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Šiįame numeryje:
Lietuviškumo inžinerija.
Europos lietuvių studijų savaitė gra
žiame Austrijos Tirolyje.
Prof. V. Juodeika apie marksizmo iliu
ziją.
Valandėlė Alice Stephens studijoje:
pokalbis su muzike jos 75 metų sukak
ties proga.
Antano Jasmanto eilėraščiai iš lei
džiamo naujo poezijos rinkinio.
Nerijos Linkevičiūtės ir Vytauto Paulionio koncertas Chicagoje.
Nauji leidiniai.

STUDUŲ SAVAITĖ GRAŽIAME TOLYJE
Jau septyneri metai, kai Lietuviš
kųjų studijų savaitės keliauja po

t cijoje „miško broliai" kovojo apie
j dešimtį metų, belaukdami pagalbos
iš Vakarų. Tai kolektyvizacijos ir
kelių deportacijų metai.
Po Vengrijos sukilimo 1956 m..
kada pavergtieji lietuviai aiškiai pa
matė Vakarų abejingumą, rezistenj tai pasuko į naują (prisitaikymo)
fazę, kuri truko iki Čekoslovakijos
pavasario 1968 m. Kad šio užgniau
žimas nenugąsdino lietuvių tylaus
pasipriešinimo, parodė Romo Ka
lantos ir kitų lietuvių susidegini
mas 1972 metais. Šie gyvieji degla:
atskleidė pasipriešinimą per auką.
Šią naują rezistencijos formą — rei
kalauti žmogiškų teisių pripažįs
tamame
sovietiniame režime —
liudija gausi pogrindžio spauda su
„L-K. Bažnyčios Kronika" priešaky
Tačiau už tos slaptos spaudos slypi
ir savos laisvos valstybės sąmonė,
kurią liudija 42 drąsių pabaltiečių
raštas (1979 .m.), reikalaujantis pa
naikinti Molotovo - Ribbentropo
paktą su jo slaptais protokolais.

