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DEMAGOGIJOS ŽODYNO 
REIKALU

OPEROS TEATRAS LIETUVOJ
Lietuvių operos teatro 50 metų sukakties minėjimui

Enciklopedinio talento žmo
nių mums nestinga. Nestinga ir 
gabių filologų. Todėl, ar nfepri- 
Vrendo reikalas! sudaryki stam
bų domagogihėš frazeologijos 
žodyną, kurį mūsų epochai 
įspaudė fašizmo ir bolševizmo 
diktatūros. Didž'ausią tomą tek
tų skirti sovietų leksikai ir idio 
mntikai. Juk niekas kitas pa
saulyje taip resisvaido užgaulio
jimais, ka’ti rimais, melagingo
ms frazėmis, kaip sovietai. 
Nieks kitas nėra prikepęs liek 
politinių insinuacijų, hiperbolių, 
dogmatinių šūkių, kaip Maskvos 
poUtbiuras.

Pavyzdžių rasime šimtų šim
tus. Jie daugėja su nau
jais, iš anapus ateinančiais žur
nalais ir laikraščiais. Neseniai 
skaitėme “Pergalės” 10 Nr., V. 
Kazakevič'aus skiltyje “Iš užsie
nio lietuvių kultūrinio gyveni
mo", apie mirusį poetą H. Ra
dauską. Apžvalgininkas dedasi 
objek yviu šventuoliu. Emai, 
nei iš šio, nei iš to, ironizuoda
mas Radausko 'kūrybos beidėjiš- 
kumą (!), įžūliai pavažiuoja, 
girdi, apcTtinė laikysena jam 
nesukliudė “pasireikšti spaudo
je demagogiškais straipsniais 
prieš tarybinę literatūrą". De
magogiškais? Kur? Kada? 
Kaip? To autorius nemini. Ma
tyt, jo bosai, pasižiūrėję j juo
dąjį sąrašą, iššifravo straipsnį 
ap'e Pasternaką, kurio romaną, 
Radausko žodžiais, sovietų spau 
da ir rašytojų draugija vienbal
siai pasmerkė, net neskaičiusi.

Čaižo jie ten šitaip ne tik Ra
dauską, ne tik A. Baroną, bet 
ir didžiausią šių. laikų rusų ra
šytoją A. SoJže riciną. Be jokio 
sąžihės graužinio praVardžiuo- 
k, Ji i

spekuliantu, kapitalistų tarnu... 
todėl, kad savo knygose nuo
širdžiai pavaizdąvo soviėtinį gy
venimą ir parašė teisybę.

V. Kazakevičius, atrodo, jei 
norėtų būti protingas, ne iš kel
mo spirtas, jei mėgintų atskirti 
lepšę nuo baravyko, galėti} pa
sitikrint demagogo apibūdinimą 
užpernai Lietuvoje išleistame 
“tarptautinių žodžių žodyne". 
Ten rašoma: demagogas (dė
mes — liaudis, gogos — vadas) 
yra asmuo, kuris stengiasi įsi
gyti populiarumo liaudies masė
se negarbingomis priemonėmis 
(melagingais pažadais, faktų iš
kraipymu, meilikavimu ir t. t.). 
Kitais žodžiais, demagogas žada 
rojų, bet vėliau atneša skurdą 
ir kalėjimus. Nei Radauskas, 
nei Pasternakas, nei Solženici- 
nas utopinių gėrybių žmonėms 
nežadėjo. O tie, kurie žadėjo, 
netesėjo ir žmonėms jurgą už
dėjo, šiandien degina Nobelio 
laureatų knygas.

Bolševikų frazeologija išsike- 
ro'o visose gyvenimo sri'yse, 
ypač nuo jos kenčia literatūra. 
Pažvelkime į Lietuvoje pasiro
džiusią knygą “šiuolaikinės lie
tuvių literatūros bruožai.” Iš 
paviršiaus, regis, lyg ir būtų są
žiningas kritikos apybraižų to- 
ftielis. Kai kurie nagrinėjimai 
f'krai įdomūs. Tačiau įsiekaičius 
išryškėja partijos nutarimų 
pėdsakai. Agitacinė frazė ir tas 
pasipūtėliškas tonas užgožia ne 
vieną blaivų svarstymą.,Net ga- 
bauskri iko V. Kubiliau! straips 
nis apie romantizmą Išvengia 
doktrinos klišių, gtaliiro teroras 
vedinamas “asmenybės kultu”; 
sovietų okupacija — “revoliuci
ne gyvenimo perlvarkymo pfak-

. . (Nukelta, j J2.ps|.) . ..

“Keičiasi laikai — keičiasi ir žmo
nės.” Gal būt, atkilusį iš senovinės 
Romos, savo tautos išmintingąjį 
posakį pratęsdami, galime be bai
mės tarti: keičiasi kultūrų ir civili
zacijų apraiškos, keičiasi žmonių 
pomėgiai ir papročiai, sugriūna net 
įsisenėjusios tradicijos, savo išoriniu 
pavidalu, savo veidais keičiasi 
ir žmonės. Deja, gal mažiausiai tesi- 

I keičia tik amžius trunkanti kova 
' tarp Gėrio ir Blogio, nesibaigianti 
J žmogaus kova su pačiu savim, su 
j žvėrim žmogaus dvasioj.

Toj nuolatinėj ir nenutrūkstan- 
I čioj laiko, žmonių ir įvykių kaitoj 
■ bent vienas dalykas mums yra pa
kankamai aiškus: iš nieko tik nie
kas ir tegali atsirasti! Ne iš nieko, 
ne kurio nors atsitiktinumo dėka, 
bet, atsiremdamas į nubėgusių am
žių patirtis, į laiko išbandytus po
reikius, gimė ir Lietuvos Valstybinis 
Teatras, kuriame tilpo Drama, O- 
pera, Baletas ir simfoniniai koncer
tais , v ' >

Tiesa, lietuvių tautos kultūros is
torija dar nėra parašyta, tėra pa- 
kelbtas tik vienas kitas (os istorijos 

epizodas, tik viena kita jos nuotru
pa. (Lietuvoj yra išleista net penke
tas knygų, pavadintų nerangiai 
skambančiu vardu — Iš lietuvių 
kultūros istorijos, tik tų knygų į- 
domi ir vertinga medžiaga tuo tar
pu tebėra skaudžiai sugnybta mark
sizmo-leninizmo replėm.)

Tačiau mūsų tautos kultūrinio ir 
kūrybinio gyvenimo faktai yra žino
mi: nemažai jų sunaikinta laiko są
vartų rūsčiuose įvykiuose, ■ be abėjo- 
rtėŠ, nemažai 'Slypi senuose' ar
chyvuose, įdomių, reikšmingų, dar 
nepaskelbtų faktų, kuriais ypač ši
tokiom progom, kaip mūsų tautinio 
Operos teatro 50 metų sukaktis, ga
lėtumėm ir pasidžiaugti, ir pasidi
džiuoti.

Ton istorijon žvilgterėję, aiškiai 
matom, kad išgyventa daug ilgų 
dienų ir ilgų metų, kada neviltis 
buvo keleriopai didesnė už viltį gy
venti ir išlikti. O tačiau ir pro tas 
sutemas regim tokių savo tautos 
laimėjimų, kurių neįveikė nei žmo
nės, nei laikas. Aiškiai regima mū
sų kultūros grandinė, bėganti per 
amžius, siūbuojanti spalvingom
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,mas (II ratto d’Elena) buvo staty
ta 1636 m., o 1664 m. pasirodė to 
paties autoriaus ir ten pat, Vilniu
je, op. L’Andromeda. Vadinasi, Lie
tuvos sostinė ėjo beveik kartu su o- 
peros meno gimimu Italijoj, visai 

j neatsilikdama nuo savo vakarinių 
kaimynų.

Turėdami savus orkestrus ir mu
zikos mokyklas, karaliaus rūmų te
atrą pasekė didikai — gimė vadina
masis Lietuvos dvarų teatras, be 
dramų, baletų, statęs ir operinius 
veikalus. Prieky tos kultūrinės veik
los ėjo Radvilos, Oginskiai, Sapie
gos, Tyzenhauzai ir kt. Lietuvos di
dikai. Apgailėtina, tiesiog apverkli- 

: na, kad jų teatro kalba nebuvo lie- 
j tuvių kalba.

XVII a. vidury Vilniuje pradėjo 
lankytis italų operinės trupės, at- 
veždamos į Lietuvos sostinę beveik 
visus naujuosius savo operinius vei
kalus. Apsilankančių trupių būda- 

! vo stiprių, būdavo ir gana silpnų, 
kurios, nepaisydamos ano meto su
sisiekimo sunkumų, ,berods, atvyk
davo pasipinigauti, o ne savo iški
laus meno parodyti. Neaplenkda
vo Vilniaus ir patys iškiliausi italų 
operos dainininkai. Italų gastrolės 
Vilniuje sumenko tik XX a. pradžio
je, gal būt, dėl to, kad sumenk 
ir rusų pavergtas Vilnius.

Nuo italų stengėsi neatsilikti i; 
mūsų artimesnieji kaimynai — vo
kiečiai ir lenkai. Ir jų operinės tru
pės atvykdavo į Vilnių, statydavo 
savus ir svetimus veikalus.

1840-1858 m. Vilniaus muzikinis 
gyVbnunasi alsavo Lietuvoš bajoro 
Stanislovo Moniuškos įtakoj, kaip 
žinoma, savo talentą atidavusio len
kams. Ir jo žinomos operos Halkos 
premjera įvyko ne Krokuvoj ir ne 
Varšuvoj, o Vilniuje 1854 m.

Nuo 1864 m., po nepasisekusio 
sukilimo, kai lietuvių kalba pasida
rė draudžiama kalba rašte ir scenoj, 
kai jos jau buvo išsižadėjusi ir mū
sų diduomenė, prasidėjo rusų ope
ros teatro dienos Lietuvoj, msų 
kalba operinėj scenoj. Tas laikotar
pis, trukęs ištisus 50 metų, baigė
si 1914 m., I-jam pas. karui prasi
dėjus.

Kaip regim, operos teatro istori
ja, palikusi gilius pėdsakus lietuvių

bangom, spindinti aukso grandim. 
Nors prabėgom pažvelkim tik į vie
ną kitą nubėgusio laiko datų žai
dimą, įsiklausykim į to žaidimo 
gražbylystę.

Datos, akivaizdžiai liudijančios 
lietuvių kultūros labui, gal bus 
nors truputį iškalbingesnės, jei pa
žiūrėsim, kas amžių tėkmėj dėjo
si ne tik Lietuvoj, bet ir Europoj. 
Aišku, teliesim tik siaurutėlį ruožą 
— operos teatro atsiradimą, jo sukle
stėjimą kaimynuose ir mūsų tėvų 
žemėj.

Plačių polėkių, painus ir sudė
tingas operos menas, viena kita šak
nim atsirėmęs į graikų antikinį teat
rą, gimė Italijoj XVI a. pačioj pa
baigoj: Jacopo Peri op. Defnė pir
mą kartą statyta Florencijoje 1597 
metais (deja, jos partitūra yra din
gusi) Po penkmečio,' 1602 m., tai
gi jau XVII a. pradžioj, pasirodė 
Giulio Caccini Euridičė, 1607 m. La 
favola d’Orfeo, 1641 II ritorno d’- 
Ulisse in patria, 1642 L’incorona- 
zione di Poppea — Claudio Mon- 
teverdi operiniai darbai. Montever- 
di operinė kūryba iki šiol tebelai
koma itin reikšminga muzikinės kū
rybos įnašu istoriniu ir meniniu 
požiūriu.

Prancūzai savo pirmąsias operas 
pastatė 1655 ir 1659 m. — tai buvo 
Michel de la Guerre operai Le triom- 
phe de l’Amour ir Roberto Combert 
Pastoralė: Maždaug tuo pačiu me
tu, kaip prancūzai, operine kūryba 
pasireiškė anglai ir vokiečiai. Bet 
visa tai tebuvo tik italų operos stip
resni ar silpnesni atspindžiai. Ope
ra daugiau negu porą šimtmečių 
buvo italų menas, jų operiniai vei
kalai dar ir mūsų dienom operos 
teatrų repertuaruose sudaro domi
nuojančią ir meninių požiūriu per- 
sveriančią daugumą.

Kiek metų su pirmuoju operos 
statymu vėlavo Lietuva? Iš tikro, 
jei 1597 metus laikysim operos gi
mimo metais Italijoj, tevėlavo tik 
39 metus. Karaliaus Vladislavo Va
zos rūmuose, Vilniuje, Virgilijaus 
Puccitelli’o opera Elenos pagrobi-

žemėje, nėra trumpa. Atsiminę 16- 
36 m., pirmąjį operinį statymą ka
raliaus rūmuose, Vilniuje, šiemet 
galėtumėm švęsti 335 metų operos 
teatro sukaktį. Ir turėtumėm tą su
kaktį minėti, nes tai nę vėjavaikiš
kas pasigyrimas, o tikri mūsų kul
tūros istorijos faktai. Tiesa, tas teat
ras buvo laisvas ir nelaisvas, dau
giakalbis, nelietuviškas, tačiau dir
va, kurion operinės muzikos grūdai 
buvo beriami, buvo ir tebėra Lietu
va, Lietuvos žmonės, lietuvių tau
ta. Iš tikro 1636-1914 m. Lietuvos 
sostinė, taip pat ir kiti didesni 
Lietuvos miestai išgyveno nepri
klausomo op. teatro (karaliaus rū
mų ir didikų teatrai), italų, vo
kiečių, lenkų ir rusų op. teatro 
kūrybos laikotarpius.

