję Literatūros muziejų, panašų į 
dabartinį Muzikologijos muziejų. 
Tačiau nuliūsti laikas dar neatėjęs. 
Skubi Lietuvių rašytojų draugijos 
akcija šia linkme išgelbėtų padėtį”.

Iš tikrųjų, niekas, tur būt, negalė
tų geriau šio klausimo suaktualin
ti ir jį konkrečiai palankia prasme 
išspręsti kaip šiandieninė mūsų 
Lietuvių rašytojų draugija. Tačiau 
žinant, vis dėlto,) kad pagrindinis 
rašytojo rūpestis yra rašyti, gal ir 
netikslu būtų ir iš Lietuvių rašy
tojų draugijos reikalauti dar ir ki
tokio, ne pačiai kūrybinei plunksnai 
angažuoto darbo. Normaliose sąly
gose tokį literatūrinį muziejų ir tu
rėtų steigti valstybė, o kai jos čia 
savos neturime, tai gal Lietuvių 
B-menė, Kultūros taryba, Litu
anistikos institutas ar kuri kita kul
tūrinė jungtis. Tačiau, kai ligi šiol 
niekas iš jų literatūros muziejaus 
kryptimi nepajudėjo, tai vargu ar 
pajudės ir ateityje, juo labiau, kad 
daugelį žmonių dar reikia įtikinti 
tokio muziejaus svarbumu. Gi pa
tiems rašytojams reikalo svarbumo

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
yak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOI-OGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
'"d cal Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

Vainndos pagal susitarimą: 
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 Iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 2 Iki 2:80 vai.

Trečiad. lr penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. teL WAlbrook 5-3048

į aiškinti nereikia. Tad šios dienos 
I sxlygose ir būtų geriausia, kad pa
ti Lietuvių rašytojų draugija čia 
imtųsi iniciatyvos.

Atrodo, kad ir situacija šiuo me
tu tam yra gana patapki. Juk Lie
tuvių rašytojų draugijos pirminin
ku šiandien yra poetas tėvas- Leo
nardas Andriekus. Be kita ko, jis y- 
ra ir lietuvių pranciškonų New 
Yorke viršininkas. Nemažu jo paties 
rūpesčiu lietuviai pranciškonai šiuo 
metu yra pradėję kurti lietuvių Kul
tūros židinį New Yorke. Gal neto
limoj ateity Brooklync iškils nema
žesnės apimties kultūrinė pastogė, 
negu Jaunimo centras Chicagoje. O 
kodėl, sakykim, paties dabartinio 
Lietuvių rašytojų draugijos pirmi
ninko organizuojamas lietuvių lite-

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. 695-053 — Elgin

425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv., 1 tkl 7 popiet; 
antr., penkt., 1-5, treč lr šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perftmš

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; Šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rczzid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ate.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220
Narni) — rezid. — PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 r d Street
Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 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 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr p
Iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. lr 
Šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ ir KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. REIiance 5-t8tt
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 591 b Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. lr 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDTCAL BUILDING 

7156 Soutli H’estern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto ik 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto tkl 8 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

rel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 lki 4 popiet.

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti 

ratūros muziejus negalėtų aname 
Kultūros židiny rasti ir sau neatkiš- 
tines patalpas. Žinoma, savotiškai 
būtų gaila, kad tokio muziejaus ne
bus sostine apsišaukusioj Chicagoj. 
Bei kągi padarysi — jeigu jau ligi 
šiol sostinė nesugebėjo šiuo nepa
prastos svarbos reikalu rimčiau susi
domėti, tegu tuos istorinius kreditus 
pasiima kas kitas kur nors kitur.

JAV-se per mažai piedicinos 
mokyklų ir sunku į jas patekti. 
Dėl to daugelis amerikiečių 
studijuoja mediciną, užsieny. 
Pvz. vien Guadalajaros univer
sitete, Meksikoj, yra 1.043 ame
rikiečiai, studijuoją mediciną. 
Apie tai skelbia ”The National 
Gbserver” 24 nr.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofteo lr rezidencijos)

Ofteo HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 7 lst Street 

(71st ir Campbell Avė. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie ati

darymą bus pranešta valiau.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

“contact lenses’’.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; N"mų 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntmpnt)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 IV: 63 rd Street
Ofiso tel. REIiance 5-4410 

Rez. GRovehiU 6-0617
Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vai. p. p. 
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—13 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. Šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59tb St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso va!.: Pirm., antr., treč. tr 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

PrllmlnPja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. užždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 r jpet 

tr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
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Pirmosios Dainų šventės Chicagoje 1956 įmetais Vykdomasis komitetas. Iš kaires į dešinę sėdi: 
Blandytė, Juzė Daužvardienė, Alice Stephiens ir Agnė Jasaitytė; Stovi: Vytautas Radžius, Juozas Kreivė
nas, Albinas Dzirvonas ir Justas Kudirka. Trūksta spaudos reikalų vadovo Vlado Būtėno.

Prieš penkiolika metų
įžiebta ugnis

Tarp pirmosios ir ketvirtosios Dainų šventės

Suskridę j būrį laisvų vanagų, 
It viesulos vėjai, plasnokim su 

jais.
Išplėiškim tėvynę ir priešo nagų, 
Paskiau sau žygiuokim vien 

meiles keliais.

P. Vaičiūnas

VLADAS BŪTĖNAS

(Iš baigminės I Dainų šventė3 
dainos)

Artėjančios Dainų šventės in- 
formacjos vadovas rašyt. Stasys 
Džiugas paprašė parašyti straips
nį apie IV Dainų šventę, iki ku
rios beliko vos keliolika dienų. 
Bet ši šventė spaudoje, TV ir 
radijo valandėlėse tiek jau išpo
puliarinta, jog nebėra nieko nau
jo apie ją pasakyti. Vykdomasis 
komitetas su komisijomis puikiai 
dirba, o jei buvo vienas kitas ma
žesnis nesklandumas, jie liko lai
ku išlyginti ar bent užtušuoti.

Tad mano, kaip buvusio I dai
nų šventės, įvykusios Chicagoje 
1956 m. liepos I d., vykdomojo 
k-to nario mintys šiandien 
skrenda į anas dienas ir žmones, 
kurie rengė, vadovavo ir dirigavo 
I Dainų šventei, įžiebusiai ugnį 
busimosioms, kurios, kaip ir jų 
sesutės - Tautinių šokių šventės, 
dr. G. Baluko žodžius kartojant, 
tęsis ir tada, kai mūsų šioje že
mėje nebebus.

Kalbant apie Amerikos lietuvių 
ruoštas Dainų šventes, tenka pa
brėžti, kad jų būta seniau ir la
bai didingų. Bet mums, naujie
siems ateiviams, tiesiogiai pažįs
tami tik tie laikai, kai mes at
vykom į šį kraštą apie 1949—51 
m. Tų laikų Dainų šventės, vyku
sios įvairiuose parkuose ar dar
žuose, jau buvo gerokai sumenkė- 
jusios, beveik tik parapinės. O 
Chicagoje ir apylinkėse gyvavo 
stipri Lietuvių vargonininkų s-ga, 
taip pat kūrėsi nauji chorai, su
daryti tų, kurie tik neseniai at
vyko į Ameriką. Taip 1955 m. 
pradžioje susibėgę į krūvą Var
gonininkų s-gos atstovai su kai 
kuriais Chicagos chorų vadovais 
ar atstovais rimtai ėmė galvoti a- 
pie plačią, didingą Dainų šven
tę, kad ji atgautų tą vardą ir svo
rį, kokį tokios šventės turėjo 
prieš II pasauk karą.

Netrukus Chicagoje iš Vargo
nininkų s-gos, chorų ir vieno ki
to visuomenės atstovo buvo suda
rytas I JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventės komitetas. Komi
tetą sudarė: Alice Stephens — 
pirmininkė, Vytautas Radžius — 
vicepirm., Justas Kudirka — vi-

cepirmininkas, J. Daužvardienė
— patarėja, Juozas Kreivėnas — 
gen. sekretorius, Agnė Jasaitytė
— sekr., Elena Blandytė — sekr.; 
Alb. Dzirvonas — iždininkas ir 
VI. Būtėnas—spaudos reik, vado
vas.

Šalia vykdomojo komiteto suda
rytas ir platus plenumas, į kurį 
įsijungė ir LB atstovai. Taip bū
relis žmonių, gavęs mažą pasko
lą iš LB, pradėjo darbą, didelių 
vaisių visai nesitikėdamas; tik 
galvodamas kaip išbristi iš būsi
mų skolų. Todėl nebuvo pažadė
ta jokių kelionpinigių iš kitur at
vykstantiems chorams, taip pat 
paimta pati pigiausia ir palygi
nus gana kukli Chicagos Koli
ziejaus salė., Jdomu, kad vykd. 
k-te tik vienas narys teturėjo au
tomobilį, o posėdžių ir kitokių 
reikalų buvo begalės.

Lietuviškoji spauda, radijo va
landėlės ir kitos komunikacijos 
priemonės per eilę metų užmirš
tą ir pasidariusį nebepopuliarų 
Dainų šventės reikalą taip išne
šiojo po visą Amerikos žemyną 
ir taip sujudino chorus, jog 
prieš šventę jau buvo aišku, kad 
joje gali dalyvauti 1,000 choristų.

Niekad neužmiršiu tvankaus 
1956 m. Birželio 30 d. vakaro, 
kai Chicagos Midway aerodro
me vienas po kito leidosi lėktuvai, 
dažnas iš jų atveždami lietuvių 
choristų grupes. Iš vieno tų lėk
tuvų išlipus šventės garbės diri
gentui prof. J. Žilevičiui, aerod
rome įsižiebė net lietuviška dai
na, o tą vaizdą muzikos vetera
nas pasitiko su džiaugsmo aša
romis akyse. Lietuviai choristai 
vyko į Chicagą ne tik lėktuvais 
bet ir traukiniais, autobusais bei 
nuosavais automobiliais.

Atgijo tą vakarą lietuviškoji 
Chicaga nauju lietuvišku gyvu
mu. Kai sekmadienio rytą, kieki 
pavėlavęs, bandžiau patekti į šv.: 
Kryžiaus bažnyčią, kur vyko Dai
nų Šventės pamaldos, dėl spūsties 
likau už durų.’ Tada mudu su 

žurn. kun. Jonu Petrėnu mal- 
susikaupėm šventoriuje. O 
pamaldoms baigiantis, dar 
trims valandoms iki šventės

a.a. 
dai 
kai 
net
pradžios likus, nuskubėjau prie 
Chicagos Koliziejaus, ten bilietų 
belaukianti minia buvo išsirai
čiusi per kelis blokus, nors Dievu-

I

Nuotrauka’ Vytauto Maželio

Meskim žvilgsnį, ką šiandien 
' veikia I Dainų šventės rengėjai, 
i Alice Stephens tebėra aktyvi mu- 
i zikiniame gyvenime, vadovauja 
Į savo ‘Aidulėms” ir yra Lietuvių 
operos chormeisterė. Vytautas 

į Radžius — ilgametis Chicagos 
į Lietuvių operos pirmininkas, dar 
i ir šiandien aktyvus operoje ar 
j rengiant iškiliuosius koncertus 
bei redaguojant leidinius, Justas 

į Kudirka, kadaise savo balsu pa-,kul$kis su sa<o 
dėjęs besikuriančiai nepriklauso- 

j mos Lietuves operai, 1956 m. bu- 
vęs Vargoninninkų s-gos pirm., 

i dar tebevargoninkauja Brighton 
j Parko liet, bažnyčioje. J. Dauž- 
I vardienės ir dabar visur pilna, 
lietuviškam gyvenime. J. Kreivė- 

! nas — vaikų chorų dirigentas, 
i mokytojas, nepalaužiamas gaidų 
I tiekėjas visiem1, kam jų prisirei- 
i kia. Agnė Jasaitytė — Kižienė, 
1 nors nebuvusi aktyvi choristė, 
anomis dienomis daug dirbusi I 
Dainų šventės pasisekimui, da
bar rašo įdomius pedagoginiais 
ir šeimos bei jaunimo klausimais 
straipsnius mūsų žurnalams, o 
buv. jos bendradarbė E. Blandy
tė širdį atidavusi lietuviškam te
atrui ir modeliavimui. Alb. Dzir
vonas, per metų metus vedęs 
“Dainavą” gyvu kūrybos keliu, 
dabar susikaupė artimo .darbui 
Balfe.

Taigi visi tie, kurie taip sunkiai, 
bet kartu ir labai nuoširdžiai 
statė 1 Dainų šventės rūmus, 
šiandien dar tebestovi mūsų vi
suomeninio bei kultūrinio gyve
nimo kelyje, nė vienas nepasi
traukęs -į pensiją, ir džiaugiasi, 
kad jų pradėtu ritmu seka kiti, 
nes kiekvienai Dainų ar Tauti
nių šokių šventei sudaromas ko
mitetas beveik vis iš naujų vei
dų.

Tuo tarpu žvilgteliu ir į buvu
sios savo spaudos komisijos na
rių veidus. Tebesam likę tik trys: 
kun. J. Prunskis, Ed. Šulaitis ir 
rašantis šiuos žodžius. Nebėra 
gyvųjų tarpe Noros Gugienės, dr. 
J. Paplėno ir Alb. Valentino, tų 
3 ramsčių, kurie I Dainų šven
tės garsą nunešė į plačias skai
tytojų mases. Šiomis dienomis 
taip pat mirė ir buv. finansų 
komisijos pirm, finansininkas J. 
Pakel, kurio razidencijoje ar so
duose tiek kartų pasėdžiavom ir 
buvom vaišinami prieš I Dainų 
šventę.

Pervertę kitų komisijų sąrašus, 
taip pat kai kurių jau neberasi- 
me gyvųjų tarpe.

Dar žodelis ir apie I Dainų 
šventės dirigentus, įskėlusius me
ninę dainos ugnį Chicagos Koli
ziejuje 1965 m. liepos 1 d. Prof. 
J. Žilevičius, tos šventės garbės 
dirigentas, neseniai atšventęs 80 
m. sukaktį, dar vis su mumis. 
Muz. St. Sodeikos jau eilė metų 
nebėra gyvųjų tarpe, o jo atmini-

baisauslis tą dieną nepagailėjo 
karščio— 106 laipsnių.

Ir taip dalyvaujant 1,000 cho
ristų ir per 10,000 lietuvių mi
niai, kuri užėmė ne tik sėdimas 
vietas, bet ir visus kampus, 1956 
m. liepos 1 d. 3 vai. popiet Chi
cagos Koliziejuje prasidėjo I JAV 
ir Kanados lietuvių Dainų šventė, 
palikusi keliolika tūkstančių do
lerių pelno, kuo gražiausius įspū
džius karščio iškamuotai miniai 
ir įžiebusi ugnį busimosiom 
šventėm, kurių grandinė atvin
giavo iki mūsų dienų ir, tikėki
me, dar vingiuos toli į ateitį. Iš 
labai patikimų šaltinių ešu girdė
jęs, kad a.a. red. J. Kardelis, toje 
šventėje išgirdęs giesmę “Dievas 
mūsų prieglauda ir stiprybė”, vėl 
sugrįžo į katalikų Bažnyčią; girdė
jau, kaip ta švente džiaugėsi a- 
merikiečių policijos vyrai, ten pa
laikę tvarką, lietuvių kilmės poli
cijos kapitono Balswick parinkti 
vien lietuvių tėvų sūnūs. O kla
sišką reportažą apie žventę 
“Drauge” parašė a.a. rašyt. Alb. 
Valentinas.

mas šviečia, kai chorai atlieka jo 
paliktus kūrinius, ypač “Siaurės 
pašvaistę”. Seselė Bernarda ir 
muz. Alice Stephėns, abi diriga
vusios moterų chorui I Dainų 
šventėje, dar ir šiandien tebėra 
kūrybingos, tik kažkodėl šiais ma
tais nė vienai moteriai nepatikė
tas chorų dirigavimas. Komp. Br. 