Eruopos kraštus, šią vasarą rugpjū
čio 9 - 16 dienomis dvidešimt sep
tintoji savaitė įvyko Austrijoje, gra
žiojo Tirolio sostinėje Insbrucke, ku
ris lietuviams pažįstamas nuo se
niau. Juk Innsbrucke kadaise savo
aukštuosius mokslus yra ėjęs ant
rasis Lietuvos prezidentas Aleksand
ras Stulginskis ir poetas kun. My
'
kolas Vaitkus. Tuoj po II-jo Pasau
linio karo Innsbrucke studijavo arti
150 lietuvių studentų. Jų tarpe
buvo ir mūsų poetas Henrikas N a gys, kuris Insbrucko universitete ga
vo daktaro laipsnį (Teko taip p a t
nugirsti, kad prelegentu jis buvo
kviečiamas į šią Studijų savaitę,
bet teigiamai neatsiliepęs).
Šiuo metu Austrijoje tėra tik keli
lietuviai. Jei netoli Innsbrucko negy
ventų Irena Naudžiūnaitė - Joergienė, gal , ir Lietuviškųjų studijų
savaitė čia nebūtų galėjusi įvykti.
Ši mūsų tautietė, turinti gerą var
Per diskusijas prie paskaitos dr.
dą ir geras pažintis tarp austrų, bu
K.
J. Čeginskas pažymėjo, kad užvo šios Studijų savaitės pagrindis
£ * U .-<••• • i
Paskaitininkas
kun.
pęrf.
P.
Rabikauskas
praėjusios
va
Poete Eglė Juodvalkė Studijų dienose skaito Ištraukas j s į C nio lietuviai taip pat gali padėti
ramstis. Nors technikinėje srity jai
saros Europos lietuvių studijų savaitėje Innsbrucke,
iš Kristijono Donelaičio "Metų", minint 200 metų sukak- ; , d e d a s a v o t a u t i e c į a m s N, S ur^
talkino A. Grinienė ir dr. A. Kušlys,
Austrijos Tirolyje.
t| nuo poeto mirties.
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*-« z
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tačiau ja rėmėsi visa savaitės kas
Ryšium su 1981 m. įvykstan reikalams tyrinėti bei formuluoti
kioje kovoje del žmogaus teisių ir
dienybė su 120 dalyvių reikalais.
čiu Mokslo ir kūrybos simpoziu kalbėjo Vytautas Volertas. Iš tų
Lietuvos laisvės,
Tik paskaftine dalimi rūpinosi dr. bertas Gerutis, kurį PLB pirminin ti jo išvykimą. Šiems pasipriešin
mu jau teko matyti ilgoką temų pastangų, kaip kad „Aidų" Nr.
kruvinų
kovų
ir
sovietinių
deporTrečią politinę paskaitą „LietuJonas Norkaitis, Vincas Natkevi kas V. Kamantas per sveikinimus damas, A. Smetona išvengė to žiau
sąrašą,, naudojamą organizuo 4, psl. 229 skaitėme, nieko neiš
turėjo
buvo pristatęs kaip Diplomatijos še raus likimo, koks netrukus ištiko tacijų nuostolius. Caristinėje oku- vos okupacijos 40 metų"
čius ir dr. Kęstutis Girnius.
jant simpoziumo programą. Tos ėjo. Labai gaila.
pacijoje
lietuvių
idėjinis
bendrumas
j
skaityti
Valteris
Banaitis.
B
e
t
jis j
Šioje paskaitmėje dalyje šią sa fo paskirtą Jgaliotą ministrą. Jo pa tuometinį Latvijos prezidentą Ultemos apima mokslus ir menus.
su
rusų
biurokratija
buvo
nežymus,!
paskaitą
neatvyko,
nes
gulėjo
ligoninėje
sunkiai
sužeistas
sunkveži
Žvelgiant į tiesiogiai iš lietu vaitę labiau negu kitais kartais bu skaitos tema buvo „Lietuva žlugi mani ir Estijos prezidentą Paetsą.
Jų rikuotėje yra apsčiai ir tech viškumo, lituanistikos ir t t . ne
Viltingesnė buvo dr. Kajetono daugiau atsitiktinis. Tuo tarpu so- į mio gatvėje. Jo paskaitos trečdali iš
vo išryškintos politinės ir visuome mo pavojaus akivaizdoje". T a i pati
nologiniu sričių.
išplaukiančias profesijas, bet ko ninės problemos dėl dviejų priežas liūdniausia savaitės paskaita, nes jo Čeginsko paskaita "Lietuvių lais vietinės santvarkos vaidiniame apa- i rankraščio perskaitė moderatorius
Pavarčius dabartinius univer kio profesinio pasireiškimo gali čių. Viena, šios savaitės progra je vaizdžiai buvo priminti 1939 - 40 vės kovos 1940 - 1980 metais". Jos rate lietuvių kolaborantų ir ko- j V. Natkevičius. Svarstydamas oku
sitetų katalogus, ypač inžineri mybės mūsų visuomenės labui moje su paskaita dalyvavo Pasau metų įvykiai (pradedant Ribbent- pradžioje prelegentas statėsi užda munistų yra daug.
pacijos nuostolius Lietuvai, preleŠie
yra
sovietinio
režimo
žymūs
|
jos fakultetuose,
krinta į akis yra labai ribotos. Štai lietuviai lio Lietuvių Bendruomenės pirmi ropo - Molotovo paktu), kurie pri vinį ne tiek aprašyti lietuvių pasi ramsčiai. Nors daugelis jų sakosi, gentas taip pat prisiminė nepriklaanaujos inžinerijos sritys, prieš de gydytojai savo profesine prasme ninkas inž. Vytautas Kamantas (jis vedė prie Sov. Sąjungos ultimatumo priešinimą nuo sovietinės okupaci esą patriotai, tačiau tarp kolabo- į somybės nuopelnus. V. Banaičio
šimtmetį ar du negirdėtos, o jei lietuvių visuomenei ypatingiau taip pat turėjo atskirus posėdžius su ir Raudonosios armijos invazijos į jos pradžios, kiek jį įstatyti į Lie rantų tikriausiai oportunistų yra skaičiavimu nepriklausomoji Lietu
ir girdėtos tai dar tais laikais ne- pasitarnauti negali. Jie tačiau, lietuvių bendruomenių pirminin Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. Liūd tuvos istorijos eigą, nes dabartinio daugiau negu „konradų Valenro va n u o mirties išgelbėjo apie tris
ipilietintos mokslo įstaigų progra kaip profesinė grupė, yra labai kais Europoje) ir, antra, šiemet rei niausia tai, kad šitokios okupacijos pasipriešinimo 40 metų j a u sudaro dų". Šie nematomi, gal ir negausūs ketvirčius milijono lietuviškų gyvy
mose. Pvz. šiandien
jau daž stipriai užsiangažavę visuomeni kėjo ryškiau prisiminti 40 metų pavojų tuometinė Lietuvos vyriau trečdalį ano 125 metų pasipriešini vadai Įkvepia tautinį pasipriešinimą, bių, kurias būtų sunaikinę komu
nai sutinkame bioinžineriją, ap niu darbu ir piniginiais įnašais. nuo didžiosios Lietuvos nelaimės — sybė jautė, bet, lyg užhipnotizuota, mo caristinei Rusijai. Bet tarp ano kuris nėra vienodas, nes banguoja nistai, jei Sov. S-ga būtų pajėgusi
linkos inžineriją („Environmen- Žvelgiant toliau, sustojame prie
nepadarė jokių radikalių apsigy ir dabartinio pasipriešinimo maty- nuo 1940 metų. Tada dėl Lietu Lietuvą okupuoti 1918 m.
nepriklausomybės netekimo.
tal" terminą verčiu „aplinka", lietuvių architektų, statybinin
nimo sprendimų. Nors paskutinę ti žymių skirtumų. Rusų caristi- vos vyriausybės nedrąsos pasiprieŽvilgsnis į savą visuomene
nes labiau įprastoji „tarša", pri-1 kų, kurie irgi turi tik labai ri
valandą (1940.VI.15) kai kurie mi nės okupacijos pradžioje lietuvių sinti atslenkančiai okupacijai ginkPolitinės temos
jungus prie inžinerijos, skamba botas galimybes projektuoti ar
nistrai reikalavo Sovietų S-gos ar tautos sąmoningumas buvo silpnas, Į lu nusivylęs jaunimas sukilo su
Lietuvio visuomeninio gyvenimo
Po įprastinio Savaitės atidarymo mijos invazijai pasipriešinti ginklu,
labai negatyviai) ir kelias kitas. statyti vieną kitą pastatą mūsų
bet palaipsniui stiprėjo. D a b a r lie- ginklais 1941 m . birželio mėn. Sov. išeivijoje temoms buvo skirtos dvi
Negana to: naujos mokslo šakos visuomenei. Vėl pabrėžiame, kad su /ienų antru sveikinimu paskai nors prezidentas Smetona iki galo tuvių sąmoningumas stiprus, bet S-gos ir Hitlerinės Vokietijos karo paskaitos. Pirmoji buvo atlikta ko
kunkuliuoja į paviršiu net ir šio jų profesinio pasireiškimo gali tos ir prasidėjo lietuviškos politikos laikėsi šito nusistatymo, tačiau jis dabar lietuvių tautoje yra nusilpęs į pradžioje. Nors hitlerininkai neleilektyviai (simpoziumo forma) stu
mis dienomis. Štai jau kalbamai mybės lietuvių visuomenėje yra klausimais. Pirmasis kalbėjo dr. Al nerado pritarimo nei generoluose, biologinis potencialas:
natūralus; do pasinaudoti sukilimo vaisiais, ta- dento K. Ivinskio, S. Kubiliaus, M.
apie chemometriką, kuri teoreti labai mažos. Kitos profesijos to
nei vyriausybės didžiumoje. Jis tu prieauglis toks mažas, kad reikėjo] čiau 1941 - 4 4 metų pasyvus paLando ir J. Podvoiskio, vadovau
nį chemiką, naudojantį kompiu kiu pasireiškimo galimybių turi
rėjo paskubomis palikti Lietuvą, nes daugelio metų, kol tas prieauglis i sipriešinimas subrandino žmones
sioje srityje ir prof. Zundės glo kai kurie ministrai norėjo sutrukdy padengė karo metų, rezistencijos' tiek, kad antroje sovietinėje okupa- jant d r . K. Girniui, ir skirta dar
terius, atves į pramonę, šalia dar mažiau.
bams ir užmojams per metus po
boje, tezei renkantis rimtą, moks
chemijos inžinieriaus. Teigiama,
IV-jo lietuvių jaunimo kongreso.
Taigi ar aplamai yra techno linę temą, kuri kartu būtų tie
kad busimoji chemometriką nu
Tik, deja, iš a n ų keturių pranešilogijos
sritis,
kuri
tiktu
jei
ne
siogiai naudinga ar bent įdomi
stelbs šiandien žydinčią ir, paly
|
mų ryškesnio vaizdo nepavyko su
šimtaprocentiniai,
tai
bent
ap
ir lietuviškiesiems interesams. De
ginus su kitomis inžinerijos ša
sidaryti.
komis, geriau apmokamą chemi čiuopiamai panaudoti (čia vėl ja, iki šiol tokio suinteresuoto
Visai kitokia buvo PLB pirmi
pabrėžiame: profesine prasme!) studento neradome, tad ir šis
jos inžineriją.
ninko inž. Vytauto Kamanto pa
lietuvių visuomenės reikalams? daug žadantis, praktiškas moks
Šios mintys kelia intriguojantį Kitais žodžiais sakant: ar yra, ar lininko pasiūlymas, kuris, tarp
skaita apie dabartinę PLB veiklą
klausimą: ar kokia nors profesi gali būti profesija technologijo
ir apie tai kaip ją vykdo centriniai
kitko, buvo pasaldintas galima
nė sritis, gal kelių sričių sintezė, je, kurios darbuotojai lietuviu vi
Į organai. Paskaita buvo gerai pa
amerikiečių įstaigų stipendija, te
negalėtų būti bent kiek nuosek suomenei galėtų talkininkauti ne
ruošta ir vaizdžiai išdėstyta pagal
belaukia kandidatu.
liau pajungta platesniems mūsų vien savo pinigais, ne vien „vi
planą, surašytą lentoje. Norėdamas,
Taigi informacijos technologi
lietuviškosios visuomenės intere suomenine veikla", bet tiesiogiai
kad
Studijų savaitės dalyviai gerai
ja ir sistemų mokslas gali būti
sams?
įsigyventų
į nelengvą PLB veiklą,
savo profesiniu išsilavinimu, pro pradžia lietuviškumo inžinerijos
Jeigu atsakymas būtų „taip" fesinėmis žiniomis, profesine eru sričiai. Tai intriguojanti mintis Vysk. A. Deksnys sako pamokslą Studijų dienų Žolinės
Studijų dienų paskaitininkas ir moderator'
dr. K. jos pirmininkas dar prieš savo pa
skaitą daug kam buvo davęs pla
Girnius.
ir jeigu ta profesija ateitų iš tech dicija?
pamaldose.
ne tik išeivijai, bet ir anapus
tų (19 psl.) pranešimą raštu pa
nikinių, sakykime,griežtuju moks
Šiuo metu tokios profesijos, rei dirbantiems mokslininkams. Pin
siskaityti. Todėl po paskaitos išsi
lų šeimos, tai tada turėtume lie kia pripažinti, nėra, bet turime gant ir plintant kompiuteriams,
vystė gyvos ir netrumpos diskusijos.
tuviškumo inžineriją.
duomenų, kad ji gali būti išvys ši sritis
informacijos apdoro
Tarp
kitų dr. J. Grinius, pripa
Savaime suprantama, kad su tyta ateityje. Tik pažiūrėkime:
jimas
lietuviškiems
tikslams
žindamas
PLB gražius užsimojimus,
šia nauja vizitine kortele tuoj Georgia Institute of Technolo ateis ir Į lietuviu kalbotyros
manė,
kad
kai kurie jų yra per
pat nebandytume steigti lietu gy profesoriaująs Pranas Zunde mokslus, informacijos bankus,
platūs ir neįvykdomi išeivijos sąly
viškumo inžinerijos
katedros jau kelis kartus mums viešai kar mokymo sistemas, demografijos
gomis.