Tautinis operos teatras Europoj gi
mė, tik XIX-jam amžiui įsibėgėjus. 
Jo tėvas — literatūrinis ir muziki
nis romantizmas. Gal nederėtų abe
joti: jei istoriniai įvykiai, mūsų tau
tą paskandinę nelaisvės raiste, būtų 
buvę mūsų pačių valioj, tautinis 
operos teatras ir Lietuvoj būtų gi
męs ne vėliau kaip Vak. Europoj, 
nes gi stiprius, granitinius pama
tus jam buvo padėjusi XVII-XVIII 
a. laisva ir nepriklausoma Lietuvos 
valstybė.

Tačiau mums dėl nelemtų istori
nių sąlygų, neleidusių lietuviškam 
žodžiui įžengti į savo krašto sceną, 
teko keliasdešimt metų palaukti, te
ko vėluoti, teko nelengvą kovą lai
mėti. Ir tik 1906 m. lapkričio 6 d., 
Vilniuje, buvo pastatyta komp. Mi
ko Petraukso opera — melodrama 
Birutė.

Kaip Jacopo Peri Dafnė, ir M. 
Petrausko Birutė dar nebuvo išbaig-! 
tas operos veikalas. Bet mūsų ope
ros teatro istorijai Birutės statymo!

data yra didžiai reiltamiaffl. įieuta* \

Jtasys Santvaras skaito paskaitą Lietuvcti operos jubiliejiniame mi
nėjime, tSaunjmo centre, Chicagoje, š. m. samia mėn, 31 d.

Nuotr. V. Noreikos

iiiiiiiliiiiiiiiiiliiiir

minga kaip pirmasis lietuvių tau
tinio operos teatro bandymas, reikš
minga ir tuo, kad to operinio veika
lėlio statymas paskatino lietuvių vi
suomenę siųsti į muzikos mokslus 
Kiprą Petrauską, kuris maždaug po 
14 metų tapo nepr. Lietuvos operos 
teatro šulu, jo pionierium.

Taigi, iš nieko tik niekas ir tegali 
ttsirasti! Labai suglausti faktai paro
dė, kad lietuvių tautinis operos te
atras negimė iš dykumų smėlio, jis 
turėjo istorinį pagrindą, paruoštą 
sėjai lauką, operinio teatro ilgesį 
tautoj.

Atkūrus nepriklausomą valstybę, 
dar tebešėlstant kovoms dėl laisvės, 
tuo sunkiai beaptariamu metu, kuri 
daug kas vadina pavasario sriautu, 
entuziazmo ir energijos suklestėji
mu, lietuvių tautos dvasinių jėgų 
išsilaisvinimu, operos teatrui steigti 
buvo parinkta Giuseppe Verdi 4 
v. opera La Traviata, kuri per 50 
metų pasidarė lyg savas veikalas ir 
trumpai yra vadinama Traviata 
(lietuvių kalbon galėtumėm versti 
Paliktoji, pamestoji vidury kelio). 
Veikalo parinkimą nulėmė solistų 
sąstatas, nesudėtingas veikalo staty
mas, melodinga ir nesunkiai įveikia
ma muzika.

G. Verdi Traviatos premjera, kaip 
visi gerai žinom, įvyko Kaune 1920 
m. gruodžio 31 d. 7 vai. vak. Tai ir 
buvo tikrasis lietuvių tautinio ope
ros teatro gimimas. Išlikęs doku
mentas, dar mūsų tarpe tebesančio 
dail. Adomo Varno piešta teatro afi
ša, nusako ir teatro steigėją, iškil
mingai skelbiantį naujo kūdikio gi
mimą: Lietuvių Meno Kūrėjų D- 
jos Operos ir Dramos Vaidykla. 
Kaip gaila, kad tas savaimingas var
das tegyvavo tik metus laiko, 1922 
m. pradžioj jis buvo perkrikštytas j 
Valstybes Teatrą.

{Nukelia į 2 psl.j-
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OPEROS TEATRAS LIETUVOJE
(Atkelta iš 1 psl.)

Sunkų, sudėtingą, daug triūso ir 
energijos pareikalavusį operos teat
ro steigimo darbą, dirbdama po 
LMK D-jos sparnu, atliko Operos 
Taryba, kurią sudarė Kipras Pet
rauskas, Juozas Žilevičius, Stasys Ši
lingas ir Juozas Tallat-Keipsa. Be 
abejonės, jie yra mūsų tautinio o- 
peros teatro krikšto tėvai, jo ugdy
tojai, jo kultūros kėlėjai.

Tautinio operos teatro kūrimo 
entuziastai nepaisė dar tebežvangan- 
čių karo ginklų, nepalinko ir po 
gausa beveik neįveikiamų proble
mų ir sunkumų. O tiį sunkumų 
buvo ištisas pulkas: juk Traviatą 
statančių sambūry tebuvo tik du 
žmonės su sceninio meno patirtimi
— tai Kipras Petrauskas, parsivežęs 
laurus iš Rusijos didžiųjų operos 
teatrų, ir rež. Kastantas Glinskis, 
aktorinės garbės susilaukęs Peter
burge. Visi kiti, net ir dirigentas 
J. Tallat-Kelpša, buvo naujokai, kai 
kurie muzikos bei dainavimo moks
lus baigę, o kai kurie studijas tik 
įpusėję. Nebuvo orkestro, choro, ba
leto, nebuvo tinkamų scenos dra
bužių, dekoracijų ir padargų, o, 
pagaliau, ir pats Kauno miesto teat
ras, po praūžusio karo, buvo dau
giau panašus j apdriskusį sandėlį. 
Be to, Operos teatro išsilaikymas 
kėlė ir žiūrovų pakankamumo 
klausimą, nes gi rusų paliktas Kau
nas buvo margas kaip genys (turim 
reikšti pagarbą žydams, kurie mū
sų operą visada gausiai lankė), o 
mes patys, kaip mūsų vakarų kai
mynai vokiečiai gana dažnai mus 
pravardžiavo, anuo metu tebuvom 
tik Bauernvolk, dėl nelemtų istori
nių įvykių praradę tautos elitą, dėl 
tų pačių sąlygų dar nespėję nau
jų šviesuomenės kartų užsiauginti. 
Vienu žodžiu, visa krūvon sudėjus, 
atrodė, kad Traviatos statymas yra 
neįveikiamas, kad tos pastangos tė
ra tik nereali svajonė, tik sapnas. O 
tačiau spektaklis įvyko, ir jis, ypač 
Kipro Petraukso dėka, nebuvo men
ko meninio lygio — statytojų ir at
gimusios tautos jaunystė visas ne
galias įveikė.

Petras Oleka, pirmuosiuose Travi
atos spektakliuose vaidinęs du vaid
menis, ilgainiui tapęs iškiliu operos 
teatro režisierium, prisimindamas a- 
nas įtempto darbo dienas, kai ku
riuos sunkumus taip apibūdina: 
“Daugiausia rūpesčių buvo Tallat- 
Kelpšai — reikėjo surinkti orkestrą, 
o iš kur? Šiaip taip jis suorganizavo 
nedidelį būrį (apie 18) muzikantų 
iš įvairių kavinių. Pirmu smuiku 
grojo M. Leškcvičius, tuomet dir
bęs notaru. Bet štai, kai repeticijos 
ėjo prie pabaigos, kartą sutinku 
Tallat-Kelpšą nepaprastai susi
jaudinusį: “Skandalas, — sako jis,
— atėjo grupė orkestrantų ir pasa
kė, kad, jei nemokėsime už tris spek
taklius pirmyn, jie negros. O iš ko 
gi mes galim mokėti?”

Padėtis atrodė beviltiška. Nejau
gi viskas sugrius, kai jau beveik už
baigta? Laimė, atsirado tarpininkų, 
kurie prikalbėjo orkestrantus, ir ki
tą rytą jie vėl susirinko repeticijon 
(kiek žinom, vienas iš “tarpininkų” 
buvo Kauno karo komendantas Juo
zas Mikuckis, 1970 m. savo gyveni
mo legendą nusinešęs į kapus, St. 
S.).

Gal kai kuris prisimenam, daugu
ma, be abejonės, pamiršom, o kai 
kurie gal ir visai nepažinom tų sa
vo tautiečių, kurie kūrė pirmąjį G. 
Verdi Traviatos vaidinimą lietuviš
koj scenoj. Dėl vietos stokos ap
lenkdamas spektaklio aptarimą, me
no vadovų ir solistų apibūdinimus, 
paminėsiu tik jų pavardes: Travia
tos vertimu į lietuvių kalbą pasi
rūpino poetai Faustas Kirša ir Balys 
Sruoga; spektaklio dirigentas —
— komp. J. Tallat-Kelpša, operos 
statymu rūpinosi Kipras Petrauskas, 
režisūra Kast. Glinskis, chormeiste
ris — komp. Julius Štarka, režisū
ros pad .— Juozas Stumbras, muzi
kinis sufleris ir teatro administrato
rius — komp. J. Žilevičius,; Viole
ta — Adelė Nezabitauskaitė-Galau- 
nienė, Alfredas — Kipras Petraus
kas, tėvas Germontas Antanas 
Sodeika, Flora — Veronika Podenai- 
tė, Annina — Jadvyga Vencevičai-

|tė, Baronas — Juozas Bieliūnas, 
Markizas ir Daktaras — Petras Ole
ka, Gastonas — V. Marcinkus.

Poetas Faustas Kirša, kaip vienas 
operos vertėjų, aišku, dalyvavęs ir 
Traviatos premjeroj, savo Užrašuo
se paliko dokumentinės vertės pa- 
veikslą: “Po pasisekusios “Travia
tos” premjeros artistai susimetė į 
“Rūtos” viešbutį (tur būt, į Biru- 

į tės viešbutį, “Rūta” vėliau atsira
do, St. S.), kaip vakarinės varnos 

; į seną klevą nakties poilsiui. Tik 
artistai čia suėjo nepoilsiauti, bet at- 

! sikvėti po įtampos scenoje, dainos 
dievaitei padėkoti, kad jų balsai i 

i žavingai skambėjo, kad publikos del
nai raudonavo nuo plojimų, kad te- 

; atro rūmai lūžo nuo publikos ir dre- 
i bėjo nuo ovacijų”.

Tiesa, teatras, kuris normaliai 
į talpindavo apie 800 žmonių (su 
s pristatomom kėdėm), Traviatos 
premjeroj priglaudė 1000 žiūrovų. 
Tiesa ir tai, kad ovacijos buvo 

: griausmingos, drebėjo teatro , sienos 
j ir lubos, daugelio klausytojų veidai 
j apsiliejo džiaugsmo ašarom. Man
ding, tautinio operos teatro gimi
mas antim dienom, kai atkūriama 
Lietuvos nepriklausomybė dar tebe
turėjo tiek daug priešų, buvo itin 
reikšmingas kultūros ginklas dar te- 
bekovojamoj kovoj dėl laisvės.

1920.XII.31 — 19-U.VII.5 laiko 
tarpy Lietuvos Vakt. Operos Teat
ras pastatė 66 op. veikalus ir vai
dino apie 2700
1936 - 1937 m. sezono metu Valst. 
Teatre buvo vaidinti 29 op. veika
lai 127 kartus; klausytojų tą sezo
ną' atėjo 68,198, pajutau gauta a- 
pie 200,000 litų). Apytikris skai-

Verdi Rigoletto, Trubadūras, Aida, 
Otelio, Gounod Faustas, Bizet Car- 
r.ien, Rossini Sevilijos Kirpėjas, Puc- 
c'ni Tosca, Madame Buterfly, Bohe
ma, Čaikovskio Pikų dama, Euge- 

spekiuklių (pvz., i nįjus Onieginas, Wagnerio Lohen- 
grinas,, Halevy Žydė, Saint Saenso 
Samsonas ir Dalila, Mozarto Don 
Žuanas); buvo gerų op. veikalų, 
kurių grožis mūsų teatre nebuvo 
atskleistas (pvz., Wolf —• Ferrari

.čįųs -r-.maždaug trys nauji operų Madonos brangenybės, 
statymui kiekvieną sezoną. Andrė CKėhfer, Meyerbeerio Huge-

’ Kaip kiekvieno gyvo organizmo, ir : notai, Charpąntier Louisa ir kt,). 
Operos todtro gyvenimas neriedėjo Paž nga, pakilimas atėjo, kai iš 

j lygia plokštuma, tiesia ir nuobodžia Rusijos i 'Lietuvą grįžo dirigentas 
flinija. Buvo potvynių ir atoslūgių, i Mykbias Buška W 1927 m. pradėjo 
buvo regimas bangavimas, aukšta
energijos įtampa ir kai kuris jos su-

' menkėjimas. Nors Feodoras Šaliapi- 
I nas beveik pats vienas rusų tauti- 
| nę muziką išnešęs į Vakarus, su 
gastrolėm apsilankęs Lietuvoj, mū
sų Operos teatrą aptarė kaip “dide
lę sielą mažuose rūmuose”, mes pa
tys bangavimo savo darbe negalė
jom nepastebėti. Teisybė, nederėtų 
pamiršti, kad mūsų Operos teatras 
buvo jaunas teatras. O kur jaunat
vė — ten nestinga entuziazmo, idea
lizmo, noro kalnus nuversti, nestin
ga ir pasiaukojimo. Tačiau bangavi
mas buvo, ir jį lėmė ne viena prie
žastis: buvo statymų, kurie reper-
tuare išsilaikė ilgus metus (pvz., netrukus nepriklausomą operos te

gyvenimo reikšmę, yra didelis būrys., neatatikpia 
Tad, nors taip pat tik paskubom, 
tuo tarpu nedarydami išvadų, pa
bandykim ir į tą jo veido pusę pa- 

i žvelgti, nors vieną kitą to veido 
l bruožą paryškinti.

