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NAUJŲJŲ LAIKU LIETUVOS ISTORIJA

S/d/ne numery:
Primirštoji Maironio dalis,
Prano Čepėno "Naujųjų laikų
Lietuvos istorija".
Jono Aisčio eilėraščiai.
Įspūdžiai iš Jono Jurašo spektaklio
New Yotko teatre.
Antano Gustaičio feljetonas
apie poetus ir poezija.
Ar tiktai Sizifo darbas?
Paskutinis piknikas, pirmasis skonis.
Kultūrine kronika.
Nauji leidiniai.

Primirštoji
Maironio dalis
Maironis yra parašęs operai li
bretą, kuris yra mažai kam žino
mas. Tas libretas yra pavadintas:
"Kame išganymas?" Nei litera
tai, nei muzikai nėra atkreipę į
šį kūrinį dėmesio. Sis kūrinys ta
čiau yra sutelktinis atsikurian
čios lietuvių tautos vaizdas. Ma
nytume, kad priežastis, dėl ku
rios šis kūrinys nėra susilaukęs
plataus dėmesio, nėra koks nors
jo prastumas. Užmiršimo prie
žasties reikia jieškoti šio šimt
mečio pradžios, literatūrinėse
nuotaikose, kurių grupuotė gali
būti trejopa: 1. Tai yra literatū
ros nusikreipimas nuo visuome
ninės srities, 2. Atsidėjimas vien
individualiam išgyvenimui, 3.
Literatūros nusikreipimas nuo
turinio ir rūpestis vien formos
kultivavimu.
Kliūtys šiam kūriniui įvertinti

Literatūrinės kūrybos srityje
atsirado dar vienas reiškinys, ku
ris skatino rašytojus atsitraukti
nuo visokios tikrovės: ne tik nuo
gyvenimo realizmo, bet ir nuo
dvasinės realybės, ar ji būtų tie
sos, ar gėrio, ar grožio formos.
Būdinga šios literatūrinės gal
vosenos išraiška yra
vokiečio
mokslininko O. Walzel studija:
"Gehalt und Gestalt in Kunstwerk des Dichters" t.y. 'Turinys
ir forma poeto kūryboje." Jis ska
tino rašytojus domėtis tik kūri
nio forma, o į turinį žiūrėti
tik kaip į neišvengiainą balastą
kūrinyje. Dėl to daugelio litera
tūrinių kūrinių turinys labai su
menkėjo.
Praėjus keletui dešimtmečių,
ypač vokiečių fenomenalistinės
filosofijos įtakoje, atėjo atsikvošėjimas ir šioje srityje. Buvo su
siprasta, kad be turinio net for
ma neturi galimybės savo tobu
lumą apreikšti. Šiuo metu vis la
biau garsėjanti Roman Ingarden
studija "The Literary work of
Art" atsisako literatūriniame kū
rinyje skirti turinį nuo formos ir
nemano, kad literatūrinė vertybė
•būtų įmanoma be turinio, ši be
sikeičianti pažiūra į literatūrinį
kūrinį atidaro mums priėjimą ir
prie Maironio "Kame išgany
mas?" I jį dabar mes galime
žvelgti be visų tų trijų suvaržy
mų, kurie kliudė mums prie jo
priėjimą ligi šiol.

Nusikreipimo nuo visuomeni
nės realybės priežasčių yra daug.
Be abejo, pačių visuomeninių or
ganizacijų neteisingumai suvai
dino pagrindinį vaidmenį, dėl ko
dvasingi žmonės apsivylė visuo
meniniu gyvenimu. Praėjusio
šimtmečio pabaigoje tas apsivy
limas įgavo labai būdinga formą,
kuri vadinama anarchizmu. Anarchistinis literatų nusiteiki
mas buvo užvaldęs tris pagrindi
nes ano meto sostines: Londoną,
Paryžių ir Petrapilį. Iš ten jis davė
toną visam pasauliui. Taip sako
L. Trilling, 1975 m. miręs, pa
saulinio garso New Yorko litera
tūros kritikas. Gilus nepasitikėji
mas kiekvienu organizuotumu
tebėra dar gyvas daugelyje lite
ratūrinių sluoksnių.
Ryšium ir be ryšio su tuo at
sirado išimtinis literatų atsikreipimas vien į psichologinį išgyve
nimą. Jis vedė literatus iki pasą
monės gelmių. Vienintelis išėji
mas iš savęs liko jiems leistinas,
tai būtent erotika. Literatu buvo
suprantamas tik vienišas žmo
gus, savo vienišume jieškantis
viso žmogiškumo prasmės.

Pranas Čepėnas, NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA, I tomas.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Fondas
1977 m. Spaudai parengti padėjo Al
bina Sirntytė - Cepėnienė. Library oi
Congress Catalog Card Number 7651155. Leidinys kietais viršeliais, dides
nio formato, 560 psL, kaina 15 doL,
gaunamas ir "Drauge".
Žvelgiant į Lietuvos istorio
grafiją, galima lengvai pastebėti,
kad mūsų kaimynai, lenkai ir
rusai, yra žymiai daugiau rašę
Lietuvos istorijos temomis negu
patys lietuviai, šitai neturėtų mū
sų stebinti, nes lietuvių kalbos
mokėjimas beveik nepadeda isto
rikui studijuoti Lietuvos is
torijos, nėra jokių
pirminių
lietuviškų šakinių.Vytautas (Didy
sis valdoviškai korespondavo loty
nų, vokiečių, slavų kanceliarine
kalba, lenkų ir net totorių kalbo
mis, bet ne lietuvių, nes rašytinė
lietuvių kalba tik žymiai vėliau
išsivystė. 1967 m. lenkų kalba
net tapo oficialioji Lietuvos kal
ba, ir lietuvių kalba išliko gyva
tiktai liaudyje, kuri vis tiek turė
jo rašyti bent kokius prašymus
ar skundus lenkų kalba. Pirmie
ji istoriniai veikalai lietuvių kal
ba buvo išleisti tik 19-to šimt
mečio viduryje, (Daukanto Bū
das senovės lietuvių, kalnėnų ir
žemaičių — 1845 m. ir Valan
čiaus Žemaičių vyskupystė —
1848 m.) Šis lėtas lietuvių rašy
tinės kalbos išsivystymas turbūt
ir nulėmė, kad net 1873 m. vo
kiečiai mokslininkai pareiškė,
jog reikia skubiai registruoti lietu
vių kalbą, prieš jai galutinai išmirštant.

"Kame išganymas" turinys
Vaikų žaidimas ir tėvų tikėji
mas sudaro foną, kuriame reiš
kiasi pagrindinio personažo Zda
nio kankinanti tikėjimo abejonė.
Jo žmogaus prasmės jieškojimas
susiduria su kito personažo Mario
grubia, praktiška, hedonistine be
dievybe. Į jų dialogą įsimaišo in
diško misticizmo choras. B jo iš
siskiria Gražutės meilė Zdaniui.
Antrame
veiksme reiškiasi
maištingas nuskriaustų darbi
ninkų ir bežemių ūkininkų, vyks
tančių laimės jieškoti Amerikon,
choras. Jam kontrastu pasigirsta
džiugi studentų giesmė "Gaudeamus igitur". Zdanis, netekęs savo
mylimosios, (ją pavilioja Marys)
bando derinti šias giesmes, ir
kaip to derinimo išdava atsiran
da populiarioji lietuviška daina:
"Užtrauksim naują giesmę bro
liai", kuri jau yra pažįstama
daugeliui mūsų senesnės kartos
žmonių.
(Nukelta į 2 paL)
»

lietuvių enciklopedijos redakto
rių. Išėjęs į pensiją, Čepėnas ne
sustojo dirbti ir yra suredagavęs
Lietuvos universitetą ir Vlado
Tačiau padėtis pasikeičia su Požėlos Jaunystes atsiminimus.
lietuvių tautiniu atgimimu. Lie Tačiau vis dėlto yra nuostabu,
tuvių kalba Lietuvos istorijai pa kad autorius išėjo su savo pir
sidaro gana svarbi 19-to šimtme mutiniu istoriniu veikalu, jau įčio gale ir būtina 20-tame šimt žengęs į 78-tuosius metus, ir ža
metyje. Tad, be abejo, šių laikų da parašyti dar du tomus.
Lietuvos isterija bus geriausiai
Autorius nutarė 1864 -1914 m.
parašyta pačių lietuvių ar sve laikotarpį apibūdinti ne chrono
timtaučių, pajėgiančių laisvai logiškai, bet tematiškai. Knyga
naudoti lietuvių kalbą. Tad rei yra padalinta į penkiolika skyrių:
kia apgailestauti, kad 1864 — Tauta istorijoj, Lietuvos gyven
1914 m. laikotarpis yra buvęs per tojai, Lietuvos gyventojų lenkini
dažnai pamirštas pačių lietuvių mas, Lietuva Rusijos valdžioje,
istorikų, ypač platesniuose veika Rusinimas, Katalikų ir Pravosla
luose, Šapokos redaguotoj Lietu vų Bažnyčios Lietuvoje, Švietimas,
vos istorijoj* 1864-1914 m. duota Spaudos draudimas, Lietuvių
tik 57 puslapiai. O Sruogienės tautinis atgimimas, Lietuvių po
Lietuvos istorijoj tik 27. Plačiau litinės partijos, Rusų japonų ka
sias tų laikų aprašymas yra Lie
ras, 1905 metų revoliucija Rusijo
tuvos TSR istorijos antras tomas,
je ir Lietuvoje, Rusijos valstybės
kuris dėl aiškių priežasčių nėra
dūmą ir Lietuva, Lietuvos ūkis
labai
objektyvus, ypač lie
prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir
čiant Rusiją ir Katalikų Bažnyčią.
Lietuvių kultūrinė veikla prieš
Platesnės istorijos reikalingu- Pirmąjį pasaulinį karą. Kaip daž
įas buvo aiškus jau dešimtmečiais, nai atsitinka su tematiniais api
bet nieko konkrečiai nebuvo pa būdinimais, yra visa eilė kartoji
daryta iki to laiko, kol dr. Kazio mų, ypačiai ryšium su 1905 m.
Griniaus fondas nesusirūpino revoliucija, bet iš esmės auto
tuo reikalu, surasdamas tinkamą riaus pasirinktas paskirstymas yautorių, Prano Čepėno užsimotas ra sėkmingas. Autorius labai
darbas parašyti trijų tomų Nau griežtai laikėsi laikotarpio ribų ir
jųjų laikų Lietuvos istoriją yra tik su retomis "stotimis, kaip po
tikrai girtinas. 1977 m. išėjo pir litinių partijų veikla ir Vilniaus
masis tomas, kuris apibūdina universiteto atkūrimas, rašė apie
1864-1914 m. laikotarpį. Antras įvykius, kurie įvyko vėliau Visi
Kompozicija (1971)
tomas lies 1914 - 1920 m., o tre knygos skyriai nėra lygūs, dau Vist čia rodomi dailininko darbai yra paimti ii Sruo meta Rochesteryie
čias užsibaigs 1940 metais. Pra giausia dėmesio buvo skirta švie vykstančios dafl. Alfonso Dargio apžvalgines parodos "GaOery 696" patal
nas Čepėnas yra daugiausia žino timui, 1905 m. revoliucijai ir kul pose, 698 Park Ave. Paroda galerijoje tęsis iki birželio 30 d.
mas kaip enciklopedistas, kuris tūrinei veiklai (Šie trys skyriai
nuo 1935 metų dirbo Lietuviš apima daugiau kaip 40 proc. vi
Vaitkaus. Taip pat neaišku, ko valstiečių gyvenimą, nes, norėda
kojoj enciklopedijoj ir čia išeivi sos knygos).
Negalime abejoti, kad Čepėnas dėl autorius rėmėsi tiek daug mas kiek galima sumažinti lenkų
joj buvo vienas iš pagrindinių
ilgai dirbo, rinkdamas medžiagą antraeiUais šaltiniais apie Kata dvarininkų įtaką, Muravjovas
šiam veikalui, nes jame randa likų Bažnyčios padėtį, tik vieną padidino valstiečiams skirtus že
me minint daug knygų ir straips kartą cituodamas A Aleknos mės plotus (Kauno gub. 44.7
nių, išspausdintų Lietuvoj prieš Žemaičių vyskupą Motiejų Va proc. ir Vilniaus gub. 42.4 proc)
ir sumažino išpirkimo mokesčius
Pirmąjį pasaulinį karą, nepri lančių,
klausomybės laikais, Ha išeivijoj Įvade autorius skelbia, kad jo (Kauno gub. 44.5 proc. ir Vil
ir dabartinėj Lietuvoj, bei gausiai pagrindinis tikslas yra nušviesti niaus gub. 67.4 prec). Aiškiai
knygų lenkų, rusų, vokiečių ir šį laikotarpį kaip lietuvių tauti tai buvo daroma ne tiek valstie
anglų kalbomis. Knyga turi 970 nio atgimimo laikotarpį. Tai at čiams padėtį kiek lenkams kenk
nuorodų, paimtų iš maždaug sispindi knygos anglų kalba pa ti, bet vis dėlto šitai palengvino
250-300 skirtingų šaltinių. Auto vadinime Resurgence of the In- valstiečių gyvenimą.
Autoriaus bandymas visur h*
rius plačiai panaudojo daug dependent Movement ir pirma
visuomet
būti objektyviu pasise
prieškarinių laikraščių: Vilniaus jame skyriuje, kuriame yra ap
žinias (1905-1907), Lietuvos ži žvelgiama tautos rolė Europos is ka, ir nejaučiama, kad jis vieną
nias (1914-1915), Lietuvos ūki torijoj. Veikalas iš esmės kultū ar kitą pusę remtų politiniuose
ninką (1905-1909), Varpą (1889 rinis. Dalinai tai nenuostabu, ginčuose. Galima tik pasiskųsti,
- 1905), Vienybę Jietavninkų nes neturėdami nepriklausomy kad per dažnai vengia griežčiau
(1896-1906) ir po du kartus ci bės, lietuviai neturėjo jokios už pasisakyti įvairiais klausimais ir
pasigendama
tuoja Ateitį, Draugija, Laisvąją sienio politikos ar svarbių politi aplamai knygoje
platesnio
įvykių
vertinimo.
Me
minti, Jaunąją Lietuvą ir Darbi nių ginčų. Pastebima, kad čia
ninko balsą. Tik pasigendama tik pirmutinis tomas plates džiaga yra vienoj vietoj labai pa
platesnio naudojimo katalikiško nės studijos, kadangi dėmesys y- vyzdingai sukaupta ir knyga
sios spaudos: Apžvalgos ar Tėvy r& nukreiptas į įvykius, karp ko lengvai kaitoma, c i trūksta aoperatyvų įkūrimą, universiteto nalizės tokių svarbių klausimų
nės sargo.
Tačiau didžiausią
šaltinių steigimą, politines partijas, kurie kaip Rusijos valdžios nusistaty
skaičių sudaro veikalai, išspaus pasidaro svarbūs tik nepriklauso mas Lietuvos ir Katalikų Bažny
dinti po Antro pasaulinio karo, mybės laikotarpyje. Tuo pačiu čios atžvilgiu, lietuvių emigracija
daugiausia okupuotoj Lietuvoj. laikotarpis prieš 1864 m. yra be į Ameriką ir Rusiją. Nebandoma
Išeivijoj išleistų knygų ir straips veik visiškai neliečiamas. Tad, pažvelgti į Lietuvą, kaip į dalį
nių buvo panaudota apie 40, o iš ko gero, pats svarbiausias įvykis Rusijos imperijos, ir palyginti ru
Lietuvos apie 90. Čepėnas ypač Rusijos istorijoj 19-tame šimtme sų politiką Lietuvoje su jų poli
remiasi A Tylos, R. Vėbros, V. ty, būtent - baudžiavos panaiki tika ir kitose, nerusų apgyvento
Merkio ir M. Lukšienės sukaup nimas, yra vos vos paminėtas, se šalyse, kaip Gruzijoj ar Armė
ta medžiaga, bei Griniaus, Kairio, nors jo pasekmės nulėmė ne tik nijoj. Užmirštama, kad Lietuvai
Bielinio, Požėlos atsiminimais. Rusijos, bet ir Lietuvos politinį ir tada buvo ypač sunku, nes netu
Autoriaus kruopštus rinkimas ir ekonominį gyvenimą. Tikrai pa rėjo jokių tautiškai susipratusių
orientavimasis medžiagoj atsis sigendama platesnio apibūdini dvarininkų, kurie būtų rusams
pindi tuo, kad yra panaudoti net mo baudžiavos panaikinimo įsta priimtini, ir rusų valdžia ap
tokie nelaukti šaltiniai kaip tų ir jų įvykdymo, ypač visa tai lamai mažai dėmesio kreipė į
Problemos ar Psichologija Jei buvo paveikta 1863 m. sukilimo. valstiečius visoje caro imperijoje.
ko pasigendama, tai katalikų at Per dažnai užmirštama, kad su Tik šitame atspalvyje galima iškilimas netiesiogiai palengvino
(Nuketta J 2 psL)
Knmporicija (1973) siminimų, kaip Krupavičiaus ar
SAULIUS GIRNIUS
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Naujųjų laikų Lietuvos istorija
(Atkelta ii 1 puslapio)