Harvarde, tačiau visai rimtai tojo, kad sistemų mokslas ir in studijas, spaudos techniką ir ži
Pvz., sumanymas įsteigti lituanis
kalbant
aiškiai
suformuluo formacijos technologija galėtų nių tarnybą.
tikos
katedrą viename JAV uni
tas profesijos patarnavimas lietu lietuvių kultūrinėms bei visuome
Reikia tikėtis, kad ši lietuviš
versitete yra neįvykdomas. Pirmiaa
vių visuomenei būtų naudingas, ninėms užmačioms labai pozity kumo inžinerijos mintis ras at
negu būtų sulaukta tą katedrą bai
o gal net ir reikalingas. Prieš 10 viai ir apčiuopiamai pasitamau- garsio mūsų tolimesniuose svars
gusių asmenų, jau būtų išsemtos
m. apie panašią profesinę socio Jis net dviejų paskutiniu Moks tymuose bei visuomeninių užda
visos lėšos visuose turimuose fonStudijų savaitei^ d,<;k"utuo<aj min. dr. A. Gerutis Otailogų, filosofu, pedagogu ir visuo lo ir kūrybos simpoziumų metu vinių planuose,
Dr. K. J Čeginskai skaito paskaitą Studijų savaitėje
(Nukeltas į 2 psl. 1
Antanas Dundzila rf^je). kurv K Senkus ir prof. dr V rti"Iiau.ska.s
Innsbrucke Moderuoja dr J. Norkaitis.
menininku jungtį lietuviškiems pasiūlė lietuviui doktorizuotis
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Lietuviškumo inžinerija
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perteikia šiame „Didžiosios iliu
zijos" tome. Jis nemažai įtmukia duomenų ir iš LietuvoMgyvenimo. Pvz. norėdami iŠ dar
Konstantino Sirvydo darbą Vilniaus
'.Atkelta ii 1 paL)
bininkų daugiau išspausti, oku
Šv. Jono bažnyčioje, Vilniaus Aka
pantai vieną dieną pranešė,Jwd
duose. Taip pat tokio dydžio „Pa
demijoje ir kitose jėzuitų įstaigose
Žaliakalny baigiamos statyti pri
saulio Lietuvis", koks dabar leidžia
Lietuvoje, tačiau nedaug j a m pavy
sikėlimo bažnyčios, kurią jie į į v o
mas kas mėnesi?, yra neįmanomas
ko užtikti naujų atradimų, gal iš
numatę paversti fabriku, vienas
užmojis, kuris greit išsems redakto
skyrus vieną, būtent šio darbštaus
lietuvis mūrininkas per dieną
rių ir bendradarbių jėgas bei pri
vyro dalyvavimą Lietuvos jėzuitų
įmūrijo 2000 plytų, kai viduti
darys skolų. Taip pat nereiktų eik
kongregacijos posėdžiuose 1628 me
niškai mūrininkas tegali įmūry
voti dvasinių ir finansinių jėgų at
tais, kai buvo nutartos kai kurios
lietuvinti tiems jaunuoliams, kurie
ti apie 500 plytų. Knygos auto
privilegijos lietuvių kalbai
kaip
savo šeimoje ligi mokyklos neišmo
rius nuėjęs ištirti, kaip ten \pukompensacija už trūkumus kitose
ko kalbėti lietuviškai. Šitokie jau
vo, iš darbininkų susekė, kad^ctarmokslo srityse. Taigi t a r p didžiųjų
nuoliai ir vaikai yra arba labai ne
bininkas „tikrai įmūrijo" 2jJ00
K. Sirvydo darbų ir toliau pasilie
gabūs, arba dideli tinginiai, arba jų
plytų, bet jam dirbo keturi pa
Studijų savaitės seimininke rašytoja L Joerg-Naudžiūka lietuviškų pamokslų santraukų Paulina Ivinskiene prie daiL M. Stankūnienės (čikagieBene gražiausia dvasinio pakili
tėvai yra apsileidę grybai. Tik iš
dėjėjai,
o jis daugiausia tik su jsėlnaitė (dešinėje) , prof. dr. V. Bieliauskas, Egle Juodval- m o valanda buvo Žolinių pamal
knygos „Punktai sakymų" ir „Dic- tes) grafikos ciklo, pavadinto "Moters darbai", išstaty
grybų vaikų ąžuoliukų neišaugin
kė ir J. Glemža.
ne mosikavo.
tionarium trium linguarum" —pir- to šių metų Studijų savaitėje.
dos, per kurias šv. Mišias su ku
si. Daug svarbiau puoselėti mintį,
Knygoje autorius įveda vaiz
nigais koncelebravo vyskupas Anta
kad jauni lietuviai turi būti pra ! masis lietuvių kalbos žodynas, po las gali atnešti geresnių pasekmių
Šalia paskaitų
desius, veržėsi į galvą klausimas, ar
džių
palyginimų. Pvz. jis infor
n a s Deksnys, pasakydamas pamoks
našesni už vietinius krašto gyven K. Sirvydo mirties dar pakartotas negu tiesa.
mūsų tautiniai šokiai, atliekami
lą. Šios pamaldos gal nebūtų atro muoja, kad 1913 m. caristirteje
Lietuviškųjų
studijų
savaitės
tojus: tik mokėdami dvi ar tris kal I keturis kartus. Taigi šio vyro reikš
N o r s pasekmistų pažiūros turi imponuoja savo pilnatve. Kas nori lietuvių jaunimo, nesudaro progos džiusios tokios savos, jei EI. Blan- Rusijoje į sunkiųjų darbų kalsi
bas tie lietuviai galės būti naudin mė buvo epochinė.
netikram
(teatrali
gerų savybių, bet dr. K. Girnius gilesnio dvasinio susitelkimo, tiems susiformuoti
dytės ir tikinčių sutartines giesmes mus buvo uždaryta 63.000 kali
Antras žymus
sukaktuvininkas
gi tiek gyvenamajam kraštui, tiek
niam)
tautiškumui?
Jei
šveicarai
manė, kad ši teorija yra morališ rytais būna šv. mišios su atitinka
nebūtų vargonais lydėjęs- V. Vasy nių, o Sovietų Rusijoje tokių oarlietuvių tautai. Dr. J. Grinius taip šiemet yra Kristijonas Donelaitis,
gali
gražiai
lietuviškai
šokti,
tai
ar
kai nepriimtina, nes ji nepripažįs mu pamokslėliu. Šią savaitę ryti
liūnas. šitokios pamaldos Europos bo vergų buvo kalėjimuose ir l a 
.- pat manė, kad, siekiant pranašu nes n u o jo mirties sukanka 200 me
geriuose milijonai.
ta asmens savitumo bei orumo ir niams susitelkimams vadovavo dr. VI lietuviškų šokių festivaly, ku lietuviams jau retas įvykis.
mo lietuviuose, lituanistinės mokyk tų. Jo minėjimas buvo iškilminges
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tikslų,
ku
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los, kursai, stovyklos turi padėti tė nis negu Sirvydo, įtrauktas į T ė 
vo tokių šokėjų, kurie nemokėjo
Po Žolinių paskutiniame Studi munistų pastangas palaužti žmo
rie kartais nesutampa su visuome
Gamtos ir miestų grožiu pasigė
vams išmokyti vaikus ir jaunuolius vynės dien.os rėmus ir atliktas di
nės kolektyviniu gėriu, bet kurių rėti ruošiamos ekskursijos. Tik šie nė žodžio lietuviškai? Ar už lietu jų savaitės posėdy buvo sugrįžta į nių charakterį, siekiant susilauk
desnėje
ir
iškilmingesnėje
salėje,
ku
lietuviškai skaityti, nes tarp dabarviškų šokių ratelius nebūtų ver reikalų prozą. Juose be įvairių pa ti sau paramos. Pvz. kai buvo su
žmogus turi teisės siekti ir juos gin
met, deja, ekskursija į kalnus ir eže tingesni ir reikalingesni lietuviškos
ri, deja, akustiškai pasirodė defekJff ~. .
.
.
dėkų buvo vertinama besibaigian šaudytas maršalas Tuchačevskis,
ti, kaip teisingai nurodo įgimtų i
rus nepavyko dėl užklupusio lietaus, dainos choreliai?
- limo jaunimo yra nemažai pusiau tinga. Paskaitą apie „Duonelaičio
čios savaitės programa ir reiškiami net moksleiviai turėjo jį pasmerk
---^beraščių. Jeigu jauni lietuviai ne- idealines ir estetines vertybes" skai moralinių teisių šalininkai. Pri- j š i e m e t n e b u V o jokios oficialios daiPanašių klausimų nekilo, klau sumanymai kitiems metams: kokie ti ir pats sušaudytojo maršalo
•*> įpras skaityti knygų ir laikraščių, tė dažnas Studijų savaičių mode- ėmus pasekmistų teoriją, žmogus į l ė s p a r o d 0 s , tačiau paskaitų salėje
pageidaujami paskaitininkai, kokios sūnus mokykloje buvo priverstas
- tai ir jaunimo kongresų nutarimai" I ratorius ir Vasario 16 gimnazijos di netektų laisvės pasirinkti gėrį pa- į iį etU vių tapytojų paveikslai buvo sant vargonų koncerto, kurį atliko
dr. Vytenis Vasyliūnas vienoje Ins- temos, kur studijų savaitė turėtų iškelti ranką, neva reikšdamas
- 'puoselėti lietuvių kultūrą gali tapti. rektorius Vincas Natkevičius. Pri gal savo asmenybės giliausius po keičiami kas antrą dieną. Šiemet bu
įvykti.
Šiam pastarajam reikalui pritarimą tai bausmei...
minęs sunkią Donelaičio jaunystę ir reikius, nes asmuo atsidurtų pa vo net trys skirtingo pobūdžio kon brucko bažnyčioje (VIII.13). Šis
"•*>•. -Veidmainyste.
koncertas žadino nuostabą dėl mu buvo trys pasiūlymai: Prancūzija,
Sovietų Sąjungai nėra svetiflia
<rAb Prie p. V. Kamanto paskaitos įpavaizdavęs Donelaitį kaip lietuvį ir sauly, kur j o veiksmus diktuotų certai.
Anglija, Olandija. Prancūzijos Lie nė vergų prekyba. Pvz. Vienas žy
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Prelegentas
atsake, betkadji iĮ
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Liet. B-ne tos
trinties nenori,
podovaujamas jaunų šveicarų (dau tuo tarpu jį sekė pagal gaidas vie Prancūziją. Nerinkdami jokios ko ti 38.000 rublių. Vilniaus ž # a s
mas
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. - . . • r •.
i - i emoje
> Donelaitis
Ryšium su pasekmizmo
kritika
pirmiausiasavo
siekė„Metų*
dorovinių
giausia studentų) ratelis „Viltis". nas antras Innsbrucko gyventojas, misijos n ė moderatorių dalyviai vi Jankelis Šapiro,, mechanikos in
negali nesirūpinti ne Lietuvos lais- • tikslų — pamokyti žmones,' ypač prelegentas taip pat palietė komuJis
visą valandą šoko įprastinius lie kuris buvo atsinešęs Bacho kūrinių są būsimos 1981 metų Studijų sa žinierius, išpirko sau leidimj^išvės byla: tam ją įpareigoja Lietu Prūsijos lietuvius kaimiečius, arba i n ™ o etiką, kuri yra pasekmisti
vaitės naštą uždėjo Prancūzijos lie
tuvių šokius. Tačiau su malonu- sąsiuvinius.
važiuoti už 10.500 rublių.
vių charta. Ir į kitus klausimus pre būrus. Todėl savo poemoje perso-, nė, nes įpareigoja kiekvieną, ypač,
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Knygoje aptariami įvairūs so
legentas atsakinėjo trumpai ir taik nažus poetas nupiešė taip, kad bū-» komunistą, siekti komunizmo įgy-1
^
t
vietinio
gyvenimo aspektai. Pvz.
liai.
tų
aiškiai matytų jų
dorybės ir j vendinimo kaip galutinio tikslo.Bet, Į
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atkreipiamas
dėmesys, kad JAVŽvilgsnis j žmogaus psichę
ydos. Sakysim, '„Melų" Seimas panežino, koks galėtų būti į
Šios vasaros studijų savaitė buvo, rodytas kaip tvarkingas ir religin- j t a * galutinis komunizmas, jokiam
se sunaudojama 5,5 mil. tonų mi
charakteringa ir tuo, kad joje tarp! gas ūkininkas, kuris giria praėjusius! asmeniui negali būti aišku, kokie jo
neralinių trąšų 340 milijonams
humanistinių temų nemažai dėme-;
akrų, tuo tarpu Sovietų Sąjun
laikus, kai Prūsijoje nebuvo kolo- j poelgiai gali būti vertingiausi, arba
sio buvo skirta žmogaus
psichei, j
v
goje 450 mil. akrų tręšti sunau
nistų - atėjūnų ir lietuviai vokiš-ĮN .ertę turi nuspręsti komunistų
• t į
£
. usd •,
Grynai j vakarietiška psichologijos ;
Vladas Juodeika, DIDŽIOJI ILIU
kai nemokėjo. Gali atrodyti, kad ši- į partijos pareigūnai. Bet šie toli gravus į Petrogradą ir maldavo dojama tik 1,4 mil. tonų.' Reikš
mokslą buvo nukreiptas dr. kun. Al- \
ž
JUOZAS
PRUNSKIS
taip Donelaitis giria konservatorių, į u nėra neklaidingi. Todėl po kurio ZIJA. Marksizmas teorijoje ir tikro
duoti jiems maisto gintis nuo ba minga, kad sovietai "vis neįsten
fonso Savicko žvilgsnis. Šis jaunas j
vėje.
Antras
tomas.
Išleido
Gražina
la5k
bet jis iš tikrųjų duoda gero lie- j
o jų sprendimai gali pasirodydo. Visi jie bolševikų buvo su gė pasiekti žemės ūkyje to der
prelegentas, neseniai baigęs Innsb- į
Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pran
liaus, kurį Rusija buvo pasieku
tuvio būro paveikslą, nes dorumas j ti (h- pasirodo) kaip savivaliavimai, ciškonų spaustuvė, 341 Higiiland Boušaudyti ar durtuvais subadyti.
