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RŪPESTIS KULTŪRINE VEIKLA

LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITE ŠVEICARIJOJE

Naujai sudarytoji JAV LB 
KULTŪROS TARYBA, kurios 
sąstatas jau paskelbtas laikraš
čiuose, yra pasiryžusi paruošti 
plačios apimties kultūrinės veik

lios planą. Kad toks planas apim
tų visas mūsų kultūrinio gyveni
mo apraiškas, objektus ir asme
nis, tarybos pirmininko žodžiais 
tariant, pirmoj eilėj reikia sudaryti 
atitinkamą projektą, kurį išana
lizavus ir išdiskutavus, bus įma
noma nusmaigstyti kultūrinės 
veiklos kryptį.

šį planą norima vykdyti sis
temingai, keliolikos metų laiko
tarpiu, kiekvieneriais metais ski
riant atitinkamą sumą lėšų, an
gažuojant numatytiems kultūri
niams projektams tinkamus as
menis ir išpildant kitus šiame 
plane numatytus uždavinius. To

kiam kultūrinės veiklos projek
tui sudaryti yra reikalinga visos 
išeivijos talka, atviras klausimo 
nagrinėjimas ir kuo platesnis 
mūsų kultūriniame gyvenime da
lyvaujančių asmenų pritarimas 
bei atsiliepimas.

To siekdamas, Kultūros tary
bos pirmininkas Anatolijus Kai
rys šiuo metu yra išsiuntinėjęs 
apie trims šimtams asmenų, la
biau pasireiškusių išeivijos veik
loje ir kurių adresus greitosiomis 
pavyko sužinoti, laiškus su ketu
riais klausimais, liečiančiais mū
sų kultūrinės veiklos planavimą. 
Štai tie klausimai —

1. Kas, Jūsų nuomone, turi bū
ti daroma praktinėje kultūrinėje 
veikloje, kokie kultūriniai užda
viniai pirmiausia spręstini, ko
kios kultūrinės sritys (muzika, 
teatras, dailė, literatūra, etc.) 
ypač iškeliamos ir kokios kultūri
nės aktualijos turėtų dominuoti 
mūsų kultūrinę kasdienybę (t. y. 
konkreti kultūrinė veikla).

2. Kokie kultūriniai projektai, 
Jūsų nuomone, yra skubiai vyk
dytini, keliant mūsų kultūrinę pa
žangą teoretinėje plotmėje? Ko
kie asmenys (mokslininkai, me
nininkai, rašytojai, visuomeni
ninkai etc. — nurodykit pavar
dėmis) ir kokiems darbams turė
tų būti angažuojami? Kokie 

moksliniai, meniniai, kalbiniai, 
literatūriniai etc. projektai turi 
būti įvykdyti ir kaip greit? Pa
bandykite nustatyti mūsų kultū
rinės veiklos darbų prioritetą ir ji 
pagrįskite, jei įmanoma.

3. Ar, Jūsų nuomone, mūsų 
kultūrinė veikla turi reikštis a. 
tik savosios išeivijos tarpe, ke
liant tautinį - lituanistini mo
mentą, b. derintis apskritai prie 
Lietuvos kultūrinės raidos, pa
brėžiant jos lietuviškumo pradą 
ar c. eiti i kitas tautas, i tarptau
tinį forumą, akcentuojant dau
giau propagandini mūsų kultū
ros aspektą?

4. Kuo ir ka'ip Jūs pats, jeigu 
būtumėt paprašytas, galėtumėt 
prisidėti prie mūsų kultūrinės 
veiklos pagyvinimo, pagerinimo 
ir praturtinimo, idant visi bend
romis pastangomis suteiktume 
mūsų gyvenimui egzilėje istorinį 
įsipraaminimą?

Tačiau rūpestis mūsų kultūri
nės veiklos planavimu nėra vien 
tik tų 300, kurių adresus Kultū
ros tarybos pirminikui .pavyko 
gauti, privilegija, bet visos išei
vijos, visu kultūriniu interesu gy
venančių reikalas ir pareiga.

Todėl ir Kultūros tarybos pir
mininkas, šia tema mūsų užkal
bintas, prasitarė, jog jis atsakų j 
klausimus laukia iš visų ir prašo 
atsakyti iki spalio 31 d. šiuo ad
resu: Anatolijus Kairys, 8457 S. 
Pulaski Rd., Chicago, III. 60652.

Savo ruožtu manytume, kad 
kultūrinės veiklos plano svarsty-] 
mai (bei siūlymai nėra daugiau' 
ar mažiau uždaras pašnekesys 
tarp Kultūros tarybos pirmininko 
ir į jo idaustminį laišką atsilie
piančių. Šios temos -pokalbis turi 
būti vedamas visų ir visur, o 
ypač spaudoje. Tokiam išsikalbė
jimui pritaria ir pats pirminin
kas.

Todėl ir kviečiame visus, kam 
tik rūpi kultūrinis lietuvių išei-• 
vijos gyvastingumas, atsiliepti 
trumpai drūtai “Draugo” kultū
rinio priedo puslapiuos į čia su
minėtus keturis klausimus, juos 
.papildant, kritikuojant arba iš
keliant tai, kas yra svarbu, bet į

Šių metų Lietuviškųjų studijų 
savaitė Europoje dar kartą pa
tvirtino ankstesnį įspūdį, koks 
jau buvo susidarytas iš buvusių 
20 savaičių, būtent, kad kiekvie
ną kartą jos išeina kitokios, nors 
tarp jų paskaitininkų būna nema
žai tų pačių asmenų. Ši studijų 
savaitė, įvykusi rugpiūčio 4-11 
dienomis 1974 metais buvo savy- 
binga net trim atžvilgiais.

Viena, ji šiemet buvo iškelta 
iš Vokietijos, kur vykdavo anks
tesnės 20 savaičių, į pačią Euro
pos širdį, į Šveicariją. Jos buvei
nė turėjo prieglobstį Pranciškonų 
“Antoniushaus” Morschacho va
sarvietėje prie Keturių Kantonų 
ežero netoli Brunneno, kur eina 
didysis kelias per Saint Gothar- 
dą į Italiją. Todėl studijų daly
viai, žvelgdami į prieš save kal
bantį paskaitininką, fone galėjo 
regėti didingą ir skaistų Šveicari
jos gamtovaizdį. Gal nujausdami 
šią aplinkybę, dalyviai iš įvai
rių kraštų buvo susirinkę gausiai 
(iki 150). Savaitei taip pat sutei
kė garbę savo apsilankymu vys
kupas A. Deksnys, Diplomatijos 
šefas ministras St. Lozoraitis su 
žmona, pik. Lanskoronskis, J. 
Glemža su žmona, Norkaičiai ir 
kiti.

Antra, Ši studijų savaitė daly
vius traukė gal ir tuo, kad jos 
meninė programa buvo skirta ne 
registruotiems dalyviams, bet 
griebė plačiai į šveicarišką vi
suomenę bei turistus. Jie galėjo 
grožėtis lietuvių dailininkų paro
da Liucernos mieste ir šeštadie
nio koncertu Brunneno vasar
vietėje.

Trečia, ši savaitė praėjo tautų 
kultūrinio bendradarbiavimo 
ženkle. Apie šitokį bfendradar- 
biavimą buvo kalbama ne tik pa
skaitose, bet tai buvo matyti dai
lės parodoje ir šeštadienio kon
certe, kuriame lietuvišką prog
ramą atliko beveik vieni šveica- 
riečiai. Ši aplinkybė ir dr. A. Ge- 
ručio geros pažintys lėmė, kad 
apie Lietuvą bei studijų savaitę 
kalbėjo Šveicarijos spauda, radi
jas ir televizija.
Vieno ar dviejų pasaulių ribose?

Žvelgiant į studijinę savaitės 
dalį bei jos paskaitas, pirmiausia 
reikia pasakyti, kad apie lietu
vių problemas tėvynėje ir pasau
ly buvo gausiausiai minčių pa
berta humanistinių paskaitų cik
le, kurį pradėjo dr. kun. Jonas 
Juraitis. Kalbėdamas apie lietu
vių kultūros ištakas, įtakas bei 
uždavinius, jis išėjo iš St. Šal
kauskio Šveicarijoje parašyto 
prancūziško veikalo “Sur les 
Confins dės deux mondes” (Abie
jų pasaulių ribose, 1919), nors

savo
pasaulio riboje?” Spręsdamas lie
tuvių tautos pašaukimo klausi
mą, St. Šalkauskis pirmiausia rė
mėsi geografine Lietuvos padė
timi, būtent, kad lietuviai gyve
na įsiterpę tarp Rytų ir Vakarų 
(tarp slavų ir germanų), o vie
našališkas Rytų kultūros domi
navimas ligi jos krikšto ir paskui 
stipri Vakarų persvara unijoje su 
Lenkija lietuvių tautai nešė ne
mažus nuostolius. Tik kai XIX 
amžiuje su tautiniu atgimimu 
Lietuva pradėjo sintetizuoti Ry
tų ir Vakarų pradus, — manė St. 
Šalkauskis, — ji ėmė pasireikšti 
tautine savita kultūra.

Tuo tarpu dr. J. Juraičiui atro-!
dė, kad lietuvių tauta savo pra- metų. Tačiau vis dėlto daugiau- 
dais yra rytietiška, kad jos isto- sia dėmėsio ,preiegentas j.

na tav tr tr u.- ♦ nelaimės prasidėjusios ne Baltrušaičiui (1873-1944), 'kuris,
Z ry‘ de Rytų ,ar VJa^a? kulturinių išėjęs ir vargingos šiaudinės pa
bos pirmininkas. Redaktoriaus persvarų, bet dėl lietuvių švie- 
paprašytas, jis sutiko ateinančio! suomenės atskilimo niuo liaudies.

“Drantrn” iv .v“. . . , ’ ’ gtirso KalJ(p, vlenas zymlaUsių p.
™-------- J . ^augo Kulturt-| Kai šviesuomene su liaudimi (po stebolistų. Jis taip pat buvo ir

baudžiavos panaikinimo) prade-jvienas Vakarų rašyto-
fa vertėjas, davęs rusams apie’50 
knygų. Savo asmeninėje lyrikoje 
(rusiškoje ir lietuviškoje) J. Balt-

trumpus klausimus neįsprausta.
Geru šios problemos išdisku- 

tavimo spaudoje pavyzdžiu tebū-

šeštadienio “1
niame priede pats atsiliepti, pa
teiktose klausimų užuominose la
biau prasiplėšti, būti aiškesniu ir, 
linksmai cituojant jo paties laiš
ką, “atverti kortas iš anksto”. Ti
kime, jog tai bus gera pradžia 
kultūrinės veiklos pokalbiams 
mūsų spaudoje. h brd.

Vienitaa kryžius Šveicarijos Alpių ramybėje

jospaskaitą pavadino “Vieno prikišo lietuviams poezijos su dalelę, kurios prasmė glūdi 
metafiziniu pagrindu ir savo te- kūiybiškume, nes žmogui visato- 
ologijos stoiką. Žvelgdamas į atei- je yra skirta atbaigti dieviškąją 
tį, kvietė lietuvišką tautiškumą kūrybą. Todėl poezija, kuria ra- 
remti dvasiniu apsisprendimu.

Kadangi dr. J. Juraitis savo 
paskaitoje (buvo palietęs T 
ginčytinų klausimų, diskusijos 
buvo ilgesnės negu pati paskaita.

šytojas prisideda priez visatos to
bulinimo, yra malda Kūrėjui. V. 

daug Natkevičius taip pat pažymėjo, 
kad Baltrušaičio asmeny bei po
ezijoje atsispindi Rytų ir Vakarų 
pasaulių sintezė. Vienu atžvilgiu 
kaip rytietis J. Baltrušaitis gyrė 
pasidavimą likimui, bet antru at
žvilgiu jis žavėjosi veiklumu ir jį 
skatino kituose.

Nenorėdamas ilginti savo pa
skaitos. V. Natkevičius ties lietu
vių poezijos “vienuoliu” F. Kir- 
ša tesustojo trumpiau. Jo idėji
nėje lyrikoje, kurioje Kirša ne
dviprasmiškai lenkiasi Viešpa
čiui, buvo bene ryškiausia tema- 
problema — kas yra žmogus: ar 
tai aidas iš ano pasaulio? ar ta'i 
rūko dulkė, pajėgi šviesti? ar tai 
smilga, linguojanti nuo vėjo?

Kreipdamas dalyvių dėmesį į 
lietuvių rašytojus tėvynėje už ge
ležinės uždangos, Dr. Jonas Gri
nius kalbėjo apie romanistą Juo
zą Paukštelį, kuriam šiemet su
kako 75 m. amžiaus. Papasako
jęs svarbesnius rašytojo gyveni
mo momentus ir trumpai supa
žindinęs su romanų trilogija apie

Apie rašytojus

Diskusijų atžvilgiu rami buvo 
Vasario 16 gimnazijos direkto
riaus Vinco Natkevičiaus paskai
ta “Idėjinė lietuvių lyrika”. Jos 
ryškiausiais atstovais jis pasirin
ko Jurgį Baltrušaiti, nuo kurio 
mirties šiemet sukako 30 metų, 
ir Faustą Kiršą, mirusį prieš 10

stogės, rusuose pasiekė didelio 
garso ka'iip vienas žymiausių jų 

ir

tauta atgijo bei pasiekė nepriklau
somos valstybės laimėjimo. Pa-| 
liesdamas tuos 20 laisvės metų, v . . .
dr. J. Juraitis vėl sakėsi pastėbė-1mšaiUs ^sheiškęs kaip visatos 
jęs pavojingą šviesuomenės skyri- 
mąsi nuo liaudies. Jis taip pat

prasmės dainius. Jis į žmogų žiū- Į 
rėjęs kaip tos visuotinės darnos 

kaimo samdinius, prelegentas žy
mią paskaitos dalį paskyrė “Kai
mynų” romanui, kuris laikytinas 
J. Paukštelio šedevru. Šiuo kūri
niu J. Paukštelis užėmęs pasto
vią vietą lietuvių literatūroje, ta
čiau ne tuo, kaip dažnai rašoma, 
kad atvaizdavęs patriarchališkai 
krikščioniško Lietuvos kaimo kon
fliktą su miesto hedonistine kultū- 
tūra, bet tuo, kad šią 1936-40 m. 
aktualią temą supynė su trim 
žmogiškesnėm, būtent: su tur
tingo ūkininkaičio ir smulkaus 
nuomininko dukters nelaiminga 
meile, motinos slapta skaudžiai 
pralaimėta kova prieš savo myli
mą sūnų ir pagaliau su žmogiš
kos būties trapumu bei praeina
mybe. Šios trys daugiau ar ma
žiau egzistencinės temos bei 
problemos iškeliančios “Kaimy
nų” romaną iš aktualijų į visa- 
žmogllšką aukštumą, brangią vi
sų laikų žmonėms, o pasakojimo 
švelnus lyrinis tonas, tartum 
liaudies dainų aidas apie žuvu
sią jaunystės laimę, J. Paukšte
lio kūrini padaro ypač artimą 
lietuvio širdžiai.