Kauno gub. derlius buvo pakan
kamai didelis, kad net buvo gali
ma eksportuoti nemažai grūdų į
užsienį. Tad būtų sunku teigti,
kad badas varė valstiečius iš kai
mų. Esminė ūkio problema nebu
vo trūkumas maisto ar žemės
Lietuvoj, bet jos nelygus paskirs
tymas (Kauno gub. 1905 m.
5,224 bajorai valdė daugiau kaip
40 proc. visos žemės). Tad vals
tiečių šeimoms sparčiai didėjant,
šiuo laikotarpiu ir pradėjo trūk
ti jiems žemių. Čepėnas teigia,
kad amžiaus pradžioje Lietuvoje
"apie 100,000 bežemių gyveno
kaimuose" (p. 435). Sis skaičius
yra ko gero net keturis kartus per
mažas. (Kauno gub. 1869 m. bu
vo 74,905 bežemių valstiečių,
1890 m. - 186,314, 1913 - 235,
564, Suvalkų gub. 1867 - 30,000,
1892 - 130,412, Vilniaus gub.
1867 - 28,000, 1900 - 115,000).
Tuo pačiu laiku augo ir mažaže
mių valstiečių skaičius, nes sa
vaime vyko ūkių dalybos tarp
šeimos narių. Normaliose sąlygo
se valstiečiai būtų bandę pirkti
daugiau žemių, bet įvairūs val
džios įstatymai, varžantys kata
likams žemių pirkimą, išpirkimo
mokesčių varžantys nuospren
džiai bei aukšti valstybiniai mo
kesčiai trukdė to proceso norma
lų išsivystimą. Dauguma valstie
čių išvykdavo į užsienį slaptai,
nes žymiai daugiau lietuvių at
vyko į Ameriką, negu pagal ofi
cialiuosius duomenis išvyko iš
Lietuvos.
1899-1905 m. tarpe
kasmet į Ameriką įvažiavo apie
12,000 lietuvių, o tuo tarpu iš
Suvalkų gub. 1894-1905 iš viso
išvyko į užsienį 15,800 (tik 1,400

aiškinti, kodėl lietuviai vysku
pai ar net kunigai turėjo tokį di
deli autoritetą žmonėse ir tuo
pačiu santykiuose su valdžia.
Knygos apimtis yra tokia plati
ir įvairi, kad neįmanoma vienoj
recenzijoj apžvelgti visas sritis.
Tad aš ribosiuos pilnesniu apta
rimu demografinių ir ekonomi
nių klausimų. Tai nereiškia, kad
jie yra patys svarbiausi, bet kad
jie yra per dažnai užmirštami.
Autorius turi atskirą skyrių Lie
tuvos gyventojams, bet, deja, jis
yra per siaurai suprantamas,
duotas tik trumpas apibūdinimas
įvairių Lietuvoj gyvenančių tau
tybių. Nėra bandoma aprėpti įdomesnių klausimų, kaip gy
ventojų prieauglis, mirtingumas,
gimimų skaičius, miestų augimas,
kurie galėtų vispusiškiau at
vaizduoti Lietuvos
gyvenimą.
Naudojant A. Rašino duomenis
apie Rusijos gyventojus (iš N a
selenie Rossij za 100 let) mato
me, kad 1863-1885 m. Kauno
gub. gyventojų skaičius padaugė
jo 43 proc. (nuo 1,052,600 iki
1,503,600). Jei toks pat spartus
augimas būtų tęsesis iki 1914 m.
tai Kauno gub. būtų buvę 2,368,
000 gyventojų arba 511,000 dau
giau negu buvo 1914 m. (1,857,
100 gyventojų). Kauno guberni
jos augimas gana smarkiai sky
rėsi nuo gyventojų daugėjimo ki
tose Europinės Rusijos guberni
jose.
Pirmajame
laikotarpy]
(1863 - 1885) Kauno gubernijos
prieauglis buvo 13-toj iš 49 vietų,
sparčiausiai daugėjančių, o ant
rame (1885-1914) -^18-toj, tik
Kuršo gubernijoj prieauglis bu
vo lėtesnis. Priežastys prieauglio
lėtėjimo nebuvo aukštesnis mir
tingumas, nes jis šiuo laikotar
piu kaip tik krito (1861-1885 m.
buvo 26.2 mirčių 1,000 gyvento
jų, o 1885-1914 — 21.6), bet
mažėjantis
gimimų
skaičius
(1861-1885 m.
37.5 gimimų
1,000 gyventojų, o 1885-1914 32-1) ir gyventojų emigracija į
užsienį. Mažas gimimų skaičius
nebuvo dėl to, kad lietuviai tu
rėtų mažas šeimas (1910 m .su
rinktais duomenimis vidutinis
vaikų skaičius šeimoje buvo 5.1,
kai bendras Rusijos skaičius bu
vo tik 5.3), bet kad mažiau lie
tuvaičių buvo ištekėjusios. Pagal
1897 m. surašymą tik 50.3 proc.
lietuvaičių vyresnių kaip 15 me
tų buvo ištekėjusios (Rusijos vi
durkis buvo 62,7 p r o c ) . Lietu
vaitės ne tik vėliau tekėjo, bet
tnrr*i* '- • • ii jaunų vyrų trūku
mas, nes tiek daug jų išvažiuo
davo kitur. Nėra jokios tikslios
statistikos, kiek lietuvių emigra
vo į Ameriką iki 1899 m., kadan
gi iki tų metų jie vis būdavo už
rašomi tai lenkais, tai rusais.
Bet spėjama, kad lietuvių Ameri
koj tada buvo bent 100,000.
Tikslesnių duomenų turime jau
vėliau: 1899-1914 m. atvyko 252,
594 (170,699 vyrai ir 81,805 mo Atf«
terys) ir kurių 227,724 (90,2 %)
buvo tarp 15 ir 4 5 metų. Be to
nemažas skaičius lietuvių iš
keliavo dirbti į kitas Rusijos gu
bernijas. 1888 m. Kauno guber
nijos valstiečiams buvo išduota
16,724 pasai vykti į kitas guberni
jas, o 1910 jau 55,134. Kitas ryš
kus demografinis reiškinys buvo
-f* -~-'-r*.. regimas: 1811 m.
Vilnius turėjo 56,314 gyventojų,
1870 m. — 64,217, o
1910
jau 192,746, Kaunas 1811 m.
11,569, 1870 m. — 33,050, 1910
m. —84,315. Tad lietuvių bėgi
mas iš kaimų buvo vienas iš pa
čių svarbiausių šio laikotarpio ivykių, bet autorius jo visiškai ne
liečia.
Pažvelgus į žemės ūkio statisti
ką prieš ir po baudžiavos panai
kinimo, negalima nepastebėti,
kad buvo padaryta gana- didelė
pažanga. (1858-1861 m. Kauno
gub. buvo pasėta apie 860,900
ketvirtinių javų, o surinkta 3,100,
000. 1889-1891 buvo pasėta 1,
185,000, o surinkta 6,967,000
(pasėta tik 38 proc. daugiau, o
derlius pakilo net 125 proc.).

Šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. 10 d.

Kertine parašte
(Atkelta iš 1 psl.)
Trečiame veiksme vaikai lau
kia grįžtančio tėvo. Zdanis disku
tuoja su tautiškai nusiteikusiu
aristokratu, skelbdamas socialis
tines idėjas. Triukšmingi darbi
ninkai netiki nei vienu, nei kitu.
Jie išjuokia Zdanį, pririšdami jį
prie medžio. Iš tos negalios Zda
nio nelaisvina nė jo meilės varžo
vas Marys. Bet jį išlaisvina du fi
losofai. Maironis žaidžia žodžiu
išrišti, suteikdamas jam ir dori
nio ir visuomeninio išlaisvinimo
prasmę.
Ketvirtame veiksme apsivylęs
Zdanis eina nusižudyti, bet paty
ręs, kad Marys pametė Gražutę,
nušauna jį. Toks yra šio libre
to turinys.
Kokia jo vertė?
Gal kas skays, kad šis libretas
yra perdaug vaikiškas, perdaug

Sodaltte I (1972)

per metus), iš Kauno gub. 18951900 —9,520 (tik 1,400 į metus).
Žvelgiant knygos ekonomines
ir demografines dalis (tai yra į
skyrius apie ūkį, gyventojus ir
rusinimą), galima pastebėti, kad
autorius panaudojo tik mažą da-

lį išleistos medžiagos. Tokie
svarbūs pirminiai rusų valdžios
šaltiniai kaip "Statističeskij vremennik Rossiskoi imperij" arba
"Statistika Rossiiskoi imperij",
kuriuose yra daug žinių apie Lieapie Lietuvos gyventojus, žemę,
derlius, gyvulius ir t t . yra nepa
naudoti. Taip pat nepanaudoti
tokie rusų istorikų darbai, kaip
Rašino, Zaičkovskio,
Ulaščiko,
kuriuose yra daug žinių apie Lie
tuvą. B nepanaudotų lietu
vių veikalų verta paminėti Lie
tuvos valstiečius XIX amžiuje, kur
yra gan plačiai aprašoma vals
tiečių teisinė ir ekonominė padė
tis.

Nepanaudojimas visų šaltinių
(ypač išeivijos sąlygose) yra su
prantamas, bet negalima patei
sinti autoriaus klaidingo įverti
nimo medžiagos, paimtos iš
naudotų šaltinių. Kaip ir daugelis
kitų istorikų, Čepėnas mažai do
misi ir net mažiau orientuojasi
bet kokioj statistinėj medžiagoj.
Jo teigimai yra dažnai priešta
raujantys, klaidinantys ar net
tiesiog neteisingi. Pažvelkime į
porą pavyzdžių. "Lietuvos dva
rai, palyginus su kitu valstybių
dvarais, nebuvo dideli, po 200300 ha žemės" (p. 435) ir "Gi
vien Kauno gub. dvarininkams
priklausė 1,654,183 ha. Iš šio kie
kio 1,210,858 ha valdė stambieji
dvarai (891 dvaras), tad vienam
dvarui vidutiniškai atiteko 1,346
ha." (p. 413) Pirmutinis teigi
mas yra teisingas gal tik ta pras
me,
kad, įskaitant ir smulkiuoMe (1978)

Oargis

romantiškas,
visuomeniškas ir
per giedras. Jis neturi psichologi
nės gelmės. T o būtų galima rei
kalauti, jei čia butų romanas ar
drama. Operoje dainininkas juk
nėra koks savo žodžio prasmės
analizuotojas ar jo įrodinėtojas.
Jis yra žodžic išsakytojas savo
dainavimu. Ta prasme Maironio
libretas ir yra geras. Salia to, jis
alsuoja ta jaunuoliškai optimis
tine nuotaika, kuria kaip tik pa
sižymėjo Lietuvos valstybės kūri
mas, ką Maironis šiame librete
ir vaizduoja. Ši nepriklausomybė
yra kaip tik romantizmo ir socia
linės dorovės derinimo pastangų
junginys.
Libreto personažas Zdanis kė
lė kai kuriems asmenims nepasi
tenkinimą, ir šie priekaištavo
autoriui. Maironis tad išnašoje
pasiteisino, kad šis personažas
nėra jo asmeninės nuomonės

reiškėjas. Tačiau Šitokio pobū
džio personažas yra būdingas at
sikuriančiai Lietuvai, kaip ir ki
ti personažai. Socializmą tačiau
Maironis šiame veikale supran
ta n e Markso prasme, bet pran
cūzų socialisto Prudhono prasme,
ką jis viename posme aiškiai ir
išreiškia.
Šis libretas turi įvairių persona
žų, pvz. Pranciškoną. Jame yra
įdomių momentų visuomeniniu,
dvasiniu ir literatūrinės formos
atžvilgiu. Šia proga mes negalime
plačiau jų nagrinėti. Straipsnio
uždavinys yra tik sužadinti norą
kokiam mecenatui, kad jis suda
rytų galimybę kokiam kompozi
toriui atsidėti ir parašyti pagal
šį libretą operą. Tokiu būdu bū
tų pasiektas tas tikslas, kurio sie
kė Maironis, šį libretą rašyda
mas, ir jo darbas būtų užbaig
tas operos forma.
V. Bgd.