rucko universitetą daktaro laipsniu,;
respublikos ir Steigiamojo
Leninas, parinkdamas žmones si caro laikais. Pvz. 1914 m.' bu
kalbėjo apie ..simbolius C. G. j u n - ; mūsų poetui yra lietuviškumo pa- į ndaugelį žmonių pastūmėję į dides- ievard, Brookiyn, New York 11207. nes
vo gauta iš 1 hektaro 7 kvintago gelmių psichologijoje". Nuosek- į vyzdys. Poemos vaizdžios hiperbo-j t aį susvetimėjimą, iš kurio komunis Leidinys 687 psl. Kongreso bibliotekos susirinkimo, kuriuos mes p o ke pareigoms, ypač žiūrėjęs jų besą lai grūdų kiekvienam gyvento
Nr. 78 - 55559. Copyright Gražina lių mėnesių p a n a i k i n o m " .
lyginio ištikimumo partijai, kad
liai įvesdamas klausytojus i simbo- Į tės taip pat tarnauja dorovinėms , i žada išvaduoti,
Juodeika.
Knygos
kaina
—
15
dol.,
jie be skrupulų vykdytų pavestus jui po 8,5 kvintalo, gi 1965'%!.
Paskutinę paskaitą su pasauliniu
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autorius
lių reikšmę, dr. A. Savickas atsklei- . idėjoms pabrėžti.
gaunama ir "Drauge".
iŠ 1 ha gauta 6,7 kvintalo, kiek
Po paskaitos Donelaičio „Metų" žvilgsniu vaizdžiai ir įdomiai atliko
jau n e b e p a m a t ė . Prof. VI. Juo uždavinius. Jo pirmas klausimas vienam gyventojui po 5,2 kvin
'dė Jungo pastangas per simbolius j
atspėti žmogaus sielos gyvenimą, veikėjus sukonkretino Eglė Juodval- k u n . Augustinas Rubikas. Jo tema
deika mirė 1977 m. rugsėjo 11 d. buvo: „Kiek sušaudei kontrevo- talo. Anot autoriaus, Sovietų są
liucionierių? (155 psl.). Net ra
nes simboliai yra geriausiu sąmonės I kė. Ji raiškiai paskaitė tuos poemos b u v o „Popiežiaus neklaidingumas ir
T a i stambiausias veikalas apie O jis turėjo gerų kvalifikacijų šiai
jungos ūkyje viešpatauja planin
išraiška. Simboliai taip pat yra til- epizodus, kur kalba Pričkus, Seimas. Kuengo byla". O ši byla, sukėlusi marksizmą, kokį tik mes k a d a ; m.lžiniškai studijai paruošti. Su šytojas Gorkis kartą prasitarė, ga anarchija. Štai kodėl terlka
kad vienas (prancūzas Leniną pa
•m kuris nuveda i pasamoni" (tiek j L a u r a s i r k u r Donelaitis vaizduoja j gyvas diskusijas pasauly, ypač Eu- lietuvių k a l b a
turėjome. Jeigu bolševikais susipažino jau nepri
moteris
vadinęs
„mąstančioji giljotina". gabentis grūdus iš užsienio. Kai
individualini.
tiek
kolektyvini), i
; ropoję, pasibaigė popiežiaus Jono pirmasis t o m a s daugiau a p i m a klausomybės kovose prieš raudo
Išsiyręs į valdžios viršūnes, Le Amerika moka ūkininkams pre
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; Pauliaus II uždraudimu Tuebmzcmarksizmo teoriją ir i ? dalies is nąją armiją. Aukštąsias studijas
mijas, kad mažiau sėtų grūdų,
- T a m tarmiuia ne tik sapnų ivaiz- ;
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rijoje), buvo Finansų ministeri- ru. Dar brutalesnis buvo Stali se laikraščių puslapiuose ragin
*u pasakų simboliai. Iš lietuviu {
Viena svariausių savaitės paskai-; dėstyti teologiją kaip Katankų Baz- skirtas išryškinimui marksizmonas. Iš dešimties politbiuro na
k o m u n i z m o veido, kaip jis pasi jOo, Valstybės T a r y b o s referentas,
dama prie sėjos, prie žemės ūKo
•-autoriu prelegentas minėjo V. My- i tų,c r n vertusių
įtempti
dalyvių
smenycios
mokymą,
nes
šis
teologas
kainų tvarkytojas, P r a m o n ė s de rių, veikusių su Leninu, net šeši darbų,
'"kolam - Putiną ir jo garsų simbo- I g s .
reiškė
Sovietu
Sąjungoje,
bet
taip
neįstengia pakankamai
" buvo jauno filosofo dr. Kęs-; viešai prieštarauja Bažnyčios tikepartamento direktorius, statybos buvo pasmerkti mirti: Ruchari- maisto prisiauginti ir turi elge
- i\ — žmogų tarp dviejų aušrų.
im
pat
prisimenant
ir
Kiniją
bei
Ku
tučio Girniaus paskaita apie pag- Į J o dogmai apie popiežiaus neklainas, Trockis, Kamenevas, Ryko'*-'• Po pasiuntus vienas dalyvių pri-! rindines dabarties moralines teori- j dingumą. Prelegentas priminė, kad bą. Ypač stengiamasi demaskuo akcinės bendrovės pirm., dėsty
vas, Krestinskis ir Zinovjevas. tauti ii kapitalistų. Komunisti
''^račiai pasakė: „Jei vis atsiras tokių jas. Prelegentas ilgiausiai sustojo j ši dogma, paskelbta Vatikano I-je ti komunistų apgaulę, sakysim, tojas Kauno univ., Sioux C i t y ko
Septintas — Tomskis, nusižudė nėje sistemoje reikalinga dešimt
* 'prelegentų kaip dr. Savickas. Stu- ties dviem iš jų: pasekmizmu ir mo- \ konsilijoje ir išpažinta Vatikano II- ( 3 5 psl.) pažymima: „ B u c h a r i - legijoje ir P o r t l a n d o universitete.
kalėjime prieš teismą. Devyni iš kartų daugiau instruktorių, pri
"dijų savaitės negreit išseks". Pana mlinių teisių teorija. Daugiausia j me Bažnyčios susirinkime, teliečia n a s vėliau prisipažino, k a d bol B ū d a m a s valstybinėje tarnyboje,
vienuolikos 1936 m. kabineto mi- žiūrėtojų, šnipų, propagandistu
ševikąi
skelbė
obalsius,
į
kuriuos
j
ruošdamas
įvairius
finansinius
ir
šaus vertinimo nebuvo reikalingas dėmesio skirdamas pasekmizmo es- į tas tikėjimo ir dorovės problemas,
nisterių buvo sušaudyti. Iš 53 ir policininkų, negu kapitalisti
dr. Vytautas Bieliauskas.
Cinci- mei ir jo kritikai, prelegentas pra-'; kurias, atsiklausęs vyskupų, teolo- p a t y s netikėjo. Pvz. jis teigė, kad | ekonominius p l a n u s , rašydamas
komunistų centrinės organizaci nėje sistemoje. Anot autoriaus,
nati un-to profesorius, senas psicho džioje nurodė, kad pasekmizmas yra \ g " >r eilinių tikinčiųjų, popiežius , m e s visi reikalavom demokrati- tais klausimais straipsnius, dės„Sovietų žemės ūkio skurdas ne
į tydamas aukštosiose mokyklose jos sekretorių net 43 buvo sušau atėjo savaime iš šalies, bet bu
logijos „vilkas". Nors pirmu žvilgs- šiek tiek susijęs su anglų utilita- į skelbia kaip tikėjimo tiesas. Jis jas
Į turėjo progos ir reikalo gilintis į i dyti (192 psl.) Stalinas didžiųjų vo komunistinio režimo sukur
. niu atrodė, kad jo paskaita ..Kul rizmu. Tik šios teorijos pasekėjai Į skelbia ne savo, bet visos Bažny<
i įvairias ūkinio ir valstybinio gy valymų metu likvidavo 3 mar tas" (439 psl.).
tūra, pažinimo stilius ir asmeny aukščiausiu elgesio tikslu laiko as- j čios vardu, kaip jos galva. Ir šitovenimo aktualijas, jy tarpe ir į šalus iš 5, 14 armijos vadų iš 16,
bės vystymas" gali tapti per laisva, meninius malonumus, kai tuo tarpu | kie atvejai būna labai reti. Per disMokslo srityje rengiamasi da
visus aštuonis admirolus, 60 iš
kusiįas paaiškėjo, kad nuo šios dog
marksizmą.
•ypač kai prelegentas ėmė kalbėti pusekmizmo šalininkai mano, kad
67 korpų vadų, 136 iš 199 divi ryti pažangą, o vis dėlto galio
mos paskelbimo daugiau negu prieš
Būdamas plačiai šiais klausi zijų vadų, 221 iš 397 brigadų nai ten daug kur studijas kont
'jpie testą „namas, medis, žmogus". reikia siekt visuotinės geradarybės
šimtą metų popiežius tik d u kar
Tačiau kai per civilizaciją ir kul —didžiausio laimės kiekio pasauly.
mais apsiskaitęs, turėjęs reikalų vadų (201 psl.). Ir komunistai roliuoja ne profesoriai ar jų pa
tu pavartojo šią, jam Bažnyčios su
tūrą dr. Bieliauskas priėjo prie su Pagal pasekmistus paskiro asmens
su bolševikais pirmosios okupa visur panašūs. Amerikiečiai be dėjėjai, o politrukai, kurie nef&ri
sirinkimo
suteiktą
prerogatyvą.
siformavimo asmenybės, kuri daug elgesio vertė pareina ne nuo paties
cijos metu, savo veikale autorius laisviai Šiaurės Vietname kartais specialaus išsilavinimo.
Afldt
T
a
i
p
pat
per
diskusijas
dr.
kun.
pareina nuo gyvenamosios aplinkos. poelgio savybių, kurias nurodo iš
mėgsta kalbėti faktais ir atsklei ištisas dienas turėjo klūpoti ant ChurchUlk): „kapitalizmo ne
.. klausytojai nė nepajuto, kaip juos pažįstami principai, bet nuo galu P. Celiešius pastebėjo, kad savo raš
džia mums daug įdomybių. Gali cemento grindų. Jų keliai buvo gerovė glūdi nelygiame turto pa
• profesorius nuvedė į sąmoningųjų tinių pasekmių, iš kurių privalu tais apie krikščionių tikėjimą H.
me čia jų visą eilę suminėti. Jis ištinę kaip pūslės. Kiti buvo mu skirstyme, o socializmo pranašu
gero
lietuvių dabartinius rūpesčius — į pasirinkti geriausią. Pasekmistai ne Kuengas yra padaręs daug
pabrėžia, kad bolševizmas nebu šami mediniais sandalais ir gu mas glūdi lygiame skurdo pa
skirtumus tarp lietuvių išeivijoje ir pripažįsta ir kategorinių draudi žmonėms, nors ir suklysdamas dėl
vo darbininku proletarų sąjūdis, minėmis žarnomis. Daugybė mi skirstyme", ir tai dar nevisai ly
popiežiaus neklaidingumo ir šitaip
lietuvių tėvynėje, kur sovietinė sis mų.
o radikaliųjų intelektualų są rė nuo kankinimų Kapitonui J. giomis: raudonieji buržujai dai
Sakysim, dėsnis "nemeluok"
tema jau yra saviškai \, -veikusi pa- jiems atrodo tinkąs tik tam tikrose atsistodamas aukščiau už Bažnyčios Studijų dienų paskaitininkas kun. dr. mokslas. Pateikia faktus, kaip vo
McKayne sulaužė ranką, koją, geliu atžvilgių turi platesnes pri
susirinkimą.
. žinimo stilių.
A.
Savickas.
kiečiai, siekdami suirutės Rusi kelis šonkaulius, išmušė dantis. vilegijas negu kapitalistų ponai.?*
aplinkybėse, o kitokiais atvejais meBet baisiausieji nuostoliai j —
joje,
su kuria kariavo, Leninui iš
Nuo 1953 m. iki 1963 m. bu
Prie žymiųjų asmenybių
Autoriaus
mokėjo daugiau negu milijoną vęs sovietinių stovyklų vergas Av- žmonių gyvybėmis.
sustojus
apskaičiavimu,
„bolševikai
pa
rublių ir jį 1917 m. bal. 7 d. raham Šifrin, 1970 m. emigravęs
Tarp
humanistinių
paskaitų
drauge su 29 kitais bolševikais į Izraelį, paskelbė, kad Tašken vogė iš Rusijos istorijos 60 metų
šios vasaros savaitėje tebuvo tik dvi
užplombuotame vagone iš Švei to stovykloje, Sibire, pats matė, ir 75 milijonus žmonių gyvybUj"
. grynai lituanistinės apie du žymius ;
carijos nugabeno į Rusiją. Dau kaip sargai įsiveržė į baraką, kur (483 psl.). O koks ir gyvųjų žmo
Lietuvos vyrus. Apie sukaktuvinin- .
gelis Kronštato jūrininkų, padė buvo susirinkusios melstis stačia nių prispaudimas?! Anot auto
ką Konstantiną Sirvydą (jo 400 me
jusių bolševikams įsistiprinti, vė tikių vienuolės, jas išrengė ir be riaus, „Vakaruose kriminaliai
tų gimimo sukakties proga) kalbė
liau sukilo prieš bolševikų dik drabužių išvarė į sniegą. Kitoj yra išteisinami, jei įrodoma, kjįd
jo vienas žymiųjų Lietuvos pracitatūros žiaurumus. Net apie stovykloj jis matė, kaip rusų tan jie psichiniai nesveiki. Sovietų
- ties žinovų dr. kun. Paulius Rabi15,000 jų bolševikai sušaudė (72 ketės sutraiškė moterį, kada aspie Sąjungoje daroma atbulai: svei
psl.).
lauskas, Grigaliaus un-to profeso
500 moterų norėjo tanketėms pa ki žmonės apkaltinami pamisi
mu ir uždaromi į psichiatrinius
rius Romoje
Net Gorkio dienraštis „Novaja stoti kelią, gindamos streikuojan kalėjimus, kad juos paverstų psjčius vyrus.
;• Nors prelegentas yra peržiūrėjęs Stxtdijų
^ ^ ^ dainavusi solistė Elena Blandyt* tarp
Fleitistas Petras Odinis ir prof. V. VasfMam
atleki Žizn" paskelbė, kaip 300 ūkinin
įvairius dokumentus,
liudijančius I dr. dr. J. K. Norkaicių.
koncertine programą.
kų sulaikė traukinį, vežantį jaŠitokius faktus prof. Juodeika
(Nufelu \ 9 pmL)
x

