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BALTIEČIŲ STUDIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

TURININGA TAUTOS LIKIMO ŽURNALISTIKA
Br. Railos "Dialogo su l etuviais" išklausius

Jeigu vasara buvo gausi mū
siškių išvažiavimais, čia pat JAV 
—se ir į užsienius, tai ruduo bus 
brandus suvažiavimais. Visų pir
ma rūgs. 1-6 d. Toronte turėsi
me bendro mokslinio pobūdžio 
Lietuvių Katalikų mokslo akade
mijos suvažiavimą. Gi rūgs. 4-7 
d. Chicagoje įvyks ideologinio, 
visuomeninio, kultūrinio pobū
džio jubiliejinis ateitininkų suva
žiavimas. Pagaliau lapkričio 26- 
29 dienomis San Jose, Calif. šau
kiamas antras lietuvių, latvių, es
tų mokslininkų bei kitų kultūri
ninkų suvažiavimas į baltiečių 
studijų dienas. Čia jau yra pasi
žadėję dalyvauti 88 Baltijos kraš
tų kultūrininkai.

Norime pasidžiaugti, kad šia
me suvažiavime bus gana stipriai 
atstovaujami ir lietuviai. Kaip 
skelbia “Bulletin of Baltic Stu- 
dies” Nr. 2, šie lietuviai baltie
čių studijų dienose yra pasižadė
ję dalyvauti su savo paskaitomis: 
Alg. Antanaitis — skaitys apie 
lietuvių literatūrą, Vyt. Bagdana
vičius, MIC — Lietuvių pasakos 
apie laumes; J. Jakštas — Ar se
novės prūsai buvo baltų, ar estų 
protėviai?; Alg. Lanksyergis — 
Dabarties lietuvių drama; B. V. 
Mačiuika — Baltijos respublikų 
vaidmuo Sovietų ūkyje po II Pa
saulinio karo; Pr. Manelis — A- 
teizmas ir tikėjimas. Studija iš 
Lietuvos gyvenimo; V. Pavalkis 
— Vatikano politika Baltijos vals
tybių atžvilgiu 1939-1945 m.; J. 
Račkauskas — Kai kurie Lietu
vos ir Lenkijos 18 šmt. Švietimo 
reformos atžvilgiai.

Lietuvių paskaitininkų skaičius 
gana gausus. Tęsiant jų sąrašą 
toliau; T. Remeikis — Vidaus 
politikos poveikis į Lietuvos vy
riausybės pajėgumą atsiliepti į vi

dinius iššūkius; R. Šilbajoris — 
Lietuviai poetai kaip gimtosios že
mės svetimieji ir kaip jos vaikai; 
J. J. Stukas — Tautiškumo iškili
mas Baltijos respublikose; J. Tini
nis — iš lietuviškos etnologijos. 
Br. B. Vaškelis — apie lietuvių 
prozą.

Reikia pastebėti, kad ir latviai 
bei estai paskaitininkai savo pas
kaitose ir lyginimuose palies Lie
tuvą ir lietuvius. Be to — visa 
eilė kitataučių svarstys lietuviam 
artimus mokslinius klausimus. 
Pvz. Velta Rūke — Dravina (Sto- 
ckholmo universiteto) turės pas
kaitą apie latvių ir lietuvių dai
nas; W.R. Schmalstiegas (Penn- 
sylvanijos univ. prof.) duos pas
kaitą iš baltų ir slavų kalbotyros; 
Berkely univ. prof. R. Sealey — 
Tautybės sąvoka 19 šmt Lietu
voje; Pennsylvanijos univ. prof. 
Alfr. Senn — Lietuvių sukrikš- 
čioninimas, kaip jis atsispindi jų 
kalhos žodyne.

Visa eilė mūsiškių bus sesijų 
vadovai: prof. M. Gimbutienė, 
prof. V.S. Vardys, prof. J. Stukas.

Tame baltiečių mokslininkų su
važiavime bus net Erlangeno u- 
niversiteto prof. Hans von Rim 
scha; kalbės apie kontroversijas 
dėl Wendepo kautynių 1919 m. 
birž. 22 d. Aišku, šiame sąraše bus 
dar pasikeitimų, bet vistiek jis pa
siliks įspūdingas.

Kaip matome, suvažiavimo te
mų skalė plati, joje dalyvaus ir 
vyresnių, ir jaunesnių mūsų mok 
slininkų, rašytojų, kultūrininkų. 
Reikia tikėtis, kad jų studijos, 
bent tokiu konspektyviniu leidi
niu, kaip praeities suvažiavimo 
“Thė Conference on Baltic Stu- 
dies”, pasirodys knygų lentyno
se, o ir ištisai jų paskaitos bus

Bronys Raila, DIALOGAS SU LIE
TUVIAIS. Akimirksnių kronikos 2. Iš
leido Lietuvių Enciklopedijos leidykla. 
1970 m. Iliustravo dail. Kostas Jezers- 
kas. Knyga 560 psl., kaina $7.00, gau
nama ir “Drauge”.

* ,

Kodėl Bronys Raila rašo? Ko
dėl jis, kaip nenutylanti vandeny 
no mūša, nuolat skalauja lietu
vių jausmus ir protą? “Tai ma
no malonumas ir silpnybė, 
džiaugsmų ir skausmų giesmė”, 
pakiliai apibūdina jis savo rašy
mo prasmę naujausioje knygoje 
“Dialogas su lietuviais”. Gyven
damas Pietų Kalifornijoje, “labai 
labai toli nuo Lietuvos”, jis jau
čia nuotolio šiurpą ir sako; “To
dėl gal kiek intensyviau negu ki
ti išgyvenu sąlyčio virpėjimus su 
Lietuva ir mūsų tauta”.

Išeivijai būtų žymiai liūdniau 
be Railos stambių straipsnių ir 
dar stambesnių knygų. Mūsų tar
pe jis įsigijo volterišką populia
rumą. Ištvermės ir talento dėka. 
Jis sugeba sudramatinti lietuvy
bės problemas, išryškinti pačius 
lemtingiausius bruožus, narplio
ti suraizgytus siūlus, įlieti pole- 
mikon taures ne pagiežos ir tul
žies, ne pykčio ar keršto, bet tie
sos ir atvirumo, humoro ir jaut
rios ironijos, ir kur reikia — de
ginančio sarkazmo.

Lengva skaitytojui pasiduoti 
Railos raštų inercijai. Autorius 
visas be išimčių dalyvauja dialo
ge. Jis polemizuoja su viso pasau
lio Lietuva, su šiapus ir anapus, 
pabrėždamas kultūrinio ir apskri
tai lietuviško bendradarbiavimo 
reikalą. Kaip kritikas, jis yra nuo
latiniame konflikte su gyvenimo 
tragikomiškąja puse ir sveikatos 
sumetimais tampo kai kur kalkė
ti pradedančias gyslas. Jau iš 
antraščių matyti, kaip sąmojin
gai jis žvelgia į mūsų dabarties 
įtampas. Ne vienam poetui no
rėtųsi taip vaizdingai ir glaustai 
apibūdinti gyvenimo akimirks
nius. Štai: “Knyga, kaip sniego 

spausdinamos ar atskirame leidi
ny, ar žurnaluose. Pagaliau toks 
augantis kultūrinis baltiečių mok
slininkų, rašytojų, istorikų, teolo
gų ir kitų bendravimas skins pla
tesnius kelius mūsų kaimyninių 
tautų visokeriopam suartėjimui, 
ir tuo reikia tik džiaugtis. J. Pr.

San Jose miesto rotušė

PR. VISVYDAS

gniūžtė”, “Nerimas ir raminima- 
sis”, “Prie sukulto puodo”, “Pa
matinio akmens ilgesys”, “Men
kų sielų menka vienybė”, “Už
gesusių žąrijų nešėjai”, “Skers
pjūvis per samanotą bakūžę” ir 
t.t. Tai tik kelios iš daugelio. Ši
tuo skaitytojo dėmesys pagauna
mas. Vaizduotė sužadinama. Į- 
skiepijamas ir kritiškos ironijos 
tonas.

įdomiausias knygos epizodas— 
dvikova su pirmaujančiu okupuo
tos Lietuvos rašytoju, buvusiu J- 
to Paleckio pavaduotoju, Juozu 
Baltušiu. Polemikai akstiną duo
da J. Baltušio kelionių knyga 
“Brolių ir tėvų takais”, kurioje, 
šalia kelių įdomių, šmaikščiai su
rašytų įspūdžių, prasikiša komu
nistų banalus sovietų valdžios 
liaupsinimas ir krykštavimas a- 
pie pasakiškus komunistų laimė
jimus. Viską užgožia nuo Stali
no laikų paveldėtas pompastiš

Bronys Raila

kas sakinys: “Viską turime”. Akis 
rėžia ir įžeidimų stilistika su to
kiomis išklerusiomis frazėmis, 
kaip “reakcinis lageris”, “aršiau
sias Tarybų Lietuvos priešas”, “A- 
merikos imperialistai” ir pan. Pa
sirodo, be šito surūgusio padažo 
negali būti išleista nė viena ke

liaujančio sovieto knyga.
Raila suranda Baltušio achiliš- 

koje kulnyje ne vieną, bet kelias 
mirtingas vieteles ir, nesigailėda
mas sovietinių riebalų, smeigia 
tiesos rapyras. Tarybinio rašyto
jo būklę jis taip nusako: “Kažin 
ar daug komunistinių kūrėjų Lie
tuvoje pragyventų, jei okupanto 
valdžia jiems nemokėtų liaudies 
prakaitu uždirbtų riebių honora
rų?” Triuškinančiai taiklus smū
gis. Galima spėti, kaip pasiju
to privilegijuotas rašytojas Baltu 
šis. Jis skubiai Bimbos laikraš
tyje ima šaukti: “Važiavau savo 
pinigais, uždirbtais literatūrine 
kūryba”.

Labiausiai Baltušį įkaitina lo
giškas konstatavimas, kad “nėra 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės, o tik Sovietų Rusijos, Sąjun
ga vadinamos, karinių jėgų oku
puota provincija LTSR su silpna 
ir vis daugiau kolonizuojama kai 
bine autonomija”. Šį politinį fak
tą Baltušis bergždžiai mėgina at
sverti nusibodusia gražbylyste a- 
pie Lietuvos saugumą, laisvę, ne
priklausomybę, apie respublikų 
sandraugą, meną, mokslą... De
ja, visi tie transparentiniai šū
kiai išblunka Railos taiklaus, i- 
roniško palyginimo šviesoje: 
“Taip, tave pagrobęs plėšikas 
garantuoja tavo saugumą! Kaip 
saugu jo nasruose!”

Bolševikams tenka pylos ir dėl 
A. Merkio sūnaus Gedimino pro
vokavimo. Enkavedistai priverčia 
Gediminą spausdinti “Švyturyje” 
nešvankius prisiminimus apie so
vietų nelaisvėje uždusintą tėvą. 
Sovietiniai stilistai į Geduko raši
nį sudėjo visą chamišką pasity
čiojimą iš Lietuvos valstybės, iš 
Kauno gyventojų, o labiausiai iš 
žmogaus, “atimdami jo tikrai vie
nintelį nenusavintą turtą — tu
rėti garbingą tėvo prisiminimą”.

Susikirtimai su okupantu pa
rašyti su publicistine aistra. Ša
lia ironijos ir sarkazmo atsisklei
džia Railos nuoširdus atvirumas 
ir drąsa. Prieš melą jis pastato 
save — žmogų. Jis neslepia pra
eities epizodų, nes jam, kaip gar
bingam žmogui, nėra ko slėpti. 
Prieš išpūstą sovietinės statisti
kos balioną jis iškelia aritmetikos 
logiką — 2 plūs 2 yra keturi.

Kelis kartus knygoje Raila už
simena apie mūrininko meną, 
kurio išmokęs iš savo draugo Kle
mo Galiūno. Jo rašymo stilius 
kaip tik ir turi visas geros mū- 
rininkystės savybes. Žodžiai, kaip 
plytos, sudedami tiksliai, planin
gai, sakiniai vibruoja patvaria 
gausa ir šviežumu. Jauti frazių 
cementinį tirštumą. Dažnai vie
nu raiškiu terminu ar vienu sa
kiniu charakterizuojamas asmuo 
ar gyvenimo apraiška. Čia ateina 
talkon Railos išradinga vaizduo- 
lė ir erudicija. Vieną pokario reiš 
kinį jis pavadina “hitleričio kom
pleksu”. V. Vaitiekūno logiką va
dina “žiežirbine”. Iš penkių pas
traipų sudarytą sovietinės Lietu
vos charakteristiką pakrikštija 
“penkių spalvų paveikslu”. Jo op 
timizmas po seimo nutarimų “ap
sikrėtė Hong Kongo influencija”. 
Ir “pasidarė taip graudu, kad sko
nis ir sąžinė nebeleidžia juokau
ti”. Vaitiekūno inkriminacijas 
malšina sodria liaudies patarle— 
“ne mano kiaulės, ne mano pu-

Vasaros rytas... Nuotr. V. Maželio

pos — kas man darbo”. Vienur negu rimties ir pranašiškos rūs- 
cituoja eilėraštį, kitur liaudies 
dainelę, ir Maironį, ir Gustaitį, 
ir partizanų giesmę. Cituoja ir iš 
tarptautinės literatūros lobyno. I 
įdomus yra Stendhalio patarimas 
turistams, žiūrintiems į griuvę- i 
sius: “įsivaizduokit ko nebėra, ir 
nematykit, kas yra”.

Nuo tokios turiningos minčių 
ir faktų sankaupos Railos publi
cistika įgauna klasikinį svorį. Ji 
labai reikšminga mūsų ateičiai,' 
ypač istorinėms studijoms. Tie, i 
kurie nagrinės mūsų epochos niu
ansus ir norės pajusti egzodo at
mosferą, Railos knygoje suras ne
išsemiamą šaltinį. Į laikmečio į- 
vykius, pro kuriuos mes dažnai 
praeiname su pakeltomis ar nu
leistomis nosimis, Raila pažvelgia 
su volterišku įžvalgumu. Apsvars 
to, apmąsto ir sukuria savitą nuo
monę. O matydamas triumfuo
jančias neteisybės ir smurto jėgas, 
jis nebijo sušukti: “ecrasez l’in- 
fame”. Tai racionalus protestas. 
Tai žmogaus dvasinio gėrio išsa
kymas.

Tik dėl tų savybių kai kas Rai
los negali pakęsti ir visaip ban
do jį sutapatinti su prieštarau
jančiomis ideologijomis. Čia jis y- 
ra apšaukiamas raudonu bolše
viku ar rudu naciu, čia kataliko 
poeto gęrbėju ar pagoniu. Į tai 
jis stoiškai atsako: “Esu jau taip 
užgrūdintas, kad nuo visokių to
kių tūžmų ir įžeidinėjimų ne lie- 
sėju, bet tunku”.

Neįtalpinsi Railos į jokį gardą. 
Jis derinasi tik prie savito tiesos 
ieškojimo akiračio. I šalį nublok-, 
šdamas gaubiančius mitus, ma
dingus laikmečio šūkius, visokių 
“išminčių pasisakymus”, jis va
dovaujasi doro žmogaus sąžine ir 
kuria railišką dalykų bei jų san
tykių sampratą. Galima dar kar
tą pabrėžti, kad railiškame būdu 
yra daugiau sąmojo ir ironijos,

lybės; daugiau šviesos ir optimiz
mo, negu sambrėškių ir nuopuo- 

i lio minčių; daugiau sveiko, kri
tiško skepticizmo, negu tarškan
čio “kovingumo”; daugiau racio- 

; nalaus galvojimo, negu profeso
riškų, nuo gyvenimo atitekusių 
spekuliacijų.

Ir ateities stebuklais jis tiki. Ste 
buklai vyko istorijoje, jie įvyks ir 
ateityje. Jis tiki, kad feniksas kel- 

' sis iš pelenų. Knygos pabaigoje 
j jis prisipažįsta: “Kaip racionalis- 
j tas — dvejoju ir abejoju. Kaip 
pozityvistas — dairausi apčiuo
piamų duomenų paslapčiai at- 
lukštenti ir pasimokyti, kad atei
čiai būtų naudinga. Kiek many
je dar liko optimizmo — trokš
tu tikėti, kad stebuklai įvyktų, ir 
sutikčiau trupučiuką prisidėti jų 
raidai pagreitinti”.

Tas kuklus “trupučiukas” iš 
tiesų jau yra įdėtas. Ir su kokiu 
kūrybingu kaupu! Iš tų kronikų, 
kaip iš brandžios žemės įsčių, srū
va mūsų dvasinės egzistencijos u- 
pės į geresnį, stebuklingesnį ry
tojų.

Red. pastaba. Gaila, kad Lie 
tuvos laisvinimo veiksnių atžvili 
giu B. Raila ne visur išlaiko ko
rektišką, šaltą objektyvumą.

VAIDINS PATS SAVE
Ateinantį rudenį NBC televi

zija duos vaidinimų seriją, pava
dintą “The Name of the Game”. 
Vaidinimų tema — narkotikų 
vartojimas nepilnamečių tarpe. 
Scenarijuje yra prezidento Ni- 
xono patarėjas Robert H. Fineli. 
Bendrovės pakviestas, jis pats 
sutiko šj vaidmenį atlikti. Buvo 
kviestas ir prezidentas Nixonas 
atlikti savo vaidmenį, tačiau 
prezidentas atsisakė, nors pa
reiškė, kad pats to vaidinimo 
tekstas jam patinka.
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latviškosios knygos laisvajame
pasauly
Kiek ir kokių jų išleista

Rūpinantis lietuviškosios kny
gos laisvajame pasauly likimu, 
kartais dėl šiandieninės padėties 
ir padejuojant, labai prasminga 
retkarčiais žvilgtelėti ir į mūsų 
kaimynų latvių šios srities pasie
kimus. Sąlygų prasme latviškos 
knygos situacija svetur yra gana 
panaši į lietuviškos. Tačiau kaip 
latviai panašiose situacijose elgia
si, ne vienu atveju yra mums gan 
pasektinas pavyzdys. Sakysim, to
kiu galėtų būti ir pastaraisiais 
metais ne tik nemažėjantis, bet 
net didėjantis išleidžiamų latviš
kųjų knygų skaičius. Kaip ir ko
kiomis priemonėmis jie tokio re
nesanso pasiekė? Paslapties suži
nojimas ir mums gal praverstų?

