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Kertine parašte 
Medaliai, garbes lakstai, pagyrimai 

NERAŠYSIU iŠ N SAKYSIU TO, KUO NETIKIU 
Pokalbis su poetu Tomu Venclova apie disidentus, išeivijos literatūrą, 

jo paties situaciją ir kultūrinį gy> cnima okupuotoje Lietuvoje 

Kaip žinome, vienas ryškiųjų — Kas labiaus: • e. >cg ra- kių, priesaikų, nėra net staigių 
jaunesniosios kartos Lietuvos po- pote disidentiniu • \ju? sprendimų ar pasirinkimų. 2mo-
etų Tomas Venclova (g. 1937 i j gus mato gyvenimą ir jo blogy-
m.) šiomis dienomis atvyko į i ~ Atsakymas : š| k l a u s i ą į ̂  i m a p i į t i m i s , r a n d a fonam-
Jungtines Amerikos Valstybes ne j b u s u S o k a s - j minčių, pasiskaito neoficialios li-
vien tik trumpai turistinei kelio-į Pirmiausia dėl sties termino į teratūros, padaro porą sponta-
nei. Kaip disidentinio galvojimo I "disidentas", "di- rus rašy-ĮRiškų gestų — ir vieną gražų ry-
rašytojui pastaruoju metu saly-! tojas". Terminas aėjo iš Vakarų.; tą jam toptelėja į galvą: broly-
gos jam reikštis Lietuvoje buvo' Mes ir patys jau -ame pratę jį ti, nagi aš jau seniai disidentas! 
nepavydinėtincs. Jo atvykimas vartoti; tačiau, Br.oma, jis nėra 
Amerikon daugeliu atžvilgių yra vi$ai tikslus. "D; as" reikš-
Iabai įdomus reiškinys, provo- *>I maždaug kitai.kį ar atskalū-
kuojantis kiekvieno kultūrininko' n 3 - Tuo t a r p u , - r ' s nelaikome 'paisant visų išorinių suvaržymų, 
geros valios smalsumą. Tokiam sa^s kokiais atskalūnais; mes tik}Tokį kelią nuėjo daug veikėjų, 
neatsispyrė ir "Draugo" kulturi- ryžtamės a virai sakyti tai, ką:kurie Tarybų Sąjungoje — drįs-
nio priedo redaktorius, dar tik daugelis (kone visi) patylomis1 tu manyti — jau virto pastebi-
nutūpusiam Paryžiuje poetui pa- galvoja ar Jcalba ;tin siauruose m u visuomenės gyvenimo fakto-

Valdžiai tatai dažniausiai topte
lėja į galvą kiek anksčiau. Disi
dentas — tai laisvas žmogus, ne

teikdamas raštu kelis klausimus, rateliuose. Tokiu žmogumi virs-
Poetas Tomas Venclova, atskri-' tama palaipsniui, ratai yra pui-
dęs netrukus Amerikon, tuoj pat kiai aprašęs Solžc ve nas ("Ver-
į klausimus atsakė. Šį mūsų po- šis su ąžuolu badėsi"). Jo min-
kalbį pateikiame čia skaity- tį šitaip išdėstyčiau: čia nėra jo-
tojams. i kių paslaptingų sambūrių, kau-

Jau kelinti metai Lietuvių 
Bendriromenės New York o apy
gardos valdyta Vasario 16 d. 
proga rengia dailės parodas. Aš
tuntoji tokia paroda buvo su
rengta šiemet vasario 3-13 d. 
Kultūros židinio salėse, Brookly-
ne. Parodoje dalyvavo 33 asme
nys, iš kurių keturi buvo daili
ninkai. Kasmet mažėjant daili
ninkų skaičiui, paroda vis dau
giau ir daugiau virsta į vietinio 
mėgėjų talento pasirodymo die
ną. Šių metų menką parodos 

Bendrame Amerikos kultūrinia
me gyvenime laikomi bereikš
miais, jie sudaro savotišką kul
tūrinį podirvį. Iš jų gretų nie
kuomet neišsivysto menininkai, 
nes jie. patys sąmoningai save to
kiais laikydami, lyginasi su pra- j 
eities kartų ir amžių dailininkais, j 
bet visuomet buvo ir yra opozi
cijoje prieš naująsias meno iš
raiškas. Neturėjimas savikritikos 
jiems leidžia nesiskaityti su bet 
kokia atsakomybe kultūrai ir 
auklėjimui. Amerikos dailininkai 

Dailininkas Kazys Varnelis —> Lictifnų fondo 
1977 metu dailės premijos laureatas 

lygį nusako ir tai, kad joje tie- i neturi nieko bendro su mėgėjų 
siog neįmanoma rasti bent kiek j išmonėmis. Deja, mūsų gyveni-
geresnio darbo, verto išdidžiai 
M. K. Čiurlionio vardu pava
dintai 300 dolerių sumos 
aukščiausiai premijai. Šiaip įvai
rių kitų premijų, medalių, gar
bės lakštų ir pagyrimų užteko 
visiems; pradedant 6 metų mer
gaite ir baigiant žilais pensinin
kais. Išskyrus dailininkų ir vai
kų darbus, visi kiti priklausė tai 

me trintis tarp dailininkų ir mė
gėjų labai dažnai interpretuoja
ma kaip '"kontroversija tarp dai
lininkų", kuomet visa tai yra tik 
atsilikėlių ir mėgėjų erzelis, už 
kurio slypi mažais sugebėjimais 
paremtos didelės ambicijos. 

Normaliai dailininkus atrenka 
kritikai. Mūsų -pačių kritika yra 
rašoma draugų ar šiaip mokan-

kategorijai, apie kurią sakant ką čių rašyti. Tokie rašymai daž-
nors teigiamo, būtų apsilenkta su 
menine teisybe. Būtų buvę ge
riau, jeigu premijos būtų duotos 
už nostalgiją ir sentimentus. Vie
na yra aišku, kad mes turime di
delį skaičių tautiečių, kurie atlie
kamu laiku maloniai praleidžia 
laiką dažydami. Visa tai yra 
girtina ir skatintina. Tik nerei
kėtų visų tų užsiėmimų vadinti 
menu ir tuo labiau nedaryti iliu
zijų, rodant ir vertinant jų dar
bus drauge su profesionalais, siū
lant juos publikai kaip meninę 
vertybę. 

Bendruomenės apygardos val
dyba to skirtumo niekuomet ne
darė. Priešingai, ji dėjo visas pa
stangas į parodas įtraukti kiek 
galima didesnį skaičių mėgėjų. 
Šioje parodoje matyti , kad ji tą 
tikslą pasiekė. 

Idėja buvo pasiskolinta iš 
amerikiečių. Amerikoje mėgėjai 
savo skaičiumi ir organizuotumu 
toli aplenkia profesionalus. Be-
viek kiekviename užkampyje vei
kia "meno centrai", "lygos", ir 
panašiai skambančios "meninin
kų" organizacijos. Kartais tose 

niausiai pasižymi literatūra ir 
draugiškais patarnavimais. Netu-
rėdami autoriteto ir gairių me
ninėje nuovokoje, mes ne visuo
met pajėgiame atskirti tikrąsias 
vertybes nuo mėgėjiškos pra
monės. Į pagalbą turėtų ateiti 
patys dailininkai. Amerikos lie
tuvių dailininkų sąrašas, sudary
tas pačių profesionalų dailinin
kų, būtų pirmas žingsnis. Tokia 
aprobacija pagelbėtų ne tik laik
raščiams ir organizacijoms, bet 
ir visiems parodų lankytojams su
sivokti, kuomet dailės paroda, 
yra dailės paroda, o ne mėgėjų 
pasirodymas. 

New Yorko pavyzdys nėra vie
nintelis. Panašios parodos yra 
rengiamos ir kitose lietuvių gy
venvietėse. Jos bus rengiamos ir 
toliau. Jų rėmimas neturėtų įei
ti į sąrašus tų organizacijų ir 
fondų, iš kurių lėšų kultūros var
dan yra skiriamos premijos. Jei
gu šioje parodoje ir buvo kas 
demonstruojama, tai tik ne kul
tūra ir menas — toks apie kurį 
mes kalbame, kuriuo mes giria
mės ir kurį mes norėtume rody-

riumi. Yra jų, kaip žinia, ir Lie
tuvoje Mano kelias gal tik vie
tomis savotiškas. Augau žinomo 
ir įsitikinusio komunisto šeimoje, 
ankstyvoje jaunystėje buvau 
komjaunuolis, domėjausi mark
sizmu. Riba savo gyvenime (gal j 
ir savo kartos gyvenime) laikau 
1956 metų lapkričio mėnesį, ka-
da buvo numalšintas Vengrijos 
sukilimas. Tada susiklostė mano 
pažiūra į komunizmą, išlikusi Ii- \ 
gi šiol (nebent ji pagilėjo, įgi
jus daugiau patyrimo ir infor- į 
macijos). Pradžioje dar pasitai- Į kuojų, bet žinojau ir tai, kad pra-
kydavo svyravimų bei kompromi- j gaištingiausia būtų buvę pasukti 
sų. Sakysime, man buvo padariu- j atgal. Šiuo metu turiu tarybinį 
si įspūdžio TSRS kosminė prog-;pasą penkeriems metams ir ga-
rama — net knygelę apie tai esu j limyb? gyventi Vakaruose. Tai 
parašęs. Ir iš viso Chruščiovo irgi retas atvejis, bet mūsuose 

Poetas Tomas Venclova 

laikais, kaip ir daugelis, dar tikė
jausi kažkokio laipsniško savai
mingo sistemos humanizavimo-

tik laisvėjimo prošvaisčių. Paga
liau tokių prošvaisčių jau ir re
gime. Disidentai padaro tai, kas 
prieš 10-15 metų atrodė absoliu
čiai neįmanoma. Represijos, ži
noma, gali būti (ir y ra ) ; bet 
prievarta labTausiai klesti pasy-cabar pasitaiko įvairių netikėtu

mų: prognozuoti valdžios elgse
ną labai sunku (matyt, ji tuo ir 

si. Laikas parodė, jog tai gana'suinteresuota, kad būtų sunku). 
bergždžios viltys. Maždaug apie; Mano šeima liko Lietuvoje, i r | r a i ) tą prievartą stabdo, po tru-
1962 metus supratau: jiems aš j nesu tikras, ar ją pamatysiu. Jau { pūtį siaurina jos veikimo zoną. 
nerašysiu ir nedirbsiu. Iš viso Į Lietuvoje pastaraisiais metais, 
nerašysiu ir nesakysiu to, kuo1 kaip žino*e, garsiai sakiau visa, 
netikiu. Taip apsisprendus, liko ką galvoju. Pasiekęs šį vidinės 
beveik tik vienas vertėjo darbas, laisvės laipsnį, Vakaruose nuo jo 

nemanau atsisakyti. Bet tai, ką 
kalbu ir kalbėsiu šičia, jau kal
bėjau tėvynėje, ir tuo truputį 
didžiuojuosi. 

Iš principo irgi neverčiau knygų, 
kurios man atrodė melagingos. 
O net ir tai pas mus yra sunku. 
Žinoma, kitam būtų buvę dar 
sunkiau. Mane šiek tiek gelbė
jo tėvo pavardė ir tam tikra — Ko žali tikėtis iš disiden-
(tiesa, gan reliatyvi) m a t e r i a l i n ė j ^ ^ judėjimo visa sovietinė ir 

vumo, atsargumo, nuolankumo 
atmosferoje. O disidentai (ypač 
jei juos deramai palaiko Vaka-

— Ar buvo progų, gyvenant 
Lietuvoje, pasekti išeivijos lietu
vių literatūros raidą ir koks bu
vo įspūdis iš tolo? 

nepriklausomybė; mūsuose ji yra į tenykštė Heiuviii literatūra: dar 
retas daiktas. Manau, ir tėvas* didesnių varžtų ar laisvėjimo 
mane bent iš dalies suprato, nors prošvaisčių? 

organizacijose yra ir mokyklas ti pasauliui kaip veidrodį, atspin-
baigtisių, bet nieko savo profesi- j tin į mūsų meninį ti*Sr*-H 

stengėsi to nerodyti. 
Gyvenimas susidėjo taip, jog 

aštuonerius metus praleidau 
Maskvoje ir Leningrade (daž
nai parvažiuodamas į Vilnių). 
Ten radau bendraminčių rusų 
(ir žydų) inteligentų. Daugelio 
jų vardai šiandien gerai žinomi; 

Dailininkas Ka/ys Varnelis. kuriam paskiria 1377 u Lietuvių fondo t a d a t a i b u V 0 t o k i e P a t i a u n u ° -
daiiės oremiia. liai, kaip ir aš. Anksti pajutau. 

Kaip kasmet skiriama Lietuvių rašytojų draugijos : r!ol. premija rašy- •- Rusij -' ftt OQBeohB s!un<s-
tojui (mecenatas Lietuvių fondas), taipgi jau tradicija virsta ir Lietuvių fon- n j į z m 0 n i ų , kurie supran ta mūsų 
do 1000 dolerių kasmetinė premija dailininkui. Pernai, kain atsimenam ii • 'i n - -

t,-- T/-tt . n *_ -x- i *, . . . . , , I- " l s - n e n a m ' '• tautines ir kultūrines aspiracijas, 
buvo paskirta Viktoru) Petravičiui. Šiemet Lietuvių fondo tūkstantine teko . „ 
Chicagoje gyvenančiam mūsų dailininkui prof. Kazk -neiiui. n e t y r a pasiryžę mus remt i , nors 

Dailininkui premija paskirta (šių metų pradžios narodoss nedalyvau- ir ne ką apie m u s težino. Šis pa-
įant) už visą jo ligšiolinę kūryoą. Premiją paskyrė JAV I.B Kultūros tarybos tyrimas mane kiek skiria nuo ki-
sudaryta komisija: Viktoras Vizgirda (pirm.), Albinas Elskus, Pranas Lapė ir :

 t ų lietuvių inteligentų LietUVO-
Romas Viesulas. Tenka prisiminti, kad dailininkui prof. Kaziui Varneliui S. j • (ir d a b a r tebėra1) eriež-
m. vasario 25 d. (vakar) suėjo 60 metų, o premija P ; - >iama įteikti kovo; Je v > r a \ ° } l T c a n a r terjerą; gnez 
12 d. Hartforde. Conn„ LB inkorporacijos minėjimo š*,c-r.ės bankete. j t a i t a u t l n i s nusi te ikimas, kuri as, 

Labai originalaus ir savito veido Kazio Varnelio r^rbai atkreipė visų žinoma, suprantu ir pateisinu, 
dėmes; ne tik bendrinėse lietuvių dailininkų parodose. h t ir aukšto lygio Būdavau net smerk iamas už " r u -
amerikiecių dailės galerijose. Rinktiniai dailės žurnalu slapiai Amerikoje sofjljją" Šiandien kai rusu disi-
bei apžvalginės moderniojo meno knygos Europoje no *..rtą yra skyrę ryš- , ' . _ . . . » . . T • 
kaus dėmesio Kazio Varnelio kūrybai. aemai garsiai Kama ir apie Lie 

Sia proga prisimintina ir tai, kad Gabrielės ir Kazio VimeTų namai Chi- rU\os laisvę, n e t jai aukojasi, O 
cagos miesto sentro šiaurinėje dalyje yra tapę tikra jo tn-wbos *r skulptūros jų balsas pasiekia Vakarus , m a -
darbų galerija. Dailininkas laureatas yra taipgi labai u s visokeriopos Ii- nau , tuometiniai m a n o Oponen-
tuanistikos rinkėjas. Jo bibliotekoje sukaupta bene pa.i didžiausia čiurlio- tai sutiks iog nelabai k lvdau 
niana {vairiausiomis kalbomis, be galo turtinga senosios L etuvos kartografi 

— Esti nuomonė, jog disiden
tų są'ūdis gali tik išprovokuoti 
represijas. Girdi, kakta sienos ne-
prainuši, todėl geriau (ir Lietu
vai naudingiau) tupėti ramiai 
Ne vienas lietuvis yra linkęs 
"dirbti tautos labui", darydamas 
galybę kompromisų, net stoda
mas į partiją, o neviešai padejuo
damas dėl rusifikacijos, pasvajo
damas apie demokratiją, nepri
klausomybę ir t.t. Net negaliu 
tokių žmonių smerkti — čia jų 

— Daugėlro išeivių knygos 
mus vienais ar kitais keliais pa
siekdavo. Skaitėme ir Radauską, 
ir Nagi, ir Nvką-Niliūną, ir 
Škėmą. Jau apJe 1P/5S metus kur-

i jų nuorašai. Atsimena, 1961 
metais, apsigyvenęs Maskvoje, iš 
p-a'Jy.lų turėjau vos kelias kny
gas; tarp jų buvo ir Bradūno 
'Morenų ugnys", kurios man la

bai patiko. Vienas kitas veika-
'as vėliau buvo išleistas Lietu
voje (tatai laikau lab^i pozityviu 
faktu). Mūsų inteligentas, apla
mai paėmus, yra skaitęs ir "Lie
tuvių poez'jos" LTI tomą. ir at-
sdrfros "Metmenų" numerius. Žy
miai sunkiau prieinami laikraš
čiai, enciklopedija, tokie rašyto-
'ai, kaip Braziž-onis, Aistis, 
Gliaudą, Raila, tokie filosofai, 
kaip Macc'na ar Girnius. Bet jei 

asmeninio pasirinkimo, pagaliau. :<as g e r a į i0^-n, susiranda ir juos 
ir charakterio reikalas. Dafegehs (žinoma, rizikuodamas kratomis 
jų tikrai atlieka pozityvų darbq. Į ; r nemalonumai) . Savo požiūrį į 
Bet daugelis (daugiau, negu pa
prastai manoma) greitai smun
ka, visiškai sutampa su sistema, 
ima rūpintis tik savo gerove, ir 

Į jų nevieši padejavimai darosi 
koktūs ir veidmamingi. Ant jų 
sistema ir laikosi. Pozicija "kak
ta s:enos nnn'amuši" pirmiausia 
naudinga valdžiai, kuri ją paty-
'omis propaguoja. La;svė, demo- ; 

joje nepasiekusiu aauinuuig. t veiaą. Praaa* Lape autuų raakrattiu, Lobiai. 
įausių. lituanistinį veikalų ts-^pLiena iniku- ^lesnė mano veikla jums gir-

kratiij daiktai dar 

deivių literatūra, esu nusakęs 
laiške V. Trumpai. Laikau ją in
tegralia ir svarbia lietuvių kultū
ros dalimi. Net stebėtina, kad 
išeiviai sukūrė literatūrą, pavadi
nimų skaičiumi ne k.T menkesnę 
už mūsiške, o kokybiškai dažnai 
vertingesnę (ar bent padoresnę). 