Studijų savaite gražiame Tirolyje

nių išvakarėse, atliko du solistai
— dainininkė Elena Blandytė
ir
fleitininkas Petras Odinis. V. Vasy
liūnas šiame koncerte akompanavo
solistams ir didesnį vaidmenį teatliko Fr. Kuhlau sonatoje, kurią flei
ta grojo P. Odinis. Tai turbūt buvo
pats gražiausias, dviejų muzikų at
liktas, kūrinys, nors avangardistine
įdomybe reikia laikyti Vytauto
Montvilos „Trikampius". EI. Blan
d y t ė gražiai atliko kelias europinių
ir lietuvių kompozitorių dainas, bet
klausytojus nustebino iš atminties
rečituodama P. Tamulaičio prozos
kūrinį „Sugrįžimą,\

Prof. V. Juodeika apie marksizmo iliuziją

.^Šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 4 4
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Valandėlė Alke Stephens studijoje
-uio
K J

-

h

\

KUCIŪNAS

tamr
'Bemaž kasdien galėdavai ma- V T Z ^ j ą ' belaukiančią
autobuso
_^|«rie Marąuette ir Califbrnia gat^VIŲ sankryžos. Galėdavai šią kuk,Tįą, bet oriai atrodančią moterį
H .pastebėti ir prie Archer gatvės,
bekeičiant "busą", arba net pa
čiame miesto centre, einančią Mi"cnigan bulvaro link, kur puikios
.architektūros pastate yra jos dai^ jiąvimo studija. Diena dienon to.-,*& būdavo kelionės rutina: lyja
~>.f|*į sninga, vasaros sutra ar žie. mos speigas... Šiandieną, deja, po
,'§6 darbingų metų Alice Stephens
Bei pašlijusios sveikatos yra pri
versta šiek tiek pristabdyti savo
triūslią veiklą. Vieną šiltą praei
tosios vasaros popietę išsiruošiau
: ^ aplankyti jos studijoje.

su Nora Gugiene, jau seniai mi
rusia, kuri man, tada naujai at
vykusiam, tvirtino, kad "daugel.s jūsų, žinau, kritikuoja mūsų
nelabai gražią lietuvišką kalbą,
bet pagyvenę pamatysit, kaip
sunku ją svetur gryną išlaikyti ir
kada nors suprasit, kad kartais
svarbiau ne kaip liežuvis verčiasi,
bet ką širdis jaučia...")
"Pirmyn" choro dirigentas Ka
zys Steponavičius tuojau pasiga
vo jaunąją konservatorijos absol
ventę kaip solistę savo koncer
tams, operoms bei operetėms. Su
ja jis ir susituokė.
" B tų laiku maloniausi atsi
minimai tai gastrolės Lietuvoje
1938 metais, o didžiausias pergy
venimas buvo Vilniuje, Rasų ka
pinėse. Mat, lenkų vyriausybė,
nors ir įsileido mus Vilniun, ta
čiau neleido koncertuoti mieste,
tad dainavom ir giedojom Vil
niaus lietuviams kapinėse. Nebu
vo lengva, nes jausmai smaugė..."

-m. F
c,i n e Arts Building. Turbūt nė?[

^ja. Chicagoje (o gal ir visoje Alietuvio dainininko,
o fiįerikoje)
~ „kuris nebūtų buvęs šiuose kon~servatorijų ir meno mokyklų rū
z&muose ir nebūtų pravėręs Alice
Alice Stephens, kuriai šiemet lapkričio 29 d- sueina 75 metai
JSjephens studijos durų. Išsilaiky- Muzike
jdaus. Ta proga muzinės pagerbimas Jaunimo
centro salėje, Chicagoje
"Ji^. tokioje vietoje, kur aukštą įvyks š, m. spalio 19 d.
Nuotr.
Algimanto Kezio, SJ.
.
lydi ir astronomiškai
zztaukštos nuomos, nėra lengva.
"Kai susėdam pokalbiui, tuojau ir liau pianinas pas lietuviu bažny gyvenime kažką grandioziško:
glausiu: kas įgalino, jos many- čios vargonininką New Britain'e". tikras teatras, didelis orkestras,
dekoracijos, kostiumai... Pati ope
jrhi, apie 50 metų išbūti šioje
toneno mekoje? Juk nepakanka Vargonininkas. "kažkaip nety ra, kuri tęsėsi daugiau kaip pen
vien tiktai pedagoginių sugebė- čia" pastebėjo jaunos mokinukės kias valandas, mums, jaunoms
gerą klausą ir balsą ir pagal sa merginoms, gerokai prailgo. Na,
HJimU?
vo nedidelę išmonę pradėjo ją ir pats Petrauskas, dainavęs Žal
"Nežinau", bando Alice atsa mokyti dainavimo. Aušku, pir čio partiją, mums atrodė gal per
išmokino
lietuviškų^ daug ekstravagantiškas ir juokyti į mano klausimą, "turbūt miausia
čia kaltas mano atkaklus užsispy dainų, ar * £ Ave, Marią*, £e^,kingas^Tiesa,' atsimenu dar •vie
rimas ir netingėjimas dirbti. Ir matant paauglė "studentė "jau ną atsitikimą su tuo pačiu ponu
dar gal turėčiau pridėti rūpestin- dalyvauja vakarėliuose ir gieda Miku. Kartą atvažiavome kon
po to kelias certuoti vienon lietuvių koloni'urną. Kiekvienu savo studentu, bažnyčiose. O
joh,"kur "ferigėfai buvo pamiršę,
vedė
Hartfordo
konservatorijon.
azniausiai studente, rūpinausi
kad dainininkams reikalingas pi
kaip kokia motina."
Ką labiausiai prisimena iš anų aninas — teko visą programą iš
dainuoti 'a capella'l"
Ir ne tiktai studentais. Pame dienų?
nu, kai prieš trisdešimt metų at- "O, daug daug dalykų. Daug
Atsikėlusi iš Rytų Chicagon,
padangėn, Alice įvykių ir veidų. Prisimenu* pa
r pJūdome šion
mūsų
dainininkė čia tęsė studijas
Nuoširdžiai domėjosi kiekvieno vyzdžiui, pirmą pažintį su daini
žinomoj
muzikos mokyklos "A„tėvynainio gerove, ypač jeigu šis ninke Anna Kaskas, o taip pat ir
merican
Conservatory of Music",
Jjuvo bent kiek susijęs su muzikos su Juze Rauktyte (dabar žinoma
kurią baigė 192? metais
Netru.
Vmenu. Va, ir šio rašinio auto- kaip konsule Daužvardienė), ku
j i u s anuomet prisiglaudė jos stu- ri, beje, kadaise net akompanavo kus jinai, be abejo, įsijungė lietu/ Sijoje, kad galėtu įžengti į Ame- man viename koncertėlyje. Jos a- viškon veiklon. Kaipgi atrodė anuometinis Chicagos lietuvių
" nkos muzikinį gyvenimą.
bi tapo brangiausiomis draugė muzikinis gyvenimas?
mis visam gyvenimui. Prisimenu
t Užimponavo mane tada jos anuomet garsųjį Miką Petrauską,
"Ogi gyvas, margas ir pilnas
'^tvirtas, žemas kontralto balsas, dainininką ir kompozitorių, su
malonaus
atpildo! Turėjome tada
teapsakoma energija ir darbštu kuriuo ir man pačiai teko drau
daugybę
chorų,
kurių didžiausie
mas, bei sielos gilumoj tarsi pa ge koncertuoti. O niekad neuž
slėptas būdo švelnumas. Šian- miršiu, kaip su Kaskas vieną gra ji — "Birutės", "Pirmyn", "Vy
čių" — kasmet ruošdavo po ke
j6ien ši savybė, atrodo, yra pir žų gegužės sekmadienį žiūrėjome
lis koncertus ir įvairius muziki
maujanti, nes jos kalba ramesnė,
Petrausko operos premjerą Bos nius spektaklius. Pagalvok betgi,
pamažu apsvarstanti kiekvieną
tone!" Tai buvo operos "Eglė, kad kone visi chorų dalyviai bu
žodį, akiu išraiška liūdnesnė, pa
žalčių karalienė" premjera 1924 vo čiagimiai, dauguma jų Lietu
ilsusi, o žingsniai atsargūs, lėti.
metais. Įdomu, koks buvo tos o- vos net nematę, o vis dėlto kiek
"Nenuostabu: šį rudenį jai superos spektaklis?
daug lietuviško entuziazmo jų
jįuika 75 metai!
širdyse būta!"
"Buvome gerokai nustebintos,
„„, Klausiu, ar nenorėtų dabar pa(Čia atsiminiau pasikalbėjimą
Jkeisti gyvenimo būdą ir kaip nes pirmąkart matėme lietuvių
daugelis bendraamžių išsikelti
šiltus kraštus? Ar nebūty gera
dabar kur nors palmių pavėsyje
klausytis vėjo ir okeano ošian
čių melodijų... Alice nekantriai
pertraukia mane, numodama
.ranka:
•

. .

.

f

^ " N e , tai ne man. Be savo dar*», be mielų studentu negalėčiau
egzistuoti. Muzika — mano vi
sas gyvenimas!"
Prasidėjo tas
gyvenimas rytiniame šios šalies
pakraštyje, Connecticut valstijo
je. Anais laikais, kada dar nebū
ta lituanistinių mokyklų, lietu
viškas vaikų auklėjimas buvo tik
tai ant mamytės ar močiutės keBų. Tokioj "Vargo mokykloj" ir
'Alice išmoko lietuviškų "po
terių", dainelių ir eilėraščiu. Ka
dangi eiles jinai itin jausmingai
gebėjo deklamuoti, 9 mėty Ane'tfdkė (taip ją tada vadino) tapo
lietuviškų renginių "žvaigždele".
. "Cia ir prasidėjo mano, taip sa
kant, karjera: mama pradėjo ma
nė vežioti pasirodymams po lie'tuvių kolonijas, ir turbūt nuo
seklus laiptas buvo muzikos pa
mokos. Pradžioje smuikas, o vė-

Tokios plačios veiklos perspek
tyvoje, ką laikytų, klausiu, pačiu
didžiausiu įvykiu savo gyvenime.
Nedelsdama atsako:
"Pirmoji dainų šventė Chica
goje 1956 mt,^cada tik penkiese
— J. Daužvardienė, A. Dzirvonas, J. Kreivėnas, V. Radžius ir
aš, — teturėdami vieną automo
bilį, suorganizavom ir pravedėm
šį nepaprastą renginį. Galbūt
kuris nors dalyvavusių labiau
prisimena anos dienos baisų
karštį nevėdinamoje salėje, bet
man atrodė, kad chorai buvo pa
vyzdingai pasiruošę ir puikiai
dainavo. Buvo tikrai nuostabi
dainos šventė".
Kai paprašiau palyginimo su
paskutiniąja dainų švente Kana
doje, išgirdau trumpą "no comment".