IBudriūną vėl matysime dirigen- 
I tų tarpe, tuo tarpu muz. A. Mi- 

“čiurlioniečiais” 
dar nebus grįžęs iš P. Amerikos. 
Ne vienas IV Dainų šventėje pa
siges VI. Baltrušaičio ir K. Stepo
navičiaus. Abu jie gyvena Chi
cagoje, rodos, yra lengvai pasie
kiami, nors pirmasis kviestas gal 
n sutiko diriguoti, o antrasis ne
turi pastovaus choro.

Jei prisiminsime I Dainų šven
tės repertuarą, matysime, kad to
je šventėje beveik išimtinai buvo 
dainuoti laisvėje gyvenančių 
kompozitorių kūriniai — A. Alek
sio, Vyt. Jančio, Br. Budriūno, L. 
Šimučio, Jr., Markaičio SJ., VI. 
Jakubėno, J. Kačinsko, seselės M. 
Bernardos,J. Žilevičiaus ir J. Gai
delio, taip pat neužmirštant ir 
Lietuvoje mirusių ar likusių mu
zikos pirmūnų — J. Naujalio, C. 
Sasnausko, A. Kačanausko, St. 
Šimkaus,J. Gruodžio ir J. Damb
rausko. ,

Ar ir šioje šventėje taip gau
siai bus atstovaujami laisvėje gy
venančių mūsų kompozitorių kū
ryba, pamatysime išklausę Dainų 
šventę.

Ir kai žvelgiu į artėjančią IV 
Dainų šventę kaip vienas buv. I 
Dainų šventės vykdomojo komi
teto narių, negaliu atsidžiaugti 
tuo, kad mūsų sėta sėkla neliko 
be vaisių. Prieš 15 metų mes nė 
nesvajojom, kad štai išaugs gau
sūs jaunimo chorai, kad busimo
sios Dainų šventės choristų skai
čius ūgtelės kone iki stebinančių 
2,000, kad jiems diriguoti ateis 
jaunesni, jau čia išlavinti diri
gentai, kaip F. Strolia, Vyt. Gu
tauskas, St. Sližys ar Vac. Verikai- 
tis. Tokios žinios mums, kaip ir 
visai patriotinei lietuvių išeivijai, 
kelia tik džiaugsmą ir pasididžia
vimą, o rusiškiems Lietuvos o- 
kupantams keiksmus. Bet tai yra 
tiesa, tai yra liudijimas mūsų gy
venimo tikrovės, tai yra atsaky
mas pesimistams, kurie tikėjo, 
kad per 20 metų mes visai ištirp
sime amerikietiškoje jūroje.

Tad šiandien ir vėl didžiai 
prasmingai mums atsiliepia J. Ži
levičiaus sukurtos (žodžiai P.Vai- 
čiūno) “Laisvės dainos” posmai, 
kuriais buvo užbaigta I Dainų 
šventė 1956 m. liepos I d.:

Vis žęnkim į sauię, plasnokim, 
Perkūno žaibais suliepsnokim, 
Pagalbon audras suvadinę... 
Pabuskim arais!
Plasnokim rytojun saulėtais 

baraisl

Išpirko milijoną knygų

VLADAS ŠLAITAS

Nuotrauka Vytauto MaželioForte!

D. Britanijoje buvo išpirkta 
milijonas Anne Frank, 10 metų 
žydaitės, dienoraščio knygų. Tą 
dienoraštį ji vedė jų šeimai 
slapstantis nuo nacių, bet pa
galiau ji buvo nužudyta. Dabar 
jos tėvui dr. Otto Frank, 82 m. 
amžiaus, knygos milijoninio pa
plitimo proga, įteikta . aukso 
statulėlė.

Mire viruso išradėjas
Ispanijos mieste Salamankoje, 

Kur buvo nuvažiavęs su paskai
tomis, mirė Californijos univer- 
teto prof. dr. W. M. Stanley, 
66 m., kuris 1946 m. gavo Nobe- 
io premiją už atskyrimą viru
so ir nustatymą jo fizinių savy
bių. Tai jis atliko drauge su dr. 
J. Northrup, kuris irgi gavo da
lį Nobelio premijos.

PRANCŪZU SKOLINYS 
Iš LIETUVIU KALBOS

Plačiai paplitęs prancūzų žo
dynas “Larousse” pažymi, kad 
prancūzų vartojamas žodis “e- 
lan” yra paskolintas iš lietuvių 
“elitus”. Būtų įdomu, kad kalbi
ninkai paskelbtų ir daugiau žo
džių, kuriuos didžiosios tautos 
yra pasiskolinusios iš lietuvių.

PRISIMINIMŲ ŽOLĖ

Augo jinai labai seno akmens pašonėje, 
ir po tūkstančio metų 
tasai senas akmuo pamėgo Vasaros žolę ir žiemą 
jis dažnai primindavo švelnią, vadavos žole, 
ypač kai šonkauliai ėmė labiau trupėti. Kaip gera 
ir kaip miela gyventi šiltą vasaros dieną, 
kai žolė ima tyl/ii dainuoti tavo pašonėje.

DEŠIMT TŪKSTANČIŲ MYLIŲ

Tu nesi nei už dešimt tūkstančių mylių, 
anei už marių.
Tu visada esi mano draugystė^®: 
mano širdy
ir vienuoliškam mano gyvenime. 
Kas yra dešimt tūkstančių mylių?
Šiaudas per upeliūkštį yra dešimt t ūkstančių mylių. 
Štai kodėl tolimos žvaigždės naktį bučiuojasi.
O mano meile!

UKMERGIŠKIS DANGUS

Keičiasi metai ir keičiasi mano nuotaika.
Sakalėlis ir Haufo pasakos, 
ukmergiškis gaisrinės boks as 
ir miesto! sodas Kęstučio aikštėje, 
Ir dvieju aukštų mūro namai, 
kurie neatrodė man žemesni už Čikagos dangoraižius, 
kuriuos buvau matęs pradžios mokykloje, 
geografijos vadovėlyje.

EILĖRAŠTIS UKMERGEI

Mano vaikystėje
tu man buvai patsai gražiausias miestas pasaulyje 
ir po keturiasdešimties metų
tu man esi patsai gražiausias miestas pasaulyje. 
Tavo čiurlioniški
ir ilgesingi pavasario debesys plaukia per mano 
užsienietišką širdį,
ir dažnai aš taip baisiai baisiai tavęs ilgiuosi, 
mano tolimas mieste.

Keturiasdešimčiai metų praėjus, 
buvau apsilankęs Čikagoje.
Taip,
jie labai dideli gremėzdai,
tie Čikagos dangoraižiai,
bet dabar jie man atrodo ne aukštesni 
už ukmergiškį gaisrinės bokštą.
Keičiasi me'ai ir keičiasi nuotoliai, 
keičiasi ilgio ir nuotolio linijos, 
tačiau vienas dalykas taip ir paliko nepasikeitęs, 
tai mano 
amžinos atminties 
skaistusis vaikystės dangus Ukmergės karalystėje.

PUSĖ ŠIMTMEČIO

Pusės šimtmečio kelias 
yra baisiai tolimas kelias.
Tai daugiau negu dešimt tūkstančių jūros mylių. 
Tai daugiau negu širdį veriantis gervių klyksmas. 
Atminimai i Lietuvą, 
beržynėliai į Lietuvą, 
ir visi atminimai man primena tolimą Lietuvą.
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“Draugo” kultūriniame priede 
š.m. gegužės mėn. 29 d. Nr. 126 
(22) — psl. 7 perskaičiau Jūsų 
straipsnį “Kai GaUguinas mirė, 
tai gimė Rimša”. Gi man atrodo, 
kad šiandie mene, vienam “mi
rus”, kitam “gimti” nebegalima, 
nes . tas naujagimis papuola į to 
mirusiojo šešėlį, kaip satelitas į 
orbitą..

Antra — kai Jūs su tokiu pie
tizmu tame rašinyje meldžiatės 

veidų bruožų”, 
išlenktų lūpų”, 
ir “kaip smala, 
tai ir man ūžė-

dėl “polinėziškų 
dėl “taisyklingai 
“ovalinių akių” 
tamsių plaukų”, 
jo noras paklausti.

— O kuo blogesnės lietuvai
čių akys, lūpos ir veidai kad ir, 
sakysim, Kalifornijos “gamtos fo
ne”...

Šitai, mat, jau būtų dailinin
ko tiesioginis kontaktas su gam
ta... O ne kokie ten “apmatai” iš 
Tahiti?... (Ko gero fotografijos, 
arba pats Gauguin po ranka?...).

Betgi malonu buvo perskaityti 
vieną sakinį, kuriame ir Jūs ne- 
randat “panašumo” tarp J. Rim
šos ir Paul Gauguin...

Taip, gerbiamas J. Tinini! Yra 
skirtumas tarp J. Rimšos ir Paul 
Gauguin. Net labai didelis!..

Paul Gauguin buvo sąžiningas 
dailininkas — vienas iš pačių są
žiningiausių ir geriausių impre
sionistų mokinių. Jis stebėjo gam
tą: su ja gyveno, iš jos mokėsi ir 
toje gamtoje dirbo... Toje gamto
je jį ir numirusį pasaulis atrado... 
Taigi, šitą viską sudėjus į krūvą, 
ir pasigimdė Paul Gauguin.

Taip pat dar norėčiau Jums pri
minti, kad Paul Gauguin nebu
vo jokio reikalo važiuoti į Tahi
ti5 surasti “Gauguin”. Jis jau bu
vo Gauguin, piešdamas ir tapy
damas Normandijos gamtą ir 
žmones. (Normandijos peizažai, 
Vizija po pamokslo, geltonas 
Kristus etc.).

Paul Gauguin važiavo į Tahi
ti ne “Gaugin” ir ne “tahitiečių 
ieškoti (nors jis ten jąsias ir ra
do), jis važiavo į Tahiti ieškoti 
ramybės, kad, jo paties žodžiais, 
civilizacija jam laiko negaišintų.

Ir po poros dienų jis negrįžo 
iš Tahiti su “apmatėliais” ar kap
šeliu fotografijų, kad pieštų “ta- 
hitietes” arba “Tahiti gamtos fo
nus” iš atminties... Paul Gau
guin, nuvažiavęs į Tahitį, ten ir 
pasiliko: gyveno, dirbo, mylėjo 
ir numirė.

Kaipgi tada išeina su Jūsų ap
rašomu J. Rimša? Atrodo, kad jis 
sugeba “tahitietes” ir “gamtos fo
nus” tapyti net Santa Monicoje 
sėdėdamas?.. O, kaip šitoks (ste
bukladaris) dar būtų reikalingas 
mūsų “papušinimo” parodyti jį 
“šiapus ir anapus Atlanto”?! Net 
norėtųsi žinoti: Ar šitas buvo 
Tamstos suminėtas “ne panašu
mas” tarp J. Rimšos ir Paul Gau
guin?..

Prieš pora dešimtmečių (kiti 
ir dabar) svetur atsidūrę daili
ninkai (ypač visa daugybė daili
ninkais pasivadinusiųjų), įvai
riausių sentimentų vedami, pie
šėme ir Vilnius, ir Kaunus, ir Ne
munus, ir Vaidilas, ir gubas ir 
(Mieliausio pirkėjo) mieliausią 
tėviškę... Nu?.. Pasakysiu — ne
blogai už tuos “kūrinius” gauda
vome!..

Bet sąžinė nusiramino tik ta
da, kada (kai kurie) išdrįsome to 
nebedaryti.

Matai, gerbiamas J. Tinini, 
šiaip ar taip, (galit mane palai
kyti ir scrupulantu), šitokia me
no rūšis priartėja jau labai prie 
šarlatanizmo.

— O!.. Dėl Dievo!... Argi?...
Mes tada taip pat turėjom ir 

“apmatų” ir ataudų ir... ko tik 
reikėjo.

Ne! Aš visai nejuokauju!.. Aš 
ir dabar dar puikiausiai prisime
nu daugybę namų ir medžių (iš
tisais kvartalais), kaip jie stovi ir 
kokios jų spalvos... O greit bus 
jau trisdešimt metų...

O vieno daikto, malonus J. Ti

i

nini, prisiminti taip ir nepajėgiu: 
■kokia šiuo laiku, kai aš dirbu, ant 
tų daiktų šviesos ir šešėlių spal
vinė harmonija?..

Gali tai jums atrodyti tik ne
reikšmingas mažmožis. Galit pa
sakyti: “Kas čia tokio!?. Tepk — 
ir viskas!.. Bet...

Šių dienų mene šitaip nebesi
daro. Šita šviesos ir šešėlių (gam
toje vis besikeičianti) spalvinė 
harmonija yra meno gyvybinė 
arterija: meno širdis ir smegenys. 
Ji priklauso nuo dienos laiko, 
nuo šviesos kampo ir nuo daikto 
į daiktą atspindžio. O tam tėra 
tik vienas kelias — nuolatinis a- 
kies kontaktas su esama aplinka 
— su gamta.

Visai ne mano širdžiai ir ne 
mano mintims niekais versti Jū
sų užmanymus. Tačiau esu visiš
kai įsitikinęs, kad ir mūsų Ben
druomenėje jau turėtų būti atė
jęs laikas nustoti kalbėti apie 
daiktus ir reikalus, dėl kurių ne
same profesiniai pasiruošę...

Tik vieną sakinį pacituosiu iš 
Tamstos rašinio, kad, Jūs patys 
pamatytumėt, ko jis vertas:

“Jeigu pasaulis daugiau pama
tytų Jono Rimšos kūrinių ir ge
riau su jais susipažintų, tai šis 
mūsų tapytojas pasidarytų šian
dien vienu plačiau žinomu dai
lininku Šiapus ir anapus Atlan
to”. ■

Ir tada, Tamsta, šauki žmones 
leisti J. Rimšos monografiją, kad 
per tokią monografiją pasaulis 
būtų su juo supažindintas...

Taip paprastai, p. J. Tinini, 
tie dalykai nepasidaro!.. Galima 
išleisti šitokią monografiją, ir... 
gali šituo viskas ir pasibaigti...

Ogi, buvo pas mus (ir pasau
lyje) jau ir tokių, kurie patys sau 
tokias “monografijas” susiorgani
zavo ir išsileido... Tikslas buvo, 
kaip tik, tas pats: “supažindinti 
pasaulį”...

Rodos, abu gerai žinome, kad 
iš to nieko neišėjo... Net mūsų 
pačių parapija tokiomis, “mono
grafijomis” nepatikėjo....

Matau Tamsta, didysis šito vi
so reikalo šuo yra pakastas taip, 
kad...

Tas pasaulis jau labai, saky
čiau, išgudrėjo... Paprastų papra- 
čiausiai!.. Pasižiūri, kokia leidyk
la leido, kokia “asaba” tekstą su
rašė?.. Ir to beveik pakanka!..

Ar Tamstai su J. Rimša pasi
sektų iki tų standartų prikopti — 
aš abejoju. O šitokiai abejonei tu
riu ir šiokį tokį pagrindą.