DR. K. G. BALU KAS

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159

Akušerija Ir moterį} Ilgos
Ginekologine' Chirurgija.

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
144S So. 50th A ve., Cicero

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Building) Tel. LU 5-6446
K a s d i e n 1-3 vaL Ir 6-8 vai. vak.,
sius dvarininkus, kurie tik tru Jei neatsiliepia skambint 374-8004
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
putį skyrėsi nuo valstieičių, vi Priima ligonius pagal susitarimą,
durkis dvarų žemių buvo tarp
TeL REliance 5-1811
DR. V L BLAŽYS
200 ir 300 ha. E tikrųjų 1905
DR. WALER J. KIRSTUK
Kauno gub. dvarai tarp 200 ir PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS
Marąuette Medical Center
Lietuvis gydytojas)
500 deš. sudarė tik 7.1 proc pri
6132 So. Kedzie Avenue.
S925
West 59th Street
vačių savininkų ir jie valdė tik Vai.: pirmad.. antrad ir k e t v l r t a d .
Vai.: pirmad., a n t r a d . , ketvirtad. Ir
6
iki
7:30
vai.
v
a
k
a
r
o
.
13,8 proc. privačių žemių. Arba
p e n k t n u o 12-4 vai. popiet ir 6-8
Šeštad. nuo 1 iki S vai.
vai. vak.
Trec. ir šežtad. u ž d a r y t a
Pagal susitarimą.
pažiūrėkime į kitą teigimą: 1905
Ofiso telef. WA 5-2670.
m. "Vilniaus gub. rusų dvarinin
Rezid. tel. WAlbroo<k 5-3048.
DR. IRENA KURAS
kai valdė 19.9 proc. žemės, Kau
GYDYTOJA
IR CHIRURGfi
no gub. —18.3 proc ir Gardino TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KCDERIV ER V A I K Ų LIGOS
— 35.5 proc. (p. 117). Spren
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIAIilSTfi
džiant iŠ šio teigimo aplamai iš GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MEDICAJL BT,"IU>II*G
7156 S o u t h Wes*ern Avenue.
teksto, kur vis pabrėžiama rusų
. 2434 West 71st Street
V a l a n d o s : K a s d i e n n u o 10 vai. ryto
Vai.:
pirm.,
antr..
ketv.
ir
p
e
n
k
t
.
kolonizacijos politika, skaitytojas
Iki i vai. popiet.
1:00 - 5:00 vai. popiet, trec". Ir Se<St. . . .
manytų, kad stambi Lietuvos da
Ofs. teL EE 7-1168, rez. 239-2919
tik susitarus.
lis tiesiogiai buvo rusų valdoma.
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
Autorius nepaminėjo, kad tie Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
DR. J. MEŠKAUSKAS
procentai nebuvo visų žemių, o GALVOS m STUBURO LIGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
tiktai bajorų valdomos, kurios
2858 West 6Srd Street
2454 West 71st Street
Kauno gub. sudarė apie 40 proc
Chicago, niinois 60629
71-os ir Campbell Ave. kamp.
visy žemių. Tad rusai bajorai val
Vai.: p i r m a d . . a n t r a d . . ketvlrtad. Ir
TeL
—
476-3409
dė iš tikrųjų mažiau negu 8 proc
p e n k t a d . 3 iki 7 v. p. p . Tik susitarus.
Valandos pagal susitarimą
žemės Kauno gub. Rusų dvarų
OPTICAL
STUDI(T
buvo tiktai 223 ir, be abejo, dau Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė
V I O L E T A KAROSAITĖ
guma savininkų negyveno Lietu
7051 So. W a s h t e n a w — TeL 778-0766
P r i t a i k o m i a k i n i a i pagal gydytojų
DR. EDMUND L CIARA
voj ir buvo pavedę kitiems dva
receptua
OPTOME7TRISTAS
rus tvarkyti. Apie rusų dvarinin
Didelis akinių rėmų pasirinkimas.
2709 West 51st Street
Vai.: pirm., a n t r . . p e n k t . 10-5:30.
kų įtaką praktiniam Lietuvos gy
K e t v . 1-8 v. v a k . š e e t 10-4 v. p, p.
TeL
—
GR
6-2400
venime neverta ir kalbėti. Ry
Trečiadieniais u ž d a r y t a
Vai.: pagal susitarimą: p i r m a d . t r
šium su kolonizacija vertėtų h* ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir p e n k t .
Telef. — 282- 4356
pataisyti kitą klaidinantį teigi 10-4; šeštad. 10-3 vai.
DR. ROMAS PETKUS
mą. 'Tad Lietuvoje 1864 - 1870 Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839
AŠIŲ
LIGOS — C H J R r R G M A
m. rusų kilmės asmenų valdomos
Ofisai:
DR. L DECKYS
žemės kiekis padidėjo 216.2proc,
111 NO. WABASH A V E .
GYDYTOJA IR CfflRURGE
o dvarininkų rusų skaičius pa
4200 > 0 . C E N T R A L AVE.
Spedalybe — N'ervu t r
V a l a n d o s pagal susitarimą.
daugėjo 2.4 kartus" (p. 116). Au
Emocines ligos.
torius nepamini dviejų dalykų, CRAWPORD MEDICAL BLDG.
DR. FRANK PLECKAS
kurie smarkiai pakeistų šį teigi
(Kalba lietuviškai)
6449 So. Pulaski Road
mą. Pirma, jis neatskiria, kad ci
OPTOMETRISTAS
tuotame L. Bičkausko - Gent
DR. A. B. GLEVECKAS
T i k r i n a a k i s . P r i t a i k o a k i n t o s ir
vilos tekste buvo rašoma a- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•Contact lensas"
2618
W.
71st
St. — Tel. 737-5149
pie "rusų kilmės" asmenis, tai
TeL — BE 3-5893
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč\
yra įskaitant ir vokiečius ir kitus
Specialybė Akių ligos
nekatalikus, kurių skaičius šiame
DR. LEONAS SEIBUTIS
3907 West lOSrd Street
laikotarpyje smarkiai pakilo, yINKSTŲ, PŪSLfiS m
Valandos pagal susitarimą
PROSTATO CHIRURGIJA
pač Kauno gubernijoj. (Tame pa
2656 W. 63rd Street
čiame straipsnyje yra pasakyta,
Ofiso teL — PR 8-2220
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
kad 1886 m. rusų tautybės bajo DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
b? ketv. nuo 5-7 vakare
rai - dvarininkai valdė Kauno
J O K SA
Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545
gub. 229,033 deš., o vokiečiai
VAIKŲ
LIGOS
164,236). Antra, autorius panau
2666 West 6Srd Street
DR. J. J. SIMONAITIS
doja "Lietuvą" per plačia pras Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir p e n k t . I
G Y D Y TO J A S
me, įskaitant į ją ne tiktai Kau nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo 5 iki 8 v a i .
vak. šeštad. nuo 1 Vkl 4 vai.
Adresu 4255 W. 63rd Street
no, bet ir visas Vilniaus ir Gardi
Ofiso telef. R E 6-4410
no gubernijas. O kaip tik spar Ofe. PO 7-6000
Rezidencijos telef. G R 8-0617
Re*. GA 3-7278
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad.
čiausias "rusų kilmės" augimas
DR.
A.
JENKINS
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
buvo Gardino gub., kur "rusų"
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
dvarininkų skaičius padidėjo net
Ofiso tel. H E 4-2123. Namų O I 8-S1S5
6.7 kartus ir valdomos žemės pa
3844 West 63rd Street
DR. V. TUMAS0NIS
daugėjo 527.6 proc. Kauno gub.
Valandos pagal susitarimą
CHIRURGAS
"rusų" dvarininkų padaugėjo tik
2454 West 71st Street
60 proc, o žemės tik 44 proc
Vai.: pirm., a n t r a d . , k e t v . Ir penktad
DR.
K.
A.
JUČAS
Tad rusinimas lietuvių apgyven
2-5 ir 6-7 — ia a n k s t o susitarus.
DERMATOLOGIJA
tuose rajonuose vyko žymiai lė
CHIRURGIJA
TeL ofiso PR 64446
čiau. Iš tikrųjų stambus rusų ko
5214 No. Westera A vena*
F. C. VVINSKUNAS
lonizavimas tęsėsi tik labai trum
1002 No. Western Avenue
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
pai ir po 1870 m. vyko labai pa
TeL atsakoma 12 valanda
3107
West
71st Street
mažu. Pvz. 1870-1884 m. "rusų
4894441 _ 661-4605
Valandos: l-« vai. popiet.
kilmės" dvarininkai įsigijo 45,333
T r e č . ir Saatad. p a g a l susitarimą.
įstaigos ir boto teL 652-1381
deš. Kauno gub., o valstiečiai
Ofs. teL 586-3166; namą 381-3772
(tai yra lietuviai) 124,423 deš. DR. FERD. VYT. KAUNAS
DR. PETRAS ŽLI0BA
čia gal yra gera proga paminėti,
BENDROJI MEDICTNA
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kad autorius dažnai per laisvai
1407 So.49tb Court, Cicero, 111.
6234 So. Narragaasett Avenue
vartoja "Lietuvos" sąvoką; kar
Kasdien 10-12 ir 4-7
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
tais tai reiškia Kauno, Vilniaus
Išskyrus trec ir Šeštad
2-7; šeštadieniais pairai susitarimą
ir Suvalkų gub., kartais Kauno,
Vilniaus ir Gardino gub., kartais
tik dalis tų gubernijų ir pan.
Skaitytojui dažnai neaišku, apie
kokią sritį autorius rašo, kai mi-

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

(iMbrtfr) ir daO. AJ

Dargi! Tamoiafchj akyje, Kanadoje.

(Nukelta i 5 pusi.)
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Įspūdžiai iš premjeros
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Jono Jurašo režisuotasis
v

Pasivaikščiojimas mėnesienoje

/ /

KŪRIMO VALANDA*

n

šūta pavakarė, tartum lelijų kvapsnis,
Pasklidusi svaiginančiu kvaitu,
Giedra, kaip kūdikio šypsnys per sapną,
Nerūpestinga, kaip Watteau.

Paskutiniame dešimtmety, tru
putį plačiau prasivėrus geležinės
uždangos spygliuotam langeliui,
vis daugiau sužinome apie totali
tarinę, maniakišką sistemą. Kon
densuota Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika, persekiojamųjų
pavardės ir jų skaičiai bei statisti
niai duomenys, nors ir sukelia pa
sipiktinimą bei užuojautą, apla
mai gilesnių emocijų dar nesu
dilgina. Tai savaime suprantama,
nes Amerikos užuovėjoj gyvenan
tiems sunku realiai įsivaizduoti
nuolatinį žmogaus fizinį bei mo
ralinį naikinimą.

O saulės spinduliai, kaip miežių varpos,
Nusvyra žemėn aukso akuotais.
Ir blaškos pamiškėm paklydęs varpas,
Ir virpuliuoja nerimu skliautai,
Tarytum laužo Sąrijas būt žarstę
Rūsčiais veidais susėdę milžinai
Palei skaisčiosios karalaitės saulės karstą,
Kur jau žarijos blėsta, grindžias pelenais.
Skliaute ištrykšta dar nuraudusi vakarė.
Prabėga lapais šiurpus šlamesys,
Bet jau nuo kalnų, šūo ir nuo marių
Grasus kaip slibinas pakyla debesys.