Dar ir šiandien ganą dažnai iš-
Gaunod I'austo" stena Cftlcagos Lietuvių operoje 1858 tn. Margarita girstam, net ir spaudoj paskaitom,
— J. Augaitytė ir Meflakas — J. Vaznelis. i kad nepr. Lietuvos Valst. Operos

G. Verdi “Aida” Chicagos Lietuvių operos pastatjtn* 1865 metais. Priekyje, iš kairė; Į dešinę, keturi 
pagrindiniai operos solistai: D. Stankaitytė — Aida, A- Brazis — Amanastro, St. Bare,s — Kad,trasas 
ir A. Stempužienū — Aimneris. Nuotr. J. Karklio

dirbti Valst. Teatre. Tai buvo akade
minio polėkio dirigentas, gilios kul
tūros muzikas ir žmogus. Ypač stip
riu šuoliu į aukštį šoktelėjom, kai 
Prahoj studijas baigė ir operos teat
re pasirodė dirigentas Vytautas Ma- 
rijošius. Jo paruošta G. Verdi ope
ra Otelio atžymėtina kaip viso ope
ros kelektyvo paūgėjimas, kaip visų 
dalyvių sėkmingi brandos atestato 
egzaminai. Kipras Petrauskas toj o- 
poroj sukūrė vieną spalvingiausių 
savo vaidmenų — šekspyrinį Otel
ių; lyg naujais balsais, naujom 
spalvom suskambėjo orkestras ir 
chorai. Deja, po Otelio statymo 
mums nebuvo duota daug laiko,

atrą užgriuvo choasas, netikrumas, 
baimė ir nelaisvė.

Šventiškas įvykis, dvasios pakili
mas, regimo laimėjimo suplazdėji- 
mas Operos teatre buvo kiekvieno 
naujo ir originalaus lietuvio kom
pozitoriaus operinio veikalo staty
mas. Jų statyta penketas: Jurgio 
Kamavičiaus Gražina (libretistas K. 
Inčiūra) ir Radvila Perkūnas (lib. 
Balys Sruoga), Antano Račiūno

Giordano 'trys Talismanai (lib. K. Inčiūra), 
Miko Petrausko — Jono Dambraus
ko Eglė ir St. Šimkaus Pagirėnai 
(lib. St. Santvaras). Tokiam trum
pam laikotarpiui, maždaug 24 me
tams, turint galvoj operinės kūry
bos komplikuotumą, reikalaujantį it 
nemažai laiko, penki op. veikalai, 
tegu tobulumo viršūnių ir nepasie
kę, nėra visai blankus kiekis.

Patvariausiai scenoj laikėsi ir gra
žaus pasisekimo susilaukė J. Karna- 
vičiaus Gražina, pradžioj diriguota 
Myk. Bukšos, o vėliau, gerokai per
redaguota, Vyt. Marijošiaus. Staty
tojų Myk. Bukšos, rež. T. Pavlovs- 
kio ir dail. L. Truikio dėka gerai 
klojosi ir melodingumo bei kūrybi
nio polėkio nestokojantiems Ant. 
Račiūno Trims Talismanams. Šim
kaus Pagirėnai, savo partirūtoj slė
ptą nuostabių muzikos puslapių, 
deja, nebuvo sėkmingas Operos te
atro statymas.

Norėdami padaryti nors šiokį to
kį Valst. Operos Teatro repertuaro 
apibendrinimą, bandykim atsiremti 
nots į porą taškų: a) Operos teat
ro repertuaras buvo rinktinis, per 
palyginti, trumpą laiką su kūrybi
niu sąžiningumu buvo pastatyta vi
sa eilė plačiai pažįstamų ir neleng
vų operinių veikalų, b) 1940 m., 
kai teatras rengėsi minėti savo veik
los 20-metį, Operos kolektyvas jau 
buvo toks pajėgus, jog negrėsė neiš
painiojama problema ir pačiam su
dėtingiausiam Operos veikalui mū- 
:ų scenoj statyti. Tą teigimą pa
tvirtina G. Verdi Otelio, N. Rims- 
kio-Korsakovo Kitežo ir W. A. Mo
zarto Figaro vedybų statymai (Mo
zarto veikalą statė vokietis dirigen
tas Hoesslin).

Kai minime savo Operos teatro 
tokią reikšmingą sukaktį, be abe
jonės, kyla ir pats paprasčiausias 
klausimas: o ką gi tas Operos teat
ras nuveikė, kokia jo reikšmė, koks 
jo įnašas į lietuvių tautos kultūros 
lobyną? Nors klausimas paprastas, 
atsakymas į jį sunkta ir komplikuo
tas, reikalaujantis rimtų studijų, o 
sukaktuvių proga — jis užimtų ir 
kur kas daugiau vietos.

Iš tikro, tautin’o lietuvių Operos 
teatro laimėjimų. įprasminančių jo

Teatras buvo mūsų kultūrinės re
prezentacijos pažiba. Teisybė, ne tik 
diplomatai, įvairūs užsienio pirkliai 
ir kitokie prašalaičiai, bet ir teatro 
svečiai muzikai apie mūsų Opera 
yra pasakę ne vieną gerą ir palan
kų žodį. Ir būtų niekdarystė tuos 
pagyrimus menkinti, ar juos negir
dom paveja paleisti. Tačiuu, jeigu O 
peros Teatro reikšmė ir prasmė sly
pėtų tik reprezentacijoj, tai ir jo 50- 
mečio minėjimas, kaip man atrodo, 
savo šaknim tesiektų tik seklumą 
Tad reprezentaciją apibrėžkim tik 
kaip vieną ir anaiptol nepagrindini 
teatro uždavinį, savo esme neišven- 
giapią ir savaime suprantamą.

Mūsų operos teatras savo darbus 
pradėjo su negausiu ir nepatyrusiu 
solistų sąstatu. Operos solistų šei
mos išugdymas, jų sucementavi- j 
mas į darnų sambūrį, jau yra žy- Į 
miai reikšmingesnis teatro laimėji
mas. Atsimintina, kad mūsų operos 
solistų veikla nesiribojo tik operi
niais vaidinimais — jie plačia ban
ga reiškėsi koncertų estradose, daly
vavo kantatų ir oratorijų staty
muose, praturtino radijo muzikines 
transliacijas, rėmė labdaros vakarus, 
jų dainavimo įtaka atsiliepė net ir 
mažojoj scenoj, trumpai tariant, jų 
muzikavimas spinduliavo itin pla
čiuose tautos sluoksniuose. Moterų 
grupėj, pradedant A. Galauniene, 
Juk Dvarionaite, VI. Grigaitiene, M. 
Rakauskaite, Elz. Kardeliene, Anta
nina Dambrauskaite, J. Augaitytė,
V. Jonuškaitė, Pr. Radzevičaite, 
juze Krištolaityte, J. Vencevičaite, 
G. Matulaityte, Al. Dičiūte, Ale Kal
vaityte, Sof. Adomaitiene, I. Mote- 
kaitiene ir baigiant choro artiste Ka- 
lesevičiene, ilgus metus tik už sce
nos tedainavusia Žynės vaidmenį 
Verdi Aidoje, ir vyrų grupėj, prade
dant K. Petrausku, Al. Kutkum, Ant. 
Sprindžiu, K. Orentu, J. Gutausku, 
Ant. Sodeika, J. Mažeika, J. Butėnu,
VI. Baltrušaičiu, Ip. Nauragiu, Ant.

(Nukelta j 3 pusi.)

0R. AUNA BALIUKAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO ARINIUS

2X58 West 63 rd Street
y ai., kasdien 10—12 vai Ir i—V * 
ak. šeštadieniais 10—1 vai Trečlad 
išdaryta Ligoniai priimami susita.ru-

Ofiso telefonas: P lt 8-3229 
Ke*. telef. WAlbrook 5-w»7O

Kezld. Telef. 239-1083

0R. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA llt JIOTEKV I.IOO6

GINEROI.OGINC CIIIKI KKI.IA 
6448 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Iluilding) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu, 

skambilti 374-80’2

DR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Ž801 West 03rd Street
Kampas 68-čios tr CaJifortth. 

Vai.' kasdien nuo 6—8 vai. vakaro 
šeštadieniais 2—4 vai. 

l’rečlad ir kitu laiku pagal autart)
Ofiso telef. 470-1012

Rezid. tel. WAJbrook 5-3048

• Atkelta iš l psl.r 
tika”; raudonosios armijos už
kariavimai — “epochiniais lū
žiais” f partijos dogmų vykdy
mas literatūroje — “socialisti
nio realizmo metodu”; nužudy
tų ir be kaltės kalintų žmonių 
amnestija — “reabilitacija”. Ir 
taip be galo, be krašto.

Ver'ėtų viską surašyti atitin
kamam žodyne, visokeriopai pa
analizuoti, parodyti, kas už tų

■)R. u * XOBt.Lt'
'nksh- ir si».>um> 

Chi.drsrik-
I'el 695-U5M8 Irisl- 
I’ZA l ituorl •

rel. ofiso HF; 4-58t9 roy 388-223.'

9R PETER 7 BRAZIS
.YDYTOJAS ih CHIRURGĄ ! 

5484 Wesi 7 įsi Mrn"
vai. pirm ketv Iki 7 popiet 
antr., penkt. 1-6, ureč. ir šeši tik 
nusitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinėta perėmA

0R. EDMUND E. OIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. bll 6-2 iou

Vai. pagal susitarimą: Pirrnad Ii 
tėty. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk 
ad 10-4: šeštad. 10-2 vai.

>fs. 735-4477. Rez. PR 8-ft9ft<>

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NEKVV llt 

EMOCINES LIGOS 
IKAVVFORn MEDICAL BU1I,DINO

6419 So. Pulaski Kunti 
Valandos pagal susitarimų

Rez. Tel. GI 8-0873

IR. W. M. EISIM EISIMAS
Akušerija Ir moterų Ilgo., 

Ginekologinė Clirurgtja
6182 S. Red tie Avė., WA 5-267(1 

.landos pagal susitarimų. Jei n< 
atsiliepia, skamblull: 911 3-0001.

Ofiso tel. PK 8-2220 
\nmų - rezid. — PKospect 8-9081

OR. JANINA JAKSEVI6IUS
J O R 8 A

VAIRŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Pirrnad. untrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo B Iki b
vai. vak šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs PO 7-6000 Rez. GA 3-727k

OR A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest G3rd Street
Vai. kasdien nuo 1—4 p. p. ir b 
kl 8 vai Trečlad. Kr šeštad uždaryta

>flso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS I.IGV IK KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 S Pulaski Kd

Valandos pagal susitarimų 
Skambini 585-2525 
Telef veikla 24 vai.

Tel. — RElIanet S-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
'.YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvio gydytojai)
8925 W 59 Street

Vai : pirrnad., antrad., ketvlrtad tr 
penktad. nuo 12—4 vai p p 6—8 
vai. vak,, šeštad 12—2 vai. p. p 
rečlad uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA m CHIRURGE 
RCDIRIV IR VAIKŲ LIGI 

SPECIALISTE 
MEDICA1 BIHI.DINO 

7156 South VVestern Arenue 
rmad.. antrad. kevtrt ir penk 

.m ii vai Iki i vai p P Ir nu 
4 -3 vai vakare Trečlad, nuo 

1 i vai ryto Iki 1 vai p p.. AeStad 
1 I vai ryto Iki 3 vai p p 

Ofiso telef RE 7-1168 
Kez. tel 239-2919

Tel ofiso Ir buto OLymplc 2-1159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W I5th Street, Cicero

Kasdien — 3 vai. Ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

OR. MAiRIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 7lst Street 
, Tel. HEmlock 6-3545

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Vq|a.ndof« Dfl.e’ni mist ta rims

žodžių ir frazių slepiasi. Tada 
paaiškėtų tikroji sovietų rašti
jos demagogija. Paaiškėtų juri
dinių kaltinimų veidmainišku
mas. Ateinančios kartos, skaity
damos tokį keis ą leksikoną, 
stebėtųsi, prie kokių nesąmonių 
galėjo privesti diktatorių bota
gai, kai rimti ir inteligentiški 
žmonės sovieijoje sako ir rašo 
ne tai, ką jie galvoja ir jaučia.

Pr. V.

Ofiso HK 4-1818. Rez. PR 0-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.' 

SPEO1ALVBK VIDAUS LIGOS
2454 W. 7lst Street 

(7l-o« ir Canipbell Ate kampa.')
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p p 

Antrad. ir ketv. 9 — 1 1 v. r,
Ir 4—8 p. p. šeštad, 9 v. r iki 12 u

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalbu lietuviški,
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“eontact llnses"

Vai. pagal susitarimų. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOIALVKf! VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7697

Valandos tik pagal susitarimų. 
Trečiadieniais uždaryta

Telef. - 428-2660

0 R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. plrniad.. antrad., ketvlrtad. b 
penktad. 8 v, r. Iki 9 v. v. Treč. lt 
šeštad 8 v. r. iki 8 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. OKTIIOPEDI.IOS IJGOS 

2745 iVest 69th Street 
Tel. 737-2290; ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(Itj appolntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 West 63rd St.

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

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

Ofiso tel. KEIIance 5-44 lt,
Kez. GltoveUilU 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai p p
Ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P STRIMAITIS
.YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija

Ofisas 2750 W. 7lsl Street 
Telefonas 925-8290 

Valandos 2—8 v. v. penktad 10—II 
ryto 2 Iki 8 vai vak Šeštad 1 Ik’ 
I vai vak Treč Ir Sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 6-3099.