Pirmiausia — Tamstos kelia
mos mintys ne nuo to galo pra
sideda. Du konkretūs keliai į tą

I

A-Marčiulionis Perkūnas

Dailės parodoj Kultūros židiny New Yorke: dail. Merker - Vitkauskaitė ir dail. Alb. E'skus stebi V. K. 
Jonyno darbus. Nuotr. V. Maželio

kitas panašias galerijas, o ypač 
su menu surištą periodiką).

Sekdami šitokius “press relea- 
se”, ateina į galerijas meno kri
tikai ir “supažindina”... Taip 
pat daugeliu atvejų per šitokias 
galerijas surengiamos ir aukščiau 
suminėtos parodos.

Tamstos rekomenduojamojo 

“supažindinimą” veda, klasės A 
parodos ir klasės A. galerijos.

KJasės A. tarptautinės parodos: 
Venecijos bianialė, Pittsburg’o 
trianialė, Sao Paulo bianialė, Pa
ryžiaus bianialė ir kt.
Klasės A parodos pačiose JAV: 
Whitney bianialė, Pennsylvania 
Academy bianialė, Ccrcoran bia
nialė ir Pittsburgh’o tarptautinė l dailininko darbus (ne visus) pa- 
trianialė. (Kartais dar būna Gu-1 žįstu ir savo nuomonę apie juos 
ggenheim tarptautinė). Pradžiai 
gerai ir kai kurios lokalinės pa
rodos kaip: Silvermine Guild 
(New England), The Chicago 
Art Institute (rodos, kažkas pa
našaus yra ir Kalifornijoje?).

Už vis geriausia yra — gauti 
pripažintą galeriją savo asmeni- 
ninei parodai. Šitokios parodos iš
vakarėse tokia galerija išsiuntinė
ja (po tą reikalingą pasaulį) va
dinamą “press release”. (Tai lie-' sikos iki paties pietų ašigalio... 
čia visus meno informacijos cen- Gal toks mano atvirumas ne- 
trus, muziejus, meno mokyklas,'sudarys Jums malonumo, bet tu-

turiu. Taip pat pažįstu ir kitų Lo
tynų Amerikos dailininkų dar
bus... J. Rimšos darbai niekuo ne
siskiria nuo ten, savo laiku, įsi
galėjusio “estillo nacional”. Tai 
savotiškas uniforminis standartiz- 
mas, kuriame sumaišyta kažkoks 
gauguinizmas su vietinėmis in
dėniškomis apraiškomis...

Šio “estillo nacional” apraiškų 
pilna Lotynų Amerika: nuo Mek- 

Kalbotyra Lituanistikos instituto suvažiavimev« •

L. Dambriūno apžvalga

Lituanistikos instituto suvažia
vime Chicagoj šeštadienio po- Į 
pietėje gegužės 29 d. Kalbotyros, 
sekcijoje L. Dambriūnas skaitei 
pranešimą “kalbininkų lituanis
tų išeivijoje darbų apžvalga”.

Prelegentas visų pirma pasi
džiaugė, kad šiuo metu lituanis
tika darosi labai populiari.

Savu laiku Lietuvos likimu, li-

tuanistika susidomėjo eilė švei
carų. Vienas jų buvo prof. Sen- 
nas, dėstęs Lietuvos universitete. 
Vedęs lietuvaitę, taip sutapo su 
lituanistika, kad nuo jos atitrūk
ti jau nebegalėjo. Karo atblokš
tas, ėmė dirbti Pennsylvanijps u- 
niversitete, atkvietė į tą patį u- 
niversitetą Krėvę, Salį, įsteigė čia 
baltų studijų centrą, davusį prof. 
Schmalstiegą, Klimą, Ostrauską 
ir kitus lituanistus.

Nepriklausoma Lietuva mums 
dovanojo prof. Scnną, kuris JAV- 
se tapo lituanistinių studijų pra
dininku. Jau Lietuvoje jis pra
dėjo eilę studijinių lituanistinių 
darbų ir juos tęsė JAV-se. Čia jis 
užbaigė ir savo penkių tomų lietu
vių - vokiečių kalbos žodyną.

Prof. Salys buvo geras talki
ninkas prof. Sennui. Prof. Salys 
daug padėjo Sennui, ruošiant žo
dyną, parašė daug lituanistinių 
straipsnių Lietuvių enciklopedi-

su

Iš amerikiečių jaunųjų kalbi
ninkų pats žymiausias lituanistas 
yra prof. Schmalstiegas, parašęs 
daug straipsnių JAV ir Europos 
lingvistiniuose žurnaluose. Jis y- 
ra geriausias prūsų kalbos žino
vas Amerikoje. Dalyvauja visur, 
kur tik vyksta studijiniai lituanis
tikos suvažiavimai.

Prof. Klimas taip pat daug 
reiškiasi lituanistikoje, 
Schmalstiegu ruošia naują žody
nėlį studijuojantiems.

Lietuviškųjų senų tekstų tyri
nėjimo ir leidime daug dirba 
prof. Fordas.

Gražiai reiškiasi prof. Skar
džius, dr. Jonikas. St. Barzdukas, 
L. Dambriūnas. Tiesioginis dar
bas kitoje srityje jiems neleidžia 
daug išsitiesti lituanistikoje, bet, 
progai ir reikalui įkilus, ir jie 
savo įnašą duoda.

riu pasakyti, kad tas Tamstos už
simintas pasaulis jau pažįsta ke
liolika Lotynų Amerikos dailinin 
kų: Echaurren Matta, Orozco, Lo 
pez, Tamayo, Lam ir'kt., tačiau... 
Nei vienas iš jų nesilaiko “esti
llo nacional” nurodymų, “Gau
guin” niekur neieško, nes jiems 
buvo ir tebėra jų pačių pavar
dės labai geros... Kai kurie iš jų 
jau sulaukę senų metų ir laikosi 
savo pačių pasiektų standartų, 
jaunesnieji, kaip Achaurren Mat
ta, dar tebesikeičia ir tebeina a- 
vangardo eilėse...

Kažkada mūsų vienas šaunus 
raitelis gana mandrai jodinėjo 
ant špachtelio. Gal, sakau, nebe
reikėtų skriausti antrojo, jodinant 
jį ant Gauguin’o?...Nes...Gauguin 
yra taip pat "aštrus”, kaip ir 
špachtelis... Galima susižeisti!...

Dail. K. Žoromskis

Žvelgdamas į ateitį, Dambriū- 
nas reiškė viltį, kad jaunieji kal
bininkai šalia kitos pagrindinės 
specialybės, domėsis litaunistika 
ir joje reikšis.

Diskusijų metu K. Girvilas kė
lė mintį, kad reikėtų siekti kal
bininkų, kurių pirminė specialy
bė būtų lituanistika.

Prof. Skardžius priminė, kad 
Amerikoje studentai pasirenka 
studijas, kurios sudarytų pagrin
dą pragyvenimui. Jeigu pasirinks 
slavistiką, germanistiką, iš to tu
rėdami pragyvenimą, gali giliau 
reikštis ir lituanistikoj.

Dr. Ostrauskas, pritardamas 
Dambriūno ir Skardžiaus min
čiai, atkreinė dėmesį, kad jis, bai
gęs lituanistiką, pragyvenimui 
turi imtis kitos tarnybos. Šiandie
ną dar nėra daug vilčių Ameri
kos universitetuose iš lituanisti
kos pragyventi.

A. a. prof. Kazlausko įnašas

Dr. W. R. Schmalstiegas, Pen- 
nsylvanijos valstybinio univ. pro
fesorius, skaitė paskaitą apie tra
giškai nuo sovietų okupantų žu
vusio prof. Jono Kazlausko įna
šą j baltų kalbotyrą.

Jis priminė, kad “Kalbotyros” 
žurnalo I tome užtiko du dr. J. 
Kazlausko straipsniu linksniavi
mo klausimais “Kalbotyros” žur
nale vienas po kito ėjo J. Kazlaus
ko studijiniai straipsniai, spren
džiantys įvairias kalbos proble
mas, iškylančias, lyginant anks
tyvesnes formas, dabartinius po
linkius daiktavardžiuose ir veiks
mažodžiuose. Jis rašė “Lietuvių 
kalbotyros klausimuose,” rusų 
žurnale “Vpprosy jažykoznani- 
ja.” Jis davė vieną pirmųjų struk- 
tualistinių bandymų spręsti seno
sios prūsų ir baltų kalbos balsi
nių sistenfų problemas. Apskritai 

jis tuo laiku domėjosi vardažo
džių paradigmomis, veiksmažo
džių sistema ir fonologija.

1965 m. prof. Kazlauskas tapo 
atsakinguoju “Baltistikos” žurna
lo redaktoriumi.

1966 m. prof. Kazlauskas krei
pėsi į prof. Schmalstiegą, kviesda 
mas jį bendradarbiauti “Baltisti
koje”.

Prof. Kazlausko redaguojama 
“Baltistika” buvo pirmos rūšies 

1 kalbinis žurnalas. Nuo 1965 m. 
jis ir pats tame žurnale ima dau- 

I giau rašyti. Čia jis nagrinėja lie
tuvių kalbos sangrąžinės morfe
mos vietą ir kirtį, čia sprendžia 
kirčių fonologijos problemą.

1968 m. pasirodė jo žymiausias 
darbas “Lietuvių kalbos istorinė 
gramatika”. Tai pirma istorinė 
lietuvių kalbos gramatika, para
šyta lietuvio. Tai gerai pasiruo- 
šusio kalbininko originalus, ašt
rų proto įžvalgumą rodąs darbas. 
Siame veikale jis davė kirčiavimo 
istoriją, daiktavardžio linksniavi
mo istoriją ir veiksmažodžio is
toriją.

Prof. Schmalstiegas atskleidė 
' ir savo asmenišką ryšį su prof. 
Kazlausku — abudu susirašinė
jo puspenktų metų. Juodu abu bu
vo susitikę 1968 m. ir 1970 m.

Kalbinės diskusijos su prof. 
Kazlausku buvo vedamos su moks
liniu šaltumu, be asmeniško jaut
rumo. Jiedu diskutavo fonologi
jos klausimais, priegaidžių klau
simais nekirčiuotuose lietuvių 
tarmių žodžių skiemenyse.

Prof. Kazlauskas prisipažino, 
kad jam lengviau skaityti angliš
kas, o ne rusiškas kalbotyros kny
gas.

Kazlauskas buvo žymiausias 
po II pasaulinio karo naujų kal
botyros kelių grindėjas dabarti
nėje Lietuvoje. Baltiškų studijų 
centras prie Kazlausko perėjo iš 
Rygos į Vilnių. Ar jis čia pasi
liks be prof. Kazlauskp?

Diskusijose dalyvavo prof. 
Skardžius, kun. Prųnskis.

Etimologinis lietuvių kalbos 
Žodynas

Prof. Pr. Skardžiaus paskaita 
buvo apie etimologinio lietuvių 
kalbos žodyno problemas.

Pažymėjo, kad tyrinėdami žo
džių kilmę, mes tiriame ir tų žo
džių istoriją, kuri susijusi su socia
liniu ir kultūriniu gyvenimu. 
Dėl to kalbininkai domisi žo
džių etimologija. Tuo didžiai rū
pinosi K. Būga ir buvo surinkęs 
daug medžiagos.

E. Fraenkelis jau įstengė para
šyti beveik visą tokį žodyną. Jam 
mirus, darbą prie pabaigos pri
vedė E. Hofmanas ir E. Tanglis 

Fraenkelis daug pasiekė žodžių 
lyginime, bet gan mažai tesirū- 
ino jų vartosena, daryba, susifor
mavimu, nepakankamai įnešė 
sintetinio elemento. Lietuvių 
kalbos istorija yra didėlės svar
bos. Joje mes randame daug at

-T'u
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sakymų, ieškodami žodžio pras
mės raidos. Pvz. dailė gali turėt 
ryšio su slavų dielat — daryt, 
žodis “grynas” išriedėjęs nuo 
“nugriebto”, krosnis — akmenų 
krūva, krūsnis. Bambizas veikiau
sia paskolintas iš lenkų vartoto 
pravardžiavimui žedžio, gal kilu
sio nuo lotynų bombizare — bū
ti pasipūtusiam, išpūstai kalbėti, 
o gal bambizas ir lietuviškos di- 
džpilvio prasmės. Gudiškas djak- 
lo kildintinas iš lietuvių dėti. A 
lanta gali būti siejama su alėti— 
tekėti, plg. alaušai — kur daug 
pritekėta, klanai.

Žodžio kilmės ieškant, reikia 
naudotis ne vien bendriniais žo
džiais, bet ir tikriniais vardais.

Vilniaus vardas turi ryšio su 
upe Vilnia. Radvila — grynai lie
tuviškas žodis, pvz. Butvilą, Ged
vilą, o šaknis rad — baltiečiuo- 
se žinoma, pvz. rasnie (iš rads- 
nie) — spartus augimas.

Į etimologinį žodyną dėtini 
lietuviški ir plačiau vartojami 
skoliniai, bet galima apsieiti be 
naujadarų, ir rečiau vartojamų 
skolinių. Iš tikrinių — dėtini tik 
tie, kurie išsiskira savo kilme, 
daryba, senove. Žodžių kilmė 
pirmiausia -aiškintina, išeinant 
iš pačios lietuvių kalbos ir kitų 
baltų bei kaimyninių slavų kal
bų.

Etimologiniam žodynui daug 
medžiagos duoda dabartinis di
dysis lietuvių k. žodynas. Labai 
svarbus bus senųjų raštų žody
nas, upių ir ežerų vardynas (19- 
63 m. išleistas nepilnas). Nėra 
dar išrankioti ir identifikuoti lie
tuviški vardai iš senųjų istorinių 
šaltinių. Atskirų tarmių leksika 
taip pat nėra sudaryta.

Lauktina, kad rastųsi kalbinin
kas — etimologas. Jis geriausia 
savo uždavinį galėtų atlikti tik 
Lietuvoje, kur sukoncentruoti 
šaltiniai. Ten jau ruošiami tikri
nių vardų žodynai, lingvistinis 
atlasąs, įvairūs tarminiai apra
šai, lietuvių kalbos istorija ir k. 
Džiugu, kad Lietuvos kalbinin
kai atlieka svarbų darbą. Pvz. 
Zinkevičius parašė kapitalinį 
darbą—lietuvių kalbos dialoktolo- 
giją. Lietuvoje jau yra keli lietu
vių kalbotyros daktarai su impo
zantiškais darbais.

Posėdžiui sklandžiai vadovavo 
St. Barzdukas.

J. Pr.

MILTINIO TEATRO 
GASTROLES VILNIUJE

Šm. m. gegužės - birželio mėn. 
Vilniaus akademinio dramos te
atro scenoje gastroliuoja Pane
vėžio dramos teatras. Jis stato 
amerikietiško dramaturgo A. 
Millerio pjesę “Komivojažerio 
mirtis”, du lietuvių veikalus — 
A. Vienuolio “Prieblandą”, V. 
Miliūno “Karuselę” ir B. John- 
sono pjesę “Volponė” ("Suk
čiaus testamentas”). (E)
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KOL DAR TURIME GERU CHORU
Pokalbis su Dainų šventėje išgirsimos kantatos autoriumi 

ir dirigentu Bronium Budriūnu

Jau tik savaitei likus iki JAV menkėjo. Daugiausia šitai palie- 
ir Kanados lietuvių ketvirtosios tė bažnytinius chorus, įvedus lie- 
Dainų šventės, dar spėjome už- tuviškas pamaldas, kuriose suma- 
kalbinti vieną aktyvų jos progra- žėjo chorui giedojimo laikas ir 
mos dalyvį kompozitorių Bronių svarba. Taip pat gana nedidelis 
Budriūną, liečiant įvairias muzi- kiekis jaunimo domisi bažnyti- 
kines problemas, ryšium su arte- niu giedojimu.
jančia dainų švente ir aplamai Kanadoj ir kaimyniniam Detroi 
su mūsų muzikine kasdienybe. ‘te susiorganizavo jaunimo cho-

— Kaip vertinate visuomenine rai Labai sveikintinas reiškinys, 
ir muzikine prasme jau tradicija Reikėtų tik palinkėti, kad jie ryž- 
virtusias Siaurės Amerikos lietu- tųsi įtraukti į savo repertuarą ir 
vių dainų šventes? I sudėtingesnių lietuviškų kūrinių.