Tiesa, smarkiau supurtė kelių
žmonių lageriniai atsiminimai,
Landsbergio dramos ir atvyku
siųjų pasakojimai, tačiau visa
tai lietė pavienių herojų, įpai
niotų sistemos voratinklin, išgy
venimą. Platesniam totalitariz
mo klaikumui atvaizduoti vis
dar trūksta anos pusės "Dievų
miško".
Minėtą trūkumą gerokai • pa
pildė anoniminio Lietuvos po
grindžio autoriaus pjesė "Pasi
vaikščiojimas mėnesienoje", ku
rios premjera įvyko š. m. birželio
1 d. New Yorko eksperimentinio
off — off Broadway teatre —
"Theater fbr the New City".
Šiame teatre savo teatrinį kelią
pradėjo daugelis žinomų režisie
rių, tokių kaip Ričardas Šechneris, originali teatrinė trupė Mobu Minės ir k t ) .
'Tasivaikščiojimo mėnesieno
je" režisierius Jonas Jurašas, vos
prieš dvejus metus apsigyvenęs
New Yorke, jau spėjo įspūdingai
ir meniškai, visai naujoj interpre
tacijoj atskleisti Šekspyro Makbe
tą garsiame La Mama teatre. To
spektaklio platūs ir išsamūs įver
tinimai buvo atspausdinti New
Yorko dienraščiuose ir teatro
žurnaluose. Reikia džiaugtis, kad

Tas debesys tolydžio auga, kelias,
Artėja dundesiai ir duslūs ir pikti...
Nusikvatojęs žaibas skliautą skelia,
Akimirksniui prasiskiria plati naktis —
Ir matosi nuraudęs didelis peizažas,
Tartum ekstazėje nušvitusi širdis,
Ir vėlei prakeikta šalis nugarmi skrodžiais,
Tik kažką gailiai verkaujant girdi.
Tai tik akimirksniui, tiktai vienai sekundei!..
Po to tiktai traškus griaustinio trenksmas
Ir lauki vėl akimirksnio nubundant,
Bet... tąsyk būna dar tamsiau.
Kaunas, 1933. X. 10

I
Jono Jonio spektaklio plakatas \ew Yorke

Jonas Jurašas New Yorke jau yra
gerai žinomas ir "Pasivaikščio
jimo mėnesienoje" premjeroje pri
trūko žiūrovams vietos.
Sudėtingais ir mums nežino
mais keliais Vakaruose atsiradusi
anoniminė pjesė suteikė režisie
riui progos perduoti anos sistemos

siaubą ir jos šiurpų tragizmą,
nuo kurio jis pats yra skaudžiai
nukentėjęs.
Veikalas, rašytas
neabejotinai talentingo rašytojo,
yra greitomis supintas ir nepre
tenduoja j užbaigtumą ar tobu
lumą —tai tik žaliava teatri(Nukelta į 4 psl.)

SERENADA
Kai nublykšta skliautai ir dar vien tik vakarė
Kaip sidabro drugelis plasnoja viena,
Sušiurena platano šakelės nukarę
Ir iš tolo atplaukusi meilės daina...
Ilgesingi nemarūs troškimai atbunda,
Tartum žvilgsnio gražaus ir gelmė ir gėla —
O kad vakaras virstų į milžiną skundą
Ir taip nuolat kuždėtų vakarė tyla...

jau,
Poetas Jonas Aistis, nuo korio mirties i. m. birželio 13 d. sueina 5 metai.
Mirė VVashingtone, ten ir palaidotas. Buvo gimęs 1904 m. Jonas Aistis yra
vienas ryškiausių poetų, kariuos nepriklausomos Lietuvos laikotarpis su
brandino mūsų literatūrai.
.
Nuotr. V. Maželio

O kad prieteliaus toly paskendusiam lange
Suplasnotų sidabro drugelis žvainus —
Prakalbėtų visa tad nublyškus padangė,
Atminimų vėjelis padvelktų švelnus...
O kad tujen tada, rodos, lange rymotum,
Atsidėjus klausytum vakarės tylos,
Tai sidabro drugeliais tavęsp nuplasnotų
Šitie žodžiai pilni nemattrtos gėlos f..
Grenoblis, 19h$. TV. 19

_
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Poetai ir poezija
Antanas Gustaitis
Kas yra poetas, yra lygiai taip pat sun mme ar nesutartume, vis dėlto poetu būti
ka atsakyti, kaip ir į klausimą: kas yra tas yra didelė šlovė ir dar didesnis patogumas.
keistasis sutvėrimas Pegasas? Ar tai Vytau
Šlovę liudija ir tas faktas, kad dešimtme
to laikų žemaitukas arklys, kuriuo, anot čius studijavę daktarai, inžinieriai ir net
Simano Daukanto, prisipylęs kailinių ran iškilūs idealistai graboriai tuoj po mirties
kovę barščių, galėdavai nujoti iki Juodosios išnyksta iš tautos atminties kaip cigarečių
«_
jūros
ir sugrįžti į Pilviškius, ar — propa dūmai, o keturių klasių nebaigęs poetas vis
gandos išaugintas sovietinis gaidys, kuriuo tiek išlieka tvirtai įamžintas literatūros kri
gali ir joti ir skristi?
tikos straipsniuose, kaip išdidus grafoma
Seniau poetu buvo laikomas ilgaplaukis nas, piepučio dainius, bergždžia mūzos Polijaunuolis, po kaklu pasirišęs jį apgavusios bimnijos karvė, dvasios eunuchas ir papuoš
mylimosios gedulingą kojinę ir ligi pat savo tas panašiais nepamirštamais vardais.
natūralios mirties pasiruošęs pasikarti.
Be to, šios rūšies menininko profesijos pa
Dar nepriklausomoje Lietuvoje poetai žymimasis žodis žmogų ir gyvą žymiai pa
buvo seksualinio ilgesio kamuojami gimna gražina ir net padidina jo savimi pasitikė
zistai, bet dabar čia, moderniškai auklėjimo jimą. Pavyzdžiui, parašęs bent vieną eilėraš
sistemai tą ligesį patenkinus, išnyko ir visa tį, tu jau nesi anksčiau kalboje ir spaudoje
i i jauniausioji poetų karta. Užtat pastaruo pravardžiuotas koks nors Ilgasis Jonas, o
ju laiku vis daugiau atsiranda 80 metų am- nuo šiol visada — poetas Jonas Skurdulis.
iaus poetų-veteranų, kuriems j gyvenimo Dabar jau ir tavęs kadaise nemėgęs kaimy
talą tas diegiantis ilgesys vėl grįžta iš naunas prie garbės stalo į tave pagarbiai krei
o, bet jau nėra jokių priemonių jam paso- piasi: "Pone Poete, gal dar vieną mauką
inti.
mano sąskaiton?"
Tarybiniuose kraštuose poetas su galva
Pagaliau, tu jau gali fotografuotis, sė
esiraitantis sliekas, kurio buržuazinį galą dintis su buvusiais generolais, pulkininkais
akirtus, atauga naujas lygiai toks, kokio ir gailestingomis poniutėmis, padidindamas
> meto komunistinė valdžia nori.
juos savo artumu, gali drąsiai reikšti savo
Kadangi poetui yra būtinas kančios iš nuomonę vištų augintojų
simpoziumuose
gyvenimas, tai grynojo lyriko pavyzdžių ga- apie visatos sąrangą, nusmaigstyti laisvės
ėtų mums šviesti ir iš svetimos šeimos ži- kovos gaires nuo Altos iki Vliko ir Bendruo
iinio brutalia ranka pro langą ištrenktas menės, o jeigu tautos vardu prikalbėtum ir
nuogas viengungis, per žydintį pavasario akivaizdžių nesąmonių, tai priešiškų veikėjų
parką verkdamas bėgantis namo.
replika via tiek būtų gana švelni: "Neimkite
Kaip mes ten dei poeto definicijos sutar į galvą, ką tas mišiugina poetas mums čia

marškinė stovi prie lango ir dūsauja į mė
vapalioja".
Nepamirškime, kad poetas yra žymiai nulį arba gaudo tuščioje erdvėje muses, ži
geriau apsaugotas ir nuo spaudos bei visuo nokite, kad poezijos grėsmė jau prie pat
menės šmeižtų, negu koks nors Lietuvių jūsų šeimos durų. Netrukus užuosite kar
Bendruomenės pirmininkas. Pavyzdžiui, jei čius degančio steiko dūmus, į kavą vietoj
gu praeiviai pastebėtų išgarsėjusį poetą, gu cukraus bus pripilta muilo miltelių, sriubo
lintį aukštielninką lietaus balos pliurzėje, ar je plūduriuos ilgi plaukai, ant valgomojo
kniūbsčią rudens šunkelio provėžoje, tai nie stalo atsiras moteriški batai, apatinukai,
kam nė į galvą neateis įtarimas, kad jis nu kojinės ir bauchalteriai, o lovoje — taukuo
virto nuo kojų girtas. Juk kiekvienas kul ta keptuvė ir gausybė apelsinų žievių ir
tūringas žmogus supras, kad čia jo tautos duonos trupinių. Dar po kelių dienų savo
dainius arba atvirtęs aprūkytais akių stik žmonos poetės rankinukyje jau galite rasti
lais jieško įkvėpimo ir atsakymo į amžinuo pirmą maždaug tokį eilėraštį, dedikuotą tik
sius klausimus žvaigždynuose, arba užsi jai vienai težinomam "Nežinomajam":
kniaubęs intymiai ir patriotiškai kalbasi su
Ar tu žinai?.. A r tuzinai?... Ar tu žinai?..
savo gimtąja žeme.
Koksai nepakeliamai graudus ilgesys...
Ir vėjas rauda sielvartu prie miegamojo
Didelę privilegiją poetui teikia ir jo
lango...
poetiška kalba, pasižyminti originaliu žo
O Kleopatros antyje nežinomybės laukia
dingumu ir stiliumi.
aistra alsuodama angis...
Kai eiliniam nepraustaburniui tik už vie
Ir mano begemotas išvyko į tarnybinę
ną pavartotą nekasdieninį žodį gali bet kas
kelionę...
išmušti net keturis priešakinius dantis, poe
Kokia skaudi vienatvė!
tui įkvėpimo metu leistina rašyti, kad jo
Ateik, mano juodasis angele, ir uždenk
apdainuojamos mergaitės galva panaši į žy
mane savo sparnais
dintį kaktusą, kad jos liemuo primena ita
liškąją salami, kojos — dzūkelio vežimo ie
nuo šio baisaus pasaulio!
nas, rankos — du suvalkiečio dalgiakočius,
N a o po mėnesio jūs jau galite gauti
o satyrikui net galima eiliuota forma tarti, stamboką savo žmonos eilėraščių rinkinį su
jogei Marytė turi bambą ant nugaros...
ultimatumu surasti leidėją ir garantuoti,
Iki šiol mūsų literatūroje vyravo poetai kad jos knyga gaus Rašytojų draugijos pre
vyrai, bet pastaruoju laiku, visiškai atsipa miją, arba — von iš namų su visais savo
laidavus šeimyninio gyvenimo varžtams ir skudurais!
atsiradus daugiau palankių progų naujiems
Rimtai gvildenant poezijos klausimą, sa
kentėjimams, iškyla vis daugiau ir poečių vaime iškyla mintis: n a o kokia privalo
moterų Nors aš poetes moteris labai ger būti toji poezija?
biu, mėgstu ir net myliu, bet tiktai sveti
Yra gyva nuomonė, kad išeivijos patrio
mas, o savo žmonos poetės nenorėčiau turė tine poezija turėtų būti laikomi tik tie eilė
ti. Dėl to savo bičiulius vyrus galiu įspėti, raščiai, kuriuose klasiškai surimuoti Vliko,
kad ši nelaimė kartais į mūsų namus ateina Lietuvių Bendruomenės ir kitų patriotinių
labai palengva ir su minkštais pantapliais, organizacijų veikėjų bei kultūrininkų var
bet išeina su dideliu triukšmu, daužydama dai ir į tarpą vis įgiedota po keiksmažodį:
brangius indus ir spiegdama.
bendradarbiautojas, akirati ninkas, pornoTaigi, jeigu pastebėsite, kad jūsų prisie- grafininkas, striptyzininkas. skatikininkas,
ga vidurnaktį slaptai išlipa iš lovos, vien marįjonininkas. pranciškonininkas ir komu