O bendrai informacijai čia pa
teikiame kiek patrumpintą L. Ru- 
maks straipsni, atspausdintą laik
raštyje “Latvija” š.m. kovo 21 ir 
28 d. laidoje, kurio vertimą parū
pino A. Tenisonas.

•

Staigmena latvių išeivijos kny
gų pasaulyje: 1969 metais išleis
tos 152 knygos. Po Latvijos 50 
metų nepriklausomybės sukakties 
jubiliejaus, kada buvo išleista 210 
knygų ir pasiektas pastarųjų 20 
metų rekordas, retas kuris tikėjo
si, kad šį tempą išeivijos autoriai 
išlaikys ir 1969 metais. 100 nau
jų leidinių t— tai buvo daugiau
sia, ką optimistai tikėjosi pasiek
ti. Tikrovė nustebino net optimis
tus — išleista 152 leidiniai. Tai 
ir buvo 1969 metų staigmena. 
Latvių knygos pasaulyje naujų 
knygų išleidimas žymiai pakilo, 
pradedant 1963 m., kai jis nuo 
86 pakopė iki 114, 1964 m. — 
115, 1965 — 176, 1966 — 144 
ir 1967 — 144 spausdintų leidi
nių.

Taip pat ir laidų vidutiniški 
puslapių skaičiai yra gerai pako
pę: 1965 — 134 psl., 1966 — 197 
psl., 1967 — 182, 1968 — 184, 
ir 1969 — 166 puslapiai. Taigi, 
nei rašytojai, nei poetai, nei no- 
velistai, nei dramaturgai ar moks
lininkai nėra ilsėjęsi ant laurų. 
Knygų tematika plati ir daugia
lypė.

Panagrinėsime 1969 m. knygų 
derlių, pradedant grožinės lite
ratūros kūriniais. Šie metai gana 
turtingi naujų romanų pasirody
mais — jų visas tuzinas. Trys ra
šytojai — A. Dziliums (Celme- 
nieki-Kelmininkai, Vėją melderis
— Vėjo malūnininkas) Irma 
Grebzde (Tikai meitene — Tik 
mergaitė ir Vai abele ziedeja — 
Ar obelis žydėjo), G. Janovskis 
(Dziesma mežam — Daina miš
ku ir finu menuets — Šešėlių me
nuetas) išleido po du romanus; 
po vieną —J. Karklinio trilo
gijos Latviešu Pūcspiegelis — Lat 
vių pelėdos veidrodis (Eulenspie- 
gel) pabaiga. T. Kikauks (Putni
— Paukščiai); nūnai miręs D. 
Kiršteins (Kaliet sirdis akmeni, 
brali — Kalkit širdis akmenines, 
broliai), J. Miesnieks (Klaucenu 
kundzenes meita — Klaucenu 
poniutės dukra), Aida Niedra — 
Latvijos okupacijos tema romanas
Varaviksnes par Rigu — Vaivo

rykštės virš Rygos ir Viksnins — 
jaunimo romanas Absolventų kla 
sė. Perspausdinta dar ir anksčiau 
išleistieji romanai bendru pusla
pių skaičiumi 5161.

Novelistų išleista 7 knygos, bet 
jos visos yra perspausdintos. Po
ezijos išleista 10 knygų, iš jų 7 
pasirodo pirmą sykį. P. Aigars — 
Zalie zimneši; S. Bicole — Celos; 
Broliai grašiai — Ogles; Herta 
Krauja —Ardievas vasarai, Kar- 
mena Kurzemniece Australijoje
— Dzipari, Liepa — Gaismas si- 
jatėis ir Velta Toma — Serdie- 
nės spėks. J. Šarmos jubiliejaus 
proga jo draugai 85 egz. tiražu 
išleido jo išverstų kitataučių poe
tų eilėraščių rinktinę — Svešos 
darzos — Svetimuose soduose.

Dramaturgų knygų išleista 5, 
4 iš jų Australijoj: Elza ir Uldis 
Šilini — 3 ir M. Ziverts 1, bet 
jau savo 21 veikalas. Amerikoje 
Gunars Grieže parašė komediją 
apie Vokietijoje esančias darbų 
kuopas Velreiz Krautštate — Dar 
kartą Krautštate. Tenka pažymė
ti, kad ALAS Kultūr. biuras iš
leido 100 egz. tiražu tris 1967 m. 
premijuotus veikalus: A. Voitku- 
so — Sogis, L. Auzanės — SOS 
ir A. Neboisos Mačš — Prieku- 
lis.

Apžvalgų ir “essay” srityje pa
žymėtina B. Senkevičiaus folklo
ristinė knyga Joninės — vasa
ros saulėgrąža; O. Akmentinio ir 
Berzinios bendra knyga — Lat
vijos idėja Amerikoje. Nauja lai
da pasirodė J. Auškapo prakalbų 
rinktinė — Mokslui ir tėvynei ir 
P. Jurevičiaus — Gyvenimas ir 
lemtis.

Gausus yra biografijų, atsimi
nimų ir kelionių aprašymų lobis
— 20 knygų. Štai jų autoriai, pa 
vardžių alfabeto tvarka. Mikelio 
Bukšos monografija apie Latgalės 
kult, ir politinio gyvenimo dar
buotoją Rrancį Kempą, knyga pa
rašyta latgalių dialektu. E. Delinš
— kelionių apybraižos iš 10 vals
tybių. Buvusio konsulo Vilniuje 
F. Donass įdomi atsiminimų kny
ga — Politinės kryžkelės. Antro
jo pasiuntinio M. Valterio atsimi
nimai daug įvairesni, jų I laida
— Atsiminimai ir sapnai. Latvi
jos nepriklausomybės laikų kny
gininkas Atis Freinats atvaizduo
ja Latviją savo knygose Dzimte- 
nes arės. Katalikų dvasiškis Jezups 
Grišans išleido II dalį savo Po at
minų stygom. Istorikams plačią 
medžiagą teikia Adolfo Klives pri
siminimai Briva Latvija. H. Krei- 
cers savo I pas. karo prisimini
mus surašęs knygoje Nu ar dievu 
Vidzemite (Sudiev, Vidžeme); 
didelį interesą rado latviuose ir 
iš anglų kalbos išversta knyga a- 
pie Rusijos caro šeimos likimą — 
Nikalojus ir Aleksandra. K. Peter 
sons pasirodė su knyga Pasaule 
paveras, o V. Pelėcis su Malenie- 
šu pasaule II.

Mokslininkui L. Slaucitajui jo 
70 metų sukakties proga išleistas 
ne tik jo solo dainų III laida — 
rinktinė, bet ir atsiminimų kny
ga Zinatnes darba (Mokslo dar
be). Jam skirtas ir prof. A. Drei- 
manio redaguotas raštų rinkinys 
L. Slaucitais 70. Sudrabinš para
šęs prisiminimų knygą apie lat
vių legionierių kovas ir išgyveni
mus Pėdejas dienas Kuržemė 
(Paskutinės dienos Kuržemėje). 
Danas A. Tomsens (jo žmona 
latvė) aprašo savo išgyvenimus 
Vorkutos vergų stovykloje knygo
je Vardan žmonijos — Cilveci- 
bas varda. Z. Unans knygoje Ka- 
rogs vėją — Vėliava vėjuje ap
žvelgia vokiečių politikos užkuli
sius Latvijoje 1914-1943. H. Vi
tais knygoje Atmodinatas atbal
sis — Pažadintieji aidai apkeliau
ja latvių mokslo parodas Londo
ne ir Paryžiuje Latvijos nepri
klausomybės laikais. L. Zarinia 
knygoje Sarkana migla — Rau-

in (prancūzas, 1840-1917) Rašytojo Balzako skulptūra

MASARYKO MIRTIES
PASLAPTYS

Cekoslovakijai 1968 metais ke
liems mėnesiams atgavus šiek 
tiek daugiau laisvės, buvo iškel
tas klausimas, ar tikrai jų užsie
nio reikalų ministeris Jan Masa- 
ryk 1948 m. kovo 10 d. nusižu
dė. Tą dieną jo lavonas buvo 
rastas Czemin rūmų kieme, Pra
hoje, ir ano laiko komunistų vy
riausybė paskelbė, kad jis tikrai 
nusižudęs. Tačiau buvo ženklų 
ir kitokiems įtarimams.

Šią mįslę išspręsti ėmėsi rašy
toja Claire Sterling, amerikietė. 
Ji pažįsta komunistų metodus, 
nes, lankydama Brooklyno kole- I1US, lCUlKy Vietinei UL UUM_yiLU NUlt.” JVOAlįv
giją, pati priklausė komunistinio j 20 m. slapta seife laikytus doku- 
jaunimo sąjungai. Ilgą laiką dir-|mentus apie Jan Masaryko

dona migla aprašo gyvenimą o- 
kupuotoje Latvijoje 1944 — 1956 
m. Šios knygos išparduota jau tre
čioji laida.

Jaunimo literatūroje I. Bite tę
sia Latvijos tematiką. Nauja yra 
spalvota knyga — Latvijos paukš
čiai. M. Timmes knyga — Jėri- 
nio išgyvenimas. Religinio turi
nio knygos: arki-vysk. A. Lusa — 
Jėzus lidzibas un mūsų laikmets 
dr. K. Bilzens — pamokslų rink
tinė; kat. kun. St. Mozga — dvi 
knygos apie šv. mišias ir laido
tuvių liturgiją.

Istorijos moksluos pažymėtina: 
prof. E. Dunsdorfa — Latvijos 
istorinis atlasas ir P. Dreimanio 
— Latvių tautos istorija. Liaudies 
meno srityje: V. Rullinos — Soli 
pa solim tautas rotalas, deja un 
dančos — Žingsnis po žingsnio 
liaudies žaidimuose, šokiuose; A. 
Spekkes Vecakie latvių tautas ap
gerbi — Senobiniai latvių liau
dies apdarai, perspausdinta 1934 
metų laida.

bo CIO unijos tarnyboje, kaip 
organizatorė. Nusivylusi komu
nizmu, iš partijos išstojo ir tapo 
korespondente. Ji stebėjo 1956 
m. Sueso krizę Egipte, Izraelio 
karą, Alžyrijos nepriklausomy
bės kovas, civilinį Kipro karą, 
įvykius Konge, Ghanoje, rašyda
ma intriguojančius reportažus. 
Pagaliau visą savo sumanumą 
panaudojo išaiškųąti Masaryko 
mirties paslaptį. Ji apklausinėjo
daugybę su tuo įvykiu surištų 
žmonių Prahoje, Paryžiuje, Ro
moje, Anglijoje, Amerikoje. Į- 
stengė išgauti Anglijos banke per

Kalbotyros moksluos paminėti
ną: N. Silkana redaguotas Runa- 
sim latviški — Kalbėkim latviš
kai; Vanuškos Latviešu valodas 
darbu burtnica — Latvių kalbos 
darbų sąsiuvinis; E. Rozitės — 
Latvių — anglų kalb. žodynas ir 
M. Bukšo latgalių — vocų ir vo- 
cu — latgaliu vordnica 7 ir 8 
■klasei. (Latgalių-vokiečių žody
nėlis 7 ir 8 klasei).

Muzikos srityje: Berzkalnio re
daguota rinktinė — Latvių muzi
ka; E, Daržinio perspausdintas 
Melancholiškasis valsas; J. Poru
ko — solo dziesmas. Solo dainas 
yra išleidę ir V. Sanders ir L. 
Slaucitais, kurio išleistos ir Kalė
dinės dainos.

Svetimomis kalbomis išleista 
Berzings — Sex Songs of the An- 
cient Letts; švediškai — G. Drav- 
nieks apie sodybas ir jų pavadi
nimus; prof. B. Jirgensons ir prof. 
Jumikis po vieną mokyklai skir
tą knygą angliškai; archeologas J. 
Ozols vokiškai Die baltischė 
Steinkistengraeberkultur; Rūke 
— Dravina švediškai — Sprak i 
kontakt; dr. A. Ziedonis — The 
Religious Philosophy of Janis 
Rainis.

Taigi 152 atskiri leidiniai, 24. 
113 puslapių. Pirmoje vietoje sto
vi leidykla “Gramatu Draugs 
Brooklyne-20 knygų ir 5373 psl. 
Seka “TILTS” — 9 knygos — 
2797 psl. Po jų eina Latviu Gra- 
mata — 7 knygos ir 1969 psl. 
Latgalių leidykla su 4 knygom ir 
1076 psl.; Ziemelblazma su 3 kn. 
ir 931 psl.; Daugava — su 3 kn. 
ir 730 psl.; Imanta — 3 kn. su 
238 psl. Kitoms leidykloms ten
ka po.vieną knygą. Knygas sve
timomis kalbomis išleido sveti
mos leidyklos. — A. T-naa

KRONIKA
• Kompozitoriui Juozui Karo

sui liepos 16 d. sukako 80 m. 
amžiaus. Jis gimęs 1890 m. Anyk
ščių valsčiuje, Spraguičio vienkie
my. Muzikos mokėsi pas J. Gruo
dį. 1921 m. įstojęs į Rygos kon
servatoriją, Karosas ją baigė, įsi
gijęs dvi specialybes: vargonų ir 
kompozicijos. Nuo 1930 m. įsi
kūręs gimtojoje Lietuvoje, Karo
sas pradėjo dirbti valst. radiofo
ne Kaune, be to, vadovavo Dai-

mirtį. Vien sąrašas jos apklaustų 
| žmonių arba asmenų, apie ku

riuos ji surinko žinias, sudaro 7 
puslapius.

Taip savo kruopščiai surinktus 
duomenis ji paskelbė knygoje 
“The Masaryk Case” (išleido 
Harper and Row, 1969 m., 366 
psl., 7.95 dol.). Veikale surinkta 
daugybė smulkmeningų detalių, 
objektyviai iškeliant nuomones 
ir faktus už ir prieš. Skaitytojo 
dėmesį atkreipia faktai, kad po 
Masaryko mirties jo kambariai 
rasti labai išvartyti, peleninėje 
— įvairių rūšių cigarečių nuorū
kos, ties langu ir ant velionio 
kūno — žmogaus ekskrementai, 
ko, ekspertų nuomone, nebūna 
savižudybės atvejuje, o tik tada, 
kai žmogus yra pergąsdintas 
prieš jį daromos prievartos. Ei
lė gydytojų, kurie stebėjo Masa
ryko lavoną, ir eilė kitų, paslap
tis žinojusių žmonių, paslaptin
gomis aplinkybėmis yra žuvę ar
ba nužudyti.'

Visus duomenis suvedusi, 
Claire Sterling daro galutinę iš
vadą: “Esu įsitikinusi, kad Jan 
Masarykas buvo nužudytas. Ir 
tai nebuvo ‘tobulas nusikalti
mas’. Jie (žudikai) neturėjo pa
likti užsienio reikalų ministerio 
miegamojo ir prausyklos tokia
me stovyje, neturėjo palikti baso, 
pižama aprengto lavono netoje 
vietoje (ne ten, kur jis būt gu
lėjęs, jei pats būt iššokęs pro 
langą nusižudyt). Tačiau žudi
kai matyt skubėjo ir tikėjosi, kad 
nauja komunistinė ~ vyriausybė 
pasirūpins užglostyti neaišku
mus. Mes žinome net 25 čekus, 
kurie turėjo vienokių ar kitokių 
informacijų apie Masaryko mirtį 
ir kurie buvo uždaryti į kalėji
mą. Iš jų 10 buvo arešte nužu
dytų, vienas mirė kalėjime, vie
nas dėl sunaikintos sveikatos mi
rė greit po išleidimo iš kalėjimo, 
vienas nusižudė, dar vienas iš
leistas buvo nužudytas... Buvo 
padarytas pasikėsinimas nužudy
ti dar vieną liudininką, kuris sa
kėsi turįs duomenų, kad Masa
rykas buvo nužudytas: taip bu
vo peršautas V. Kalcak, kita pa
varde dar žinomas kaip majoras 
Chlumsky...”

Claire Sterling surinkti duo
menys rodo, kad Mašarykas pir
ma buvo uždusintas pagalve, o 
paskiau jo kūnas išmestas pro 
langą, stengiantis sudaryti į- 
spūdį kad jis nusižudė. J. Pr.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 Wwt 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—• ▼. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
atdaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO* 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Orawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
lel neatsiliepia, skambinti 174-8011

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 61-Čloe ir California

Atostogose iki rugp. 24 d. reikalui 
esant prašome skamb. Dr. Taurui 
PR 8-1228.

DR. C. K. BOBELIS 
(■kata Ir tlapumo Tok, 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgte
425 No. Liberty Street

Bouta 25, Dgu>, HUeoIk 

nos draugijos chorui. Nuo 1935 
m. Karosas kelerius metus dirbo 
Klaipėdoje, vadovaudamas muzi
kos mokyklai, dėstydamas chorve
dybą, vesdamas vargonų specia- 

| lybę. Vokiečiams 1939 m. užė- 
jmus Klaipėdą, Karosas su muzi
kos mokykla išsikėlė į Šiaulius, 
bet nuo 1945 m. jis vėl Klaipė
doje, pedagoginėje veikloje dirbęs 
iki 1956 m. Jis vėl vadovavo mu
zikos mokyklai, vėliau buvo mo
kytoju.

1956 m. įsikūręs Vilniuje, Ka
rosas visą laiką, ir ligšiol, ugdė 
choro dirigentų kartą. Jo moki
niai veikia įvairiuose Lietuvos

Tel ofiso HE 4-5849 rv. 388-223}

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

2434 We«i 71hi Streei
Vai.: pirm, ketv, 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt I 6. treč ir šešt tik 
<U81 tarua

Dr Ant Rudoko kabinetą perąm?
DR EDMUND E. CIARU 

OPTOMETRISTAS 
r?09 Weet 5tat .Stre» 

TEL. GR 6 *400
ŠU uagai •ueltarluią Pirmad . 

otv ) < Ir 7—9: antrad Ir pent.
tad. 10-4: šeštad 10-2 vai.

>fH. 785-4477. Rez. PR 8 69IMI

DR. t °ECKYS
GYDYTOJA LR CHIRURGE
OPECIALTBfi — BEBVD IB

EMOCINES LIGOS
KAffFORD MEDICAL BUILDING 

6119 So. Piilaskl Rond 
Valandoj nagai susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISI N-EISIN AS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospeet 8-0081 
0R. JANINA JAKšEViČIUS

J O K i 1
VAIKU L I O O ( 

2656 Weet 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 5 Iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir b 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
r šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd

VTDAUH LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525
Telef. velku 24 vai.