Kalbant apie Dainų šventes 
visuomeniniu požiūriu, kaip kad ■ Apgailestauju, kad nematau 
buvo Lietuvoje ir čia išeivijoje, j naujų chorvedžių prieauglio, nes 
didžiausias rūpestis yra sutraukti kur yra chorvedys, ten yra ir cho- 
šventėn daug tūkstančių lietuvių ras. Povilas Kaupas Geltonas akcentas (aliejus)

iš visos Amerikos, Kanados ir ki
tų kraštų. O kad tiek daug su
važiuoja į šventę chorų ir publi
kos, tai rodo mūsų meilę savajai 
dainai ir lietuvybei. Tokios šven
tės mus vėl sustiprina ateičiai ir 
skatina rūpintis darnos ir lietu
vybės ugdymu ir jų palaikymu.

Vertinant viską muzikine 
prasme, Dainų šventės yra pa
skatinimas ir proga išmokti nau
jų dainų (gaidos parūpinamos 
veltui) o taip pat chorai padidėja 
naujais dainininkais arba susior
ganizuoja ir visai nauji vienetai, 
o sudėtingesnės Dainų šventės 
dainos pakelia ir chorų lygį.

— Jeigu Jums reikėtų rinktis, 
kaip pasisakytumėte: ar už tokio-, 
se šventėse dainuojančių ir klau
sančių gausumą, ar už muzikinį; 
šventės lygį, jeigu jo aukštumas 
sutrauktų ir mažiau chorų ir ma- j 
žiau publikos?

— Aš pasisakyčiau už muziki- į 
nį lygį. Kol dar turime gerų cho
rų, reikėtų suruošti Dainų šven
tę, kurios programą sudarytų lietu 
vių kompozitorių rinktiniai ir 
stambieji choriniai veikalai su 
simfoniniu orkestru ir solistais. 
Tokia šventė turėtų būti salėje 
su gera akustika ir gerai užrekor- 
duota, kad tiktų plokštelių išlei
dimui ir liktų ateičiai. Tokių 
plokštelių dar mes neturim, o jų 
'daugelis pasigenda.

— Kaip vertintumėte dainų 
šventes, lygindami jas su pana
šiomis čionykščių latvių, estų, 
lenkų, vokiečių, čekų ir kt., o

—Ir vienas toks beveik links
mas klausimas: kanklės ar gita
ros? Turiu čia galvoje mūsų 
čionykštį gitaruotą jaunimą. Gal 
madą su lietuviškumu sujungus 
ir išeitų kas nors, kas patrauktų 
muziką bei dainą mėgstantį mū
sų jaunimą spiestis kupeton?

Bronius Budriūnas

— Gitarų mada jau pradeda 
praeiti. Los Angeles jau ęilė baž
nyčių gitarines mišias panaiki
no. Jaunimas mėgsta gitaras, kad 
ir truputį pasimokinus ir dar pri
sijungus garsintuvus, jau gali su
daryti jų mėgiamą triukšmą. Lie- 
tuviamas vis dėlto reikėtų visur 
daugiau naudoti patobulintas 
kankles.

Baliui Sruogai 75 metai. Šitiek me
tų jis gal būtų šventęs su mumis šie
met, jei nacių kacetas Stutthofe nebū
tų sutrumpinęs jo gyvenimo.

Šią sukakti prisiminė Vasario 16 gim 
nazija Vokietijoj. Jos VII ir VIII klasės, 
kur lietuvių kalbos mokytoju yra dr. J. 

! Grinius, Balio Sruogos 75 metus nuo 
I gimimo paminėjo vieša moksleiviška 
I akademija šių metų birželio 13 dieną. 
Apie B. Sruogos gyvenimą ir kūrybą 

i referatus skaitė VlII-sios klasės moki- 
I niai M. Siušelis ir R. Žutautaitė. Ki- 
j ti moksleiviai skaitė B. Sruogos kūry
bos ištraukas. Mergaičių kvartetas, a- 
komponuojant pianu A. Avižieniui, su

giedojo “Merginų dainą”, kuriai muzi
ką specialiai sukomponavo muz. moky- 

I tojas K. Motgabis pagal B. Sruogos 
! “Radvilos Perkūno” libretą.
i Čia spausdiname to minėjimo trum- 
: pesnįjį referatą.

ROMANA ŽUTAUTAITĖ

Nemylimas ir senas — kaip lavonas, 
Kurio bijausi prisiliest... Baisui

kalba Sofija savo jaunai draugei. 
Būdama lietuvaitė ir Lenkijos ka
ralienė, ji susilaukia daug neapy
kantos iš lenkų pusės. Ji pagimdo 
du sūnų ir mažai tesirūpina poli
tika. Tačiau po kurio laiko ją ap
kaltina Vytautas, kad jos vaikai 
nėra Jogailos sūnūs. Iškyla ne
maloni byla, kuri lieka neišspręs- 

I ta. Karalienė su kitomis moteri
mis turi prisiekti bažnyčioje, kad 

i Jogaila yra tų vaikų tėvas, o ka
ralius pripažįsta jos sūnus kaip 
savo įpėdinius.

Po šito atsitikimo Sonka prade- 
| da domėtis poktlw. ji būtinai no-

m

taipgi su amerikiečių, jeigu pa
starieji ką nors panašaus turi?

— Los Angeles man teko daly
vauti latvių rajoninėje dainų 
šventėj, įvykusioj 1970 metais. 
Šventės antroj dalyje prie lat
vių chorų prisijungė vietiniai lie
tuvių ir estų chorai, padainuoda
mi kartu kiekvienos tautos po vie
ną dainą, diriguojant savų tau
tybių dirigentams. Man teko diri
guoti savo “Pradės aušrelė auš
ti”.

Toks baltiečių bendravimas 
dainų šventės proga su savo dai
nomis buvo itin šiltai visų sutik
tas. Minėtos šventės II dalis 
buvo atlikta ir su simfoniniu or
kestru.

Taip pat su simfoniniu orkest
ru dalis programos buvo atlikta 
Los Angeles aukštesniųjų mokyk
lų Dainų šventėje ir miesto Muzi 
kos biuro globojamų chorų meti
niuose koncertuose Muzikos 
centre.

Reikėtų ir mums eiti labiau su 
laiko reikalavimais, o mažiau dai
rytis dainų, seniai iškritusių iš 
chorų repertuaro.

— Kokią ateitį pramatote mū
sų chorams ir mūsų dainai čia A- 
merikoje ir Kanadoje? Ką reikė
tų daryti jų gyvybės išlaikymui? 
Ar daug jaunimo jungiasi į lig 
šiol egzistuojančius chorus? Ar 
nereikėtų organizuoti vien tik 
jaunimo chorus, kaip jau kai kur 
ir bandoma daryti?

*— Paskutiniuoju laiku nema
žai chorų visai likvidavosi ar su-

— Kaip žiūrite i muzikinę si
tuaciją okupuotoje Lietuvoje? 
Kaip vertinate ten įvykstančias 
didelio pobūdžio dainų šventes 
ir tų švenčių repertuarą? Ar ne
jaučiamas tenykščio repertuaro 
ir pačios dainos perdėtas stiliza
vimas kaip, sakysim, matome iki 
neatpažįstamumo sustilizuotuose 
tautiniuos rūbuos?

— Lietuvoje daug jaunimo stu
dijuoja muziką, todėl ir netrūks
ta nei chorvedžių, nei chorų Iš 
Lietuvos dainų švenčių progra
mų matyti, kad jų svarbiausias 
uždavinys yra atiduoti duoklę 
partijai. Lietuvoje gyvenantieji 
kompozitoriai, girdėdami daug 
rusiškos muzikos, įsisavina rusų 
muzikos charakteringus bruožus 
nejučiomis arba to nevengia dėl. 
karjeros. Tai labai lengva paste
bėti, klausant iš Lietuvos gautas 
plokšteles.

— Ko labiausiai šiemetinei 
mūsų dainų šventei linkėtumėte 
ir ko nelinkėtumėte?

— Kaip Dainų šventės diri
gentas, labiausiai norėčiau, kad 
visi chorai atvyktų j Šventę, pa
ruošę visą repertuarą (tai yra ir 
Kantatą) iki koncertinio lygio.

Norėčiau, kad publika ramiai 
laikytųsi programos atlikimo me
tu, kad vaikų choro dalyviai, at
likę savo programos dalį, nebėgio
tų ir netriukšmautų, kad salėje 
nebūtų baro.

I
Manyčiau, kad ir ilgoms kal

boms Dainų šventėje neturėtų 
būti vietos.

Balio Sruogos dramoj “Milži
no paunksmėj” yra atvaizduoti 
keturi valdovai, būtent: Jogaila, 
Lenkijos karalius; jo žmona Sofi
ja; kunigaikštis Švitrigaila, Vy
tauto pasekėjas. Sigismundas, Šv. 
Romos imperijos imperatorius ir 
Vengrijos karalius. Netiesiog dra
moj susitinkame ir su Lietuvos 
kunigaikščiu Vytautu.

Šie Balio Sruogos dramos val
dovai atrodo gana žmogiški. Ra
šytojas jų neišaukština, neideali
zuoja, bet rodo mums jų dorybes! 
ir jų ydas. Vienintelė išimtis y- j 
ra Vytauto personažas. Jis tiesio-' 
giai visai nepasirodo scenoje,' 
nors galima pasakyti, kad jis y- 
ra vienas iš pagrindinių to veika
lo veikėjų. Jis yra tas milžinas, 
kurio paūksmėje glūdi visos tau
tos likimas, kurio galybė ir asme
ninė didybė siekia toli už Lietu
vos bei yra jaučiama visą laiką 
dramoj. Tą faktą galima taip pa
aiškinti: Balys Sruoga parašė sa
vo veikalą konkursui, kuris vyko 
Vytauto 500 -tų metų sukakties 
proga. Siekdamas pagerbti Vy
tautą, jis nerodo mums jo tiesiog, 
nenorėdamas vaizduoti ir jo y- 
dų, kaip jis elgiasi kitais atvejais. 
Iš to susidaro tam tikras pa
slaptingumas, kuris nejučiomis 
patraukia skaitytojo simpatiją. 
Vytauto pusėn.

Tačiau žmogiškoji dalia glūdi 
ir jo personaže: Vytautas mirš
ta kaip ir visi kiti žmonės. Jis 
miršta nepasiekęs savo tikslo —Į 
tapti Lietuvos karaliumi. Jo mir
tis netikėta: vykdamas susitikti 
Jogailą, jis susižeidžia, krisdamas 
nuo arklio, ir nebeatsigauna.

Daug ryškiau žmogiškoji da
lia pasireiškia karalienės Sofijos 
personaže. Jinai, jauna moteris, 
yra ištekėjus už Jogailos, 70- 
ties metų amžiaus vyro. Šis dide
lis amžiaus skirtumas sudaro pa
grindą jos dramai:

O, netekėk už seno, netekėki
Nebus gyvenimo, — tik nuodėmė! 
Nemylimas turtingas senas vyras 
Neguos tavęs, nešildys, nemylės...

Balys Sruoga

ri, kad lenkų sostas pasiliktų jos 
vaikams. Dėl to ji susideda su 
lenkais, kurie eina prieš Vytautą. 
Ar ji savo tikslą pasieks, B. Sruo
ga nepasako. Mes tik žinome, 
kad Švitrigaila išveja ją iš baž
nyčios, kurioje yra pastatytas Vy
tauto karstas.

B. Sruogos dramoj ypač žmo
giškas yra pavaizduotas karalius 
Jogaila. Jis yra lietuvis ir myli sa
vo tėvynę:

Gyvenimą tylėjau mano visą, 
Kenčiau... Nebegaliu! Širdis 

pratrūko.
Tėvynėj mano aš nebegaliu 
Būti aklas, kurčias, nebylysl 
Kai Vilniun atvažiuoju man 

kitaip...
Čia viskas miela širdžiai. Man čionai 
Lengviau alsuot. Kalnai, kalneliai, 

klonys...
Kaip laimės sapnas Viešpaties 

paūksmėjI
Lankau senas vietas. Kaip 

tremtinys!..
Ir vienas skausmą —vienas — 

si pf turiu!...

Jogailai sunku būti Lenkijos 
karaliumi ir dėl to jis labai pade
da Vytautui, kurio tikslas ir jam 
prie širdies*

Karalius Lietuvos! Gerai sakai. 
Senatvėj mano šviečia tik svajonė 
Pro ūkanas. Ką aš slėpiau Širdy, 
Ir man pasiekt nebuvo skirta, taigi 
Gal brolis Vytautas pasieks...

Lenkijoj Jogaila jaučiasi kaip 
kalėjime, kaip vienuolis, nes jis 
žino, kad lenkai jį apgaudinėja:

Visi vienuoliai mes. Tiktai 
vienuoliai.

Gyvenimą praeinam be pastogės. 
Rašyk tu jam, ir aš — vienuolis.

Taigi.
Nuo pat /gimimo. Nuo pat lopšio... 
Kalėjimas... Kalėjimas. Teisybė.

| Kas yra kalėjimas? Nežino niekas. 
Gyvenimas — kalėjimas. Teisybė.

I Šitaip rezignuodamas, Jogaila 
nusileidžia į visų žmonių lygį ir 
vaidina suvaikėjusį senį, kad jį 
lenkai paliktų ramybėje. Tuo jis 
parodo ir tam tikrą suktumą. 
Bet jis — pastigęs širdies. Jis, ka
ralius, visą gyvenimą nepatyrė 
meilės, nors ir turėjo keturias 
žmonas. Todėl jis ir skundžiasi:

I
Parduos tave su sąžine, su sieia 
Už menka : ii ą. už 'cm s šiukšlę. 
Tau įsakys, ką tu turi daryti.
Kalbėti ką. Myl ti. Jausti. Vesti.

■ Nepažiūrės, ko trokšta tavo " 'e'a.
| Sutuoks tave. Vaiki; tau prigimdys!

Jogailai, “vienuoliui, “tremti
niui” gyvenimas nedaug ką be
reiškia. Jis nori ir laukia mirties. 

Visai kitokia žmogiška dal'a 
pasirodo Sigismundo personaže, 

j Šis Vengrų karalius yra lengva- 
• budis Jis paryčiais atsiveda šokė
jų net į Jogailos miegamąjį kam- 

, barį ir tokiose aplinkybėse jis no
ri išspręsti rimtus valstybinius 
reikalus.

j Švitrigaila “Milžino paūksmėj” 
! tik tampa valdovu. Tačiau mes 
j ir jį šiek tiek pažįstame. Jis yra 
į karštakraujis vyras, kuris taip 
i pat labai myli savo tėvynę, nors 

pakelėj į Lietuvos Sostą jis turi 
daug priešų. Keikia jis juos visus, 
net ir Vytautą. Bet, kai stovi 
prieš jo karstą, jis prisiekia tęsti 
Vytauto pradėtą veiklą:

Kad aš galėčiau eit keliu tavuoju, — 
Pakelt galėčiau tavo naštą!
Tu dėl tėvynei mūsų nemarios
Kaip milžinas vargai, kaip viešpats 

koveis!
Prisiekiu tau, — laisva tėvynė tavo 
Galinga ir didi per amžius bus!