Žvilgsnius į lietuvių literatūrą 
studijų savaitėje gerokai pagyvi
no evang. kunigas Alfredas Fraz- 
keit Šis iš Lietuvos kilęs ir Lietu
voje vidurini mokslą išėjęs vo
kietis neskaitė jokios paskaitos: 
jis tik per valandą davė savo pa
ties verstus lietuvių poetų kūri
nius vokiškai, protarpiais susto
damas lyg klausytojų pasiteirau
ti, kaip geriau perduoti vokiškai 
lietuviškų žodžių ir vaizdų įspūdį, 
neiškreipiant jų ritmo, šitaip Alf- 
Frazkeit peržingsniavo per lietu
vių lyriką nuo Kr. Donelaičio iki 
H. Nagio, sustodamas ties metų 
laikais ir įtikindamas, kad jis 
ypač geras vertėjas, kai susitinka 
sų lietuviškomis aliteracijomis ir 
onomatopejamlis (Frazkeičio ver
čiamus eillėraščius lietuviškai 
skaitė Kr. Pauldukevičiūtė).

Spaudos draudimas. 
Prezidentas A. Smetona

Pelitinio pobūdžio paskaitos, 
lietusios Lietuvos praeitį, šio] 
studijų savaitėje buvo trys. To
liausia į istoriją siekė dr. kuru 
Juozas Vaišnora savo paskaita 
apie “Lietuviškos spaudos drau
dimo laikotarpį” (1864-1904 
m.). Dalyviams ypač stiprų įspū
dį paliko tos paskaitos vietos, iš 
kurių buvo matyti, kad dabarti
nių sovietinių Lietuvos okupan- 
tų įvairūs draudimai yra labai 
panašūs arba tiesiog tapatinki su 
caristinės Rusijos žandarų perse
kiojimais, kiek jie 'buvo nukreipti 
prieš Katalikų Bažnyčią Lietu
voje.

Artimesnę Lietuvos praeitį lie
tė rašytojo R. Spalio paskaita 
apie Lietuvos prezidentą Antaną 
Smetoną, nuo kurio gimimo šie
met sukako 100 metų. Palikda
mas buvusio prezidento darbų ga
lutinį įvertinimą būsimiems isto
rikams, kai bus nurimusios aist
ros, prelegentas sakėsi jau dabar 
žiūrįs į A. Smetonos gyvenimo 
veiklą teigiamai. Ta veikla šito
kia jam atrodė iki 1926 m. per
versmo. Tačiau ir po jo Smetona 
ne vien klaidas darė. Palietęs 
tragiškas 1940 m. birželio mėn.

(Nukelta j 2 psl.)

J
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dienas, R. Spalis nurodė, kad pre
zidentas tada blaiviausiai verti
no situaciją. Nors įvairių veiks
nių ir aplinkybių jo autoritetas 
buvo susilpnintas, tačiau A. Sme
tona geriausiai suprato Sovietų 
Sąjungos ultimatyvius reikalavi
mus. Jis gi buvo paskyręs užsie
ny diplomatijos šefą, kuris de
rintų pasiuntinių veiklą okupa
cijos atveju, nors tam numaty
tos lėšos ne dėl Smetonos kaltės 
nebuvo pervestos į užsienius. Pre
zidentas per paskutinį posėdį siu 
lė atmesti Sov. Sąjungos ultima
tumą ir trauktis į užsienį. Ta
čiau, negavęs savo vyriausybės 
pritarimo, A. Smetona traukėsi 
vienas su vienu antru ministru, 
tuo ' reikšdamas bent simbolinį 
pasipriešinimą okupantui.

Vertindamas prezidentą A. 
Smetoną teigiamai, prelegentas 
pripažino ir kai kurias jo silpny
bes. Antai, aiškindamas, kodėl po 
1926 m. perversmo A. Smetona 
įvedė autoritetinę santvarką lr ją 
paląikė iki sovietinės invazijos 
1940 metais, R. Spalis nurodė 
Smetonos nepasitikėjimą tautos 
subrendimu demokratiškai tvar
kytis, o tas nepasitikėjimas buvęs 
lyg paveldėtas iš atgimimo lai
kotarpio, kada Lietuva buvo “vil
kų” grasoma, bet lietuviai tikro 
tautinio sąmoningumo dar ne- 

t,buvo pasiekę. Tai leido vienam 
studijų savaitės dalyviui (J. Ba- 
rasui) paklausti: “Sutinkant, 'kad 
1926 m. gruodžio mėm. pervers
mas, kuriam vadovavo A. Sme
tona, buvo reikalingas tautai 
kaip ligoniui chirurginė opera
cija, tai kaip vertinti tą “gydy
toją”, kuris po operacijos tą “li
gonį” gydė per daugelį metų, ne
leisdamas jam atsikelti?”

Per diskusijas po paskaitos apie 
prezidentą Smetoną taip pat pa
aiškėjo vienas svarbus politinis 
faktas, kuris lig šiol nebuvo vie
šai iškeltas, svarstant Lietuvos 
vyriausybės laikyseną po Sov. Są
jungos karinių įgulų įsileidimo į 
Lietuvą 1939 metais, būtent, kad 
tada Lietuvos Užsienių reikalų 
ministerijai buvo žinoma apie 
Sov. Sąjungos slaptą susitarimą 
su Hitlerio Vokietija pasidalyti 
įLietuvą įtakų zonomis (dalį Su
valkijos paliekant nacinei Vokie
tijai). Tik liko neišaiškintas 
(klausimas, kodėl tuometinė A. 
Smetonos vyriausybė nedarė jo
kių konkrečių išvadų anai klas
tingai grėsmei bent kiek užbėgti 
už akių.

Didysis egzodas
Dr. K. J. Čeginsko paskaita 

“Egzodas laiko slinktyje” lietė 
aną didžiąją Lietuvos nelaimę, 
kai 1944 m. vasarą Sov. Sąjungos 
divizijos antru kartu pradėjo plūs
ti į Lietuvą, o panikos apimta 
didelė jos gyventojų masė (pre
legento skaičiavimu apie 3 proc. 
Lietuvos gyventojų) pakilo bėgti 
į Vaikius, pradžioje į Vokietiją, 
nepaisydami to, kad šioje sveti
moje žemėje jų taip pat laukė 
karo pavojai su mirtimi.

Kalbėdamas apie šį didįjį lie
tuvių egzodą į Vakarus, dr. K. 
Čeginskas žvelgė į jį sociologinės 
dinamikos atžvilgiu. Sustojęs ties 
pirmuoju egzodo etapu Vokieti
jos stovyklose, prelegentas pir
miausia pažymėjo jo protestinį 
pobūdį — nepasiduoti sovieti
niams viliojimams ir negrįžti, kol 
Lietuva nebus laisva. Belaukiant 
šitos dienos, pabėgėliai ir trem
tiniai stovyklose buvo išvystę in
tensyvią kultūrinę veiklą, apie 
kurią liudija skaičiai. Antai, Lie
tuvių Sąjungos centro praneši- 
feu Vokietijoje 1945 metais vei
kė 100 pradžios mokyklų, 20 
gimnazijų ir progimnazijų su 
6.000 mokinių, 10 meno mėgė
jų ansamblių su 300 profesiona
linių menininkų. Iš Lietuvių Są
jungos tada išaugo Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenė, kuri 
apėmė apie 70.000 asmeny

(BALFo tuometinis pirmininkas 
J. Končius 1946 metais buvo su
skaitęs 73.000 pabėgėlių ir trem
tinių). Nesulaukdama grįžimo į 
laisvą Lietuvą, to egzodo didžiu
ma buvo priversta emigruoti į 
įvairius užjūrio kraštus. Šitaip Jie 
išspinduliavo Lietuvą į visą pa
saulį, per dešimtį metų turėjo ne
mažos reikšmės visai lietuvių išei
vijai ir pavergtai tėvynei. Tai 
PLB.

Toliau dr. K. Čeginskas deta
liau pažvelgė į keturias žmonių 
kartas, kurios dėl sovietinės oku
pacijos buvo priverstos palikti tė
vynę. Jis apgailestavo, kad jau su 
mumis nebėra seniausios kartos, 
kurioje atsispindėjo ryškiausi jau
nosios Lietuvos momentai, pra
dedant “Aušra” — jau nebėra 
dr. J. Šliūpo, M. Jankaus, Vydū
no, dr. K. Griniaus. Jau pakeliui 
į ten, iš kur niekas negrįžta, ir 
vyresnioji karta, kuri regėjo pri
sikėlusios Lietuvos stebuklą ir ku
ri egzodo pradžioje turėjo 35-65 
m. Jai vis sunkiau beatlikti jun
giamąjį vaidmenį tarp išeivijos. 
Stipriai dar laikosi jaunoji karta; 
kuri egzodo pradžioje tebuvo 15- 
35 m. Tai Lietuvos unikumas, 
kuris nepažino nei svetimosios 
valdžios jungo, nei nepriklauso
mybės kovų. Šiai kartai lemta 
laisvos Lietuvos idėją perkelti 
per 2.000 metus, nors jos tarpe 
yra prieštaravimų ir svetimų kul
tūrų stiprių įtakų. Blogiau su tais, 
kurie egzodo pradžioje buvo vai
kai (iki 15 m.). .Šita karta — 
margesnė už genį,, nes užaugo 
svetimoje pagairėje. Joje jau yra 
lietuvių, kurie nebemoka lietu
viškai, arba nori paskęsti be ženk
lo.

Prelegentas baigė kartų ap
žvalgą tardamas, kad egzodas yra 
žmogiška istorija, kur yra did
vyriškų darbų, nuosmukio ir pri
sikėlimų. “Laiko slinktyje egzo
das savo šviesa ir šešėliais yra 
sklidinas žmogiško taurėjimo ir 
pagundos šaltinis .visiems užsie
nio lietuviams. įkvėpimas tam, 
kas įkvėpimo ieško. Žlugdantis 
tam, įkas žlugti nori”. Nors jis 
skausmingas ir pavojingas, bet 
vis tiek Lietuvos laisvės priešams 
jis sudaro nemažą akmenį kely į 
jų piktus tikslus.

Lietuvių ir Šveicarų kultūriniai 
santykiai

Studijų savaitei, ėjusiai tautų 
bendradarbiavimo ženkle, pažy
mėtinos dvi paskaitos apie švei
carų ir lietuvių santykius. Paskai
tą apie lietuvius, gyvenusius ir 
veikusius Šveicarijoje, skaitė svar
biausias šios savaitės organizato
rius dr. Albertas Gerutis. Kadan
gi jo tema pasirodė laibai plati, 
prelegentas teapžvelgė lietuvių 
veiklą Šveicarijoje lig I-jo pasau
linio karo. Iš senosios Lietuvos 
vyrų jis paminėjo T. Kosciušką, 
kurio širdis buvo palaidota Zo- 
lotume, ir Ad. Mickevičių, kuris 
yra buvęs profesorium Lausano- 
je.

Dr. Ą. Gerutis ilgiau sustojo 
prie atgimstančios Lietuvos lai
kų, kada Šveicarijoje ilgiau ar 
trumpiau įgyveno visa galybė lie
tuvių, kurių vardų Čia neįmano
ma nė suminėti. Reikia apsiriboti 
tais, kurie Šveicarijoje ėjo aukš
tuosius mokslus. Tie šviesuoliai 
buvo: rašytojai Jonas Biliūnas, 
Marija Pečkauskaitė, Motiejus 
Gustaitis, dailininkas Adomas 
Varnas, būsimas Kauno un-to 
rektorius Vincas Čepinskis, vėles
nis diplomatas Jurgis Šaulys, bu
simieji vyskupai Jurgis Matulaitis 
ir Pranas Bučys ir dar vienas ant
ras. Carų priespaudos laikais Švei
carijoje užuovėjos savo veiklai ( 
ieškojo tiek lietuviai socialistai, 
tiek katalikai. Todėl nenuosta
bu, kad atnaujinamam Marijonų 
ordinui Šveicarijos Freiburgas yra 
tarnavęs naujokynu, o Ingenbou- 
ly Šv. Kryžiaus vienuolyne (visai 
netoli Morschacho) trys lietuvai- i 
Lės yra pradėjusios vienuolių gy- i

Vasaros idilė Šveicarijos Alpėse

vertimą, kuris davė pradžią Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijai.

Antrą .paskaitą apie lietuvių ir 
šveicarų santykius skaitė dr. 
Jųoząs Eretas. Kadangi profeso
rius'buivo numatęs tekalbėti apie 
savo tautiečius, dirbusius nepri
klausomos Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, jam neprisėjo skubė
ti per eiles vardų, — jis turėjo 
progos nušviesti nevieno šveica
ro psichinį atvaizdėlį. Šitaip atgi
jo Max Niederrmann, kuris Ba- 
selio un-te įvedė lietuvių kalbą į 
kalbotyros kursą, o vėliau ėmėsi 
redaguoti “Woerterbuch der li- 
tauischen Schriftsprache”; ir 
Alfredas Sennas, kuris, išstum
tas iš Humanitarinių mokslų fa
kulteto Kaune, vėliau JAV-ių 
Pennsylvanijos universitete įstei
gė baltistikos katedrą, ten pri
glaudė tremtinius V. Krėvę ir A. 
Salį ir drauge su šiuo pastaruo-

Green (Ohio) filminę paskaitą 
apie iM. K. Čiurlionio kūrybą. Pa
ti dr. L. Alssen tedavė tik trum
pus paaiškinimus lietuviškai, o 
pačią esmę sudarė Lietuvių Fon
do išleistas, televizijai skirtas fil
mas, kuriame Čiurlionio tapybą 
aiškina profesorė L. Alssen bei 
jos kolega amerikietis, o Čiurlio
nio preliudus pianinu groja And
rius Kuprevičius. Kas aiškinimų 
angliškai nesuprato, tas šituo 
garsiniu ir spalviniu filmu turė
jo gerokai nusivilti (kaip ir šių 
eilučių autorius), nes rodomi mū
sų kūrėjo paveikslai bei juos ly
dėjusi simfoninė muzika labai 
silpnai teatstovavo Čiurlioniui. Iš 
jo išblukusių paveikslų ir nevyku
sio akompanimento buvo galima 
susidaryti visai priešingą įspūdį, 
negu buvo norėję filmo užsaky
tojai — Lietuvių fondas. Tiesa, 
ponia L Alssen filme atrodė gra
žiai, kalbėjo sklandžiai ir buvo 

i ši
ju užbaigė M. Niedermanno pra-1ziaa’ 'kalbeJ° sklandžiai ir b 
dėtą “Lietuvių rašomosios kai-' apsirėdžiusi spalvingai. Bet 
bos žodyną” (5 tomai). Paminė- ios J05 kole8°^ spalvinga iš- 
jo prof. Eretas ir save, ir klasiki-1vaizda kontrasto keliu kaip tik 
nių kalbų specialistą Pr. Brende- Pr4idėi°,p"e ;kad laiko ?a' 
4, ir germanistą Gotliebą Stu- Čiurlionio paveiks-
derų, ir psichotechniką Karolių « nuotraukos atrodė abai iš- 
Kochą, ir botanikos specialistą tlyškusios, pilkšvos, skurdžios, 
Konstantiną Regelį, suorganiza-, k?rioms konkujuoti su gyvosios 
vusį Botanikos sodą prie Kauno, 1 remals ('komentato-
ir medicinos daktarą Emilį Win- ria,s) nėra įmanoma^ Šis filmas 
telerį. .Kiekvienas jų savo srity kureia
padėjo kurtis Lietuvos mokslui ir kad M- K- Čiurlionio paveikslai, 
augti Kauno universitetui, jie visi'- Lei nenorima Jų sukompromi- 
mirę, išskyrus du. Gyvųjų tarpe ir,tuotI> ~ spavotei televizijai vĮ- 
profesorius Eretas - turi pridė- n®*įa" 
ti korespondentas. — Jis ir tebe
dirba lietuvių labui.