TeL — REUance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., C - 8 
vai. vak., šeštad. 12-1 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7158 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt ir penkt. 
juo 11 vai. lk! 1 vai. p. p. ir nuo 
«—8 vai. vakare. TrečUd. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2910

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—1 vai. ir 6—8 vai. vak

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeet 71at Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir residencllos) 
Valandos pagal susltartma

Mino tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MAGIUNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Priima tik susitarus 
pirmad.. i—S ra’

entreul f—4 

miestuose bei vietovėse.
Yra sukūręs visą eilę populia

rių dainų, kaip ‘Linelius roviau’, 
Vai žydėk, žydėk balta obelėle ir 
kt. (E)
• Poeto Vytauto Mačernio, 19- 

44 m. mirusio, kūrybos rinkinys 
(okup. Lietuvoje skelbiamas esąs 
“pilniausias”) išleistas liepos m. 
Tai “Žmogaus apnuoginta širdis” 
su V. Kubiliaus įžanginiu žodžiu 
ir paaiškinimais. Anksčiau V. 
Mačernio kūrybos pluoštai buvo 
pateikti “Lietuvių poezijos” an
tologijoje ir 1966 m. išleistame 
“Poezijos pavasary”. (E)

Ofiso HE 1-1818 REZ. PR 6-980:

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 Weet 7 tat Street 

(71-os Ir (Jeinpbell A .e. kampo.
Pinu, t penkt z « p p 
Antrad Ir ketv 9 — 11 v r 

ir 4—8 p n šeštad 9 v. r. Iki 12 r

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W 71st St. — Tel. 737-5141. 
nirrliM ąkla. Pritaiko akiniu* h 

'oontact lenneM”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tref

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7607 

5159 South Pamen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 428-2660
D R. E. R I N G U S

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. antrad.. ketvirtad ir 
penktad. 8 v r. iki t v v. Treč. lt 
šeštad. 8 v. r iki t v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
•PKC. ORTHOPI’.DIJOS LIGOS

274ft VVest 69th Street
Tel. 787-2290: ofiso ir rezidencijot
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

0R. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 7 lat Street

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-554t

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovelhlll 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
tki 2 vai p p ir nuo 7 Iki 8 ▼. vak.: 
antr. ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI- 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 9750 W. 7 tat Street

Telefonas 925-8296 
balandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 
_______Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th Bt. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VYest 71at Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 7 tat Street

•Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850 
Vai.: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v. ketvlrt. 6-8 v. vakaro 
Šeštadieniais 11-1 vai, popiet

SKELBKTTES “DRAUGE”
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M. K. Čiurlionis M. K. Čiurlionio nebaigta opera "Jūratė", 1909 m.

Aleksandras Radžius
SODŲ ELEGIJA

O sodai,
W ndsoro paskendę sodai, 
ir Longvvoodo gėlynai stikluose, 
lauk'at vasaros 
ir žalio vėjo 
ir džiaugiatės drauge 
nu pilsiančia minia: 
š g žirnių 
jum parnešė mėnulį.

O, sodai, 
tėviškės pavargę sodai, 
kamienai nukankinti 
vėjų mėlynų, 
liūd te drauge 
su vystančia žeme: 
kas jum atneš mėnulį 
iš gelmių?

Vanduo nebedainuoja, 
padangė nebeskamba, 
ledinis laikas rieda pamažu.
O, sodai, 
firmamento sadai, 
atneškite mėnulį 
iš gelmių.

NEMIGA
Vulkano kalvėj 
skamba

ant priekalo plakama naktis, 
Už lango virpa 
liepsnų kankinama tamsa. 
Rausvoj agonijoj 
kaip man užmerkt akis 
ir sugrįžt į kraštų, 
kur švelni tamsa 
ir tyli naktis...

(Sakyki, daktare, 
kodėl į smilkinius 
įsimetė Vulkano kalvė?)

TAIKA

Auksinio Slėnio upėje 
visą dieną
maudosi balti balandžiai 
ir juodi varnai.

Auksinio slėnio upėje sruvena 
meilės vandenėlis.
klausinėja pilką vėją,
o balti balandžiai 
kur surasti baltą plunksną 
juodiem varnam?

—Kam ieškote, kam klausiate: 
balti balandžiai, — 
baltos plunksnos...

Aukšti krantai
rausta vakaro žaroj, 
Auksinio Slėnio upė 
rausta 
nuo baltų balandžių kraujo.

Apie lietuviška scenografiją
Prieš kiek laiko Draugo kul-| 

tūriniame priede teko apžvelg
ti stebėtojo teisėmis absurdo te-. 
atro prigimtį. Dar tada aš tu-1 
rėjau sumanymą apžvelgti absur-1 ros studija (Muzikologas St. Yla). įvėlė režiminės ortodoksijos pries- 
do teatro scenografiją. Tai yra į- Į Bet ji buvo skirta daugiau ope- konį. Bet, esminiai imant, mo- 
domi ir patraukli ekskursija į tą ros muzikinei prigimčiai aptarti.1 nografija yra įdomus bandymas 
meną, kuris ir vėl artėja į simul- 
tanines, viduramžines formas, 
naudotas scenoje prieš ketvertą 
šimtmečių. Betgi ar nebūtų tai 
prabanga mums rašyti ir domė
tis temomis, kurios taip toli nuo 
mūsų artesnių reikalų?

Šiame rašinyje aš norėčiau ir
gi stebėtojo mėgėjo privilegija su
stoti ties lietuviškojo teatro sce- 
nografiniais siekiais, ties dalykais, 
kurie, lankant ir stebint veikalą, 
neatskiriami mums nuo veikalo 
sampratos. Tačiau tai nėra neda
lomoji veikalo dalis, bet tik sa
vaiminga ir dažnai sauvališka ro 
domosios, materialinės scenos vei 
kaio dalies interpretacija.

1960 metais šiek tiek lietė tą
sceninio meno sritį Vilniuje iš- Keli jų yra kompartiečiai, 
leista Lietuvių nacionalinės ope- priežiūrinė teisė, gal būt, kai kur

Gyvos intrigos romanas
ti ir jį priimti už sūnų.

Dialogai pasižymi kūrybingu 
gyvumu. Įtrauktos visos moder
niškos temos: ir narkotikų slap
tas skleidimas, ir marijuana, ir 
spekuliacija, kriminalai, ir hi- 
piška bendrakeleivė mergina ir t. 
t. Ir visi personažai tokie gyvi, 
tikrovės tipai, psichologiškai at
kurti. Skaitai knygą, ir jauti, kad 
tai didelis mūsų laikų talentas.

Graham Geene, 1934 m. atsi
vertęs į katalikybę ir net kai ku
riems žurnalams davęs religinių 
straipsnių, savo kūriniuose ran
da vietos religijai, net ir romaną 
užbaigia dvieiliu: “Dievas yra 
danguje; viskas tvarkoje su pa
sauliu”. O tačiau jo vaizduoja
mas pasaulis yra labai slidus. Au
torius, atrodo, lyg ieško populia
rumo klystkeliuose besiblaškan
čiuose žmonėse, ir jo šis veika
las jau ne vien realizmas; daug 
kur autorius eina ašmenimis ant 
pat briaunos, nuo kurios slyste
lėjus, jau grimstų į nuosaikų por- 
nografišką liūną. Autorius to 
išvengia minėdamas slidžius fak
tus, bet vengdamas detalių ir duo 
damas suprasti, jog nemoralu
mas — neigiamybė. Bet veikale 
jau pasitaiko ir keturių (angliš
kų) raidžių žodžių ir buduarinių 
posakių. J. Pr.

Netaip jau dažnai būna, kad 
kataliko rašytojo veikalas Ame
rikoje taptų labiausiai perkama 
knyga. Šio garso susilaukė Gra
liam Greene romanas “Travels 
with My Aunt”. (išleido The 
Viking Press, Ine., New Yorke. 
1969 m. 244 psl. 595). Dar iki 
paskutiniųjų savaičių veikalas 
buvo “best —sellerių” sąraše.

Knygos antraštė primena 
Steinbecko “Travels with Char- 
ley”, tik šis Graham veikalas sa
vo intriga toli pralenkia minėtą
jį Steinbecko. Steinbeckas — di
delis talentas, Pulitzer (už “The 
Grapes of the Wrath”) ir No
belio premijų laureatas, bet am
žius jau jam buvo savo antspau
dą uždėjęs, ir tos jo kelionės su 
šuneliu išėjo sausokos, be intri
gos.

Kas kita šis Greene veikalas. 
Intriga —skaitytoją pagaunanti. 
Vaizdai bėga kaip ekrane, veika
las savo vaizdumu visai tinkamas 
pagrindu filmo scenarijui. Siuže
tas — gyvenimiškas ir iš mūsų 
laikų. Pensijon išėjęs bankinin
kas keliauja į Paryžių, Istambu- 
lą. Teta palaipsniui atskleidžia ei
lę savo romantinių išgyvenimų, 
išryškindama, kad tikrumoj ji ne 
bendrakeleivio teta, o motina. 
Tariamoji jo motina, pridengda
ma sesers suklupimą, sutiko tekė-

JURGIS GLIAUDĄ

Knyga, gal būt, buvo pirmoji suimti į trisdešimtį smulkoko 
kregždė, labai bendrai palietusi teksto puslapių scenografinį lie- 
scenografiją. Be to, knygos turi- tuviškojo teatro patyrimą. Mo- 
nį labai nuvertino jos poleminis nografijos turinys atpasakotas ru- 
pobūdis, stengiantis priešokupa- 
cinį periodą paversti neužtarnau
to vargo mokykla.

1964 metais Lietuvių enciklo
pedijos 27-tame tome Stasio San
tvara studija pristatė temą pa
kankamai išgvildentą, su encik
lopediniu santūrumu, bei su dau
geliu esminių istorinio bei meni
nio vystymosi bruožų.
Pagaliau 1968 metais Vilniaus 

Vagos leidykla išleido “Lietuvos 
scenografiją”. Tai monografija, 
kurią parengė keli scenografai ir 
muzikos kritikai, bei teatrologai.

ir ta

sų, anglų, prancūzų ir anglų kal
bomis, kas rodo, kad veikalui 
skirta plačiau reprezentuoti lietu
višką scenografiją. Tačiau 3000 
tiražas tartum susikerta su pla
taus pristatymo tikslu. Redakci
nėje komisijoje: Pranas Gudynas, 
Vytautas Palaima ir Regina Son- 
gailaitė. Tekstą parašė Jonas

F. Šilerio tragedija "Plėšikai", 1928 m.V. Didžiokas

Mackonis, dar bendradarbiavo 
Gražina Aleksienė ir Eduardas 
Jurėnas.

Knygoje duoti poros eilučių ap
tarimai beveik visų dailininkų, 
kuriems teko reikštis scenografi
jos srity ir jų atvaizdai, gyveni- 
minės datos. Be to duota apie 
180 dekoracinių ir kostiumų nuo
traukų, kurių bent pusė yra spal
votos. Visa tai padaro leidinį jau 
rimto pažinimo šaltiniu net iš jo 
išvaizdinės pusės.

Knygos redaktoriai gana kuk
liai pristatė veikalą, girdi, jis 
“pirmas bandymas nors trumpai 
apžvelgti visą Lietuvos teatrų dai
lės kelią — nuo pirmųjų jos už
uomazgų iki mūsų dienų”.

Tai, suprantama, buvo mažy
tis prasilenkimas su tiesa. S. Sant
varas konspektyviai apžvelgė 
kaip tiktai visa tai, kas išsivys

tė mūsų scenos dailėje iki 1944 
metų detaliau, o vėliau, kiek lei
do gauta medžiaga iki 1964 me
tų.

Visa tai matyti iš monografi
jos schemos. Ji, kiek sueina su S. 
Santvara apžvelgta era, mažai 
skiriasi nuo LE tekstų. Ir ne
nuostabu, kaip rašo redakcija 
“greta prityrusių vyresniosios 
kartos teatrinės dailės meistrų 
per pastaruosius du dešimtmečius 
išaugo ištisa plejada jaunų ta
lentingų dekoratorių.”

Lyginant pateiktas nuotrau
kas, su tuo tenka ir sutikti. Pir
mieji Lietuvos teatro metai pali
ko neištrinamus pėdsakus teatri
nio meno tradicijoms. Didesne 
dalimi okupacinio periodo daili

ninkai, aiškiai sukaustyti socia
listinio realizmo dogma, tūpčiojo 
vietoje, be senųjų meistrų drąsos, 
polėkio ir kūrybinio entuziasmo.

Monografija negali pretenduo
ti į išsamumą pavaizduoti sce
ninį dekoratyvinį meną dėl Lie
tuvos viduramžinio teatro scena- 
rinių pavyzdžių stokos. Tenka 
galvoti, kad viduramžinis mūsų 
teatras sekė vakarinius pavyz
džius. Religinio teatro scenas rei
kėjo gi užpildyti scenevaizdžiu ir 
aktorius aprengt kostiumais. Taip 
vadinamas monografijos “bau
džiavinis” teatras turėtų atstoti 
vakarinį teatro erudito tipą, kai
po pakaitalas religinei scenai. A- 
bi tos populiarios vėlųjų vidur
amžių teatro atžalos veikė Lietu
voje. Tai įdomiai erai tačiau te- 
atrandame mažiausią dėmesį. Ir 
kada tos erės duomenų beveik 

nėra monografijoje, atrandame 
vis dėlto ilgoką dėstymą kaip šis: 
tikinčiųjų vaizduotę dirgino ir te
atralizuotos apeigos bažnyčiose. 
Čia kartais būdavo panaudoja
mos ir marionetės — kalbančios, 
laiminančios ir giedančios lėlės. 
Esama žinių, kad per Velykų 
šventes bažnyčioje būdavo paka
binami gyvi vaikai — nupudruo
ti “angeliukai”; ne vienas jų ir 
mirė dėl deguonies stokos.

Tos eros teatrinės užuomazgos 
sudarė daug tipų, kurie buvo sa
viti paskirų tautų scenai. Taip; 
itališkasis Pantalone nukeliavo į Į 
prancūzus; rusiškasis Petraška, I 
buvo atgaivintas Stravinskio. Lie i 
tuvių teatre atrandame savo ne
mirtingus tipus liaudies paproti
nėje kūryboje: Lašininį, Kanapi- > 
nį, vestuvines apeigas. Bet apie 
tą itin įdomų tautinį savitumą 
monografija prabėga daug kons- 
pektiškiau, kaip kad apie tai ga
lima labai daug patirti iš LE pa
skirų temų. Taip pat, kiek ma
no žinios siekia, daugybę tos me
džiagos yra surinkęs aktorius Vi
talis Žukauskas. Gal būt kurie 

nors mūsų rūpestingieji fondai 
talkins jam tą medžiagą išleisti.

Visas tas periodas išeivių stu
dijose (St. Santvaras, V. Žukaus
kas, LE, etc.) pristatomas pla
čiau ir esmingiau, kaip kad toje 
Lietuvoje scenografijai skirtojoje 
monografijoje. Tai skamba gana 
paradoksiškai, bet taip jau yra.

Antikinę vaizdinę vertę tačiau 
turi monografijoje 1754 metų 
graviūra, vaizduojanti U. Rad
vilienės vaidinimą “Žaisminga 
meilė”. Nuo 1806 metų knygoje 
tilpo A. Smuglevičiaus dekoraci
jų eskizas, skirtas nežinomam pa
statymui. Tai, deja, ir viskas, kas 
iš tos mūsų neva antikinės teat
rinės eros randama knygoje. Ten
ka stebėtis, kad turint po ranka 
Vilniaus ir Lietuvos dvarų ar
chyvus, dargi atitinkamus rusiš
kus archyvus, atrasta tik tokie

unikaliniai trupiniai.
Taip pat tenka prileisti, kad jė

zuitų teatro scenografiniai duo
menys netiko monografijai. Ne
siimta iniciatyvos rasti ir užsie
niečių trupių gastrolių vaizdinės 
medžiagos. Nėra ir scheminės j 
medžiagos, kuri labai išaiškina i 
scenografines erdvines sąlygas. Į 
Tiktai dalinai ta pati 1754 me-l 
tų iliustracija teikia scheminės 
scenografijos sampratą.

Užsieninės scenografines studi
jos niekad nevengia schemų. Tai 
įgalina tyrinėtoją netiktai susi
tikti su scenografine medžiaga 
en face, bet jos projekcijoje erd
vėje. Taip mes suvokiame anti
kinio graikiškojo teatro sceną, 
prosceniumą ir proskenioną, ku
rie buvo pastato esmė. Lygiai dra 
matiškąsis Lloyd Wright teatras 
nebūtų suvokiamas be jo hexa- 
gonalinės struktūros įvairiuose 
pjūviuos. Antika ir modernizmas 
čia sueina prezentacijos meto
duose. Tai yra neatskiriama są
lyga išsamiai ir scenovaizdžio bei 
scenos dekoracinio meno sampra
tai. Be šių detalių ir monogra
fija įgauna populiarios, ne aka
deminės studijos vaizdą.

Šioj monografijoj apimta dauge
lis paskirų vaidyklų. Čia paminė
tas, be dėmesio, J. Vaičkaus “Skra 

jojamas teatras”, “Vilkolakis”, 
“Kauno teatras”, kuris tačiau ne
vadinamas jo oficialiu “Valstybi
nis teatras” vardu. Tai jau aiš
kus nusižengimas istorinei tiesai

Kiekvienas kultūrininkas ir 
i visuomenininkas turėtų susipa- 
jžinti su naujai pasirodžiusiu lei- 
idiniu: “In Quest of Justice. Pra
tęst and Dissent in the Soviet U- 
nion Today” (išleido Praeger lei
dykla New Yorke, 1970 m., 476 

į psl., 10.95 dol.). Tai rinkinys 
faktų, dokumentų, teismo proce- 

l'dūrų, protesto raštų prieš Sovietų 
I prievartą. Gal tai bus pirmas toks 
i kruopštus rinkinys šios rūšies do
kumentų iš paskutiniausių metų. 
Šį rinkinį sudarė A. Brumberg. 
Įvade jis duoda opozicijos Sovie
tų Sąjungoje istorinį aptarimą; S. 
Monas rašo apie inžinierius — 
kankinius, S. Weiner atskleidžia 
sovietinio teisingumo suktumus, 
G. Luckyj informuoja apie pries
paudą Ukrainoje, o P. Reddeway 
išveda paralelę tarp įstatymuose 
skelbiamos religijos laisvės ir tarp 
gyvenime praktikuojamo persekio 
jimo.