Iš šitų žodžių ir iš ankstybes- 
nių jo veiksmų galime įsivaiz
duoti, kad Švitrigaila bus ener
gingas, veiklus valdovas.

Tikrai įdomu pasekti, kaip Ba
lys Sruoga vaizduoja savo valdo
vus. Kiekvienas jų kitoks, neį- 
spausfas į schemą, pagal kurią vi
si valdovai turi būti.garbingi, su
kilninti, aukščiau paprastų žmo
nių stovinčios būtybės. Jo valdo
vai — tik žmonės, kurie moka 
keiktis, juoktis ir verkti.

ASTRONOMINE OBSERVA
TORIJA MENULYJE

Ateinančių metų kovo mėnesį 
Apoll 16 astronautai turės už
davinį pastatyt astronominę 
observatoriją mėnulyje. Ta ob
servatorija darys nuotraukas 
debesų ir dujų tolimosiose erd
vėse. Tikimasi, kad tai suteiks 
daugiau aiškumo apie paukščių 
Tako susidarymą ir jo sudėtį.

TYPEWRITERS
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A & H BUSINESS MACHINES 

3530 W. 63rd St. Tel. 925-8875

SVEIKINA ATVYKSTANČIUS J 4-TĄ DAINŲ ŠVENTĘ 
LIEPOS 4 D. IR KVIEČIA LANKYTIS JŲ RESTORANUOSE:

i BROLIAI JURGIS, GERALDAS IR GREGORIJUS ŠARKOS

SHARKO’S — Vilią Park, Illinois
1 mylia į vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telef. — 629*9050
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6*3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Western Avė.

Telef. — PRospect 6*6644
Visuose restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir 
užsienio gėrimai.

Savininkai — Jurgis, Geraldas ir Gregorijus šarkos
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Dabar iš aukšto sosto tu žiūri 
Už tūkstanti karalių galingesnis! 
Dangaus vardu palaimink tu mane,

J USSR
SENA PATIKIMA FIRMA

DĖMESIO! NAUJAS ADRESAS
NEW YORK CENTRAL OFFICE

mūsų skyriaus atstovą

PARMA, omo 44184
54.32 Statė Road 

149 . 3038

OLEVEIAND. Omo 44119 
787 Kast I85th St.

486 - 1836

tVOBCESTFR. MASS 01604
82 Harrison Street 

417-798-3347

PHII.AOEI.PIIIA. PA. 19128 
1013 N. Marshall Street 

AVA 5 ■ 8878
PITTSBERGH, PA 15222 

346 Tlilrd Avenue 
OR I - 3712

DETROIT, MICH. 48210 
6460 Mlchigiin Avenue 

TA 5-7560

TRENTON. N. J. 08611 
730 Liberty Street 

l.Y 9.9163

SAN FKANCISCO. CAI
12.36 — Btli Avenue 

LO 1-7981

NEW YORK. N. Y. 10008
101 First Avenue

OR 4-3930

ROCHESTER, N. V. 11621 
683 Hudaon Avenue 

13A 5.5923
SEATTLE. KASTI. 98103 

1512 N. 39th Street 
ME 8 - 185.3

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 .los. Campau Avenue 

365 - 6350

MIN'NEAPOLIS. MINN. 55418 
2422 Centrai Avė. N. E. 

(612) 788-2545

HANSAS UTY. HANSAS 66109 
18 South Bet ha n y

AT 1 - 1757

NEAV BBITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Mendow Avenue 

Tel. 224-0829

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INO. yra PODAROGIFTS, INO. 
(galioti imti dovanų užsakymus iš Sovietų gamintu daiktų: automobi
lių, šaldytuvo, televizijos aparatų, motociklų, rūbų ir t. t.

BRANOH
CHICAGO, ILL. 60622 

2242 VV. Chicago Avenue 
BE 5 - 7788

M1AMI, FWRIDA 33138 
6405 Biscayne Boulevard 

FR 9 - 8712

LOS ANGELES. CALIF. 90026 
2841 Sunset Bivd.

213-382-1568

HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Avė.

249-6255

CHICAGO. ILL. 60632 
4102 Archer Avenue 

Tel. 254-4144

SOI'TTI RIVER. N. J. <18882 
168 AVhltehead Avenue 

257-2113

VINEIiAND, N. J 08360 
Pnrlsh Hali 

West landi* Avenue 
609-691-8423

OMAHA, NERR. 68107 
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577

Ir toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, vprastu tradicini 
būdu, kaip tarnavo 4(1 savo egzistavimo metų.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, dėko
jame Jums už jūsų parauną. Jei ne, prašome išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite.

PASTŲ GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės j

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
723 Walnut Street, Philaldephia, Pa. 19106

TEL: — 215 925-8455

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N.Y. 1OOO1

TEL. (212) 725-2449
Arba j bet kinų

BAI/ITMORE, MD. 21224 
Eastern Avenue 

DI 2-2374
— -J- , ........

SO. BOSTON. MASS. 02127 
390 VVest Brondnay

AN 8-8764

ELIZABETH. N. JERSEY 07201 
956A Eliznbeth Street 

384-7608
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• Į LAIJVę, 1£71 m. g Sn 
žės min. Nr. 51 (88). Lietuvių 
politikes žurnalas. Leidžia Lie
tuvių Fronto Bičiuliai. Redak
torius — Juozas Kojelis, Post 
Offlce Ect 34461, L s Angeles, 
Calif. SCC34. Adm’nhtro orius 
— Aleksas Kulnys, 1510 East 
Mcrced Avė., VVest Lovini, Ca
lif. 91791. Metinė žurnalo prenu
merata JAV ii’ Kanadoje — 5 
dol., kitur — 3 dol., atskiro nu
merio kaina 2 dol.;

Skaitytojo aki, tur būt, la
ibiausiai šį kartą patrauks pats 
pirmasis straipsnis, parašytas 
prof. Antano Maceinos ir įvar
dintas antrašte ”Nuo ko mes 
bėgom?” Jis atkreipia dėmesį į 
išeivijoje kai kuriuose žmonė
se prasidedantį reikštis pasime
timą: "Antikomunizmas jau ir 
mūsų pačių pradedamas laikyti 
tarsi nedorybe, tarsi fanatizmu 
ir siaurumu... Dabar per pasaulį 
persiritanti simpatija komu
nizmui ir net viltis, esą jis iš
gelbėsiąs atsilikusias tautas 
nuo Skurdo bei išnaudojimo 
yra pasiekusi ir mus; kad ir 
mes pradedame būti jos valdo
mi; kad ir mes pamirštame, nuo 
ko mes bėgeme ir kokia yra mū
sų tremties prasmė...

Mum reikia grįžti prie ano 
pirmykščio mūsų nusistatymo, 
kad Lietuvą yra ištikę du ne
gandai; ji yra patekusi Rusijos 
galion ir ji yra patekusi komu
nistinės ideologijos įtakon. Vie
no ar antro negando išskyrimas 
ar pamiršimas žaloja tremtišką- 
ją mūsų sąmonę ir tuo pačiu iš
kreipia mūsų laisvinimo darbą, 
nes mum reikia išlaisvinai Lie
tuvą ne tik iš rusų užgožėjimo, 
bet ir iš komunistinės santvar
kos bei dvasios.

Lietuva turi būti ne tik neru- 
siška, bet ir nekomunistinė. Tai 
gairė, kurios reikėtų mu m laiky
tis, nes tik ji vienintelė laiduo
ja mum pilnutinį mūsų tremties 
žygių įprasminimą”

Šalia šio straipsnio, žurnale 
M. Naujokaitis duoda įdomių 
detalių apie pasiruošimą 1941 
m. sukilimui Lietuvoje, o K. 
Škirpa rašo apie sukilimo bran
dinimą užsieny, Vyt. Vaitiekū
nas išryškina prel. Krupavičiaus 
vaidmenį Lietuvių Bendruomenę 
kuriant; rašoma apie okupantų 
užkurtą gaisrą Vilniaus univer
sitete, apie kalbos tyrinėjimą 
politruko ir mokslininko akimis, 
apie smurtu griaunamą Bažny
čią Lietuvoje; vedamuosiuose 
žvelgiama j 1941 metų sukilimą 
Lietuvoje ir linkima sėkmės čio
nykščiai Lietuvių Bendruomenei

• LITUANUS, The Lthua- 
n'an tįuar'erly, Volume 17, No 
1, Spring 1971. šį anglų kalba 
keturis kartus metuose išeinan
tį žurnalą leidžia Lituanus Foun 
daition, Ine. Redaguoja prof. 
Antanas Klimas (University of 
Roches'er) ir prof. Ignas Skrup
skelis (University of S. Caro'.i- 
na, Columbia, S. C.). Metinė Li
tuanus prenumerata 8 dol. At
skiro numerio kaina 2 dol. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: Lituanus, P. O. Box 9318, 
Chicago, III. 60629.

Lituanus žurnalas yra skiria
mas Baltijos kraštų, ypač Lietu
vos, mokslo ir meno re’kalams 
nušviesti angliškai skaitančioje 
visuomenėje, šiomis dienomis 
išėjo 1971 m. pavasarinis nume
ris, kuriame ilgetąį straipsnį 
duoda Rimvydas Šilbajoris,

ii .vktini un’vf.ęitetn n^o-
- "vs nagrinėdamas mūsų 

k i res r pavergtosios Letu- 
rs p. ? n poeziją. .2tre-insnyie 

a.itc i s im: jiatl protas: K 
Er.'tJūn?' y ' 't' ?' p’.rr.ra'o po
i i io rn- saVo pcezioje vaiz 
duoia f kr smiryą fizini ats; ky- 
rimą su savo žeme. Gi antrasis 
žcmin’nkas Alfonsas Nyka - Ni- 
liūnas savo “Prarad mo simfoni
jose” daugiau iškelia ne asme
nišką žmogaus atsiskyrimą su 
vieta, bet filosofiškai iškelia 
žmogaus amžiną egzilį ir sugrį
žimą. Įdomu, kad autorius taip 
pat dėl išskirtinai gimtinės pa
noramą liečiančios poezijos že
mininkams priskiria ir paverg
tos Lietuvos poexę Janiną Degu
tytę. Profesorius straipsnyje 
analizuoja eilę išeivijos ir oku
puotos Lietuvos poetų.

Dail. Leonas Urbonas rašo 
apie kelionę į pasąmonę, liesda
mas meno temas, jas pailiust
ruodamas konkretesniais pavyz
džiais iš savo patirties. Žurnale 
išspausdinta keletas jo darbų 
reprodukcijų.

Amerikietis Bruce Campbell, 
iš Rochesterio universiteto, ge
rai pramokęs lie'uvių kalbos, iš
vertė gana ilgą, užimančią 27 
puslapius, Aloyzo Barono nove
lę ‘‘Išdžiūvusi lanka”. (The 
Scorched Meadow). Tai novelė 
iš to paties vardo perinai išėju
sio novelių rinkinio. Ape latvių 
poeziją rašo Bostono kolegijos 
prof. Valda Mengaile. Studiji
niame straipsnyje sumini eilę 
au orių, kaip Astride Ivaška, 
Gunars Salinš, Linards Tauns 
ir kt.

Žurnalas yra 90 psl. ir jo ga
le yra Lietuvą ir lietuvius lie
čiančių anglų kalba leidinių ka
talogas. Tai leidiniai, kuriuos 
galima įsigyti, kaip skelbiama, 
Lituanus tarnybos žmonių: Li
tuanus Book Service, P. O. Box 
9318, Chicago, 111. 60690. Žur
nalo adm inis'rotorius ir redak
cijos talkininkas yra Jonas Ku- 
čėnas, savo sumanumu sugebė
jęs išvesti žurnalą iš daugelio 
sunkumų ir toliau juo nuošir
džiai besirūpinąs. Technine re
daktore yra Zina Morkūnienė. 
Redaktoriais, kaip žurnalo met
rikoje minėjome, yra Rocheste
rio universiteto prof. Ant. Kli
mas ir Carolinos, Columbia, uni
versiteto prof. Kęstutis Skrups
kelis. Dr. Ant. Klimas, jau dvi
dešimt metų bedirbąs universi
tete, puikiai žino, ko iš tokio 
žurna’o inteligentas amerikietis 
skaitytojas reikalauja. Būdami 
a merikietišk u ose i ntelektualų 
vandenyse, abu redak oriai ge
rai jaučia, kas gali būti Įdomu 
kitataučiams. Žurnalo išplatina
ma arti 5 000, iš to skaičiaus 
apie 4,000 išsiuntinėjami užsi
prenumeravusiems. Žurnalas pa
tenka ir už geležinės uždangos, 
net ir į komunistinę Kiniją, be 
abejo, ir į pavergtą Lietuvą. Mo
derniai redaguojamas ir patrauk 
l:os išvaizdos žurnalas yra pui
kus mūsų mokslo ir meno pro
paguotojas svetimiesiems.

(L. G.)

• METMENYS, 1971 m. Nr. 
21. Jaunosios kartos kultūros 
žurnalas. Leidžia Metmenų 
bendrovė. Vyriausias redaktorius: 
Vytautas Kavolis, Dickinson Col
lege, Carlisle, Pennsylvania. Ad
ministracijos adresas: 2606 Prin- 
ceton Avė., Evanston, III. 60201. 
Keturių žurnalo numerių prenu
merata — 10.00 dol., garbės pre-

numerata — 15.00 dol., šio nu
merio kaina — 3.00 dol.

Nemaža dalimi medžiagos šis 
naujas žurnalo numeris skirtas 

! prisiminti prieš septynerius me- 
I tus mirusiam rašytojui, žeminin- 
ikų kartos bendraamžiui, Juliui
■ Kaupui. Apie Kaupą, ir apie jj 
; kaip Coppelių, rašo čia Kostas 
i Ostrauskas. Spausdinami ir šeši 
Jauliaus Kaupo laiškai, rašyti

■ kadaise Alfonsui Nykai - Niliū- 
I nui, pridedant ir paties Niliūno
įvadine, pastaba;, Bičiuliškai nos- 

I talgiškų prisiminimų pluoštą a- 
pie Kaupą duoda Henrikas Na
gys. Spausdinama ir paties Ju
liaus Kaupo novelė “Spindulys 
ant rašomojo stalo”. Ir kituose 
naujųjų “Metmenų” puslapiuose 
šį kartą grožinė'', literatūros ne
pagailėta. Eilėraščių po gerą 
pluoštą d uodą _ Liūne Sutema/ 
Antanas Gustaitis ir Aldona Veš- 
čiūnaitė. Prozos pateikia Kazys 
Almenas ir Petras Melnikas: pir
masis — vėl vieną šiurpią isto
riją iš “Veiverių kronikų” ciklo, 
antrasis — įdomiai ir mūsuose 
kažkaip naujai sukirptą apybrai
žą apie svajotoją ir regėtoją.