• Žinoma, ir Lietuvoje rašoma ne
mažai gero, ir išeivijoje nema-

. , , ' , . . . . _. žai prasto. Bet suvedus istorini 
n:ekad nenuimto is dangaus. To-> * 

dėta. Žinojau, kad gerokai rizi-idėl iš disidentų sąjūdžio laukiu į (Nukelaa i 2 psL^ 
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Šešai ienis . 1977 m. vasario mėn. 26 d. 

Vytauto Alanto 
novelių rinktine 

T. ALGA 

Vytautas Alantas , A T S P I N 
DŽIAI ŪKANOSE. N o v e l ė s . Išleido 
Lietuvių Enciklopedijos leidykla. 
3ostone, 1976 m. K n y g a 376 pusi.. 
įa ina S6.00, gaunama ir "Drauge". 

azijos dominuojamuose — me
nininkų ar bent valdininkų 
— rateliuose. 

Paminėjus įvykį 
brėžti, jog įvyki 

reikėtų pa-
s ir yra kiekvieno 

šio skyriaus kūrinio ašis. Ir tai 
ne eilinis įvykis, o dažniausiai 

netikėtas, lemiantis ne 

Sovietinėje Lietuvoje rinktinių 
raštų leidimas yra gaoa dažnas j 
»»i"čk;«i.c Vai L-t,^^ „ ? , . , „ : . : ,„ i š t a i g u s , net ikėtas , l emiant i s ne Charles Gounod operos -Romeo ir Julija" repeticijų m c nentas Chicagos Lietuvių operos šio sezono paruošoje. 
» i - i . . . . , _ , ' . . v i e n p a g r i n d i m o , bet ir salutl - i Matvti dalis choro narių ir solistai: Genovaite Mažeikiene, Vaclovas Momkusr Jonas Vaznelis, Bernardas Prapuale-bebudami dar jauni, kūrybinio i . . °.. .. ' . . , . : v laMiMC , •MJ:„C • • • » - • ' 7 \ niujų veikėjų gyvenimu raidas: «"s ir Valentinas Liorentas. pajėgumo viršūnėse, ten vra su- °' i -i ,, . - v I nuo nepramatvto ar nemotvvuo- i ! " silaukę įau ne vienos savo rastų; , , ... -to poros valandų menes nuoty-1 

" 

Nauji leidiniai 
• PASAULIO LIETUVIS, 

1977 m. vasario mėn., Nr. 29-92. 
Leidinys Bendruomenės minčiai 
ir gyvenimui. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba. Redaguoja Bronius Nainys, 
6804 S. Mapleuood Ave., Chica-
go, 111. 60629. Administruoja Sta
sys Džiugas, 7240 S. Mozart St., 
Chicago, III. 60529. Prenumera
ta metams 3 dol. 

Naujo numerio poslapiai skirti 
Vasario 16-tos temai, lietuvių 
kalbai, pasaulio lietuvių jauni
mui, kultūros barams, skaitytojų 
žodžiui, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veiklos kronikai, atgar
siams ir mintims, Lietuvių fon
dui, "Pasaulio Lietuvio"' para

mai, laiškams. Visas tas bendruo
meninės veiklos margumynas fr 
jaunatviškas jos gajumas akivaiz
džiai rodo, kur kzupiasi dar ne-
persenusi, organizuotoji išeivijos 
veikla. 

• EGLUTĖ, 1977 m. vasario 
mėn. Lietuv.'škas laikraštėlis vai
kams iše;vijoje. Leidžia ir spaus
dina Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys. Vyr. redaktorė —- ses-
Ona Mikailaitė. Redakcijos ir ad
ministracijos cdresas : lmmacu-
late Con^ept'on Corivent, Put-
nam, Conn. 06260. Metinė pre
numerata 7 dol. Šį numerį išlei
do čikagiet's A. Kareiva, Eglutei 
paaukodamas 1000 dol. 

Puslapiuose daug apsakymė
lių, piešinių, eilėraštukų, gal
vosūkių ir išmoningų darbe
lių. 

rinktinės laidos. Atrodo, kad jos , . 
sudarinėjamos ne tik dėl paklau-! k l ° ^ d r a i ų o sužadėtine, iki ne-
_,; - i-jį- . . . . v . , ; pamirštamos meiles aleros su nuo 
sos <didžiausiais tiražais ne kartą i 
ten leidžiamos mažiausiai popu-į 
Marios knygos, ir atvirkščiai), 
kiek dėl pastangų pagreitintu 
tempu prisigaminti klasikų, at
stovaujančių, jei ne išimtinai, 
tai bent daugiausia, specifinei so
vietinio laikotarpio ar krypties li
teratūrai. 

Išeivijoje, kur daugiau ar ma
žiau vadovaujamasi komerciniais 
— paklausos ir pasiūlo* — dės
niais, vieno rašytojo kūrybos 
rinktinės tepasirodo itin retai ir, 
galima sakyti, vien iškilmingomis 
progomis: rašytojo brandesnio 
amžiaus sukakties, arba jo... mir
ties atvejais. Vytauto Alanto no
velių rinktinė "Atspindžiai ūka
nose", pasirodžiusi pirmojoj 1976 
metų pusėje, yra retoka išimtis, 
nes išleista ji, atrodo, be jokios 
ypatingos progos ir sudaryta pa
ties autoriaus iš penketo rinkinių. 
pridėjus gerą pluoštą atskiromis 
knygomis dar neišleistų nove
lių, apimančių vos ne pusės šimt
mečio jo kūrybą. 

Nežinia, ar tai savosios ir iš 

giausia perdėm vienodo stipru-1 naujadarų, jo sakinys — taisyk-
mo: šalti, išdidūs, silpnavaliai, lingas, vietomis netgi atsklei-

poiicijos akių paslėpta žudike, j nepastovūs, savanaudžiai, preten-į džiantis savotišką. sakytum, 
'zingi, linkę į kraštutinumus... alamišką braižą, tačiau neretai 
Kiekvienu atveju ne tokie, ku- tas sakinys per mažai... beletris-
rie lengvai užkariautų skaitytojo j tiškas. Jis nėra natūralus 
simpatijas, nejučiomis priverstų tus, tiksliausiai 

Vytautas Alantas 

iki sistemingo ir planuoto žmo
nos nužudymo ar palaipsniško 
žingsnio savižudybėn. Tai. saky
tume, yra sūkuriai. įtraukiantys 

būsimųjų skaitytojų besitikimos j veikėjus savo orbiton. pakanka-
nostalgijos įtakojamas, ar tai ki
tokios rūšies šališkumo anksty-
viausiajai kūrybai paveiktas, o 
gal ir pats ją aukščiausiai koky
biniai vertindamas, V. Alantas 
didžiausią novelių skaičių (sep
tynias iš dvidešimt dviejų) at- gjškiau atomazgon vedančios mo-

mai pajėgūs juos iškelti ar nu
skandinti. Vadinasi, bent pavir
šutiniškai šio skyriaus kūriniai 
gana tiksliai atitinka pasirinkto 
žanro reikalavimus, nežiūrint to, 
kad juo^e ne kartą pritrūksta l o 

nnko B debiut •Ar-1 į rmes Knygos « . - • tyvacuos. e if 
tisto širdis", pasirodžiusios 1930 { . 
metais. Net ir puslapiais šis pluoš- ! 

tas tenusileidžia tiktai paskuti
niajam rinkiniui '"Nemunas teka 
per Atlantą" (1970) atstovauja
mam trimis kūriniais, kurie, at
rodo, turėjo tendencijos ilgėti su 
autoriaus amžiumi. Pirmąjį šio 
poskyrio teigimą, betgi lyg ir su
griauna tai, kad antrajam rinki
niui "Tarp penkių ir septynių" 
(1934) skiriama mažiausia dė
mesio, iš jo teatrenkaru tiktai 
dvi, vos 15 puslapių užimančias 
noveles... Beje, visi ankstyvesnie
ji kūriniai bene stipriausiai patei
sina ir rinktinės išleidimą, nes, 
bent išeivijoje subrendusiam 
skaitytojui, jie bus šviežesni ir už 
tuos penkis atskiron knygon ne
sudėtus gabalus, nes periodinėj? 
spaudoje, berods, visi jie jau bu
vo spausdinti. 

Pirmųjų rinkinių po ranka 
neturint, kritikuoti autoriaus at
ranką ir sverti jo parinkimo kri
terijus nebūtų tikslu, tačiau spė
čiau, jog V. Alantas kreipė dau
giau dėmesio į formos, tematikos 
ar siužeto Įvairumą, negu į koky
binį įvairių elementų balansą. 
Greičiausiai dėl to pirmuosius du 
rinkinius apimančiame skyriuje 
"Ant Nemuno krantų'* randa
me noveiių. perduotų dienoraš
tine ar užrašų forma, laiškais, 
monologais^) taipgi trečiuoju as
meniu atpasakotų, vaizduojan
čių įvykius, vykstančiu; veik iš" 
rmtimi nepriklausomoje Lietuvo
je, dažiuausiat mieste (kaimiško-

>ji atomazga daž-
yra aiški jau pradžioje ir 

skaitytoją mažai beintriguojanti. 

Nedaug kuo patraukia ir šio 
skyriaus novelių veikėjai, dau-

Ijį giliau pajusti situaciją, ją ge
riau suprasti, gal net save pana-

I šiose aplinkybėse įsivaizduoti. Ne 
atsitiktinai gal patraukliausiu 
pirmojo skyriaus gabalu reikia 

i laikyti naivokai sentimentalią 
j novelę "Aš ir ji", turiniu ir cha-
! rakteriais kaip sykis mažiausiai 
Intriguojančią, tačiau ilgainiui 
; pagaunančią savo vieningai ro-
| mantiška nuotaika, persaidinta 
.barokine kalba, valandėlei pri-
I verčiant skaitytoją užmiršti, jog 
i taip -elgiasi ir kalba veikėjai, ku-
! rių gyvenimas (feljetonisto posa-
jkį parafrazuojant) susideda vien 
i iš premjerų ir šventadienių, 
j kuriems kiekvienas jų užgaidos 
nepatenkinimas reiškia tragediją, 

Ąstatančią juos ant bedugnės kraš
to... Tai gabaliukas, sakytume, 
vertas V. Alanto bendraamžio 
Kazio Inčiūros plunksnos ir ją ge
rokai primenantis... 

Šią vieną trumpiausių rinkinio 
novelių bene daugiausia ir iš
kelia jau minėtas paviršutinis 
nekasdieniškumas, sakytum, jos 
rūbo puošnumas. O vis dėlto ir ji 
krinta į akis ne tiek dėl savo iš
siskiriančios ištaigos,kiek dėl ap
linkos... pilkumo. 

Tiesa. V. Alanto žodynas yra 
pakankamai turtingas, nestoko
jantis ne tik retesnių žodžių, bet 
ir paties autoriaus nusikaltų 

reiškiantis mir: 

lanks-
aiškiausia? iš-

nupiešiantis 
vaizdą ar pagaunantis nuotaiką. 
Dažnas dalyvinių lyčių naudo
jimas, biurokratiniai laikraštinio 
žargono pamėgimas tartum pa
brėžia ar iškelia V. Alanto n o 
velių dirbtinumą, o dialoguose 
atskleidžia veikėjų lėkštumą, ne
nuoširdumą, originalumo ar in
dividualizmo stoką. 

Būtų galima tarti, jog esmėje 
stilistinėmis savybėmis daugiausia 
išsiskiria "Velnio margutis", ku
rį laikyčiau geriausiu gabalu an
trojo skyriaus-- "Už suplyšusių 
užuolaidų" — siužetiniai api
mančio i^eivui -
nimą Vokietijon, 
sudėtos no mšėi 
dviejų rink n i ų, 
geriausiai nusako 

tovyklinį gyve-
Penkios jame 

, "atrinktos iš 
kurių tematiką 

jų pavadini 

Įėjo ir kitaip susiklostyti", ketu
riasdešimt tris puslapius užiman
ti novelė, laimėjusi '"Dirvos" 
konkursą 1966 metais. Reikia 
pripažinti, kad ir užimdama ke
leriopai daugiau puslapių negu 
kitos novelės, ši neatrodo ištęsta. 
Greičiau ji panaši į sutrumpintą 
ilgesnį kūrinį, savo- koncentraci
ja savotiškai primenantį prieš 
keliasdešimt metų "Aiduose" 
spausdintą Jurgio Jankaus "Na
muką", vėliau išaugusį į premi
juotą romaną "Namas geroj gat
vėj". Savaimingi ir įdomūs vei
kėjai, įtampą keliančios ir provo
kuojančios situacijos, palaipsniui 
vystoma intriga, ne tiek noveliš-
ka, kiek gyvenimiška atomazga 
tartum sugestijonuoja, jog ir šiai 
novelei buvo panaudoti ilgesnio 
kūrinio metmenys... 