Du debiutai
Studijų savaitė Šveicarijoje liks 

pažymėta ir dviem paskaitinin
kais debiutantais. Prie jų pir
miausia reikia priskirti buvusį Va
sario 16 gimnazijos absolventą, 
dabar Vokietijos Freiburgo stu
dentą Petrą Nevulį. Jis atėjo į 
pagalbą studijų savaitės organi
zatoriui dr. A. Geručiui, kai 
šiam .nepavyko gauti ilgai ieško
ta paskaitininko, kuris, kad ir 
schematiškai, nuškicuotų dabar
tinės Lietuvos ekonominį vaizdą. 
Nebūdamas ekonomistas, bet isto
rikas, P. Nevulis sutiko paskai
tyti apie Lietuvos kooperaciją. 
Paskaitą paruošė apie koopera
ciją Lietuvoje iki I-jo pasaulinio 
ikaro (1D14 m.). Ji buvo gerai pa
ruošta ir gerai atlikta.

Beveik tas pats reiktų pasaky
ti ir apie V. Gegecko .paskaitą, 
kuri iš anksto nebuvo paskelbta 
programoje. Tai Lietuvos pašto 
žefildų istorija. Ji buvo įdomi 
tuo, kad “savanoriai” klausyto
jai turėjo progos pamatyti visus 
Lietuvos pašto ženklus nuo pa
čių pirmųjų, atspausdintų 
balto laikraštinio popierio, 
pačių paskutiniųjų, ant (kurių 
vo ženklus jau dėjo okupantai.

tieflc norima rodyti, tai negalima 
leisti į ekraną spalvingos tikro
vės, kuri nustelbtų diskretiškas 
paveikslų spalvas, arba tų pa
veikslų komentatoriai turėtų bū
ti visai nematomi.

ant 
iki 
sa-

M. K. Čiurlionis ekrane
Iš dalies prie paskaitų, iš da

lies .prie meno reikia priskirti po
nios dr. Liudos Alssen ir jos ko
legos profesoriaus iš Bowling

Dailės paroda

Be abejo, labiau už filmą apie 
' M. K. Čiurlionio kūrybą Lietu

viškų studijų savaitę praturtino 
’ lietuvių dailės paroda, apie ku

rią skelbė dideli plakatai visoje 
. Liucernoje. Išstatyta pačiame 
, miesto centre (Liucernos seno- 
, sios rotušės salėje) paroda buvo 

prieinama nemokamai visiems, 
o studijų savaitės dalyviai iš 
Morschacho buvo atplaukę lai
vu į Liucerną jos aplankyti in 
corpore. Jie ten. pamatė pirmoje 

, eilėje tapybinius darbus, sukur
tus šių dailininkų: Tado Burbos 
(iš Muencheno), Eugenijaus 
Budrio (iš Gottlando), Prano 
Gailiaus (iš Paryžiaus), Juzės 
Katiliūtės (iš Genevos), Vytauto 
Kasiulio (iš Paryžiaus), Gabrie
liaus Stanulio (iš Genevos) ir 
Ewaldo Robertso, Lietuvos vokie
čio, gyvenančio Vokietijos Ham- 
me. Tarp šių dailininkų, kurie 
buvo išstatę aliejinės tapybos, 
temperos, akvarelės, pastelės, gra
fikos, emalio 73 eksponatus, bu
vo dar Skulptorius Adomas Rau
dys (iš Prancūzijos) su 16 nedi
delių statulinių kompozicijų.

Nesilmant vertinti čia suminė
tų dailininkų, reikia pasakyti, 
kad beveik visi jie yra daugiau 
ar mažiau pasidavę abstrakdo- 
nistiaei meno krypčiai. Išimtį iš

5ios mados tesudarė aiškus figū- 
ralistas Vyt. Kasiulis, kurio dide
lis paveikslas “Sacre Coeur” su 
paryžietiš'kais to kvartalo moty
vais be abejonės dominavo paro
doje ir tarp to paties dailininko 
10 eksponatų. Buvo malonu ste
bėti išstatytus, neretai beveik 
“neįkandamus”, mūsų dailinin
kų darbus ir drauge jausti jų tau
tinį solidarumą, sutelktinai ap- 
reiškiant lietuvių meną viename 
gražiausių Šveicarijos miestų — 
Liucernoje. Tik buvo gaila,, kad 
Vak. Europos lietuviai neturtin
gi ir todėl nepajėgūs pinigiškai, 
perkant kūrinius, paremti savus 
dailininkus, kurių ne vienas 
vargsta", besiekdamas aukštesnio 
(kultūrinio) savo tikslo.
Tėvynės valandėlė ir koncertas
Kaip anksčiau taip ir šj kartą 

penktadienio vakaras buvo skir
tas tėvynės valandėlei, kurioje 
savo meninius polinkius ir pomė
gius parodo studijų savaitės daly
viai. Jiem šiemet vadovavo ra
šytojas R. Spalis, o pasireiškė 
daugiausia jaunimas — mokslei
viai, studentai. Jie dainavo, mu
zikavo, šoko, deklamavo ir skai
tė lietuvių rašytojus bei poetus, 
rašiusius Šveicariškomis temo
mis. Tačiau šio vakaro pažiba 
neabejotinai buvo Laima Stepai- 
tienė, padainavusi keturias lie
tuvių kompozitorių dainas ir 
priedui, dalyvių prašoma, dar 
ariją iš Puccinio operos “Madame 
Buteerfly” Meilę Lietuvai drauge 
su kitais pareiškė ir kun. Franz- 
keit, perskaitydamas vokiškai J. 
Aisčio, “Peizažą” ir K. Bradūno 
“Valkaro maldoj”.

Tačiau nuostabiausias šios sa
vaitės įvykis buvo šeštadienio 
koncertas Aulės salėje (Brunne- 
no vasarvietėje). Nuostabiausia 
tai, kad šį visą koncertą suorga
nizavo ir įvykdė viena lietuvė, 
ponia Joana Stasiulienė, atsiveža 
dama iš Ziuricho būrį šveica
rų, kurie per porą valandų grakš
čiai šoko lietuviškus šokius ir 
dainavo mūsų kompozitorių lie
tuviškas dainas. Tiesa, tas dai
nas atliko ne choras, bet vienas 
jaunas gražaus balso solistas (ba
ritonas) Otto Linsi. Tur būt, 
lietuviško teksto nedaug tesu
prasdamas, bet gerai ištardamas 
lietuviškus žodžius, p. O. Linsi 
dviem atvejais sudainavo net 10 
dainų. Lietuvių paguodai šis šau
nus šveicaras pabaigai dar už
traukė, regis Čerienės giesmę, ku
ri baigiasi žodžiais: “Baltas vy
tis į savo žemę sugrįš”.

Studijų savaitės dalyviams ir 
šveicarams. . šis koncertas, tik
rai būtų buvęs mažiau malonus, 
jei būtų reikėję pirktis įėjimo bi
lietą. Bet koncertas buvo nerno- 
kams visiems, nes salės nuomą 
buvo užmokėjusi viena dr. Jonė 
Pečiulionytė.

Lietuviškų studijų savaitė 
Morsdhache buvo baigta vysku
po Ant. Deksnio sekmadienio 
mišiomis (per visą savaitę ryto 
pamaldom vadovavo kun. J. Ju
raitis) ir baigiamuoju posėdžiu, 
kuriame buvo priimtas sveikini
mo žodis tėvynei Lietuvai, duo
ta studijų savaitės santrauka bei 
išrinkta komisija rūpintis kitų 
metų stud. savaite, kuri turėtų 
įvykti arba Italijoje, arba Angli
joje, arba Prancūzijoje, arba toje 
pačioje Šveicarijoje.

Jei šiemetinis Europos lietu
vių kultūrinis susibūrimas prie 
Keturių Kantonų ežero praėjo 
šauniai, palikdamas geriausius 
įspūdžius, dėl to “kalti” negau
sūs” Šveicarijos lietuviai: jie su
dėjo kelis tūkstančius frankų ir

davė gerai pareigomis pasidali
nusį organizacinį komitetą, ku
rį sudarė ponios I. Kaestlienė, 
A. Linderienė, dr. J. Pečiuliony- 
tė, dr. V. Dargužas, dr. J. Stepo
navičius, dr. kun. J. Juraitis, va
dovaujami dr. A. Geručio. Jie 
dar kartą įrodė, kad vienybė 
daug gali.

I jungties statula, 900 svaiAj. Ją 
iš metalo plokštės sukūrė Illi- 
nois Circle universiteto meno 
prof. J. Jacquard. Statula 7 pė
dų aukščio, vaizduoja kubus erd
vėje — abstraktinio meno pa
vyzdys.

J. GR.-ELI.

SKULPTŪRA CHICAGOS
STOTYJE
statomoje Chicagos 

traukinėlio Kimball- 
stotyje bus įrengta 
Erdvės energijos

Naujai 
pakeltojo 
Lawrence 
vadinama

ATRADO MICHELANGELO 
SKULPTŪRA

Italijos meno specialistai nu
sprendė, kad fragmentas galvos 
ir dalis kūno — nepilna marrno- 
ro skulptūra — yra autentiškas 
Michelangelo darbas, neseniai 
atrastas vienų Romos namų sie
noje. * "

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos 

2624 VVest 71st Street
Tel. — 925-8388 

Valandos pagal susitarimą

DR. REGINALD CIENKUS
tel. — 788-3980

GYDYTOJAS CHIROPRAKTTKAS 
6230 W. Cermak Rd., Berwyn, Iii 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad 

9 vai. ryto iki 12 vaL dieną ir n-uo 
SeStadleniala 8:80 - 12 vai. dieną 

Emergency tel. — 788-8981 
2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-člos lr California 

Vai: pirmad., antrad. Ir ketvirtad. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 

šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. VVAlbrook 8-3048

Tel. REIiance 5-1811
DU WALTER J. KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. l» 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. tu o 
trečiad uždaryta "

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

2858 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ LR VAI K V LIGŲ 

SPECIALISTU
MEDICAL BIHLDING 

7166 South Western Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
8 v.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tek LU 5-6446 
8007 VV. 83 PI., Justlee, n., 599-0500 
Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

popiet Trečiad. ir SfStad. nuo 
10 v. ryto iki 1 v. popiet.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. — 236-2916

FOX

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 695-0533

VALLEY MEDICAL CENTER
860 Summlt Street

Ilou te 58 — Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. pirm., ketv. 1 iki 7 popiet, 
antrad., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Ant. Rudoko kabinetą perčmč
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 VVest Slst Street 

TEL. GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. 

ketv. 1—r • - -....................
tad. 10—4, šeštad. 10—8 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
Specialybė — Nervų ir 

Emocinės Ligos 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą
Rezid. tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA [R MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So., Kedzie Ave„ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 2-0001.

Dr.

___  . - lr■4 lr 7—9; antrad. lr penk-

Tel. — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
3907 VVest 103rd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso telef. PR 8-2220
JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. tr nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR.
i

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lt
iki 8 v. Trečiad. ir šeštad. uždaryta6

Visi telefonai 652-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad ir 
šefitad. tik susitarus

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Krsdlen 1-8 vai. ir 8-8 vul.- vak.
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PECIALYB® VIDAUS EIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketv. tr penkt 

nuo 3 tkl 7 vai. p. p.
Tik susitarus

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
ofisai:

111 N. WABASH AVĘ.y! 
4200 N. OENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susltarįmą

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS i 
(Kalba lietuviškai) , 

2618 W. 71st St. — TeL 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PRO3TATO 

CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5543

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

Ofiso tel. RE 5-4410
Rezid. GR 6-0617

Valandos: pirm, lr ketv. nuo 1 vai. 
iki 3 vaL p. p. Lr nuo 7 iki 8 ▼. vak. 
antr. ir penkt nuo 1-3 vaL p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą.

♦

DR. VYT. TAURAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Lr kitu 
laiku pagal susitarlma.
Ofiso tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6186

DR. V. TUMAS0N1S
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
2-5 lr 6-7 — Iš anksto susitarus

*

4

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenne

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. lr šeštad 8-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reūcalu 
susitarus.

Tel Ofiso PR 6-844*
DR. F. C. WINSKONAS *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 VVest 71st Street

Valandos: 1-6 vai. popiet
Treč. ir SeStad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Oriao tel. 767-6141; namą 636-48M 
Vai.: pirm, antr ketv. 1-B ir <-B, 
panktad 1-5 pacal raaltartm*
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Penkiasdešimt metų nuo Klaipėdos 
konservatorijos kapelos įsteigimo

Stasys Šimkus, apsigyvenęs Klai
pėdoje, susipažino su Koennglichen- 
musikdirektor A. Johoff, labai ger
biamu visame Klaipėdos kraite mu
zikos autoritetu. Šimkus ėmėsi ini
ciatyvos steigti muzikos mokyklą. 
Pasikvietęs minėtą A. Johoff, Šim
kus kreipėsi į Krašto Direktoriją, 
kad paremtų muzikos mokyklos 
steigimo sumanymą. Buvo sudary
ta muzikos mokyklos išlaikymui ku- 
ratorija iš lietuvių ir vokiečių. 
Kūra tori j a gavo muzikos mokyklai 
gražius pastatus — buvusį vokiečių 
kariuomenės karininkų kaziną. Lie
tuvos valdžia paskyrė lėšų, ir 1923 
m. vėlyvą rudenį buvo atidaryta 
privati muzikos mokykla. Direkto
rium buvo Stasys Šimkus, o iš vokie
čių pusės vicedirektorius buvo A. 
Johoff. Atidarymas buvo labai iš
kilmingas, nes buvo atvykęs iš Kau
no švietimo ministeris su aukštais 
valdžios pareigūnais. Taip pat daly
vavo ir Krašto Direktorijos vado
vybė.

Stasys Šimkus seniai nešiojo su
manymą kokiu nors būdu įsteigti 
orkestrinę mokyklą ir ruošti savo 
jaunuolių būrį simfoninės muzikos 
pildymui. Jam pasisekė įtikinti aukš
tuosius Lietuvos valdžios valdinin
kus, kad reikia prie Klaipėdos mu
zikos mokyklos atidaryti visiems 
simfoniniams instrumentams spe- 
dalias klases. Lietuvos valdžia pa
skyrė 72 jaunuoliams stipendijas la
vintis per penkerius metus. 1924 m. 
viduryje buvo paskelbtos varžybos. 
Buvo paduota per 300 prašymų, 
bet varžybose dalyvauti leista tik 
105 asmenims. Muzikos mokyklos 
pastatas buvo viduryje perremon- 
tuotas į mažesnius kambarius, tin
kančius įvairioms klasėms. Kurato- 
rija gavo iš Krašto Direktorijos 
Klaipėdos priemiestyje, Paupių 
dvare, kelių aukštų didžiulį namą 

ten apgyvendino stipendininkus. 
Ten jie gaudavo visą išlaikymą, ten 
pat ir pamokas ruošdavo. Mokyk
los patalpose vykdavo specialių 
instrumentų pamokos, ir visos te
oretinės disciplinos ten pat buvo 
dėstomos. Buvo užpirkti keli forte
pijonai klasėms ir vienas koncerti
nis saleL Orkestriniai instrumentai
buvo pirkti Čekoslovakijoje ir Pran
cūzijoje. Mokytojais buvo pakvies- 

; tas čekų Nonetas, pagarsėjęs Če
koslovakijoje, kurį sudarė devyni su 
aukštais pažymiais baigusieji Pra
hos konservatoriją instrumentalis
tai, vadovaujami Em. Leichnerio. 
Darbas užvirė visu smarkumu. Abu
pastatai virto bitauliais: jauni mo
kytojai — jauni mokiniai. Visi da
lykai buvo pereinami pagal konser
vatorijos programą, ir todėl ji bu
vo pavadinta Konservatorija.