OR. VYT. TAURAS
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligo» 
Ofisas Ir rez. 2052 W. 59th St 

Tel. PKos|>eei 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč Ii 

penkt nuo 2 Iki t vai Ir nuo 6 Iki 8 
v. v Šeštad 2-4 vai. popiet Ir kitu 
'alku pagal susitarimų

Of Tel. HE 4-2123. Namų OI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PKospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠRAS)

GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
6648 South Al ha n.v Avenue

Vai.1 pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal Busltarlmų

Tel. ofiso PR 6-0140, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 We«t 71 st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v 
Treč. Ir šeštad pagal susitarimų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8449 South l^laskl ftniul 
Ofiso tel. 707-2 UI Karnų 030-4850
Vai pirrnad.. antrad.. penktad 1-4 
Ir B s v- v ketvrt ' fl-R v. vakar*'
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Nemarioji žeme pasaulio poezijo j

Ką, kada ir kaip įvairių 
tautų poetai rašė apie 

Lietuvą

PRANAS VISVYDAS

NEMARIOJI ŽEMĖ. Antologija. Su
darė Alfonsas Tyruolis. Išleido Lietu
vių enciklopedijos leidykla. 1970 m. 
Bostone. Knyga 176 psl., kaina $5.00, 
gaunama ir “Drauge”.

*
Gyvenant svetur ir mokant vie

ną kitą svetimą kalbą įprasta į po
ezijos vertimus žiūrėti su nepasi
tikėjimu. Žinoma, jei žmogus bū
tų apsikrovęs visais poezijos ori- j 
ginalais, gal tada ir nevertėtų 
vartyti vertimų antologijos. Bet, 
sakykime, kas gali girtis tokia, 
šaunia biblioteka, kurioje būtų' 
bent trečdalis svetimtaučių poetų, 
rašiusių apie Lietuvą? Tikriausiai 
niekas. Todėl labai džiugu, kad 
neseniai A. Tyruolis sudarė anto
logiją, kurioje lotynų, vokiečių, 
lenkų, rusų, ukrainiečių, latvių, 
estų, prancūzų, žydų, švedų, por
tugalų ir anglų kalbomis apie Lie
tuvą rašę poetai prabyla mūsų 
kalba. Ir viskas vienoje knygoje.

Lietuvos valstybės ženklas — Vytis D. L. Kunigaikščio Žygimanto Augusto kilime - gobelene XVI šimt.

Lietuva svetimųjų poetų posmuose
LIETUVIU GIESMĖ 

Janis R a i n I s

Lietuva brangioji —
Laisve mylimoji —
Kur pasislėpei dangaus tolybėj?
Kur tavęs ieškoti?
Ar mirties glėby?

Kur bežvelgs nelaimės sūnūs:
Ar žvelgs į rytus,
Ar j vakarus:
Vargas, jungas, priespauda,
Smūg'ų kr aujas, darbų prakaitas 
Žemę plačiąją apsėmė.

Lietuva brangioji —
Laisve mylimoji —
Iš dangaus ateiki, mūs pasigailėk!

Vertė dr. A. Baltinis

Daug svetur, o tėvyne, tavo sūnų,
Ir kiekvienas iš jų stigma pažymėtas. 
Tavo vardas kartojas iš jų burnų.
Ar lygiai ar ne juos visus bemylėtum, 
Tavęs neišdavę, tikėt nesvyravo

Jie vėliava tavo.

Vertė A. Dt

LIETUVA - VARDAS AUKSINIS

Evgenii Škiar

Lietuva — vardas auks'nis.
Auksinis, kaip skambumas eilių,
Ir per amžius takais lemtiniais 
Ritosi vingiai josios kelių...

Bu'tj takeliais praėjo,
Bet jos dukrų kasom kai kada 
Iš sričių tolimiausių grožėjos 
Senas Kijevas, Lietuvos Brasta.

Antologija apima plačią skalę 
— nuo eiliuotos Livonijos kroni
kos iki 1965 m. mirusio Johannes 
Bobrovskio posmų. Chronologiš
kai paliečiami ankstesnieji am
žiai (XIII - XV), vėlyvas huma
nizmo laikotarpis (XVI—XVII), 
romantizmo metas (XVIII—XIX) 
ir naujieji laikai. Knyga ypač im
ponuoja moksliniu apipavidalini
mu. Išsamioje A. Tyruolio įžan
goje skaitome apie įvairių tautų 
poetų sąlyčius su Lietuva įvai
riais laikotarpiais-Pabaigoje pridė
ta bibliografija, autorių rodyklė. 
Turinyje, šalia eilėraščių ir 
ištraukų pavadinimų, nurodyti 
vertėjai. Savo ruožtu kiekvienas 
autorius pristatomas keliais glaus
tais biografiniais bruožais, su gi
mimo — mirties data. Žodžiu, 
knyga naudinga kiekvienam lite
ratui, istorikui, literatūros studen
tui ir apskritai kiekvienam nekas
dieniškos poezijos mėgėjui. Pažy
mėtina, kad autorių pavardės ne
iškraipytos, kaip neseniai buvo 
padaryta Lietuvoje išleistoje an
tologijoj “XX a. vakarų poetai”, 
kur ant fonetikos aukuro supleš
kėjo svetimtaučių pavardės, ir 
prancūzų poetas Rene Char pa
virto Saru.

Techniškoji “Nemariosios že
mės” pusė, neskaitant kelių ko
rektūros klaidų, nusipelno pen
ketuko, tačiau daugelio vertimų 
poetinis lygis neprašoka vidurkio. 
Užmirštama, kad literatūrinį ver
timą saisto tie patys reikalavi
mai ir dėsniai, kaip ir originalą. 
Jei kalba negyva, jei žodžiai ar
chaiški, nelengvai suvokiami, jei 
frazė nesiderina su modernia mū
sų kalbos vartosena, skaitytojas 
vertimą skaitys tik paviršutiniš
kai, o gal visai neprisivers. Kier- 
kegaardas yra taikliai pasakęs: 
“Neverta prisiminti praeities, ku
ri negali tapti dabartimi”.

Imkime vėlyvojo humanizmo 
poetą Mathias Casimirus Sarbie- 
vius. Horacijaus įtakoje jis rašė 
puikius lotyniškus eilėraščius. 
Kaip skirtingai jis verčiamas an
tologijoj! Vertėjas M. Gustaitis į- 
sijaučia į Sarbievijo klasišką pap
rastumą. Su pasigėrėjimu skaito-, 
me jo išverstą eilėraštį “Vilniui”. 
Štai pirmas posmas:

Šiandien tuopa jautri, vėjo
kedenama,

Ryt po balta pusnim sniego ramiai 
stovės,

Ir srovė, kuri teka,
Ryt giliai po ledu sustings. (75 p.).

Visai kitaip Sarbievijus skamba 
dr. A. Rukšos vertime. Eilėraš
tyje “Atgaiva Nemenčinės sody

boje” randame ne atgaivą, . bet 
keisčiausių, įmantriausių žodžių 
ir neįprastų frazių mišinį.. Su
prask, žmogau, kad ir tokį epodo 
skirsnį:

Jau ne skarai, ne raudonbarzdės 
man tada,

Lukrino penas, prie širdies:
Keršulis geltas ar purplelis juodasai, 
Ar upėj nardanti žąsis 
Ir lepno gomurio privengianti pupa, 
Gausus daržovių mišinys 
Ir vaišėm iškilniom paskiausiai

telkiama
Taurelė nebeliks skalna. (76-77)

Naujųjų laikų poezijos verti
muose išsiskiria A. Tyruolio Ryt
prūsių poetės Agnės Miegel “Die
nos prie Baltijos”, taip pat ir J. 
Kėkšto Czeslaw Milosz “Lopši
nė”, ir A. Vaičiulaičio O. Mila
šiaus “Lietuva”. H. Radauskas 
meistriškai išvertė Aleksis Ran- 
nit “Lietuvos kryžiai”. Gana gra
žiai pavyko A. Tyruoliui ir J. Ti
nimui išreikšti J. Bobrovskio kla
sišką ramumą. Labiausiai sužavi 
N. Šapiros versti žydų poeto Lei- 
bos Neiduso eilėraščiai. Koks vis 
dėlto gražus “Balandžio vakaras 
prie Nemuno”. Pradžia:

Ak, tjs balandžio vakaras mielasl 
Kai oras tylėdamas stovi 
Ir naujo gyvenimo šiurpas 
Prabėga per Lietuvą, žiedų

susilaukusią (139)
Jei visi vertimai priartėtų prie

tokio lygio, antologija ‘Nemario
ji žemė” turėtų dvigubą vertę. 
Reikia to tikėtis ateityje pakarto
tinoje laidoje. Knygos tematika 
juk brangi kiekvienam lietuviui 
praplečia akiratį, skatina dvasi
nę refleksiją, neša istorijon ir ro
do, kad Lietuva nėra jau tokia vie 
niša, jei į ją su ilgesiu žvelgė it 

(žvelgia tiek daug pasaulio poetų.

LIETUVAI

Konstantin Balni o n t

Sutvisko man arimai tavo begaliniai 
Toj liepos mėnesio ugniaka'.troje, Lietuva. 
Tavoji tūkstantmečiais žengusi kalba 
Jauna vis. Auklė žavesį jos gina.

Esi pamilus ugnį. Neatsitiktinai.
Ji amžina. Ji užburta. Ir tik vos
Užgeso, vėl'akos pavasario laukuos 
Iškilo da gu ir pražydo juo Dainos aidai.

Dar tavo laužas tebegyvas. Šviečia
aiškiaregiui,

Kurs širdimi prisimena, kokias kliūtis 
Per amžius nugali šuoliuodamas Vytis.

Ir Nemunas, tas vandeninis saigas Lietuvos, 
jau reg',

Kaip pažemiu ugnies pražysta k'birkštis.
Te svetimasai tų liepsnų paliest nedrįs!

Vertė St. Meringis

LIETUVAI

L e i b a Neidus

L'etuvos negalėčiau užmiršt niekados, 
Kai svetur dar labiau ją mylėjau! 
Neįveiktų tos meilės nė vienas, 
Neišrautų to ilgesio švento...

Tu esi, kaip mamytė, širdinga,
Tavo sūnus suvargintus myliu,
Ir dainos jųjų kerinčią gamą, 
Nekaltumą tą šventąjį, glostantį širdį..

Buvo metas, kali drąsūs vyrai 
Ėmė įkaitus, duokles stambias,
O jų kirvių smūgius patyrę 
Riazanė, Smolenskas glaudė gretas!..

Lietuvoj Ordinas trankės,
Grobuonis juodas liūto jėga,
O jo vietoj į girių tankmę 
Pleištą įvarė plėšrioji Maskva.

žmonėms varge ir negalioj 
Nė mintin neatėjo laiku,
Kad žematis v'enuolis Grigalius 
Pasiskelbtų Maskvos caru!..

Vertė St. meringis

ILGESIO KRYŽIUS

Rachel P o r t e 11 a

Tu esi, Lietuva, tas altorius,
Ties kur’uo šitą valandą liūndną
Meldžias klupusi siela manoji,
Trokšdama tau geresnio likimo.

Tu esi brangenybė auksinė
Marių krantui žavingai papuošti:
Jo skaisčiaus'uos smėlynuos pabėrė
Dievas gintarą — turtą brangiausią.

Tu esi, Lietuva, mano draugė,
Tu esi mano baimė gyvoji,
Tu gyvybę iš amžių semiesi,
Aš — iš ilgesio kryžiaus krūtinėj!

Vertė P. Babickas

LIETUVAI

Aleksis R a n n i t

Jei būtų po ranka senoviškas 
Kulviečio žodynas (jei toks kada 
nors buvo išleistas), gal tada dar 
galima būtų iššifruoti prasmę. 
Žinoma, galima gėrėtis vertėjo 
žodingumu, bet skaitytojui kaž
kaip norisi pasiklausyti paties 
Sarbievijaus, eiliuojančio mūsų 
šnekamosios kalbos būdu.

Aplamai, visus dr. A. Rukšos 
vertimus reikėjo perleisti per kal
bos suprastinimo rėtį. Poeto Joa- 
nnes Radvanus Radvilo Rudojo 
garbei sukurta “Radviliados” (U- 
los pergalės) pradžia Rukšai pa
vyko pusėtinai, bet toliau ir vėl 
“trinksi siaubas braškesys” ir vėl 
vietomis neaiškumo migla ap
gaubia eilėraščio įvykius.

“Salaspilio pergalėj”, kur šve
dų kilmės pcetas Laurentius Bo- 
yer liaupsina etmono Karolio 
Chodkevičiaus karių narsumą, 
kovos įkarštyje vertėjas įvelia ka
tastrofišką frazę:

Ir kurs nešiko strėlių strėlinės vardu 
pavadintas (73)

, Žymiai geriau atrodo Roman
tizmo epochos vertimai: V. My
kolaičio — Putino Adomo Mic
kevičiaus “Pono Tado” ištrauka, 
keli “Krymo sonetai”; Fausto Kir- 
šos Kraszevvskio “Mildos šventė” 
A. Tyruolio vokiečių poetės Joa- 
nnos Voigt “Šešupei”. Tuo tarpu 
St. Meringio (Lermontovo), A. 
Dulskio (Slovackio), B. Sruogos 
(Kondratowicz), J. Tamulio (če
kų rašytojo Julius Zeyer) inter
pretacijos poetiškumu nepasižy
mi. Visai be reikalo pakliuvo J. 
Jonilos verstas Mickevičiaus “Kę
stučio žirgas”. Argi tokia eilėda
ra turi reprezentuoti Mickevičių 
pavyzdinėje antologijoje:

Kad prieš Kęstutį atsispirt geidžia, 
Nutrupa vokiečio plienas;

Kad į totorius žirgą paleidžia, 
Nebeištrūksta nė vienas. (86)

Operos teatras Lietuvoje
Artimiausi op. solistų bendradar

biai teatre buvo pianistai koncert-
(Atkelta iš 2 psl.) 