Daugelį ką tik apšnekėtų do
rybių rastumėtn ir novelėje 'Ūg
ly Lithuanian", "Dirvos" kon
kursą laimėjusioje 1965 metais. 
Įspūdi čia silpnina gerokai sutirš
tintas pagrindinių veikėjų su-

TeL PR 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLĖS LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K, G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So . Pulaski Boad (Crawford 
MedicaJ Building). Tel. LTJ 5-6446 
Priima ligonius pag-al susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

nąai: "Ant -iCbųojančios žemės" j šaržavimas ir vos ne pasakėčios 
(1946) ir 'Svetimos pagairės" j moralę primenanti atomazga. 
(1954). Gal būt, dėl laisvai mai- 'Perdaug ryškus didaktiškas at-
šomų sapn ir tikrovės elemen- spakis kiek susilpnina ir porą kitų 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar<iiiette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:3(T vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tel WAlbroofe 5-5048 

tų, sug*ote kinffiį' šventadieniš
kos nuotaiž •-. lengvai satyrinio 
"Velnio m; b u č i u i " gera: 

NERAŠYSIU IR NESAKYSIU TO, 
KUO NETIKIU 

(Atkeita iš 1 psl.) 

kultūrini balansą ir nusijojus pe
lus, abi lietuviu literatūros šakos,į 

ir laisvai išversto) publikaciją 
"Kontinente" laikau didele gar
be. Tarp kitko, tai tikriausiai pą-

_ irai tmx.a 
ir paties autoriaus priklijuota 
žanrinė "humoreskos" etiketė. 
Pakitęs pobū iis lyg ir atpalaiduo-

> šiaip dažnai per
pučiamu didaktikos 

šio skyriaus novelių (Nuvytęs 
dobilėlis, Karaliūnui reikia krau
jo), šiaip skirtinų prie geresnių
jų. Silpniausiomis laikyčiau "Ra
ganos tei=mą': ir "Karalaitę Gau-
dimantę" (laimėjusią 1975-jų 
"Dirvos" konkursą), kurias auto
rius užsispyręs nori įstatytį į istc-

»'• vieną Kūrinėlį, rinio autentiškumo rėmus, lyg jie 
nudažo pigoka i savo ruožtu atpalaiduotų nuo a i 

iikraštinės beietris- į bet kokių psichologinės moty-
Nuoiatinis sutirš-j vacijos ar net žanrinės formos į A K U Š E R I J A K MOTERŲ LIGOS 

ji aplinka panay^&įa ūktai trijuo-, t ama s — # Uew*iai.. Savo eilė
se gabaluose], smulkiosios buržu-

. de?o man ir išvažiuoti. manau, bus palaiKytos daugmaž] : nepastovu r 
lygiavertėmis. — Išeivijoje girdėti kalbų, jog į artfspaudi^ 

, - .. , . , . ,. kultūrinis gyvenimas Lietuooie 
— tusų paties kūrybos, girde-; Tt , . ,. , r .. ' 

,.\ . no Helsinkio konjerencuos dar 
tome, ura atspausdinta nauiau-i, , . 7 .. , 7 • 

«•• *• *~» * i taniau pasunkeio. dar labiau var-
siame Kontinento žurnalo nu-U . . . „ ,, , . , _ 

t .. 7 -, . . , . \zomas. Ar tai tiesa? Kokie butu 
mertne. Ar sis leidinus pasiekia] , , 
boneUįos literatūros pasauli, ir j 
knip vertinate jo role'' 

ta autorių n 
daug aiškia; 
pagundų, i 
perdaug ryš 
proginės — 
tikos spalva. 
tintas dra:r.atizavimas, noras i reikalavimų. 
per plačiai apimti, kituose šio; 
skyriaus kū'":n*aose tartum už- j Vytautas Alantas, atrodo, yra 
gožia ir tąjį ^oveliškąjį įvyki, to- ; vienas iš piaeiosios vyresniųjų 
dėi jie dairrau primena ištrau- Į skaitytojų masės mėgiamiausių 
kas negu užbaigtus atskirus ga-: išeivijos rašytojų. Pastarai-
balus. Šitokį ^įvaizdavimą ar su-I šiais metais spaudoje teko užtikti 
pratimą, sa -.um, kursto ir pats] ne viena skaitytojo laišką, išreiš-
aprašornojo ia&otarpio fonas, vi-; kiantį ir dė*mesį ir pasigėrėjimą 
sus veikėju- ;smušes iš jų norma-I jo kūryba. V. Alanto popųliaru-
laus gyveni no-~ vėžių ir visai jų 
egzistencijai uždėjęs laikinumo. 
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f ragmentišk umo 

tŠS pavyzdžiai? 

Didžiąja r aktinės dali užima 
vėlyviausii ' kūryba, šimtą su 
kaupu puv lų skiriant trejetui 
ilgokų novelių iš paskutiniojo 

r \r- • - v I rinkinio ir dar kiek daugiau vie-—Kultūrinis gvvenimas buvo ,. , , . . _x . , ., r> i tos paliekant oenketu; vien pe-ir yra varomas visa laika. Pas - ! . ,:, . ^ \ . , _ . . . . j . . , , ^ nodikoie ^ausdintu kurinių. Jaraisiais metais padėtis blogės- A . K : . — . . j ,. . Autorius. -> -įau. neapsiriko, mine, negu pnes dešimtmetį, ta- , . ' . , : . . . , -i , - .- i . . . ! spręsdamas. io« velyviausion ku-eiau kokio vpatingo pasunkeij- , • •' TJV- • J •» , - r, ? • » ' - ' 7 t i rvba n us'jel no jCHažiausio skaitymo būtent po Helsinkio kome- \ Ji ,. . , . j - i ^ i .. ^ . ' , . tojo dėmesio. Ir tai ne vien dei rencąos nepastebeiau. Esti maz- • :. v. . . i A i - V u , i-' - - . trnų CIH patalpintų oremtjuotų daug tokia (absoliučiai nenorma-į * ^ . 
I i ir 'žalinga) situacija, Icaip v j - i n o v e h ^ : ' ^ s , i§. k i tos ; .puses, 

,cUJa • *'"' • -* t-konkursi?iė-e iiovelėse aiškiai pa-
voje. Daugelio ' Kontinen- ' ",- • • v : • • / r. . , - . ^..į. • • - ] ; 

. „ '. . . . . , . - . • , . , Įstebimas coresms st iksams apšil
to straipsnių ton»> ir ideios xe-, — jau ir rtiusų spaudote buvo '. . . . 
lia abejonių (ir anaiptol ne man. užsiminta. įog esate, kviečiamas f a v l r r i a t ; i r -tipresni konstrukci-
vienam). Literatūrinė dalis irgi dimi Berkeley universitete. Ka- Į n i a i rėma;. Priežastis (šalia il-
ne visada stipri. Bet pati "Kon-1 lifornijoj. Įdomu hutu žinoti, ko-' gesnių metų patirties), tur būt, 
tinento 
visas 

— "Kontinentą" I.ietuvoje ne
daugelis matė, ir apie įi sklin
da gana fantastiški gandai (pa-
v\ddžiui, vienas asmuo man jry-
dinėjo, kad jj redaguojąs jonas 
Jurašas). Rusijos literatūrinį pa
saulį "Kontinentas" pasiekia. Lsu 
s-kaites kai kuriuos jo numerius ' 
Maskvoje. Daugelio 'Kontinen-

r ' tendencija — vienyti i iws dalyicus ten dėstysit ir apla- j yra ta, kad V. Alantas daug lais-
Rytų Europos kultūrines { mm kokioj srity dirbsite? , v i a u ; a u c i a s j ]jį „į,, m e t r a ž o kū-]auč;as; ilge: 

— Berke!e\ universitete, ma- ! ririiuose. lipančiuose pilniau 
, t y t Heuysiu semiotiką, k^rm mu 1 išsitiesti jo .ikėjain,. geriau iš-

ktyvku už kai kūnas kitas {destes »r g i n i m e , ir vadovausiu ^ v j ^ j i m & k o ir atomazgon 
į žengti stioresniu žingsnių. Ryš 

pajėgas — man atrodo itin pras
minga ir sveikintina. Džiaugiuo-
si, kad 
ne? a lietuvių kalbos seminarui. 

raščio (ir dar taip gerai, nors I Tm Ymchka i klausias pavyafal — "Viskas ga-i mažiau besirelskianSuši 

mą iškėlė ir pernai Detroite 
jam Įteikta skaitytojų premija. 
Reikia tikėtis, jog visa tai patei
sins ir šios rinktinės išleidimą 
palyginti dideliu (1000 egz.) ti
ražu. Čia betgi norėtųsi iškelti 
faktą, jog "Atspindžiai ūkanose'' 
yra nebe pirma V. Alanto kny
ga, kurios išleidimą paremia (gai 
net nuiemia) taipgi jo gerbėjai— 
mecenatai, išvardijami knygų 
pratarmėse ar užsklandose. Kads 
šiandien.' atrodo, knygos išlei-
leidimas pasidarė nebeįmanomas 
be 'Organizuotas visuomenės pa
ramos, kada produktyviausiais 
p r ida rė ideologiniai ar pasaulė
žiūriniai sambūriai (ateitininkai, 
samariečiai, etc,)1 V. Alanto įro
dymas, jog knygos leidėjų grupę, 
galima suorganizuoti ir individu-
liai, yra sveikintinas ir skatinan
tis. Būtų tikrai gerai, jei šito
kios mecenaTu ir skaitvtnjų gru
pės kūrybuiiai viltingiau nuteik
tų ir kitus rašytojus, orgamzuo 
tame • visuomeniniame judėjimt 
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OPTOMETRISTAS 
2618 W. 71st S t — TeL 737-514* 

Tikrina akis. Pritaikė 
"Contact leoses" 

Vai. pagal ausitarimą. Uždaryta treC. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 6Sra Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rez. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR « - M l t 
Vai.: pirmad.. antrad. ketvirtad. I 

penktad. nuo 1 Iki > vai. popl«t. 

Ob. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. 1ENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGUA 
6214 No. Western Avenue 
1002 No. Western Avenne 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

įstaigos ir boto teL 652-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 S. 49tt Coart, Cicero 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyros tree. ir iest. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2«52 W. fiSth * . 

TeL PRospec* 8-1223 
Ofiso vai.: pirm., antr., tr*8- «r 

penkt. nuo 2-4 vai. ir «-8 • . vak-
šešt 2-4 p. p. ir kitu laiku susltaru* 

Ofiso tel. HE 4-2123. narna OI 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad., ketv. tr 

2-5 ir 6-7 — Ii ankato 

TeL ofiso PR 6-6446 
DR. F. D. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

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

Ofiso teL 586-3166; ssunv 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CraRŪRGAS 
6234 S. Narragaasett Ave. 

Vai. pirm., antr., ketv. tr penkt 2-7 
Šeštadieniais pagal 

-Perskaitę "Draugę", *»kite i kiems. 
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Charles Gounod „Romeo ir Juliją" pasitinkant 

į į : .-: . Z: .,v:v.-::lv 

James Maronek sukurtų dekoracijų maketas Chicagos Lietuvių operos Charles Gounod "Romeo ir Julijos" spektak 
liams. 

bai religingas :\T.ogus. Tiktai 
prieš pačius švr> • mus jis išsto
jo iŠ kunigų seminarijos. Savo 
ilgame septynia-v-.^imt penkerių 
metų gyvenime ">aiia operų jis 
sukūrė taipgi daug religinės mu
zikos. Todėl, tu r būt, dėl to ir 
jo operos kūrinu: -e stiprios vie
tos yra tos, ku r s > yra nokina
mas religinis » o 
te" tai pastebina 
ete su Mefistu b 
fisto susidūrime -
gaiš gyventojai* 
meo ir Julija" n: 
kus choras op 
pagrindinių op; 
tuoktuvės pas vi< 

entas. "Faus-
Margaritos du-
:nyeioje ir Me-
miesto religin-
Operoje "Ro-
- pagauna pui-
>s prologe ir 
»s veikėjų su-
aolį. 

Nėra tiksliai žinoma, kiek 
kompozitorių yra bandę sukurti 
muzikos veikalą, pagrįstą anglų 
dramaturgo Shakespearo vaidini
mais. Žinoma tik, kad operas 
'"Romeo ir Julija" yra sukūrę šie 
kompozitoriai: Benda, Guglielmi, 
Marchetti, Sutermeister, Vaccai, 
Gounod, Zandonai, Bellini, del-
Campo, dTvry. Vis dėlto dides
nio pasisekimo šis Shakespearo 
veikalas susilaukė ne operos for
moje, bet tokiuose kūriniuose, 
kaip Hector'o Berlioz'o dramati
nė simfonija chorui ir solistams, 
Čaikovskio overtiūra-fantazija 
simfoniniam orkestrui, Prokofje
vo baletas "Romeo ir Julija". Iš 
gausaus operos kūrinių skaičiaus 
dažniausiai yra statoma Gounod 
opera. 
"Prancūzų kompozitorius Char

les Gounod (1818-1893) yra vie
nas iš didžiųjų muzikų devynio
liktojo šimtmečio prancūziškos 
operos literatūroje. Jis lankė Pa
ryžiaus konservatoriją, kur jo mo
kytojais buvo kompozitoriai 
Jacąues Halevy ir Jean Lesueur, 
Gounod, operų ir vokalinės mu
zikos kompozitorius, 1839 m. lai
mėjo vadinama Romos 'premiją. 
Lankydamasis Italijoje, jis labai 
susidomėjo bažnytine muzika. 
Sugrįžęs į namus, Paryžių, šalia 
vargonininkavimo ir vadovavi
mo Paryžiaus Orpheon chorui, 
jis kūrė religinę muziką chorams, 
mišias, oratorijas, giesmes, iš ku
rių dabar yra žinomiausia "Ave 
Maria". 

Kompozitoriui Gounod susiti
kus su viena operos soliste, jis 
buvo užpraŠ3/tas sukurti operą 
jos garbei. Tada jis parašė ope
rą "Sapho" (1851), bet kurios 
premjera buvo didelis nepasiseki
mas. Tik dė! to kompozitorius 
nenusiminė. Jis ir toliau kūrė ope
ras, ir po ketvirtosios operos 
"Fausto" (1859) premjeros Gou
nod vardas, su šiuo veikalu per
ėjęs visus Europos ir kitų kraštų 

SAULĖ JAUTOKATTĖ 

Kompozitoriaus 
^ra jo pajėgu-
i lyrines, ro-
. \ kurios labai 
)jo žmogiškuo-

miršta. Gounod turėjo kurti sa
vo operą, paisydamas anų laikų 
teatrinių reikalavimų. Opera, ku- . . 
rioje pagrindiniai veikėjai mirtų! * « « veikaluose viską atperka 
be dueto, buvo nepriimtinas da- j ?azi* m e l°dija, inuotu ir rys 

Kitas ryškus 
Gounod bruožą* 
mas sukurti bal-
mantines melodi 
patraukia klaus> 
sius jausmus. Gal Gounod ir ne
turėjo tokio natūralaus teatrinio 
instinkto kaip jo bendralaikiai 
Bizet ir Halevy. Jo ir patys ge
riausi veikalai grynai dramatine 
prasme nėra itin stiprūs. Bet jis 

! šiuose veikaluose \ iską 

o kitus, kurie Shakespearo dra
moje yra taipgi svarbūs 
nimišktai, operoje mažiau ak 
vo. Atrodo, kad kompozitoriuiI ro veikalo pabaigą. Dramoje pa-
Gounod nebuvo labai svarbu su- budusi Julija randa Romeo, iš
b i r t i muzikos veikalą, lygų gėrusį nuodus ir mirusį, ir po to 

ir gyve- lykas. Todėl kompozitoriaus l i b - i ^ u lyrizmu, paremtu jautria har-
akcentą-1 retistai turėjo pakeisti Shakespea-! mo

c
ni,Ja i r s P a l

J
v i n ? a orkestracija. 

Shakespearo dramai, o norėta pa
rašyti operą su nesibaigiančia 
melodija tenorui ir sopranui. 
Trumpai pasakius "Romeo ir Ju
lija" yra opera, kurioje du įsi
mylėję jaunuoliai yra nuo pat 
pradžios pasmerkti r gale kar tu 

pati nusiduria. Operoje Julija pa 
bunda, Romeo dar nemirus, tik 
apsinuodijus. Duete išsiaiškina 
nesusipratimus, kaip viskas ne
laimingai susiklostė. Tada, Ro
meo mirus, Julija nusiduria. 

Kompozitorius Gounod buvo la-

Sakoma, kad prancūziškosios 
operos skiriasi nuo kitų tuo, jog 
jose ne tiek svarba, kas yra pa
sakoma, bet kaip tai yra pasako
ma. Prancūzų operoms yra bū
dinga nuosaikumas, grakštumas, 
švelnumas, santūrumas, eleganci
ja. Kompozitorių* Gounod kaip 
tik burvo vienas būJingiausių to
kių prancūziškų operų atstovų. 

Tiltas iš praeities į rytojų 
1976-tųjų metų pabaigoje du 

vakarus iš eilės (gruodžio 29 
— 30 d.) Los Angeles lietuviai 
gausiai lankėme Bruno Markai-
čio, S.J., koncertą, ne per di
džiausioj Muziejaus salei, neper-
gausaus orkestro palydimą, bet 
labai maloniai klausytojus nu
teikusį. 

Tai buvo "multi media" m u 
zikinis kūrinys, paįvairintas ba
letu, Kalifornijos Berniukų choro 
dainavimu ir judančiais paveiks
lais, palydėtais lyrinių — filoso
finių žodžių ir minčių, kurių au
torium buvo taip pat B. Markai
tis, S-J. 

"Aš esu tik lašelis, o T u esi 
upė", — kalbėjo autorius šio kū
rinio tekste. 

Didelių užmojų, pplačios fanta
zijos vaisius. 

Diskutavome su Mavor Brad 

Bruno Markaitis, SJ. 

kis" buvo parodytas pusvalandi
nėj televizijos programoj Chica-
goje. Drauge su G. Verdi kūriniais 

.ley šio mano kūrinio pastatymą ; Chicagos simfoninio orkestro bu-
Bicentennial proga, bet pernai 
Los Angeles miestas pinigų ne
turėjo...", prisimena autorius. 