Kvotimo komisijoje dalyvavęs dr. 
J Balys Sruoga (slapyvardžiu Ramo

jus) labai vaizdžiai aprašo kvoti
mų eigą “Muzikos Meno” Nr. 7, 
I§24 metais:

>' Simfonijos orkestro kvotimai 

Ramojus
“Simfonijos orkestro, ar kaip jį 

}ten kitaip pavadinus kvotimai įvy
ko birželio 30 d. ir liepos 1 d. Kas 
besakyti — berods tai buvo origi- 

, naliausi kvotimai iš visų iki šiol 
Lietuvoje buvusių. Susirinko vyrai, 
tie bet kokie! Susirinko iš visų Lie
tuvos kampelių, norį muzikantais 
hūti! O muzikantais — iš pat pra
džios — ypatingas daiktas. Jo ir 
temperamentas kitoks, negu papras
tųjų piliečių. Jo ir dūšia suside- 

_.da ne iš tiesių linijų, bet iš su-
.. tpizgiotų kabliukų, jo ir žodis ne 

žodis — tiktai garsų kombinacija.

Susirinko iš vakaro, kiti atvyko, 
ątvažiavo, pėsti atdrožė dar anks
čiau. Apgulė jaukų muzikos mokyk
los rūmą, kaip pavasario bitės, be
siveržiančios į rudenio avilį. Bitės, 
kaip bitės, žinoma burbuliuoja. Ir 
Muzikos Mokykla ūžia kaip avilys. 
Ryto metą — dar ganiau. Nuo sto-

J. ŽILE

ties nuo tilto pakraščių traukia ber
neliai su smuikais, su besetlijomis, 
su dūdomis, su triūbomis Muzikos 
Mokyklos linkui — nori “muzikan
tais” būti.

Prieš kvotimus Mokyklos Direk
torius -sako į gausiai susirinkusius 
prakalbą. O jis visų pirma pasakė: 
“Vyrai, nebijokit! Lietuva gyveno 
tokiomis aplinkybėmis iki šiolei, 
kurios nieku būdu nedavė lietuvių 
jaunuomenei muzikos mene lavin
tis. Tam tyčia sudaryta kvotimų 
komisija ko plačiausiai tyrinės kan
didatų gabumus, ir gabesnieji nors 
ir neturi pakankamo pasiruošimo 
būsią priimti. Visi kandidatai ne
gali būti priimti, nes vietų nedaug. 
Platus kvotimų komisijos sąstatas 
liudija, kad bus atsižvelgiama į kan
didatus ir sprendžiama visiškai be
šališkai”/

■ Gerasai direktorius ir daugiau 
gražių, drąsinančių žodžių kalbė
jo, tik sunku juos čia surašyti.

Visuomet rimtas būsimo bendra
bučio vedėjas Juozas Žilevičius pa
sistojęs ant tam tikros pakopos 
tvarko kandidatų dokumentus ir 
šaukia juos, ir įleiHžia į atskirą 
kambarį, kur aukštoji kvotimų ko
misija sėdi. Kvosti teko kitoje salėje, 
nes didžiojoje konservatorijos salėje 
net ryškus Žilevičiaus balsas beveik 
dingsta avilio ūžesy: vienas skrip- 
kas birbina, kitas fortepijono kla
viatūra pirštus lakina, trečias bur
buliuoja į dūdą, ketvirtas basetlijos 
šonus lopo (mat, jos šonai atsikli
javo ir juos degtukais bestiprinant, 
plėšrių garsų ' jie išleidžia), kitas 
vėl savo kakarinės stygas mėgina, 
kitas vėl balsiai gaidų pavadini
mus į savo galvą kala, kitas vėl sa
vo kaimynui į pašonę baksi, — bu
simieji “muzikantai” nesėdi be dar
bo! Tiktai tasai, kurio eilė bus eiti 
į “cerberių” kambarį — palei du
ris neramiai trepsi.

Iš karto eina smuikininkai, smui
kininkai, smuikininkai... O jų ten 
visokių būta — ir labai gabių, ir 
visai neraliuotų, ir gerokai pasi
rengusių ir visai netašytų.

Šit pro duris į “cerberių” kamba
rį įklumpina striukas, bukas kubi
liukas, 14 metų berniokas, atvy
kęs iš kažkur nuo Vilkaviškio, neš
damas skripką, kuri, jeigu jai įkalti 
į apačią kuolą, galėtų jam “ba- 
setliją” atstoti. Jo smuikas, žinoma, 
nesuderintas. Suka, suka nė kaip 
šriubo pasukti negali. Geraširdis 
mokytojas Ludvigs suderina jam 
smuiko stygas. Traukia “šmičą” kar
tą kitą — nuo stygos į stygą, ne
pataiko. “Ar seniai jau smuikuoji?”

—klausia vienas “cerberių”. — 

“Ogi prieš išvažiuojant į Klaipė
dą mama nupirko, tai nuo to laiko 
ir moku”, — stačiokiškai atsako 
berniokas. Bet eina jo muzikalumo 
bandymas: pasirodo bernioko labai 
muzikalaus esama. — “Ar nenori 
mokytis dūdą pūsti?” klausia “cer
beris”. “Ne, nenoriu” — atsako vai
kinas. “Mano dėdė pūtė, pūtė — ir 
neišpūtė”. — “Jei dūdos nepūsi, tai 
mes tavęs visai nepriimsim”, — 
juokauja “cerberis”. — “na, tai kas: 
aš pamačiau Klaipėdą!”

Ateina vėl kitas tipas —su smui
ku, žinoma. Pakaušis plikas, nosis 
—susilenkus. Vargonininkas. J klau 

simą, ar seniai jau groja — atsako, 
kad nuo pat mažų dienų ir viso
kiais instrumentais. Bet kai pradėjo 
smuikuot, smuikas kai pradėjo cypt 
<— tai “cerberiai” vienu balsu pa
tarė: “Važiuok Tamsta namo, nes 
nenorime tamstos šeimyninio gyve
nimo ardyti!”

Vėlei ateina tipas, metų — 25-27. 
Sodžiaus berniokas, stačiai nuo dal
gio. “Ar moki groti kokiu nors inst
rumentu?” — jo klausiama. “Ne, 
nemoku”, prisipažįsta. “Ar pažįsti 
gaidas?” — “Ne, nepažįstu”. Išban
džius jo muzikalinę nuovoką, pasi
rodo, kad jos nesama nei šešėlio. 
“Tai ko Tamsta atvažiavai?” — 
klausia nustebę kvotėjai. “O kad aš 
turiu labai didelę “akvatą” — pa
aiškina.

Vėlei kitas tipas. Ateina, pareiš
kia, kad Kauno Muzikos Mokykloj 
visus metus fortepijonu skambinęs. 
Rodo “liudymą”. Pasirodo — nė gai
dų nepažįsta. Ir tokių tipų -daugy
bė. Ir kiekvienas kitoks. Bet daug 
buvo ir kitokio pobūdžio. Šit vienas 
muzikalus vaikinas iš Klaipėdos 
krašto, 13-14 metų, ateina su smui
ku. Bet čia jis per mažai pasiren
gęs. Jam kvotėjai siūlo kitą kokį 
lengvesnį instrumentą. O jis — jei
gu ne smuikas ir ašaros... Arba ki
tas Klaipėdos vaikiukas — basas, 
apiplyšęs, mažai tepasirengęs, bet 
labai muzikalus. Kvotėjų veiduose 
— džiaugsmas! Arba dar — ateina 
suaugęs vyras, šeimynos tėvas, ga
bus žmogus. Į kvotėjų nurodymus, 
kad reikės išbūti penkis metus — ar 
jis galės palikti šeimyną ir ją ap
rūpinti, jis išdėsto, kaip visa tai su
tvarkęs ir padaręs. “Pasiryžimas vis
ką padaro”, — skaudžiu balsu pri
dūrė. Buvo gabių berniokų, ku
riems įgri'o gimnazija. Vienas nie
ku būdu negalįs buhalterijos įveik
ti, antras visa širdžia matematiką 
keikia, trečias prisiekė fizikos nie
kuomet nepripažinti. O "muzikan
tai” — jie daugiausia geri.

Kur čia juos visus besuskaitysi ir

Dalis atvykusių kvotimams ir norinčių įstoti Klaipėdos konservatorijos kapelon. Pirmoje eilėje iš dešinės kairėn sėdi 
(kvotimų komisija): Stasys Šimkus, J. Žilevičius, Balys Sruoga, p. Embergaitė (konservatorijos sekretorė), prof. Ig 
Prialgauskas, R. Junzefskaitė, W. LudanvtSS. J. Nilcalajevslda.

apibūdinsi! Buvo dalykų net anek
dotinio pobūdžio, bet apie tai — 
privačiuose pasikalbėjimuose...

J simfonijos orkestro auklėtinių 
būrį priimta labai gražaus jauni
mo... gražios medžiagos. Jie visi 
daugiausia neturtingi, negalį savai
mingai eiti muzikos mokslą. Jei ne 
ši proga — jų gabumai būtų žu
vę gyvenimo sūkuriuose. O einant 
simfonijos orkestro mokyklą, tokių 
pritynisių mokytojų priežiūroj, 
kaip kad jau pakviesta yra, jie iš
augs įžymiais muzikantais. Reikia 
tikėtis, kad už poros metų jau pra
dės groti simfonijos koncertuose, jei
gu dar nepilnas orkestras, tai bent 
graži jo dalis.

Berods, kažkur pats direktorius 
Šimkus buvo metęs mintį, kad Klai
pėdos simfonijos orkestrą būtų ge
ra pavadinti Klaipėdos Capelia (ka- 
pelija). Visai teisinga buvo mintis. 
Kapelija — mūsų kalboj yra gy
vas žodis ir gyvai simbolizuoja šio 
orkestro organizaciją. Jeigu patsai 
Šimkus to vardo ir nepriims, tai 
žmonės vis viena tą orkestrą vadins 
kapelija”.
i
Pažanga instrumentų grojime 

buvo tokia didelė, jog sekančių me
tų prądžioje jau buvo pradėtos sim
foninio orkestro repeticijos, kurioms 
vadovavo pats kapelos autorius Sta
sys Šimkus. 1925 mokslo metų pa
baigoje Kapela turėjo savo pirmą 
simfoninį koncertą Klaipėdoje. Po 
to padarė pirmą kelionę su kon
certais Panevėžyje, Šiauliuose ir Kau
ne. Klaipėdos koncertą vokiečių 
spauda nepaprastai įvertino, ir atei
tyje vokiečiai nuoširdžiai lankyda
vo koncertus. Lietuviška spauda 
plačiai aprašinėjo tuos koncertus. 
Visų akys buvo nukreiptos į Klai
pėdą.

Kai čekų Nonetas atvyko į Klai
pėdą, man teko kaip konservatori
jos inspektoriui, organizuotai kon
certus ir važiuoti su jais į Tauragę, 
Panevėžį ir Šiaulius. Vėliau None
tas pats vienas aplankė Latviją ir 
Estiją, visur savo tobulu grojimu 
buvo aukštai spaudos vertinamas.

Orkestrantams buvo gauti iš ge
ležinkelio keli vagonai, kurie buvo 
ant laisvųjų bėgių pastatomi. Ten 
koncertantai ir nakvodavo. Atsime
nu Panevėžyje, kai ėjome iš stoties 
į koncerto salę praktikai, koncer- 
tantams nešant su savim instru
mentus, pultus ir gaidas (kontra- 
basus ir būgnus vežant sunkveži
miu), gyventojai, susirinkę šaligat
viuose, vieni žiopsojo, kiti plojo, o 
dar kiti su nosinaitėm mojavo. Tai 
buvo tikrai jaudinantis vaizdas.

Kai 1930 metais penkmečio stipen
dijos buvo išbaigtos. Kapela užsida-

(Nukelta į 6 pusi.)

Nuotrauka Gedimino Naujokaičio

Danguolė Sadūnaitė
VASARA KVEPIA ROJUMI

karštas
karštas smėlis------
karštos pėdos saulės,

2.

kaip nubėgsiu 
basam kojom — 
karšta šerne

į Tavo širdį f

gyvybės prašydama...

ROŽĖ PRAŽYSTA

L

nusibodo dangui — 
virpanti ilga kelionė.
(galų gale nutilo, 

saulės turgus...)

2.

tiktai tavyje išsilaikė, 
dainuojantis 
ir nuogas sąlytis — 
spalvos ir kvapo, 

rože!
9 9 9 9 9 9
ir manoji diena tavimi sutepta.

LIKIMAS

1.

putojančių rožių žydėjime — 
susiliejo tavo ir mano dienos.

2.

pu to jaučiam žydėjime sodo, 
diena užsibaigė vaisių užmezgimu 
• •••••• • • • • 4.

ir žemės kūnas — mūsų lova.

VASAROS KARŠČIAI

žiūrėk!
nauja diena atšuoliuoja, 
(lyg karštakraujis žirgas) 

žr kaip toli su juo nujosimi

ar toli, ar arti —
lietus išmaudys mus kelyje;
(lietus išmaudys...) 
apkabins vėjas, kaip savo mylimąją.

NAKVYNĖ

nakties žalioj aikštelėj, 
pasistatysiu palapinę
• •••**• •••••

pilnos kišenės duonos; 
pilnos kišenės obuolių — 
ir mėnesienos druska 

ant manęs byra

ŠOKIS

medi,
A šoky — -

vėjas tave apkabino... 
(skausmingas tai grožis!) 

ir nuo tavo kraujo, 
jis greitai sušils.

MIRGAI

paveldėk iš manęs gyvybę;
pavėldėk iš manęs gyvenimą — —

žydintį alyvmedį------
(raudonąją magiją kraujo.)
iš manęs paveldėki

visą: visą 
raudonuojančią obelį^.

ŽVAIGŽDĖTAS VASAROS DANGUS

L

tamsa
laša į mano kraują, 
kaip raudonas vynas — —
9 9 9 • 9 9• 9 9 9 9 9
patekėjo mėnuo,
nusileido saulė

2.

tamsa: raudonas vynas
į mano kraują laša

ir dangus, šią naktį —
tikras
linksmybių parkas...

DANGUS,
LAUKŲ TAMSOJE LAIDOJAMAS

1.

dangus,
laukų tamsoje laidojamas...

2.

pasilaikysiu tiktai kas būtina; 
pasilaikysiu — 
auksinį lauko luitą;
kontūrą miško...
ir mėnesienos karkasą — —

♦

1.

aš būsiu tau medžiu; 
paliesiu tave saule. —

vėliau, srovenančia
lietaus tamsa ** —

2.

ir vieną dieną
vieną dieną:
(tylai verkiant)

drumsta mano žievė,
mano kamienas —
tave sušūdys:

ugnyje nubudę

RUDUO MEDYJE

pamažu —
ruduo išryškėja medyje;
(medžio skolintam drabužy...)
• 9 9 9 9 99 9 9 9 a •
kaip ir pernai,

saulė apdovanojo kiekvieną lapą, 
aukso medaliu...