Antuncid sTCidMcintaS
PILIGRIMAS
Ant kaklo foto aparatas.
Rožančių pamiršau namie.
Murmės motulė? Temurmie!
Bažnyčia jau iš tolo matos.
O saulė kyla. Eiti metas.
Ant kaklo foto aparatas.
Ak, Viešpatie! Kokia šventovė,
Rankas Tauęsp iškėlus stovi!
Šešėlis jos kaip šydas driekias.
Ir sprakt iš šono, sprakt iš priekio,
Ir sprakt, ir sprakt, kiek bokštai siekia.
Viduj turbūt bus per tamsu.
Bet aš kuprinėje esu
Žaibulių prisidėjęs.
Tik blykst, ir Tu, vėl sužibėjęs,
Man atiduodi kankinius ir užtarėjus.
O saulė slenka. Eiti metas.
Ant kaklo foto aparatas.
Kažkas lyg prieky groja.
Turbūt tai vėjas tarp rugių stiebelių.
Ir kažkieno pavargus koja
Mažytes dulkių kuokšteles kilnoja
Ant ilgo kelio.
Ir sprakt tą kelią: jis plokštelėj
Virs nesibaigiančia alėja.
Iš paskos karstas svirdinėja
Po juoda, kaukolėta marška.
Šalia būgnelis senas tarška.
Ir sprakt būgnelį, sprakt tą maršką,
Ir sprakt įmintą smėly pėdą.
O saulė užu girių sėda.
Keliaut, keliauti metas.
Ant kaklo foto aparatas.
SILOĖ
Kiek daug čia jų aplinkui sėdi:
Apakęs princas ir bevaikė lady,
Senutė drobule apsivyniojus,
Kareivis mūšiuose netekęs kojos,
Ir nuo mažens suvytusi mergytė,
Ir jauno kraujo sustabdyti
Negalinti išbalus moteris.
Visi eilių eilėmis susodyti
Neramūs laukia, gal atskris
Aukštybių angelas į šią balutę
Jos vandeniu pažaisti nešvariu.
Pašoks tada viltis iš sąnarių
Ir sučežės šilkai sukrutę,
Ir skudurai seni atsivynios.
Pašoks ramentai suguldyti,
Pašoks suvytusi mergytė;
Apakęs princas ant vejos

otografuofuf

Nuotr. V. Maželio

Sau kelio lazdele jieškos;
Linguos kareivis vienakojis,
Senutė, drobules nuklojus,
Dairysis, kur pasilaikyti,
O jauno kraujo sustabdyti
Negalinti išbalus moteris
Į vandenį sujudusį įbris
Pati pirmoji...
Paskui jie vėlei grįš lyg susigėdę,
Lyg žado nevilty nustoję —
Kiekvienas grįš į savo kėdę.
Apakęs princas ir bevaikė lady,
Ir nuo mažens suvytusi mergytė.
Senutė imsis drobules taisyti,
Kareivis, ramentus susijieškojęs,
Liūdnai žiūrės, kaip teliūškuojąs
Dar vis sujudinto vandens bangelės,
Kaip sutrypta žolė iš naujo kelias.
Visi žiūrės. O tarp javų eželių
Stuomuo išbalusios moters
Iš lėto pasiners.

;—

(Iš „Ateities" leidyklos leidžiamo naujo Antano Jasmanto eilėraščių rinkinio „Ir niekad ne namolei".
Knyga išeis dar šiemet)

arpsčiai pageidavimų ryšium su
šiuo veikalu. Jis išėjo jau po au
Kažkada esu girdėjęs, tariu sa
toriaus mirties, taigi nuo jo pa
vo pašnekovei, kažkokį Amerikos
i rašymo
iki išleidimo praėjo ne
žurnalistą klausiant vieno įžy (Atkelta iš 2 psL).
ryškiai pasmerkia prancūzų rašy- j taip jau mažas laiko tarpas. Dėl
maus aktoriaus, kaip šisai norėtų
tojas Antoine de Saint - Exupery: to kai kurios statistinės žinios jau
būti prisimintas — įdomu, ką chiniai nesveikais" (488 psl.).
pirmumo yra senstelėjusios, imtos iš duo
Tai tik pluoštelis duomenų iš „Negalima atiduoti
Alice Stephens atsakytų į tokį
medžiagai
ir
gyvenimo
standar menų, skelbtų prieS keletą ar net
to milžiniško rinkinio „Marksiz
klausimą.
tui
prieš
dvasią...
Ispanijoje
me keliolika metų ar net ir anks
mo iliuzija", bet ir jie įrodo, kaip
no turtų ir uždarų vienuolynų čiau, o kas buvo vakar, gali būti
"Aš manau", taria jinai neil teisinga Alberto Camus mintis: deginimas, nors vykęs trumpą kitaip šiandien.
„Jokia blogybė, kurią totalizmas
gai pagalvojus, "kad žinotų, jog
nori pašalinti, nėra blogesnė už laiką, buvo atidavimas pirmeny
Autorius per drąsiai teigia, kad
didžiavaus savo lietuviška kilme patį totalizmą".
bės kvailystei prieš civilizaciją...
„gilesni
rusų tautinės bei religi
ir pagal savo sugebėjimą dirbau
Autorius tų duomenų, faktų ir Be tikėjimo į Dievybę galutinėj nės psichologijos tyrinėjimai pas
lietuvių dainai ir muzikai".
samprotavimų sutelkęs begales. išvadoj negalima ir žmonių bro kutinių dviejų šimtmečių laiko
Juk vien jo pateikiamos bibliogra- lybė... Tėra tik viena vienintelė tarpy rodo, kad rusų gyvenimo
j f i jos susidaro 18 taupių puslapių. problema pasaulyje — kaip žmo būdas socialiniu atžvilgiu buvo
Ir tai knygos iš įvairių kultū gui grąžinti susirūpinimą dvasi komunistinis, o dvasiniu atžvilringojo pasaulio kraštų: anglų, niais dalykais, ką daryti, kad ant žiu — antireliginis" (312 psl.).
vokiečių, rusų, lietuvių ir k. kal žmonių pradėtų lyti kas nors pa
našaus kaip tas gregoriajniškas Tai per drąsus tvirtinimas. Gali
bomis.
ma sutikti, kad dalis rusų nihi
Siame tome autorius išryškina giedojimas... Nebegali ilgiau gy listinių intelektualų ir rašytojų
sovietų valdžios genezę, Lenino venti tik šaldytuvais, politika,
turėjo kai kurių šių bruožų, bet
diktatūros laikotarpį, Stalino ti bankų sąskaita, kryžiažodžių mįs
to negalima pasakyti apie visą
roniją, gilinasi į sovietų ideolo- lėmis. Negalima ilgiau gyventi
rusų tautą. Pats autorius iš dalies
I giją. nagrinėja marksistinę tik be poezijos, spalvos ir meilės...".
tą
tvirtinimą paneigia, skelbda
Kaip jau iš suminėtų dalykų
rovę Rusijoje, žvelgdamas į jų vi
suomenę, religijos
naikinimą, galima jausti, šis tomas yra la mas (317 osl.), kad uždarant
ekonominį gyvenimą. Pagaliau bai gausių informacijų rinkinys, bažnyčias Rusijoje žmonės jas
pramato marksistinės ideologijos plačiai ir vispusiškai aptaria ko gynė ir įvyko daugiau kaip 1400
sutemas, dėl nusivylimo mark munizmą praktikoje, bet ir užsi kruvinų susirėmimų prie bažny
sizmu, dėl totalistinės prievartos, mindamas jų teoriją. Net ir ski čių. Toliau knygoje skelbiama:
dėl ekonominių klaidų, pagaliau riamas knygos pluoštas atmesti „Sovietų vadai bandė tris kartus
brutaliomis
dėl laisvės užgniaužimo. Tą taik komunizmo antireliginei doktri nuslopinti religiją
liai yra aptaręs Abram Tertz nai. Autorius komunizmo klau represijomis ir tris kartus jiems
(Andrei Siniavsky): "Kad kalėji simu buvo labai plačiai apsiskai nepasisekė" (323 psl). Kitoj vie
mai išnyktų, mes pastatėme nau tęs, labai daug medžiagos surin toj vėl skelbia: „Daug tikinčiųjų,
jus kalėjimus. Kad išnykstu vals kęs, matyt, universitetinėse pa ginkluotų šakėmis ir lazdomis,
tybės sienos, mes apsisupome ki skaitose tą medžiagą sugromulo- gynė savo bažnyčias" (320 psl.).
niečių siena. Kad darbas taptų po jęs, todėl šiais grėsmės laikais vi 1937 m. visuotiniame gyventojų
ilsiu ir malonumu, mes įsteigė siems būtų naudinga arčiau su surašinėjime į klausimą ar jie ti
me priverčiamojo darbo stovyk šiuo veikalu susipažinti, ypač ki į Dievą, nuostabiai didelis nuo
las. Kad nuo šiol nė vienas krau jaunesnės kartos atstovams, kurie šimtis piliečių, vyresnių kaip 15
jo lašas nebūtų pralietas, mes žu neturėjo progos komunizmo pa m., atsakė teigiamai (322 psl.).
Stephens dainininkių fAlice Stephens Sin^ers) krm rpj-tas Chirapos f>rrhpstra Ha.H =»V' -i- r-ir?r]i<- f, d. Pr->
dėm, žudėm, žudėm..."
žinti gyvenimo tikrovėje. Supran- Leidžiant šį tomą reikėjo atkreiprhoro stovi 'is kajres Į desin i: soliste.'. Sats\s Baras, dirigentė \ l i c e Stephens ir <soHstas Ipo'iUu Vaura(Nukrta i 4 pud.)
Sovietų
religinę
priespaudą
I tama, kad būtų galima iškelti ir
Prie fortepijono — Aleksandras Kirfiūnas.

\6$W<?Ar*o

Alire
kyje
gis.

Tolimesnė pastarųjų metų Alice Stephens muzikinė veikla vi
siems turbūt gerai žinoma: čia
įžymusis moterų choras, "Alice
Stephens Singers", to choro kon
certui Orchestra Hali auditorijo
je bei pasirodymai Grant Parke,
vėliau mokytoja Marijos aukšte*nioje mokykloje, chormeisterė
Chicagos Lietuvių operoje, diri
gentė lenkaičių choro "Lyra",
galop įsteigėja "Aidučių" choro,
kurio išsisklaidymą dar ir šian
dien skaudžiai pergyvena.
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Pietų Ameriką (5dol.).
Vedamųjų puslapiuos, kaip ir
visada, nubrėžta keletas ryškių
šios dienos brūkšnių: ir maskvinė olimpiada^ ir Vilniaus univer
siteto geologas Vytautas Skuodis,
ir Paul Sartre mirtis, ir Augsbur
go išpažinimas, ir išeivijos spau
dos etika, ir "Ateities" 70 m. su
kaktis. Pastarąja proga pusla
piams labai tinka Stasio Ylos raš
tas: "Ateitininkų misija". O to
liau: Alės Rūtos apybraiža- Sta
sio Santvaro eilėraščių pluoštas;
pokalbis su dail. A. Tamošaičiui
dr. Jonas Grinius recenzuoja J.
Kralikausko premijuotąjį roma
ną "Įkaitę Vilniaus akmenys";
stovyklų suvestinė; laiškai; ateitininkiškos verkios aprašymai ir
kt. Žurnalo puslapiai gausiai iliustruoti.