Kučingiu, St. Sodeika, VI. Puško- 
rium, Kaziu Kraučiūnu, mūsų sce
noje tedainavusiu tik Manrico vaid
menį Verdi Trubadūre, ir baigaint 
St. Dautartu, mažų charakterinių 
vaidmenų aktorium, — visi jie, mi-1 
nėti ir neminėti, savam Operos teat
rui atidavė savo talentus, pačias ge
riausias ir gražiausias savo dvasi
nes jėgas. Kalbos nėra, norint išsa
miau Operos artistų darbus aptarti, 
daugeliui jų neužtektumėm ir vie
no vakaro, nemenkas solistų būrys 
savo darbais nusipelnė atskirų mo
nografijų.

meisteriai, padėję mums kopti per 
muzikines ir vokalines kliūtis, padė
ję įsikalti į galvas lengvesnius ir ga
na sudėtingus op. vaidmenis. Pra
džioj tebuvo tik vienas pianistas 
koncertmeisteris — L. Hofmekleris, 
ilgainiui tapęs Operos ir Baleto di
rigentu (1941 m. vokiečių nacių 
nužudytas). Po kelerių metų pasiro-1 
dė lietuviai koncertmeisteriai, visi | 
jauni, stiprūs ir išprusę muzikai — 
Vytautas Marijošius, Jeronimas Ka
činskas, Stasys Gailevičius, Alek-

Ant laukų — tarp rugių, avižose,
Tarp vosilkų melsvų, susimąsčiusių, 
Abejonė pirma mano gimė,
Ir dangaus atsiųstoji svajonė saulėta...

Medumi grikių laukas pakvipęs
Ir kitur vis medum atsiduoda,
Ir drauge su gėlėm geriu sultis,
O miškelis, kaip brolis, Mums šypso...

L'etuvos negalėčiau užmiršt niekados,
Kai svetur dar labiau ją mylėjau,
Neįveiktų tos meilės nė vienas,
Neišrautų to ilgesio švento...

Vertė N. Sapira

I Nukelta j 4 nsl

J. Karnavičiaus “Gražina” Chicagos Lietuvių operoje. Liutauras — 
Stasys Baras ir Gražina — Lilija šukytė. Nuotr^ “Chicago Tribūne’’

LIETUVA.

Janiu Karklinš

Kur Nemunas žarsto sidabrą žavingai, 
Neris kur pro mėynus kalnus ringuoja, 
Tave sutikau ten. tauta gimininga,
Nuo amžių k'lni, kančoje kur bučiuoji 
Pabalusiom lūpomis kryžių, pratarus: 
Teisybę siųsk, Viešpatie geras!

Šauni Lietuva! daug audrų jie regėjo, 
Tie tavo vaikai plaukais gintariniais, 
Ilgai mėlynom akims jie gedėjo,
Kai geso su Vytautu tavo aušrinė. 
Likimui giliąsias žaizdas tau įrentus, 
Tebūnie jos dvigubai šventos...

O mano gimtine, išgirdus šaukimą,
Ne veltui juk ranką tu ištiesei broliam:
Gal turime kalti mes bendrą likimą,
Dalytis ne skyrium džiaugsmu, kaip lig šiolei, 
Tarytum našlaičiai, — o ne, kaip jungtinė 
Tauta, kuri laisvę brangina!

Lietuva,
tavo kalvų melsva grandis
mano širdyje spindi
ir epušių žali rūkai
švelniai veiduosea dvelkia.

Tikiu tavo debesim, 
ugnimi, ledais, 
tavo žalsvojom akim 
ir tavo keliais.

Ir gera
ir bloga
ieško
tavo ugnimi pražydusi siela.
Tavo patyrusių rankų 

kasdienybės sniegai
nepridengs.

Tavo širdis apsiblausus,
ištvinus širdis.
Žvilgsny permainos griausmas
a'dėte aidįs.
Tu dangumi alsuoji,
kai plevėsuoja Ner.luno skraistės
ir Įsai burėmis
dega jūra.
Man dega deglu
ir nubalusioj pūgoj,
ir pavasario pumpure
tavo vardas.

Ir tavo skausmo išblyškę lūpos
ir tavo džiaugsmo kruvinos lūpos, 

ir visa kas,
visa,
ko neišreišk’a žodis —
tai tavo skruostai pasako man.

Vertė J. Aistis

Iš A. Tyruolio redaguotos antologijos 
"Nemarioji žemė” — Lietuva pasaulinės poe
zijos posmuose.

Janis Rainis (1865-1929) — latvių poetas Janis
Pliekšans. Nuoširdus lietuvių bičiulis, kurį laiką gyvenęs

Vertė A. TyruolisL'etuvoje.
Konstantin Balmont (1967-1943) — rusų poetas, su

LIETUVAI

Kazimierai įliek o' w i c z o w n a

Mano pėdsakų žymės l'ko svetur,
Ir mūs akmeny mano ženklo nerasi,
Aš buvau tartum sėkla, kritus kitur.
Bet kai jau, L'etuva, irune bus užkasę, 
Mano vardo kryžiuje tu neištrinki...

Kaip savą atminki.

Aš esu kaip ta paprasta moneta,
Bet kas turi ją, turi pelną rinktinį.
Nes joje tu esi graž'ai atmušta 
Savo atvaizdu brangiu, miela tėvyne.
Ir nors tavo vardas gražus,.mano.prastas,

Manęs neatmesk tu.

V. Briusovu ir JBaltrušaičiu rusų simbolizmo pionie
rius. Po 1917 m. gyveno Paryžiuj.

Leba Neidus (1890-1918) žydų poetas, rašęs heb
rajų, žydų ir rusų kalbomis. L'etuvai skirtas rinkinys 
“Litviše arabesken" (Lietuviškos arabeskos).

Janis Karklinš (gim. 1891) — latvių poetas, neo
romantikas. Pasitraukęs iš Latvijos, dabar gyvena Šve
dijoj.

Kazimiera Dlakowiczowna (gim. 1892) — lenkų 
poetė, gimus Vilniuj iš sulenkėjusios totorių giminės. 
Lietuvai skirtas rinkinys "Lietuvos lakštingala”.

Evgen'i Škliar (1894-1941) — rusų poetas ir žur
nalistas. g’męs ir ilgesnį laiką gyvenęs Lietuvoj.

Rachel Portella (1910-1960) <— Brazilijos poetė, 
buvo ištekėjus už inž. K. Audenio. Nuoširdi lietuvių bi
čiulė.

Aleksis Rannit (gim. 1914) — estų poetas, artimai 
susijęs su Lietuva, vedęs operos sol. Gražiną Matulai
tytę. Subtilus estetas.
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OPEROS TEATRAS LIETUVOJ
(Atkelta iš 3 pusi.)

Sandras Kučiūnas, S. Paleček — Le
vickienė ir kt. Kaip žinom, po kurio 
laiko beveik visi jie išplaukė į daug 
platesnius ir gilesnius muzikinės 
veiklos vandenis.

Daugumas operos veikalų turi 
baleto (tarpas, kai kurie net gana 
stambias klasikinio šokio (tarpas 
(pvz., Gounod Faustas, Verdi Aida, 
Borodino Igoris ir kt). Baleto į- 
tarpą turi ir G. Verdi Traviata, kas 
to veikalo statytojams prieš 50 me
tų taip pat nebuvo lengvai įspėja
ma mįslė. Tačiau kai yra pareika
lavimas, kai mūsų gyvenimo pa
kalnėse išgirstamas šauksmas, ne
trukus suskamba ir atsiliepimas. Iš 
tikro, Operos teatro dėka gimė ir 
mūsų tautinis Baleto teatras. Deli- 
bes’o Coppelia pirmą kartą Kaune 
statyta 1925 m. (vadinasi, po 4-5 me 
tų reikės prisiminti ir šio teatro 50 
metų sukaktį). Valst. Baleto Teat
ras, ypačiai daug ir sunkiai dirbda
mas, akivaizdžiai brendo ir stiprėjo. 
Dar neišgyvenęs dešimtmečio, jis 
jau susilaukė* pripažinimo ir garbės 
tokiuose klasikinio Šokio centruose 
kaip Londonas ir Monte Carlas.

Valst. Operos teatro choras, 
komp. Jul. Štarkos vadovaujamas, ži
novų buvo laikomas bene pačiu ge
riausiu operos choru Pabaltijo kraš
tuose. Be tiesioginio darbo teatre, 
atspindinčio nepaprastą pasirengi
mo kruopštumą, itin įsidėmėtinas 
ir reikšmingas buvo operos choro 
meninio lygio spinduliavimas ana
pus teatro sienų: beveik visi pajė- I 
gesnieji Lietuvos chorvedžiai anuo ' 
metti stengėsi lygiuotis su operos ; 
chorui Aš asmeniškai neabejoju, kad 
ir 'pavergtos Lietuvos chorinio dai
navimo kultūra, tikrai nemenkų 
aukštumų pasiekusi, sitvo. prad
menim remiasi į aną švięsų laiko
tarpį.

Operos teatro orkestras ypač su
stiprėjo, pasidarė savas ir lietuviš
kas, 1930 Vytauto Didžiojo metais, 
kai jo eilėsna stipriu antplūdžiu įsi
liejo komp. St. Šimkaus mokiniai, 
Klaipėdos konservatorijos auklėti
niai. Orkestro muzikavimo kultūrą 
stipriai pakėlė aukštyn dirigentas 
Mykolas Bukša, o po kelerių me
tų tuo pažangos keliu ėjo dar reik
lesnis- dirigentas Vyti-Marijošrus. O- 
peros orkestre dirbo atskirų' muzi
kos instrumentų virtuozai, 'ir jų bu
vo nemenkas būrys. Taigi, ir savo 
simfoninio orkestro išugdymas yra 
vienas reikšmingųjų Operos teatro 
laimėjimų.

Operos, Dramos ir Bilieto teatrai, 
dirbę ir vargę po tuo pačiu stogu 
Kaune, itin pakilion meninėn aukš- 
lomon iškėlė ir lietuvių scenogra
fiją, mūsų dekoratyvinį scenos me
ną. Scenografų tarpe randam pačius 
žymiuosius ano meto lietuvius dai
lininkus ir architektus. Tačiau • gi
liausius pėdsakus savam teatre yra 
palikęs Mstislovas Dobužinskis, ki
lęs iš senos lietuvių bajorų gimi
nės, dailės meno studijas baigęs Va
karų Europoj, M. K. Čiurlionio ar
timas bičiulis ir globėjas Peterbur
ge, tarptautinio garso scenografas, 
nuo jaunystės Vilniaus vaizdų tapy
tojas ir Lietuvos patriotas. Ne tik 
jo paties keliolikos metų darbai 
Valst. Teatre, bet ir gausus būrys jo 
mokinių, vertų savo mokytojo, lė
mė, kad nepriklausomybės laikotar
pio lietuvių scenografija buvo savai
minga ir iškili spektaklio dalis, ne 
vieną kartų žiūrovų salėj kėlusi plo
jimus, pasigėrėjimą ir nuostabą.

, Ne menkas, ne toks jau paprastas 
dalykas yra ir scenos technika. Te
atro žmonėm reikėjo ir tą rūpestį į- 
veikti. Tai ir buvo paruošti ir iš
mokslinti savi scenos darbininkai — 
stilingų drabužių siuvėjai, elektri
kai, grimuotojai, stilingų baldų 
meistrai, įvuirių teatro “paslapčių” 
žinovai. Ir jų buvo geras būrys, ir 
jie visi, nors patyš scenoj ir nemato
mi, buvo aktyvūs kiekvieno vaidini
mo dalyviai.

Anom dienom kai kurie lietuviai 
muzikai net ir viešai paaimanuoda
vo, kad Opera savo įtaka, savo veš- 
Hom ii' skarotom Šakom nusmelkė

prasmės šiandien minimą muzikų 
teigimą ginčyti, tuo labiau, kad jis 
buvo tartas ne be pagrindo. Bet gi 
gal nebus nuodėmė, jei aš truputį ir 
erezijon kryptelsiu: andai abejojau ir 
dabar abejoju, kad mes per tokį 
trumpą laiką būtumėm pasiekę ryš
kių muzikos meno laimėjimų, jei 
savo veiklą būtumėm pradėję kame
rine ir simfonine muzika. Opera bu
vo populiaresnis, paveikesnis menas, 
jis daug greičiau pasiekė tautos ma
ses, neabejotinai pakėlė į aukštį mū
sų muzikinę kultūrą, padėjo akme
ninius pagrindus tos kultūros ugdy
mui ir plitimui. O tai, kaip man 
rodosi, ir yra pats reikšmingiausias 
Operos teatro nuopelnas, į kurio 
balsą ilgainiui atsiliepė, su operos 
pastangom tiesiog sutapo, ir vadina
ma grynoji muzika — kamerinė ir 
simfoninė muzika.

Deja, Valst. Operos Teatras neiš
gyveno nei dvidešimties nepriklauso
mų metų, mus užliejo nauju ne
laisvės ir persekiojimų banga. 1940 
m., kai minėjom Operos Teatro 20- 
mečio sukaktį, minėjimo iškilmės 
praėjo šiurpiame dvasios Šalty, tar
tum po ledo kalnu. Per keletą mė
nesių teatro bendradarbių tarpe 
pradingo tarpusavis pasitikėjimas, 
susijaukė bičiulystės jausmai, stipro
kai išblėso kūrybinis entuziazmas, 
nes rytojaus diena visiems pasidarė 
netikra, tamsi, tiesiog siaubinga.