)
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MŪSŲ KALBA
RED. DR. PR. SKARDŽIUS

Kalbos klaidų taisymas
Kaip anksčiau prieš karą, 

taip ir dabar Lietuvoje apsčiai 
rūpinamasi lietuvių kalbos tai
syklingumu, jo3 grynumu. Tam 
tikslui apie tai dažnai rašoma 
Kalbos kultūroje ir Mūsų kal
boje: taisomos naujai pasiro- 
dančiųjų raštų kalbos dažnes
nės klaidos, atitaisomi iškraipy
ti tikriniai vardai, svarstomi 
atskiri taisytini bei nevartotini 
dalykai lr kt. Bet kad visa tai 
galėtų geriau įsiminti platesnė 
visuomenė, pastaruoju laiku 
pradėta ruošti tam tikrų popu
liarių vadovėlių, kur sutraukia
mi geresni ar mažiau abejojami 
žodžiai.

Vienas tokių vadovėlių yra V. 
Grabausko parengtas ir filolo
gijos mokslų kandidato A. šob- 
linsko redaguotas Trumpas kal
bos vadovas; svarbesnių klaidų 
taisymai (Vilnius, 1972, 343 
psl.). šįame leidinyje apsčiai 
pateikta dažniausiai pasitaikan
čių kalbos klaidų ir patarta, 
kaip jas reikėtų taisyti. Ginčy
tinų taisymų čia vengta, ir pa
prastai remtasi kelių autorių 
nuomone.

Kad būtų aiškiau, kas kaip 
taisoma, čia toliau patelkiama 
visa eilė įvairių sričių pavyz
džių. Visų pirma šiame vadove 
taisomos įvairios rašybos klai
dos: aliuminijus — aliuminis; 
atsieit — atseit; faniera — fa
nera; kopiūra — kupiūra (prc. 
coupure); merlė •— marlė (prc. 
marli); sandėlys — sandėlis; 
tysoti — tįsoti ir kt.

Kita taisymų sritis yra ne
teiktinos svetimybės (barbariz
mai) ir nevykę naujadarai: ab- 
zacas — pastraipa; bantas — 
kaspinas; bujoti — augti, kles
tėti, vešėti; dežuruoti — budė
ti; g eradė jas — geradarys; ko- 
lioti — plūsti, koneveikti; na- 
chalas — akiplėša; papkė — ap
lankas; ploščius — apsiaustas, 
lietpaltis, skraistė; sosiska — 
dešrelė; trusikai — glaudės, < 
kelnaitės, trumpikės; varsa — 
spalva; žiurstas — prijuostė, 
prikyštė; apystova — padėtis, 
sąlyga; betvarkė — netvarka; 
gerbūvis — gerovė; išdirbinys
— dirbinys; lygsvara — pu
siausvyra; obalsis — šūkis, lo
zungas; pasėka — padarinys, 
rezultatas, pasekmė; skaitliukai
— skaitytuvai; viršgamtinis — 
antgamtinis ir kt.

Iš daugelio taisymų čia dar 
paminėtina: labiau realus — re
alesnis; legendarinis — legen
dinis; nervuotas — nervingas; 
nuduoti — dėtis, apsimesti; nu
tautėti — nutausti; priev. dva
siniai — dvasiškai, esminiai — 
iš esmės, juridiniai — juridiš
kai, moraliniai — moraliai; at
sitikti su kuo — atsitikti kam; 
atstovauti ką — atstovauti 
kam; bėgyje metų — per me
tus; laiko bėgyje — ilgainiui, 
laikui bėgant; būti girtame sto
vyje — būti girtam; įsimylėti į 
ką — įsimylėti ką; laike pamo
kos — pamokos laiku, metu, 
per pamoką; nešti atsakomybę
— būti atsakingam, atsakyti, 
prisiimti atsakomybę; pasitikė
ti kam — pasitikėti kuo; princi
pe — iš principo; sąryšyje — 
ryšium; tikėti į ką — tikėti ką, 
kuo; turtingas kuo — turtingas 
ko; veikti į ką — veikti ką ir 
kt. Taip pat pažymimos skirtin
gos, klaidingai maišomos reikš
mės; pvz. tekti toepaitaiotina su 
reikėti (tenka, t. y, reikia, 
pažymėti) ir nuo tekti “kliūti, 
prigieitig turėti grogą” £jaaa dar 

tekdavo ir alkanam būti); 
tiekti “pristatyti, ruošti, gamin
ti, rengti” skirtina nuo teikti 
“duoti”; nutarti “padaryti nu
tarimą, priimti rezoliuciją” ne- 
maišytina su nuspręsti “prieiti 
išvadą, pasiryžti ką nors atlik
ti”, galvoti “atlikti mąstymo 
procesą, samprotauti” netapa- 
tintina su manyti “turėti nuo
monę ir kt.

Daug platesnį ir išsamesnį, 
kaip minėtąjį vadovą, Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugi
jos Kalbos komisijos autorių 
kolektyvas (V. Labutis, A. Pau
lauskienė, Mūsų kalbos ats. re
daktorius A. Pupkis, J. Šukys 
ir A. Vanagas) yra numatęs pa
rengti Kalbos praktiKos vaaovą, 
kurio tikslas šiaip nusakomas: 
“Vadovo” tikslas — duoti pla
čiajai visuomenei prieinamą 
kalbos praktikos darbą, kuria
me būtų galima patikrinti abe
jojamo kalbos reiškinio taisyk
lingumą, rasti atsakymą į dau
gelį rūpimų kalbos praktikos 
klausimų”, šio rengiamojo va
dovo kelios ištraukos duodamos 
1973 m. Mūsų kalbos IX-me nu
meryje. štai keli taisymo pa
vyzdžiai: abažūras — (lempos) 
gaubtas; dbletūra — staktinė 
lenta, staktinė; abrūsas — 
rankšluostis; dbzacas — pa
straipa; akcionierius — akci
ninkas; amazonka — amazonė; 
amplitude, — amplitudė; andli- 
zas — analizė, sklaida; antgal- 
vis — antraštė; apdraudimo 
draugija — draudimo draugija; 
apiprekinti, apsiprekinti — pri
pirkti, nupirkti kam nors, prisi
pirkti, nusipirkti; echidnas — 
gyvatiškas, klastingas, tulžin
gas, sarkasiškas; efiras, efyras 
eteris; esmėje priev. — iš es
mės, iš tiesų, iš tikrųjų, sa
vo esme; etažerkaetažerė; 
nachalas — akiplėša, begėdis, 
įžūlėlis; nalivoėius — semtu
vas; naravas — užsispyrimas, 
nirtulys, kaprizas, aikštis; ne
akivaizdiniai priev. — neaki
vaizdiniu būdu, nakivaizdžiai; 
nedateklius — stoka, trūkumas 
ir kt. šalia to šiame vadove dar 
ketinama duoti ir smulkų kir
čiuotų vietovardžių sąrašą.

Kaip iš visko matyti, tiek vie
nas, tiek kitas vadovas, ypač 
pastarasis, eina jau pramintu 
keliu: čia daugiausia taisomi 
tokie dalykai, kuriuos didžia da
limi jau yra taisęs J. Jablons
kis, kurie apsčiai buvo taisomi 
prieškarinėje Gimtojoje kal
boje, 1939 m. Kalbos patarėju
je ir kt.; bet yra ir tam tikro 
skirtumo: dabar taisoma ir 
daug naujų, įvairių klaidų, ku
rios yra atsiradusios vėlesnais, 
pokariniais laikais. Tuo metu, 
kai užsienio lietuvių raštų, ypač 
spaudos, kalba ilgainiui vis dau
giau menkėja ir su šia negerove 
bevelk nebėra kam kovoti, ne
trukus pasirodysiantis Kalbos 
praktikos vadovas galės būti 
ypač pravartus ir užsienio lie
tuviams: mokytojams, laikraš
tininkams, publicistams, rašyto
jams ir kt. — visiems, kuriems 
rūpi mūsų gražioji, taisyklingo
ji bendrinė kalba.

P. S.

PRIVAČIOS MOKYKLOS 
KANADOJE

Kanados konstitucija garan
tuoja parapinių mokyklų veiki
mą iki 8 skyriaus imtinai, tėvai 
•turi laisvę švietimo mokesti nu- 
krftiįįįti tams mokjįklojms.

Solistės Dana Stankaitytė (kairėje) ir Gina Čapkauskienė. Jos abi šiandien 
dainuoja buvusios Hanau stovyklos lietuvių suvažiavimo koncerte Jaunimo

Susitikimas po daugelio
metų

Hanau lietuvių suvažiavimas 
čia pat. Darbo dienos savaitga
lyje po daugelio metų Chicagoje 
turės progos susitikti seni bičiu
liai, išaugusios jaunos kartos; 
drauge pabendrauti, pasigėrėti 
buv. hanaviškių menininkų kū
rybiniais laimėjimais. Taipogi 
turėsime progos sugrįžti į nusku
bėjusias dienas. Prisiminti skau
džiąją lemtį, kada prieš trisde
šimt metų okupanto buvome iš
blokšti iš gimtųjų namų, iš savo
sios žemės. Prisiminsime ir varga
nas dienas, stovyklose praleistas. 
Bet neaimanuosimel Laikas pra
eitin nusinešė mūsų vargą, skau
džius išgyvenimus. Tačiau trem
ties kelyje išlikome gyvi ir kūry
bingi.

Stovyklose, būdami’ alkani ir 
apiplyšę, nepalūžome, bet sukūrė
me savitą, sakyčiau, lietuvišką 
pasaulį su įvairiomis institucijo
mis, švietimo židiniais, įstaigomis. 
Gyvai reiškėsi jaunimo organiza
cijos, skleidėsi visokeriopa visuo
meninė ir kultūrinė veikla.

Jaunimas mokėsi gimnazijose, 
universitetuose, meno mokyklo
se. Ir tai buvo ne veltui praleis
tos dienos, bet gera pradžia į sėk
mingesnę ateitį.

Tokios nuotaikos ir ryžtas mus 
išlydėjo ir į laisvąjį pasaulį. Čia 
vyresnioji karta suglaudė gretas 
visokeriopai veiklai, jaunieji 
brendo visuomeniškai ir kūrybiš
kai. Išeivijoje išaugo nauji rašy
tojai, poetai, dailininkai, kultū
rininkai ir visuomenininkai.

Tokiu būdu ir po ilgų trem
ties kelių išlikome gyva tautos 
dalis.

Hanau lietuvių didžioji šeima 
išeivijai taip pat daug davė bran
džių talentų. Antai, anose dieno
se Danutė Stankaitytė, Gina 
Čapkauskienė tebetrvnė Hanau 
gimnazijos' suolą, net nenujau- 
člant, kad po poros dešimtmečių 
jos bus mūsų pasididžiavimas dai
nos pasaulyje. Tada jaunutis stu
dentukas, visada nepritekliuose 
skendėjęs Aloyzas Baronas, už
kandęs sausos duonutės, skubė
davo į Frankfurto universitetą 
studijų tęsti. Bet savo šaunia 
plunksna jisai jau tada išsakydavo 
mūsų gyvenimo nuotaikas hu
moreskose, ar kančią gilaus tu
rinio eilėraštyje, šiandien mūsų 
vienas iš produktingiausių rašy
tojų, nuskynęs net kelias didžią
sias premijas. Išaugo Vitalija Bo- 
gutaitė-Keblienė į poetes, o taip 
pat ir Baužinskaitė atidavė savo 
kūrybos duoklę. Stasys Džiugas 
sava kūryba praturtino vaikų li
teratūrą.

Štai ir šaunus dailininkų būrys. 
Anuokart HanaU gyveno mūsų 
jau tada žinomi mūsų dailininkai 

V. K. Jonynas, K. Jezerskis.
Hanau stovykloje t dailininkų 

gretas, studijuodami Freiburge 
meną, pradėjo žengti Vyt Ignas, 
Algirdas Kurauskas ir kiti, šian
dien begyveną Amerikoje ir Ka
nadoje: Dalia Virbickaitė-Ancevi- 
čienė, Ona Baužienė, Algis Bub*
nys, Marija Girdv&inienė, jnnag žirniu

Kelečius, Povihąs Kesiūnas, dr. 
Antanas Lipskis, Irena ir Osval
das Mickūnai, Nijolė Palubins- 
kienė, Eugenija Rastonienė. A.
a. Juozas Kaminskas taipgi pali
ko nemaža savos kūrybos darbų.

Šiame straipsnyje suminėti ra
šytojai, poetai, dailininkai toli 
gražu ne visi. Jie atsiliepė į su
važiavimo rengėjų prašymą ir sa
va daina, dailės darbais, dailiu 
žodžiu dalyvauja: meno parodo
je, atidarytoje Čiurlionio galeri
joje vakar, ir literatūros ir meno 
vakare, kuris įvyksta Jaunimo 
centre rugpiūčio mėn. 31 d. 7 vai. 
vak, šiandien.

Kaip mename, Hanau gimė ir 
darbštusis Atžalynas — teatras. 
Jo pavėsyje išaugo tokios stiprios 
teatro pajėgos, kaip Eglė Vilu- 
tienė, Nivinskaitė - Jonynienė, 
Jonas Kelečius, Kazys Veselka ir 
kit, kurie mūsų scenoje visados 
mielai laukiami.

Literatūros ir meno vakare 
aktoriai Eglė Vilutienė ir Jonas 
Kelečius pateiks tikrai spalvingą 
teatrinę iškarpą, nuotaikingai nu
teikdami žiūrovą. Didžiavomės ir 
didžiuojamės taipgi “Dainavos” 
ansambliu.

Solistams akomp. muz. Alvy
das Vasaitis, o programai vado
vauja Vitalija Ruibytė-Vasai- 
tienė

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 1 d. 
10 vai. 30 min vak. renkamės į 
Šv. Mergelės Gimimo lietuvių 
bažnyčią, Marąuette Parke pasi
melsti už gyvuosius ir mirusiuo
sius Hanau lietuvius. Šv. Mišias 
atnašaus buvęs Hanau lietuvių 
klebonas kun. Zenonas Gelažius 
drauge su kitais Hanau gyvenu
siais kunigais.

Suvažiavimas baigiamas nuo
taikingu pobūviu, rugsėjo mėn. 
1 d., sekmadienį, 6 vai. vak. Jau- 
nimb centre.. Pobūvio metu bus 
trumpa humoristinė programa. 
Groja Neolituanų ir Vyčio or
kestrai.

Kaip matome, šis Hanau lie
tuvių suvažiavimas yra atžymi
mas ryškiais kultūriniais momen
tais, kurie liudys lietuvio kūry- 
bihgumą ir gyvastingumą, keliau
jant tremties keliais.

Būtų malonu, kad visi Chica
gos lietuviai šiam suvažiavimui 
parodytų šiltą dėmesį ir gausiai 
dalyvautų visuose renginiuose.

Jurgis Janušaitis

TARPTAUTINĖ SPAUDOS
KONFERENCIJA

Tarptautinė katalikų spaudos 
konferencija yra šaukiama 
lapkričio 17-23 d. Buenos Aires 
mieste, Argentinoje. Numatoma, 
kad dalyvaus 350 užsienio ir 
150 Argentinos spaudos atstovų.
MIRĖ ŽEMĖS MAGNETIZMO

TYRĖJAS
Dr. A- J. Zimuda, Hopkins 

universiteto fizikas, kurio praves
ti tyrimai su satelitais padėjo ge
riau suprasti žemės magnetinius 
laukus, mirė sulaukęs 53 m. am-

Pagrėbstai
AR ROMANAS PASENO, 

AR ATGYJA?