Šie visi referatai teužima 79 pir 
mus psulapius. Antroji knygos da
lis — dokumentai, o trečioji — 
pogrindžio literatūros gabalai. 
Dokumentų dalyje randame gen. 
Grigorenko raštus, Litvinovo pa
reiškimus, Ginzburgo žodį, pasku šaltinių turtingos kasyklos. J. Pr.

tinę pogrindžio žurnalo redakto
riaus Galanskovo kalbą teisme, 
52 mokslininkų protesto raštą 
prieš kreivą teismą rašytojams, 
Ginzburgo motinos laišką, 95 
matematikų prašymą užtariant 
psichiatrinėn ligoninėn uždarytą 
Jeseniną-Volpiną, dvylikos komu 
nistų vadų atvirą laišką prieš ne
teisingumus politiniuose teismuo 
se ir prieš mažosioms tautoms už 
geležinės uždangos rodomą dis
kriminaciją.

Čia randame Solženicino, Tvar 
dovskio laiškus, protesto raštus už 
geležinės uždangos prieš Čekoslo
vakijos okupaciją ir t.t.

Trečioji knygos dalis skirta iš
traukoms iš slaptųjų — pogrin
džio žurnalų Sovietų Sąjungoje. 
Čia yra istorinių ir politinių raš
tų, literatūrinės kritikos (Siniavs- 
kio, Kopelevo), novelių ir ypač 
gana daug tos pogrindžio poezi
jos — Galanskovo, Achmaduli- 
nos ir eilės kitų.

Siekiantiems pažinti dabarties 
Sovietų Sąjungos pogrindžio rašy
tojus, kovotojus dėl laisvo žodžio 
ir dėl laisvesnės santvarkos, šis 
veikalas yra tiesiog informacijų ir 

spalvingos dekoracijos kūrė- 
kostiumų ir šviesu atradė- 
netgi lėlių teatro tvarkyto- 
Toje margoje masėje tilpo

I

bei objektyvumui.
Vėlesniame periode visiškai iš

jungtas išeiviškasis teatras, dra
ma ir opera. Jie, kaip lygiai ir 
ankstesnieji išeiviškieji teatrai 
prieš pirmąjį karą, pasmerkti vi
siškam nutylėjimui. Turint me
todo praktiką, tuo kaip tik ir nu
sikalstama pasiimtam metodui: 
vienur smulki detalė, kaip tie 
“pudruoti angelėliai” yra svarbi, 
kitur dviejų dekadų išeivių teat
rinė veikla yra terra incognita.

Geras šios monografijos nuopel 
nas yra alfabetinis 68 scenos de
koratorių vaizdas. Ta masė labai 
įvairi. Čia architektonikos žino
vai, 
jai, 
jai, 
jai.
sėkmingai atrasti trys Lietuvos 
scenos dekoratoriai iš aštuonio
liktojo šimtmečio laikų. Kita ma
sė turi įsirašę į savo tarpą mū
sų dailininkus, kuriems scenogra
fija nebuvo būdingu jų meno po
žymiu: Adomas Varnas, J. K. 
Čiurlionis, net ir A. Galdikas.... 
Aplamai, Nepriklausomos Lietu
vos periodas davė scenai 32 dai
lininkus. Okupaciniame periode, 
sekant pavardes atėjo 24 daili
ninkai, daugiau ar mažiau gavę 
scenografinę specializaciją. Atėjo 
dar 8, kaip rusų tautybės impor
tas, labiau pritapę prie rusų te
atro Vilniuje, bet šioje monogra-

(Nukaita J 4 pusk),
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scenografinį meną. Tada deko- sų sceninio meno nuopelnai pa-

J. Karnavičiaus opera "Radvila Perkūnas", 1937 mM. Dobužinskis

(Atkelta iš 3 pusi.) 
fijoje neišskirti iš lietuviškos sce
nografijos arenos. Ir Nepriklau
somos Lietuvos laikais lietuvių 
scenografijoje neišdildomus pėd
sakus 'paliko Aleksandras Benua, 
Mstislavas ir Vsevolodas Dobu- 
žinskiai. Iš tarybinių rusų daili
ninkų kai kurie užgriebę ir .lie
tuvių sceną. Aišku, atėję iš ki
tur, jie neturi tradicijų su jau su
sigulėjusiomis lietuvių scenos ap
raiškomis. Pvz. Igoris Ivanovas, 
baigęs Leningrado Repino dailės 
instituto dekoracijoj studiją nuo 
1965 metų tapo LTSR Jaunimo 
teatro vyresniuoju dailininku. Ky 
la provokacinis klausimas: argi, 
įvedus specialias scenografines 
studijas aukštosiose dailės insti
tucijose, būtinas yra Igoris Iva
novas LTSR Jaunimo teatrui va
dovauti lietuviškųjų veikalų sce
nografijos laukui? Tai tačiau iš
eina iš menui taikomos sferos, 
nes ypatingai rusai dailininkai 
davė nemažai mūsų scenografi
jai ir Nepriklausomybės periode.

Imdami pažintine verte šio lei
dinio naudingumą, mažai suklys
tume, sakydami, kad pusė prista
tomų scenos dekoracijų bei kos
tiumų priklauso nepriklausomos 
valstybės laikotarpiui.

Laisvųjų ieškojimu ir laisvos 
talento aplinkos sąlygos padarė 
tą periodą tokį kūrybingą. Iš tik
rųjų tai nebvo dviejų dekadų pe
riodas, nes pirmaisiais metais, ka
da buvo superkami Tilžėje su
bankrutavusios operetės kostiu
mai, kada tebuvo tiktai keičia
mos kulisos ir iš vieno pastaty
mo imamos kitam, negalėjo bū
ti nė kalbos apie bet kokį sce
nografijos principo taikymą.

Dar laisvos valstybės metu pa
skelbtos V. Didžioko, J. Tallat- 
Kelpšos apybraižos apie teatro 
steigimą nurodo į tas nepaprasto 
skurdo aplinkybes. Bet jau nuo 
maždaug 1928 metų M. Dobu
žinskio, O. Dubeneckienės-Kal- 
pokienės, A. Varno, vėliau, A. 
Benua, A. Galdiko, L. Truikio, 
S. Ušinskio, A. Andriušio, V. 
Didžioko ir kitų atėjimas į pir
mąjį lietuviškos scenografijos 
tarpsnį atnešė tokią gausą sti
lių, tiek interpretavimo niuansų, 
lietuviško kolorito ir savų spal
vų, kad ir vėlesnieji metai neiš- 
simušė ir negali išsimušti iš to 
pirmojo ir kūrybingiausio scenos 
apipavidalinimo įtakų.

Netenka abejoti, kad monogra
fijoje pristatoma iliustracinė me
džiaga ima ryškiausius pavyz
džius, ir pusė iliustracinės me
džiagos atitenka laisvojo teatro 
periodui. Kita pusė skirta okupa
cinio teatro laikmečiui. Visa tai 
yra čia, kaip ir kiekvienoje kūry
binio pasaulio srityje, privalomo 
socialistinio realizmo diktatas.

Scenografijos menas, kaip ran
da jo specifikacijos žinovai, turi 
atskirus savo žanrus. Taip opera 
ir operetė skiriasi savo tarpe. Dra
ma, komedija ir farsas turi savo 
niuansus. Scenos dekoravimo es
mė turį ryšį ir su veikalo žanru. 
Vienaip tenka traktuoti farso sce
nos dailę, kitaip reikia vertinti 
nuopelnų gradaciją, taikant sce
ną oratorijai. Šioje monografijo
je nėra nė užsiminta apie sceno
grafijos žanrą. Viskas sudėta,gry
nai chronologine abėcėlės tvar
ka, kas labai mažina pažintinius 
veikalo duomenis.
Esminiai kūrinio bruožai spren

džiami ne vien tik tekste ar par
titūroje. Dramoje scenografiniai 
nuoveikiai eina kontra-punkto 
akcentais. Operos scenografinė 
dailė sutirština partitūros skam
bėjimą. Buvo daug, bet gana ne
vaisingų pastangų, atskirti sceno
grafiją nuo kūrinio. Tačiau tra
dicinis scenos kūrinio saitas su 
scenografija neatrodo, kad geitai 
būtų niveliuotas. Žanrinis mo
mentas čia pabrėžtinas kaip sa
vaiminga tyrimų sritis. Čia yra sa 
va specifika ir netgi formos.

Veikalų autoriai labai dažnai 
nustato formas ir specifiką, ap
rašydami reikiamas dekoracijas. 
Kartais tas aprašymas užima po-

rą puslapių, kartais jis lakoniš-, savųjų naudai. Tačiau ten buvo 
kas, bet jis nustato esminį ryšį išlaikyta santūri proporcija tarp 
scenovaizdžio ir veikalo teksto. į 

Scenografijos kūrybinio akto nuo j 
pelnas glūdi tame, kaip dekora
torius interpretuos veikalo auto
riaus įgeidį, kiek savo, naujo ir 
kitų nepakartojamo jis įneš į for
mą, spalvą, šviesas, stilių, kiek' 
jo scenovaizdis prakalbės į žiūro- j 
vą, sukrėsdamas jį, nuteikdamas 
lyriškai, brutaliai, polėkiškai, ar 
linksmai sarkastiškai...

Veikalo autoriaus nurodymai 
tad yra interpretacijos sferoje. Bet 
kada interpretatorius ima alsuoti 
kūrėjo dvasia, mes kalbame apie i

pačių svetimųjų, neteikiant ypa
tingos pi“menybės ruSų autoriam. 
Todėl šis veikalas iškelia tą jau 
politika persunktą momentą net
gi tokioje atrodo visai nepolitinė
je studijoje. Gi repertuaro orien
tyrai aiškiai pažymi, kad reper
tuaras yra rusofiliškai, tiksliau 
ruso-sovietofiliškai orientuotas.

Daugelis naujųjų dekoratorių 
ankė sovietines scenografines stu
dijas. Ir šios monografijos auto- 

[ riai lankė panašias studijas. To- 
Į dėl įtaka iš politinių .centrų ne
kelia nė mažiausios abejonės. Ru

racijos ir kostiumai pergimsta ki
ta prasme. Scenografija, nelygi
nant choreografija — tas pat ba- 
letinis numeris, bet savas gali bū
ti kiekvienas to numerio pas.

Scenografinį žanrą monografi
jos autoriai kai kur nujaučia be 
ryškesnio akėento. Pvz. teksto pa
sažas apie D. Klebanovo baletą i mo ir savęs, užtikrina jos gaju- 
“Svetiana” pažymi, kad dekorą-. mą. Aišku be iliuzijų, kad viskas, 
tyvinis apipavidalinimas buvęs i 1* ieško, ir viskas, ką ji at- 
pernelyg paradiškas (psl. 29). Ž. randa, yra liberaliai (dabar) pra-
Ofenbacho “Hofmano pasakų” 
muzikos lyrizmas asocijuojasi su 
grakščiu piešiniu (psl. 29). To
kios užuominos atrandamos kai 
kur, bet tai neprovokavo autorius 
kaip tik ir pabrėžti sistemos ir 
klasifikacijos principu žanrinę 
scenografijos specifiką. Probėgi- 
nė statistika iš šios knygos lei
džia atrasti, kad lietuvių auto
rių (opera, drama ir baletas) per 
okupacinį periodą buvo išvesta 
scenon trisdešimt vienas veika
las. Čia, aišku tie išskirtiniai pa
statymai, kurie verti didesnio stu
dijinio dėmesio. Rusų autorių vis 
dėlto yra persvara lietuvių teat
rų scenose. Rusų autorių veikalų 
(opera, drama, baletas) yra tris

dešimt šeši. Prileisdami tam tik
rus tokio probėginio skaičiavimo 
nepatogumus, be klaidos galima 
tvirtinti, kad pastatymuose, kurie 
verti scenografinio žinovo dėme
sio lietuvių ir rusų autorių^yra 
per pus. Kiekvienas lietuvių au
toriaus pastatymui priešpastato
mas rusų autoriaus veikalas. Ši 
proporcija gali keistis pastatymų 
masėje, pakartojimuose, lokalinių 
teatrų repertuare. Bet reprezenta
cinis ir užsienio kalbomis akcen
tuotas savo platesnei rinkai leidi
nys pateikia tuos fifty-fifty davi
nius, labai ir politiniai būdingus, 
esant aneksijos padėtyje.

Pagaliau šiame leidinyje pri
statomi apie keturiasdešimtį ki
tų daugiausia vakariečių bei a- 
merikiečių autorių, dažniausiai 
operinio žanro, kurie čia eina po
litinio - cheminio neutralizato- 
riaus vaidmenį.

Su visu tuo tačiau, galime su
tikti, prisiminus, kad ir nepriklau 
somybės periode lietuvių ir sveti
mųjų proporcija nedaug kalbėjo 
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sauline prasme yra milžiniški. 
Lietuvos scenos tūris čia gali bū
ti tiesiog sutriuškintas talentin
gumo ir interpretacijos lavina. 
Ir tas faktas, kad lietuviška sce
na ir okupaciniai politinio mo
mento eroje ir meniškos galios 
disproporcijoje dar ieško savitu- 

ktikuojamo socialistinio realizmo [ 
rėmuose. Tautinis savo forma, j 
bet socialistinis savo turiniu me
nas liks visad meno surogatu. Tai 
yra ribotos, galimybės. Kosmopo
litinis savo forma ir individua
lus savo turiniu menas visad bu
vo ir visad bus jėga, kuri judins 
pasaulius. Tautinė forma čia ne
bus tiktai individualumo srity.

Reikia su džiaugsmu pasakyti, 
kad scholastinis socialinio realiz
mo diktatas lietuvių scenografų 
dažnai paskandinama po ryškiau 
ar individualiau atrastu interpre
tavimu. Natūra naturans pasakė 
Spinoza, tvirtindamas kad kūry
binės energijos neįmanoma su
naikinti aprioriniais nuostatais, 
kad ir kaip kieti jie bebūtų.

Sekant iliustracinę monografi
jos medžiagą mes matome, kad 
keturių dekadų lietuvių scenogra
fija yra banguojantis didelio eže
ro paviršius, laužyta koordinačių 
tiesioji, netgi sūkuringos nakties 
žaibai, kurie kartais spindinčiai 
nušviečia aplinką ir kūrinio min
tį, kartais tik silpnais gaisais blyk
čioja akiratyje. Ir tikrai šis ma
no patetiškumas bus supranta
mas kiekvienam, kas su meile ir 
dėmesio stebės šios monografijos 
duomenis.\
Pradėkime pastebėti, kaip jau 

visad gyvenime, tam tikrus de
fektus, kurie, mano nuomone, 
būdingi savo neišvystytais atra
dimais. (Tai viskas liečia okupa
cinę sceną). Taip, V. Mazūras 
Vinco Krėvės apsakymo “Raga
nius” inscenizacijai 1965 metais 
panaudojo Sibiro šamanų moty
vus. Miniatiūrinės luasi-lietuviš- 
kos saulės visiškai sunyksta poli- 
nęziškai traktuojamo šamano te
moje. D. Kopustinskaitės-Matai-

denės filmui-baletui taikomose 
| vitražinės prigimties škicuose 19

65 m. jaučiasi netgi dailininkų 
Tamošaičių mozaikiniai-vitraži-

! niai motyvai. Tai yra gera, bet 
■ tai implikuoja sekimą be savitu
mo poieškio. M. Bulakos sceno
vaizdis Arthur Miller pjesei 

i “Death of a Salesman” (dabar- 
1 tinėje lietuviškoje transkripcijo
je išvirtusiai į “A.Milleris, Komi
vojažerio mirtis”) rėžia akis ame
rikiečio Joseph Hirsch sekimas, 
kuris apipavidalino tos pjesės te
atrinį skelbimą, vėliau patekusį, 
pjesei išpopuliarėjus, į pasaulio 
spaudą. Bet Hirsch buvo arti es
mės, kada mažo, menko ir tam
saus namelio fone pastatė gra
siai išdygusį dangorėžį, o Bula- 
ka padarė iš to dangorėžio kaž
ką panašaus.į Asirijos šventyk
lą. Čia mes it matome tą ryškų 
pavyzdį, kada scenografija sava
vališkai ir be veikalo esmės įves
ta scenon, nepapildo teksto savo 
kontrapunktu, bet desorientuoja 
žiūrovą savo disonansu, harmoni 
ją paversdama kakafonija. Reikia 
jau išskirtinai “revoliucinių” ieš
kojimų prileisti, kad ir kakafo
nija gali sutilpti harmonijoje.

i

F. Linčiūtės 1966 metų W. 
Shakespeafo tragedijos “Antoni
jus ir Kleopatra” kostiumų ški
cai neteikia pasitikėjimo, ypač 
pažvelgus į romėnų Antonijų, 
aprengtą tunika, toga ir atžymė
tą gulbės piešiniu ant krūtinės. 
Vėlgi jau paminėtoji D. Kopus- 
tinskaitė visiškai priarėja prie vit
ražinio Tamošaičių metodo, ilius 
truodama J. Miliutinio “Ciantos 
pabučiavimą” arba E. Rudzinskio 
“104 puslapiai apie melą”. Tai 
atžymima be priekaišto, kaip į-

šeštadienis, 1970 m. rugpjūčio mėn. 15 d.

racijos. L. Truikio 1936 metų A. 
Račiūno operos “Trys talismanai” 
dekoracijos. Nepalyginamosios

i goję G. Bagdonavičius, V. Nor- 
i kus, J. Surkevičius, M. Labuckas, 
J. Jankus (puikus “Meilė trims 
apelsinams” vaizdavime), J. Vi- 

jlutis (labai agitacinis Žemaitės 
j “Marti” inscenizacijoje), M. Bu- 
: laka, R. Vinciūnas (davęs daug 
erdvės Ibseno “Šmėklose”), R. 
Songailaite (naiviai agitacinė V. 
Klovos operoje “Duktė”, apsags- 
čiusi riterius hitlerinėmis svasti
komis), J. Taujanskienė (sėkmin
gai dramatiška), A. Grigorjan- 
cas, lyriškasis F. Navickas, V. 
Mazūras, J. Geičytė (parodomo
je iliustracijoje S. Dali temų se
kėja), M. Bespalova, S. Lukackis. 
J. Malinauskaitė, L. Kirlytė, R. 
Lukšas, M. Percovas, V. Gata- 
vynaitė, D. Kopustinskaitė-Matai 
tienė, G. Žalalis, I. Ivanovas, P. 