Dailei skirtuosius puslapius už
ima Romas Viesulas ir Irena Mit
kutė. Rodomos labai originalių, 
baltame reljefe atliktų, Viesulo 
darbų nuotraukos ir jaunos Chi
cagos Meno instituto studentės 
Mitkutės raižiniai cinke ir varyje.

Daug kur sutikti, bet daug kur 
ir paabejoti verčia šiaip jau ga
na patraukliai suręstas Vinco 
Trumpos straipsnis apie J. Tumą 
Vaižgantą — gyvenimo kritiką. 
Sakysim, vienoje to straipsnio iš
našoj V. Trumpa rašo: “Dr. Jo
nas Grinius tame pačiame Drau
ge paskelbė ilgutėlį straipsnį, a- 
pie “dėmes šviesioje Vaižganto 
kūryboje”. Teisingai J. G. mano, 
kad lig šiol per daug buvo kelia
mos šviesiosios Vaižganto kūry
bos pusės, tačiau visiškai nesu
prantama, kodėl aistrų, keršto, 
žmogžudysčių ir panašių reiški
nių pavaizdavimas literatūroje 
reikėtų vadinti dėme. Juk tada be
veik visa Šekspyro kūryba būtų 
viena didelė dėmė”. Mums gi at
rodo, kad čia Trumpa truputį 
Griniaus nesupratęs ar net neno
rėjęs suprasti. Juk dėl žmogžu
dysčių vaizdavimo Grinius visai 
nenori nuvertinti nei Šekspyro, 
nei Vaižganto kūrybos, Jo pavar
totą “dėmės” sąvoką čia negali
ma aiškinti kokia nors literatūri
nės vertės mažinimo prasme.“Dė- 
mės” sąvoką Grinius vartoja ne 
kaip literatūrinį svarstį, o tik 
kaip nuorodą į vaizduojamojo 
fakto turinį santykyje su žmo
gaus sąžine ir su visuotinėmis eti
kos normomis visuomenėje. Šia 
prasme Roskolnikovo įvykdytą 
žmogžudystę, kaip dėmę, jaučia 
ir pats žmogžudys, kaip dėmę ją 
vertina ir visuomenė, nors dėl jos 
niekas nenuvertina paties Dosto
jevskio kaip rašytojo. Nenuverti
na dėl žmogžudystės “Nebylyje” 
Vaižganto, kaip rašytojo, ir Gri
nius, kaip norėtų priešingai skai
tytoją įtaigoti Trumpa.

Kitoj savo straipsnio vietoj V. 
Trumpa, ironizuodamas mūsų 
čionykštį gyvenimą ir jo intenci-1 
jas, norėtų neva į Vaižganto lū-, 
pas įdėti tai, ko anas ir Trumpai 
pripažįstant ne vien Vaižganto 
kritiškumą, bet ir jo tolerantiš
kumą) tikrai nebūtų sakęs: 
Trumpa rašo:

“Vaižgantui niekados nekilo 
dilemos: Seimą ar Dainava. Jis 
būtų pasakęs: ir Seimą ir Daina
va, kaip jūs jas suprantate, yra 
Amerikos barščiai ir tegu Ameri
ka juos srebia. Nei gražiais pava
dinimais, nei paštininkų, šaulių, 
birutiečių ar šatrijiečių pavadi
nimais jūs neperkelsite lietuviš
kos dilemos į Ameriką”.

Kam gi čia prireikė V. Trum
pai suminėti tokioje potekstėje vi
są eilę čionykščių mūsų organi
zacijų vardų ir kodėl tą eilę ne- 
pratęsė dar, sakykime, kad ir 
santariečiais? Negi jų pavadini
mas būtų Trumpai jau negražus? 
Ką norėjo pasakyti V. Trumpa, 
sųgręfindąmąs jr toj pąčjoj plot
mėj surikiuodamas paštininkus

ir šatrijeicius? Prisidengdamas Mes gi sakytume, tegu tik dirba 
čia Vaižgantu, Trumpa kaip tik ir vieni ir kiti, vieni prieš kitus 
norėjo pastaruosius nuvertinti, kultūringai pasitempdami ir pi- 
Tiesiog nesinori tikėti, kad isteri-1 /ai vieni antrų neilegraduodami. 
kas V. Trumpa taip mažai žinotų I negi Trumpai būtų geriau (visam
ne tik, kas buvo seniau, bet ir kas 
vyksta dabar. Šiaip isteriko V. 
T rumpos savos specialybės 
straipsniai periodikoje yra visada 
įdomūs pasiskaityti. Ypač dar ir 
dėl to, kad jis nėra vien tik sau
sas istorikas inventorizatorius, 
bet ir kultūrinių aspektų nagri- 
nėtejas mūsų gyvenimo raidoje. 
Todėl jis, be abejo, žino, kad atei
tininkų meno draugija Šatrija bu
vo prrf. V. Mykolaičio-Putino ir 
prof. J. Ereto rūpesčiu Įkurta 19- 
26 metais Lietuvos universitete, 
Kaune, kad jai priklausė ir pri
klauso visa eilė žymių mūsų kul
tūrinio gyvenimo žmonių — ra
šytojų, menininkų, mokslinin
kų: A. Vaičiulaitis. J. Ambraze
vičius, A. Maceina, Bern. Braz
džionis, J. Girnius, J. Grinius, V. 
Ramonas, A. Salys, V. Jonuškai- 
tė, J. Lingis J. Grušas, J. Keliuo- 
tis, K. Žoromskis, J. Augaitytė, A. 
Kučingio Ig. Skrupskelis ir dau
gelis kitų. Ir ne tik seniau Lietu
voje, bet ir dabar išeivijoje. Juk 
net ir tos gilius pėdsakus mūsų 
literatūriniame gyvenime paliku
sios poezijos antologijos “Žemė” 
pasirodymas čia Amerikoje buvo 
daugiausia šatrijiečių kūrybos 
vaisius: iš šešių jos autorių keturi 
yra šatrijiečiai: J. Girnius, A. Ny- 
ka-Niliūnas, V. Mačernis ir K. 
Bradūnas. “Šatrija” ir šiandien iš
eivijoje yra gyva. Juk tokioje Chi
cagoje ir dabar vyresnieji ir jau
nesnieji — studentai šatrijiečiai 
savo kūryba, literatūros vakarų, 
koncertų, meno parodų, simpoziu
mų bei knygų pristatymų rengi
mu labai sėkmingai reiškiasi.

Tad ir kyla klausimas, ar tei
singas yra mūsų istorikas, kai šat
rijiečių visai kitos plotmės ir visai 
kitokiiĮ. rezultatų kultūrinę veiklą 
suplaka aiškioj menkavertiškumo 
aliuzijoj su paštininkų ir kitų 
veikla. Negi V.Trumpai sunku at
leisti tą šatrij ietiškos dvasios žmo
nių “nusikaltimą”, kad jie daug 
kur yra geri varžovai kitoms kul
tūrinių užmojų organizacijoms.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

■ .iū : ,i kultūriniam gyvenimui tik
rai būtų blogiau), jeigu, sakykim, 

Į Chicagoje veiktų tik santariečiai 
ir paštininkai. Tada tikrai nerei
kėtų nei v en em nei antriem pa

sistiebti, abeji būtų patenkinti 
'niekieno nebandomam pralenkti 
i savos srities lygyje. Pagaliau ir 
tuos šatrijiečius užmirštant, vargu 
ar V. Trumpai vertėtų šaipytis ir 
iš paštininkų, nors jie išeivijos są
lygose ir neantšpauduoja perlaidų 
ir nenešioja laiškų, kaip niekam 
nevertėtų šaipytis ir iš mūsų isto-I 
likų, išeivijos sąlygose neišleidusių 
nė vieno savo veikalo.

Grįžtant prie tolimesnio “Met-1 
menų” naujo numerio turinio, ap
žvalginėje žurnalo dalyje randa
me: Misiūno raštą apie Marksiz- 

imą ir XX amžių; Ilona Gražytė 
analizuoja naujus kelius išeivijos 
literatūroje; Titas Guopis aptaria 
Vytauto Kubiliaus redaguotą ir 
Vilniuje išleistą knygą “Šiuolaiki
nės lietuvių literatūros bruožai”; 
Kęstas Reikalas seikėja praėjusių 
metų čionykštės mūsų grožinės li
teratūros derlių.

RUSIJOS TEATRAI
“VASAROJA” LIETUVOJE i

Kiekyje .tos vasaros tradicija 
Vi'ni jje: vienas po kite Čia gast 
roliuoja Sovietų Sąjungos kelių 
mies ų dramos teatiai. Birželio 
mėn. — Matkvcs M. Jermolovos- 
dramos teatro gastrolės, liepos 
mėn. į Vilnių atvyksta Vologdos 
teatras, c rugpiūčio mč.i. — 
Ccmihcvo dramos aktoriai.

(E.) '

VILNiECię OPEROS 
PAJĖGOS BULGARIJOJE

Birželių mėn. pradžioje Bulga
rijoje, Rusės mieste, operos te
atre-iž Vilniaus atvykęs R. Ge
niušas dirigavo tris operas: “Ri- 
goletto”, “Don Cai’.os” ir ‘‘Tra
viatą’’. Dalyvavo vilniečiai solis
tai; N. Ambrazaity ė, E. Čiuda
kova, V. Daunoras, V. Ncreika 
ir K. ši’g'alis. (ELTA)

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

SKAMBINTI RE 7-9615

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

Transmisijos Starterius. Alternato- 
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS P1ŠNYS, sav., 
<1211 - 15 South Danien Avenue — 
TEL. .737 - 3888.

Joe Wentz Ford, Ine.
Authorized Sales & Service 

FOR YOUR BEST DEAL — Call

445-5000

WAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machlnes — 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

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

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

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

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

>t» ——-

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — IIY 7-4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237 i

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
.. ..Dar turime pardavimui brukančių pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, IO litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona tr kitos. Kainoraštis pareikalavus.

P. ZABLOCKIS, 2333 Ontario St., Vancouver, B. O., CANADA

DENGIAME STOGUS

ALUMINIJAUS R YNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
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

,

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEtVICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienu Me Naujas aukotas divi
lų Ceriificatu sąskaitas dėmias mokamas už

Minimum $5.000.00 investavimo Ką.skaitaa.

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

BIRMA l» ir KETVIRTAD
VALANDOS ANTRAD Ir PENKTAD

5 h’fin VI' j v ■ R i ' 9 • ą

y v. r. tki 9 v. v 
9 v r iki R v. v.
TrA^lad uždaryta
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apie mūsų tautinius rūbus
J. DAINAUSKAS

Sekmadienį, gegužės 30 d. Li
tuanistikos instituto suvažiavimo 
dalyvių bendrųjų pietų metu

* Chicagoje dail. Antanas Tamo
šaitis kalbėjo apie “Lietuvių tau
tinius drabužius”. Ll prezidentas 
dr. V. Maciūnas, pristatydamas 
prelegentą, nurodė, kad A. Ta
mošaitis yra dailininkas, puose- 
lėjąs savo darbuose lietuvių liau
dies bruožus; jis buvęs dėstytojas 
Kauno Meno mokyklos, Kauno 
Taikomosios dailės instituto, 
Dotnuvos Žemės ūkio akademi-

I jos, Vilniaus Dailės akademijos 
Pedagoginės katedros vedėjas. Iš
eivijoje — Freiburge “Ecole 
Beaux Art et Metier” audinių stu
dijos vedėjas ir Montrealyje YM- 
CA Academy of Art and Craft 
direktorius. Greta viso to, arba 
gal “lygiomis”, įvairiose parodose 
vis pateikia naujus savo tapybos 
bei grafikos darbus.

A. Tamošaitis nuo 1926 iki 
1938 m. yra rinkęs M. K. Ciurlio- 
no galerijai ir Lietuvos Žemės ū- 
kio rūmams — Sodžiaus muzie
jui liaudies meno eksponatus. 
Prof. P. Galaunė “Muziejininko 
novelės (1967) rašo: "... ekspedi
cijai surengtai 1928 m. vadovavo 
dail. A. Tamošaitis. Jis (tada) 
medžiagą rinko Biržų - Pasvalio 

. aps. ir, gal būt, surinktų ekspona
tų skaičiumi buvo pati gausin-

♦ giausia...’* 1931-39 m. Žemės ū- 
kio rūmai išleido jo parengtas 
“Sodžiaus meno” 1-8 knygas ir,

1 be to, dar keletą atskirų leidinių. 
„Jo liaudies meno veikalai įrašyti 

“Encicl. of World Art” V-me to
me ir t. t.

Didžiausi A. Tamošaičio nuo
pelnai lietuvių tautinių drabužių 
srityje. Jis ne tik juos telkė, bet 
taip pat aprašė, sugrupavo apy
linkėmis, paruošė spalvotus jų 
piešinius, išmokė virtinę kaimo 
audėjų juos austi. A. Tamošaitis 
iš viso išpopuliarino mūsuose 

. tautinių drabužių idėją. Jei šian
dien tautiniai drabužiai taip pla
čiai dėvimi, tai yra gera dalimi 
Tamošaičio nuopelnas. Pagal jo 
tautinių drabužių projektus pasta
tyta St. Šimkaus opera “Pagirė- 
nai”, nes jis pirmas sugebėjo 
moksliniu pagrindu apibendrinti 
etnografinius tautinio .kostiumo 
tipus.

Paskaitoje A. Tamošaitis davė 
mūsų tautinių drabužių tyrinėji
mo istorinę apžvalgą, nurodyda
mas, kad a) juos stengiamasi re
konstruoti iš archeologinių iš
kasenų, rašytinių šaltinių, gra
viūrų, senų žmonių pasakojimų, 

> liaudies dainų, vestuvinių apeigų 
aprašymo, senoviškų drabužių iš
likusių originalų ir rekonstrukci
jų iš skiaučių bei įvairių medžia
ginių liekanų; b) Lietuvių tauti
niai drabužiai reikalingi: antro
pologiniu atžvilgiu, etnografiniu 
—, liaudies dailės, taikomosios 

■ dailės, madų istorijos, tekstilės is
torijos, scenos veikalams, teatrui, 
filmui, istoriniam leidiniams, dai
nų, šokių bei tautos šventėms,

♦ tautinių šokių ansambliams, fes
tivaliams, lėlių kolekcijoms ir t.t.

Lietuvių tautinius drabužius 
galima skirstyti į a) aukštojo luo
mo (karalių, kunigaikščių, didi
kų, kilmingųjų), b) karių, c) 
miestiečių, d) amatininkų ir e) 
sodiečių. Aukštojo luomo, didikų, 
karių, o dalinai ir miestiečių se
novėje dėvėti drabužiai, neabejo
tinai ir Lietuvoje buvo kaip ir sa
vo laiko Europos atitinkamų luo
mų drabužiai (juk Burgundijos

* riteris Ghillebert de Lannoy, lan
kydamasis Vytauto laikų Trakuo
se bei Vilniuje, pastebėjo, kad 
dvaro moterys apsirengusios pa
našiai kaip ir Pikardijos prancū
zės). Specifiniai mūsų krašto 
tautiniai drabužiai tai sodiečių 
rūbai.

Priešistorinių laikų lietuvių 
drabužius tik dabar bandoma re
konstruoti. daugiausia pasire
miant įkapėse išsilaikiusiais au
deklų gabalais bei drabužių pa
puošalais. Daugelis raštų ar jų 
motyvų, šiuo metu plačiai aptin
kamų lietuvių juostose, audiniuo
se, medžio drožiniuose ar net 
liaudies architektūros detalėse, 
jau galima pastebėti primykštės 
bendruomenės santvarkos, jos iri
mo laikotarpio ir ypač feodaliz
mo periodo archeologiniuose ra
diniuose. Iš to meto yra perimti 
įvairiausi geometriniai motyvai: 
taškučiai, trikampėliai, lan
gučiai, kryžiukai, vingeliai, žvaig
ždutė, saulutė ir kit.