nistas.
Aukščiausio meninio lygio filosofinių *
gelmių poezija neabejotinai yra ta, kurios
autorius nemoka lietuvių kalbos ir net nesu-^pranta, ką patsai parašė.
Simbolistinės srovės poezijos vertė p r i 
klauso nuo poeto pasirinktų simbolių ir, ži
noma, nuo skaitytojo intelekto ir pajėgumo
juos išsiaiškinti. Pavyzdžiui, dažnai reikia
nuosekliu logišku mąstymu priartėti prie
autoriaus rebuso sprendimo, kad žydintis
kubizdalis reiškia pavasario atgimimą, ratų
pervažiuota išdžiūvusi varlės oda — vasa
ros sausrą, virš žmogaus galvos plaukian
tys juodi debesys — galimą lietų, po kojom
žliuksintis sniegas — automobilio stoką, o
moters siluetas naktį tarpduryje — didžią
šeimyninę nesantaiką, vyrui per vėlai grį
žus iš Piliečių klubo.
Erotinėje poezijoje pakanka kad būtų žo
dis ""myliu" ir po jo vis naujos moteriškos
kūno dalies pavadinimas. Tas dalis dainius
gali vadinti tikraisiais vardais, tiktai krū
tis, vengiant apkaltinimo pornografija pa
tartina susimbolinti mackentošo obuoliais,
apelsinais, greifruchtais ar net ir arbūzais.
Šių laikų religinėje poezijoje geram ka
talikui yra vengtina žodžio "Dievas", nes
tada tų eilėraščių neperka bedieviai, o ag
nostikui savo kūryboje verta minėti net ir
visų šventųjų vardus, nes tada didelė gali
mybė gauti gal ir Kunigų vienybės premiją. .
Deja, bent apgraibomis sutardami, kas
yra poetas ir kokia turi būti poezija mūsų
nuomonės visiškai skiriasi klausime: o kas
gi yra toji pati poezija kaipo tokia? Neno
rėdamas leistis į ilgus ir nevaisingus gin
čus, į tai tegaliu jums tik trumpai atsakyti,
kad tikroji poezija yra tik mano vieno ei
lėraščiai, kaip ir kiekvienas kitas poetas
apie savo poeziją mano.
(Feljetonas, autoriaus skaitytas Poezijos die- CMeagoje i. m. gegužes 27 d.)
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k u o Jurašo premjera
vo atleidimo, autorius neranda
išeities 6 Utopijos 'Endgame'."
niam darbui, duodanti laisvę re (Pasinaudota režisieriaus pasta
žisieriui savo nuožiūra ją inter bomis programoje).
pretuoti. Šia laisve rež. J. Jurašas
Ši filosofinė eksperimentinė lie
itin kūrybiškai naudojosi. Sli
džios ir aštrios scenos, tekste tuviška pjesė J. Jurašo rankose
bauginančios savo drastišku- j igayo griežtai sukonstruotos siur
mais, spalvino spektaklį estetiš realistinės metaforos formą, gims
kais sprendimais. Šį veikalą sta tančią iš skulptūriškai išraiškin
tančiam režisieriui
uždavinys gų mizanscenų, kūnų plastikos,
yra nepaprastai sunkus, nes tai stulbinančiai tikslių detalių. N e 
nėra tradicinė pjesė su pagrindi įprastas spektaklio stilius subti
niais herojais, besivystančia fa liai balansuoja tarp sarkastiškos,
b u l a ir triumfuojančiu epilogu. juodos tragikomedijos ir graudaus
realistiško
Greičiau tai būtų poetinė satyra, lyrizmo, sutirštinto
groteską, metafora, kurioje išreiš charakterių piešinio rr poetinės
kiama totalitarinės sistemos ago simbolikos.
nija, supuvimas, destrukcija. Tai
Modemaus muzikinio kolažo,
tarsi sudužęs veidrodis, kuriame niuansuoto apšvietimo, kūnų ju
simultaniškai matome iškrypu desių ir balsų ritmo sintezė da
sio pasaulio atspindžius. Pjesė, rė pribloškianti įspūdį žiūrovams,
galima sakyti, kiek "makabriš- neįpratusiems prie tokio pobūdžio
ka" — nuverstų dievų, išnie teatrinės vizijos ir nepatirtos Va
kintų šventyklų, vertybių pra karams problematikos.
radimo atmosfera lydi nuo pat
Buvo galima jausti, kad rež. J.
pradžios. Veikėjai —simboliniai,
Jurašas, gyvenęs tokioje sistemo
j ieškantys prarastos gyvybės spalje, šia pjese pats norėjo išpurty
. vos.
ti, iškratyti iš savęs vis dar jį sle
Šioji keista, kafkiŠkos nuotai giančius totalitarinės sistemos pu
kos pjesė buvo įtalpinta siurrea vėsius. Savo patirties įtaigotas,
listiniam, abstraktokam sceno jis siekė universalaus humaniš Atfonsas DargU
vaizdy: senelių poilsio namai, kumo, kreipdamasis į visų žmo
savotiška invalidų speciali sana nių sąžinę. Tuo pačiu jis turėjo I č i ų te i S ybės duris. Savo pašauki.
ir misiją — pranešti Vakarų pa- m u > ^.0 pasirinktu keliu, savo
torija su medicininiais aparatais,
kraujo perpylimo indais, ligonių j šauliui dar gyvų, bet beatodai- talentu jis išėjo į begaliniai sunkėdėmis ir pn. Scenoje -keturi Į riškai traiškomų žmonių sauks kią dirvą. — sėti supratimo _gru.
!
baltais ligoninės rūbais apvilkti mą, kuris prasiveržė pogrindžio , d a pačiame New Yorko meno
seneliai, praeityje buvę nusipelnę J autoriaus eilutėmis pačiu tikriau- \ ^ . „ j .
veikėjai. Aukštose stiklinėse degsiu, pačiu autentiškiausiu balsu
'PasivaikšČiojimo mėnesienožėse uždaryti trys jaunuoliai, gy- Todėl ir džiugu, kad režisierius I j e " premjera praėjo su dideliu pa
„domi nuo neišaiškinto dvasinio neatsiskyrė nuo mūsų, klabenan- sisekimu ir žiūrovams teko ne prasusirgimo; jie išleidžiami į lais
vę pasivaikščioti tik tam, kad
' juodu kostiumu oficialiai apsivil
kęs prižiūrėtojas įsitikintų, jog
jie nepagydomi nuo savo idealistinių-maištingų idėjų.
(Atkelta i i 3 pusL)

MŪSŲ KALBA

Sudėtingam besiužetiniam pje
sės audiny kryžiuojasi du planai:
degradavusių senelių iškreiotos
praeities vizijos ir poetiški tx : blaškančių jaunuolių
monolo
gai Nors pjesės laisvos kompo
zicijos tekstas yra išaugęs iš kon
krečios dirvos ir sugėręs nuodin
gus totalitarinio režimo syvus, jis
kelia universalią žmogiškos ver
tės problemą: kokių
fanatiškų
idėjų bebūtų paskatinti nusikal
timai, — prasižengimas su sąži
ne, su žmogiškais įstatymais ve
da į dvasinę mirtį, paverčia žmo
gų pasibaisėtina parodija. Pro
-merdėjimo, dvasinio dūlėjimo, vi
suotinio morgo atmosferą prasis
kverbia humanistinis patosas —
-kuo pasotinti žmonių sielas, kur
atrasti tikrą gyvybės spalvą?

Ar tikrai Sizifo darbas?
Prieštaringos tikrovės laktai
V. Rastenis "Akiračių" 1978
balandžio mėn. numery rašo:
"Kalbos kampeliai mūsų laikraš
čiuose labai primena graikų pa
sakose minimą Sizifą, kurs buvęs
dievų nubaustas amžinai dirbti
bergždžią darbą: risti didelį ak
menį į kalną, kurio viršūnėn be
veik įrištas tasai akmuo būtinai
užkliūva ir vėl nurieda pakal
nėn". Kalbos kampelių bergždumą rodanti tikrovė: "Ir mūsų kal
bininkai — rodo rodo, šluoja
šluoja mūsų spaudos, radijo ir

]— "Pjesės 'leitmotyvas' atsisklei
džia pačioje pradžioje. Tai — to
tai "tarinės Utopijos, pastatytos
ant sunaikintos visuomenės griu
v ė s i ų , kilimas ir kritimas; naujos
<
religijos\ kuri turėjo pakeisti
užgniaužtą protėvių
tikėjimą,
merdėjimas ir mirtis; Utopijos ar
chitektų visuotinė neišspręsta kaltė.
Senelių poilsio namai — aiški
visos visuomenės ir jos pragaro
metafora. Tarsi amžinai pasmerk~ti kartoti savo nusikaltimus, se
neliai drasko viens kito kūną ir
sielą, o juos valdo pabirę šūkių
fragmentai, patetiškų prakalbų
skuteliai ir baisios išdavystės.
Daug panašių, dar neišna
grinėtų
antiutopiškų
veikalų
užtinkama Rytų Europoje. Šioje
pjesėje išryškėjęs beviltiškumas
dažosi becketiškom spalvom ir
atskuba Omellio "1984" aidu.
Nepaisant veikalo pabaigoje ais
tringos maldos, prašančios Diegiiiiiiiiimiiiiiiiiitiimmiiiiiiiiimiiimi£
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viešųjų prakalbų kalbines šiukš
les, o kaip buvo, taip ir liekam
prisišiukšlinę". Tai yra teisybė.
Bet čia ne vienų kalbos kampe
lių problema. Čia problema daug
gilesnė. Pavyzdžiui, ją yra matęs
Jonas Aistis ir "Milfordo gatvės
elegijose" išreiškęs tokiu konsta
tavimu: "Lietuvis galvos nesuka
dviem dalykais: gimtąja kalba ir
savo tautos istorija. KalH^'nVus
ir istorikus įskaitant, kalbininkas
esmi, kam man istorija! Istorikas
esmi, kam man kalba! Politikas,
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Šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. 10 d.

iškeltų įvairių kalbos dalykėlių
'Švietimo darbe'. Bijau, kad ma
no
darbai
nenueitų vėjais**
(Rinktiniai raštai, 1,99). Bet ar
galėtume šiandien sakyti, kad
Būga dirbo bergždžią kalbos Sizi
fo darbą?
Arba prisiminkime Joną Jab
lonskį (1860-1930). Būdamas
kalbininkas praktikas, jis rūpi
nosi sukurti lietuvių bendrinę
kalbą, ir tai jam pavyko. Siekda
masis šios kalbos ugdymu — tai
syklingumu, aiškumu, grynumu
ir kt, jis atsidėjęs ją taip pat valė
nuo šiukšlių. Jablonskis visą savo
amžių reiškėsi ir garsėjo kalbos
taisymais. N e be to, susidurdavo
taip pat su kalbos Sizifo darbo
nuotaikomis. Pavyzdžiui, 1927 m.
jis rašė: "Labai malonu būtų, kad
ir be manęs vienas kitas atsiliep
tų šiuo reikalu laikraštyje. Esu,
gali būt, perdaug reiklus. Jei pa
sirodys, jog šitie mano reikalavi
mai iš laikraščių redakcijų yra
tuščias dalykas, jei tikrai taip
žiūrės į šį dalyką dėl aiškių mo
tyvų mano oponentai, tad ir pats,
žinoma, turėsiu nutilti —nusto
siu dėl jų, dėl laikraštinės kalbos
dalykų, bumą aušinęs laikrašty"
(Rinktiniai raštai, 11,456-457).
Čia ir kyla klausimas: kada mū
(ltTl)
sų kalba būtų daugiau laimėjusi—
ar tada, kai Jablonskis būtų nusto
bėgomis susimastyti.
jęs "bumą aušinęs**, ar kai jis,
"Pasivaikščiojimą mėnesienoj" net ir besveikatis būdamas, vis
į anglų kalbą, bendradarbiau savo kalbos taisymus rašė?
jant su Vyti* (* Bakaičiu, išvertė
Ne be abejonių ir iš dalies
Algirdas Landsbergis. Muzika — tam tikros rezignacijos buvo ir
Albino Prižginto. Vaidina New dr.
Pranas Skardžius
(1899Yorko aktoriau Spektakliai bai 1975) svetur. Antai 1963 vasario
giasi birželio 18 d.
21 jis man iš Washingtono rašė:
krp. "Gerai, kad Sveikas vis rodai ini

pestingai žvelgti į bibliografinines žinias — kaip nors atsikra
tyti.

Naujųjų laikų
Lietuvos istorija
(Atkelta i i 2 puai.)
ni Lietuvą. Tai atsispindi ne tik
tada, kai rašoma apie ekonomi
ni gyvenimą, bet ir tada, kai lie
čiama Bažnyčia ir švietimas. Tuo
pačiu pasigendama bent kokio
apibūdinimo
lietuvių
veiklos
Mažojoj Lietuvoj ar Amerikoj
(išskyrus lyg ir ne vietoj įdėto
skyrelio apie lietuvių teatrą Ame
rikoj), nors šiuo laiku ji buvo
ypač svarbi.
Kažkodėl lietuviu rašto žmo
nėms dar nėra pavykę susitarti,
kokią sistemą naudoti bibliogra
fijose ir išnašose, šiuo atveju ir
Čepėnas neišsiskiria; jis nepami
ni jokių spausdinimo vietų, nors
tai būtina įprasta tvarka. Laik
raščių straipsniai yra tikrai įvai
riai apibūdinti, vienur su data,
kitur su- numeriu, dar kitur
su data ir numeriu, o kartais tik
su puslapiu. Vyskupo Bučio atsi
minimai yra vienur Vyskupo P.
Bučio Atsiminimai o kitur P.
Bučys, Atsiminimai. R. Vėbros
Lietuvos katalikų dvasininkija ir
\Tsunmeninis judėjimas yra pa
minėtas net trim skirtingais pa
vadinimais. L. Bičkausko - Gent
vilos straipsniai Istorijos X ir XI
sąsiuviniuose yra duoti tuo pa
čiu pavadinimu. E. Zechlin, ku
ris parašė tik 28 iš 296 puslapių
knygos Westrussland in seiner
Bedeutung fuer die Entvvicklung
Mitteleuropas, net ir tekste pa
minėtas kaip tos knygos autorius.
Be to, pasitaiko apsčiai ir smul
kesnių klaidų, kaip neteisingos
datos ar transkribavimas; galbūt
Čia tik korektūros klaidos. Reikė
tų šio lietuvių papročio - nerū

Kaip ir visada, pasitaikė ir
įvairių smulkesnių klaidų: Rusija
pardavė Aliaską Amerikai ne
1855, (p. 96) bet 1867 m.; Šv.
Sinodas nebuvo įsteigtas 1834 m.
(p. 129), bet 1731, N. Sergejevskij, vadovavo Vilniaus mokslo
apygardai iki 1899, ne iki 1900
m. (p. 169), jo inicialas yra N.
o ne M., vardų rodyklėj jis rašo
mas Sergiejevskij. Lietuvos vals
tiečiai .per 35 metus (1864-1899)
sugebėjo įsigyti žymiai daugiau
negu 173,690 deš. žemių (p.
120), nes tas skaičius buvo tik
vien Vilniaus gub., Kauno gub.
buvo įgyta 210,326 deš., net ne
kalbant apie Suvalkų gub.
Tačiau visa mano kritika, ypaČ ekonominės srities, neturėtų
paneigti fakto, kad Čepėnas už
simojo labai didelį darbą, kurį
atliko gerai. Iš dalies galima sa
kyti, kad tai yra pirmutinis ban
dymas 19-to amžiaus antrąją pu
sę plačiau ir vispusiškiau ap
žvelgti. Pirmadariams visada yra sunkiau. Ateities darbuoto
jams bus lengviau, nes galės
tik tęsti tą vagą, kurią ši knyga
išvarė. Net ir su visais trukumais
šis veikalas vis tiek lieka pats ge
riausias ano laikotarpio bendrasis
apibūdinimas. Patarčiau visiems
lituanistiniu mokyklų istorijos
mokytojams jį perskaityti, nes
niekur kitur nėra vienoj vietoj
sukaupta tiek daug įvairios ir įdomios medžiagos. Ypač verti dė
mesio yra skyriai apie spaudos
draudimą ir švietimą. Tad su di
deliu nekantrumu laukiu sekan
čių tomų, kuriuose bus apžvelg
tas net dar rečiau teisingai api
būdintas nepriklausomybės lai
kotarpis. Linkiu autoriui sveika
tos ir ištvermės pabaigti šį didelį
darbą.
,