Pernai įvyko jo koncertas 

vo 1965 m. atlikta jo kantata 
"Vilniaus varpai" (drauge su 
Lietuvių operos choru, diriguo
jama A. Kučiūno). Jis pats 1967 

Mokslo - Industrijos muziejaus į m. dirigavo Carnegie Hali savo 
patalpose, Los Angeles. Šiemet į-i k u " n į "Commurrity Mass". Jis 
vyko antras — tame pat Muzie- Į >'ra r ašęs įvairiausiom orkestro 
juje, kurio '"Board of Trustees"! formom: piano koncertams, kon-
yra pasikvietę lietuvį kompozito- certinoms, smuikui, vyrų chorui, 
nų pagyvinti muzikinę Kultu-ą toterų ir mišriems chorams; yra 
tarpe kitų čia puoselėjamų mc- parašęs kantatų, simfonijų, orato-

| nų: dailės, literatūros. Šie kultu- "jų, keletą mišių, "multi me-

teatrus, pasiaare garsus visame 
pasaulyje. Po pasisekusio "Faus
to" Gounod sukuria dar aštuo
nias operas, iš kurių tik dvi tu
rėjo didesnį pasisekimą, t.y. "Mi-
reille" (1864) ir "Romeo et Ju-
liette" (1867). 

Nors Gounod opera "Romeo J j ^ \ t mokslo žmonės įvertino dia" kūrinių... Artimoje ateity 
ir Julija** sukurta aštuoneriais j m ū s ų kompozitoriaus kūrybą, į mano parašyti suitą, pagal poeto 

-metais vėliau negu jo garsusis \ į a ip įdomią, auklėjančią ir u g - B . Brazdžionio žodžius; užsimo-
"Faustas". ir po premjeros ture-Į kančią publikos meninę kultu- | jes parašyti ir operą. 
jo labai didelį pasisekimą, jog per" 
pirmus metus įvyko daugiau kaip 
šimtas spektaklių, tačiau šis nau
jasis veikalas vis dėlto nepasiekė 
tokio 'populiarumo kaip "Faus
tas". ( 

Dramaturgo Shakespearo dra
mos veikalą paversti pasisekusiu 
operos veikalu yra didelis užsi
mojimas. Visada susiduriama su 

rą, jos supratimą, grožio pajuti- į IŠ esmės kun. Bruno Markaitis, 
j S.J., yra kompozitorius, bet jo ta
lentas išplinta ir į litaratūrinį 
rašymą, ir pastoraciniame darbe 
kartais į labai gilių ir dailių pa
mokslų sakymą. Gimęs Lietuvo
je, studijavęs filosofiją Europoje, 
buvęs Lietuvių jėzuitų provincio-
lu. daug keliavęs Šiaurės ir Pietų 
Amerikoj, dabar daugiau atsi
dėjęs muzikinei kūrybai ir ra
šymui (rašo jau antrą knygą). 
Priklauso Chicagos Press Club 
ASCAP) ir yra garbės nariu Zol-
tan Kodaly Akademijos ir Insti
tuto. 

Šiais metais Muziejuje girdėtas 
us veikėjus Romeo i* Julija* i jo baktinis kūrinys "Žvakių, šo-'jo kirmys jrra ^^rTVirinis * is> 

mą. 
Kas yra šio multi-media "Tr i 

centennial turn" kūrinio suma
nytojas, kūrėjas ir atlikėjas? Kas 
yra Bruno Markaitis, S.J.? 

Programoje skelbiama, kad jis 
yra sukūręs apie šimtą muzikos 
kūrinių, instrumentinių ir vokali
nių, iš kurių kai kurie buvo atlik-

dramaturgo ilgais ir gana komp-jti Carnegie Hali, Baltimorės sim-
Jikuotais veikalo turiniais. Gou- foninio orkestro (drauge su W e -
nod operos librctistai Julės Bar- bėrio ir Schumanno kūryba) , 
feier ir Miche] Carre, galima sa- Chicagos Loyola universite-
kyti, pasinaudojo Shakespearo.te ("Šimtas saulių"), kad jo kū-
veikalo turinio tiktai griaučiais.; riniai dalimis buvo girdimi tele-
Jie susikoncentravo į d u pagrin-, vizijos ir radijo programose, 

torinis — simbolinis. Ši daugia-
riopa kūrinio esmė ('Tiltas iš 
praeities į rytojų") išreikšta fil
mu, skaidrėmis, baletu, solo, 
choru, instrumantais ir filosofi
niu tekstu; visa tai palydėta mu
zika, kuri visus tuos elementus 
suriša į organinę visumą. Teks
tui sustiprinti irgi parašyta mu
zika. 

Kaip ilgai kompozitorius ruo
šėsi tam koncertui? Penki mėne
siai labai intensyvaus darbo. Jam 
talkino televizijos aktorius Lorne 
Greene, gražiu balsu perduoda
mas kūrinio žodinį tekstą, ir Lola 
Fisher, Broadvvay žvaigždė, solo 
įsijungdama į Kalifornijos Ber
niukų choro dainas. 

Kokios kūrinio pagrindinės 
mintys? Tai žmogiškos prigim
ties klajonės, tai žvilgsnis į ryto
jų, koks jis bebūtų — fantastiš
kas ar baisiai nuostabus; tai pra
eities mirtis ir ateities pavasariai, 
tai žmogaus vizijos į galaktikas 
ir dangaus sferas. Gyvybės viltis 
ir gyvenimo gilumos. 

Nedidelis, bet darnus orkestras 
(menadžeris — Jerome A. Kes-
sler): smuikas I (Betty La Mag-
na) , smuikas 2 (Iris Rower), 
piano (Gene Pe-azzo), bass, cel-
lo, klarnetas... Aiškūs skaidrių 
ir filmo paveikiai, gerai parink
ti tekstui (Cha-les Carr ir Lisa 
Hutchinson). 

Berniukų eh -ras (vadovas — 
Douglas Neslund) susideda iš 25 
dainininkų, 9-14 metų amžiaus, 

msmingas, gerai 
• iečiamas net i 

į ne pa pa ra štai 
j susidainavęs, 
filmus. 

Koncertą finansavo Muziejaus 
"Board of Tr istees", non-pro-
fit organizacija, užtat ir įėjimas 
—- visiems veltui. 

Lietuviai klausytojai su pasi
didžiavimu ir džiaugsmu išklau
sė šį koncertą, nes tai buvo įdo
mus meno kūrir s, nes tai sukur
ta ir suorgan:/ 5a rrfusų tautie
čio. Norėjosi tik vieno mažmo
žio: kad programose būtų pažy
mėta kompozito: *us kilmė... 

* Alė Rūta. 

Šventasis Piuhajervo ežeras Estijoje 

Iš estų šių dienų poezijos 
Estijos nepriklausomybes šventes - vasario men. 24 dienos prega 

DEBORA V AR AND I (g.1916) 

GAISRAS 

Be dūmų, 
Be varpo, kur skelbia pavojų, 
Dar nedegė taip Meno stirtos ir liepos. 
Vėl medžiai pageltę nuo vėjo linguoja, 
Lyg plaikstosi šaltos ir nebylės liepsnos. 

Tiek varpose buvo vilčių. 
Kol jos augo. 
Žydėjo rugiai 
Šiltą Joninių naktį. 
Kaip krosnyje malkos — žolė, šieno kaugės 
Dabar apanglijo ir baigia sudegti 

Su dalgiais čia švaistėsi 
Vikrūs piovėjai. 
Ražienos prisimena 
Skambančią piūtį. 
Grūdai išbarstyti kaip žvaigždės žibėjo, 
Žibėjo, kol žuvo, 
Kol užplakė Tintjfi 

Bet gaisras — ne gaisras. 
Pagalbos nešauks nieks. 
Tik varnų krankimas per širdį nueina. 
Matau vėl praeinančių žvilgsniuose skausmą, 
Pažįstamą, tylią padegėlių baimę. 

Vertė M. Martinaitis 

PAULIU S 
(g. m%) 

ERIKAS RŪMO 

VĖL IR VĖL IR VĖL IR VĖL 

Vos tik sumerkiu akis 
vėl visa iš naujo kartojas 
Tai ką papasakojo bitininkas 
apie dvidešimt penkis 
avilius 
kurie sudegė 
Tai neišgalvota istorija 
Tai iš tikro miręs bitynas 

Tai ne eilėraštis. Eilėraščiui reikia, kad 
medžiaga išryškėtų. 

Aš ilgai laukiau, bet veltui ir veltui, — 
t r daugiau aš nebegaliu. 

Tai ne eilėraštis. Eilėraštyje jūs rašote 
potekstes, paslėptas mintis simbolius, čia 
jų nėra. Tai — ne eilėraštis. 

tai grėbliai ugnies dantimis 
kurie viržius sugrėbs ir pavers į anglį 
tai piūklas ugnies dantimis 
tai pergraužtos avilio kojos 
ir tai kad medus negesina ugnies 
ir tai kad net ir medus užsidega 
o bitės gelia įkaitusį orą 
gelia orą 
ir tai kad jos žūsta 
Peleninių drugių supintasis 

Tąsyk sugrįš iŠ toli vienas žvalgas 
kad pašoktų kitiems gerą žinią 
jog atrado kažkur neregėtas gėles 
Ir aš visiškai nežinau 
kaip jam šokti kad būtų aišku 
tai kas šičia įvyko 
ir kaip atsakyti jam 
kada jis paklaus 
kam visa tai? 

Vertė V. Palčinskaitė 

MATSAS TRATA S (g. 1936) 

9 • 

Mano tėvas... Jis nežinojo kas yra 

Valstietiškai doras ir sąžiningas, 
Negalėjo jis, vargšas, nė pagalioti, 
Kad jo kampuota, šeriais apaugusi kaukolė 
Sutvarstyta į keturiolika milijardų aruodų, 
Kad jinai tartum klėtis pripildyta 
Jausmų, signalu, reakcijų — 
Kasdien arpiiojamiį Dieve grūdų. 
Jis nežinojo, 
Kad šioje sudėtingoje klėtyje 
Krebžda vienut vienutėlė pelė — 
Jo mintis. 

Jeigu jis būtų tatai žinojęs, 
Kaip žinojo savo arklių biografijas, 
Jis būtų iš savo sūnų išauginęs katinus, — 
Juk tikro, galvoto žemdirbio klėtyje 
Neturi būti pelių. 

Mano tėvas... Juk jis nežinojo, kas yra 
elektronas. 

elektronas. 

Praeivi, neišsigąsk, 
kai paliesiu tau petį ranka 
ir akysna pažvelgsiu, — 
lyg mes būtume matęsi vakar 
kažkur prie lopšio, 
prie aplūžusio automobilio 
ar šimtamečio ąžuolo. 
Praeivi, neišsigąsk, 
aš tik noriu tau pasakyti: 
tegu stovi paruoštos kopėčios — 
juk danguj dar daugybė žvaigždžių. 

Vertė A l b. Bernotas 

ALEKSANDRAS ŠUMANAS 
(g. 1927) 

MUZIEJINIS MOTYVAS 

Kaimo muziejuj 
sėdi medinis Kristus 
ant išraiŽĮftos ir apkaustytos 
medinės skrynios dangčio. 
Sėdi ir mąsto mintį 
lietaus nuplautas, 
aptrupėjęs Kristus. 

Ant stalo padėti mediniai indai — 
suaižėjęs dubuo, 
įskilę šaukštai. 
Žibinčiuj balana, 
kuri nebeliepsnoja. 
O lova — 
jos galvūgalio įmantriai išraižytas — 
tyli, atšalus. 
Jos margas užtiesal/is nešnara tarp rankų. 
Rytais ir vakarais jos niekas ncbekloja. 

Tai kur išėjo žmonės? 
Kur? 
Padėjo rakandus ir daiktus, 
kad į rankas daugiau ją nepaimtų. 
grūstuvas, 
ližė, 
plyšusi gelda, 
medinis kaušas atsigerti, 
samtis... 

Ant skrynios dangčio 
tik medinis Kristus — 
nustebusią medinę galvą 
ranka parėmęs, 
sėdi ir galvoja: 
kur dingo žmonės. 
kur visi išėjo f 

Palanga, 1962 m. kovas 

Vertė Just, Marcinkevičius 
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MŪSŲ KALBA 
Kalbos taisyklingumas ir grynumas 

Tokia tema LB Clevelando 
apylinkės sausio 13 dienos vaka
ronėj kalbėjo lituanistas Stasys 
Barzdukas. Taisyklinga laikoma 
tai, kas atitinka kalbos normas. 
Vienos normos yra sutartos. Pvz. 
ligi šiol per su prieveiksmiu daug 

tinis. būtinas", limituoti "apribo
ti" ir kt. O čia: beismontas, bū
dingas, dyleris, dilės, draiverys, 
floras, fomičiai, inšiūrensas, ka
ras "automobilis", karpenteris, 
koutas, latas, pėdė. penteris, po
pierius "laikraštis", selsmanas, 

rašėm dvejopai: perdaug geras ir; taipraiteris, treinas, trokas ir kt. 
per daug žino, per daug skausmo j Piknikas išstumia gegužinę, šal-
(su būdvardžiais — kartu, su | dytuvas rungiasi su refridžerato-
veiksmažodžiais, dalyviais, daik-jriur--... Bėda ir ta, kad labai trūks-
tavardž:ais —atskirai). Dabar:tam terminų: kaip lietuviškai 
Lietuvoj išleista "Lietuvių kai-; versti bungalow ar cottage? 
bos rašyba ir skyryba" jau siūlo 
visais atvejais rašyti skyrium: 
per daug geras. žino. išvargęs. 
skausmo.Arba: ligi šiol žodžius 
gal būt. tur būt; kaip mat rašė
me atskirai, dabar siūloma rašy
ti kartu: galbūt, turbūt, kaipmat. 
Tik žūt būt siūloma rašyti atski
rai, nes kalboj vartojamos ir su- į 
trumpėjusios bendraties lytys, i 
pvz.: lietuviais turime ir būt, ne-j 
turim leist pražūt. Arba: ligi šicl Į 

Be tarptautinių skolinių ne
išsiverčia nė viena kalba, turime 
jų ir mes: demokratija, diktatū
ra, partija, problema, moralė, 
drama, 
kestras 
kis, futbolas, stadionas ir kt. T a 
čiau, jei du žodžiai (lietuviškas 
ir tarptautinis) vienodai tikslūs, 
nereikėtų vengti lietuviškojo: ge
riau skelbimas nei afiša, akibrokš
tą nei afrontas, pažanga nei j 

nei plia 
I zas. nuoseklus nei 

• LIETUVOS KATALIKU 
! BAŽNYČIOS KRONIKA. Tre

čias tomas. Pogrindžio leidinys 
Nr. 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 
1975-1976 m. Išleido L. K. Reli
ginės šalpos rėmėjų sąjunga, 
6825 S. Talman Ave., Chicago. 
Dl. 60629. Viršelis ir iliustraci
jos Seselės Mercedes. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoje, 
1976 m. Tiražas 500 egz. Leidi
nys 424 psl. Kaina — minkštais 
viršeliais 4 dol., kietais — 6 do'-.. 
gaunamas ir "Drauge". 

Pogrindinės "Kronikos" iš
leidimas Vakaruose atskirais 
daugelį numerių sukaupiančiais 
tomais yra nepapi-astos svarbos 
darbas tiek dokumentine, tiek 
informacine prasme. Lietuvos 
tikinčiųjų ir visos lietuvių tau
tos laisvės reikalas tuo pačiu 
įgauna pasaulinės dimensijos po-

Nauji leidiniai 

budį. "Lietuvos Katalikų Baž-
nyuios Kronika" yra ir liks ne P 

simfonija, skulptūra, or- I legendinio, bet tikrovinio heroiš- j 
balansas, biudžetas, če- kūmo knygos, kurios jaudina ne : 

tik mūsų širdis, bet i r beldžiasi 
į viso dvidešimtojo amžiaus są 
žinę. 

džia Vievvpoint Press, Inc., 6821 
S. Maplewood Ave., Chicago, 111. 
60629. Metinė prenumerata 8 
dol. 

žinoti galėtų, kaip dvidešimto 
amžiaus pradžioje gyveno ainiai 
tų, kurie senovėje pavyzdžiu 

savo kraštą 
mylėti, branginti papročius ir 
kalbą". 