Antrojo pas. karo metu, Hitlerio 
pulkams okupavus Lietuvą, 1941 m. 
pabaigoj buvo įsteigtas Vilniaus O- 
peros teatras, iš Kauno į Vilnių 
perkeliant būrį jaunųjų op. solistų 
(j. Augaitytę, S. Adomaitienę, J. Ja-, 
saitytę. EI. Mažrimaitę, F. Pupėnai- 
tę, VI. Baltrušaitį, K. Gutauską, St. 
Liepą, rež. Ant. Zauką ir baletmeis
terį V. Germanavičių). Operos stei
gimu ir jo Kujtūrps ugdymu rūpino
si tuometinis Vilniaus burmistras 
pulk. K. Dabulevičius ir Filharmoni
jos direktorius J. Lenktąitis. Jo mo
no vadoVaš ir dirigentas, kartu bu
vęs ir Filharmonijos vyr. dirigentas
— komp. J. Kačinskas, chormeisteris
— komp. Br. Budriūnas, Pirmoji- o- 
pera, kurią Vilniaus operos teatras 
1941 m. pastatė, buvo Gounod Faus
tas.

Kai iškyla Valst. Operos Teatro 
įpėdinystės problema, savaime 
prieš; akis' iškyla liūdnas ir tragiš
kas“ paveiksla's: Muravjovo potvar
kiai ir žiaurumai Lietuvoj buvo už
gesinę lietuvių spausdintą žodį ir 
net nekalčiausią teatrinį pasireiški
mą lietuvių kalba. Toji priespauda 
tetruko tik 40 metų, bet akylesnieji 
kaimynai jos rezultatus tuojau pa
matė ir garsiai pradėjo skelbti: lietu
vių tauta miršta, netrukus neliks ir 
jos pėdsakų! Na, ir pradėjo rinkti 
mūsų tautosaką, domėtis mūsų 
kalbtt, užrašinėti jos paminklus, 
branginti jos senumą ir net girti jos 
grožį...

Ar dabartinė Lietuvos nelaisvė y- 
ca lengvesnė ir mažiau klastinga už 
aną, kurią mums buvo atnešęs Vie

nuuuu. Upfcta būvu pastatyta xUb7 tiietiis t&jicugojc -Lietuvių-

nos kongresas, nutaręs sudraskyti 
Lietuvos - Lenkijos valstybę? Man 
regis, mano atsakymas į šį klausi
mą nereikalingas. Pastarųjų mė
nesių įvykiai Lietuvoj, paslaptingos 
ir įtartinos' lietuvių mokslininkų 
mirtys, teliudija žiaurų ir dvasios 
gelmes sukrečiantį terorą, jau pada
riusį lietuvių tautai tokių nuosto
lių, kurių gal ir per keliolika me
tų nebus galima naujom mokslo jė
gom pataisyti.

Tačiau ir, toj sunkioj priespaudoj, 
kurios nežmoniškumą daugelis mū
sų patys išbandėm ir pažinom, iki 
šiol tebeveikia mūsų teatrai, lietu
vių kalba tebeskamba dramos ir o- 
peros scenose. Jie ir yra nepr. Lie
tuvos teatrų palikuoniai.

Tiesioginis Valst. Operos Teatro į- 
pėdinis yra dabar vadinamas Akade
minis Operos ir Baleto Teatras, 19- 
48 m. iš Kauno perkeltas į Vilnių. 
Kurį laiką tame teatre dar dirbo Lie
tuvoj likę operos dainininkai Kipras 
Petrauskas, broliai Ant. ir St. Sodei
kos, K. Gutauskas, J. Mažeika, V. 
Dagelytė ir kt. Ant. Kučingis, dešimt 
metų “atostogavęs” Sibire, 1969 m., 
minėdamas savo 70-tąjį gimtadienį, 
du ar tris kartus perpildytame Kau
no Muzikiniame Teatre dar pajėgė 
padainuoti Mefisto vaidmenį Gou
nod Fauste. O tai yra ženklai, aki
vaizdžiai rodantys-, kad mūsų kalba 
ir mūsų menas dar vis tebūra gy

vi ir gajūs.
Per tą nubėgusį laiką, kai mes pa

likom tėvynę, ten išaugo gausi šei
ma jaunų ir pajėgių operos daini
ninkų. Kada jie studijavo — dar te
bebuvo gyvas Stalino teroras, buvo 
skaudžiai jaučiami pokario nepritek
liai ir vidaus neramumai. Kaip vie
nas- Lietuvos gyvenimo žinovas tvir
tina, to mpto lietuviai studentai, itin 
varganose ir pavojingose sąlygose 
šlwijuodami, pietums teturėdami 
duonos riekelę, užteptą trintom bul
vėm. Bet buvo galingas noras mo
kytis, netrūko ambicijos išsilaikyti 
nepr. Lietuvos pasiektoj kultūrinėj 
aukštumoj, pakako valios pasirink- 
toj- profesijoj siekti virtuoziškumo, 
savo mokslu ir menu kiek galima 
aukščiau prasisiekti.

Kas nors paviršutiniškai seka nū
dieninį Lietuvos kultūrinį gyvenimą, 
nesunkiai pastebi porą būdingų to 
gyvenimo apraiškų: a) nepr. Lietu
va paliko, jei taip galima apibūdin
ti, tik pusantro operos teatro (Vil
niaus op. teatras, kaip minėta, įsteig
tas karo metu, buvo dalis Filharmo
nijos, skolinęs dekoracijas, padargus 
ir net solistus iš Kauno), tai tiek jų 
ten ir dabar yra —.Kauno Muzikinis 
Teatras dar pernai skundėsi negau
siu, silpnu choru ir orkestru, dar
bams plėsti lėšų stoka, vadinasi, 
pavergėjo ranka šiam teatrui pakan
kamos sumos kreditų neskiria; b) 
gana dažnai yra girdimi nusiskun
dimai, kad operos vaidinimai žiūro
vų nėra • pakankamai gausiai lan
komi (tai neįtikėtina visiems tiems,

Stasy;* Baras — Liutaurais (dešinėje) ir Algirdas Brazis 
statytoje Chicagoj 1987 m.

t Rimvydas J. Karnavičiaufs ‘-‘Gražinoje”, pa- 
Nuotr. “Chicago Tribūne”

kurie prisimena nepr. Lietuvos ope
ros teatro žiūrovų perteklių). Kiek 
giliau į šį skundą įsižiūrėjus-, susida
ro įspūdis, kad Vilniaus ir Kauno 
op. teatrų žiūrovai negausiai lanko 
tik vadinamų tarybinių operų vai
dinimus, nepaisant, ar tas operas su
komponavo rusai ar lietuviai kom
pozitoriai. Klasikiniai op. veikalai, 
net ir' rusų klasikų, žiūrovų yra 
mėgiami ir tikrai, gausiai lankomi. 
Šį teigimą paliudija ir praėjusių 
metų Donizetti Lucia di Lanjmer- 
moor, susilaukusi itin puikaus, pasi
sekimo, o taip pat ir jubiliejinė Ver
di Traviata, o taip pat ir kiti operos 
jubiliejinių metų renginiai, Basana
vičiaus gatvės teatre .žiūrovų ant
plūdžiui pritrūkę.-,vietų.

Tikėdami savo ttautos ateitį, tikė
dami jos kūrybinį genijų, be abejo
nės, mes turėtumėm domėtis origi- 
naliniais lietuvių mokslo ir meno 
darbais, taigi ir naujais operos vei
kalais, kurie per pastaruosius de
šimtmečius Sovietų Rusijos okupuo- 
toj Lietuvoj buvo sukurti.

Naujų, lietuvių kompozitorių pa
rašytų, operų ten jau yra kelioli
ka. Išorine to1 vaizdo pusė mažiau
sia yra maloniai stebinanti. Ir gali
mas dalykas, kad tuose kūriniuose 
slypti ne vienas autentiškos, vertin
gos ir išliekančios muzikos puslapis.

Deja, savo turiniu, savo dramine 
ir tekstine Salimi, absoliuti daugu
ma tų operinių veikalų yra pa
jungti vadinamam socialistiniam re
alizmui, kompartijos žmonių ir tiks
lų apdainavimui, ir jų libretai dau
giausia yra rašyti mėgėjų, ne rašy
tojų, pažįstančių šią gana kompli
kuotą literatūrinę formą.

Mus daugiau domina tik trys o- 
peros veikalai — Vyt. Klovos Pilė
nai ir Vaiva, B. Dvariono Dalia, sa
vo siužetais atsirėmę j Lietuvos pra

eitį. Didžiausio pasisekimo, iki šiol 
susilaukę net šimto spektaklių, yra 
Vyt. Klovos Pilėnai, savo muzika 
skaidriai melodingi, pajėgia atsiliep
ti tautos herojinęj dvasioj, o savo 
kompoziciniu • stilium bei techni
ka priskirtini XX a. pradžiai. Bet ir 
Pilėnuose išgirstame scenų, kuriom 
pateisinti vargu ar beatsirastų į- 
tikinamų istorinių įrodymų.

Beje, buvo kėslų, kad Vilniaus 
Opera būtų dvikalbė, dainuotų lie
tuvių ir rusų kalbom. Viena kita 
opera jau ir buvo dainuojama rusiš
kai. Turėkim viltį, kad tie okupanto 
kėslai nepasikartos tada, kai bus 
baigti jau. ilgą laiką statomi naujie
ji Operos Teatro rūmai Vilniuje.

Būtų fiktyvus balansas, praleistos 
Stambios sumos, . jei šia iškilminga 
proga nors vienu kitu mirksniu ne- 
pažvelgtumėm ir į lietuvių išeivių 
Operos teatrą.

Komp. St. Šimkus pirmojo pas. ka
ro metu Chicagoj yra statęs savo 
Čigonus, kurių puikus Atsisveikini
mas su giria iki šiol mūsų chorų 
yra mylimas ir dainuojamas, klau
sytojų mielai klausomas. M. Pet
rauskas, be eilės operečių, savo Eg
lę yra statęs Bostone 1924 m., pasi
telkęs net Bostono Simfonijos orkest
rą ir jo tuometinį dirigentą Mason’ą. 
Dar niekieno iki šiol nuodugniau ne
pastudijuoti, tebėra mažai teaptarti, 
muz. K. Steponavičiaus darbai, 1936- 
1956 laikotarpy reiškęsi ir op. vei
kalu statymu Chicagoj. Net keletą 

operų K. Steponavičius statė su Pir■- -X

sąskaitos apdraustos Iki 120,000
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myn choru. Ir ta jo veikla neturė
tų paskęsti užmaršty.

Tik akimirka, tik trumpas šviesos 
blykstelėjimas buvo G. Rossini ko
miškos operos Sevilijos kirpėjo staty
mas Dctmolde, Vokietijoj. Statymo 
dirigentas — Al. Kučiūnas, režisūra 
rūpinosi Al. Kutkus, itin puikų ir 
konstrukytvų dekoratyvinį apipavi
dalinimą davė dail. Vikt. Andriušis, 
administracijos rūpesčiams talkino 
J. Kapočius; pagrindinius vaidmenis 
atliko Kauno ir Vilniaus op. teatrų 
solistai EI. Kardelienė, J. Vencevičai- 
tė, Al. Kutkus, VI. Baltrušaitis ir Ip. 
Nauragis; koncertmeisterė — S. Pa- 
leček-Levickienė. Detmoldo lietuviš
koji opera su Sevilijos kirpėju aplan
kė visą eilę didžiųjų lietuvių sto
vyklų Vokietijoj, visur atnešdama 
paguodos ir praskaidrindama ūkano
tą, o kartais ir beviltišką tremtinių 
kasdienybę.

Nepr. Lietuvos Operos Teatro veš
li atžala, štai jau besirengianti mi
nėti savo sėkmingos veiklos 15 me

DIXIE G0VERN0R RESTORANAS IR LOUNGE
175 h ir Dixie Higlnvay, East Hazelcrest, Iii.
(Iš Chicagos važiuoti VVestern Avenue iki 175th Street) 

Restoranas atdaras nuo 6:30 iki 10 vai. vak.,
Lounge atdara iki 3 vai. ryto kasdien 

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798.7770 arba 798-7000
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai,

Savininkai
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tų sukaktį, yra Chicagos Lietuvių 
Opera. Atžala ją vadinu sąmonin
gai, nes ir op. solistas Vladas Baltru
šaitis, 1957 m. sumanęs su Vyrų 
choru statyti G. Verdi Rigolettą, ir 
ilgametis meno vadovas ir dirigen
tas Al. Kučiūnas, o taip pat ir pra
ėjusio sezono dirigentas prof. V. Ma- 
rijošius Chicagon yra atkilę iš tos 
pačios Alma Mater. Chicagos Lie
tuvių Operoj yra dainavęs ir vienas 
kitas nepriklausomos Lietuvos ope
ros solistas, bet jos nugarkaulį su
daro jau išeivijoj subrendę daininin
kai: Dan. Stankaitytė, R. Mastienė, 
Stasys Baras, Algirdas Brazis ir Jo
nas Vaznelis, o greta jų P. Bičkie- 
riė, L. Šukytė, D. Mongirdaitė, A. 
Stempužienė, M. Kripkauskienė, A. 
Giedraitienė, N. Linkevičiūtė, J. 
Liustikaitė, A. Vokietaitis,Savrimas 
ir kt.