Iki mūsų laikų lietuvių istori
niai tautiniai drabužiai bemaž vi
sai lietuvių netyrinėti. 1560 m. 
Heldt’o albume yra pateiktas 
(Nr. 3) piešinys su užrašu: “El
ne Litausche Bauerin”, kuriame 
pavaizduota moteris su tamsia 
trumpinuke, juoda prijuoste ir 
šviesiu sijonu. Theodor Leppner 
knygoje (parašytoje 1690 m., bet 
išleistoje tik 1744 jn.), titulinia
me psl. rodoma Prūsų lietuvių 
šeima, apsirengusi XII amž. pa
baigos drabužiais. Nemaža me
džiagos randam ir M. Praetoriaus 
(1635-1701), E. Gisevijaus (17- 
98-1880),O Glagau (1834-1892) 
ir kitų veikaluose, jų iliustracijo
se.

Kiek daugiau yra medžiagos, 
aprašančios mūsų tautinius dra
bužius visumoje ar kurią nors jų 
dalį. E. Gisevijus, aprašydamas 
“Tilžiškių liėtuvfnfnkų perved- 
liavimą”, t. y. dalį vestuvinių ap
eigų, vienoje vietoje(Lietuvinin- 
kai, Vilnius, 1970 m., 161 p.) ra
šo: “... prie sėdinčios priėjo viena 
moteris, murmėdama kažkokią 
formulę, pasilenkė ties jąja ir nu
ėmė jai nuo galvos gūžės papuo
šalą (šis pavadinimas išliko dar 
iš pagonystės laikų, vedamas iš 
kelio žinovės, palydėjimų ir 
kelionių deivės Gūžės vardo; tas 
vardas užtinkamas ir kai kuriose 
dainose). Dabar nuotakos kasos 
buvo paleistos, išpintos, ir plau
kai glotniai šukuojami, sykiu ir 
rauda pasmarkėjo; paskui plau
kus vėl sutvarkė taip, kad būtų vi
sam laikui paslėpti nuo akių, nes- 
gi dabar galva gavo naują gaub
tą, būtent, didelę medvilninę ska
rą, apmuturiuotą tarsi turbanas 
ir visai nepaljekančią matyti 
plaukų; be šios skaros moteriai 
nedera rodytis žmonėse. Beje, mo
terų galvos danga nevienoda vi
sose apylinkėse ir, pavyzdžiui, 
skirtinga ragainiškėms ir klaipė
diškėms...” Iš tokių ir panašių 
aprašymų, senuose veikaluose ar 
ir dainose bei pasakose randamų 
drabužių suminėj imu irgi išrink
ta daug medžiagos mūsų senų 
drabužių rekonstrukcijai.

Mūsų tautinių drabužių audi
mo technika labai įvairi. Bemaž 
kiekvienas drabužio dalies audek
las kitaip išaustas, turi specifinę 
techniką, susietą su audinio pa 
skirtimi. Priedui, paskiros vieto
vės turi savo atskirą techniką (ži
noma, čia reikia pridėti paski
rų audėjų išradingumą, imant-1 
rūmą). Tautinių drabužių audi-( 
niai raštuoti, labai turtingi raš
to įvairumu. Iš viso, audžiant au
dinius drabužiamas, mėgiamas į-, 
vairumas, nors prisilaikoma tradi
cijų, daugiau ar mažiau pasireiš
kiančių paskirose vietovėse.

Spalvos lietuvių taut. drabužių 
yra kontrastinės. Taip pat kont
rastiniai yra ir raštai, paskiros 
drabužių dalys ir jų motyvai. La
bai vaizdžiai tai aprašo P. Galau
nė (Lietuvių liaudies menas, 19- 
30, 268 p.(: “Tulpinių raštų vari
acija atsiekiama ritmišku rašto 
visumos bei atskirų jo elementų
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PROF. DR. S. KOLUPAILOS 
MONOGRAFIJA ĮPUSĖTA

Buv. VD Universiteto adj. 
prof. Juozas .Danys - Daniliaus
kas jau parašė 34 psl. studiją 
apie prof. Kolupailos mokslo 
darbus. Biografinės ir atsimini-
mų medžiagos gauta iš p. J. Ko- 
lupailienės, prof. St. Dirmanto, 
kun. dr. J. Prunskio, inž. Ks. 
Kauno, prof. J. Brazaičio, inž. 
R. Baublio ir kt. Red. Br. Kvik
lys rašo apie prof. Kolupailos 
veiklą su skautais, o inž. J. Da
nys baigia ruošti bibliografiją 
1918—1943 metų. Leidinį reda
guoja inž. J. Gimbutas. Leidėjai 
— Akad. Skautų filisteriai..

APIE PROF. J. ŽILEVIČIŲ 
LIETUVOJE

Prof. Juozo Žilevičiaus,' Liet. 
Muzikologijos archyvo vadovo 
Chicagoje, nuopelnai lietuvių 
muzikai įvertinti ir ckup. Lie
tuvos spaudoje. “Literatūros ir 
Meno” savaitr. geg. 1 d. laidoje 
(18 nr.) paskelbė apie prof. Ži
levičių Juozo Gaudrimo šiltą 
straipsnį — Dirbęs visuose ba
ruose”. Rašoma, kad “meilė 
liaudies dainai, išpuoselėta Pet
rogrado konservatorijoje, lydi 
Žilevičių per visą gyvenimą”. 
J. Gaudrimas baigia, dėkoda
mas Žilevičiui “už visa, ką jis 
padarė gera lietuvių muzikai”.

(ELTA)

LENKIJOJE APIE LIETUVĄ

Balstogės Mokslo draugija iš
leido du stambius tomus, skir
tus Balstogės miesto istorijai: 
“Stu.dia i materialy do dziejovv 
miasta Bialegostoku”, tomai I 
ir II, 1970 m. Pirmame tome ap
žvelgiama Bals ogės istoriniai 
laikai (nuo proistorės iki 1939 
m.), II teme — laikotarpis nuo
1939 iki 1964 metų. Lietuvą lie

čiančios medžiagos daugiausia 
pateikta I tome. Tenka apgailes
tauti per ankstyvą mirtį vyr. 
redaktoriaus Jerzy Antoniewicz, 
vadovavusio archeologiniams ty 
rinėjimams Suvalkų srityje. Jo 
nuopelnai, beaiškinant jotvingių 
kultūros klausimus, yra labai di
deli. Ta pati draugija išspausdi
no ir Juliusz Bardach s.ūdiją: 
“Studia z .ustpopu i prawa Wiel- 
kiego Ksiestwa Litevvskiego”, 
Warszawa, 1970, 402 psl. šia
me veikale plačiai nagrinėjama 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikšti
jos politinė bei visuomeninė san
tvarka ir teisė (nuosavybė, šei
ma, teisės šaltiniai, administra-|
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cija), tai didelis įnašas į Lietu-! Parodą suruošė Meno meda- 
vos istoriją. : lių kolektorių sąjunga. Parodo-

Paminėt;nas ir Lecn Ki<wi:z je buvo išstatyta Brennerio su
darkąs “Sprawy lctew kie w kurtos mene os, medaliai me- 

■ altyckiei pęlityve Nicmiec w dalionai, plaketės, lentcs. “N. Y, 
'a ta h 1914— 1919”, Poznan, T.” straipsnyje pažymima, kad 
1970. 2č4 psl. Čia nagrinėjamas B’enne'is bnv0 mekinys savo 
h’ tvių klausimas Vokie i jos Pa
baltijo politike'e, 1914—1919 m. 
Vietomis paliečiama ir L’et”vs

(LT A)

BPENER’O ŠIMTMETI

Chsse Manhatt-. i r nko pini
gų muziejuje, New Yorke, birž. 
12—18 d. įvyko iš Lietuves ki
lusio V’ktoro Dovydo Brenne- 
'ic paroda, kurieie buvo išsta
tyta apie 1C3 to ■ kulpteriaus ir 
roeda’is o darbų. Paroda buvo 
ck’rta paminėti šimte mrt” su
kakti nuc Brenne io gimimo. Jis 
ypač ž' 'omas Amerikos cento 
monetos sukūrimu.

tėvo, kuris gam'no antspaudas. 
Būdamas 18 m. amžiaus, .jis at
vyko i Nevz Yorką ir tapo gra
viruotojas, mokėsi pas brange
nybių gamfn ojus, pas prof. S. 
CetUngeri. kelį pats savarankiš
kai ėmėsi sku'ptūriri-i ir kitų 
darbų. Studija pagilinti b ivo iš
vykęs i Paryžių. Kuriant meda
lius jam yra pozavęs prezid. 
Teodoras Rooseveltas ir ki os 
garsenybės.

• M. K. Čiurlionio dail s mu
ziejuje Kcune gegižė- mėn. pa
barėje atidaryta nuolatinė dai
lininke skulptoriaus Pe ro Rim
šės, m r šio 1961 m., kūrybos 
ekspozici a. Išstatyta daugia i 
kaip 70 darbų.Ta proga “New York Times” 

birž. 6 d. įsidėjo ilgą straipsnį i 
apie Brennerį, pažymėdamas,! 
kad jis buvo gimęs 1871 m. birž. į 
12 d. Lietuvoje. Brennerio su- vestuvėms,

J ,1-1 
kurtasis centas susilaukė dau -! 
giausia reprodukcijų: jo buvo, 
išleistos 62 laidos, iš viso dau- w. »3r<i street. ctiieaeo, nitnots 
giau kaip 50 bilijonu centų. _ .... ... - ___
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4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
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kartojimu. Kompozicijos lygsvara 
išlaikyta net tada, kada žiursto 
dunge raštų “pribarstyta” tiek, 
jog iš karto jie atrodo chaosas. 
Dėl to žiurstas ir virsta tokiu me
no objektu, kuriuo kartais atsigė
rėti negalima. Akį glosto tai raš
to formą, tai spalvingumo gama.' 
Rodos viskas čia naivu: matai at
rastą splavingą svajonę, prime- Į 
nančią tolimos dainos aidus”.

f
Būdingieji senovinių lietuvių 

tautinių drabužių bruožai: visos 
drabužių dalys pačių sodiečių ga-1 
mintos iš namie verptų, baltintų' 
ir daugiausia augaliniais dažais 
dažytų verpalų. Pats iškilmin
giausias pasirodymas su tauti
niais drabužiais būdavo per ves
tuves. Aplamai moterų tauti
niai drabužiai daug įvairesni už 
vyriškus. Tautiniai drabužiai, vis 
dėlto, niekad nėra buvę lyg uni
forma: tai buvo išeiginis drabu
žis, kaskart keičiant, (įvairinant jo 
dalis ir ieškant vis naujų estetiš
kų derinimo būdų.

Paskaita buvo paįvairinta apie 
200 skaidrių parodymu, be kurių 
ir šis laikraštinis jos aprašas 
daug ko netenka.

Dabar yra pats geriausias laikas 
įsigyti nuosavus namus,
pasinaudojant mūsų 
sumažintu nuošimčiu

Juoub F. GribautkM Vedėjai

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

ant preferuotų 
paskolų.

aint 
nttiony 
savings
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, kių, kur sulyginimui su vyrais 
laiko mada — gėrimą degtinės 
— kaip vyrai, kad daro, rūkymą 
dvokiančio tabako, kaip vyrai, 
kad daro etc. Bet ir to jau nega
na: aprengia kareivių uniforma, 
bruka į rankas ginklą ir moko 
žudyti. Jau šiandien mažai kas 
stebisi, kai bankų ar krautuvių 
užpuolikų tarpe dalyvauja ir gin- 1 
kluotos moterys!!

Ar šitokia lygybė mums tinka 
r ar ji reikalinga?

Li ?tu'l)ė moteris šalia vyro 

Taip, gali būti lygybė, tauri ly- 
r—t k-Jy gybė, bet visai kur kitur. Imkime 
_______  I šeimos auklėjimo pareigas, bend-

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST.. CHICAGO, ILL. 60620. i'ELEF. 925—598K ' ruomenės gyvenimą, arba tau-

Pasaulio Tvėrėjas, baigdamas 
savo darbą, sukūrė žmogų. Jis pa
ėmė žiupsnį žemės ir sutvėrė vy
rą, duodamas jam vardą Ado
mas. Tačiau pastebėjęs, kad tas 
Jo kūrinys yra vienišas ir net ro
juje gyvendamas liūdi, jį užmig
dė ir iš jo šonkaulio sukūrė mo
terį — Ievą.

Taip Sv. Rašte mes skaitome 
apie pirmųjų žmonių atsiradimą 1 
pasaulyje.
Įsigilinus į šitą psaulio istorijos 
lapą, kyla keletas klausimų, bū
tent:

1. Kodėl Kūrėjas sutvėrė ne pa
našų Adomui kitą vyrą, jam drau 
gą, bet moterį?

2. Kodėl moteriai panaudojo ki 
tą medžiagą — ne žemės žiups
nį, ne medžio gabalą, bet kau
lą?

Kodėl tą kaulą išėmė iš Ado
mo šono? Pažvelgus į žinotojos 
rutuliojimąsi, tenka konstantuo- 
ti, kad Kūrėjo visa tai buvo pa
daryta tiksliai, sąmoningai, gi
liai apgalvotai ir prasmingai, nes 
tik Dievo kūryba tokia ir tegalė
jo būti.

Tad nors Dievo kūrybos vai-! 
nikas — žmogus yra dviejų pri
gimčių — vyro ir moters, tačiau i 
lygiai vienodos vertės, nes nemir
tingą sielą Kūrėjas jiedviems įkvė
pė tą pačią.

Tad skirtinga kūnų medžiaga, 
skirtinga jų prigimtis, lemia 
skirtingą jų užduotį žemėje.

Primestoji "lygybė” ir 
“privilegijos”.

Ir kaip klysta tie, kurie tvirti
na, kad moteris visur yra lygi vy
rui. Ypač, kada jie tą “lygybę

ir

tuojaus pasigirdo skardžių katu
čių plojimas... Po to dar padaina- 

1 vo S. Čerienės ir O. Metrikienės.
Atseit, pirmiausia pagerbė mote
ris. Padainavo dainas ir šių kom
pozitorių: J. Žilevičiaus, K. V. 
Banaičio ir VI. Jakubėno.

Po pertraukos solistė pakeitė 
suknią, įsisupo į žalius pavasario 
tulius ir padainavo šių muzikų 
kūrinius: A. Rubinstein, J. B. Vi- 
ckerlin, R. A. Schuman, Gretchi- 
rianoff. Padainavo ir kelias pa
saulinio garso operų arijas: “Ar 
žinai tą šalį”, iš operos Mignon
— A. Thomas; “Tėveli mano 
mielas”, iš operos Gianni — 
Schicchi — G. Puccini; gėlių a- 
ariją iš operos Faustas — Sc. 
Gounod. Publika už dainą solis
tei nepašykštėjo katučių ir iš
kvietė dar ir virš programos pa
dainuoti. Solistė šiltai priėmė 
publikos nuotaikas, ir bisui patei
kė dar dvi dainas: “Myliu tave”
— Ed. Griego ir “Mergaitės troš
kimas” — F. Chopino. Akompo-

1 navo muz. VI. Jakubėnas.
Solistė buvo apdovanota gėlių 

puokštėmis, dovanomis ir asme
niškomis pagyromis. O Jaunimo 
centro direktorius kun. J. Borevi- 
čius solistei pasakė: “.Sis rečitalis 
buvo maloni staigmena, tokia 
šilta, kultūringa popietė, kad tik 
daugiau tokių būtų”.