žodžių junginius kas-ne-kas, cia- j p r o g r e s a S 5 paplūdimus 
ne-a:a, šialp-ne-taip, vos-ne-vos' 
rašėm su brūkšneliais, dabar siū- į 
loma rašyti jau be brūkšnelių: 
kas ne kas, šiaip ne taip, vos ne 
vos. Tokiu nauju susitarimu .sie- j Nėra gera, kai kalbą 
kiama suvienodinti kai kuriuos ; t a m t i k r i uniforminiai 

• Benvenutas Ramanauskas, 
O.F.M., BROLIAI, PRADĖKIM. 
750 metų sukaktį nuo šv. Pran-

konsekven tus \ ^ k a u s mirties minint. Išleido 
ir t. t. Mes dažnai elgiamės at- j i r ^ ^ ^ " ^ E *Z? 
virkščiai. 

Kultūr iniam sektoriuj pabrėž
tina: pokalbis su dr. Jurgiu G i m 
butu apie namotyrą, architektu-
rą ir Lituanistikos institutą; Kęs- ; „^ k a i reikia* 
tas KeikaBas recenzuoja naujas 
knygas: Liudo Dovydėno "Pa 
šiurpo mano velnias", Mariaus 
Katiliškio '"Apsakymus", Vytau
to Alanto novelių rinkinį "At
spindžiai ūkanose" ir K. Barėno 
redaguotąjį metraštį "Devintoji 
Pradalgė". - - • -

• MŪSŲ VYTIS, 1976 m 
Nr. 2. Skautiškos minties jauni
mo ir vadovų žurnalas. Redaguo
ja R. Griškelis, 552 Ridgemoor 
Drive, VVillovvbrook, 111. 60521. 
Leidžia Akademinis skautų sąjū
dis. Administruoja Alfredas Klei-
naitis, 11044 W . 84 Place, Wil low 
Springs, 111. 60480. Metinė prenu
merata JAV ir Kanadoje 6 dol., 
kitur 3 dol. 

• Aleksandras Pakalniškis, \ tam labai pasitarnauja i r A. Pa-
ŽEMAIČIAI. Etaegrafija. Išlei- į kalniškio "-Žemaičiai", 
do dr. Stasys Jankus. Spaudė Į Knygos pobūdį aiškiai nusako 
Morkūno spaustuvė Chicago je. jos skyrelių an t raš tės : Kaimo 
1977 m. Knyga didesnio forma- j žmonės, Trobos, Vestuvės. Žmo-
to 164 psl., kaina nepažymėta. 

Įvado žodyje autorius rašo: 
"Bandžiau nor s dalį žemaičių 
krašto papročių surinkti, atei-l 
nančioms kar toms palikti, kad 

nių santykiai, Kaip valgė, Tvo
ros, jjaienapiūtė, Linų apdirbi* 
mas, Talkos, Drabužių paruoši
mas, Vakarojimai, Jaunimo pra
mogos ir Žemaičio tikėjimas. 

kal-
žurnalas, skiria-

rašybos nenuoseklumus bei ne
vienodumus, pašalinti kai ku
riuos prieštaravimus, apskritai 
rašybą palengvinti. 

Susitarimas nėra esminis daly
kas kalbos dvasiai. Vienaip ar ki
taip susitarsim, dėl to kalba ne
ges, nes tai neliečia jos esmės. 
Susitarimas yra daugiausia tvar
kos reikalas. Žinoma, tvarka tau
tos gyvenime taip pat svarbi, 
ypačiai tais atvejais, kai su ja ra
šybos atveju kasdien susiduria
me. 

Tačiau turi ne taip pat savo 

] ve, 341 Highland Blvd., Brcok-
lyn, N. Y. 11207, 1976 m. Kal-

užgožia ; ką prižiūrėjo Leonardas Žitkevi-
žodžiai, į £įus. Leidinys 272 psl., kaina ne-

išstumdami kitus žodžius. Pvz. ; pažymėta, 
imame viską realizuoti; medžią- Gražiai išleista i r lengvai 
gas, pašarus, gyvulius, sumany- ; skaitoma knyga nėra kokia šv. 
mus, mintis, kai juos galėtume,' Pranciškaus monografija ar bio

grafija, o neilgų religinių skai-lietuviškai suvartoti, sunaudoti, 
sušerti, parduoti, įgyvendinti ir 
t. t. Arba dabar jau viską prista
tome: kopėčias prie sienos, višti
dę prie tvarto, kambaryje gėlių, 
daug naujų namų, prekes į na
mus, valdininką viršininkui, ką 
nors prie darbo, naują tarnauto
ją, taip pat ir knygą, darbotvar
kę, programą, mintį, sumanymą, 
paskaitą, net dainą, šokį, muzi
ką... Tai jau reikia laikyti kalbos 

kalboj faktu, kūne nėra ir nega
li būti susitarime dalykas. Tokie j s u s m i m u -
faktai atspindi pačią kalbos pri-j Negalima išvengti kai kurių 
gimti, esmę. Jų nepaisymas jau! tarptautinių vertinių, pvz.: iki 
kalbą žaloja. Kai lietuviškas laik- i pasimatymo, kelti klausimą, pa-
raštis pvz. rasa, kad "Carter lan-Įs :ekti tikslą, atlikti pareigą, imtis 
kėši pas prezidentą Ford", toks! atsakomybės, vesti derybas, pa-

tymų rinkinys. Tačiau kiekvie
na kelių puslapių tema yra su
sieta su vienokiu ar kitokiu šv. 
Pranciškaus a r aplamai pran
ciškoniško gyvenimo bei pran
ciškoniškos nuotaikos pavyz
džiu. O tokių temelių y r a net ar
t i 30. • '<• 

• KARYS, 1977 m. sausio 
mėn. Nr. L Pasaulio lietuvių-1 
veteranų mėnesinis žurnalas, j 
Redaguoja Zigmas Raulinaitis. | 
Administruoja Le mas Bileris. Re- į 
dakcijos ir admi: .ivririjos adre- ; 
sas: 341 Highlar.d Blvd., Brook- j 
lyn, N . Y. 11207. Metinė žurnalo j 
prenumerata 10 dol. 

Atsiminimų iš Nepriklauso- Į 
rnybės laikų Klaipėdos pateikia 
majoras Černius. Ar Lietuva mo
kėjo duoklę Rusijos Vladimirui 
Didžiajam? — atsako Z. Rauli
naitis. Tolimesniu tęsiniu eina O. 
Žadvydo atsiminimai "Mirtinin
kų gretose". Apie latvius ir bol- j n ė s įskaitos už skautybę. 
ševizmą rašo O. Urbonas. D a u g ; 
šaulių veiklos kronikos ir karinių I f 7 5 " Švenčiausios Trejybės lietu-
žinių. 

Šiame numeryje: Moterų vaid
muo 1200 — 1500 metų Lietu
voje; Po trijų kongresų; Prisimi
nimai ; Lietuvybės išlaikymas 
tremtyje; Gilwellinėmis temomis; 
1976-tų A. S. S. stovykla; Aust
ralija kviečia ir laukia; Akademi-

• VILTIS, Volume 35, No. 5. 
January — February 1977. A. 
Folklore Magazine. Anglų 
ba leidžiamas 
mas įvairiausiai tautosakai, tau
todailei ir liaudies šokiams. Re
daguoja ir leidžia V. F. Bieliajus, 
P.O. Box 1226 Denver, Colora-
do, 80201. Metinė prenumerata 
7 dol., užsienyje 8 dol. 

Naujas numeris daugiausia pa
švęstas orientąliškierns šokiams, 
bet •netrūksta ir kitokios medžia-
traųkbs. 
gos — viršelio 4-tame puslapyje 
yra Omahos lietuvių tautinių 
šokių grupės "Aušros" dvi jauo-

• VYTIS, 1977 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Lietuvos Vyčių žur
nalas. Redaguoja Loretta I. Stu-
kas, 1467 Force Drive, Moun-
tainside. N- J. 07092. Adminis
tracijos adresas: Vytis, 2524 W. 
45 St., Chicago, 111. 60632. Meti
nė prenumeratą 5 dol. 

Dauguma straipsnių ir infor
macijų iš Vyčių veiklos spaus
dinama anglų kalba. 

• Filatelistų draugijos " Į i e -

laikraštis lietuvių kalbą jau nie
kina, nes, pasak K. Būgos, "li-
tuvių kalboje nėra nelinksniuo
jamų vardų", lietuviai sako: 

moką, susirinkimą, priimti įstaty 
mą, daryti išvadas, imtis priemo 
nių, kreipti dėmesį, atidaryti, už 
daryti susirinkimą, posėdį ir t t | 

Peterburgas. Kiievas. Ivanovas ir Šitaip sakoma daugelyje kalbų. 
t. t. Lietuviškai sakytina: New\ Tačiau vengtini vertiniai, imti iš 
Yorkas yra didelis miestas, pasi-i vienos kurios kalbos, pvz.: su-
rodė New Yorko dangoraižiai, kelti pinigus(to raiše money), 
važiuoju į New Yorkų. New Yer-lpagauH šaltį (to catch cold) , 
ke gyvena lietuvių, Chicaga yra į išnešti sprendimą (vynesti prigo-
pasaulio lietuvių sostinė, Chica- j vor), apvaikščioti šventę (ob-
goje eina keli lietuvių laikraš- chodič swięto), priešakinė tech-
čiai, prezidentas Fordas pasakė; nika (peredovaja technika) ir kt. 
atsisveikinimo kalbą, Fordą kvi'e-1 Tokie vertiniai tėra vienos ku-
čia dėstytoju ir t. t. Tiesa, šiais irios kalbos vartosenos kopijavi-
laikais Būgos taisyklė jau turi irįrnas. 
išimčių — turime taip pat ne-

• Birutė Vytienė, KARKLU 
KATINUKAI. Eilėraštukai. Kny
gelė papuošta Adelės Abromai-
tienės džiovintų gėlių karpiniais. 
Paruošė ir m e n i n į apipavidali
no Nora Kubpavičienė. Jaunimo 
Bibliotekos leidinys Nr . 30. Ti ra
žas 500 egz. Spausdino Salezie
čių spaustuvė Romoje 1976 m. 

Nedidelio rormato, 24 psl. kny
gelė taip išpuošta džiovintų gė
lių spalvotais karpiniais, kad pus
lapiais negalima atsigrožėti. Ta 
čiau to negalėtume pasakyti apie 
pačius eilėra;:ūkus. Jie, lyginant 
su šiandieni; ; mūsų vaikų li
teratūros pa . pa, yra gerokai 
primityvūs, pilni netikslaus eilia-

:dų. 

Susidomėjimas etnografine 
sritimi yra gana įdomus šių die
nų atominio amžiaus reiškinys. 
Į r ta i nėra vien tik išeivijos nos
talgiška apraiška. Net Ameri- j tųva" BIULETENIS, J977 m. ar . 
kos federalinė valdžia t ik ką; L Biuletenis apima filateliją, nu-
įkūrė Washingtone visą šios rū-! mizmatiką ir kitas artimas sritis. 

I vių parapijos Nevvark, New Jer- j sies studijų centrą "The Ameri- j Leidžiamas keturis kartus į me-
; sey septyniasdešimt penkerių me-1 can Folklife Center". Žinant, ' tus. Redaguoją ir techniškus iš-
j tų sukakčiai paminėti leidinys, j kaip, šiandien kolchozinant i r į leidimo reikalus tvarko Eugeni-
| Didesnio formato 32 puslapiuose į industrinant Lietuvą, senosios < jus Petrauskas, 7742 S. Troy St., 
j duodama lietuvių ir anglų kai-; etnografinės formos iš kasdie- Į Chicago, 111. 60629. Biuleteni ad-
į ba detalesnė šios 'parapijos isto-, ninio gyvenimo nyksta, yrą Įa-1 įinistruoja Kazys Rožanskas, 3450 
j rija, paįvairinta istorinėmis ir šių j bai svarbu j a s palikti bent au- W. 62nd St., Chicago, 111. 60629. 
\ dienų nuotraukomis. i tentiškų aprašų formoje. O ši- į Prenumerata 5 dol. 
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COLORTV 
WHILE YOU EARN 6%% to 7% %=« 

•m OUB SPĖČIAU ACCOUNT 

vimo, kirčio 

• AKIRAČIAI, 1977 m. sausio! 
mėn. Atviro žodžio mėnraštis. 
Šio numerio r -dakcija: D. Biels- | 
kus. K. Dranga, L. Mockūmas. į 
Z. Rekašius. ;: r. T . Remeikis. dr.! 
E. Vaišniene, H. Žemelis. Lei- i 

linksniuojamų vardų. pvz.: 
Rousseau (Ruso), Hugo, Bizet 
(Bize), Meillet (Mejė), Hanou. 
Dachau ir kt. Bet tokios išimtys; 
remiasi atskira norma. O kai ne-| 
lietuviškas tikrinis vardas baigia- į 
si balse e, žvminčia netariamą' 
balsį, arba priebalse, žyminčia Į 
netariamą priebalsį, tai prieš pri-
dedamas lietuviškas galūnes ra-! 
šytinas apostrofas, pvz.: Larouss'l 
as (sk. Larusas), Verlaine'as (sk. 
Verlenas), Burke'as (sk. Berkas), 
Chateaubriand'as (sk. Šatobrija-
nas) ir kt. Kai nelietuviško var
do kamienas skaitytojui gali būti 
neaiškus, po tokio kamieno prieš 
lietuviškas galūnes taip pat de
rinas apostrofas, pvz.: Rudel'is, 
RudeVio.... KieFis, KieVio ir 1.1. 

Mūsų kalbininkai (daugiau
sia Jonas Jablonskis) kalbą valė 
nuo barbarizmų, ir išnyko abel-
nas, abrūsas. aduna. antgalvis. 
apcūgai, atviortka. babka, britva. 
brukąs, budilninkas, bujoti, čai-
nikas, čėdyti, čvertis, daboti, grie-
kas, pekla, sūdąs ir kt Tačiau 
"importo" ir šiais laikais išveng
ti negalim. Nuostabu: Lietuvoj 
per rusų kalbą i lietuvių kalbą 
braujasi tokie žodžiai kaip stre
sas "įtempimas", trendas "kryp-

Turime mėgstančių kultivuoti 
svetimybes. Štai tokio kultivavi
mo būdingas pavyzdys: Sis stre
sas determinuoja urgentinę inter
venciją, kurią kartais limituoja 
adekvatiškų situacijų kontraver-
siškumas. Pavyzdys imtas iš ok. 
Lietuvos šaltinių, bet netrūksta 
ir svetur panašiai rašančių. Tai 
vengtina kraštutinybė: iš 11 žo
džių 8 nelietuviški! Bet aiškiai 
sumažėjęs polinkis kurti įmant
rius naujadarus. "Aušra" pvz. tei
kė radiją vadinti tolgirdžiu, tele
foną — tolkalbiu, telegramą — 
tolraščiu ir k t , o nepriklausomoj 
Lietuvoj kai kas apelsiną mėgino 
keisti saulobuoliu. papirosą — rū-
kiniu, sofą — minkštasuoliu. 
egoistą — saunoriu. biografiją — 
buitraščiu. organizmą — gyvo-
kūniu, lagaminą — daikdėčiu, 
fontaną — trykšliu ir t. t. Tai ki
ta kraštutinybė, bet ji savanorių 
mėgėjų ypač svetur nesusilaukia. 
Ir gerai. 

Keliamieji klausimai, imti iš 
Įvairių mūsų kalbos mokslo šal
tinių ir iliustruojami daugausia 
mūsų spaudos pavyzdžais, susi
laukė gyvo klausytojų atgarsio. 
Pokalbiui vadovavo vakaronių 
organizatorius Viktoras Mariu-

Tarp dviejų vidurvasario naktų 
Egils Kaime, BETWEEN TWO I sidėjimu ir r: 

MIDSUMMKR N1GHTS. »~»~*- Į | |M jĮĮ,,,.,, ,, , 
Branden Press, 1976. Pp. 198. Kai- • « 
tiaS8.95. J / . a S a i p n ' 

Baltijos tautr 
jos letena. 

Naujoji E: 
anglu kalba 

i ir IOJK'S urgentinis "primyg- f nas fSP). . 

Latvis rašytojas Egils Kaime 
prasiveržė^ į angliškai kalbančią 
Ameriką su savo romanu Between 
Two Midsummer Nights. Atsi
menant mūsiškių rašytojų pra
kaitu aplaistytas pastangas at
kreipti dėmesį į lietuvio istorinę 
odisėją amerikiečių tarpe, ši bro
lio latvio sėkmė negali likti mū
sų nepastebėta. 