į Linčiūtė, A. Tarabilda, A. Pili
pavičius, S. Kanaverskytė.

i Tai lietuvių scenografijos der- 
i liūs kronologine slinktimi, pagal 
šios monografijos struktūrą. Čia 
kaip visad pastebima autorių tam 

[tikra predilekcija vieniems, mi- 
| nint jų vardus ir pristatant jų 
vardus daugkartiniai, čia ir var
dai, kurie tik blykstelia tekste be 
ryškesnės užuominos apie jų ta
lentą. Tenka manyti, kad tai bu
vo tik epizodiniai vardai, bet, ži
nant sąlygas, galima spėlioti ir 
kitaip.

I Aukščiau paminėtoje St. Ylos 
, knygoje “Lietuvių nacionalinė o- 
; perą” (1960) herojiškasis nepri
klausomybės periodas teatro ir 
scenografijos raidoj buvo tartum 
prarytas tylos įsčių. Teatro išsi
rutuliojimas buvo sugriebtas nuo 
primityvių 1904 metų sąlygų. 
“Buržuazinio režimo metus” pa-

(Nukelta į 5 pusi.)

manomą supuolimą su anksčiau metais “Radvila Perkūnas” deko- 
Tamošaičių atrastu viaizdavimo 
būdu, kur kontūrai įsirėžia lyg 
vitražinės linijos. G.Vajegaitė, 19
57 metais iliustruodama scenoje savo spalvomis A. Galdiko deko- 
A. Vienuolio pjesę “Prieblando
je”, visiškai priartėja prie Stanis
lavskio ir Nemirovič Dančenko 
išpuoselėtos manieros, tuo būdu 
atsigrįždama į Mchat archyvus.
Sunku žavėtis R. Songailaitės 
1963 metų operos “Aida” para
lelėm, nueinančiom į žemėjančią 
perspektyvą. Išskyrus egiptiškus 
piešinius sienoje “egiptiškumo” 
tenka pasigesti. J. Jankaus B. Gor- 
bulskio satyrinės operos “Frank 
Kruk”, 1959 metais apipavidali
nimas dvelkia visiška karikatūra, 
sutinkama dažnai ne kur kitur 
kaip dažno amerikinio periodinio 
leidinio būtinai rezervuotoje die
nos aktualijoms karikatūroje.

Tačiau ir visa tai tėra tiktai 
taškai, ties kuriais sustoji su tam 
tikru nepasitikėjimu, bet su įsiti
kinimu, kad tai reguliarus ne
apdairumas, nenuneigiąs toli gra 
žu dailininko talento.

racijos 1933 metais J. Gruodžio 
baletui “Jūratė ir Kastytis”. R. 
Kalpokas, V. Didžiokas, T. Kula
kauskas, O. Dubeneckienė-Kalpo- 
kienė, P. Kalpokas, V. Dubenec
kis, M. Dobužinskis, S. Ušins- 
kas, A. Gudaitis, V. Palaima — 
pristatomi savo darbų reproduk
cijomis. Tuo patvirtinama jų ir 
kt įtaka į tolesnę lietuvių sceno
grafijos raidą.

Okupacinio periodo atstovai y- 
ra iliustracinėje leidinio medžią-
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Vis dėlto nepalyginamu pui
kumu šioje monografijoje šviečia 
“seno”, polėkiško periodo sceno- 
grafiniai laimėjimai, kada lie
tuvių scena išžengė iš nieko ir 
tapo nenuginčijama vertybe. S. 
Ušinsko 1933 metų B. Dvariono 
baleto “Piršlybos” scenografinio 
meno fejerverkas. M. Dobužins
kio J. Karnavičiaus operos 1937
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ATEITININKUOS ŠEŠIASDEŠIMTMEČIUI

Lietuvos kankiniai
P. NARUTIS

Kai Romoje pašventina Kanki- kos ir didelis optimistas, nebijo
mų koplyčią, visiems, o ypač a- davo nei sunkių spaustuvės, nei 
teitininkams tenka pažvelgti į sa- spaudos platinimo darbų. Nuo- 
vuosius, kurie praeitų trisdešim- latos persekiojamas bolševikų, bė- 
ties metų bėgyje krito nacių ar- girnų išvengęs nacių darbo prie- 
ba bolševikų sunaikinti. Tų kan- volės, bet bolševikų antroje oku-| 
kinių sąrašas ilgas. Jis apima la- pacijoje Sibiro kapai jį priglau- 
bai stambią mūsų tautos dalį. Jei dė, dar buvusį tik trečiojo, kur- 
imtume skaičiuoti (o tai jau me
tas vieną kartą atlikti), prašok
tų bet kokią vaizduotę, kiek kan
čios mūsų tauta yra patyrusi.

Šiuo metu žvelgiu į jaunas lie
tuvių tautos atžalas — studenti
ją, kuri buvo genocido paliesta 
labai skaudžiai.

Tilinskas Stasys. Atsargos ka
rininkas. Pirmojo kurso studen
tas, ateitininkas. MAS-os pirmi
ninkas. Areštuotas 1941 pavasarį 
grįžus namo iš technikos univer
sitetinių paskaitų. Kauno .fortuo
se kankintas bolševikų, o jau bir
želio mėn. viduryje, varomas iš 
Lietuvos pėsčias į Rusiją, prie 
Minsko sušaudytas.

Živatkauskas Antanas. Studen
tas technikas, pirmojo kurso. Pri
klausė Korp. Grandžiai. Gabus 
moksle, gyvas, draugiškas, pasiau
kavęs padėti kitiems. 1941 birže
lio 24 d. nušautas bolševikų Kau
no Senamiestyje.

Morkūnas Antanas. Atsargos 
leitenantas, studentas technikas, 
ateitininkas. Žuvo birželio 24 d., 
gindamas Kauną nuo bolševikų. 
Jo būrio dėka bolševikų armija 
nepajėgė persikelti per Nemuną 
ties Panemune ir Kaunas liko ap
saugotas nuo sunaikinimo.

Striupas Romas. Ketvirtojo kur
so studentas technikas, ateitinin
kas, birželio mėn. areštuotas ir 
ištremtas į Sibirą. Ten 15-ką me
tų išvergavęs žuvo.

Šapalas Antanas. Persekiotas 
bolševikų, o Nacių okupacijos me
tu areštuotas gestapo ir išsiųstas 
į Stutthofo KZ-tą 1944 m. Mirė 
KZ-to iškankintas 1945 m. Labai 
gabus chemijos inžinierius, Stu
dentų at-kų sąjungos pirminin
kas. Nepaprastai skaidrios nuo
taikos, humoristas ir nuotaikos 
palaikytojas savo draugų tarpe 
net ir tuo momentu, kada buvo 
iki mirtino nuovargio su drau
gais kankinamas KZ-te.

Bacevičius Jonas. Antrojo kur
so studentas technikas, ateitinin
kas. Nacių areštuotas ir išvežtas 
į Stutthofo KZ-tą.' Metus išvar
gintas KZ-te, 1945 m. pavasarį 
varomas su kaliniais nebeatlaikė 
ir krito kašubų žemėje.

Rimkūnas Petras, ketvirto kur
so studentas ateitininkas, gabus 
technikos srityje ir gabus žurna
listas, persekiotas bolševikų, per
sekiotas ir nacių žuvo 1944 m. 
Austrijojje.

Stasiukaitis Bronius, medicinos 
mokslus tik ką baigęs, ateitinin
kas, žuvo prie Stetino 1945 m. 
Vienas gabiausių studentų, vie
nas veikliausių katalikiško jauni
mo tarpe. Buvęs MAS ir SAS-os 
pirmininkas. Persekiotas bolševi
kų, kalintas gestapo. Jo kūry
bingų straipsnių buvo pilna atei- 
tininkiška ir pogrindžio laikraštė
lių spauda. Draugai visada saky
davo “Jei Bronius bus, tai bus ir 
linksma ir įdomu”.
Pūkas Apolinaras, ramus, tykus, 

bet labai gilaus protavimo ir la
bai darbštus studentas, ateitinin
kas, buvo jau pasiekęs ketvirtąjį 
kursą. Ateitininkiškoje veikloje 
darbavosi ir pirmosios bolševikų 
okupacijos metu, ir nacių okupa
cijoje, bet antroji bolševikų oku
pacija sunaikino jį Sibiro tund
rose.

Gogelis Alfonsas ateitininkas 
jau nuo pirmosios gimnazijos kla
sės, o ir būdamas studentu tech
niku organizavo moksleivius at-1 
kus ir pirmosios bolševikų oku
pacijos metu, ir nacių okupacijo
je, bet jau per antrąją okupaci
ją bolševikai jį, jau ketvirto kur
so studentą, nužudė Sibire.

Vaidyla Leonas, studentas at
kas, nepaprastai pakilios nuotai-1

so studentą.
Lukša — Daumantas Juozas, 

kas nežino šito ateitininko. Vos 
per plauką išvengęs nacių KZ-to, 
galiausiai pasiaukojo bolševikų 
antroje okupacijoje padėti perse
kiojamiems lietuviams išsilaikyti 
savoje tėvynėje. .Šio gabaus ir ta
lentingo, tik ką baigusio archi
tektūrą, studento ir drauge su juo 
kovojusių sunaikinimui Maskva 
atsiuntė net keletą divizijų, ge
riausių NKVDistų ir armijos da
linių. Jo parašyta knyga “Parti
zanai už geležinės uždangos" liks 
istorinis testamentas mūsų nieki
namos, naikinamos, kolozituotos 
tautos laikotarpį atžymėti.

Tai menkutė įžangėlė tų mū
sų tautos kankinių iš studentijos 
tai po, ateitininkų, kurie savo 
kraujo auka šaukiasi Dangų. Jie 
yra ne tik tautos didvyriai, bet 
ir šventieji kankiniai.

JONAS DAINAUSKAS

Už išleidimą to dienyno, kuris

lietuviui negalima praeiti tylomis 
ir pro kai kurias to leidinio įva-

Vytautas Kašuba šv. Bonaventūra (St. Bonaventūra 
universitete, N. Y.) Nuotr. V. Maželio

Apie lietuvišką scenografiją

aiškinimo įvadais į jų genialumą. 
Todėl ta patetiška pastraipa, gal 
būt, liepia' daug ką atleisti da
bartiniams scenografijos kūrėjam 
ir darbininkam. Kad ir kaip kas 
besakytų, jie stovi ant tų pama
tų, kurie buvo suręsti tada, kada 
buvo “buržuaziniai” suprantama 
kūrybinė laisvė. Barami politi
niuose suvažiavimuose, raginami 
eiti koja kojon su politiniais nuos
tatais ir pirmos gegužės obalsiais, 
jie eina dviem kryptim: duok čia, 
duok ten. Nelyginant J. London 
romano protagonistas Martin E- 
den, kuris, būdamas romanistas, 
rašė gerai mokančiai sensacinei 
spaudai vieno turinio romanus, 
o sau, stalčiams, savo išsisaky
mus. Ta J. Londono fantazija da
bartinėje Lietuvoje tapo bruta
lia realybe.
Tas “valdininkiškumas” rėžian

čiai akis matomas svetimybių 
transkripcijoje. Rusai nepajėgė 
išspręsti tos problemos savo al
fabete. (Atrodo, tai išspręsti ne
sunku, greta rusų transkripcijos 
dedant originaliai rašomą vardą 
arba vietovę). Todėl dabar lietu-

Lenkų mokslų akademijos Kro
kuvos skyrius 1968 m. pradėjo 
leisti Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės Kanclerio (t.y. Mi- 
nisterių Pirmininko) Alberto 
Stanislovo Radvilos dienoraštį, a- 
pimantį 1632-1656 m. laikotarpį. 
Iki šiol išleistas tik pirmas, 1632- 
1633 metų, tomas, kuriame yra 
LXI p. įvado ir 230 p. dienyno 
teksto. Tiražas 570 egz.

Tekstas, sutikrintas su dienoraš- ’ lemiamos reikšmės.
čio originalu bei keliais jo nuo
rašais ir papildytas daugybe iš- patarnaus ir Lietuvos istorijos ty- 
našų bei paaiškinimų, skelbiamas' rinėjimui, Lenkų mokslo akade- 
originalia veikalo kalba — loty-i mijai reikia pasakyti ačiū. Tačiau 
niškai. Dienynas rankraštyje pa
vadintas “Memoriale Rerum Ges
ta rum in Polonia a Morte Sigis- 
mundi Tertii inchoatum et con- 
tinuatum, levi calamo et raptim 

[ descriptum, cui anno 1632 ini- 
i tium datum a me Alberto Sta- 
nislao Radivilio, cancellario M 
(agni) D(ucatus) L(ithuaniae)”. 
Albertas Radvila nuo 1623 m. iki 
savo mirties 1656 m., t.y. 33 me
tus buvo Lietuvos Kancleriu ir 
tas jo dienynas turi nepaprastai 
daug medžiagos apie to laiko Lie
tuvos valstybę bei jos žmones.

A.S. Radvila, gimęs 1593.VII.l
d., kaip ketvirtasis to laiko Lietu
vos Didžiojo Maršalkos Stanislo
vo Radvilos sūnus, buvo garsaus 
Lietuvos Kanclerio, didelio Lie
tuvos suverenumo gynėjo, My
kolo Juodojo Radvilos anūkas. Jo 
tėvas, mirus Mykolui Juodajam, 
turėjo tik 6 metus ir jį globojo 
dėdė Mykolas Rudasis Radvila, 
Biržų kunigaikštis, tuometinis 
Lietuvos Didysis Etmonas. Auto
riaus tėvas mokėsi Leipzigo aka
demijoje, kelis kartus apkeliavo 
Vakarų Europą ir mokėjo bene 
12 kalbų. Jis irgi mirė anksti. Bu
simasis dienyno autorius tada tu
rėjo tik 6 metus, ir toliau jį glo
bojo dėdė Mykolas Kristupas 
Radvila, vadinamas “Našlaitė
liu”. Albertas Stanislovas mokė
si Wuerzburge, Louvain’e bei Bo- 
lognijoje ir taip pat mokėjo visą 
virtinę kalbų ir gerai pažinojo se
nąją bei viduramžių istoriją. Nuo 
1617 m. buvo paskirtas Lietuvos 
Kanclerio Leono Sapiegos pava
duotoju. Jie glaudžiai bendradar- 

1 biavo, pakaitomis būdami prie

monografijos sukomplektavimą. 
Tokios unikalios iliustracijos “ne 
atradimas”nuskriaudė monogra
fiją. Pati Lietuvos scenografijos 
monografija labiausia atsirėmė 
ne tiek į teksto medžiagą, kiek 
į iliustracinę medžiagą.

Tikru tragizmu atskamba teks
te pasislėpęs pasažas, kuriuo man 
skaudžiai atjaučiant teksto turi
nį, tenka baigti šią kuklią, bet, 
tariuosi, nuoširdžią apžvalgą:

“Lietuviškai scenografijai aug
ti bei ieškoti naujų kelių poka
rio metais gerokai trukdė kano
nizuotos estetinės pažiūros, siau
ras realizmo sąvokos supratimas 
ir kūrybinėse organizacijose įsi
galėjęs valdininkiškas admi
nistravimas. Visa tai neretai ri
bojo teatro dailininko individu
alybę ir kūrybinį aktyvumą. Dra į karaliaus, kad geriau saugotų 
mos pastatymų scenografijoje do- j Lietuvos interesus. 1623 m. per- 
minavo anemiškas natūralizmas, imdamas valdyti didįjį Lietuvos 
etnografinis ir buitinis aprašinė- antspaudą, t.y. tapdamas Kanc- 
jimas, o muzikiniuose spektak- leriu, drauge perėmė ir pareigą 
liuose — išorinis puošnumas ir saugoti Lietuvos Metriką. 1624 
pompastiškumas. Drąsesni kūry
biniai eksperimentai kartais net 
būdavo 
mu’ ”,

apšaukiami ‘formaliz-

1970 m. liepos mėn.

Vladislovui Vazai net prikišdavo 
lenkų favorizavimą lietuvių ne
naudai. Gynė Lietuvos miestų 
reikalus. Greta to, būdingas yra 
įvado XXXI p. teigimas, kad A.S. 

I Radvila, būdamas lietuvis, Žy
gimanto Vazos dvare nevaidino

| 
I

do neigiamybes, aptarimus, nu
kreiptus prieš A.S. Radvilos pro- 
lietuviškumą. Taip, LIX p. rašo
ma: “Kadangi (A.S.R.) buvo lie
tuvis su tam tikru provincionali- 
nio, jei ne tautinio, skirtingumo 
pajautimu, todėl suprantama, jog 
“Memoriale” visų pirma pateikia 
daug medžiagos Lietuvos ir josios 
žmonių reikalu. Tas savos rūšies 
didžiosios provincijos (mano pa
braukta) patriotizmas deda ryškų 
antspaudą visam veikalui, su vi
sais XVII a. būdingais bruožais, 
kaip pvz. tvirtinant, kad santy
kiai su Rusija esąs, visų pirma, 
lietuviškas reikalas, arba nuolati-

(Nukelta į 7 pusi.)

Papiginta kaina 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra- 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”!

“Draugo” administracija
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BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 00032

(Atkelta iš 4 pusi.)
I lydėjo agitacinės ir tuščios rep
likos, tartum iškelti “tarybinio re
žimo metus” yra būtina nuneig
ti pirmykštį laiką .kuriuo buvo 
padėti teatro rūmams ir dabar 
nedilstantieji pamatai?

Anos “režiminės” klaidos kaip 
ir išvengė ši monografija. Išsky
rus tas kelias anekdotiško tipo re- 
veliacijas, paminėtas rašinio pra
džioje, visa dėstymo tėkmė įrodo, 
koks stiprus yra sąlytis su “bur
žuazinio režimo metais”, kiek 
daug, dar ir dabar nepasiekiamų 
viršūnių buvo tada pasiekta, už
kariauta ir ten įtvirtintos “bur
žuazinės valstybės metų” vėlia
vos. Ir iš tikro, “buržuazinio” pe
riodo scenografija atrodo nesku- 
bos darbai, ne škicai ir štrichai, 
bet kaip tiktai tas galingas, kaip 
minėjau, kontrapunktas veikalui. 
Greta to periodo nuoveikių, oku
pacinio periodo darbai ateina į 
mus, tik kai kada su monumen- 
tiniu svoriu, bet daugiausia tik i- 
liustracine veikalo medžiaga. Drą 
šiai galima tarti, kad dar nėra 
Galdiko, Dobužinskio, Benua,
Kalpoko ir Varno dabartinėje lie-i viams tenka verstis tokiomis ab- 
tuvių scenografijoje. į rakadabromis, kaip : A. Ponkie-

Tačiau jeigu liberalėjanti sočia-įlis(G. Ponchielli, J.G.), Dž. V 
listinio realizmo srovė nebijos 
“nacionalinio” dvelkimo, nesi- 
baidys “kosmopolitinio” raugo ir 
nenuneigs “individualinio” me
no, gali būti naši ir tose sąly
gose. Iš tų faktų matyti ir tai, 
kad finansinis dėmesys teatrui 
dar nėra viskas. Ir tarybinio me
nininko pavertimas puikiai apmo
kamu valdininku neša ir “valdi
ninkiškas” vertybes mene.