ciatyvos ir kartais tam tikro en
tuziazmo. Bet aš vis mažiau be
gydytojas, inžinierius, agrono matau progos entuziastiškesnei
mas, tapytojas, poetas (nuo sa nuotaikai kalbos dalykuose. Ra
vęs pridėkime: kunigas) esmi, šybos dalykais iš tikrųjų niekas
kam man kalba ir istorijai (p.
(Nukelta į 5 peL)
168). Štai kodėl negalima nesu
tikti su V. Rasteniu: "O didieji
mūsų kalbos vargai gi šakoją ir
lapoja daug viešesnėse vitose —
laikraščiuose ir tribūnose. Ir ne
tiek žodyno, kiek sintaksės, sti
'The Shortest Distarce Between Two Points"
liaus, tikslaus sąvokojimo nepai
465 Statler Office BtrikHng * Boston, Massachnsette 02116 * TeL 617—482-1885
santieji straipsnių rašytojai ir
prakalbų sakytojai begėdiškiau
k^^aV''*-*
siai kompromituoja tą mūsų, te
gu gal ir ne pačią tobuliausią,
X 'Mk.'''''*$•
betgi gana getą kalbą" ("Sizi
H3SF *
fai", p. 14). Juo labiau, kad V.
Rastenis kalba ne tuščiai: savo
,• •
m
•
tvirtinimus remia gausiais bei
būdingais pavyzdžiais.
IŠ C H I C A G 0 S
Šitaip mūsų maišams su kalbos
šiukšlėmis iš tiesų daugėjant,1
Aplankysime: Maskvą, Vilnių, Frankfurtą
pasak V. Rastenio, "metai iŠ me
... r
' • - / ^ » » f<
ir Varšovą.
"
tų, o kai kur net diena iš dienos",
I
^
«
*
»
«
w
l
P
9
šioj "nelygioj kovoj" visų pir
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ (Maskvoj 1 naktis, Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 1 naktis).
ma krenta lietuviški Sizifai —
IŠVYKSTA IS JAV
GRĮ2TA \ JAV
KAINA
mirę Skardžius, Salys, DambriūRūgs. 17 <L
Rūgs. 25 d.
Vilniuje nuo 9/19 iki 9/23
1999.00
nas, Kalvaitis, šiemet jau ir M.
Rūgs. 24 d.
Spal. 2 d.
»
» 9/26 M 9/30
$999.00
į Stonys. O "ne už savo, o už mū
SpaL 8 d.
SpaL 1B d.
•
10/10 iki 10/14
$999.00
sų kitų nuodėmes" vis dar, kol
Spal. 15 d.
SpaL 23 d.
•
10/17 iki 10/21
$999.00
gyvi, tebevargsta Barzdukas su
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS (Frankfurte 2 naktys, Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2, Varšuvoje 4 naktys)
Vaišniu, taip pat "Dirvos" slapyRūgs. 15/78
Rūgs. 30/78
Vilniuje 9/19 fld 9/23
$1099.00
Rūgs. 22 d.
SpaL 7 d.
9/28 iki 9/30
vardininkas
"romantikas" T.
$1099.00
SpaL 4d.
SpaL 19 d.
10/10 iki 10/14
$1099.00
Klyga, tiesa, kol kas nesikėsinąs
Spal. 12 d.
10/17 iki 10/21
SpaL
29
d.
$1099.00
"nei sunkių akmenų, nei kalbos
JCSŲ KELIONĖJ ĮSKAITOMA:
šiukšlėmis kupinų maišų kur
nors ritinti" — jis daugiau rūpi
Keliond į abi puses iš Chicagos iki Frankfurto ir Maskvos
Valgiai ir gėrimai skrendant
nąsis
kalbinėmis
plonybėmis.
Pirmos klases traukiniai su miegamaisiais iš Frankfurto į Maskvą
Kad ši kova yra nelygi, taip pat
Pirmos klases kambariai su privačia vonia, dviem kambary
bus teisybė, bet kad mūsų minėti
Trys valgiai kasdien tiktai USSR
kalbininkai dėl to būtų mirę —
Pervežimas iš aerodromų, geležinkelio stočių iki viešbučių
aiškiai perdėta. O "atgailauti"
• Vietovių apžiūrėjimo ekskursijos į Kauną ir Trakus
• Bagažo tvarkymas (44 sv.) USSR
gyviesiems až kitų nuodėmes
• JAV Tarptautinis transportaci jos mokestis
mūsų sąlygomis ne tik krikščio

AMERICAN INTERNATIONAL HOLIDAYS
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Kelionės į Lietuvą

1

ii J1

S '«"»_
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• „ ; '

niška, bet ir patriotiška. Tai ro
do lietuvių kalbos kultūros istori
ja. Štai keli būdingesni jos mo
mentai.
Prisiminkim Kazimierą Būgą
(1879 - 1924). Tais laikais jis bu
vo vienintelis lietuvis kalbinin
kas mokslininkas. 1920 m. dėl
savo vienišumo jis skundėsi:
"Bet, mano nelaimei, Lietuvoje
nebuvo kam mane sukritikuoti"
j (Rinktiniai raštai, II, 77). Jam ir
j mūsų kalbos diletantus teko dau
giausia tramdyti vienam, nes "J.
Jablonskis, nebūdamas lyginamo
sios kalbotyros specialistas, jam
negalėjo čia padėti". Tai konsta
tavo jis ir pats: "Gaila, k*d man
kariauti niekas nepadeda, —
skundėsi Būga 1921 m. gruodžio
mėn. 6 d. F. Sraghii. — Niekas
Medžio atspaudą. (if77) \ nė žodelio neatsiliepia dėl mano

NEĮSKAITOMA: Sovietų vizų mokestis $15.00 vienos savaites kelionei. Sovietų ir ir Lenkijos vizų
mokestis dviejų savaičių kelionei. Už gautas aplikacijas mažiau negu 30 dienų prieš išvykimą
bos reikalinga primokėti $10 00.
PRAAOME DĖMESIO: Visų oro kelionių kainos baigėsi 1978 m. kovo 31 d., o naujos kainos dar
nepatvirtintos. Del to American International Holidays garantuoja, kad ekskursijų nariai visada
mokės žemiausiai galimas kainas išvykimo laiku. Sis preliminarus pranešimas gali būti pakeistas.
oooO Oooo
Norta dalyvauti jūsų kelionėj j Lietuvą, kur! Įvyks
Siunčiu $
kaipo užstatą O kaipo pilną apmokėjimą • už
asmenis (skaičius).
Rašykite čeki «r money order vardu: AMERICAN INTERNATIONAL HOLIDAYS
$100.00 miniroum užstatas kiekvienam asmeniui. Pilnai sumokėti reikalinga 45 dienas prieš išvykimą. Prašom
rašyti spausdintom raidėm, ir jei daugiau negu viena pora, prijunkite atskirą sąrašą su visom informacijom,
kaip reikalaujama žemiau.
Vardas, pavarde
Gatvi
Miestą*

-Telefonas
Valstija

Zip

Q Rūkomoje ar Q Berūkomoje lėktuvo daly
Prisiųskite atkarpą su čekin ar Money Order }
AHERKAN INTERNATIONAL HOLIDAYS

m
Boston, T«L

Offlee

osne

Šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. 10 d.
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MOŠŲ KALBA
(Atkelta iš 4 pusi.)

Nauja architektūros
ir dailės atrakcija
Washiiigto!ie
Birželio 1 d JAV sostinėje, Washingtone, buvo atidaryti Valsty
binės daiės galerijos (National
Gallery «f Art) papildomieji rū
mai (East Building). Naujieji rū
mai yra tuoj pat į rytus nuo pa
grindinės senosios galerijos. Tiek
architektūriniu atžvilgiu, tiek vi
daus Rengimu ir dailės turtų su
telkimu naujieji marmuriniai rū
mai dabar yra viena iš didžiųjų
sostiaės puošmenų. Tiek rūmų
išorė, tiek vidaus erdvės išplana
vimas labai kūrybingai atliepia
šių dienų architektūrą ir dailę,
tačiau neprarasdami klasikinės
rimties. Rūmai yra milžiniškos
apimties. Net savo plotu didesni
už senąją ir pagrindinę galeriją.
Sakysim, senosios galerijos plo
tas yra 522,500 kvadratinių pėdų,
o naujos papildomosios — 604,
000 kvadratinių pėdų. Papildo
mieji Valstybinės galerijos rūmai
yra imponuojanti architekto I.
M. Pei kūryba.

"National Gallery of Art" Washingtone papildomi naujieji rūmai, vadinami "East Building". Jie iškilmingai buvo
sostinėje atidaryti birželio 1 d. (2iūr. Kultūrinę kroniką).
19 šimt. amerikiečių filantropus,
remia savo pinigais tai, kas suku
riama ir atiduodama visuomeni
niam naudojimui.
Ir gale patarimas m ū s ų skaity
tojams: vasaros atostogų metu ar
kuria kita proga, būdami Washingtone, nepamirškite
užsuk
ti ir į šiuos naujuosius (East
Building) Valstybinės dailės ga
lerijos rūmus.

palyginti nemažai apie parodą
rašo, uždedamas recenzijai ant
raštę "Ein Feuer im Zentrum".
Parodos aptarime pabrėžiamas
spalvingumas, tarsi lavos sro
vėmis tekantis koloritas, stip
riai suręsta paveikslų struktū
ra, puiki akvarelinė
technika,
žėruojanti mėnesienomis, kra
teriais ir kanjonais.

tinė Lituanua prenumerata 10
dol. Redakcijos ir administra
cijos adresas: Lituanus, 6621 S.
Troy, Chicago, LL 60629.

Naujo numerio straipsniai
temos: Henry Monte and the
Prussian Rising of 1260 (William Urban), Translation and
Loss: Mati Unt's Doomsday
(M. Kurrik), The 1910 Exhibit
Paintings by Čiurlionis in Pa
Knyga apie okupaciją of
ris (Audrius Plioplys), Vikto
Alfonso Krivicko
Ruošimas knygos apie bolše ras Petravičius: Lithuanian Arvikų okupaciją Lietuvoje eina tist of Nature and Love (Stasys
akvareles Heidelberge prie
pabaigos. Gausiai medžia Goštautas), Parting Wasn't
gos
rasta
tarp Kersteno komi Such Sweet Sorrow (Arėjas
Vakarų Vokietijoje gyvenan
Šia proga pabrėžtinas ir mece- čio mūsų dailininko Alfonso sijos surinktų liudijimų. Kas Vitkauskas). The Contemporanatinis viso architektūrinio užmo Krivicko akvarelinių tapybų pa dar turėtų savo atminimų — ry Baltic Press in the Non-Sojo pobūdis. Rūmai kainavo 95 roda nuo gegužės 8 d. iki birže- liudijimu, prašome atsiųsti ne viet Workl (David Crove, J r . ) ;
milijonus dolerių. Ir juos šiam | u 0 2 d. vyko Vokiečių-amerikie- delsiant. Knygą atidavus spau recenzuojamos knygos: Ant.
reikalui paaukojo meno mekena- gj ų instituto (Amerika-Haus) dai, nauja medžiaga nebebus Kučas "Lathuanians in Ameri
ed.
tas Paul Mellon. Tai pavardė, Į patalpose, universitetiniam Hei- priimama. Knygoje bus ir ilgas ca", Alg. M. Budreckis,
nužudytųjų
sąrašas.
Būtų
labai
"The
Lithuanians
in
America:
kurią drąsiai galime statyti šalia į delbergo mieste.
Renesanso amžiaus didžiojo Flo^ ^ ^
teigiamų pageidaujamos nuotraukos iš to, 1651-1975". Rūta Burokas "Such
Paroda
rencijos mecenato Lorenzo de < ^
^
^ ^ laikotarpio. Knygą leidžia Jūrų' is Life", Alain Stanke "So Much
wkiečių
šaulių kuopa Klaipėda, Medžią-«to Forget: A Child's Vision of
Mediči. Kai kunuo atžvilgiu gal į . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Placiai,
gal net aukščiau, nes Renesanso; st^^nas
Heidelbergo "Rhein-1 f* " J * 8 * ^
mecenatai dailę kaupė labiau sau, ^uumuui
™iu»uergu xvue , ^
^ ^ w ^
o Paul Mellon, sekdamas labiau < Neckar-Zeitung" gegužės 18 d.' BĮ. 60629.

J

^

^ J ™ * chicago,

plačiau nebesidomi; nedaug kas
berodo didesnio susidomėjimo ir
kitais kalbos dalykais. Štai GK
vos bedvasnoja: mudu su L.
Dambriūnu dar daugiau kartais
parašome, bet ar ilgam to kvapo
užteks? Kiti vis mažiau beparašo,
turinys darosi siauresnis, aktuali
jų vis mažiau". Tačiau visiškai
rankų niekad nenuleido nė dr.
Skardžius, jis man 1967 lapkri
čio 2 vėl iš Washingtono rašė:
"Aš savo keliu pasilikau šalia
visuomenės, —jai atskirai dirbti
neturiu nei laiko, nei didelio
patraukimo, — ir kiek atspė
damas, kartais nuvogdamas po
ilsį, šį tą prašau iš kalbos srities.
Kokiom nors gilesniam tyrinėji
mui nėra nei laiko, nei aplinky
bių. Praktiniam kalbos darbui ir
gi mažai tegaliu atsidėti; antra
vertus, mūsų darbas kažkaip nesiklijuoja ir, be to, neranda kokio
nors atbalsio. Tai dažnai tėra tik
tuščias žirnių barstymas į kietą,
storą sieną..."
O vis dėlto "žirnius barstė" ne
tik Skardžius. Juos taip pat bars
tė ir Salys, ir Dambriūnas, ir kiti.
Kaip mokam ir galim, taip tebebarstom juos gyvieji, taip pat ge
rai suvokdami, kad tokiu barsty

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

'
Numeris iliustruotas dail. Vik
toro Petravičiaus dailės darbų
nuotraukomis.