Egils Kaime, romano autorius, 
paliko Latviją kartu su daugeliu 
iš mūsų, rusam antrukart oku
puojant gimtąjį kraštą. Amerikon 
atvyko 1951. Nuo pat atvykimo 
įsidarbino Manhattan College, 
New York mieste. Vien darbu 
nesitenkino. Tęsė Rygoj pradė
tas studijas Nevv York City Col
lege. Dienomis dirbo, o vakarais 
(jr naktimis!) studijavo. Tapo 
iškiliu ir ieškomu menininku. 
Reiškėsi ir rašytu žodžiu. Būda
mas trikalbiu (latvių, vokiečių 
ir anglų kalbomis*) pasidarė ži
nomas saviškių ir kitataučių 
teppe 3avo romanais, novelėmis 
ir scenos veikalais. Su dideliu a -̂

:esčiu Egils Kaime 
eitomis, pokalbiais 
nti amerikiečiam 
po rusų okupaci-

s Kaime knyga 
P>etween Two Mid

summer Nigbts aprašo pieškari-
nės Latvijos ž nogaus buitį. Ro-

I mano siuž?* s būdingas visam 
prieškariniam Pabaltijui. Igną, 

{veržli Latvijos kaimo mergina, 
ir Tots, iš™, ;gas Latvijos kai
mo į mokslu- besiveržiąs studen
tas, ieško meile ne vien tik viens 
kito, bet ir s-m vietos ateityje. 
Egils Kalnu ra£> vaizdais. Latvi
jos kaimas. nimo veržimasis į 
mokslą, žmogaus žingsnis iš bui
ties lopelio j kultūros ir techni
kos jūrą. ]r>:<-\ sampyna ir asme
niški lūžiai ^Uuote alsuoja gyve
nimu ir maslniančiu žaismingu
mu. 

Šiuo savo r >rnanu Egils Kaime 
prašnekina ir lietuvį, nes latviš
ka žmogau- būtis ir širdis yra 
daug kuo ariima lietuviškai žmo
gaus būčiai ir širdžiai. Be to, lat
vių, brolių rautos, rašytojo išė
jimas į p! j ją angliškai kal
bančią Am :,;<os visuomenę mus 
verčia ne tik .:džiuotis bei džiaug
tis knygą, k ; ir ją pirkti bei skai-

:.»S?r 

Diagortal COLOR 

*•* $1,500 
hav* tMs 17~ RCA XL-1» 

, .and your money groiws to 

Diagonal COLOR 
Remote-Control 

ww» $1,500 
You can hava thts 19" RCA XL-10B 
COLOR TV. . .w*h Ramote Controf. . 
.and your money grows to t1.69S.54in 72 

**• $2,000 
money grows to $2.285.06 m 4 

mm $5,000 
aney grow» to *6.558.«B m 

į į $10,000 
money grow» to $10.691.01 in 

ara 

ww. $20,000 
your money growa to 

$21.624.81 in r year. 

OrWHh $ 2 , 0 0 0 
And your money g»owa to t2.112.23 to 4 
yeari. 

OrWWi $ 5 , 0 0 0 
And your money growa to $6.406J6 In 
2 N 

OrVVrth $ 1 0 , 0 0 0 
And your money grow» to $10,651.99. 
m IKyeere. 

o.wti. $20,000 
And your money grome to 
620.880.22 m 1 year. 

MBS KALBAME LIETUVIŠKAI 
Enjoy Your TV NOW PLŪS 

EARNINTEREST 
•FuBds mm pnąftl In Ola «paeW teoam fpf «eon of cntfficat*. From ym* decoA • « <J»*J« * • = < « o> «*>• i««m. *>«* »h* • » ' • ' • * V™ •"»*» p^a 
farU. pK«glvwv |oansiMMianagrtiof6K% « 7 « « arryeur Ml da»M. f*)w* fgutotton* nc^n »*M\m*m kmnm pm*** loe tmtf 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
0€S «>LA!NCS 0 * "C€ : 
106S OAKTON STREET 
DES PLAt«4ES R.L^iWS «W18 
TELEPHON€: »?-©?» 

11 
Al»«»A 0FFWfc 
3434 WEST NOTTM AVEMJC 
CHICAGO. įtuNots taau 
TELEPHONE: 48^3113 

S 
, * ą J 

H U I OFFICE: 6245 SOUTH NESTERR «VEN0E, CHICikSO, UlIROIS 66636 T B i f BOife 476-7575 h 
tyti. Antanas Rubšy ! 

http://t1.69S.54in
http://t2.112.23
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Kultūrinė kronika 
B R O L I U A N T A N O IR VYTAU
T O S M E T O N Ų K O N C E R T A S 

RYTOJ 

Šį sekmadienį (vasario 27 d.) 
3 vai . popiet Jaunimo centre, 
Chicagoje, įvyksta pirmą 
kartą išeivijos kul tūr in iame gy
venime toks 
programą a 

NAUJA DR. M A R T Y N O 
ANYSO KNYGA 

'KLAIPĖDOS ATSIMINIMAI ' 

"Kultūrai remti draugija" C h i 
cagoje leidžia prieš trejus me tus 
Toronte mirusio v isuomeninin-
ko, rašytojo ir diplomato dr. 

koncertas, kuriame ! Martyno Anyso a ts iminimus, pa
iks du broliai, iš- i vadintus "Kova dėl Klaipėdos 

skitiniai pianistai , Antanas ir Vy
tautas Smetonos, skambindami 
klasikinius kūr in ius kiekvienas in
dividualiai ir abu kartu. Tai įvy
kis, vertas didelio muzikinės pub
likos dėmesio. 

N A U J O S KAZIO B R A D Ū N O 
K N Y G O S S U T I K T U V Ė S 

Jaun imo centro kul tūrinių 
penktadienio vakaronių serijoje, 
Chicagoje, ateinantį penktadienį, 
(kovo 4 d.) 7 vai. 30 min. vak. 
J aun imo centro kavinėfe bus nau
jos Kazio Bradūno poezijos kny
gos "Alkana kel ionė" sutiktuvės. 
Knygą pristatys ir aptars svečias 
iš Kanados, iš Montreal io . vienas 
iš ryškiųjų išeivijos li teratūros 
kritikų Vytautas Jonynas, o pais 
knygos autor ius paskaitys sa
vo kūrybos. Visi kviečiami šioje 
l i teratūrinėje vakaronėje daly
vauti . 

1927 — 1939". Knygą spauda 
paruošė į r . M. G. Slavėnienė, tal
kinama is orikų dr. Juozo Jakš
to, dr. Juliaus Slavėno ir prof. 
dr. Antano Musteikio. Dr. Jakštą 
parašė knygai ilgą :enk:ų sky
rių [.adą, apžvelgian'į atsimini
mų turinį, o dr. Musteikis tikri
no veikalą kalbine prasme. 

Dr. jur. Mar tynas Anysas. tuo
metinis Lietuvos konsulas H a m 
burge. 
Klaipėdą, kaip vietinis 

Nauji leidiniai 
• L I E T U V I U D I E N O S , 1977 

M. SAUSIO M Ė N . N r. L Reda
guoja redakcinė kolegija. Leidžia 
ir administruoja A. Skirius. Re
dakcijos ir adminis t rac : jos adre
sas: 4364 Sunset B k d . , Holly-
vvood, C A 90029. Metinė prenu
merata 12 dol. 

Kai kuriose Žemaitiios vietose buvo paprotys "'bergždenik 
gavėnių dieną jauni vyrai, Įvairiai pasirėdę, kaukėti, juoki 

pirkimas, 
krėsdami, 

ėjo iki 1939 m. tragiškų įvykių. ' 
1934 — 35 m. jis ta ip pat buvo 
paskirtas Jurgio Bruvelaičio di
rektorijos nariu, tokiu būdu as
meniškai pergyveno įvykius, ku
riuos jis aprašo savo ats imini
muose. Autorius savo ats imini
mus pirmą kartą užrašė 1947 
— 48 m. ir 1973 m. atspausdino 

Į šių užrašų ištraukas mūsų pe
riodinėj spaudoj, sukeldamas ne -

imažą kontroversiją. Dabar spaus-
D R . A. M A T U L I S V A D O V A U J A ; dinama knyga yra tų užrašų n a u 

ja versija, kurią autor ius užbaigė 
juodraštyje t rumpai prieš savo 
mirtį 1974 m. sausio mėn. 29 d. 

gindavo ••pirku" nespėjusias iki Užgavėnių ištekėti merginas. Clevelando 
1934 m. buvo pakviestas į I "Grandinėle" visa tai nuotaikingai apipavidalino šokyje. Nuotraukoje mato-

' me porą "Grandinėlės''' Užgavėnių velnių, beieškančių "bt-rgždinikių". Cle-
, veiando "Grandinėlės" šokių spektaklis Chicagoje, Marijos mokykloje, kitą 

turos patarėjas ir tas pareigas 1 " šeštadieni (kovo 5 d.) 7 vai. vak. 

P S I C H O L O G I N Ė M S 
S T U D I J O M S 

Michigano valstijoje yra praei- i Autorius yra išleidęs sekančias 
M. Anysas yra išleidęs se-

I to konvencija ir s ta tutas" (Kla i 
pėda, Rytas, 1934) ; "Senprūsių 

,. . , , laisvės kovos su Vokiečiu riterių 
. inmkas dr. Ana tohs Matulis . Jo jcrdinu"(Chicaga, Mažosios Lietu

vos Lietuvių draugija, 1968) ; 

tais metais įsteigtas ir inkorpo
ruotas JAV Psichoanalizės i r : 
psichologijos tyrimų institutas, 
kurio prezidentas yra mūsų moks-

adresas 1423 Hibbard St., Det 
roit, Mich. 48214. Inst i tutas savo 
uždaviniu pasiskyręs naujais ty
rimais plėsti psichoanalizės, psi
chiatrijos ir psichologijos žiniją. 
Inst i tutas n u m a t o ir specialią lei
dinių seriją psichologijos ir psi
choterapijos klausimais , be kitų 
dalykų — t i rdamas naują dau
giakalbės terapijos (mul t i — lin-
gual the raphy) metodą, gydant ši
zofreniją, skleisdamas informaci
jas apie tą metodą bei stengda
masis šį terapijos būdą pritai
kyti kituose psichiniuose, neuroti-
niuose ar asmenybės sutr ikimuo
se. Jau kovo mėnesį institutas 
n u m a t o paskelbti savo daugiakal
bės terapijos įvadinį tekstą, pava
dintą: "Language. . . A. Hope" . 

"Žymios lietuvės moterys padavi 
muose ir istorijoje" (Toron to , 
Skautų Sąjunga, 1970). Jo diser
tacija apie Vilniaus bylą T a u t ų 
Sąjungoje jau išversta į anglų 
kalbą, i r jos išleidimu autor ius 
dar prieš savo mirt į tarėsi su Vil
niečių sąjunga. Autorius rank
raštyje paliko stambią studiją 
apie Vytautą Didįjį, kuri laukia 
redaktoriaus ir leidėjo. Dr. Any
so "Klaipėdos atsiminimai*' jau 
renkami M. Morkūno spaustuvė
je, Chicagoje. Leidybą f inansi
niai remia Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija. Spausdinimo dar
bą Chicagoje prižiūri autor iaus 
brolis Jonas ir sūnus prof. dr. 
Jurgis Anysas. 

L I E T U V I A I D A I L I N I N K A I 
B E N D R O J E C H I C A G O S 

D A I L I N I N K Ų P A R O D O J E 

Ch icagos Dai lės ins t i tu te šiuo 
m e t u vykstančioje kasmetinėje 
Chicagos ir apyl inkės da i l in in 
kų parodoje r a n d a m e ir lietuvių 
da i l i n inkų darbų : Juozo Miel iu-
lio "Space C o m p o s i t i o n " (al ie
ju s ) ir Vilijos A. Eivai tės " T u x e d o 
R o w " ( s e r i g r a p h ) . Pažymėt ina , 
k a d parodai buvo atsiųsta keli 
tūks tanč ia i darbų, 1600 gana 
aukš tos kokybės. T a č i a u pačiai 
p a r o d a i b u v o a t r i nk t a tik 200 
da rbų . P a r o d a Da i lės inst i tute 
vyks iki kovo 27 d. 

P R E M I J U O T I Č E S L O V O 
J A N U S O IR M Y K O L O 

P A Š K E V I Č I A U S D A R B A I 

Aš rimtojoj dai lės parodoj Kul
t ū r o s židiny, Brooklyne , N . Y., 
ša l ia gausių mažesnių premijų, 
dvi pačios d idžiausios po 300 dol. 
paskir tos už parodoj išstatytus 
paveiks lus Česlovui Janusu i ir 
Mvkolu i Paškevič iui . 

voje pareiškė: "Aš 
eia teisių mokslo. 
t ik gausiai marksiv.ji 
t in io ža rgono" . (,1 
1977. L 2 4 . ) . 

neišmokstu 
tegaudamas 
io - leninis-
. S. Nevvs, 

Naujas žu rna lo numer is savo, 
viršeliais, nuo t r aukomis ir teksto 
/•uslapiais akcen uoja rašytojo 
Jurgio G l i a u d o s 70 metų am
žiaus sukaktį. Ap lama i "Lietuvių 
Dienos" žvalgosi po visą išeivi
jos kultūrinį, visuomeninį bei po-
itinį gyvenimą, registruodamos 

ryškarnius faktus žodžiu ir nuo
traukomis. 

• LAIVAS, 1977 m. vasario 
mė- | mėn. N r . 2 . Religinio ir taut inio 

gyvenimo mėnesinis žurnalas . 
Leidžia Mar i jonų vienuolija. Re
daguoja kun. J. Vaškas, MIC. Re
dakcijos ir administraci jos adre
sas: 4545 W . 6 3 rd S L , Chicago, 
111. 60629. Me t inė p renumera ta 
JAV ir Kanadoje 4 dol., kitur 5 
dol. 

te ) , duodama šiandieniška po - :y ra buvęs ilgametis Alvito 
emėiė ;ir>ie Pajevonio Sventalcal- d i ios mokyklos mokytoja-, 
nį. svarstomas senatvės įprasmi
nimas, daug žinių iš religinio 

^ ' " e n i m o - I skirta tėvynės bei 
'os grožiui, autoriaus pami l tom 
Alvi to apylinkėm, Šešupei, Ne-

p ra -
os mokytoja-. 

Eilėraščiai perpinti pa t r io t inė
mis temomis, nemažai posmų 

! skirta tėvynės bei tėviškės g a m -

• SKAUTŲ AIDAS, 1976 m. 
gruodžio mėn. Leidžia LSS Tary
bos Pirmija. Redaguoja Sofija Je-
lionienė, 6111 S. California Ave.. 
Chicago, 111. 60629. Administ
ruoja Augustinas Orentas , 6842 
S. Camnbel l Ave., Chicago, 111. 
60629 Metinė p renumera ta 5 dol | | W A G N E R 311(1 S O N S I 

Gaus;ai nuotraukomis ir pieši-1 = 
n bis iliustruotas, skautiškai veik
lai skirtas leidinys. 

m u n u i . Knygos viršelį puošia 
prieškarinė Alvito bažnyčios nuo 
t rauka . 

• Juozas Bacevičius, T A U , 
TKVYNE. Eilėraščiai, parašyti, 
gyvenant trem'yje. Rinkinys 44 
psl. Knygelės autorius Juozas Ba
cevičius nepriklausomybės laikais 
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Rašoma ap ie 
se, apie tai , kas 

ŽYDAI L IETUVOJE 

Paskut in iu laiku pasirodė pora 
nauju , at iglų kal ta išleistų kny
gų apie žydų naikinimą Lietuvo
je 1941 - 1944 metais. N e i n 
fo rmuo tam skaitytojui sudaro
m a s įspūdis, kad visa Lietuva da
lyvavo t a m e naikinime. Studen
t iškam jaun imui aažnai tenka 
susidurti su priekaištais šiuo 
k laus imu. Encyclooedia L i tua -
nica a n t r a m e tomo yra straips
nis "Jews in Li thuania ' ' , kur ia 
m e t rumpa i nuš "sta Lietuvos 
žydų istorija. JAV Lietuvių Bend
r u o m e n ė s krašto .a ldyba, gavusi 
au to r i aus ir leidėjo sutikimą, per
spausdino tą straipsnį brošiūros 
pav ida lu . Norintieji gauti tų 
brošiūrų, prašomi kreiptis į JAV 

lietuvius misijo-
traukia žmogaus 

sielą (pagal šv. Augustiną ir D a n -

LB krašto valdybą adresu: 9669 
Cine Road, Phi ladelphia Pa. 
19115. 