Triuškinti “valdininkiškumą” 
ir prasilaužti pro cenzūros cer
berių vartus sunku. Sandauga ta
lento ir drąsos čia vis dėlto 
labai archaiškas ginklas. Čia 
kia erdvės, naujos kūrybinio 
šaulio atmosferos, radikalių 
kaitų ir žemės drebėjimų. Ir 
galėtų suprasti mano tvirtinimus, 
jeigu pastatomas toks nesudėtin
gas klausimas: ar galėtų šiose są
lygose atsirasti Lietuvoje Čiurlio
nis ir apreikšti savo genialų sa
vitumą? ar galėtų šiose sąlygo- 

įse būti Lietuvoje arba ten, kur 
dabar Cistyie Prūdy gyvenvietė, 
Donelaitis ir vilniškėje “Vagoje” 
išleisti savo “Metus”, tiesiu žo
džiu aprašančius šių dienų amt- 
monus?

Tik su visagalio laiko talka jie
egzistuoja,

dis (G. Verdi, J.G.), Dž. Puši
nis (G. Puccini, J.G.), Š. Gunas 
(Ch. Gounod, J.G.) ir kt. Tul 
tarpu lietuvių menininkų vardai 
kitų tautų transkripcijoje išlaiko 
pavyzdingą savo originalią for
mą. Taip pat neiškraipomi kitose 
kalbose ir vietovių pavadinimai.

Lietuvos scenografijos mono
grafija dar laukia daugelio papil
dinių. Nors tai paradoksiškai 
skambėtų patiems monografijos 
autoriams, bet ryšys su užsieniu 
ir naudojimasis jau gausia, užsie
ny susikaupusia pažintine me
džiaga eitų tikron naudon lietu
vių kultūros ir teatrologijos studi
joms. Nėra logikos ignoruoti gy
venimo faktus ir realumą. Juo 
labiau, kada gvildenamos temos 
turi pavojų išeiti vienašonės ir 
nepilnos. Kaip mažas to pavyz
dys yra ši scenografija. Lietuvių 
Enciklopediios 30-tame tome yra 
gera P. Rabikausko studija apie 
Lietuvių teatrą. Studiją vainikuo
ja Vilniaus akademijoje 1721.8.1. 
vaidintos dramos programos titu
linis puslapis. Apžvelgiamoje sce
nografijos monografijoje seniau
sias iliustracinis pavyzdys buvo 
datuotas 1754 metais. LE tomas 

apsagstyti politinio1 pasirodė 1964 metais, tad prieš

IŠLAIKYKIM LIETUVYBĘ 
AMERIKOJE

daugiau lietuvių dar- 
Lietuva vėl būtų lais-

kongresai, stovyklos,

dar 
rei- 
pa- 
pa- 
ten

Daugelis Amerikos lietuvių sie
lojasi lietuvybės išsilaikymu, Ame
rikoje. Dar 
buojasi, kad 
va.

Ruošiami
koncertai, studijcs. susirinkimai ir 
įvairūs pobūviai, — vis lietuvybės 
naudai. Kiekviena grupė stengiasi 
sutraukti daugiau ir daugiau žmo
nių, kad būtų nauda lietuvybei ir 
organizacijai.

kokiais būdais informacijos pa
skleidžiamos mūsų žmonių ta’pe 
apie visas tas pastangas lietuvybės 
labui? Per mūsų laikraščius, 
ypatingai per Draugą, plačiaus ai 
skaitomą lietuvių dienraštį Ame
rikoje.

Kiti info.macijų skleidimo būdai 
tik mažą ratelį lietuvių tepasiekia, 
kai mūsų dienra'.tis pasiekia pla-1 
čiąją visuomenę. Be laikraščio toms 
organizacijoms būtų sunku gyvuo
ti ir klestėti, nes mūsų dienraštis 
kiekvieną dieną ateina į lietuvių 
namus ir duoda reikalingas infor
macijas. Lietuvybei būtų sunku be 
dienraščio ir lietuviams būtų sun
ku orientuotis lietuviškuose reika
luose be. savo laikraščio.

Taip, jūsų šventa, tautiška pa
reiga palaikyti mūsų laikraščius, 
ypatingai dienraštį Draugą.

m., lydėdamas karalaitį Vladis
lovą, keliavo į Vakarų Europą 
kaip oficialus Žygimanto Vazos 
atstovas. Draugavo su Žygiman
tu. Dienyną pradėjo rašyti tik po 
Žygimanto (1632 m.) mirties. 
Nuo 1652 m., jau prie Jono-Ka
zimiero, tapo drauge ir Vilniaus 
vaivada. Nuo to laiko, o ypač 
nuo 1653 m. siautusio maro, gy
veno prie Kauno ir Kaune. Pa
statė bažnyčias Rumšiškėse, Ve
liuonoje, Kaime suteikė fundaci
ją Šv. Onos brolijai. Kaune taip 
pat pastatė “žemės ir pilies” kny
goms saugoti pastatus. Rusams į- 
sibrovus į Lietuvą, 1654 m. ru
denį pasitraukė į savo ūkius Prū
sijoje ir atsidūręs Dancige tenai 
1656 m. mirė.

Albertas Stanislovas Radvila iš
vertė bei parašė ir savo lėšomis 
atspausdino visą virtinę religinio 
turinio knygų. Taip pat jis para
šė tris istorinio pobūdžio veika
lus, bet juos paliko nespausdin
tus. Jų tarpe ir šį dienyną, rank
raštį didelio formato, daugiau nei 
1300 puslapių. Įvade į čia apta
riamą leidinį rašoma, jog nėra ki
to panašaus šaltinio, kuris taip 
vispusiškai nušviestų, ypač Vla
dislovo Vazos visus ir Jono Kazi
miero pirmuosius valdymo me
tus. A.S. Radvilos dienynas la
biausiai vertingas yra savo infor
macine ir biografine medžiaga, 
ypač Lietuvos istorijai. Įžangos 
XXV p. rašoma, kad A.S. Radvi
la ginčuose tarp Karūnos (t.y. 
Lenkijos) ir Lietuvos gynė lietu
vių interesus. Kai kada, sako, jis 
nesibaidydavo parodyti net aiš
kiai seperatistinių tendencijų, gil

I Vienos Kardinolas Arkivyskupas
FRANZ KOENIG 1

apie V. Bagdanavičiaus knygą į
THE CULTURAL WELLSPRINGS . 

OF FOLKTALES
rašo: |

| “Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie v 
® šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui. | 
y Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės.” 
f ši knyga yra vertinga priemone supažindinti kitataučius su t 
J senąją lietuviška kultūra. |y Apie tai Kardinolas rašo:

“Žvalgydamasis po jūsų knygą kiekvienas ras, kad Mircea k 
Eliade’^ pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia f 

S Europoje, pasitvirtina.”

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $ 6.00.

1970 Plymouth-Duster

Pigesnč

registracijaPlymouth Vollont Duster 2-Door Coupe

DIDŽIULES NUOLAIDOS

Kaina nuo $2,172.00
5 metų arba 50,000 mylių garantija. 25 mylias su vienu galionu
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Nuotrauka Alg.manto Kež o, S.).Stovykloje įsirengiant...

TĖVYNĖS SARGAS. Politikos 
ir socialinių mokslų iliustruotas 
žurnalas. Nr. 1(31), 1970. Reda
guoja Domas Jasaitis. 196 psl. 
Kaina $3.00. Adm. adr.: J. Jaku
čionis, 503 Euclid Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11208

Numeris skirias Steigiamojo 
seimo 50 m. sukakčiai paminėti. 
Šio seimo reikšmę išryškina A.J. 
Kasulaitis; VI. Viliamas duoda; 
seimo narių sąrašą bei kalbas po
sėdžius atidarant: A. Smetonos, G. 
Petkevičaitės, A. Stulginskio, duo
damas tekstas Lietuvos nepriklau
somybės proklamavimo, kalbos 
dėl dekleracijų. Ryšium su Stei
giamojo seimo sukaktimi duoda
mi pareiškimai J. Rajecko, dr. K. 
Valiūno, vysk. V. Brizgio, K. Škir
pos.

Pr. Naujokaitis apžvelgia lie
tuvių tautinę sąmonę ugdžiusią 
literatūrą. O. Labanauskaitė 
rašo apiemoteris steigiant, seime. 
V. Sidzikauskas nagrinėja Steigia
mojo seimo vaidmenį ryšium su 
Lietuvos tarptautinėmis proble
momis. M. Mackevičius nusako 
koalicinės vyriausybės reikšmę 
nepriklausomybės kovose. L. Ši
mutis išryškina Steigiamojo sei
mo ryšį su JAV lietuviais. J. B. 
Laučka informuoja apie Lietuvos 
parlamentarinę santvarką. K.Rač- 
kauskas atskleidžia Steigiamojo 
seimo vaidmenį kuriant Lietuvos 
konstitucinę teisę, duodami kons
titucijų tekstai. D. Jasaitis duoda 
platų nekrologą a.a. A. Stulgins
kio. Seka apžvalga krikščionių de
mokratų veiklos pasaulyje bei su- 
minėjimas svarbesnių dabarties; 
Lietuvos įvykių.

Nei vienas mūsų žurnalas nė
ra davęs tokio išsamaus, visapusiš
ko Steigiamojo seimo paminėji
mo, kaip “Tėvynės Sargas”. Re
daktorius dr. D. Jasaitis parodė į 
didelius organizacinius sugebėji
mus ir redakcinį talentą, sukvięs- 
damas įvairių specialybių, įvai
rių pažiūrų ir įvairių kartų žmo
nes, kurie davė tiek daug išsa
mios medžiagos. Žurnalas reda
guojamas pozityvioj dvasioj, ven
giant erzlių polemikų, ir nusipel
no plataus dėmesio.

. Tai dienoraštinė medžiaga 19- 
I 63 m. liepos 1 d. Bostone miru
sio žurnalisto Jono Januškio, bu
vusio “Keleivio” redaktoriaus. 
Pradžioje duodama su giliu nuo- : 
ši durnu L. Januškienės paruoš
ta velionio biografija, ištraukos 
iš P. Šveikausko kalbos laidojant 
Januškį. St. Kairio, Ant. Gustai-1 
čio žodis. Pagrindinę knygos dalį 

, sudaro J. Januškio dienoraštis — 
užrašai, apimantieji nuo 1940 m. 
birž. 23 d. iki 1941 m. lapkr. 5 d. 
Pro skaitytojo akis gyvais vaiz-

m. rugp. 8 d. Pakruojuje, turė
damas 76 m. amžiaus. Kunigas, 
rašytojas, kilęs nuo Biržų. Tumo 
įtrauktas į spaudos darbą, davė 
nemažai eilėraščių, pasakėčių, 
spausdintų Tėvynės Sarge, Žiny- 
eioje ir kt. Išėjo jo kūrybos rin
kiniai: Dainos ir sakmės (1902), 
Dainos dainelės (1909). Daug jo 
kūrinių tilpo periodikoje.

• Indijos Nehru vardo premi
ja šiemet paskirta E. Mieželai
čiui už eilėraščių apie Indiją rin
kinį. (E)

• Vilniuje išleisti Jono Šim
kaus raštų keturi tomai. (E)

• Ukrainoje, Kijeve, išleistas 
A. Bieliausko “Kauno romanas”. 
J ukrainiečių kalbą išvertė Olga 
Gradauskienė. Anksčiau buvo iš
verstas to paties rašytojo roma
nas “Rožės žydi raudonai”. (E)

W H Y NOT J O I N ?
It is modern to be conuniti.ed to an d ai W> >ld y u ’i'ci- lo ).<■ 

• “in" the new Ecumcnical t.pirit of the Cathol c Chu ch? Then oin 
the PRESENTATION BROTHERS !

Houses in British įsiės and Ireland, Ghana, VVest Indies, British 
Columbia, Quebec and Peru. Novitiate in Montreal.

VVRITE:
6R0THĖR LAWRENCE MAHER

« 6150 Champlain Blvd., Verdun
PROVINCE oi QUEBEC, CANADA
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NEPYKITE ANT DRAUGO

kiąs kanadietis antropologas ap- jų tarpe ir V. Maželio, Uosiodais prabėga II Pasaulinio karo ™y. Rfl.
pergyvenimai, paliaubos ir sunku 
mai vokiečių parblokštoj Prancū
zijoj, įstojimas į svetimtaučių 
kuopas, slegiantis kareivinių gy
venimas, demobilizacija, sunku
mai išėjus į civilini gyvenimą, 
kietos pastangos emigruoti. Gale 
keletas straipsnių pavidalo infor
macijų ir samprotavimų. Januš- 
kis buvo socialdemokratų sąrašu 
išrinktas į seimą ir knygoje ryš
kiai atsispindi jo pažiūros į auto- 
ritatyvinį tautininkų režimą Lie
tuvoje.

raičio pastangas išgelbėti nyks
tančią indėnų gentę Brazilijoje. 
Laikraštininke L. Deni informuo
ja apie naujas katalikų naudoja
mas priemones Las Vegas mieste 
paruošti gyvenimui iš mokyklų 
iškritusius jaunuolius. M. Ste
phens akcentuoja religinės ideo
logijos pagalbą perauklėjant mai
štinga jaunimą. Kanadietė moky
toja rašo apie krašto literatūrą 
ir meną.

Laikraštininke L. Price Bell 
aprašo seniausią JAV bažnyčią 
San Miguel, Santa Fe mieste. M. 
L. Dagnall primena, jog sėkmin
giausias auklėjimo veiksnys bus

šubos, V. Dragunevičiaus kūri
nių reprodukcijomis.

SACRED HEART 
SCHOOL 

Resident School For Boys 
Grades 4 Through 8 

BROTHERS OF THE SACRED 
HEART SCHOOL

ANDOVER, MASS. 01810

Kartais Draugo skaitytojai skundžiasi dėl blogo pristatjimo. 
Bet ar Draugas visada būna kaltas?

Draugo vadovybė yra nusipirkusi automatiškas mašinas rai
dėms rinkti, gerokai patobulino spausdinimo mašiną, kad nebūt 
sutrukdymų, pasamdė kitą vairuotoją, kad laikraščiai būtų spe
cialiai, betarpišku būdu pristatyti j kaikuriuos pašto skyrius 
Chicagoje, kad paštininkams nereikėtų atgabenti iš centrin e 
pašto. Taippat stengiasi kitais būdais pagerinti mūsų laikraščio 
pristatymą.

Mes visas laikraščio siuntas greitai pristatėm paštui ir jas 
perima pašto valdininkai. Nuo čia ir prasideda įvairūs sutruk- 
dymai. Visos mūsų pastangos virsta beveik niekais.

Mūsų skaitytojai turi skustis, kai nereguliariai pristatomas 
dienraštis. Kaikurie kaltina mūsų įstaigą, net grasina nutraukti 
prenumeratą.

Prašom nepykti ant Draugo. Dvigubai daugiau mokam už 
pašto patarnavimą, bet gauname blogesni pa'amai imą. Susi
mildami įvertinkite padėtį ir nekaltinkite Draugą. Mes stengia
mės, bet dažnai tas mažai padeda.

KRONIKA

JAUNIMO ŽODIS. Vokietijosj 
lietuviško jaunimo laikraštis. Nr. i 
8, 1970 m. Leidžia VLB Jaunimo _ _ _
sekcija. Redaguoja T. Bogutienė, I parodyti vaikams, kad juos myli. 
R. Šileris, A. Šmitas. Kaina — au- E. Roth pasakoja apie kalinių 
ka. Adresas: 63 Bonn — Bad Go-j lankymą. Laikraštininkas A. B. 
desberg 1, Annaberger Str. 400, Haines duoda biografinius bruo- 
Germany.

Gausiai iliustruotas nuotrauko
mis ir originaliomis antraštėmis. 
Keliamos gyvos dienos proble
mos. Silpniau lietuviškai bepas- 
kaitantiems dalis teksto duoda
ma vokiečių kalba. Stengiamasi kymąsi Galilėjos Kanoje. Dr. M. 
įnešti ir patriotinės rimties ir kas- Į- O‘Connell duoda patarimus 
dienio humoro.

žus kataliko dainininko — hu
moristo D. Day. H. Peisson ap
taria būdus, kaip gelbėti narko
tikų vergus. Duodama naujų fil
mų apžvalga. Airis kapitonas O‘ 
Donnell pasakoja apie savo lan-

• Nuo V. Solovjovo mirties 
rugp. 13 d. suėjo 70 metų. Tas 
rusų filosofas mirė turėdamas 47 
m. amžiaus, bet savo minties gi
lumu paliko neužmirštamą vardą. 
Jo filosofijoje labai stiprus taurus 
religingumas ir jis yra prisijun
gęs prie Katalikų Bažnyčios. Jojo 
filosofija yra sudominusi daugelį 
lietuvių. Apie jį disertacijas rašė:
K. Ambrazaitis, L. Bistras, kun.
L. Gronis, kun. P. Lagis, V. My
kolaitis-Putinas, J.L. Navickas, 
kun. A. Sidaravičius, St. Šalkaus
kis, Iz. Tamošaitis, K. Trukartas, 
kun. J. Gutauskas. Juo domėjosi 
prel. A. Jakštas, prof. A. Maceina, 
prof. V. Šilkarskis ir kt.

• Mykolas Šeižys - Dagilėlis 
prisimintinas ryšium su jo mir
ties 20 m. sukaktimi. Mirė 1950

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

SKAMBINTI RE 7-9615

PETE’S AUTO REPAIR
Taisomu — Motorai, automatinas 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. Ir kiti 
pataisymai. PETRAS PIŠNYS, sav. 
6211—15 S. Damen Avė. Tel. 737- 
3988.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufactarers

Kun. Rapolas Krasauskas. KA
TALIKU BAŽNYČIA LIETUVO
JE XVI-XVII AMŽIUJE. Nuosmu 
kio priežastys ir atgimimo veiks
niai. Atspaudas iš L.K.M. akade
mijos Suvažiavimo darbų VI t. 
Roma 1969 ip., 53 psl.