Daug sutaupysite, pirkdami Ca»
tų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
cus reikmenis ypatingai progai
Pilnai užbaigtų fnto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Tel. —- PRospert 6-8998

vynės kalbos rūpesčiais — gra
matikomis, žodynais,
kalbos
laikraščiais, įvairiais specialiais
leidiniais ir kt — galėtume ir tu
rėtume daugiau domėtis, tada ir
mūsų viešoji bei privati kalba ne
palyginti gerėtų. Kaip lygiai "ne
nuėjo vėjais" Būgos, Jablonskio,
Balčikonio, Skardžiaus, Salio,
Dambriūno ir kitų darbai. Taigi
ir su V. Rasteniu tegalima sutik
ti tik iš dalies: į kalną ritinami
sunkūs kalbos akmenys jau pačiu
darbu ne be reikšmės: ką betu
rėtume nuleidę rankas ir surezignavę?
Stasys Barzdukas

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI
DAR NEŽINOMOS
(dainavo A. Dvarioną* Šokta noriko* rinkinys XXV
įdainavo Birut* TamoiUnteni. Šokių rinkinys -Svajonių fOkuryr
Septintame rojuje — anglų valsas
7. Jaunystes meile — tango
Mūsų susitikimas — tango
8. Ta naktis — anglų valsas
Nuostabus berniukas — Cho Cho
10. Kengūrų samba — samba
Klajojančios rožes — tetas fokstrotasll. Sudie — angių valsas
Ugesys — tango
12. Gal būt. gal bot — boierr

1
2
4.
5.
6

{dainavo A. sabantaoskaa
1. Kur lankos Žaliuoja — tango
2. Amour-Beguine
3. Laukiu, sugrįžk — valsas
S. Sutemų daina — tango
4. Liūdna — tango
5. Marytfi mėlynake — fokstrotas
6 Tik tau, Rio Rita — fokstrotas

tokai

(dainavo Birut* Tamoaiūnien*. -O
i Granada — Isp. fantazija
2. Pavasaris už lango — tango
3. Su tavim kartu — cha cha
4. O Ramunėle, pasakyk — vaisa.V Tavo akys — rumba
fi Žavingos naktys — fokstrotas

rinkinys XXVI
7. Žibuokles — valsas
8. Balti žiedai — manbo
9. Svajone — tango
9. Nakties serenada — tango
10. Aldona — tango
11. Kode! neatėjai — fokstrotą.*
12. Ei tu, mergyte — fokstrotą-

pasakyk", šokiu muHta
7. Senam sode — tango
S. Niekad sekmadienį — cha ch»
9 Jauna kai buvau — beguinr
10. Sią nakt — cha cha
U. Pavydas — tango
12. Kaip ir ei — rodr

Lietuvišku dainų ir operų rinkinys VTJ
1. Mano gimtin*
Įdainavo A. Rutkauskas
2. Užginta daina
Įdainavo A. Rutkauskas
3. Prapuoliau, motule
Įdainavo K. Petrauskas
4. Du broliukai kunigai
Įdainavo K. Petrauskas
5. Sudiev, kary
Įdainavo K. Grantas
8. Ispaniška meilė
Įdainavo K. Orantaa

1.

HeU

rankose. Jie niekad nebus afro• ACTĄ BALTICA, XVH
amerikiečiais ar Amerikos žy 1977.
Liber Annalis Instituti
dais, bet tik savimi pačiais. Ir Baltici. 1978 Koenigstein im
nors jie nebus kaip jų tėvai Taunus. Herausgeber: InstituMICHAEL NOVAK
(kurie nebuvo lygiai tokie pa- tum Balticum im Haus der Betys, kaip jų seneliai) jie taip
Koenigstein e. V., KoeAmerikoje yra gausi litera
!
pat
nebus
ir
kaip
"
v
i
s
kiti
.
Jie
J
J
g
t
e
i
n
im Taunus. Vertretūra — rytų ir pietryčių euro
bus vienatiniai. Juos suformavo tungsberechtigter: Dr. Andrivs
piečių sukurti vaidinimai, eilė
|
tūkstantis metų agonijos ir Namsons. Verląg: Selbstverlag
raščiai, dienoraščiai, prisimini
džiaugsmo. Jų tvarkingumo ir ^
Hera
e b ers. ISSN 0567mai, romanai ir novelei — ku
runcumo
Įpročiuose,
pusiausvyC
Q
72
rių nežino dauguma - meriroję tarp jų emocinio rezervuo
kos literatūros ir visuomenės
tumo ir jausmų prasiveržimų,
Leidinys didesnio formato,
stadijų mokytojų. Tos literatū
jų
nusiteikimuose
pinigų,
šei-[
vokiečių
kalba, 256 psl., šio toros autoriai, drauge su mili
mos.
namų
ir
politinių
progra-.
m©
kaina
DM 25,90. Adresas:
jonais kitų, pergyveno didžiau
mų
atžvilgiu
atsispindės
jų
ypaj
Institutum
Balticum, Bischofsią masinę imigraciją žmonijos
tingas ryšis su juos išmaitinu-! Kaller-Strasse 3, 6240 Koenigistorijoje, dramatiškai pratur
sia praeitim, tęstinumas ir nau- stein, W. Germany,
tinusią Ameriką ir suteikusią
jumas. Net jų maištai bus ori
Kaip ir ankatesniuos Actą
.•ai ypatingų išteklių. Kaip
ginalūs. Ir todėl net jų pasku Baltica tomuos, taip ir šiame
irauni, neištirta upė erdvioje
time^ piloiikai tebus vienatinės ; m u j a u s i a m e p i r m i l l i 8 * pats
skirtingų, susikertančių kultū
tradicijos pneskonis — tradici-; ( J i d i i a u s i a s d ė m e s ;
skiriamas
rinių požiūrių aplinkoje, ši imi
jos, kuri nenustos iš naujo kū "Lietuvos Katalikų Bažnyčios
gracija plukdo milijonus in
rusi savo ateitį.
Kronikai". Pažodžiui, kaip ver
tensyvių ir skausmingų epizo M i c h a e l N o v a k. žymus
Ir mes, kurie su malonumu tingi dokumentai, vokiečių kaldų, spalvingų veikėjų ir nepa amerikiečių rašytojas, yra knygą
skaitome
"Paskutinį pikniką", bon čia išversti 25 ir 26 numeprastų įvykių.
T h e Risc of the Unmdtable Ethnics" (Nesutirpdomų etrukų kaimas), I tikimės, kad ši drama tėra pir-, riai, kurie užima gerą trečdalį
Dalis šios literatūros parašy "Choosing Our King" (Kaip mes ren- ^
kregždė ir kad po jos pa- į viso Actą Baltica XVLT tomo
t a anglų kalba; dalis yra su kamės savo karalių) ir kitų auto sirodys daug meno kūrinių pa
Kiti straipsniai: "Estische
kurta jų kultūrinių versmių rius. Spausdiname jo įvadą j naują našia tema. Nes milijonų mūsų
kalbomis; o dar kita dalis gal Algirdo Landsbergio dramą, The patirtis dar niekad nebuvo at- Evangelische - Lutherische Kirbūt įšalusi laiko bėgyje, paki Lašt Pkanc" (Paskutinis piknikas),
che", "Gerichtsverhandlung gekurią išleido Manyland Books New į p a s a k o t a A m e r i k o j e .
busi tarp dviejų kutūrų, besi Yorke.
gen die Estnische Demokratimaitinanti ne vien tik anglosche Bewegung". Daug faktų,
amerikiečių ir ne tiktai savo praeina, kol sąmonė ir siela pa
liečiančių ir Lietuvą, yra su
kilmes kultūros syvais. Kiek gyja nuo tokių žaizdų?. Kiek
minėta Janio Jūrmalnieko ne
rašytojų ir menininkų nugyve metų prabėga,kol vaikai naujo
no savo karjeras savotiškame je žemėje vėl tvirtai atsistoja
trumpame straipsnyje "Die Einegzilyje, nepakankamai "ang- a n t į^
verleibung Lettlanda in die
i r a tsikovoja savo soliški" ir todėl nesugebantys at- j U d ž i ą yagįnę padėtį ir kultūriSovjetunion — Deren Vor-und
rasti plačią publiką Amerikoje, I ^ saugumą, kurį senajame pa* * * * * * * * * *
Nachspiel". Spausdinami taipgi
ir tuo p a t metu atkirsti nuo < šaulyje savaime
suteikdavo
savo kilmes kraštų kasdienės • geimą? Ar slaptosios sūnų ir • LITUANUS, Votame 24,1 net t r y s Mikelio Bukšo straipsaplinkos, j o aistrų ir raidos. į dukterų emocijos bet kada su- Number 2, Sunmier 1978. The j m a i ^ liečiantys Latgalijos rytiQuarterly. General I
.
. . .„.
Tuos diasporos kurinius reikia s iderina su jų išoriniais žestais, Lithuanian
, ,,
.
„ *
, . nes sienas, latgališkuoaius vieišversti į anglų kalbą ir studi- | žodžiais ir nusiteikimais? Kiek and Managmg Bditor: J. A.:
juoti, kokia Amerika jiems a*; kartų turi pakeisti viena kitą Račkauskas, Chicago State Uni- tovardžius ir latgaliečių tautinį
siskleidžia.
'
— viena, dvi, trys, keturios, versity. General Editors: Kęs-! atgimimą. Prie estų dar grįžKai kurie tos literatūros kū- p e r j o s _ k 0 i ateivk> palikuo- tutis Girnius, Antanas Klimas ^ p e t e r Linsaar savo raštu:
riniai gvildena traumatišką n v s n u s tos neapkentę savęs pa- (University of Rochester)), To "Das Estische Invaliden-Lehr(Calumet Col
praeities patirtį, įdegintą sąmo-^ gj u ^ Į paniekos, su kuria žiū- mas Remeikis
J<wias Zdanys. Editorial j ***** ** Deutschland". Recen
lege),
nese; kiti žiūri į priekį, a t e i - j r į ^ j "užsieniečius"?
Staff: aemente Dedela (Tech- zuojamos šis knygos: Gerd
tin Imigracijos istorija nesibai-;
gia su viena karta: jos dramaj Man patinka Algirdo Lands- nkal Editor), Rita Paulionis Hamburged "Vervolgte Chriskaip "Paskutiniojo pikniko" bergio naujos dramos žvalumas, (Copy Editor). Business Mana-j ten". (Arturs Sons) ir Otto
veržiasi į priekį, iš kartos į j lakūnas ir dabartiškumas; ir ger: Jonas Kučėnas.
Luchterhandt "Der Sowjetstaat
kartą. Ką reiškia išrauti šei-Įtai, kad jos žvilgsnis nukreipNaujasis žurnalo numeris re- į und die Russische-OTthodoxe
mos medį iš vienos kultūros ir tas ; jaunimą. Nes naujasis etpersodinti į kitą? Kiek laiko ninis tapatumas y r a jaunųjų daguctas J. A Račkausko. Me- iKirche ( A S.).

Paskutinis piknikas, pirmasis skonis

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

mu nedaug kas tesidomi. Guo
džia tai, kad pats gyvenimas turi
savo dėsnius ir kelius. Jais taip pat
grindžiama ir mūsų bendrinė
kalba. Susiformavusi ji pastoviai
gerėja ir tobulėja. Buvusi pir
miausia kaimo žmonių susižino
jimo priemone, šiandien ji yra
tapusi jau kultūrine kalba, tin
kama reikšti giliausiai minčiai ir
subtiliausiam jausmui. O šiukš
lintojai — dienos reikalas, susijęs
su nenormaliomis aplinkybėmis
svetur. Tiesa, nelengva lietuvių
kalbos padėtis dabar ir.pačioj tė
vynėj, bet ja ten daugiau bei
kompetetingiau rūpinamasi. Tė

Faustas
Įdainavo V. Grigaitiene
2. Cavalleria Rusticana
Įdainavo V. Grigaitiene
3. Kai mes augom du broliukai
liaudies daina
4. Vai nekukuok
Liaudies daina
{dainavo S Graužinis
5. Gražinos arija
5. Gražinos arijos tąsa
Įdainavo E SaulevičiOte

Vteos «os psottteMe kainuoja tik po $8.00.

D R A U G A S
4545 W. 63rd St.. Chicago, III. 60629
* Užsakant prideri 50 c. už kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois
gyventojai moka 5% mokesčių. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po
$1.50 pašto išlaidoms.

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR {VAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY

VNESHPOSTLTORG)

VYRIAUSIA {STAIGA; 1776 BR0ADWAY, MEW YORK, R. Y. 10019

TEL — 581-6590; 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai.
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais tr sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ

SKYRIAI :

ADeotown. Pa. — 126 Tflghman Street
Baltimore SI, Md — 1828 Fleet Street
BrooMyn, N. T. 11218 — 485 McDonald Avenoe
Buffalo 12, N. T. — 781 FHhnora 11 —
Chicago 22, ID. — 1241 No. Ashland Avem*
Chicago, m. 88828 — 2888 West 88 StreM
Chicago, m. 88888 — 185S West 47 Street
Cleveland 13. Ohio —1828 Kenlhrortb AveoM ...
Detroit 12, Mkh. — 11881 Joa Campen Aveme ...
Hamtramck, Mich. — 11338 Jos Campaa Avenoe
Los Angeles 4, Callf. — 159 So. Vermont Avenue
New York S, N. Y. — 78 Seeood Aveoue
New York S. N. Y - S24 L 9 S t
Mhmd Beuch, Fla. 33138 — 1281 17 S t
PhuaddpHa, Pa. 11123 — 1013 N. MarshaU St. .
Phoeniz, Artz 88827 — 22847 Black Canyoo Rwy.
Rahway, N. J. — 47 East Mihoo Avenue
_..
Sllver Springs, Md — 1002 Kemebec Ava.
South Rtrtr, N. J. — 41 mitebead Avenu*
Syracosa, N- Y. 13284 — 515 Maresfioa Street
Woodbavea, Queens. N. Y. 11421 — 88-14 Jamatea Ava..