B O D Y W 0 R K C 0 L L I S I 0 N , E X P E R T S 
J . STANEVIČIUS 

(Fender) Pilnas Pataisymas 
Transmissions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (body) ir Sparnų darbas 

GAS FOR LESS 

2637 W. 47th St., tcl. 523-1249 
Chicago, Illinois 60632 

S T U D I J O S U Ž S I E N Y 

Filmų 
įvairumai 

STASE SEMĖNIENE 

"ROCKY", sentimentalus, netur
tingųjų kvartalo filmukas išvilpė į 
Chicagą taip kvailai perreklamuo-
tas, kad tiktai "The Great Gatsby" 
prieš porą metų galėjo susilyginti 
su juo šiame "mene' -. Tai kodėl čia 
minime šį nereikšmingą filmą? Tik 
dėl to, kad didžiam nustebimui jis 
susižėrė net visa dešimti Akademi
jos nominacijų (kartu su kitu fil
mu "Network") . Abu iškelti ame
rikiečių kritikų j keturių žvaigždu
čių aukštybes. 

Syivester Stallone parašė filmui 
tekstą ir vaidina titulinę rolę. Roc-
ky yra jaunas vyrukas, kuris die
nos metu yra menkas Mafijos mo
kesčių rinkėjas (tai tokios rūšies 
vaikinas, kuris atveria savo "auksi
nę" širdį, suabejodamas, a r klien
tui nulaužti nykščius, a r ne), o 
nakties metu jis vejasi trečios rū
šies boksininko karjerą blusiniuose 
užkampiuose — sporto arenose. 

Nė režisūra čia nieko neatsveria, 
nors režisierius John G. Avildsen 
yra paskleidęs keletą atmintinų sa
vo filmų, kaip "Joe", "Save the Ti-
ger**. Stallone taip reiškiasi "Roc-
ky" filme, kad viskas kvepia gryna 
tuštybe. Jo brolis sukoropanavo 
vieną filmo dainą ir pats trumpam 
pasirodo, taipgi jo tėvas, kai tuo 
tarpu jo šuo (gyvenime), žvalus ir 
3idžrulis, vardu Butkus (sic 
dina Roekv šunį. 

iš 1930 m. Tai jau nebūtų jokia 
nuodėmė, jei tik pats filmas būtų 
sukurtas bent su kiek didesniu en
tuziazmu, jau neminint ir nelau
kiant nors paprasčiausio įsijautimo 
ar meninio užsidegimo. 

Pasakojimas pina Rocky ir jo 
merginos Adrianos (Talia Shire) 
išgyvenimus, kai jam kvailokos ap
linkybės pakiša, kaip blyną ant 
delno, proga, pasitaikančią sykį gy
venime. Jam blykteli laime kovoti 
su pasaulio sunkaus svorio čempio
ną — juoduku, vardu Apollo Creed 
(Carl Weathers), nukopijuotu pa
gal Muhammad Ali. 

Weathers aiškiai nėra aktorius 
ir filmo vertės nė kiek nepakelia. 
Yra gerų aktorių net menkesnėse 
rolėse. Burt Young gan efektingas, 
kaip Rocky'o geriausias draugas, 
alų maukiąs kiauras ąsotis. Taiūgi 
dėmesio vertas Burgess Meredith. 
kaip Roeky'o senas instruktorius. 

Tačiau labiausiai prasiveržia Ta- j 
lia Shire savo vaidyba. J i buvo 
mums matyta trumpuose, bet reikš \ 
minguose. pasirodymuose dvejuose ! 
"Godfather' filmuose. Ji t ikra ak- Į 
tore, juokinga ir natūraliai už šir- \ 
dies tverianti, kaip kvailutė sen-
mergė, nepažinusi meilės. J i yra Į 
taip gera ir stipri savo rolėje, kad • 
prideda svorio ir pačiam Stallare i 
— jo vaidybai. 

O pastarasis pasižymi paviršuti- • 
niškais manierizmais ir judesiais, ' 
Tai lyg iškalta rolė. o ne išgyven- i 
tas charakteris. 

JAV-se 197£ m. s tudi javo 264, 
0 0 0 užsieniečių s tuden tų — 20 
procen tų daug iau negu 1975 m. 
Šveicarijos univers i te tuose užsie
n ieč ia i s tudenta i sudaro 20 proc., 
o užsieniečių profesorių 2 5 proc. 

Kanadoje , užsieniečių studen
tų skaičius per pa sku t in iu s dve
j u s metus paaugo 7 5 proc. 

I l l inois Technologi jos insti tu
te Chicagoje 45 proc. gi l inančių 
s tudi jas jau gavusių aukštojo 
moks lo d ip lomus , yra užsienie
č ia i . L o n d o n o univers i te te , tu
r i nč i ame 36,000 s tuden tų , užsie
nieč ių per 7,000. 

Sovietų Sąjungoje yra 44,000 
užsienio s tudentų iš 138 kraštų. 
J i ems p i l ama d a u g propagandos . 
V i e n a s afrikietis s t u d e n t a s Mask-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. va karais iki 9 vaL 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois M62» 

Tel. — PRospect 6-8998 

C R A 
AND 

Daugelis scenų buvo nutrauktos 
nuskarusiose Phiiadelphijos apylin
kėse - pačioje vietoje. 

"Rocky" pažymėtas PG ' su i<'-vų 
vai- 'vadovB'dmu)- tačiau ii? pilnas be

iro keiksmažodžiu ir bokso rungty-
•"Roeky'' tar inys yra gryna holi- nių brutalume — jaučiami visai ne-

vudiSka fantazija — prasimanymas tinkamo. 9 

N E S A V I N G S 
1 0 A N A S S 0 C I A T 1 0 1 
B. B . PLKTKlEVVKJZ, P m . 

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY O F FRBE PARKING PLACB 

VALANDOS: 

7%% 

PIRMAD. Ir KKTVTRTAD. — » V. r. ik* t v. V. 
AATRAD. ir PENKTAD. — 9 v. ryt.- Iki 6 v. vak. 
SESTA.D. r v r Iki 12 v. d. — Tr ^ad. uždaryta. 

6Va% 
Mokama nf 1 m. 

certifUatan. 

5%% 

. 

Mokamais n* 6 m. 
certtffkatas. 

Mmrmum $1,000 

PINIGAI ĮNEŠTI JSJ 15 D. PEUTO NUOŠIMČIUS 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

5y«% 
PER ANNUM 

PASSSOOK 
ACCOUNTS 

6%% 
PER ANNUM 

$5006 or more 

HIGH 
PAID QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FKDERAL 

SAVINGS AND L0AH ASS0CIATI0N 

HIGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVENHE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL: LA 3-8248 

(TCEST O F CAUTOENIA AVE.) 

Tvz % 

PER ANNCM 

certificates 
$5000 or more 

4 year mm. 

ėfif 
PER ANNUM 

11.080 or mot* 
I fMr mim. 

1977 KELIONES Į LIETUVĄ 
Vienos savaites keliones j LIETUVĄ, 
Dviejų savaičių keliones į LIETUVĄ, 

BAVARIJĄ, Vokietijoje, ir LONDONĄ, 
Anglijoje 

Vienos Savaitės Kelionės į Lietuvą — 1 naktis Maskvoje. 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuje su dienos ekskursija j Kauną, 1 naktis Maskvoje. 

• Balandžio 2 4 — Gegužės 2 $858.00 

• Rugsė jo 18 — Rugsė jo 26 $858.00 

• Spalio 9 — Spalio 17 $826.00 

Dviejų Savaičių Kelionės į Lietuvą. Vokietiją ir Angliją — 1 naktis Maskvoje. 
6 dienos ir 5 naktys Vilniuje su dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Municne ir 3 
naktys Londone. 

BALTIC 
TOURS 

• Birželio 26 

• Liepos 17 

Liepos 10 ' $1,258.00 

Liepos 31 $1,253.00 

Grupės bus lydimos patyrusių palydovų. Pirmos klasės viešbučiai, po du asmenis 
kamb., trys valgiai kasdien: pusryčiai ir pietūs Muniche, Londone ir Paryžiuje; mies
to apžiūrėjimo keHonės, persėdimai, bagažo pervežimai. 

Speciali kelionė į Lietuvą, Vokietiją ir Prancūziją — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos 
ir 5 naktys Vilniuje, su vienos dienos ekskursija į Kauną, 3 nakiys Muniche ir 3 
naktys Paryžiuje. 

• Birželio 8 — Birželio 22 $1276.00 

Kelionių kainos yra pagal naujas skridimo kainas, galiojančias nuo 1977 m. bai. 1 d., 
kurios yra priklausančios valdžios patvirtinimui. Kelionių kainos pagrį.^tos kelionių kai
nomis iš Bostono. New Yorko ir Montrealio per Pan American WorW Ainvays arba 
bet kuriuo LATA lėktuvu, 

Del daugiau informacijų apie Lietuvių keliones prašome kreiptis: 

A L G I R D A S M I T K U S 
B A L T I C T O U R S 

8 White Oak Rd., Mew*on, MA 02168 
Ts!» (117) - 169-ntO 

Kelionių skaičių* kiekvienai k£lk>ne< ribotas. Patartina feno M0W<—aM re*ervuot vtetas. 
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TROY ST., CHICAGO, ILJL, 60619. TELėF. 925-5068 

JAUNIMO ŽVILGSNIS 1 VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJA 
Jaunimas - koks gyvas žodis. 

Pridėk jį prie bet kokio kito žo
džio ir staiga pradedi galvoti a-

OFELIJA BARSKĖTYTĖ 

iv?e. Tad. nors augam laisvame 

Tačiau jaunesnio — mokykli-

pie vikrumą, energiją ar linksmu- j krašte, galime suprasti, kas yra 
mą. Gal ir todėl amžinos jau- į nelaisvė, nes ji yra palietusi mūsų 
nystės ieškojimas yra toks popu-! artimuosius. 
lia-rus šiandien. Tačiau jaunimas! 
yra toks platus žodis. Esi 5 metų I 3 . , , ^- n i ° amžiaus jaunimo nuomone 
- priklausai jaunimui, esi 2o 3kirIasi nuo minėtųjų. Man leng-
metų irgi priklausai jaunimui. tJ^įg^ y ^ ^ ^ v f c m | lodei ir norėčiau si žodi nors' w. -v . , . , . , ••. . XT , , .. v1 oavyzdžiu — išgyventu įvykiu, kiek apriboti. Naudodama 11. a s - r - t -..., ,-. • . . . , • r . , , , . . Jt? lai atsituo lituanistines mokyk-
tunu minty mokyklmm ar * » - L į a | t u n t a m e s k y r i -e_ T e n a š 
dijuojancio amžiaus jaunimą. Tai ^ ^ • 
yra tik dalis jaunimo, bet man! 

Kalanta — laisvės simbolis geriausiai pažįstamo, o manoj 
tema: Kaip jaunimas žiūri į Vasa
rio 16-tąją? Kalbant apie Vasario 
16-tą, reikia kalbėti apie laisvę, 
nepriklausomybę ir viltį. O tie 
žodžiai tokie migloti, neaiškūs. 
Tačiau idėjos, nors ir ne visai 
pilnai suprantamos, yra paaiški
namos, ir todėl aš norėčiau pri
statyti jaunimo idėjas ryšium su 
Vasario 16-ta ir iš jos išplau
kiančias temas. 

Ar yra koks nors lietuvis, ku
rio kalendoriuje nėra pabraukta 
vasario mėnesio 16-toji diena? 
Abejoju. Prisimenu savo pirmus 
įspūdžius iš Vasario 16-tos. Dar 
buvau darželyje. Po visų kalėdi
nių pasiruošimų, sausio mėnuo 
atrodė toks nuobodus ir papras-

viau pritaikyti, kalbant apie lais
vę ar nelaisvę? 

Visur gyva veikla 
Tikiu, kad suprantate mano 

mintis apie jaunimo pažiūras į 
laisvę. Aišku, jos netiks kiekvie
nam, bet manau, kad nemažai 
panašiai pasisakytų. O išeinant 
iš kalbų apie laisvę, galima na
tūraliai kalbėti jau ir apie lietu
vių didžiausią laisvės kovos sim
bolį - Vasario 16-tos šventę. Kal
bant istoriškai, 1918 m. vasario 
16-toji buvo viena iš svarbiausių 
lietuvių istorijos datų. Po 123 m 

MŪSŲ VEIKU 
— Ofelija Barškėtytė skaitė 

paskaitą &pie Vasario 16-tąją 
praeitą sekmadienį Liet. moterų 
federacijos Chicagos klubo iškil-

i vngame metiniame susirinkime. 
Ofelija, tebestovinti ant pavasa
rio slenksčio (nesulaukusi dar 
nė 20-tojo), jau pasireiškė dide
liu veiklumu lietuviškame lau
ke. Ji atstovauja Lietuvių stu
dentų sąjungai Amerikos Lietu
vių Tarybos centro valdyboje. 
Veikli ateitininkė. Yra įkalbėju
si 7 min. kalbą apie Vasario 16-tą
ją anglų kalba. Toji juostelė bu- j 
vo išsiuntinėta visoms lietuviš
koms radijo stotims, pageidavu
sioms jos. Kaip ir šekspyrinė jos 
bendravardė Ofelija pergyveno 
panašią tragediją — tėvelio ne
tekimą, jai vos esant 13 m. Ta
čiau ji nepasimetė — išaugo 
stipraus nusistatymo, aktyvi, su
sipratusi, lietuviškai gerai kal
banti lietuvaitė. Mūsų žymios 
monterssorininkės Marijos Var
nienės auklėtinė, baigusi Chica
gos aukšt lituanist mokyklą 
pirmąja mokine, gavusi Liet Pe
dagoginio instituto diplomą, da
bar antrus metus studijuoja Chi
cagos universitete politinius ir e-
konominius mokslus. Už savo 
gabumus gavo stipendiją iš Chi
cagos Lietuvių moterų klubo (2 
m.). Šiuo metu dėsto Lemonto Ji-
tuanist mokykloje. 

Šoka taut. šokių grupėje "Žil
vitis", vadov. V. Stankuvienės. 
Dainuoja Studentų chore, ve-

ir,.„; i. - . rusų cavergimo — Lietuva vel Visi, tur but, esate matę tuos ,- . ° ,nn -r T r> «i - ,. . . . j , tapo laisva. 100 metų — ilgas LB išleistus sąsiuvinius, naudo- ; , E . , , . , - , 
jamus lituanistinėse mokvklose. \ l a i ko t a rP iS> Rankamai lauo _ 
Vienas mokinys turėjo tokį sąsiu- " g . «en™ijai gimti, augti ir dam. muz A. Jurgucio. Jau gim-

. . , - - v , . v D mirti, niekad laisves neregėjus, nazijoje būdama, rase i Ateiti , v m , kurio viršelyje buvo Romo !
 T „.' ,. . . . j -i <-ci \ A-J » • i •* \r \ t. 

v i _ , \T- - >. i Tačiau lietuviai neorarado vii- SKautų Aidą ir kit. Visur akty-Kalantos nuotrauka. Vieną ses- . . ,., . . -.. , . v . Zl .• - J • • 
t j ; - - i • . • ~. . ties ir todėl vieningai kovojo uz vi, mėgstanti visados visiems pa-tadieni vienas mokinys atsmese ( „ , . , , . , . , j . ' . • , ., ^. • t. , . , . i į, . f, > tą dar niekad nepajustą laisvę, dėti, mielai atliekanti kiekvieną si sąsiuvini, bet jau Romui Ka-: įi j . ,nnn ^ J ^ . ji .. ' .„, , , . . J - • -v i Šiandien — 1977 m. vasario 16- lietuvišką darbą, lantai mandnai nupiešęs ūsus,. .. , . . . „ , . , •-. ».>. . T» iv. . -toji dar mums vis svarbi. Tik' 
pypkę ir kepurę. Is pradžių norė
jau jį aprėkti, bet, pergalvojus 
•pasišaukiau pasiaškinimui. Pir
mas mano klausimas buvo, ar jis 
žinojo, kas buvo Romas Kalanta. 
Mokinys man smulkiai paaiški 

Lietuvių Moterų federacijos Chicagos klubo senoji ir nau joji vaidyba. Sėdi (iš k.): O. Rozniekienė, M. Macevičiene, 
pirm. M. Marcinkiene, P. Masilkmiene, Narutavičiene. Sto vi Ii L: 1. Sekmokiene, E. Diminskiene, D. Gurauskienė 
ir Jnedvalkiene. Nuotr. A. PlauSlnaičio 

LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERACIJOS CHICAGOS 
KLUBO SUSIRINKIMAS 

reikia pažvelgti į lietuvišką vi- _ 
suomonę, ir jos svarbumas tuo- n i mos vis tos pačios pavardės. 
jau paaiškės. Visur gyva veikla. Negaliu pilnai priešintis šiems 
Nuo mažiausių klubų iki didelių priekaištams, nes juose yra dalis 

• organizacijų veikimas vasario teisybės, bet man atrodo, kad 
-r , , , , . , . . ' mėnesyje pagvvėja, sustiprėja, daug ką reikėtų matyti kitoje no. Tada paklausiau, kodėl jis T , i . ..-,. . 