Rūpestingai paruošta, gausiai 
dokumentuota studija apie reli
ginį lūžį protestantizmo bangai 
į Lietuvą atsiritus, apie silpną ka
talikų rezistenciją ir apie veiks
nius, nulėmusius katalikų Bažny
čios atgimimą. Šią studiją buvo
me aptarę straipsnyje apie Suva
žiavimo darbų VI tomą.

ACEN NEWS. No. 146. May 
— August, 1970. Metams $3.00. 
Adr.: 29 W. 57th St., New York, 
N. Y., 10019

Assembly of Captive European 
Nations leidžiamas žurnalas. Re
dakcijoje iš lietuvių — V. Sidzi
kauskas. Gausu informacinių 
straipsnių apie bolševikų oku- i 
puotus rytų Europos kraštus. Iš 1 
lietuvių šiame numery rašo A. 
Landsbergis apie kraštuose už ge
ležinės uždangos intelektualų ver 
žimąsi iš po komunistinės kont
rolės. Šio straipsnio santrauką e- 
sąme jau davę anksčiau.

besimaudantiems, o socialinio 
draudimo specialistė Ch. Jaku- 
boivski informuoja apie šios rū
šies išmokėjimų nuostatus. Pats 
žurnalo redaktorius kun. J. Pruns 
kis duoda naujų knygų ir katali
kų gyvenimo apžvalgą. Numeris 
iliustruotas daugybe nuotraukų,

WAGNTER & SONS
Cypewriters — Adding Machines — 

Checkwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virfi 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd.. Tel 581-411

-II
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

FREE PARKING SPACEPLENTY OF

tu Certlficatij sąskaitas
Minimum $5,000.00

5
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

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

.... . PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD..................9 v. r. iki 5 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta.

S

9

2400 So. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginia 7-7258 - 59

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintai paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.

THE MARIAN. July-August, 
1970.

Mėnesinis, iliustruotas religi
nės kultūros žurnalas, leidžiamas 
marijonų. Metams $4.00. Adresas: 
4545 W. 63 St., Chicago, III. 606- 
29.

Vedamajame pasisakoma dėl 
“naujosios moralės” laisvumo. A- 
merikietė bendradarbė M.M. Reg- 
nier perteikia Phoenix vyskupi
joje surinktus anketos duomenis 
dėl naujumų Bažnyčioje, sociali-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street •
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Atdara nuo 6-ios valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Pirmadieniais uždaryta

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD. N. Y. 11237

“PALANGA” RESTAURANT 
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink'mą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k‘tų namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 6:30 vai. po pietų.

Jonas Januškis. ATSITIKTI
NIO KAREIVIO UŽRAŠAI. Bos- nių reformų, religinio gyvenimo 
tonas, 1970 m., 127 psl. sumoderninimo. Doktorato sie-

PER ANNUM

Compounded 
Quarterl y

OFF1CE HOURS
Monday, Tueiday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Buainess Transacted on 1

Mutual Federal U® 
Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK 
ACCOUNT

ANNIVERSARY

Wednesday NQW ||\|SURED TO $20,000

Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul
Studio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan St.
Chicago, Illinois 60608 

TEL. YArds 7-5858
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• Škėmos raštų II tomas jau spausdinama dr. M. Morkūno 
knygrišykloje. Redagavo K. Ost- spaustuvėje.
rauskas. Už poros savaičiij jau • A. Vadopalo knyga “Lietu- 
bus knygų rinkoje. Šiame tome viški antropologiniai tipai” ati- 
yra visos A. Škėmos dramos. duota spaudai.

• Juzės Vaičiūnienės poezijos • Lietuvių Filatelistų albumas 
rinkinys “Rūpestis” išspausdintas baigiamas spausdinti. Pasirodys 
dr. Pr. Morkūno spaustuvėje ir rugpiūčio mėnesį.
atiduotas rišyklon. | ,_ ,__________

• Kazio Bradūno poezijos 
knyga “Donelaičio kapas” surin
kta Morkūno spaustuvėje ir šį ru
denį bus išspausdinta.

Pr. t
reikalas “Lietuvos universitetas” 
jau renkamas dr. M. Morkūno 
spaustuvėje. Knyga aptaria uni
versitetą įvairiais atžvilgiais. Tu
rės apie 600-700 psl. Numatyta 
išspausdinti prieš Naujus Metus.

• “Lietuvos kovos dėl laisvės”
— knyga, paruošta K. Ališausko, 
peržiūrėta Pr. Čepėno jau atiduo
ta spaudai. Turės apie 600 psl.

• A. Kairio premijuotasis ro
manas “Ištikimoji žolė” jau spau
doje. Bus apie 300 psl.

• “Du broliukai”, A. Kairio
3 veiksmų pasaka, pakartotinai spaudoje. Yra buvęs moksleivių ir j

Vitolis Dragunavičius Dail. Vytauto Igno biustas
Nuotr. V. Maželio

j leista Karvelio Prekybos namų, > 
jau pasiekė Pietų Ameriką, Aus- 

; traliją ir Lietuvą.

• B. Pūkelevičiūtės knyga “Pa
sakos” jau surinkta. Knygon tel
pa: Skraidantis paršiukas, Daržo
vių gegužinė, Vasaros pasaka, Ka

Č^ėno^suredaguotasis ’ė.dų dwana’ ^inaas Pas Kęstutį’ 
Klementina ir Valentina.

• Jonas Šoliūnas, talentingas 
laikraštininkas, “Ateities” redak
torius, daug laiko skiriąs' darbui 
su jaunimu ir parodąs daug ide
alizmo, Meno draugijos Šatrijos 
(studentų) globėjas šiandien su
laukia 40 m. amžiaus. Aktyvus 
sportininkas, “Draugo” sporto 
skyriaus redaktorius. Nors jau 13 
metų kai dirba socialinio draudi-i 
mo įstaigoje, bet ten nepaskendo, 
o nuolat reiškiasi Amerikos, Aus-1 bei išrinktas į ateitininkų federa- braižinių ir fotografijų paroda į- 
tralijos ir kitų kraštų lietuvių' cijos valdybą.

• Dail. K. Žoromskis, visą 1 
vasarą gyvendamas pranciškonų 
vasarvietėje, Kennebunkporte, la-

i bai daug laiko skiria tapybai.
O DaiL Natalija Jasiukynaitė, 

i viešėdama Iowos ir \Visconsin I 
valstijoje, tapo tų kraštų gamto-] 

j vaizdžius.

• Kaune, M.K. Čiurlionio ga
lerijoje, birželio mėn. buvo ati
daryta paroda “Tėvynės peiza-

, žas”. Joje su savo darbais daly-, 
vavo Užkaukazės, Vidurinės' Azi- j 
jos, Baltijo “respublikų”, be to j 
Rusijos federacijos, Ukrainos, Gu 

j dijos dailininkai. (Elta).

• Rytų Vokietijoje išleistas bib
liografinis leidinys apie lietuvių 
— serbų ryšius — “Lietupis” 
(Metraštis). Bibliografija apima 
1964-1968 m. laikotarpį. (E)

• Pirmasis lietuvių dramatur- 
Įgas Aleksandras Fromas yra mi- 
' ręs 1900 m. rugp. 8 d., taigi šie
met sueina 70 m. nuo jo mir- ■ 
ties. Rašydavo Gužučio slapyvar-! 
džiu. Jo tėvas buvo iš Rytprūsių I 
atsikėlęs į Vilnių. Aleksandras,; 
baigęs Kražių gimnaziją, tarnavo 
Raseinių žemės teisme, Kauno gu-; 
bematoriaus raštinėje, vėliau ū- 
kininkavo. Parašė daug dramų: 
Ponas ir mužikai, Eglė žalčių ka
ralienė, Išgriovimas Kauno pi
lies, Gudri našlė, Gedimino sap
nas, Vaidilutė. Visa eilė dar liko) 
nespausdintos. Rašė apysakas,' 
eilėraščius, vertė A. Mickevi
čiaus kūrinius. Mirė Gangailiš- 
kiuose, Girkalnio valsč., Raseinių 
apskr., turėdamas 78 m. amžiaus.

Passbook Savings 
All accounts com- 
pounded daily — 

paid ųuarterly.

2 Years Savings 
Certiiicates 

(Minimum $5,000)

Frank Zogas. President

I

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

Nuo
19 14 Metu

Midland Lavings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mu
sių apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytų 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PH0NE: 254-4470

FUNERAL HOME

ParHng PaciUtlM

vyks Balzeko Lietuvių Kultūros 
3 veiksmų pasaka, pakartotinai spaudoje. Yra buvęs moksleivių ir j • Ąrch jono jr Rimo Mulo- muziejuje rugpiūčio pabaigoje — 
vaidinta Alvudo vaikų teatro, studentų ateitininkų vadovybėje | sukurtų projektų modelių, rugsėjo pradžioj.
■ ---------------------------------------------------------------------------—................................................ I '• Grandis pakviesta Australi-

F. f jon. Irenos Smieliauskienės vado-
■ ' vaujama Chicagos tautinių

kių grupė Grandis Kalėdų atosto
gų metu Australijos LB krašto 
valdybos yra pakviesta dalyvau
ti Australijos lietuvių dienoje 
Melbourne. Grupės vadovė yra 
davusi sutikimą šventėje dalyvau 
ti. JAV LB centro valdyba savo 
posėdyje 1970 m. liepos 9 dieną 
nutarė Grandies išvykai į Austra
liją pritarti ir ją remti.

• Stasys Pieža, vienas iš pir
maujančių Amerikos lietuvių lai
kraštininkų, rugp. 18 d. sulaukia 
65 m. amžiaus. Jau nuo 1934 m. 
tapo profesionalu laikraštininku, 
pradėjęs dirbti “The. Chicago A- 
merican” redakcijoje, kaip religi
nio skyriaus vedėjas. Visą laiką 
dirbdamas didžiojoje JAV spau
doje, kartu buvo veiklus Lietuvos 
vyčiuose, katalikų federacijoje, tai 
kino lietuvių spaudoje. Nuo šio 
rudens išeidamas į pensiją, pasi
lieka Šv. Vardo ir Katalikų Jau
nimo Organizacijos CYO egzeku- 
tyvo sekretorius. Iš Chicagos per
sikelia gyventi į St. Pere, Ind.

• Didžiausias lietuviškų kny
gų platinimo centras šiuo metu 
yra “Draugas”. Čia dabar labiau
siai perkamos knygos yra: B. Pū- 
kelevičiūtės “Rugsėjo šeštadienis” 
A. Barono “Išdžiūvusi lanka”, J. 
Gliaudos “Aitvarai ir giria” bei 
“Agonija”.

• Penktas literatūros vakaras 
— plokštelė, kurioj išpildys savo 
kūrybą Bernardas Brazdžionis, A. 
Gustaitis, Pulgis Andriušis ir Sta
sys Santvaras, jau ruošiama išlei
dimui. Leidžia Karvelio Prekybos 
namai Chicagoje.

• Čiurlionio ansamblio 30 m. 
jubiliejinis albumas, dvi plokšte- j viso dienoraščio bus kokie 8-9 to- ’ 
lės su 28 liaudies dainomis, iš- Į mai.

O SAVERS
SAVE

RADVILOS 
DIENORAŠTIS

(Atkelta iž 5 psl.)

SPECULATORS* 
WORRY.

□

WHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER ...
Starting a savings account with Standard Federal is the beginning of a nevv experience 
... an experience of tomplete confidence and assurance. It's the big reason so many 
savers tome to Standard Federal.
They are confident in the management vvhich has made Standard among our nation's 
most respected and strongest savings institutions. They know they can get their hard- 
earned savings vvhenever- they need them. Our record of over 61 years of safety and 
ready availabifity of funds gives them confidence in knovving that they can have their 
money at any time. And vvhat is eųually importanl is tharthey vvill. get back every 
dollar they saved in fulL .. plūs interest (currently the highest rates allovved by lavv). 
If you are looking for a^good, sound, proven investment, free of the dangers of wild 
inarket fluctuations, consider a savings passbook or certificate account at Standard 
Federal. Join the over 60,000 savers vvho can look vvith satisfaction and assurance to a 
grovving insured savings account at this outstanding savings institution — Standard 
Federal.
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ANNUAL YiELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE MIN. TERM

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 6.18% 6.00% ’5,000 TW0 YEARS

DEFERRED 
INCOME PLAN 

ALSO AVAILABLK 5.92% 5.75% $1,000 ORE YEU

PASSBOOK 
ACCOUNTS 5.39% 5.25% •50 3 80X181

un t» addatf 
toitanj 

tlina 5.13% 5.00% ma NONE

• Highest savings Interest rates allovved by law
• Compounded Daily (Paid Ouarterly)

u
ASSETS OVER $145,000,000. • RESERVES OVER $12,400,000. -1

STANDARD' 
FEDERAL®

>

Savings and Loan Association of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 847-1140

SERVICES ■ A Variety of Insured Savings Plans ■ Home Mortgage Loans ■ Christmas Club Accounti 
i Vacation Club Accounts ■ Travelers Checks ■ United Statei Savings Bond,

■ Free Savings Trarisfer Service ■ Free Parking 
OFFICE HOURS ■ Monday & Thursday, 8a.rn.to8p. m. ■ Tuesday & Friday, 8 a. m. to 4 p. m. / 
N*,.*-.- • Saturday 8 a-m, to U Noon ■ Wedn«Kiay, no butine* transacted x

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms

G U 2 AUŠRŲ
2443 W. »3rd Street. Chicago, IIUnoiB 

TEJL. PK 8-0833 — PK 8-0834 
Beverly ILdla Gėlinyčia

nis 
mo 
pajautimas, varžybos dvasiškame 
bei pasaulietiškame senate, sei
muose, kariuomenėje, kovos lau
ke ir t.t.” Kitaip tariant, dabar
tinės Lenkijos Mokslo akademi
jos atstovams A.S. Radvilos reikš
tas Lietuvos valstybės reikalų gy
nimas ir dabar dar tebėra vien 
provincionalizmas, regionaliz
mas ir “didžiosios provincijos” 
patriotizmas, o ne Lenkijai lygios 
valstybės reikalų gynimas.

A.S. Radvila, dienyną rašyda
mas lotynų kalba, kai kurių Lie
tuvos pareigūnų pavardes rašo 
lietuviškai, kas leidžia manyti, 
kad ir tie pareigūnai tada taip ra
šėsi. Tuo tarpu, išnašose Lenkų 
mokslų akademijos atstovai duo
da tų asmenų pavardes jau su
lenkintoje formoje. Pvz.: Kisse- 
lius — Klsiel, Chlebovicius — 
Hlebowicz, Kryscius — Krzycki, 
Tyszkevicius — Tyszkiewicz, o 
Konczevicius — Kuncewicz. Pa
našiai yra ir su vietovėmis: Kau- 
nam — Kowno, Vilnae — Wil- 
no, Velona — Wielona, Gera- 
noiny —Gieranony ir Lt

Leidinio paskiri tomai apims po 
kelerius metus ir kiekvienas jųjų 
turės išnašas bei paaiškinimus. 
Asmenų ir geografinių pavadini
mų indeksai bus baigiamaja
me leidinio tome. Atrodo, jog iš

pabrėžimas Lietuvos tolygu- 
Karūnai, kažkoks menkumo

PETKUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME 

—TĖVAS IR SONUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

į KflPTBiniS
5 t

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West lllth Street 

Vienas blokas nuo kaptoių
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef, CEdarcrest 3-633r

EUDEIKIS.
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South California Avenue *
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 |

4605-07 South Hermitage Avenue >
Telefonas — YArds 7-1741-2 "

I AIDOTUVTŲ OIREKTORI Al
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Atociacijot Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS I
(LACKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2814 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIFITŪNA
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M PHTTI TPC
8807 So. Lituanica Avė. Tel YArda 7-8401

POVILAS I RIDIKĄ"
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMifs
<319 8. Lituanica Avė Tel VA 7-1138-1131

VASAIT1S - BUTKUS
1446 8. 50tb Ave^ Cicero, Hl., Tel OL 2*1008

S
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REDAGUOJA JORATĖ JASAITYTfi, 6922 S. O AK1. EY AVĖ., CHICAGO, ILLL1NOIS 60636

Laima Nainytė 
6804 S. Maplevvood 
Chicago, III. 60629 
Tel.: dienos metu 726-4211 

vakarais: 776-4028
Registracijos mokestis: 5 dol. 
Stovyklos mokestis: 30 dol.

Paskaitas skaityti Ateitininkų 
federacijos kongrese yra pakvies
ti: kun. Ged. Kijauskas,S.J., dr. 
Vytautas Vygantas, dr. Antanas 
Sužiedėlis, kun. Kęstutis Trima
kas, kun. Paškus.

Kongreso programoje įvyks ir 
sąjungų pirmininkų pranešimai, 
kurie studentui turėtų būti ypa
tingai įdomūs, nes painformuos, 
kokia iš tikrųjų yra sąjungų pa
dėtis.
“Ateities sąjūdžio prasmė ir kryp 

tis”, simpoziumo pobūdžiu, taip 
pat turėtų studentą sužavėti, nes

šeštadienis, 1970 m. rugpiūčio mėn. 15 d.

PLB valdybos pirm. Stasys Barzdukas j musų klausimus

Ateitininkų kongresui artėjant
Rugpiūčio gale, rugsėjo pradžio rinėti ateitininkui aktualius orga-; 

je įvyksta 8-tasis Ateitininkų fe- ' ” ' '—’----- Mgf------
deracijos kongresas, Chicagoje. 
Kadangi į kongresą ir į prieškon- 
gresinę stovyklą kviečiami daly
vauti visi ateitininkai, jų tarpe ir 
studentai, todėl norime pasidaly
ti mintimis su viena iš kongreso 
rengėjų, Chicagos Studentų at-kų 
draugovės pirmininke Laima Nai- 
nyte.

— Prašytume pasakyti, kas į
kongresą kviečiami?

— Kviečiami visi ateitininkai: 
sendraugiai, studentai, mokslei
viai ir visa lietuvių visuomenė, 
kuri bus maloniai priimama.

— Prieš kongresą įvyksta sto
vykla. Ar laukiate šioje stovyklo
je ateitininkiškos studentijos ir, 
jeigu jos bus, ko iš stovykloje da
lyvaujančios studentijos pagei
dautumėt?

— Federacijoje buvo aptarta, 
kad visom trim sąjungom būtų 
naudinga sueiti kartu ir aptarti 
panašias kylančias ideologines ir 
organizacines problemas. Išpildy
dama šeiminiškumo principą, 
prieškongresinė stovykla apims vi 
sas tris sąjungas, bazuodamasi a- 
teitininkiška studentija.