Prieš keletą metų, atsimenu, 
mūsų romanistai buvo susidomė
ję JAV ir kitur keltuoju klausi
mu, kad, girdi, romanas jau at
gyveno savo dienas. Man ir pa
čiam yra tekę tokių teorijų skai
tyti, bet stipresnį įspūdį paliko 
tik sakymai, kad romano vietą 
pradeda užimti populiarėjančios 
knygos apie žymiuosius dar gy
vus ar jau mirusius žmones ar 
įvykius (apie prez. Kennedį, Skri
dimą į mėnulį ’ir kt.). Jose isto
rijos ar biografiniai faktai būna 
atmiešiami beletristika (porą to
kių knygų yra parašęs mūsų Jur
gis Gliaudą). ‘Kai romanuose ra
šytojas sukuria savo pasaulį, tai 
tose istoriškose ar biografiškose 
knygose laikąsis arčiau tikrovės, 
dėl to skaitytojai jas ir mėgstą.

Bet ir romanas dar nežadąs 
mirti, ir tai mums tvirtina Ox- 
fordo dabartinis poezijos profeso
rius, rašąs eilėraščius ir romanus 
John Wain.

J. Wąin sakosi tikįs romanu, 
nes jis ne tik labai padedąs žmo
gui laimingesniam jaustis, už
miršti visokias savas problemas, 
bet taip pat geriau suprasti save 
ir visuomenę. Šitokį tvirtinimą, 
be kita ko, jis paremia šitaip: 
“Viktorijos laikų Anglija paliko 
savo veidą Dickenso ir George 
Elioto puslapiuose, carinė Rusi
ja -— Tolstojaus ir Turgenevo, 
Prancūzija — Balzako ir Flau- 
berto, ir jeigu tų rašytojų nebū
tų buvę, iš kur gi ir kokiomis 
priemonėmis būtų buvę papasa
kota tiek daug tiesos?”

Jis taip pat pripažįsta, kad bū
ta nusigręžimo nuo romano. To
kio vyksmo daug buvę priežas
čių. Ypač nemaža sąmyšio įnešę 
specialistai — sociologai, ekono
mistai, politikos teoretikai, psicho
logai. Jiems pasisekę įtikinti vi
suomenę, kad tik jų nuomonės 
ir tyrinėjimų išvados apie žmogų 
ir jo sąlygas vertos dėmesio. Ta
čiau padėtis, sako, keičiasi, žmo
nės vėl griebiasi romano, nes ra
šytojas jame pateikiąs savo vie
nijantį, apjungiantį pasaulio 
vaizdą ir tarytum sakąs: “Štai 
mano požiūris į gyvenimą; kaip 
jis dera su tavuoju?”

"Tai”, sako J. Wain, “rodo 
mums pagrindinį romano pra
našumą. Tai yra individo-rašyto- 
jo pokalbis su individu-skaityto- 
ju. Žiūrėdamas televizijos, tu sė
di kartu su šeima; pažiūrėti fil
mo ar vaidinimo tu eini į teat
rą; net ir poezija šiais laikais 

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI I 
ŠVIESESNĮ IR TINKAMESNĮ GYVENIMU.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks lums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa

prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Jį metą Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėją ir turi laimėjimui - kelionę j Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokią laimėjimą. Atsilankykite.

dažnai reikalauja, kad visi kartu 
dalyvautų skaityme; o romano at
veju tu eini ir susirandi kamba
rį, kur gali sėdėti pats vienas. O 
pasaulyje, koks jis dabar yra ir 
koks vis labiau darosi, kolektyvo 
pasaulyje, kai visi būna vis kar
tu, su visomis jo masinėmis prie
monėmis ir masiniu reagavimu, 
tai yra reikšminga ir iš tikro ža
da būti ypač lemtinga. Pats tas 
faktas, kad romanas naudojasi 
žodžiais, o paversti įvaizdžius 
žodžiais ir priešingai padaryti yra 
individualus reikalas ir reikšmin
gas. Jeigu filmo režisierius parodo 
tau dulkėtą kelią, kino teatre visi 
mato tame pat kelyje tas pačias 
dulkes. Jeigu romane pavaizduo
jama scena, kiekvienas skaityto
jas matys ją šiek tiek kitokią. To
kie pat skirtumai iškyla, kaip 
kiekvienas skaitytojas aiškinasi 
istoriją, vertina charakterius, 
sprendžia jų motyvus ir veiks
mus. (Šitam įrodyti reikia tik su 
draugu padiskutuoti romaną, ku
rį abu esate skaitę).

“Patirtis skaityti romaną labai 
priklauso nuo to, ką tu įdedi į Jį 
ir ką pats pasiimi. Šituo atveju 
tai skiriasi nuo tokių bendro var
tojimo menų, kaip kinias, kuria
me auka būna laikoma kėdėje ir 
apsvaidoma prieš jj sprogdina
mais įvaizdžiais lr sustiprintu gar
su. Kai toksai bendro vartojimo 
menas perdirba jo vartotojus į 
vieną masyvų luitą, romanas 
skatina skaitytojus dalytis paty
rimu, kuris sieja juos su .kitais 
žmonėmis, iš tikrųjų įjungia juos 
j platų ir šakotą bendravimą su 
kitais, ką mes vadiname ‘kultū
ra’ , Ir skatina juos ateiti su savo 
individualybe, o ne palikti ją fo
jė”.

J. Waino išvada:
"Kad romanas.atlaikė pastaro

jo meto bandymus įstumti jį,kad 
jis žada būti ir toliau rašomas, 
skaitomas ir teikiąs pasitenkini
mo, tai yra dalykas, dėl kurio ga
lima džiaugtis. Tai yra žmonių 
laimėjimas prieš mašinas”.

KAS NEPATINKA 
MUITININKAMS IR 

CENZORIAMS INDIJOJE?

Indijos kultūrininkai reiškia 
nepasitenkinimą dėl kai kurių 
savo cenzūros veiksmų-

CHICAGO
savings and loan association

6245 south w<’s,»jrr. avenue 476-75/5

Ne visada kalta cenzūra. Grei
čiau bėda verstina vyriausybės 
nusistatymui, kad šiaip ar kitaip 
pasielgia cenzoriai ar muitinin
kai, štai, sako, Indijos knygynai 
paskubėjo užsisakyti anglosaksiš
kuose kraštuose išleistąjį A. Sol
ženicino "Gulago salyną”. I 
Bombėjų ir Delhį užsakytieji kny
gos kiekiai atėjo, o Kalkutai — 
ne. Vyriausybės nusistatymą šiuo 
atveju vykdo muitininkai. Pasi
teisinimas, kad nepraleidžfama, 
yra toks: gali įsižeisti Indijos 
draugai rusai.

Nebe pirmas kartas, kai tų 
draugų saugomasi. Kai prieš treje
tą metų išėjo Maskvoje šnipinėji
mu pakaltinto ir nuteisto, o pas
kui į sovietinį šnipą Lonsdale iš
keisto britų biznieriaus Wynne 
knyga “Man from Moscow”, In
dija jos neįsileido. Spėjama, kad 
anuomet Maskva net paskubėjo 
padaryti įtakos.

B. Pasternako knyga “Doktor 
Živago” buvo įsileista, bet pagal 
ją pastatytame filme buvo iškar
pytos visos tos vietos, kur tik 
“draugai” ne perdaug simpatiški 
atrodo. Filmas apie James Bond 
‘*From Russia with Lare” nebu
vo iškarpytas, bet sąlyga buvo 
tokia: leidžiama rodyti, jei pava
dinimas bus pakeistas ’ “FrOtti 
007 with Love”.

Ne tik rusams rodomas teks 
nuolankumas, bet ir arabams, 
net ir Pakistanui, su kuriuo ida- 
bargerinami santykiai.

Jau visai kitais, būtent, viešo
sios moralės sumetimais naiki
namos visos Indiją pasiekiančios 
italo Alberto Moravijos knygos. 
Bijant įžeisti religinius jausmus, 
nebuvo įsileista užsieniuose gyve
nančio indo pagal garsųjį epą 
“Ramajana” parašytoji knyga 
“Rama retold”. Neseniai buvo 
sulaikytas muitinėje amerikiečių 
magazinas “Time”, kuriame bu- 
vu išspausdintas pranašo Mo- 
hammedo atvaizdas (muzulmo- 
nai tokį dalyką laiko religijos 
įžeidimu).

B. Kazimieraitis

OKEANO GELMĖSE

Amerikiečių povandeninis lai
vas Ailvin 44 įkartas (panėręs prie 
jį lydinčio Lulu laivo Atlante, 
pasiekdamas net 9,000 pėdų gi
lumo, nustatė, kad esama gau
siai žuvų net ir ten, kur nuola
tinė tamsa dr kur vandens spau
dimas yra dvi tonos kvadratinia
me colyje. \

t=)
EOUAL H0USWG 
LENDIK
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Nauji leidiniai
• J LAISVĘ. 1974 m. birželio psl., kaina 5.00 dol., gaunamas 

mėn. Nr. 60. Politikos žurnalas. “Drauge”. 
Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.. 
Šio' numerio redaktorius — Leo
nardas Valiukas. Administruoja Pasakos ar romano forma čia pa- 
Alekšas Kulnys, 7034 Hartcrest sakojamas jienos šeimos, jų gi- 
Drive^ Rancho Palos Verdes, Calif 
90724'. Metinė prenumerata JAV, 
Kartinoje ir Australijoj 7.00 dol., 
kitiftiše kraštuose — 5.00 dol. 
Šio numerio kaina 2.50 dol.

Naujame numeryje pabrėžti
na: Antano Maceinos straipsnis, 
liečiąs išeivijos jaunimo situaciją 
“Dviejų kultūrų sankirtis”, J. 
Gailos svarstymai, Išeivijos mi
sija ir jos realizavimas”, J. Kojelio 
retrospektyvus žvilgsnis tema 
“1973 metai Lietuvos laisvinimo 
veikloje” ir kt. Pagirtinas redak
torius ir už tai, kad, svarstant 
jaunimo paruošimo ir jo įsijun
gimo į Lietuvos laisvinimo darbą, 
leido pasisakyti ir paties jaunimo 
atstovams: Arimantui Ąrbui, E- 
lenai Bradūnaitei, Linui Koje
liui ir Jūratei Pažėraitei.

• Filatelistų draugijos LIE
TUVA žurnalas, 1974m. Nr. 1— 
159. Žurnalas apima filateliją, 
numizmatiką Istorinę lituanisti
ką ir kitas artimas sritis. Reda
guoja Liudas Kairys, 4046 S. 
Montgomery, Chicago, III. 
60632. Administruoja Kazys Ro- 
žanskas, 6941 S. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636. Žur
nalo metinė prenumerata 5.00 
doį. jj

Ne tik minėtomis sritimis spe- 
ciaĮįąį, besidomintiems, bet ir vi
siems šios rūšies žurnalas pa
vartyti ir paskaityti yra vienas 
malonumas, ypač, kai visa me
džiagą yra įdomiai atrinkta ir 
puslapiai .gražiai iliustruoti. Ta
čiau ir šis leidinys negaluoja ta 
pačia * liga, kuo sirguliuoja čia 
išeivijoje kone vrsi specialių sri- 
Žiitcįt šiaip rečiau beišeiną lei
diniai: kai kiurių autorių raštuo
se knibždėte knibžda kalbos, gra
matikos ir skyrybos klaidų I tai 
leidėjai ir redaktoriai turėtų at
kreipti rimtą dėmesį, pasitaiki
nant raštų taisymui patikimą li- 
tuamstą.

UBsoflfa Oželienė, DIENŲ
VITRAŽAI. Viršelis dail. Ados vadovę Oną Razutienę, 3767 
•Korsakaitės. Spaudė "Draugo” įAloha St, Los Angeles, Calif. 
spaustuvė 1974m. Leidinys 380 90027.

Chicagos scenoje

•Nekomplikuotai sakytume,

minių, pažįstamų bei artimųjų 
-gyvenimas nepriklausomos Lie
tuvos metais bei karo nelaimių 
sūkuriuos. Pasakojimas daug kur 
atremtas i tikrovinius faktus ir 
tiesioginę autorės patirti. Lengvo 
ir švelniai sentimentalaus pasis
kaitymo mėgėjams knyga patiks.

• Kun. Augustinas Steigvilas, 
NERAMI ŠIRDIS. Trumpi dva
siniai apmąstymai. Atspausdin
ta “Laiko” spaustuvėje, Mendoza 
2280, Avellaneda, Argentina, 
1974 m. Leidinys iliustruotas 
nuotraukomis ir piešiniais. Ap
mąstymai suskirstyti j šiuos sky
rius. Kalėdinis laikotarpis, Gavė- 
niški apmąstymai, Velykinė per
gale, Krikščioniškoji poema' Tė
ve mūsų, Šventieji metai. Leidi
nys 88 psl. i kaina nepažymėta.

• Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles Jaunimo ansamblio 25 
metų JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ 
(1949-1974). Spaudai parengė 
A. Rūta, J. Kojėlis ir B. Brazdžio
nis. Leidinio viršelį piešė M. Bir- 
žiškaitė — Žymantienė. Foto 
nuotraukos daugiausia Leono 
Kanto, keletas L. Briedžio ir ki
tų.

Tai didelio formato, gausiai 
•iliustruotas albuminis leidinys, 
skirtas Los Angeles Jaunimo an
samblio jubiliejinei šventei. Po 
oficialiųjų sveikinimų einančiuos 
leidinio puslapiuos tekstas ir 
nuotraukos mums pasakoja spal
vingą šio ansamblio istoriją.Kaip 
žinome, ansamblio jubilie
jaus proga šį pavasarį Los Ange
les buvo surengta gana plati 
lietuvių tautinių šokių šven
tė, kurioje pasirodė ne tik jubi
liejinis Los Angeles ansamblis, 
bet ir Chicagos, Detroito ir San 
Francisco lietuvių tautinių šokių 
vienetai/ Leidinyje matome ir 
jų veidus. Šio gražaus leidinio 
kaina 2 dol. Galima gauti ir 
paštu užsisakyti pas ansamblio

X
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Laidotuvių . Direktoriai

KVĖPAVIMO TAKŲ SPE
CIALISTŲ PERSPĖJIMAS

MOTERIS — DIECEZIJOS 
LAIKRAŠČIO REDAKTORE

parodoje užsidegė 
skyriaus rūmai.

Vyskupijos laikraščio “Michi
gan Catholic” redaktore paskir
ta Margaret Cronyn. Ji yra mo
tina septynių vaikų, tame laik
rašty bendradarbiavo per 25 m.

fesijų sveikatos klausimus. Ją 
organizuoja National Institute 
for Occupational Safety and 
Health.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO m STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IK TAISYMAS 

8240 SO. HALSTED STREET TEL. — OA 5-7262
DĖDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TEl.WVTZI.TOa APARATAI

Kanados 
tarptautinio 
Sudegė ispanų paroda su gau
siais meno turtais. Nuostolių 
apie 1.5 mil. dolerių.

SUDEGĖ MENO TURTAI

Vilniaus KalvarijosLiudas Vilimas (1912-1966)

Vasario mėn. 8 dieną

Vasario mėn. 15 dieną

Kovo mėn. 10 dieną

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubUc 7-8600 REpublic 7-8601

VYTAUTO MAŽELIO 
NUOTRAUKŲ PARODA

Žinomo mūsų fotografo Vytau
to Maželio, kurio nuotraukomis 
dažnai puošiasi ir Draugo kul
tūrinis priedas, meniškųjų nuo
traukų paroda vyks Kultūros 
židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y., rugsėjo 7 - 8 
dienomis. Oficialus parodos ati
darymas rugsėjo 7 d. 7 vai. 
vak. Parodą rugsėjo 7 ir 8 d. 
galima lankyti šiomis valando
mis : šeštadieni nuo 12 iki 9 vai. 
vak., sekmadienį nuo 12 iki 8 
vai. vak. Parodą rengia New 
Yorko Skautams remti komite
tas.