Muzikas J. Žilevičius tuojau po

tos bei valstybės santvarką. Čia 
visur mes galime ir turime kartu 
ir greta vyrų dalyvauti, nes tai 
ir mus liečia tiek pat, kaip ir juos, 
ir mums tai turi rūpėti, kaip ir 
jiems. Ir tik dalyvaudamos dar
niai, sutartinai visuomeniniame 
gyvenime kartu su vyrais, tą gy
venimą padarysime ir tinkames
nių, geresniu ir pilnesniu, ne 
Vienpusišku, kaip ligi šiol kaip 
būdavo. O dar ir dabar yra kraš
tų, kur moteris viešame gyveni
me neturi lygių teisių (pvz. Švei
carijoje, Liuksemburge, Afriko
je, Azijoje etc;). Lietuvoje jau bu
vo daug' pasiekta, nes moterys 
kartu iu vyrais dalyvavo St. Sei
me ir kituose seimuose, užimda
vo aukštas pareigas valstybės in
stitucijose ir darė teigiamos įta
kos į gyvenimą.

Jeigu būdavo prieš atsikuriant 
nepriklausomai valsltybei teigi
nių, kad moterims iš viso nede
ra nė aukštas mokslas, nė daly
vavimas visuomeniniame, poli
tiniame gyvenime, tai atsikūrus 
nepriklausomai Lietuvai, visas rei 
kalas pasikeitę radikaliai. Tik pa
žvelkime, kiek moterų užėmė ir 
dabar užima įvairiausių profesi
jų garbingas vietas visame mūsų 
kultūrinio gyvenimo bare.

Nepameskime moteriškumo ir 
tnoiini'skumo

Tai džiugri, malonu. Tęskime 
ir toliau savd ddrbą. Nepameski
me savo veržlumo, o ypač neiš
leiskime iš akių Pasaulio Kūrėjo 
mums moterims suteiktos dova
nos — moteriškumo bei motiniš
kumo.

Kreipkime kiek galint daugiau 
dėmesio į socialinę sritį; neškime 
nuoširdžios.šilumos bei paguodos 
į skurdų darbo žmogaus gyveni
mą ir kiek galima švelninkime 
vis- kietėjančią vis šiurkštėjančią 
šių dienų aplinką.

Tai ir bus tinkamiausias ir gar
bingiausias moterų vaidmuo 
suomeniniame gyvenime.

židinio vargų ir suteikti visas, 
neva, tik vyrų dabar turimas pri
vilegijas. Tačiau, kaip gailą, kad 
tos “privilegijos” mums moterims 
virsta dar sunkesniu (kartais šim
teriopai) jungu. Moteris verčia 
dirbti pačius sunkiausius, sveika
tai (ir prigimčiai) kenksmingus 
darbus Sibiro taigose, anglių ka
syklose, statyboje ir pan., o tuo 

Tiesiai kalbant, aš čia turiu pat metu mums atima šventąją 
mintyje neva tuos tariamus mū- . .Y1 . . ,v.
sų “geradarius”, (ar net “gera- ^‘niškumo teisę ir džiaugsmą 
darės”), kurie sakosi norį mus iš- auginti kūdikius ir puoselėti jau- 
vaduot iš vyrų “jungo”, iš šeimos kų šeimos židinį. O būna net to-
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nori įžiūrėti bei įgyvendinti 
šaulyje. Toks tvirtinimas iškrei-; 
pia moters prigimtį, jos paskirtį

i ir žaloja Kūrėjo valią.
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Pasaulio Moterų tarybos sukaktuvinėse iškilmėse gegužės 23 d. P. M. 
T. pirmininkė skaito pagerbimo lapą, skirtą dr. Marion Mill Premin- 
ger, Gabono gen. kommlui. Iš kairės į dešinę — Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, Estijos gen. konsulas Emst Jaakson, Gabono gen. konsulas 
dr. Marion Mill Preminger ir P. M. T. pirm. Galia Žilionienė.
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Lietuvių moterų klubo stipendijas laimėjusios Liucija Norvilaitė (kai
rėje) ir Paulė Stasiūnaitė. Vidury — jonas stipendijas įteikusi Marija programos pakvietė J. Armonie- 
Rudienė.

Įdomumo dėlei pridedu, šį origi
nalų 17 amž. patiekalą.

Kepti karveliai su pan’.uolėm

— Kapitone, jei jūsų kalaku
tai nepasitaisys, tai aš jus de
graduosiu ir pastatysiu kuopos 
gale, — pasakė kar ą Liudvikas 
XKV, lankydamas netoli Versa
lio esantį kalakutų ūkį. Taigi 
matome, kiek karalius - saulė 
anuo metu vertino gerą valgų 
puotavimą ir apskritai gastro
nomiją. Ir iš tikrųjų, karaliaus 
dvaras ta,da švietė ne tik: Pran
cūzijai, bet ir visai Europai, ša
lia visų kitų menų dvare, ypač 
klestėjo gastronomijos menas. 
Dvaro kulinarija tada buvo pa
siekusi savo įvairumu, gausybe 
bei ištaigingumu kuliminectoi 
punktą. Nuo dvaro stengdavosi 
nea silikti ir Prancūzijos didi
kai. Mokėjimas svečius kuo iš- 
kilrringiau ir iš aiging'iau pavai
šinti buvo k’ekvieno didiko gar
bės reikalas ir jo namus dažnai 
puošdavo Cordon Bleu atsižy- 
mėjimas. Iš šios tradicijos vė
liau ir išs:vystė garsioji Pary
žiaus l’Ecole du Cordon Bleu, 
kuri ilgą laiką buvo Meka 
pasaulio gastronomams.
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Karalius ir Moljeras

Dabar, grįžtant prie karaliaus 
dvaro, pažiūrėkime, kaip pats 
karalius Liudvikas XIV pietau
davo. Dvaro kronininkai aprašo

STEFANIJA STASIENE

tris valgių tiekimo būdus:
1. Grand couvert, tai forma

lūs valstybiniai pietūs užsienio 
diplomatams bei valdovams pa
gerbti. š'ucse pietuose dalyvau
davo su svečiais ir visa karališ
koji šeima. Tų pietų metu buvo 
griežtai laikomasi protokolo, net 
kėdž’u atžvilgiu buv t prisila'ky- 
'a griežtos tvarkęs. Pvz.. kėdes 
su atramom galėto na"doti tik 
pats karalius ir užsienio suvere-Į 
nai. visi kiti sveč'ai ir šeima 
naudojo tik sudedamas kėdes be! 
atram”

2. Petin couvert — mažesni 
pietūs, kuriuose karalius 'ik su 
keletą svečių vaikydavo T to- “ 
kiu" metus dažnai pąstoviesdavo 
j's žinomus ano meto rašytotos. 
teatoa’us bei kitus svarbesnius 
dvaro asmenis.

baustai žygiuodavo karalius 
jo svečiai. Karalius būdavo 
dinamas pirmas už stalo. Jam 
atsisėdus, princesės jį pirma pa
sveikindavo to tik vėliau svečiai 
buvo sodinami.

Liudvikas XIV visada valgy
davo su kepure, tik pakeldamas 
tostą ją nusiimdavo. Valgiai ir 
valgymo įrankiai visada būdavo 
patikrinami maitre d’hotel ar 
virtuvės viršininko, kad nebūtų 
apnuodyti.
Nepasisekė pietūs — nusižudė

Tokie pietūs paprastai pasi-' 
žymėdavo nepaprastu valgių 
įvairumu to gausumu. Meniu pa
siekdavo iki 30 įvairiausių patie
kalų su gausybe saldžių duoč:ų> 
kurias karalius nepaprastai mėg 
davo. Visam šiam maistui pa
ruoš i nuolatos veikė dvi virtu
vės su 140 darbininkų bei tar
nautojų.

Į maisto paruošimą ir tiekimą 
buvo kreipiamas nepaprastas 

toėmesvs. Garsusis nv»it,re d’ho-j

p-ž’,i~'čit'nas įvykto ,su rar 

mas, tog Mo’ieras dverič’-’i
- <4 «»

vęs dvariškių akyse, pasidalino 
su juo keptą viščiuką, sakyda
mas: “Užką.skime dabar priete- 
liau...” Aišku, toks familiarus 
karaliaus pasielgimas Molierą 
padarė artimiausiu karaliaus 
draugu ir dvariškiai turėjo prieš 
Molierą nusilenkti.

3. Tiekimo būdas tres petit 
icouvert. Tai visiškai privatus 
patiekimas pietų karaliui, t. y., 
kada jis tik vienas valgydavo.
Karalius valgydavo su kepure
Stalą padengdavo specialus rū
mų vald’ninkas. Aišku, kiekvie
nam tiekimo būdui naudodavo ir 
atitinkamo iškTmingumo paden
gimą. Gėlių buvo naudojama vi- 
suome1 daug ir įvairiausi ' srhl- 
vų. Valgomasis dažnai būdavo 
pilnas įvairių ’vdinčių mėdž’ii, 
kurie augdavo tam t'kruo-e si- 
dr'-’-n nuoduose

Kai etąJas būdavo padengtas tel Va.tel nusižudė vien dėl to, 
ir paruoštas valgiui su iškil-ito'? kartą pie ūs buvo paruošti 
mėm ir tam t'krom ceremoni- ne visiškai taip, kaip iis norėjo, 
jom i valgomai: je'davo karalius 
Sn sveč ais. Eisenos prieky žy-

ats-’rirgas vairiu pa- hu-m navvrdž’u pasauliui. Pian- 
I ng1-ūn"°

Taigi'. 17 amž. prancūzai pa- 
rieVA lr’linariios viršūnę ir ilgai

dinamas maitre d’- 
nai ignoruojamas už tai, kad -lis' hcM. no to iekėias, vyriausias kt rtu žmonių mitybai, daugelis 

kontrolierius, virtuvės ano meto valgių nerekomenduo- 
prievaizda ir indų saugotojas, tini. Tačiau, vaišių stalui pa-

V2 a•'n<-‘\ęitus i’vvfv'imui iri

drįsta pats ir scenoje pasirodyti,
nutarė jo autoritetą dvariškių
tarpe pakelti ir pasikvie'ė jį pie- Visas paradas būdavo saugoja- įvairinti, su kai kuriais patieka- 
tums. Pasisodinęs jį šalia sa- mas specialių sargybinių, Ga- lais gal ir vertėtų susipažinti,

kerėjas.

Letvellyn ir Studio nuotrauka nę giedoti mišiose už mirusius 
muzikus. Suprantama solistė šį 
garbės kvietimą priėmė ir malo
nų įsipareigojimą jau ir atliko.

Sol. J. Armonienės šį rečitalį 
globojo L.D. Kunigaikštienės Bi
rutės draugijos centrinio skyriaus 
valdyba ir visos čikagiškės biru- 
tininkės. 
arbatėlę 
pakvietė 
vius.

Sol. J. Armonienė yra sesuo 
vargonų virtuozo Zenono Nomei-

Priedas — pankuolių košė
4 kotai pankuolių (t. y. prie

skonis, kuris auginamas daržuo
se. Iš jr sėklų yra gaminama 
alyva. Naudojama ir vaistams. 
Čia vadinama Ferr.tl).

6 vidm/rio didumo bulvės,
1/3 puoduko sviesto,
I/3 puoduko pieno, 
druskos, pipirų.

i Parinkti geres rūšies 6 kar
velius. Švariai paruošti. Karve- 

j Tų kepenėles 'labai smulkiai su
kapoti, pridėti valgomą šaukštą 
kiaulienos įtaikų, 1 valg. šk. ka
potų petruškų, lapelių. 1 valg. 
?k. supi aust y ų laiškinių svogū
nų ir valg. š. kapotų žalių 
pank"olių. Dručkes pipiru pa
gal skonį. Karvelr’s gerai nu- 
saustoti, vidų pabarstyti druska 
ir prikimšti gerai išmaišytu ke
penėlių mišiniu. Patepti sviestu 
ir kepti orkaitėj. A siradus gražiai formuota koše ir pa- 
Skysfmui, karts nuo karto pa-; puoši petruškų lapeliato. Pada- 
laistyti karvelius

Birutininkės surangė ir 
solistės garbei, į kurią 
ir visus rečitalio daly-
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Nuskris as bulve ir sup’a”sty- kos ir žmona muziko P. Anuo
tas pankuotos užpilti verdančiu no, šiemetinės Amerikos ir Ka- 
vanden'u ir virti iki suminkštės, j nados lietuvių IV Dainų šventės 

muzikinės dalies vadovo.
J. Juškevičienė

Pasku' vandenį nupilti, darito- 
I ves sugrūsti; pridėjus ki us 
priedus, gerai išsukti.

| Iškeptus karvelius sudėti į 
pailgą pusbliūdi, aplink apdėti SVARBŪS CHIRURGINIAI 

EKSPERIMENTAI

| žas duodamas atskirai.

J. Armonienės
patiSolistė Janina Nomeikaitė -1 ristų, kuriam priklauso ir 

Armonienė yra gražiosios mūsų Į Janina. Kaip žinia, Dainavos an- 
Dzūkijos žemės dukra, nuo vai
kystės dienų pamilusi dainą ir ją 
per visą savo gyvenimą nešioju
si širdies gelmėje ir lūpose, patei
kė ir solo dainos koncertą-rečita- 
lį, kuris įvyko š. m. gegužės mėn. 
23 d., Jaunimo centro rūmuose, 
Chicagoje. Rečitalyje dalyvavo 
lietuviškos dainos mylėtojai, so
listės draugai, apsčiai birutinin
kių ir Dainavos ansamblio cho-

sambliui vadovauja P. Armonas.
J. Armonienė savo rečitalyje 

pateikė gana įvairią ir turtingą 
dainų programą, 
dainavo lietuvių 
kūrinius. Pačią 
padainavo muz.
nės “Daug pavasarių”, 
šią gilia romantika banguojan
čią dainą) it pačią pavasarių žie
dų puokštę, metė į saję ir salėje

Pirmoje dalyje 
kompozitorių 

pirmąją dainą 
G. Gudauskie- 

Solistė,

Iowos universi eto chirurgai 
bando beždžionėse persodinti 
įsčias; eksperimentai teikia vil
čių. Jei jie būtų pilnai sėkmin
gi, atsirastų naujas būdas be
vaikėms šeimoms susilaukti kū
dikių.

• Okup. Lie'uvoi)e pasižymė
jusi vargonininkė Giedrė Luk
šaitė pakviesta vargonų koncer
tams į Prancūziją ir R. Vokieti- 
tiją. Anksčiau ji jau yra kon
certavusi Lenkijoje ir Čekoslo
vakijoje. (ELTA)

• Vilniaus Filharmonijos ma
žojoje salėje gegužės 4 d. įvyko 
vakaras, skirtas Griego muzi
kai. Jį atliko K. Kalinauskaitė, 
smuikininkė, ir pianistas A. Ma
ceina.
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Po Janinos Nomeikaitės - Armonienės rečitalio. Iš kairės į dešinę: p. Andriušaitienė, p. Babickienė, p. Kulikaus
kienė, p. Macevičienė, Janina Armonienė, p. Kaušienė, p. Krasauskienė, p. Leseckienė ir p Genienė.

Nuotr. V. Noreikos
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