Stovyklos organizatorių nutari
mu, stovykla bus padalinama ma 
ždaug šitaip: 60 moksleivių, 80 
studentų ir 40-50 sendraugių.

Vadovybė yra sudaroma iš vi-, 
sos Amerikos ir nuostabu, kad 90 
PrCK' ^abVLe_St± ^adWU:V2en° rn5~! greso rengėjai žiūri į studentus 

kaip į susipratusius jaunuolius, 
kurie tinka dalyvauti visuose kon 
greso punktuose.

Čia tiktai galiu pasidalinti sa-

nizacijos klausimus, persvarstyti 
šių dienų bėdas, nes tam jau yra 
atėjęs laikas. Ateitininkija yra pa
sirinktas gyvenimo kelias, bet tą 
kelią reikia gerai pažinti ir pri
taikyti šios dienos aplinkai ir rei- 
kalavimamas.

Kadangi stovyklos bazė yra stu 
dentija, tikiu, kad studentai at
vyks į stovyklą užsidegę dideliu 
entuziazmu dirbti ir mokytis. A- 
teitininkiška studentija turės pro
gą išstudijuoti ir įvertinti savo or
ganizaciją ir angažuotis tolimes
niam ateitininkiškam darbui.
Keliaudamas į stovyklą, studen

tas turi būti pasiruošęs intelektu- 
ališkai padirbėti. Bediskutuoda- 
mas ankščiau minėtas temas, jis 
turės apsispręsti, ar jis gali būti 
ištikimas ateitininkijos idealui ir 
ar jis yra pajėgus, ateitininkijos 
rėmuose, nugalėti šiandienines 
problemas tame pasaulyje, kur 
pagrindinė filosofija yra: gyvenk 
šiai dienai ir užmiršk apie rytojų. 
Jau laikas rimtam apgalvojimui 
ir sprendimui. Studente, ar suge
bi?

— Bus svarstoma daug įvairių 
klausimų. Kiek laiko, kokios pas
kaitos ir, apskritai, kas bus kon
grese skiriama ateitininkiškai stu
dentijai?

■ — Specialiai pritaikytos studen
tams programos nebus, nes kon-

nesio laikotarpyje teigiamai atsi- Į 
liepė į organizatorių pakvietimą, j
Intensyvumas, intelektualumas I 

ir darbas charakterizuoja stovyk- j 
los metodą, nes toksai buvo są-1 
jungų pageidavimas. Stovyklos gi vo asmeniška nuomone. Galvo- 
tikslas yra pasitikrinti, kur mes 
stovime ir kokia yra mūsų atei
tis. Užtai paskaitų temos penkių 
dienų programai buvo parinktos 
šitokios:

1. Sąjungų pirmininkų ir ats
tovų bei federacijos atstovo sim
poziumas (čia bus išstudijavimas 
federacijos bei sąjungų dabarti
nės padėties)

2. Ateitininkai 2010
3. Pasaulėžiūrinė bazė po Va

tikano II
4. Ateitininkų angažavimasis
5. Veikimo metodai
6. Ateitininkas gyvenime
7. Dinamiškas veikimas
Tame trumpame stovyklos lai

kotarpyje visiems dalyviams bus 
suteikta proga patikrinti pagrin
dines visų trijų sąjungų proble
mas. Norime susipažinti ir išnag-

STOVYKLA

sto-Ateitininkų prieškongresinė 
vykia įvyks rugpiūčio 30—rugsė
jo 4 dienomis Dainavoje.

At-kų studentija stovyklon 
gistruojasi šiuo adresu:

SAS
1276 Eastwood Avė.
Mayfield Hts. Ohio 44124 

Chicagos ir jos apylinkės regis
tracija vyksta:

re-

jis yra organizacijos ateitis.
Iš kultūrinio aspekto labai pra

vartu būtų studentui dalyvauti ir 
šeštadienio vakaro koncerte ir pa
siklausyti prasmingos klasikinės 
muzikos.

Be to, studentas ateitininkas tu
rėtų jausti pareigą visa savo šir
dimi ir protu dalyvauti sekma
dienio iškilmingose koncelebruo- 
tose Mišiose. Čia studentas ben
draudamas pajus, kad ir jis yra 
maža dalelė šios gausios krikščio
niškos, ateitininkiškos šeimos.

Trumpai tariant, at-kų kongre
sas įvyksta. Kviečiu visus studen
tus jame kiek galint aktyviau da
lyvauti.

Redakcija, pastebėjusi spaudo
je, kad PLB valdyba, rugsėjo 
mėn. 19-20 dienomis rengia Ta
bor farmoje Bendruomenės — 

spaudos — radijo dieną, kreipė
si į PLB valdybos pirmininką 
Stasį Barzduką, prašydama, kad 
jis atsakytų į keletą klausimų.

Štai klausimai ir atsakymai.
— Ko tikitės ir laukiate iš jau

nimo atstovų, jei jie susigundytų 
dalyvauti bendruomenės-spau- 
dos-radijo dienoje 1970 rugsėjo 
19-20 Tabor farmoje?

— Visų pirma tikiuosi ir lau
kiu jaunimo atstovų “susigundy- 
mo dalyvauti”. Tai esminė sąly
ga kartų bendravimui bei ben
dradarbiavimui. Reikia lojaliai 
pripažinti kartų skirtumus, nes 
tai gyvenimo būtinybė, bet pa
daryti viską, kad neišsiskirtume

kelią į gyvenimą. Bažnyčia ren
gia kasmetines rekolekcijas tikin
tiesiems, organizacijos šaukia sa
vo narių susirinkimus, suvažiavi
mus bei kongresus, bendruome
nei taip pat reikia gilintis į savo 
tikslus ir apžvelgti jiems vykdyti 
būdus. Tautinė mūsų sąmonė ir 
ja atsirėmusi tautinė mūsų dva
sia, žmonių žodžiu tariant, yra 
“ta šaka, ant kurios visi sėdim”. 
Visa kita —mūsų pasaulėžiūra, 
mūsų srovė, mūsų organizacija ir 
kitos įvairios skirtybės — ateina 
mums vėliau, štai kodėl tautinės 
sąmonės ir tautinės dvasios iš
laikymas bei ugdymas yra pa
grindinis mūsų rūpestis, nes, tai 
prarasdami, taip pat prarandam 

j ir savo tautą. Žodžiu, mūsų ben
druomenė yra mums prigimti- 

Inė, istorinė, paties Dievo leista,

Stasys Barzdukas

tu
vi-

ju, kad studentas ateitininkas 
retų jausti pareigą dalyvauti 
suose kongreso punktuose.

t

Kongresui prasidedant, penkta
dienio vakare, įvyks, literatūros 
vakaras, kurį ruošia at-kų studen
tų Korp. Šatrija. Studentai ne tik
tai rengia šį vakarą bet taip pat 
ir jame dalyvauja su savo kūry
ba. Pasibaigus literatūros vakarui, 
įvyks susipažinimo šokiai, kuriuo
se studentai galės linksmai pra
leisti kelias valandėles.

Sekančią dieną dr. A. Damu- 
šis skaitys paskaitą, “Jauna krikš
čioniškoji asmenybė — tautos a- 
teitis”. Paskaita turėtų būti labai 
reali ir įdomi. Besiklausydami dr. 
Damušio pajusime jo jauną di
namišką, ateitininkišką dvasią.

Nuotrupa iš studentiškų 
vasaros kelionių Faksų diena 1969 m. studentų ateitininkų stovykloje, Lake Ariel, Penn.

Nuotr. L. Nainytės

rai visa tai buvo labai keista. Ir 
gal dėl to, kad čia pat stūksojo 
“Velnio bokštas”...

Ryte pakilę, tuoj riedėjom į 
Vakarus. Aplinkui matėm bui
volus, laisvai besiganančius. Va 
žiavom 60 mylių, nematydami 

! niekur jokip namo. Pakilom į 
j Big Horn kąl.nus. Buvom taip 
aukštai, kad net reikėjo apsivilk

... Toliau keliavom per Iową, 
Mississippi ir Missouri upes, kol 
pasiekėm South Dakotą. Vienam 
rajone čia iš prerijos staigiai iš
sikišę aštrios uolos, išsi- 
barščiusios nuo horizonto iki 
horizonto. Labai netikėtas, ir1 
Įspūdingas vaizdas: važiuoji ly
gia prerija, ir staiga — lyg ra
ganos pirštai iššoka iš žemės, ______
kitur vėl lyg gotikinės bažnyčios Į ti megztinį ir paltą. " Vietomis

Velnio bokštas. Wyoming valstija

bendruose savo tautos keliuose, 
pažymėtuose praeities, dabarties 
ir ateities rodyklėmis. Kaip tei
singai Aidų” anketoj pastebi 
mano buvęs mokinys Liūtas Gri
nius, kartų konfliktai kylą nu
trūkstant dialogui (abipusiam 
keitimuisi nuomonėmis) ir trūks
tant nuoširdaus noro ieškoti pri
imtinų kompromisų. Štai, dėl ko 
nuoširdžiai džiaugiuosi tomis 
nuotaikomis, su kuriomis mūsų 
jaunimas ateina dirbti bendruo
meninio darbo.

Mes turim praeitį, iš dalies da
bartį, o jūsų, jaunieji, širdyse 
yra mūsų ateitis!

— Koks yra tos bendruomenės- 
spaudos-radijo dienos pagrindinis 
tikslas?

— Bendruomenės, spaudos ir 
radijo uždaviniai yra išskirtinės 
reikšmės. Jie kreipiami į mus 
visus, jiems reikia mūsų visų. Jie 
remiasi tautine mūsų dvasia ir 
gyvąja tautine mūsų sąmone. Y- 
ra būtina darni tarpusavio są
veika. Bendruomenei, kaip ir bet 
kuriai kitai idėjai, r-eikia apašta
lauti, kad ji būtų gyva ir rastų

Fuksai darbuojasi Nuotr. L. Nainytės

bokštai. Tarp tų uolų ir nakvo
jom. O kai saulė leidos ir pasiro 
dė žvaigždės, pasijutom lyg ast
ronautai mėnulio kalnuose...

Iš ryto vėl traukėm per ban
guojančią preriją link pirmųjų 
kalnų—Black Hilis. Juodieji kal
nai, tur būt, dėl to, kad, vis be
važiuojant prerija, matai vien 
geltonus, rudus ir kai kur žalius , 
tonus, kol piekyje ima juoduoti 
kalnai. O kalnai apaugę gražiau
siom pušim. Iš tolo tokiom tam
siai žaliom pušim apaugęs kal
nas atrodo juodės kaip smala. O 
kai privažiuoji, tai tiesiog paten 
ki lyg į rojų. Vėsu, sausa. O pu
šų kvapas! Vakarop tikrai buvo- 
mo juo visai apsvaigę...

Nusileidę iš kalnų, jau pasie
kėm Wyomingą ir ties “Velnio 
bokštu” pernakvojam. Tas indė
nų pramintas “Velnio bokštas” 
yra 1000 pėdų aukščio kūgis, iš
šokęs stačiai iš lygumos.. Naktį 
šalia jo buvo net savotiškai bau
gu. Pakilo tokie smarkūs vėjai- 
pastaugia, Pastaugia iš vienos 
pusės ir, staiga apsisukę, kaukia 
iš kitos. Pradėjo akinančiai žai
buoti. Bet be jokio lietaus. Tik-

prie kelio driekėsi klodai sniego. 
Arti vienos viršūnės tolumoje 
pamatėm tokį lyg dengtą veži
mą su kaminėliu. Sustojom ir per 
ištisus ryškiai mėlynų gėlių lau 
kus nubėgom link jo, krykštau- 
dai lyg vaikai. Namely nieko ne
buvo. Ęet apačioje, tarpukalnėj, 
per žiūronus pamatėm didžiulę 
avių bandą. Prie jos ties arkliu 
sėdi žmogus su berete ant gal
vos. Atsiminiau matytą filmą 
per II televizijos kanalą, kur bu 
zo rodoma, kaip baskų avių ga
nytojai pasamdomi Pirėnų kal
nuose, Europoje,, ir atvežami 
čia į Wyomingo kalnus. Jie čia 
vienų vieni tokiuose namukuose 
gyvena visą Vasarą. Paniūnia
vau tą vieną ir nepamirštamą 
baskų melodiją ties jo namuku 
ir pasijutau lyg būčiau Pirenėjuos, 
baskų žemėje...

Vakare nakvojom ties užtvin
dytu kanjonu. Gražus vaizdas 
vakare, kai vanduo nurimsta ir 
kanjono sienos jame atsispindi 
lyg veidrody... Ryte dar bandėm 
meškeriot. Tačiau nesisekė. Mat, 
kiti.vandens, kitos žuvys, kiti 
žūklės metodai...

Dabar kavinėj stiprinamėg ir 
planuojam vakare pasiekti Yel- 
lowistone parką, kur jau bus 
geizeriai (fontaniniai karšti šal
tiniai), nepavojingos meškos ir 
daug pavojingų turistų...

Kai pagalvoji, tai labai daug 
pamatėm ir ipatyrėm. Na, kai 
grįšiu, tai visą naktį seksiu tik
rų ir netikrų pasakų bei legendų 
lyg koks keliaujantis pasakorius 
iš tolimų, tolimų, gražių kraš
tų...

Viso geriausio!
Jurgis Bradūnas

tad jai taip pat pridera ir atitin-1 
karnas mūsų dėmesys. Šito dė-1 
mesio visų pirmiausia ir visų j 
daugiausia jai reikia iš spaudos 
ir iš radijo, nes jie mums teikia 
kasdieninį dvasinį peną. Šių me
tų bendruomenės-spaudos-radijo 
dienoj ir bus svarstoma tokia są- 
veikinė tema: “Kas mums skau
da ir kaip gydyti”, apimanti tris 
klausimus: 1. lietuvių bendruo
menė — jos stiprėjimo ir negala
vimo ženklai, 2. lietuvių spauda! 
— kaip ji savo uždavinius mūsų 
visuomenėje atlieka, 3. lietu
vių radijas — ką jis savo klau
sytojams duoda ir turėtų duoti. 
Taip pat dienos programoj yra 
numatoma ir kitų atskirų pasita
rimų, liet, žurnalistai šaukia savo 
suvažiavimą. Daug dėmesio bus 
skiriama ir pasižmonėjimui.

— Kas į šią bendruomenės- f 
spaudos-radijo dieną yra kviečia
mi?

— Visi, kas domisi. Ji atvira 
kiekvienam. Visų pirma, žinoma, 
laukiami bendruomenės- spau
dos- radijo darbuotojai: centro, 
apygardų, apylinkių valdybų na
riai, įvairių kitų institucijų veikė
jai, laikraščių bei žurnalų redak
toriai ir bendradarbiai, radijo va
landėlių vedėjai ir t.t. Ne tik iš 
JAV, bet ir iš Kanados. Jei kas 
gali — ir iš kitur. PLB valdyba 
norėtų, kad ši diena virstų “tau
tinėmis mūsų rekolekcijomis”, 
tad kviečia visus, kurie sielojasi 
dr. Jono Basanavičiaus jau prieš 
87 metus “Aušroje”' iškeltu rei
kalu: “Kaip aušrai auštant nyks
ta ant žemės nakties tamsybė, o 
kad taip jau prašvistų ir Lietuvos 
dvasia!” Šiuo reikalu taip pat sie
lojosi PLB valdybos buv. pirmi-

iaidziame sporto aikštėje Nuotr. L. Nainytės

ninkas a.a. Juozas J. Bačiūnas, 
tad jis pirmasis 1964 m. į savo 
Tabor Farmą ir sukvietė ben- 
druomenės-spaud'os-radijo darbi
ninkus. Dabartinė PLB valdyba^ 
tebetęsia gražiai pradėtą darbą.

— Ar dabartinė lietuvių spau
da neturėtų traukti bendradar
biais daugiau mūsų jaunimo?

— Turėtų ir, mano žiniomis, 
tai daro. Deja, pastangos dėl dau
gelio priežasčių mažai ar ir visai 
nesėkmingos. Vieni, patys jau 
nieji, į mūsų laikraščius bei žur
nalus nerašo dėl per menko lie
tuvių kalbos mokėjimo. Kiti, vy
resnieji, kalbą moka, bet yra pra-d* 
radę interesą rašyti. Pavarty
kim mūsų laikraščius bei žurna
lus — ir pamatysim, kiek nedaug 
beturint jiems rašančių! Blogiau: 
jaunimui mūsų laikraščiai neįdo
mūs... O neįdomūs dėl to, kad 
jie patys nerašo... nerašo, 
kad... Daros toks užburtas ratas, 
iš kurio tiesiog nematyti išeities

Štai PLB valdyba 1970 m. 
gegužės 16-17 Clevelande šaukė 
jaunimo pasitarimą II-jo pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
rengimo reikalais. Taip pat kvie
tė ir jaunimo spaudos atstovus. 
Pasitarimas buvo tikrai gausus ir 
gyvas savo svarstymais, bet į jau-

Fuksmeisteris, Jurgis Bradilnas, 
pravedė įdomią fuksų dienos pro
gramą. Nuotr. L. Nainytės

nimo spaudą jis nepateko. Bent 
man pasitarimo atgarsių joje ne
teko pastebėti. Iš didelio būrio 
neatsirado tokių, kurie būtų bu
vę interesuoti jaunimo kongreso 
rengimo svarstymus jaunimo 
spaudoj jaunimui perduoti. Ap
skritai, šioj spaudoj maža rūpes
čių bendraisiais tautiniais bei vi
suomeniniais mūs reikalais. Dau
giausia tik savi reikalėliai. At
šakus uždarumas. Bet tai jau at
skiras klausimas, ir ne čia jam 
svarstyti vieta.

Didžioji visos mūsų spaudos bė
da ta, kad ji visai neturtinga ir 
nepajėgia mokėti viliojančių at
lyginimų ir bendradarbiams ho
norarų. Kita bėda — tai pačios 
mūsų bendruomenės neturtingu
mas: ir joj visi daugiausia dirba 
už “ačiū”. Todėl ir PLB valdy
ba, rengdama bendruomenės- 
spaudos-radijo dienas, yra priver
sta dalyvius prašyti išlaidas ap
simokėti juos pačius. Gal ir čia 
kaip nors į pagalbą bendruome
nei galėtų ateiti mūsų jaunimas? 
Bet pirmiau jis turi dalyvauti 
bendruomenės - spaudos -radijc 
dienoj! Nuoširdžiai kviečiam.
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