MIRĖ IŠRADĖJAS 
SEVERSKY

Aleksandras de Severaky, žy
mus išradėjas aviacijos srity, 
mirė New Yorke, sulaukęs 
m. amžiaus.

UNIVERSITETE 
KETURIOLIKMETĖ

Plaučių ligų specialistai, dir
bantieji Chicagos draugijoje 
kovai su plaučių ligom s, pri
mena, kad mūsų organizmas 
turi geras priemones sulaikyti 
įkvėpiamame ore esančias dul
kes, nešvarumus, net užkrėtas. 
Tačiau rūkymas paralyžuoja 
kvėpavimo takų jautrios plėvės 
veikimą ir sumažina galimybę 
plaučius apsaugoti nuo kenks
mingų medžiagų.

PROFESINĖ SVEIKATA
Chicagoje rūgs. 9-10 d. į- 

vyks sveikatingumo konferen
cija, kuri svarstys įvairių pro-

KOMPOZITORIUS COHAN OPERETEJE
Filmų pasaulis nusigyveno. 

Užtvino ne tik šlykštūs X fil
mai, bet ir daugelis kitų, gau
dydami publiką, pataikauja mi
nios menkystei, besitaikstą žmo
gų užimti ir projuokinti, bet ne
kultūrinti, ne atskleisti psicho- 
gines gelmes, ne praturtinti me
niškumu, istorine tiesa ar nors 
geografiniu grožiu.

Užtat galima pasidžiaugti, 
kad pasitaiko visai gerų scenos 
veikalų. Vienas iš tokių yra da
bar Chicagos pietvakarių In 
The Round Dinner Playhouse 
teatre statomas “George M." 
Pavadinimas sutrumpintas. Pil
nas turėtų būti “George Michael 
Cohan”, tai pavaizdavimas gy
venimo ir kelio į kūrybnį pasise
kimą to didžio amerikiečių kom
pozitoriaus, gyvenusio 1878- 
1942 m- šimtmečio sąvartoje iš
ėjusio scenon su savo drami
niais, populiariosios muzikos kū
riniais ir su aktoriaus sugebėji
mais. Jau pirmojo pasaulinio 
karo metu jis pagarsėjo savo 
plačiai paplitusia daina Over 
There, už kurią gavo JAV kon
greso medalį. Ir dabar dažnai 
kartojama jo I’m a Yankee 
Doodle Dandy; Give My Re- 
gards. Mary; It’s Grand Old 
Flag, taip pat Broadway’aus 
dainos.

Bia vaidinimas ir atėjo iš

Broadway’aus į Chlcagą. Jame 
daug patriotinio jausmo, gal to
dėl ir imtas vaidinti liepos mė
nesį. Operetei muzikinį apipavi
dalinimą paruošusi Mary Cohan. 
Vaidinimas labai gyvas, suside
dąs iš tokių gausybės mozaiki
nių dalykėlių, dainų, baleto, vai
dybinių įtarpų. Veikalas praėjęs 
per gabaus, Chicagoje Forum, 
Candle Light ir šiame teatre be
sireiškiančio režisoriaus W. Pul- 
linsi rankas. Ir aktorių kolekty
vas stiprus. Pirmauja Dietrich 
Shelling, ypač gerai pasireiškęs 
tame pat teatre ilgai ėjusiame 
vokiško atspalvio “musical” — 
Cabaret. Yra ir kitų scenos 
stipruolių, pvz. daug kartų tele
vizijoje rodęsis Mike Nussbaum, 
Northwestem universiteto prof. 
Frank Galati (dėstąs dramą 
ir Goodmano teatre, Roosevelto 
ir South Floridos universitete); 
tarp šio pastatymo aktorių ran
dame ir Roger Mueller — stu
dijas išėjusį Northwestem uni
versitete ir ten režisavusį porą 
veikalų; čia yra ir filmų akto
rius Ed Kreiger, taip pat J. Mar- 
tinez — baigęs Londono katali
kų karališką dramos akademi
ją, ir eilė kitų talentų.

Veikalas nėra taip jau labai 
komiškas, bet labai turtingas 
melodijomis, baletu, vaidyba ir 
kitais įvairumais.

Juodos PrunsMs

i

PAGERBĖ DAKTARĄ

Dr.Jose N. Rodriguez darbuo
jasi su Philipinų raupsuotaisiais 
nuo pat 1922 metų. Už nuopel
nus jis neseniai apdovanotas Da- 
mien-Dutton žymeniu.

NEĮVERTINTI KULTŪROS
DARBUOTOJAI

San Francisco mieste išsimoks
linęs bibliotekininikas gauna 
12,500 dol. metams, o gatvių 
valytojas 17,059 dol. metams-

Kultūrinė 
kronika

DANGUOLĖS STONČIŪTĖS 
GRAFIKA ČIURLIONIO 

GALERIJOJE
Jaunos mūsų dailininkės 

Danguolės Stončiūtės grafikos 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje, Chicagoje, įvyks rugsėjo 
20-29 dienomis. Kaip grafikė, 
Danguolė Stončiūtė yra viena 
ryškiausių jaunųjų lietuvių dai
lininkų būryje, Praėjusį pava
sarį tiek amerikiečių, tiek lie
tuvių meno bičiulių dėmesį pa
traukė jos darbų paroda Mun- 
delein kolegijos galerijoje, Chi
cagoje. Šią vasary jos darbų 
paroda buvo atidaryta ir Dai
navos stovyklavietėje ateitinin
kų sendraugių stovyklos dieno
mis.
JAV-SE 1,4 MIL. ANALFABE

TŲ
Gyventojų surašinėjimo duo

menimis (1969 m.) tarp 14 ir 
daugiau metų turinčių JAV 143 
mil. gyventojų net 1.4 mil. yra 
neraštingi. Tuo susirūpinęs JAV 
kongresas ateinantiems ket- 
veriems iždo metams pasky
rė 413.5 mil. dolerių finansuoti 
skaitymo mokymo sustiprinimą 
ir teikti beraščiams specialų mo- 
mokymą.

Tik 14 m. turinti Cheryl 
Roe, iš Wood River, UI., įstojo 
j Illinois universitetą Cham- 
pain. Ji keturių metų matema
tikos kursą East Alton-Wood 
River aukšt. mokykloj išėjo 
per kelis mėnesius. Studijuos 
atominę fiziką.

8846 SOUTH WE8TERN AVENUE

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F OAIMID 

L a I d o t u v i ū Direktoriai 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Callfornnla Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3 9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonai TArds 7-1741

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS RUDENINEI 
EKSKURSIJAI 1 LIETUVA

SPALIO MĖN. 2 DIENĄ — 15 dienų kelionę — Grupė Nr. 10 
Registracija priimama iki rugsėjo mėnesio 1 dienos

(Maskva, Vilnius, Kaunas, Ryga, Leningradas, Helsinkis)
Iš NEW YORKO — $832.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)
Iš CHICAGOS — $944.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS:
KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJA:

— EKSKURSIJA J HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų 
kelionė $750.00 asmeniui (dvigubam kambary)

— EKSKURSIJA I MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė
— 385.00 asmeniui (3 naktys Mexico City, 4 nak

tys Acapulco)

— EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ
— 10 dienų kelionė $93940 asmeniui (dvigubam 

kambary)
Balandžio mėn. 19 dieną — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA Į ROMĄ — 11 

dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary)

KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRĘS KELIONIŲ VADOVAS.
Pricei & Air fares subject to change. Rata ųuoted based on Tariffs and 
Exchanges in effect August 1, 1974.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 tel. (312) 288-9787
Norintiems atsikviesti gimines il Lietuvos sudarome reikalingus iš

kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po 
visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, pa
rūpiname reikalingas vizas.

| I LAIDOTUVIŲ
E IJetuvių Laidotuvių Dii

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS —

TRYS MODEBNUKO0 KOPLYČIOS

2533 Wttt 71 st St. _Telef. GRovehlll 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-

AIK6TB AUTOMOBILIAMS STATYTIPRANEŠIMAS

ANTANAS M. PRILUPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

JURGIS F. RUDMIH
8310 8. LITUANICA AVĖ. Tai: YArtta 7-1188-30

VASAITIS — BUTKUS
1440 8 tott AVĖ. CICERO ILL» OLympir 2 1003

PETRAS BIELIŪNAS
4848 & OALIFORNIA AVĖ. Tel. LAJfayette 841572

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrgnh 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel RĖpubUc 7-1218
11023 8outhweet fflghway, Palo* HIlls, Ui. Tel 974-4410

POVILAS L RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArda 7-191.

Už certifikatus mokame:
7'^% 4-riems metams už $10,000.00 ar daugiau 
6%% 30-čiai mėnesių už $1,000.00 ar daugiau 
6!4% 1-riems metams už $1,000.00 ar daugiau

Pagal susitarimą, dividendus galime prisiųsti kas mėnesį arba kas ket
virtis metų.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI padėjus $50.00 ar daugiau tau
pymo sąskaiton. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą lietuvišką, vokišką, ispanišką, itališką, čekišką, 
lenkišką, airišką, konfederate arba ekologišką su stovu.

I DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Ullllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll>lllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUIIIUIIIIIII1lllllllilllllll|||||||||lllll|||||||*a

1447 SOUTH 49th COURT 
CICERO, ILLINOIS 60650 

PHONE 650-0330

Jos® p h F. Gribauskas, Vedėjas
OFFICE HOUR8

Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 9:00 
Saturday 9:00 to 1:00; Wed. * Sunday Closed

.uiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiuuiiuh.

PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI VRA LIETUVIAI, BET KIEKVIENAME 
SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI UETUVTŠKAL
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Didieji protai ir nuomonės
PENKIASDEŠIMT METŲ NUO 
KLAIPĖDOS KONSERVATORIJOS 
KAPELOS ĮSTEIGIMO

DR. CR. VALANČIUS

Jeigu bandytume scholastiką 
apibūdinti, remiantis keliais bū
dingais jos bruožais, tai ji at
rodytų daugmaž Šitaip: 1) scho
lastika nesiekia atidengti naujų 
pažinimo šaltinių bei horizontų, 
ji nėra originali bet eklektinė;
2) moksle - filosofijoj ji bazuo
jasi beveik išimtinai Aristote
liu, ir tik dalinai bei netiesio
giai Platonu, taipgi Plotinu;
3) teologijoj ji atsiremia į Baž
nyčios Tėvus, ypač Augustiną;
4) ji siekia harmonijos tarp sie
los ir kūno, tikėjimo ir žinoji
mo, mokslo ir Apreiškimo; 5) ji 
siekia ginti ir teologiškai - filo
sofiškai pagrįsti Apreiškimo 
tiesas, atsišliejus į aristotelinę 
logiką ir metafiziką, taipgi fi
ziką - biologiją; 6) scholastika 
naudojo šias priemones: fcomen- 
tavimą, vidus disputus ir ar- 
gumentinį - loginį metodą (pro- 
contra - conclusio); 7) scholas
tikos “Main Btream” yra tomiz
mas, jos šalutiniai atsišakoji
mai yra išreikšti raštuose pran
ciškono Jono Duns Scotus ir jė
zuito Pranciškaus Suarez (1548- 
1617); 8) filosofiškai scholasti
ka - tomizmas yra realistinė ir 
metodologiškai dialektinė, jos 
pobūdis — intelektualizmas.

Nors jau minėjome Tomą ir 
Bonaventūrą buvus dideliais 
varžovais, teologiškai - filoso
fiškai jiedu tačiau mažai teisi- 
skyrė. Pirmąjį galėtume apibū
dinti neoplatoniškai augustini- 
nio tipo idealistu, o antrąjį aris- 
toteliniu intelektuallstu, logiš
kai realistiniu sintetikų. Laik
raštinio rašinio ribos neleidžia 
mums sustoti prie Duns Scotus 
ir Suarezo gan esmingų nesuta
rimų su Akviniečiu, kurie ta
čiau nepajėgė scholastikos nu
kreipti iš jos tomistinės vagos. 
Tomo genijus ir jo oficialus iš
aukštinimas Bažnyčioje šešėlin 
nustūmė ir žymiuosius (šv. An
zelmas, Abelardas, Roscellinus 
ir Ockham su jų nominalizmu, 
Roger Bacon, vėlesnius ispanų 
scholastikus Vitoria ir Suarezo 
amžininką bei anzelminių idėjų 
puoselėtoją Velasąuez) scholas
tikus prieš jį ir po jo. Negalima 
praeiti pro šalį ir pro labai žy
mų anų laikų žydų filosofą - 
teologą Mose Maimonides (1135 
-1204), bandžiusį suvesti aris
totelizmą ir visas tris (krikščio
nybę, judaizmą ir mohamediz- 
mą) religijas į vieną filosofinę 
sintezę. Be jau minėtojo arabo 
filosofo Averroes, didelį pėdsa
ką paliko ir kitas žymus arabas 
Avicenna (980-1037), gyvenęs 
ir veikęs Bucharoje, anuomet 
islamiškoje karalystėje ir da
bartinėje, rusų užgrobtoje, uz
bekų srityje. Paskutinis, bet to
li gražu nemažiausias, yra ai
rių vienuolis Jonas Erigena 
(815 - 877), kaip šviesi žvaigž
dė, šviečianti tamsiame krikš
čionybės danguje, lygiai chro
nologiniame viduryje tarp Au
gustino ir Tomo Akviniečio. 
Kodėlgi turėčiau delsti prisipa
žinti turįs išimtinį palankumą 
šio pastarojo krikščioniškojo 
panteizmo - panchristizmo idė
joms, kuriomis žavėjosi ir didy
sis Bonaventūra ir tokie dideli 
protai kaip žymusis portugal - 
žydiškas olandų filosofas Ba- 
ruch Spinoza (1632 -1677) ir 
vokiečių matematikas - filoso
fas Baron von Leibniz (1646- 
1716), Vladimiras Solovjovas 
(1853-1900), Othmar Spann 
(1878-1950) ir Teilhard de 
Chardin (1881-1955). Erigena 
neišsigalvojo nieko naujo, o tik 
atgaivino kai kurių Bažnyčios 
Tėvų sena panteistinę krikščio

nybės interpretaciją, pabrėžda
mas Šv. Trejybės - Dievo - Lo
gos vienumą bei iškeldamas 
neoplatonišką pasaulio sielą, į 
kurią krypsta žmogus, siekiąs 
pagal Augustiną, “atsikvėpti 
Dievuje”, atseit su juo susijung
ti. Tokiu panteistiniu misticiz
mu alsuoja ir Bonaventūro raš
tai

Beje, anuokart perspėjau ne
sumaišyti dviejų daug kuo pa
našių (abu kardinolai - genero
lai - teologai) viduramžio Bo
naventūrų. Tokį susipainiojimo 
priekaištą galima padaryti net 
pačiam Dostojevskiui (plg. Ma
ceinos “Didysis Inkvizitorius”, 
1974 m.). Jis antai aiškiai ne
skiria dviejų 15-jo šimtmečio 
Torųuemadų, Jono ir Tomo, dė
dės ir brolvaikio. Kardinolo ir 
žymaus teologo neskiria nuo do
mininkonų prioro ir karališko 
(Izabelės ir Ferdinando) nuo
dėmklausio bei tariamojo “di
džiojo inkvizitoriaus”. Iš abiejų 
jis padaro vieną, bet istoriškai 
netikrą, neigiamą asmenybę ir 
net nekenčiamą baubą. Atleiski
te dėl šios mažos digresijos į 
šalį.