Chicagos Lietuvių Operos choro 
valdybos, kaip žinom, ir per 15 me
tų nepalūžo po sunkia administraci
nių darbų našta. Toj veikloj ilgus 
metus reiškėsi Vyt. Rudžius, K. 
Skaisgirys, G. Kazėnas, o greta jų 
visi kiti primininkai ir visos kitos 
operos valdybos. Deja, gal mūsų pa
dangėj kitaip ir būti negali, gal be 
kontroversijų ir čemerio kartumo 
širdyse mes greta vienas kito ir gy
venti negalėtumėm, tačiau, mano 
nuomone, Chicagos Lietuvių Ope
ros veikloj, kaip giliausi ir prasmin
giausi pėdsakai, išliks J. Karnavi- 
čiaus Gražinos ir Jul. Gaidelio Da- 
nos statymui.

Nors nei vieno nemačiau, nors tik 
iš tolo apie juos girdėjau, man re
gis, yra įdomūs komp. D. Lapinsko 
ir poeto Kazio Bradūno novatoriš
ki op. kūriniai ir jų įscenizavimai. 
Ir tegul Viešpats Dievas vienam ir 
kitam padeda sukurti ilgesnį laiką 
įveikiančių to žanro veikalų!

Pažvelgę į mūsų tautinio operos 
teatro darbus, kaip į kultūros istori
jos faktų atspindžius, nors tai ir ne
lengva, šia proga turėtumėm ir vie
nos kitos išvados paieškoti. Kaip 
aš regiu, tų išvadų (ar laimėji
mų) galėtų būti keletas:

a) turėdami galvoj neišvengiamą 
būtinybę, kad vienokiems ar kito
kiems mokslams išeiti reikalingas ir 
nemenkas metų kiekis, mes, vydū
niškai tariant, tepasidžiaugę tik sau 
laiko nuobirom, pajėgėm išugdyti

(Nukelta į 5 pusi.)
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Jūra ir begalybė
Vio’sta Karosaite ir Richard Arve apie Čiurlionio ir Lapinsko muziką, josi ryšį su ba

letu ir apie būsim' koncerto pobūdį

Violeta Karosai tė

duojamais karaliais ąpglėbti Lie
tuvos kaimą., jame pabuvoti, ja- į
me pasidžiaugti... norėčiau pasuk- lionio mintį, kalbėjo Violeta, ne- 
ti malūnų sparnus... norėčiau pil- lengva šokiu improvizuoti Čiur- 
nai suprasti Čiurlionio Tiesą, Ra-' lionio kūrinius. Tačiau aš, būda- 
mybę, Bičiulystę, Norėčiau, kad ma didelė Čiurlionio gerbėja, ne-

čiau užstoti, apginti Čiurlionio kyklos auditorijos scenoje. Buvo 
pasakoje matomą kūdikį, besi- prigesintos šviesos. Girdėjosi mu- 
džiaugiantį pienės pūku... nore- zikos ga’sai. Scenoje ir salės dieno
čiau drauge su Čiurlionio vaiž- se tviskėjo Čiurlionio kūrinių

skaidrės.
Nelengva šokiu pagauti Čiru-

ni,. K. Ciurlicnis Rojaus pakrantėje

baigusių kolegiją buvo 6%, tai 
1970 metais tas procentas pa
augu iki 18; gi procentas tų, ku
rie baigė aukštecntąją mokyklą, 
paaugo nuo 38 iki 75. Ypač au
ga mokslo siekimas tarp negrų. 
Jeigu 194C m. iš visų JAV neg
rų tarp 25 ir 29 metų amžiaus 
buvo baigusių aukš esniąją mo
kyklą tik 12.1%, tai 1970 me
tais tas procentas pakilo iki 58, 
gi procentas negrų, baigusių 

1 .verius metus 'kolegijos kurso 
per tą la.kotarp’ paaugu nuo 1.8 
ki 10.

1929 metais net 94 procentai 
jaunuolių tarp 14 ir 17 metų

i ilcė- mokyklas.

ŠVEDŲ FILMŲ FESTIVALĮ 
ATLANKĖ 4,783

Chicagoje sausio 22—28 d. 
įvy'.to švedų filmų festivalis. 
Festivalio progų, rodomus fil
mus žiurėjo 4,783 žmonės, bet 
vis d: eito festivalis davė 6,500 
aol. nuostolio.
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Aš norėčiau visą sceną,

muzika ir mūsų atliekamas šokis 
išreikštų Čiurlionio dvasią... no
rėčiau, kad visiems būtų supran
tama ir aišku. Norėčiau, kad bū
tų taip, kaip tam lietuviui ūki
ninkui, atsilankiusiam į Čiurlio
nio darbų parodą, kuris atsiradu
siam aiškintojui pasakė — “Ne-

1 aiškinkit, nereikia — aš čia pats 
suprantu”. Norėčiau, kad visi 
(mes ir jūs) nebūtume neregiai 
tikrajam grožiui. Norėčiau, kad 

visas tokios nuomonės būtų visi, skli-

iškenčiau nesusigundžius simfoni
nės poemos “Jūra” choreografi
ja. Mano pėdomis seka ir manie- lio stebuklai, septynios pasaulio degtinės. Be gydytojo patarimo

salės sienas ir lubas padengti iš-įtinai užpildę salę, kurioje mes 
didintais Čiurlionio paveikslais... šoksime ir gros simfoninis orkest- 
norėčiau paliesti, pajudinti Čiur-, ras-
lionio kūriniuose sustingusį jude-j Taip kalbėjo aną vakarą Vio- 
sį... norėčiau pajusti Jūros sonato- lsta Karosaitė, rašančiojo paprašy- 
je šėlstančias bangas... norėčiau ta supažindinti skaitančiuosius
pažerti Saulės sonatoje tviskan
čius saulės spindulius... norėčiau 
būti taikliu šauliu ir pašauti be- 
skrąidantį milžinišką ąrą... norė-

su M. K. Čirulionio simfoninės 
poemos “Jūra” choreografija. Vi
oleta ir kiti du baleto šokėjai re
petavo Marijos aukštesniosios mo-

juros, septyni žmogaus gyveni
mo tarpsniai ir taip toliau.

geriau neimti vaistų nuo kosu
lio. Tas gydytojų žur alas sa-

Choreog'"afas Richard Arve, I ko, kad daugelyje atvejų ge- 
Dariaus Lapinsko muzikai su- rausi vaistai nūo kosulio gali 
kurdamas baletą, jį pavadino tū i išgerti 'ką šilto arba paal- 
“Infinitas VII.” Šokyje vyrauja sucti šiltus garus.
religinė tema, ieškojimas ir sura
dimas Dievo.

Jūrą ir Infinitas (Begalybę)J 
paženklintą skaičiumi VII, maty
sime ir išgirsime Margučio ren-1 
ginyje, vasario 27, 28 d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos auditori
joje, Chicagoje. Eikime pamaty- j 
ti ir išgirsti. Eidami pakalbinki
me ir kitus nueiti. Neapvilkime 
tų, kurių geru noru ir talentu at
liekami neeiliniai, nekasdieninio 
pobūdžio darbai. |

P. L.

Augantis išsimokslinimas
Paskutinis gyventojų suraši

nėjimas rodo, kad JAV-se auga 
išsimokslinimas. Jeigu 1940 m. 
tarp asmenų 25—29 m. amžiaus

M. K. Čiurlionį Šaulys (iš “Zodiako ženklą’’ ciklo)

Operos teatras Lietuvoje

Richard Arve

ji bičiuliai. Jie amerikiečiai... juos 
supažindinau su Čiurlionio kūry
ba ir jo pelnyta vieta pasaulio 
meno istorijoje.
Jie džiaugiasi pažinę Čiurlionio 

1 kūrybinį talentą ir jaučia malo- 
Inumą dalyvauti lietuvių rengia
mo koncerto programoje.

— Ar nevertėtų šį Čiurlionio 
veikalą parodyti amerikiečiams? 
Šiai minčiai Violeta Karosaitė pri
tarė ir dar pridūrė, jog jos svajo
nė yra gerai išstudijuoti Čiurlio
nio Zodiako ženklų ciklą, sucho- 
reografuoti ir vėl šokiu scenoje iš
kelti Čiurlionio kūrybą.

Vasario 27, 28 d'. Margučio 
rengiamo koncerto programon y- 
ra įrašytas komp. Dariaus La
pinsko kūrinys “Infinitas (Bega
lybė) VII”. Tai 1965 m. sukur
tas koncertas fortepionui, stygi
niams ir mušamiesiems instru
mentams. Amerikietis Richard 
Arve, pasiklausęs muzikos, užsi
degė sukurti baletą. Šiam tikslui 
sutelkė keliolika šokėjų. Atsilan
kius į repeticiją, susidarė gera pro
ga pakalbėti ir apie šio kūrinio 
išvedimą scenon.

— Šokis, mano manymu, yra 
žmogaus aukščiausio lygio pa
stangų išraiška, kalbėjo Richard 
Arve. Toliau tęsdamas pasakė, 
jog jis giliai tikis, kad žmogus, bū
damas Dievo tvarinys, Dievo pa
dedamas, gali priartėti prie sep- 
intojo stebuklo, gali pasiekti die

viškąjį renesansą. Savo sukurta
me šokyje aš bandau paliesti se
novės egiptiečių mistinę teoriją, 
kuri liečia žmogaus mirtį ir septy
nis etapus, kurie veda prie dvasi
nio atjaunėjimo, jėgų atstatymo, 
prisikėlimo. Numeralogijoj Septy
ni laikomas šventuoju skaičiumi. 
Kaip žinia, Dievas tvėrė pasaulį 
septynias dienas, yra septynios 
dienos savaitėje, septynios mėnu
lio fazės. Pagaliau yra žinomos 
septynios didžiosios nuodėmės, 
septynios dorybės, septyni pašau

Gydyt-jai apie vaistus 
nuo kosulio

Gydytojų laikraštis “Medical 
Let ers’’ rašo, kad blogiausiu 
dalyku kosint gali būti vaistai 
nuo kosulio, nes jie gali būti ne 
tik neveiksmingi, bet net ir 
kei.ksmingi. Kartais tuose vais
tuose, 'kaip kodeinas ar dextro- 
me horphan, būna įvairių galin
čių pakenkti priemaišų, kaip 
trankvilaizeriai, vaistai dėl aukš 
to 'kraujo spaudimo ir kitokių 
dalykų, kaip etil alkoholis ku
rio stiprumas kaip 100 laipsnių

SVARBU!
AUTOMOBILIAI

J

LIETUVA
Tik trumpam laikui.

MCSKVITCH 408IE $2,875.03

ZAPOROZHETS ZAZ 936
$1,895.03

Jų yra labai ribotas skaičius 
— dėlto, NELAUKITE.

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

IMTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas auk'tas 

New York, N.Y. 10010

STANDARD
SAVINCS AND IOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenuc ai Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday&Thursday,9a.m.to8p.m. • Tuesday&Friday,9a.m.to4p.m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noori • VVedneiday, no Business transacted.

(Atkelta iš 4 pusi.)
savą Operos teatro meno vadovybe, 
nestokojančią talentų, rimto pasi
ruošimo ir meninių tikslų siekimo, 
be atvangos originalaus, savaimin
go kūrybinio kelio ieškančią; o tai 
buvo gairės, tai buvo ženklai, kad 
lietuvių Operos teatras nesustos į- 
kalnėj, o sieks viršūnių;

b) tautinio Operos teatro gimi
mas ir jo veikla, be jokios abejonės, 
pakėlė j aukštį solinio dainavimo 
kultūrą Lietuvoj; to teatro
mas įrodė, kad ir gerų balsų ištek
liai mūsų tautoj nėra riboti — gau
siam būriui lietuviško jaunimo atsi
vėrė naujų siekių, naujų idealų ir 
galimybių versmė;

c) kaip jau tarta. Operos choro į- 
taka kitiems mūsų chorams buvo ne 
tik girdima, bet ir apčiuopiama: va
dinasi, Operos teatro dėka, j meni
nes aukštumas siekėsi ir mūsų cho
rinis dainavimas;

d) kasmet brendo, stiprėjo, vis 
tauresniu skambesniu prabildami, ir 
Lietuvos simfoniniai orkestrai, ku
rių lopšiai buvo ir Muzikos mokyk
los, ir Valst. operos Teatras;

o) dramos *r baiuto tuaira., drau

ge su Opera, rašė tiesiog nuostabią 
savo darbų istoriją: meninėn aukš- 
tumon buvo iškeltas lietuvių drama- 
inis ir operinis vaidinimas, šokis, 

pantomima ir scenografija, pažadin
ta įvairių polėkių kūrybinė siela, 
tarsi italų renesanso skrydžiais su
plazdėjo lietuvių tautinio teatro į- 
vairiaspalvės apraiškos ir kūrybiniai 
siekiai.
Nors truputį įsigilinę į minėtas iš

vadas, esu tikras, mes jausim tvirtą
būvi-1 pagrindą savo Teatro kūrybiniu ū- 

giu ne tik džiaugtis, bet.ir didžiuo
tis.

Operos teatro istorija Lietuvoj, 
kaip girdėjom, banguoji! tarsi nera- 

j mi jūra.. Tačiau, tai aš pats pakan
kamai gerai nuvokiu, mano raštas 
tebuvo tik paskubom, tik paviršium 
perbėgta lietuvių tautos operinio te
atro apžvalga. Leiskit man tikėti, jog 
ir tuo mažu darbeliu esu šiokią to
kią paslaugų įveikęs: atkreipiau jū
sų dėmesį į mūsų tautos operos te
atro kelių amžių dramą, pavedžio
jau jus tuose Grožio rūmuose, ku
rių galinga kūrybinė šviesa kai ku
riuo požiūriu yra visų mūsų gyvū
ninio uksius įf pilstau.