_._ \\ . .. %, vT„ Lyg Koks rroujas vėjelis per visus 
įerpucia. 

taip negarbingai ji "papuose 
Jo atsakymo niekad neužmiršiu: 
''Mano tėvelis sakė, kad Romas 

tikos? Amerikoj taip nedaro' 

tas, kol vieną dieną mokytoja; rij-—*. v \ 
. . , . ., . , . ' . .; Kalanta vra didvyris, bet as ma oranese, kad reiKia ruoštis kitai I „ : u - / a u « . -* , . , , . \ . Tv ~. i nau, Kad ps buvo nuts 

didelei šventei. Is pradžių ma-:» „ •, • . .., ,., 
, , .. . • TT i i i i žmogus susidegintų tSt del poli 

nem, kad ji jau apie Velykas kal
ba, bet netrukus ji mums papa
sakojo apie Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. Niekad neužmir
šiu, kokia didi jaučiaus pirmą 
kartą apsirengus tautiniais rū-

O kaip reaguoja jaunimas? Ar 
ir jie jaučia tą svarbą? Kai kurių 

Kodėl I vyresniųjų organizacijų svarbiau-

šviesoje. Teisybė, kad daug šių 
dienų jaunimo organizacijų yra 
pramog'nės,. bet daugiausi'a jos 
yra pusiau pramoginės ir pusiau 
rimtą darbą dirbančios. 

I :> pradžių 
• » 

gaivojau, kac . sis 
mokinys šaipėsi, bet dabar su
prantu jo atsakymą. Romas Ka
lanta yra lietuvių simbolis prieš 

bais, tvirtai laikydama mažytę j vergiją. Jis atidavė savo gyvybę, 
trispalvę ir giedodama naujai iš-j norėdamas atkreipti dėmesį į Lie-
moktą Lietuvos himną. Menkai: tuvos nelaisvę. Tačiau tas moki-
supratsau, ką nepriklausomybė 
reiškė, bet lengvai pajutau, kad 
čia kažkas labai svarbaus. 

Šiandien suprantu prasmę, bet 
anas svarbumo j-ausmas vis dar 
pasiliko. Tačiau tai asmeniški 
jausmai ir negaliu pritaikyti jų 
visiems. 

Dūmojimai Iaisviausiame krašte 
Man atrodo, kad prieš kal-

apie jaunimo galvoseną bant 

nys to nesuprato. Ne todėl, kad 
jis buvo beširdis ar per jaunas, 
bet dėl to, kad laisvė ar nelaisvė 
jo gyvenime turi mažai reikšmės. 
Jis auga viso pasaulio Iaisviausia
me krašte, kaip ir jo tėvai augo. 
Jis nekreipia daug dėmesio į lais
vę, nes JAV-ėse laisvė yra kasdie
ninė realybė. Neturint kontakte 
su pavergtaisiais, nelaisvė gali 
būti labai neryški. To mokinio 

sia veikla ir sukasi apie Vasario 
16-tąją. Ar ir pas jaunimą tas 
pats? Esu girdėjusi iš šalies daug 
negatyvių atsakymų. Esą, jauni
mui nerūpi Lietuvos išlaisvini
mas, jiems yra svarbiau pramo
giniai suėjimai. Jų stovyklos, su-1 

važiavimai, šokių grupės, chorai 
— gausūs, nes čia yra progos 
pabendrauti ir susipažinti su ki
tais lietuviais O po susipažinimo, 
kai reikia veikti, regima tik 

Jaunimo organizacijos ruošia 
vadus laisvės kovai 

Vascrio 16-toji — tas laisvės 
kovos simbolis yra gyvas ir tarp 
jaunimo. Jaunimas gal ir žiuri į 
tą pačią šventę ne su tokiu rim
tumu ir gai ta data jiems nėra 
tokia pilna sentimentalumo, bet 
ji yra jiems simbolis visų metų 
•veiklai. O kad jaunimas tik 
linksminasi, tai tikrai neteisybė. 
Paviršutiniškai gal tokios orga-

ta pati maža grupelė veidų, mi-1 nizacijos. kaip skautai, ateitinki-

senelė ar prosenelė gal ir pasako- [ 
Vasario šešioliktos proga, reikia ja jam apie pavergtą Lietuvą, bet 
suprasti lietuviško jaunimo sam- jam visa tai yra lyg "mitiškas" \ 
protavimą laisvės tema. Tas jau- kraš.as, nes jis, ir, tur būt, net jo • 
nimas, apie kurį aš kalbu, yra tėvai Lietuvos nėra matę. 
gimęs išeivijoje — ar tai būtų; 
JAV-se ar kitur. Jis yra gimęs to-; 

kiame Krašte, Kur laisve yra pni-! 

Vergiją ragavę supras 
jos baisumą 

mama, kaip kasdieninė realybė.i Aš niekad neatsistebiu, ką jau-
Apie ją gal daugiau pagalvoja- '• ni mokiniai, dar nedaug studiįa-
ma tik liepos ketvirtos proga, bet vc Lietuvos geografijos ar istori-
kaip laisvi buvom vakar, esam į jos. galvoja apie Lietuvą. Lietuva 
šiandien ir rytoj atsikelsim,į yra toks tarp debesų paskendęs 
būdami vis tiek laisvi. Nors esa-j kraštas. Joje geltonkasės mergai-
me tokiame krašte, mūsų "senes-j 'ės, apsirengusios tautiniais rū-
nio" jaunimo (tai yra studentiš
ko amžiaus jaunimo) pozicija y-
ra dar dvipusiška. Esam gimę 
laisvame krašte, bet mums arti-

bais, praleidžia dienų dienas 
verpdamos linus ar šokdamos 
tautinius Šokius. Aišku, šie vai
kai dar jauni, ir tikiu, kad beau-

miausi dar yra daugiausia gimę, gant ir jų pažiūros pasikeis. Lie-
Lietuvoje. Nelaisvė, okupanto, tuva pasidarys rcalistiškesnis 
vergija ir jos rezultatai buvo juos, kraštas. Jie išgirs ir apie komu-
palietę kasdien. Sibire miręs se-(nistus, apie Sibirą ir žmonių tei-
nelis, iš kariuomenės pabėgęs1 siu laužymą. Tačiau kiek iš jų tai 
dėdė yra mums kasdieninė realy- supras? Yra vienas pasakymas, 
bė. Kai artimas šeimos narys pa- kuris man atrodo labai tinka-
pasakoja apie kančią, yra daug mas: "Sunku nelaimingą supras-
didesnis įspūdis, negu pasiskaity- ti, niekad pačiam nelaimingu 
ti apie kančiai istorijos vadovė- nebuvus". Ar nėra tai net lang-1 Ofelija Barikčtyti 

L.M. Fed. Chicagos klubo ne
eilinis susirinkimas įvyko vasario 
20 d. Lietuvių Tautiniuose na
muose. Jame buvo paminėta Va
sario 16 ir išrinkta nauja valdy
ba. Prie tautine vėliavėle pa
puošto prezidiumo stalo klubo 
pirm. Matilda Marcinkienė, atida
rydama susirinkimą, pasveikino 
susirinkusias nares ir pasidžiaugė 
gausiu atsilankymu. Prisiminda
ma 59 Lietuvos Nepriklausomy
bės metines, skatino nares ne
nuilstamai dirbti ir visas jėgas 
skirti pavergtos tėvynės išlaisvi
nimui. Buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. 

Kadangi, kadencijai pasibai
gus, turėjo būti ir naujos valdy
bos rinkimai, tai prie prezidiumo 
stalo buvo pakviesta visa senoji 
valdyba.. 

Susirinkimui sklandžiai ir su
maniai pirmininkavo Stasė Se
mėnienė, sekretoriafvfo klubo sek
retorė Pranė Masilionienė. 

St. Semėnienė pristatė jaunutę 
; paskait'ninkę, studentę Ofeliją 
Barškėtytę. Ji, baigusi Chicagos 

kai. akademikai nepasižymi savo 
plačia laisvinimo veikla. Jų tiks
lai skiriasi, ir apie jas reikia ki
taip galvoti. Šios organizacijos 
ruošia ir augina vadus laisvės 
kovai. Pasižiūrėkite į dabartinius 
išeivijoje dirbančius lietuvius ir 
pamatysite, kiek jų priklauso ar 
priklausė vienai ar kitai iš šių 
organizacijų. Vadas neišauga per 
•pora savaičių. Jis pradeda nuo 
mažesnių darbų ir vis kopia 
aukštyn. 

Jaunimas už Kudirką ir Kalantą 

O kad jaunimas nieko nenu
veikia — tik šoka ar dainuoja, 
tai tikrai negalima sakyti. Ar pa
miršote Simo Kudirkos laisvini
mo darbą, Kalantos žygį? Kas 
demonstravo, kas laiškus rašė? 
Gerai, mes dar nesam profesio
nalai, neturim specialybių ir mū
sų vadovavimo patirtis menka, 
bet organizuotas balsas vis girdi
mas. Tad jaunimo darbas ir yra 
stipriai susiorganizuoti ir vadus 
išauginti. Tik tada galėsim tikrai 
veikti. Mano manymu, kongre
sai, stovyklos ir suvažiavimai tai 
mėgina atlikti. Matome, kokią į-
taką turėjo kongresas Pietų Ame
rikos jaunimui. Ar ten ne pavyz
dys? Tad nesmerkime jaunimo. 
Tegul Vasario 16-toji būna 
mums visiems simbolis - simbolis 
bendros stiprios kovos. Než ū rė
kime į ją kaip į vieną metų die
ną, kurią reikia po gerbti senti
mentaliais minėjimais. Tegul Va
sario 16-toji būna simbolis lais
vės kovos, gyvos mumyse vi-
sas 465 metų dienas. 

Aukštesniąją lituanistinę mo- rinio ir patriotinio gyvenimo 
kyklą ir Pedagoginį lituanistikos reiškinius. Klubas renka parašus 
institutą, dabar mokytojauja Le-1 dėl Nijolės Sadūnaitės išlaisvini-
monto Lituanistinėje mokykloje.! mo, rūpinasi Vasario 16 gimnazi-
Ak*yviai dalyvauja lietuviškoje I jai parama, rašo laiškus lietuvių 
veikloje, tautinių šokių ansamb- klausimais amerikiečių spaudai 
lyje, studentų chore ir t.t. Stu- ir įtakingiems asmenims, — vi-
dijuoja politinius ir ekonominius sus klubo atliktus darbus būtų 
mokslus Chicagos universitete ir sunku ir išskaičiuoti. 
už pasižymėjimą moksle gavo 
Lietuvių moterų klubo stipendiją. Iždininkė Irena Sekmokiene 

_ ranešė kasos stovį: apie pa-
Prelegentė, padėkojusi už j jamas ir išlaidas. Kasos stoyis.ge-

kvietimą, savo paskaitoje gražia j ras. Buvo aukojama spaudai,1fau-
taisyklinga lietuvių kalba išryš
kino Vasario 16 reikšmę iš jau
nimo požiūrio. Ji pati ankstyvoje 
vaikystėje, nors buvo aprengia
ma tą dieną tautiniais rūbeliais 
ir dalyvaudavo minėjime, nesu
prato tos šventės reikšmės. Vė-

nimo studijų savaitei, Jaunimo 
kongresui, Balfui, Šokių šventei, 
švietimui, Religinei šalpai ir ki
toms institucijoms, kur pagalba 
buvo reikalinga. O tai vaidyba 
galėjo atlikti tik narių pasiauko
jimo dėka, kurios ne tik' dirba, 

liau augdama ji įsisąmonino tos j bet ir remia veiklą pinigine, au-
šventės prasmę, laisvės troškimo Į ka. 
jausmas ir nepriklausomos Lie-i Revizijos komisijos pranešimą 
tuvos viltis pilnai išsivystė. Čia {padarė rev. kom. vicepirm. Rožė 
gimęs jaunimas, neišgyvenęs o- Kriaučiūnienė, pabrėždama, kad 
kupacijos ir jos priespaudos, ne 
iš karto gali aiškiai suprasti iš
tiktą mūsų tėvynės nelaimę ir 
laisvės netekimą, ką jų seneliai 
ir tėvai patyrė. Kalanta suside
gindamas pabrėžė tą laisvės i 
troškimą, šaukdamas "'Laisvės! , . . . , , . „ . , , , 
T . . S «.-. _ .. .. . - i dyoą visais baisais išrinktos: Ma-
Lietuvai . Dabartinis jaunimas: . , , . . . . . .. , . . ' , , . "Itflda Marcinkiene, Marija Ma-taip pat tuos laisves troškimo .v. . ^ T , . . . . . . . K .v ,. .. tM v , . i ceviciene, Ona Juodvalkiene, Li-jausmus įsugde, jis ne tik soKa ir! ,T ; .,. . . „ '_. na Naruseviciene ir Ona Roz-

knygos vedamos tvarkingai ir 
atsiskaitymai tikslūs. 

Nominacijų komisijos pir-
.mininkė Marija Krauchumenė 
j pristatė naujai valdybai ir revizi
jos komisijai kandidates. I val-

dainuoja, bet nuveikia ir dide
lius darbus, tęsdamas vyresniųjų 
pradėtą kovą už nepriklausomą 
Lietuvą, ir užims jų vietą. 

Susirinkimo pirm. St. Semė
nienė padėkojo prelegentei už 
taip reikšmingas mintis, ir visos 
narės pritarė gausiais plojimais, 
matydamos mūsų atžalyną ei
nantį Lietuvos keliu. 

Po paskaitos Pr. Masilionienė 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą, kuris su mažomis pa
taisomis buvo priimtas. 

Prieš valdybos rinkimus klubo 
pirm. M. Marcinkienė pranešė 
apie valdybos per dvejus metus 
nuveiktus darbus. 

Be valdybos posėdžių ir susi
rinkimų su kultūrinėmis progra
momis buvo ruošiamos kartu su 
Lietuvių Tautiniais namais kul
tūrinės popietės, buvo suruošti 
konsulių ir konsulų žmonų (prieš
piečiai, velykinis pobūvis, abitu
rientų pristatymas. Išskirtinas 
renginys — tai gen. konsulei Ju
zei Daužvardienei suruoštas pa
gerbimas, kuriame dalyvavo dau
gelis organizacijų ir buvo jai į-
teikta Lietuvių fondo skirta pre
mija kaip žymiausiai visuomeni-
ninkei. Taip pat buvo suruoštas 
dr. V. Sruogienės knygos "Lie
tuvos steigiamojo seimo" prista
tymas, a'švęsta Padėkos diena su 
tradicinėmis kalakuto vaišėmis, 
atsiliepta į visus lietuvių kultū-

niekienė. Kandidatės: Elzė Di
minskiene ir Irena Sekmokiene. 
Į Revizijos komisiją išrinktos: Sta
sė Jakubonienė, Kazė Požarniu-
kienė ir Elena Songinienė. 

Vasario 16 gimnazijos reikalu 
kalbėjo Halina Bagdonienė, au
kų telkimo ratelio vadovė. Ji pra
nešė, kokių sunkumų turi gim
nazija, ir prašė narių visais bū
dais remti tą lietuvišką mokslo 
židinį. 

St. Semėnienė ragino ir toliau 
rašyt laiškus įtakingiems val
džios asmenims, nes vis atsiran
da specialių reikalų. Ofelija Barš
kėtytė žadėjo talkininkauti, ra
šant laiškus anglų kalba. 

Baigiantis susirinkimui, krabo 
pirm. M. Marcinkienę spriminė, 
kad artimiausioj ateity, vasario 
27 d., bus popietė su aktore ir 
rašytoja Birute Pūkelevičiute, 
kurį popietės dalyvius supažin
dins su Milašiaus kūryba. Be to, 
artėja Velykų pobūvis ir abituri
entų vakaras. I šiuos visus ren
ginius kviečia visus gausiai atsi
lankyti ir juos remti. 

Susirinkimas praėjo jaukioje, 
draugiškoje nuotaikoje. Po susi
rinkimo prie tautinėmis spalvo
mis papuoštų stalų buvo vaišės, 
kurias paruošė valdybos paren
gimų vadovė Danutė Kurauskie-
nė ir Marija Macevičiene su tal
kininkėmis. 

Elena Sonsmia&fi 