Marksizmo iliuzija
(Atkelta i i 3 poaL)

ti dėmesį į šiuos vėlesnius fak
tus apie religiją ir pakeisti mintį,
kad dvasinių atžvilgiu rusas bu
vo antireliginis. Bolševikas —
taip, bet to toli gražu negalima
tvirtinti apskritai apie rusus.
Kai kur buvo reikalingi ir kal
bos išlyginimai. Rašoma „vie
nais metais" (116 psl.), kai rei
kia „vieneriais"; vartojamas žo
dis „skaitlingas", kai nebevarto
jamas „skaitlius", turint jo vie
toj „skaitmuo" ar galint tiesiai
pasakyti „gausus". Pasitaiko ir
nelietuviškų sakinio formų, pvz.,
„padarė pirmą pažinti su mark
sizmu" (121 psl.). Kam čia „pa
darė"? Kadangi atskiros knygos
Naujausio "Pasaulio lietuvio" viršelis:
dalys, matyt, buvo rašomos at
• LITUANUS, Volume 26,
kryžių miškas ir maldininkų minios
skirais
laikotarpiais, tai pasitaiko
Number 3, Fall 1980. Lithuaokupuotos Lietuvos Kryžių kalne.
pakartojimų
ir gali būti pasigen
nian Quarterly Journal of Arts
dama ryškaus planingumo.
das ir jo draugas pyktis; Tėvynė and Sciences. Šį anglų kalba lei
Bet tai vis antraeiliai dalykai.
je; Kalba; Trumpai iš visur ir kt. džiamo žurnalo numerį redaga
Pagrinde,
veikalas svarbus, turi
Vienos
krypties
kelionę
pradedant:
rašytojo
Aloyzo
Barono
karstas
S.
m.
rugsėjo
11
d.
kolegų
rašytojų
išnešamas
Viršeiio nuotrauka Algirdo Gri vo Birutė Ciplijauskaitė. Žurna iš laidojimo koplyčios į Sv. Antano lietuvių parapijos bažnyčią Ciceroj. Karsto kairėje iš kairės į dešinę: Vla ningas, parodo, jog į jo sudary
gaičio. Numeris iliustruotas eks lą administruoja Jonas Kučėnas. das Būtėnas, Alfonsas sešplaukis - Tymolis, Anatolijus Kairys; karsto dešinėje: Česlovas Grincevičius (užstotas Ana mą įdėtą daug darbo, skaitytoją
kursijos po Europą nuotraukomis. Redakcijos ir administracijos ad tolijaus Kairio), Vincas Ramonas ir Kazys Bradūnas.
Nuotr. K. Ambrazaičio
jis praturtina gausiomis informa
resas: Lituanus, 6621 S. Troy,
cijomis ir logiškomis išvadomis
• Felbc Timmermans, ADA Chicago, IL 60629. Metinė pre
apie
didžiąją (pasaulio grėsmę —
ti ir žurnale spausdinami šie bal- Press, Inc., 6821 S. Maplewood i torius: V. Jautokas,
5859 S.
GIO. Eilėraščiai. Iš nederlandų numerata — 15 dol.
kalbos vertė Zenta Tenisonaitė.
Šio numerio akcentas yra da tiečių poetai: Marie Under, Ave., Chicago, IL 60629. Reda VVhipple St., Chicago, IL 60629. komunizmą.
Jeigu šis vertingas veikalas iš
Viršelį piešė vertėja. Mecenatas barties lietuvių, latvių ir estų .li Aleksis Rannit, Jurgis Blekaitis, guoja Redakcinė kolegija. Metinė Administratorius: Antanas Braz
ėjo
iš spaudos, mes turime būti
— Minis-terie van Nederlandse teratūros. I anglų kalbą išvers- M. Martinaitis, Aleksandrs Čakas, prenumerata — 8 dol., atskiro džiūnas, 7980 VVest 127 St., Pa
Astrida B. Stahnke. Prozai atsto numerio kaina — 1 dol.
los Park, IL 60464. Metinė prenu ypatingai dėkingi Gražinai Juo
Cultuur, Brussel. Garbės rėmė
vauja
Juozas
Aputis
ir
Ilze
ŠkipsŠį
kartą
spausdinamas
Ivar'o
merata
—6 dol., studentams — deikienei, kuri pasirūpino, kad
jas — Lietuvos Miškininkų drau
jos velionio vyro kūrinys išvystų
na.
Mirga
Ginaiuvienė
atskiru
Ivank'o
žvilgsnis
į
šiandieninę
2
dol.
gija išeivijoje, Chicagoj. Spaus
straipsniu
liečia
Jono
Juškaičio
pabaltiečių literatūrą, recenzuo
Rašoma apie vėjo energijos iš platųjį pasaulį.
dinta "Nidos" spaustuvėje Lon
1——
poeziją, Inta Bzergailis —Gu- jama nauja Jurgio Blekaičio po vystymą, apie naujovišką pava ,
done, Anglijoj. Knygelė — 48 psl.
nars'o Salinš'oi , poeziją, Biruta ezijos knyga, stabtelėjama prie rų dėžę, apie lietuvius techniki
Tai žymaus flamų rašytojo F.
Cap
Gunars'o Priede dramatur pagrindinių metafizikos mokslo nėje literatūroje, duodama plati žodis prancūzų darbininkams;
Timmermans'o (1886-1947) kū
giją
ir
Rein Taagepera kalba klausimų, rezervuotai kalbama a- technikinė apžvalga, informuo- [ Versmė ir norma artimo meilės}
ryba. Nors jis pasaulyje labiausiai
apie „Historica! Gap" estų lite pie kai kuriuos tautinių šokių jama apie lietuvių inžinierių ir j Atsinaujinimas dvasioje; Dievo
pagarsėjo kaip beletristas, kaip
ratūroje. Violeta Kelertas recen šventės aspektus, kalbamasi lite architektų veiklą. Puslapiai ilius- ieškojimas; Arkivysk. J. Matulai
• WORLD LITERATURE kaimo ir miestelio žmonių bei jų
zuoja
Tomo Venclovos pasauli ratūrinėmis temomis su dr. Ilona truoti.
čio beatifikacijos bylos žinios;
TODAY, Volume 54, Number 3, į buitinio gyvenimo vaizduotojas.
nės
poezijos
vertimų
knygą
„VoiGražyte — Maziliauskiene, To
Summer 1980. A. Literary Quar- Vienas geresniųjų šios rūšies jo• LAIVAS, 1980 m. rugsėjo Religinio gyvenimo apžvalga ir
ces from YVorfd Poetry" ir An- mas Venclova atsako besidrabsterly of The University of Okla- veikalų "Boerenpsalm" (Kaimie
—spalio mėn., Nr. 5. Religinio kt. Leidinio puslapiai iliustruoti.
thony
T.
Bouscaren
aptaria
tantiems
purvais,
supažindina
homa. Anglų kalba leidžiamas tiškoji psalmė) lietuvių kalbon
• ŠVENTASIS RAŠTAS. Ko
Rolfs'o Ekmanio veikalą „Lat- ma su poeto Marcelijaus Marti ir tautinio gyvenimo dvimėnesižurnalas, skirtas šių dienų pasau buvo išversta V. Kazoko ir iš
nis
žurnalas.
Leidžia
Marijonų
mentarai
— aiškinimai. Lukas
ivian Literature Under the Soviets: naičio žvilgsniu į nukaiminamą
linei literatūrai. J; redaguoja leista 1957 m. išeivijoje. Tačiau
vienuolija.
Redaguoja
kun.
J.
—
Jonas.
Paruošė Kostas Burbu
! 1940—1975".
Lietuvą.
nuoširdus lietuvių ir lietuvių li Timmerman'as rašė ir poezijos,
Vaškas, MIC. Redakcijos ir admi lus. Išleista 1980 m. Chicagoje.
teratūros bičiulis estas, Oklaho- ypač į gyvenimo pabaiga. Čia da
• AKIRAČIAI, 1980 m. rugsė • TECHNIKOS ŽODIS, 1980 nistracijos adresas: 4545 W. 63rd Spausdino ViVi Printing, 4346
mos universiteto profesorius ir j bar kaip tik išleistas vienas ryškiųjo mėn., Nr. 8. Atviro žodžio m., Nr. 2. Lietuvių inžinierių ir St., Chicago, IL 60629.
S. VVestern Ave., Chicago, IL
rašytojas, poetas Ivar Ivask. Tai; j ų j 0 poezijos ciklų "Adagio". Tai
mėnraštis. Leidžia Vievvpoint architektų žurnalas. Vyr. redakSiame numeryje: Popiežiaus 60632. Leidinys 286 psl.
bene bus
vienas pačių iški- I daugiau trisdešimties eilėraščių
liausiu šios rūšies žurnalų ne tiki pluoštas, kuriame poetas apmąs
Amerikoje, bet ir visame litera-1 to žemiškąją savo kelionę ir arti
Šimkaus Anoj pusėj Dunojėtoros pasaulyje aplamai. Be labai | mai kalbasi su Dievu:
lio ir V. K. Banaičio Ui žalios
aktualių, šiandieninę literatūrą į
Su Tavim nėra tolybių,
girelės
galėjo būti iš tos pačios
pristatančių ir ją nagrinėjančių
ir viskas taip arti
operos.
straipsniu, visada pusė ar net ir j
N. Linkevičiūtei vėl pakovojus
Teko paskutinę minutę įbėgti'
kino filmo muzikos tipo kūrinys. Darius Lapinskas. Galima atleisti
•
Į •
i- • Gvvemmo pradžia vel spindi,
nėra
nei
vakar,
nei
rytoj,
Paskutinį
kartą
teko
klausy
Energingai
atakuota
J.
Tallatsų
aukštosiomis gaidomis A. Cisalėn, susirasti vietą ir susipa
už „falšyvas" gaidas — visiems
daugiau žurnalo puslapių yra ski-1 _.. TK
nei
laiko
ir
nei
valandų,
žinti su
„Margučio" koncerto tis Nerijos Linkevičiūtės, kai ji Kelpšos Mano sieloj šiandien klaidų pasitaiko (nors būtų galė lea /o son Vumile ancelle, pri
riama išėjusių knygų recenzijoms.
parepetuoti, eita prie išskirtinai sėkmingos G.
programa. Viršelyje: Nerija Linke buvo mecosopranas, tad smalsu šventė. N. Linkevičiūtės balsas jęs įžangas ilgiau
Tiek straispsniais, tie recenzijomis nėra ribų ir sienų,
vičiūtė — sopranas, Vytautas buvo patirti, kaip seksis nauja- yra įgijęs stiprumo ir tikrumo. kad bent mažiau pastabūs neat Verdi Pace, pace mio Dio. Pla
aprėpiama visomis pasaulio lite ir baimė dingo,
ratūrinėmis kalbomis kuriama kada kančia ir sielvartas, jau be Paulionis — bosas-baritonas, \ jam sopranui. Išklausius J.Gruo- Jėga, kartu su sodriu balsu že kreiptų dėmesio), bet kai solis ti emocijų skalė, gražus tonas,
šešėlio,
akompanuoja Darius Lapinskas; i džio Saulelė raudona ir Aviža mesniajame registre liudija nea tas turi gaudyti kvapą, laukda- laisvumas supynė muzikinę visu
grožinė
literatūra.
Niekada
ne i ..
aplenkiama
ir lietuvių
literatūra,
.,
,v.
Chicagos Lietuvių jaunimo cent-1 prašė, vėl norėjosi teisinti—"ner- abejotiną solistės pažangą. Kont- j mas akompaniatoriaus; kai klau- mą.
Štai
numeryje recenzuoja
x . šiame
v.
„• vel pasidaro džiaugsmas!
protarpiais išdygstan- S sytojas spėlioja kas ką veja, sun- Nenuvylė ir paskutinis koncer
i vai", ypač kai prie nevisai tobu- rastui
ma: Jono Avyžiaus romanas Taip gali viskas būti paprastai1 ras, 1980 m. rugsėjo 28 d.
Taip gali su Tavim gyvenimas
čios
šiurkštokos
aukštosios. Į pa-i ku rasti pateisinimų. Vis dėlto to gabalas — W. A. Mozarto du
Programą
atskleidus,
viskas
\
lų
aukštesnių
gaidų
prisidėjo
"Chameleono spalvos" (Ilona
būti dangum, gyvybės
baigą,
solistei
kovojant
su into-j reikia pastebėti, kad D. Lapins- etas La ei darėm la mano iŠ
gana pažįstama (gal net per'smulkių intonacijos netikslumų
Gražytė - Maziliauskiene), Jurgio
branduoly!
nacijos sunkumais, teko spausti kas atrodo priėmė dėmesin anks- Don Gioixmni. V. Paulionis pa
daug), pradedant G. Carissimi ir vibracijos nepastovumų.
Blekaičio poezijos knyga "Ru
• ATEITIS, 1980 m. rugsėjo Vittoria, mio core. Pasigirdus pir-1 Daug geriau sekėsi su Dariaus nyKsti, kad „išvežtų" paskutinę čiau mestas pastabas dėl „per gyvėjo, pateikdamas ir vaidybos
dens ritmu" (R. Šilbajoris), Liu
!m
drąsaus" akompanavimo. Ne visi užuominų. Nuo N. Linkevičiūtės
do Dovydėno novelių rinkinys mėn Nr 7 Ateitininkų Federa- osioms V. Paulionio gaidoms,; Lapinsko Oi, ką kalba linelis. gaidą.
kompozitoriai rašo akompani netgi užsikrėtė muzikine šiluma.
"Vasaros vidudienis" (Audrė B. cijos leidžiamas katalikiškos - lie- į įtartinai pasirodė priesaga „—ba- ; Daina lyg pačiai N. LinkevičiūPirmosios programos dalies pa mentus kaip Schubertas, kurio (Teko nugirsti kaimynę klau
gaidos siek, t e i parašyta, atlikta jautriai, subVVilleke) ir Sigito Gedos poezija, tuviškos orientacijos mėnesinis i "tonas". Aukštos
tiek
baigai V. Paulionis grįžo į sceną vokaliniai -kūriniai yra tarsi for siant: „Kas ką suviliojo?" — aiš
suspaustos,
kartais
net tiliai.
išversta į anglų kalbą Jono Zda žurnalas. Vyr. Redaktorius: kun. i
su St. Šimkaus Pamylėjau vakar tepijono—balso duetai. Žinoma, ku muzikine prasme). Gaila, kad
nio,rinkinyje "Songs of Autums" dr Kęstutis Trimakas, 850 Des girgždančios. O gal reiktų pro
B
Budriūno Da£nos
gimime
lr
tus
(Audronė B. VVilleke).
Plaines Ave., Apt. 409, Forest; P f.
paturėti; j u k ^ tai^ pirmas, s o l i s t ė t u r ė j 0 progos parodyti vi ir Tamsiojoj naktelėj. Buvo gali paties D. Lapinsko Oi, ką kalba tik vieną kartą teko juodu iš
Žurnalo redakcijos adresas: Park, IL 60130. Šį numerį redaga išėjimas, „nervai". Iš kitos pu sus savo interpretacinius gabu ma laukti, kad šitokiuose, leng linelis tinka daugiau išryškintas girsti kartu.
suteikiantis
Worid Literature Today, Edito vo Aldona Zailskaitė. Išdėstė Al- Įsės — žemos gaidos pilnos, skam mus. Tai maloni atvanga po ne- vesnio žanro kūriniuose jis atsi akompanimentas,
Publikos aplodismentų nestigo,
leis,
bet
kur
tau
—
it
mietą
pra
bios.
melodijai
įdomų
kontrapunktą.
rial Office, 630 Parrington Ovai, •dona Zailskaitė ir Jonas Kuprys.
ir
abiems solistams teko išeiti
lankstaus V. Paulionio dainavi rijęs! Nepadėjo nesklandus lie
Tai,
kas
atleistina
pirmą
kartą,
*
Room 110, Norman, Oklahoma Žurnalą administruoja
su
bisais:
N. Linkevičiūtei su KaJuozas
73019. Administracijos adresas: Polikaitis, 7235 S. Sacramento neturėtų pasikartoti. Deja... W. mo. Tik gaila, kad tiems gabu tuvių kalbos tarimas.
R. VVagnerio arija Moegst du, vecko Na, tai kas, o V. PaulioAbiems solistams akompanavo
1005 Asp Ave., Norman, Okla Ave., Chicago, IL 60629. Metinė A. Mozarto Nori piu andrai bu mams ryškinti parinktas foninės,
mein Kind pradėta antroji prog niui su Gorbulskio Laimingas že
homa 73019. Metinė prenumera prenumerata JAV ir Kanadoje —! vo girdėti balso registro lūžiai,
ramos dalis. Besiklausant piršosi maitis. Nors ir pavėluotai, Paulio
ta: įstaigoms — 27.50 dol., pavie 9 dol., garbės prenumerata — 15! per kuriuos solistas šokinėjo, kaip
tokia mintis: atrodo V. Paulio nis įrodė, kad nėra chroniškai
ni asmeniškoji prenumerata — dol., susipažinimui — 7 dol., ki per sportinį kliūčių ruožą, kurio
nis didžiausią dėmesį kreipia pa sustingęs, mokėjo ir gyvai pasi
18.00 dol.
tuos kraštuos — 7 dol., išskyrus aukštesnės kartys buvo sunkiai
skiram garsui. Jis ištobulintas, juokti, įtikinti, kad tikrai "že
įveikiamos. Apie interpretaciją
turtingas, malonaus tembro, tiks maitis nepražus". Kažin, ar tai
•
LAIŠKAI LIETUVIAMS,
nėra ko kalbėti.
V. Paulionio
lus. Kartais tie paskiri balsiai buvo „poduetinis sindromas?"
1980 m. rugsėjo mėn., Nr. 8.
dinaminis laukas yra
kažkur
*
net
turi raiškumo, ekspresijos,
Religinės ir tautinės kultūros žur
tarp forte ir mezzo forte. Tra
bet
tie
atributai
nepanaudojami
Vytautas Paulionis yra dar jau
nalas. Leidžia lietuviai jėzuitai.
piojo Mozarto nereikėtų skaldy
ištisai
—
muzikinėje
frazėje.
nas menininkas. Dėl jo balso ko
Redaguoja Juozas Vaišnys, S.J.
ti kaip malkų. Jeigu pirminis
Tiek mažai dėmesio kreipiama kybės nėra jokios abejonės, ypač
Administruoja A. Likanderienė.
dainavimo tikslas yra idėjų, emo
muzikiniam sakiniui, kad keletą kuomet atlieka bosams skirtą me
Metinė prenumerata—8 dol. Re
cijų ir situacijų perdavimas, tai
kartų kūrinio pabaiga užklupo džiagą. Su patirtimi ateis dides
dakcijos ir administracijos adre
V. Paulionis to meno dar turi
•klausytojus netikėtai, kaip staig nis jautrumas dainos menui, &•
sas: 2345 W. 56 th St., Chicago,
pasimokyti. Vis dėlto nebuvo tra
mena, nes nebuvo jokių ženklų, siplės emocijų diapazonas. Su
IL 60636.
giška. Solistas turi gražų balsą,
kad ji artėja.
laiku išsibalansuos ir techniški
o tai atsveria daugelį kitų trū
Šio numerio temos: Lietuviški
balso produkcijos nelygumai.
C.
Gounod
Fausto
Mefistofe
kumų.
vitaminai ir mintys rudenėjant;
lio serenadoje išraiška persime
Nerijai Linkevičiūtei mažiau
Mylėk savo artimą kaip pats sa
G. Verdi Credo in un Dio
reikia
dorotis su tokiais sunku
tė
į
veidą,
bet
taip
iškraipė
gar
ve; II Vatikano susirinkimas mūsų
daugiau tiko Paulionio tempera
mais,
nors
taip ir neaišku: ar pa
so liniją, kad serenada pavirto
kasdieniniame gyvenime; Tikėji
mentui, bet ne jo balsui. Nors
linkėti
toliau
kaip sopranui to
balsių vokalizu, perpintu sausu,
mo neaiškumai; "Laiškų lietu
buvo proga sužinoti, kad jis mo
bulėti,
ar
siūlyti
likti mecosopra
neįtikinančiu juoku. Iš esmės,
viams" ekskursija į Europą; Jai
ka ir subtiliau išsireikšti. Neaišnu.
atleidžiamos nuodėmės; Skyry
ku, tačiau kodėl pasirinkta atlik Po koncerto Jaunimo O
deioinę: Darius Lapins- nebuvo labai svarbu apie ką
bos: priežasčių beieškant; Pavyti baritono ariją.
Nuotr. Lino Meilaus dainuojama — Mefistofelis, SL
kas, Nerija Linkevičiūtė
Emilija Sakadolskienė