Grįžtant prie scholastinės - 
tomistinės įtakos vėlesnei filo
sofijai 16 -18 šimtmečiais, nors 
pats tomizmas tada ir merdėjo, 
reikia pripažinti ją buvus gan 
stiprią. Skirtumas tik toks, kad 
nesitenkinta antikiniai aristoae- 
liniu mokslu ir ieškota naujų 
pažinimo šaltinių, ypač gamtos- 
matematiko3 moksluose, ir nau
jų filosofinių įžvalgų. Jau Nico- 
lus de Cusa (1401-1464), be
veik šimtmečiu anksčiau ir 
prieš pasirodant epochiniam Ni- 
colus Copemicus (1473-1543) 
veikalui “De Revolutionibus Or- 
bium Coelestium”, ieškojo cent
ro saulėje, o ne žemėje. Jis 
identifikavo beribę ir begalinę 
visatą su pačiu Dievu, ir tar
tum paskandino žmogų tame

Scholastiškai ar egzistencialistiškai?

panteistiniame misticizme. Nors 
ir sukūrė naują pasaulėvaizdį, 
aiškiai priešingą aristoteliniam- 
ptolomėjiniam pasaulėvaizdžiui, 
kuriuo klaidingai bazavosi 
scholastika ir tomizmas, Coper- 
nicus ir po jo Galileo Galilei 
(1564 -1642) nenuėjo garbinti 
mechanistinių ir bedvasių gam
tos įstatymų, o garbino kaip ir 
garbinę krikščioniškąjį Dievą. 
Viena iš tomizmo bei scholasti
kos sunykimo priežasčių anuo
met ir buvo tai, kad jos atsuko 
nugarą Kopernikui ir Galilei, 
atseit, kad delsta atsisakyti se
nojo ir atgyvento gamtos moks
lų pasaulėvaizdžio. Dar blogiau, 
Varmijos vyskupo autoritetu 
dengiamą Koperniką jie paliko 
ramybėje, o tą vargšą garsų 
profesorių garsaus Paduvos 
universiteto Galilei andai net 
nuteisė bažnytiniame teisme už 
tai, kad šis “liepė” žemei suktis 
aplink saulę, o ne atvirkščiai. 
Galilei liūdnas epizodas daro ne 
tik negarbę, o ir gėdą, anuome
tiniams scholastikams, kurie 
veržėsi į oficialius Bažnyčios 
patarėjus. Deja, tai nebuvo nei 
pirma, nei paskutinė jų trumpa
regystė. Andai, ar gražiai pasi
elgta su Origenu, pačiu didžiuo
ju 3-jo šimtmečio protu? Kodėl 
delsiama au jo reabilitacija?

Aktorius Jonas Kelečius karaliaus Mindaugo vaidneny Justino Marcinkevi
čiaus dramoje “Mindaugas”. Aktorius šiandien dalyvauja buvusios Manau 
stovyklos lietuvių vakaro-koncsrto programoje Jaunimo centre, Chicagoj.

NuoU. V. Maželio

Nepakankamai įvertintas ir 
prieštomistinis krikšč. filosofas, 
žymusis Paryžiaus un-to logi
kos profesorius Petras Abelar
das (1079-1142) Čia, mat, labai 
panašūs motyvai kaip ir Orige- 
no reikale. Kuo kaltas jisai, 
kad jo meilė Eloizei pasibaigė 
taip tragiškai ir sujaudino visą 
12-jį šimtmetį, patį Abelardą 
prieš jo valią nublokšdama į 
kraštutinumą. Ar moteris iš 
tikrųjų yra vampyras, atseit 
ėjusi ir nepriėjusi iki velnio? 
Tomas Akvinietis ją ypač nepa
lankiai vertina, kai tuo tarpu 
gausus skaičius filosofų ir poe
tų - rašytojų iškelia moterį į 
angelus, atseit į didesnes aukš
tumas, negn vyrus. Pastarieji, 
teigiama, daug menkiau sugeba 
būti angelais kaip moterys. Ak
vinietis moterų atžvilgiu turė
jo aiškią prejūdiciją, kuri nelei
do jam būti objektyviu. Triden- 
to susirinkime (1545 -1563) ša
lia šventraščio ant altoriaus bu
vo padėta ir Tomo “Sumina 
Theologiae”, tačiau taip jau ne
buvo padaryta Vatikano (I ir

Pagrėbstai
LAIKRAŠTIS KALINIAMS

Lietuvos spauda protarpiais, 
kai iškyla šiokia tokia proga, su 
pasigardžiavimu prisimena tuos 
laikus, kai nuteistieji komunis
tai leisdavo kalėjimuose laikraš
tėlius. Pro tuos kalėjiminius laik
raštėlius tylomis nepraeina savo 
atsiminimų knygose nė vienas 

buvęs pogrindininkas, kuriam tik 
yra tekę pasėdėti.

Britanijoje einama kita tvar
ka (žinoma, Britanija neturi po
litinių kalinių, nei komunistų, 
nei kokių nors kitokių): nuo rug
sėjo 1 d. bus už kalėjimo sienų, 
laisvėje, pradėtas leisti kaliniams 
skirtas dvimėnesinis laikraštis, pa
vadintas “Frontsheet”. Juo bus 
nemokamai apdalijami 36.000 
kalinių.

Išskyrus retus atsitikimus, ' į 
kalėjimus įleidžiami visi laisvėje 
einantieji laikraščiai. Bet juose 
retai tepaliečiamos kalėjiminės 
problemos. Kalinių reikalais be
sirūpinanti organizacija įtikino 
vidaus reikalų ministeriją, kad 
toks kalėjirhiškas laikraštis tikrai 
reikalingas, ir pradžiai išprašė 
10.000 svarų jam leisti.

To busimojo laikraščio redak
toriai žino, kad kalėjimas nėra 
vien tik kaliniai. Kadangi laik
raštyje bus ir visokios lengvos 
medžiagos iš kalėjimo gyvenimo, 
tai turės būti žiūrima, kad itin 
blogu žodžiu nebūtų paliesta ad
ministracija, be kurios leidimo 
tas leidinys nepasiektų skaityto- 
Ūfc -

Nuotrauka Jono Bogutos

II) susirinkimuos, neg jau 1854 
metais paskelbta Marijos Ne
kalto Prasidėjimo dogma; ku
riai Tomas prieštaravo. Jei ne
klystu, o gal ir klystu (nes ne
žinau tikrai), jis nepritarė po
piežiaus neklaidingumo dogmai, 
teisingiau principui, kuris jo 
laikmety dar toli nebuvo dog
ma. Gaunasi kuriozas, galintis 
ne vieną suklaidinti, kad ir pats 
teologų teologas kai kuriais po
žiūriais sueina į konfliktą su 
Bažnyčios mokomuoju autori
tetu.

Leiskite iškelti dar vieną 
klausimą: ar šv. Tomo Akvi
niečio “Doctrina Sancta” yra 
neklaidinga? Iš svarstomų da
lykų darant paviršutiniškas iš
vadas, turėtume atsakyti nei
giamai, atseit, kad jis nėra ne
klaidingas. Tačiau iš kitos pu
sės, kun. dr. Rimšelis savo labai 
vertingame straipsny apie Ak
viniečio 700 metų mirties su
kaktį (Aidai, nr. 5, 1974 m. 
185-192 pp.) sumini labai įdo
mius — reikšmingus faktus, 
kurie kalba priešingai.

KĄ PASIĖMĖ KELIONĖN 
PANOVAI?

Buvusiems Leningrado Kirovo 
vardo baleto šokėjams Panovams 
trejetą metų teko kęsti sovietinės 
policijos ir kitų įstaigų persekio
jimus, kol pagaliau jiems buvo 
leista išvažiuoti į Izraelį.

Dabar rašoma, kad jie gyvena 
kanadiečio biznieriaus metams 
nemokamai jiems atiduotame bu
te ir dėvi geradarių parūpintais 
drabužiais, nes jie nieko neišsi- 
vežė.

Pasirodo, neteisybė, šį tą išsi
vežė, būtent, pilną komplektą 
Balzako ir Galsvorčio raštų rusų 
kalba. B. Kaz.

Simfoninis orkestras, suruošus pirmuosius koncertus Lietuvoje. Dešinėje stovi kompozitorius Stasys Šimkus

(Atkelta iš 3 pusi.)

rė. Keliasdešimt jaunuolių būrys 
įsijungė j operos ir filharmonijos or
kestrus. Šie orkestrai iš karto atjau
nėjo. Nepatekę j orkestrus, vieni iš
ėjo j kariuomenės pulkų kapel
meisterius, kiti Į vidurinės mokyk
los muzikos mokytojus ir choro ve
dėjus. Lietuvos muzikinis gyveni
mas pajuto naują kraują. Jie buvo 
nepaprastai veiklūs, energingi, visur 
reiškėsi gyvai. Užėjus okupantui, 
nemažai jų pasitraukė j Vakarų 
Pasaulį. Celistas Alfonsas Mikulskis 
su savo vadovaujamu ČIURLIO
NIO ansambliu, skersai ir išilgai 
išvažinėjęs Vokietiją, tą patį daro 
ir šiame krašte. Celistas Petras Ar- 
monas plačiai koncertavo Vokieti
joje su prof. Lautenbeckerio vado
vaujamu kvartetu, taip pat su lie
tuvių choru. Atvykęs į JAV vado
vavo “DAINAVOS” ansambliui ir 
instrumentalistų trio. Celistas Vik
toras Dapšys, apsigyvenęs Los An
geles, kažkodėl savo veiklos neišvys- 
tė. Celistas Vytautas Marijošius pro
fesoriauja Hartt College of Music 
Harvard Universiteto konservatori
joje, instrumentalinės muzikos fa
kulteto dekanas ir orkestro dirigen
tas. Smuikininkas Stasys Užpalevi- 
čius dabar dalyvauja Paryžiaus lie
tuvių visuomeninėj veikloj. Smuiki
ninkas J. Strolia Vokietijoje, Brazi
lijoje ir Amerikoje vadovavo cho
rams, davė muzikos pamokas, reiš
kėsi savo kūriniais. Smuikininkas 
P. Vacbergas eilę metų buvo DAI
NAVOS ansamblio chormeisteris. 
Smuikininkas A. Jaras, grodamas 
Valst. operoje, baigė Vytauto Di
džiojo un-tete teisę. Atvykęs į šį 
kraštą, padažė naujų išradimų for
tepijono derinimo srityje. Kai kurie 
jo patentuoti išradimai plačiai par
duodami fortepijonų krautuvėse 
JAV. Violinistas J. Kačinskas Bos
tone vadovauja chorams, Melrose 
simfoniniam orkestrui, profesoriau
ja Berkley College of Music kon
servatorijoje ir vadovauja orkestrui. 
Kontrabasistas J. Bertulis reiškėsi, 
vadovaudamas chorams, UNRROS 
universitete organizavo muzikos fa
kultetą ir, atvykęs j JAV, tęsė pe
dagoginį darbą, muzikos mokslus, 
vargonininkavo ir vedė chorus. 
Kontrafagotistas Kazys Baltramiejū- 
nas, gyvenęs Putname, Conn., netu
rėjo progos veiklą išvystyti. Klar
netistas Valius, apsigyvenęs Austra
lijoje, įsijungė j visuomeninę veiklą 
ir simfoninį orkestrą. Klarnetistas J. 
Antanaitis, trumpai vadovavęs cho
rams, pasišventė tekstilės pramonei.

Apskritai imant, Kapela savo bu
vimu 100 procentų save pateisino, 
duodama Lietuvai stambių muziki
nių pajėgų; pvz. Jonas Švedas, dės
tęs tromboną Kauno valst. konser
vatorijoje, Vilniaus valst. konserva
torijoje buvo liaudies instrumentų 
skyriaus dekanas, plačiai ištobulino 
valstybinį chorą LIETUVA, parašė 
apie pora šimtų liaudies kūrinių 
chorams ir liaudies muzikos instru
mentams, imdamas pagrindan liau
dies motyvų muzikos intonacijas.

Jam suteiktas profesoriaus laipsnis.
Deja, Chicagoje mirė J. Bertulis, 

J. Strolia ir Stepas Sodeika, buvęs 
DAINAVOS ansamblio Vokietijoje 
ir Amerikoje vedėjas, konservatori
joje buvo dainininkų grupėje sti
pendininkas. Kaip ir Mikulskis su 
ČIURLIONIU ansambliu, taip jis 
su DAINAVA plačiai koncertavo 
Vokietijoj ir JAV.

Man yra didelis džiaugsmas, kad 
mano dėstytos muzikos disciplinos 
Klaipėdos konservatorijoje (muzi
kos teorija, solfedžijo, harmonija, 
kontrapunktas, muzikinės formos, 
muzikos istorija, chorvedyba, peda
gogika ir kt.) giliai įsmigo į studen
tų širdis ir kad jie sugebėjo pa
naudoti gautas žinias savo kasdie
nybėje. Gaila, kad lasvame pasau
lyje iš Kapelos pedagogų likau tik 
aš vienas iš Lietuvos pedagogų (ir 
smuiko mokytojas vengras Hajosz, 
kuris yra Buffallo simf. orkestre).

Nebūtų pilnas vaizdas Klaipėdos 
konservatorijos veiklos, jeigu nepa
žymėtume dainininkų stipendinin
kų. Kai Kapela pradėjo viešai reikš
tis, Stasiui Šimkui pasisekė išgauti 
stipendijų irgi dainininkų lavini
mui. 1925 m. vasarą buvo paskelb
tos varžybos besimokantiems dai
navimo. Iš didelio būrio buvo pri
imti 39 asmenys, vyrų ir moterų. 
Prasidėjus niokslo metams, atvyko 
mažesnis skaičius. Dainavimo mo
kytoja buvo pakviesta buv. Marins- 
kos operos Petrapilyje primadona 
Marija Čerkaskaja. Porai metų pra
ėjus, jos vietą perėmė buv. La Scala 
operos dramatinis tenoras Ivan Vol- 
kov. Operinė klasė su simf. orkestru 
statė pavienius aktus iš operų, re
žisuojant karininkui Možuhinui. 
Iš dainavimo klasės Valst. operoje 
dalyvavo A. Dambrauskaitė, J. Au- 
gaitytė ir St. Santvaras. Taip pat 
vietinio pulko karininkai, nestipen- 
dininkai V. Ivanauskas ir A. Bura- 
gas. Bosas A. Grišonas išvyko į Pie
tų Ameriką, įstojo į Užsienio rei
kalų ministerijos tarnybą ir da
bar yra Nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinys Montevideo, Urugva- < 
juje. Dėl dažno pasirodymo diplo
matinių korpusų parengimuose, 
kur sodriu bosu profesionališkai at
likdavo liet, liaudies dainas ir ope
rines arijas ir užtat jis yra labai 
mėgiamas diplomatinių korpusų 
narių, dažnai net vadinamas “Dai
nuojančiu diplomatu”. Klaipėdoje, # 
susidūrę su operos pastatymais, iš
augo du šaunūs operos dirigentai: 
Vytautas Marijošius ir J. Kačinskas. 
Iš instrumentalistų išaugo puikūs 
kompozitoriai: Jonas Švedas ir J. Pa
kalnis Lietuvoje, Alf. Mikulskis Cle
velande, Chicagoje J. Bertulis ir J. 
Strolia, Bostone J. Kačinskas. Jų 
darbai žinomi visame lietuviškame 
muzikos pasauly.

PAGERBĖ PROFESORIŲ

Lojolos universiteto Chicago
je profesorius John Eddy ap
dovanotas specialiu žymeniu 
Tarptautiniame taikos ugdyto
jų kongrese Bukarešte. '
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