438-1884
342-4248
8888788
4884818
828-2787
378-8788
771^

874-1848
478-7488
215-WA-58878
882-842-8778
88197-8328
4788748

NAUJI SKYRIAI:
LAKEWOOD. N. J. 88781 — 234 Seeood St
HERKIMBR. 14. Y. - McKEMNAN RD
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St Tropez gtlvos, pasikvietusios
Prie Nationaltheater langelio
garsų architeltą Fernand Poulbilietų nusipirkti i "La Boheme"
operą nusidriekė gerokai per šim
lon, projektuda miestą plėsti.
tą... Smokinguoti vyrai, vakari
Prancūzijos kunrtinis miestas ne
nėm suknelėm damos — visi
beišsitenka tuose pastatuose, ku
kantriai laukia eilutėje... Net
riuos ligi šiol turėp.
tramvajais atvyksta ilgom sukne
Deja, ar tie projektai galės būti
lėm. Alkanas ieškantis žvilgsnis
įkūnyti, dar teks palaikti ir pažiū
skraido po vestibiulį, kurio sie
rėti, ar burmistras Bsraard Blua
nos nukabinėtos garsiųjų solistų
turės pakankamai diplomatinio
portretais. Neapsiriktai Gražus
sugebėjimo ir pajėgs perkalbėti
fotogeniškas, pažįstamas veidas
B. Bardot, kuri jau paskelbė ul
žvelgia iš didžiulio portreto —
timatumą; jeigu jūs tomis kerėp
Lilian šūkis — Sim T. Jong rolė
lomis pastatais užgriozdinsite St
je. Šilumos banga užlieja lietuviš
Tropez, aš išsikraustau iš čia.
ką širdį...
Vadinas, pasirinkite. Pasirinki
•Klausiu durininko, ar visuomet
mas, žinoma, sunkus.
tokia spūstis čia prie bilietų.
k kz.
— Ach, nein, — sako jis, — bet
REDAGUOJA ST. SEKBNIEN2, 6507 TBOT ST., CHICAGO, HJL, 00629. TELEF. 925-5068
šiandien dainuoja Mizella Freni
Ar vyriškas klubas
ir Placido Domingo.
pakabins portretą
— Ar pažįsti ją? — tramdyda
Juodųjų jūrų. Žemėlapi pavadino ma tautinį pasididžiavimą balse
pirmosios savo narės?
"Europe about 1360", kuriame rodau į Lilijos portretą.
— Sie ist sehr, sehr gut! — jau
valstybių plotai pažymėti skir
Londone yra toksai garsus Carltingomis spalvomis. Šis žemėlapis, nas teatro tarnautojas su nesle
ton klubas, kaip apie jį sakoma —
Ona Vaičaitiene tarp amerikiečiu Floridoje eksponuotas kovo mėn. 6-11 die piamu pasigėrėjimu pasakoja man,
konservatyvizmo tvirtovė. Narių
nomis Pinellas County parodoje kaip ją miuncheniečiai myli, daž
jis turi apie 2.500, bet vis vyrai,
audinių skyriuje, susilaukė dide nai mato, žino net jos lietuviš
vyrai ir vyrai.
VER. KULBOKIENĖ
lio dėmesio ir buvo išskirtas pir ką kilmę ir kai ką iš biografijos.
Neseniai klubas nusižengė sa
mąja premija. Be žemėlapio, ir
vo ligi šiol be jokių nuolaidų
Po operos (buvau viena laimin
griežtai palaikomai tradicijai —
Floridos savivaldybės, norėda Vaičaitienės darbai būna premi kiti 20 O. Vaičaitienės darbų ga gųjų, gavusi bilietą, o gal apie
pakvietė nare konservatorių par
mos paįvairinti vyresniųjų gyve juoti. Parodai pateikiami dalykai vo pirmąsias premijas, o 5 ekspo šimtas nieko nepešę grįžo na
mo...) lauke džiaugiausi išstaty
tijos vadę Margaretą Thatcher,
nimą^ organizuoja čia įvairiau kiekvieną kartą turi būti nauji ir natai —po antrąsias.
tais
didžiuliais
plakatais
—
nuo
Nusižengimas suprantamas ir pa
sius kursus. Naujai besikurian niekur kitur nedemonstruoti. Tad
O. Vaičaitiene priklauso Flori traukomis, iš kurių pustuzinis
teisinamas, nes ligi šiol partija
tiems šiltame klimate aktualios reikia daug išradingumo vis nau
dos audėjų gildai. Balandžio (iš aštuonių) vaizdavo Liliją Šu
dar
niekada neturėjo tokio atve
yra augmenijos problemos, meno joms idėjoms. Parodų
lan mėn., dalyvaudama Tropikų au
c
kytę
R.
Strausso
operoje
'Daphjo,
kad
vadovautų moteris.
mėgėjams — įvairaus meno ša kytojams
besiteiraujant
apie
ne"
pagrindinėje
rolėje.
Ilgai
ža
dėjų
gildos
suvažiavime,
kuris
įkos, siuvimo, audimo, rankdar O. Vaičaitienės darbų meno
Klubo patalpą puošia žymiųjų
bių ir k t kursai - mokyklos. Įvai kilmę ir jai beaiškinant, kad tai vyko Cariben Gulf viešbutyje vėjausi mūsų lietuvaite, grakškonservatorių portretai: ten nuo
• jNijole Sadftnaite — Lietuvos menes ir kovos dH laisves simbolis. Sekine sienų žiūri ir Balfouras, ir Baldrių sričių, specialistai sudaro savo lietuviškas menas, daugelis ne Cleanvater Beach, Fla., ten su xi • J -i- TA c
cia
ir
dailia
Daine
—
upes
dievo
'
.___ . . ^ ^ T T , amzmm. Tv . . .
\^\T.
TT^r^ winas, ir Peel, ir Disraelis, ir Heaorganizacijas — gildąs, kurios gi žino ir klausia, kur toji Lietuva? rengtai audinių parodai pateikė
JOS
av zd2
- ,
,
vf — • UA
'
P y *° visada, o ypač Sį mėnesį prisimindami tą tragišką birželj belina savo specialybes, rengia su
O. Vaičadtienei kilo mintis išaus dvi tautines lėles — suvalkietiš Ladano dukra. Maciau ją began-1 tuvių tautai< j ^ ^ b w o t ^ n i a , ^ neišskiriant nei senelių, nei kūdikių, Stoi- thas. Tuoj bus užkabintas lor
važiavimus, parodas, propaguo
das Avonas (Anthony Edenas),
ti Europos žemėlapį su valstybių ką ir žemaitišką, o pati, apsiren gančią nuo Apolono meilės, že- Į nn, Kazabstanan, teriojama, Ijhl— ir kankinama okupantų,
ja tos rūšies meną. Tose mokyk
lordas Home. O moteris, atrodo,
gusi savo darbo tautiniais dra mės priimtą ir laurų medžiu pa
lose bei parodose atsispindi taip sienomis. Norėdama pademonst
lig šiol ar ne viena tik karalienė
ruoti Lietuvos didybę, O. Vaičai bužiais, buvo suvažiavimo daly verstą. Šis mitas, dažnai vaizduo leta, savo gražų balsą lavinančią tijoje, o šalia ir slyvų pyragas,
pat ir įvairių tautų menas.
Viktorija palaikė jiems kompani
tiene pasirinko laikus, kada Lie vių dėmesio centre ir gavo jamas graikų vazose ir matytas ir besiruošiančią dainininkės pro Vaišingoji profesorė vaikšto po ją sienoje. Tačiau kalbama, kad
Viena lietuvių kultūros repre- tuvos plotas siekė nuo Baltijos iki pirmąsias premijas.
išpieštas Pompėjos sienose, dabar fesijai.
savo sodą, renka obuolius ir su greit bus iškabinta ir MaTgareta
zentančių Floridoj yra Ona Vai
mūsų garsiosios dainininkės dai
Lekiam lengva mašina rugsė verčia mums į sterbles. O jos di Tatcher, nors ji dar nebuvo mičaitiene, žymi savo audiniais ir
nuojamas scenoje Miunchene —
jo saulės nušviestais laukais, pro džiausias pasididžiavimas—ketu nisterė pirmininkė, kaip visi tie,
įvairiais rankdarbiais. Ona ir Pi
teatrų mieste.
šalį
prašvilpia balkšvi, švarūs, riomis sienomis knygomis nusie kurių portretai kabo. Jos portre
jus Vaičaičiai, atkilę iš Bostono,
Lilija Šukytė dainuoja ir kita
dailūs kaimeliai, apsupti sodų ir tas kambarys. Išvykstame vežini tas neseniai buvo nupieštas, ir
Mass ir gražiai įsikūrę Largo, Fla.,
me Miuncheno teatre Altes Resigėlių darželių, visai kaip Lietu po egzempliorių jos išleistos kny ir vieta esanti labai tinkama šalia
plačiai reiškias audimo srityje. Ji
denztheater, geriau žinomame
voje. Vienur kitur kaimo aikštė gos "Litauische Lyrik", jos išvers Haroldo Macmillano.
erdvioje savo rezidencijoje įsitai
Curillies — Theater, Rokoko sti
je išdailintas stulpas — "Mai- ti mūsą poetų kūriniai į vokie
(b. kz.).
sė keletą staklių, kuriose nuola
liaus pusės tūkstančio vietų gra
čių kalbą (duodami ir lietuvių
baum"
traukia
dėmesį,
o
visur
tos įriesta įvairiaraščiai ir mar
žiame, kaip žaisliukas, teatre.
nuo palangių, balkonų, išpaišy- originalai).
gaspalviai audiniai. Ji skubiai
Miuncheno miesto centre galima
Besižavint profesorės palangė
tom namų sienom drimba kekė
audžia, ruošdama
eksponatus
pamatyti ir to teatro iškabas —
mis nukarusiom ugningom veš
mis
didžiulės
palergonijos,
kaip
Pinellas apskrities (Oounty) me
nuotraukas su mūsų žymiąja Li
saujos raudonų žarijų.
liom pelergonijom, jos studentė
tinėms mugėms, kurios vyksta
lija Šukyte.
Prof. dr. L Baldaufienė, prof. Diane ir sako:
*
Largo, Fla., kiekvienais metais
— Bavarijoje pelergonijas lais
Pas lietuvę profesorę
dr. Artūro ir prof. Vytauto Jurkovo mėn. pradžioje. Tarpe dau
Bavarijoje
gybės sričių tose mugėse vienas
gučių sesuo, gyvena Bavarijos kai to alum, už tat jos trykšta svei
kata! —
gražiausių ir įdomiausių skyrių yMuz. Alfredas Hermanas vyko mely, ant kalniuko, nuostabiai
— Tikra tiesa, nejuokauju, —
ra audiniai ir jiems giminin
į Bavarijos kaimą parsivežti savo gražioje vietoje, tiktai savoje' tė prideda, kai mano nebyliose, iš
gi rankdarbiai. Didžiąją dalį eks
žmoną bavare, studijuojančią lie viškėje tegalėtų būti mieliau. Ji plėstose akyse išskaito ne tik nu
ponatu šiame skyriuje sudaro Otuvių kalbą pas prof. dr. Liuciją profesoriauja Miuncheno (nuo stebimą, bet h* abejojimą.
nos Vaičaitienės darbai. Ir pati
Jurgutytę — Baldaufienę. Pasiū 1955 m.) ir Salzburgo universite
audėja, tautiniais drabužiais pa
Šv. Kazimieras pasakos pilyje
lė čia rašančiai taipgi pasižvalgy tuose (filologė —dėsto lietuvių
sipuošusi, staklėse demonstruoja
ti po Bavarijos apylinkes. Kurgi kalbą).Profesorė, gyvenanti viena
Vokietija yra klasiškos muzi
audimo meną. Beveik visi O.
ne? Ir laki vaizduotė jau pradėjo — prof. dr. Edm. Baldaufo, ger kos lopšys ir šventovė. Tačiau Vo
Ona Vaičaitiene audžia
manistikos lektoriaus ir docen kietija yra taipgi pasižymėjusi, ką
atkurti užmiesčio grožybes. '
Paliekam vaišingus Hermanų to Vilniuje ir Kaune našlė — so Goethe vadino "suakmenėjusia
namus Miuncheno priemiesty, dina prie stalo, nuo kurio ga muzika" — architektūra. Čia ne
su žydinčiu darželiu, marmuro rais sklinda kvapni "Bohnenkaf- kalbėsime apie Reino didingąsias
laiptais ir jųjų jauna dukra Vio fee", dar vis taip aukštinama Vok gotiškas katedras ("Apie ką Rei
Jaglešall*, South Holno katedros svajoja?" klausdavo land 111, 18-to Gintaro baliaus debiu
prancūzų poetas, gi italai vadi tante. Šiandien pristatoma Chkagoa
Įspūdžiai iš Bavarijos, Tirolio ir Šveicarijos
na gotišką architektūrą "Vokie visuomenei Conrad HUtoo vieSbučio
didžiojoj amtoi.
čių architektūra").
O kaipgi pilys? Ne vien tik pi
nos Dovilienės draugai miunche
STASĖ SEMĖNIENĖ
Nežiūrint infliacijos ir aukštų
AMERIKIETĖ APIE
lys pagal Reiną, bet daug įspū
niečiai inž. Hermano šeima, ve
LIETUVIUS
kainų, Vokietija dar smarkiai vi
dingesnės ir kur kas daug gracindžiojanti mus po mugę), vėsaus
lioja lankytojus, nes tas kraštas
gesnės yra Bavarijos pilys, kurios
Elaine Tait, lietuviškos kilmės
žandais, vadina tą savo pamėgtą vakaro vejami, užsukam į vieną tų
tebėra žavus ir kerėjantis turistų
išnyra
tolumoje
ar
išplaukia
pa
iš
tėvo pusės, "The Philadelphia
tautinį gėrimą "skysta duona". bravorų halių. Išpuošta, kaip
taikinys. Kai kurie vadina ją pa
debesy,
lyg
balti
vaiduokliai,
iš
Inouirer"
laikraščio kolumnistė,
O pats Miunchenas, pagaliau, per demokratų rinkimus Ameri
sakos šalies ir fantazijos miši
mesti iš "pasakų šalies" Bavari parašė straipsnį apie Chicayra Hofbraeuhaus namai — ta koje, alus liejasi jūromis, dešros
niu ir vyksta ten grynai dėl gra
jos
Alpių papėdėje.
gos lietuvius ir lietuvišką maistą
putų tvirtovė, kurią H. L. Men- nešamos metrais, o spalvinga mi
žių vaizdų: pasigėrėti Bavarijos
minėtame
laikrašty gegužės 21
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