•
PASAULIO LIETUVIS,
1980 m., Nr. 5-6. Leidinys Lietu
vių Bendruomenės minčiai ir gy
venimui. Leidžia Pasaulio Lietu
vio Bendruomenės valdyba. Reda
guoja Romas Kasparas, Linas
Rimkus, Emilija Sakadolskienė
ir Romas Sakadolskis (vyr. red.).
Spaudžia "Draugo" spaustuvė.
Administuorja Daina Kojelytė.
Metinė prenumerata — 6 dol.,
atskiro numerio kaina — 1 dol.,
dvigubo numerio kaina — 2 dol.
Redakcijos ir administracijos adre
sas: Pasaulio lietuvis, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL
60636.
Žurnalas yra globalinės apim
ties visuomeninės ir kultūrinės
lietuviškosios veiklos veidrodis.
Raštu ir nuotraukomis visa tai
jaunos ir išradingos redakcijos
pristatoma labai gyvai ir vaiz
džiai. Naujo numerio puslapiuo
se liečiamos šios sritys ir temos:
148.149 parašai (pavergtųjų iš
šūkis okupaciniam režimui); Ko
va už Klaipėdos bažnyčią. Oku
puotos Lietuvos pogrindžio spau
da; Minint birželines; Trys ket
virčiai amžiaus (lotyniškos rai
dės atgavimo sukaktis). Lietu
viai pietuose nuo pusiaujo; Vi
suomenė; Mokslas; Politika; Kul
tūra; Švietimas ir auklėjimas;
Skaitytoju žodis; PLB žinios; PL
JS žinios. Pasaulio lietuviai; Mi
rusieji; Leidiniai; Laiškai; Para
ma PLB. Parama PL; JAV Lie
tuvių fondas; Skelbimai.
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Nerijos Linkevičiūtės ir Vytauto Paulionio koncertas Chicagoje
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