NAUJOS PLOKŠTELES IR KNYGOS ILGALAIKĖ DOVANA 
TINKA VISOMS PROGOMS

1. A. DVARIONAS, 12 ŠOKIU RINKINYS NR 25

2. A. SABANIAIISKAS, 12 ŠOKIU RINKINYS NR. 26

3. S. GRAUŽINIS. PUPŲ DĖDĖ IR KITI IŠPILDO ĮVAIRIŲ DAINŲ RINK. NR. 27

4. LIET. KARO MOKYKLOS CHORAS. KARO MUZIEJAUS ORKESTR.. J. PETRAUSKAS

V. DINEIKA IR KITI IŠPILDO JVAIRIŲ DAINŲ RINK. NR. 28 $5.00

5. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 30 METŲ JUBILIEJINIS ALBUMAS, 28 DAINOS Kaina tik $10.00
6. V LIULEVIČIUS. LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE 1945-50 M . 640 PUSL IR DAU

GYBĖ NUOTRAUKŲ, GRAŽIAI {RISTA $12.00

7. J. VAIČIŪNIENĖ, POEZIJA RŪPESTIS, 130 PUSL. KAINA ........................................ $3.50

IŠLEIDO J. KARVELIS, 7026 S. CLAREMONT AVEa CHICAGO, ILLINOIS .60636

$5.00

$5.00
$5.00

i

Alderman -- 13-to Wardo

Išrinkite DEMOCRATIC Aldermaių 
Antradienį — Vasario 23 čię d.

Kas *ik tur’ gerą skoni.
perka pda Liepon)'

LIETUVIŲ PREKYBOS DAMA:
LIEPOMS

F U RN I T U R E CENTE R, INC. 
Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitogp dienom nu. 
9 iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 popiet
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Chicagos ir apylinkes lietnviai dailininkai 

Čiurlionio galerijoje

SAULĖ JAUTOKAITft

Praeitą šeštadienį, vasario 13 
d., Chicagos Čiurlionio galerijoje 
buvo atidaryta trečioji tradicinė 
Vasario 16-tosics proga meno pa
roda. Šiemetinėje parodoje daly
vauja 21 menininkas, kiekvierfas 
pristatydamas po vieną — du sa
vo darbus. Parodoje randamos 
daugiausia mums jau gerai pa
žįstamos pavardės: Balukienė, 
Cooper, Kaupas, Kelečius, Muri
nas, Paukštienė, Pautienius, Šilei
kis, Sodeikienė, Stankūnienė, Sut
kuvienė, Vaičaitis, Vaitiekūnas, 
Virkau, Walaitis, Žumbakienė. 
Šie visi čia išvardinti dailininkai 
parodoj dalyvauja kad ir su nau
jais darbais, bet jau gerai pažįs
tamais, susistovėjusiais savo sti
liais ir technika, rodančia kiekvie-

nienės patraukliuose, elegantiš
kuose paveiksluose jis gali keliau
ti kalnais, pakalnėmis ar lygumo
mis.

Kaip paprastai, mūsų meno, o 
ypač bendrinėse, parodose skulp
tūros yra “vienišos”, be didelės 
kompanijos. Taip ir šį kartą — 
tiktai dvi skulptūros: Aleksos hu
moristinės nuotaikos “Antroji” ir 
Marčiulionio laisvų judesių 
“Žvilgsnis į laisve.”
' Ši trečioji tradicinė paroda nie

kuo per daug neišsiskiria iš kitų 
geresniųjų šios galerijos parodų. 
Lankytojas pamato tai, ką ir tikė
josi pamatyti. Kadangi parodoje 
dalyvauja įvairaus amžiaus ir 
krypčių menininkų, todėl randa
me ir įvairių stilių, temų, tech-

Atfj, Sutkuvienė 23-.ji psalmė (akvarelė)
Čiurlionio galerijoje vykstančioj Chicagos ir apylinkės lietuvių daili
ninkų parodoje už šį darbą dailininkei suteikta® garbės atžymėjusias.

Vytautas O. Virkau Bs pavadinimo (akrilika)
Darbas Chicagos ir apylinkės lietvių dailininkų parodoje laimėjęs ant
rąją premiją.

nikų, kurie patenkina įvairių lan- 
:ytojų skonius. Su vienu, kitu paį- 
/airinimu, paroda eina sena, į- 
rrastine vaga, kurioje žiūrovą 
Ižiugina ne vieno mūsų dailinin

ko didėjantis brandumas.
Parodos rengėjas — Čiurlionio 

galerija šį kartą pagirtina, kad 
parodos neperkrovė nei dailinin
kais, nei jų darbais. Paroda buvo 
tik kviestinių dailininkų, kurių 
pristatytus darbus dar vertino ir 
įury komisija. Žodžiu, nebuvo 
leista visiems viską atsinešti. Bet 
tai dar nereiškia, kad buvo pak
viesti geriausi iš geriausiųjų. Visų 
vis tiek neįmanoma ankštoje ga
lerijos patalpoje vienu kartu pa
rodyti. Reikia manyti, kad kitu 
panašiu atveju galerija pakvies 
gerokai ir tų, kurių šį kartą ne
matėme.

Bendras parodos įspūdis, rodo 
rengėjų kruopštų jos paruošimą 
su dail. Žumbakienės skoningu 
parodos katalogu.

Tobulesnis spektras
JAV Komercijos departmen- 

to leidžiamas žurnalas “Natio
nal Bureau of Standards Teeh- 
aical News Bulletin” sausio 
mėn. numery įsidėjo lietuvio dr. 
Romualdo Zalubo nuotrauką su 
ilgesniu straipsniu, dėstančiu 
kaip dr. R. Zalubas, drauge su 
Argonne laboratorijos moksli
ninku A. Giaochetti ir su Pur- 
due universiteto prof. R. W. 
Stanley surado tobulesnį' spekt
ro darymo būdą, panaudojant 
torijų, vieton anksčiau vartotos 
geležies. Toriumo linijos duoda 
subtilesnius rezultatus ir minė
tame straipsnyje jie smulkiau 
išaiškinami.

į Vokietijos mokyklų reforma
Kanclerio Brandto vyriausybė 

susirūpinusi, kad Vokietija ima 
atsilikti technologiniuose moks
luose ir dėl to priėmė padidintą 
penkerių metų biudžetą, plėsda
ma tyrimus ir naujas technolo
gijos mokslo sritis; apie puslai- 
dinius, vadinamą plazmos fizi
ką ir kitas inžinerijos sritis. 
1974 metais federalinės išlaidos 
technologijos mokslo ugdymui 
sieks 4 bil. dcėerių. Sudaryta 
speciali federalinės vyriausybės 
ir valstijų komisija, kuri sude
rins, integruos švietimo sistemą 
taip, kad kiekvienas'gabus jau
nuolis galėtų pasiekti aukštosios 
mokyklos diplomą, nežiūrint jo 
šeimos išteklių. Taip pat numa
toma su rumpinti kolegijos ir 
universitetų studijų laiką, nes 
dabar gamtamokslį ir mediciną 
baieią studentai jau turi 30 m. 
amžiaus. Ypač V. Vokietijoje 
norima išplėsti atomines studi
jas, aviacijos ir erdvių tyrimus, 
kompiuterių mokslą ir eilę kitų 
naujosios technologijos šakų.

STUDIJUCJA VIRŠUTINĘ 
ATMOSFERĄ

Iš Keweenaw pūsiausalio, Mi- 
chigano valstijoje, sausio 29 d. 
buvo paleista 28 pėdų raketa 

; aukštu iniam atmosferos sluoks 
| niui studijuoti.

Websterio raštus. Mikrofilme 
užfiksuota 16,000 jo laiškų ir 
kitų raštų, šis darbas užėmė 

Dartmouth kolegija baigė daugiau kaip penkerius metus.

YVEBSTERIO RAŠTAI 
MIKROFILMUOSE

mikrofilmuoti visus Danielio

A. PONCHIELLI

I LITUANI
M. K. ČIURLIONIS^ ~

OPEROS UVERTIŪRA

T*

SIMFONINĖ POEMA - BALETAS
Chor.ogrofiĮo- V. KAROSAITfS

D. LAPINSKAS

IL VIGILANTE DEL MARE
IN MEMORIAM

INFINITAS VII
BALETAS Choroografijo-R. ARVt

1971 m. vasario 27 - 28 d.d. 
Šeštadieni 8 v.v., sekmadieni 3 v. p. p. 
MARIJOS Aukšt. Mokyklos Auditorijoje

Rengia MARGUTIS

B1LIE1AI: MABGIHIUOSt. 2911 H Uit SI

HARfiUTrjt. 7422 W. MUMTO M

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwrlters
Nuomoja -*• Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

no dailininko būdingus jam bruo
žus.

Jų darbų pobūdžio skalė išsi
dėsto nuo aliejiniais dažais įkūny
to gana realistinio impresioniz
mo iki spalvomis degančios akva
relės abstrakto. Įdomūs taipgi kai 
kurių šių dailininkų pajudėjimai 
lyg ir kiek atšokusia nuo jų lig 
šiol įprasto kelio kryptimi, nors 
ir nekeičiant pagrindinių savo vei
do bruožų, tiek spalvos, tiek po
tepio prasme. Tokiais galėtu
me laikyti čia Kelečių ir Kaupą. 
Abudu jie ši kartą suktelėjo anks
čiau jiems ne tiek daug būdinga 
abstraktizmo* kryptimi.

Parodos pliusu reikėtų laikyti 
taipgi atkvietimą ir tų dailinin
kų, kurie pastaruoju metu jau 
gana retokai čionykšt:ėse mūsų 
parodose besirodė. Tokių tarpe 
reikia suminėti Virkau ir Sutku
vienę. O jų darbai šioje parodoje 
ypač patraukia akį savo spalvine 
gyvybe ir subrendusių dailininkų 
tokiu užtikrintu kompoziciniu ži
nojimu.

Naujesni mums ne tik savo pa
vardėmis, bet ir savo kūriniais y- 
ra Dalia Aleknienė — Rėklytė, 
Andrius Balukas ir Irena Mitkutė.

Pati moderniškiausia ir išradin
giausia, bent iki šiol matytose me
no parodose Čiurlionio galerijoje, 
yra Dalia Aleknienė —Rėklytė. 
Jos dviem darbams, pavadintiems 
Vaizdas I ir Vaizdas II, apibūdin
ti nereikia plataus žodyno, nes jie 
yra abstraktai — baltas ant bal
to. Šie bespalviai, balti darbai ir 
yra įdomus tuo, kad ir be spalvos 
juose išgaunama trečioji dimensi
ja. Jie, kaip reljefai, turi iškilimus 
ir įdubimus, o prie gero apšvieti
mo įgautų ir šešėlius. Kaip pap
rastai abstraktuose, žiūrovui čia 
paliekama pilna laisvė, jis gali į- 
sivaizduoti, ką tiktai jo vaizduotė 
jam leidžia. Todėl ir šiuose Alek-

Petras Aleksa Antroji (nf.šr. įmedž.)
Iš Chicagos ir apylinkės lietuvių dailininkų parodos Čiurlionio galerijoj.

1O% — 20% — nno/r, piginu mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

32014*4 \Vest 95th Street 
Clilcago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiate.' 
važiuoti j Lietuvą, arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
Iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vlądtts Rasčlauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones ) Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grudų. Ateinančių va
sarų jis organizuoja net 6 ekskursijas 
Jo vadovaujamoje ištaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaites — Josephine Mile- 
rifltė ir Laima Luneckienė. Nedels
kite, vietų skaičius grupėse ribotas. 
Dėl datų ir kitu Informacijų kreip
kitės )

\VALTER RASK - RASČIAUSK4 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. VVestern Avenue
Chicago, Illinois 60643 

Tel. 238-9787-8
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

SKAMBINTI RE 7-9615

ROOSEVELT PIGTURE 
FRAME GOMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Liaii^ sutaupysite pirkdami čia 
ivairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
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

INTERTRADE
EXPRESS GORP. 

Pirmiausiai
Jums pranešė, 

dabar jūsų giminės
tai patvirtins. 

Užsakykite tik
SPECIRLIUS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
SIŲSTI Į LIETUVĄ.

Specialūs Rubliai yra verti 
keturis kartus daugiau nei 
reguliarūs rub’iai.

Jūsų giminės gali įsigyti, 
ką jie tik nori, už dalelę re
guliarios kainos, tai yra už 
vieną ketvirtadalį reguliarios 
kainos arba net ir mažiau. 
Kai kurių daiktų kainos yra 
tokios žemos, kad vertė yra 
10 rublių už kiekvieną dolerį. ' 
Rašykite mums arba skambin
kite ir mes jums prisiusime 
VISAI NEMOKAMAI mūsų 
naują iliustruotą katalogą. Jūs 
tada įsitikinsite, kad SPECIA
LŪS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
yra geriausia dovana. Prista
toma į namus 3 - 4 savaičių 
laike.
Kaina $2.13 už vieną 

Specialų Rublį.
VISIŠKAI JOKIŲ KITŲ PRI- 
MOKĖJIMŲ. Gaiite siųsti bet 
kokią sumą.
PILNAI GARANTUOTA 

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite Tik Per

INTERTRADE 
EXPRESS GORP.

125 East 23rd Street
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10010 
Tel. — 982-1530

REIKALAUKITE MŪSŲ NE
MOKAMO NAUJO KATALO
GO.
SVARBU

Mes specialiai imame užsa
kymus automobiliams ir ba
tams.

Nuo
19 14 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mu
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

MIDLAND
SAVINGS
ANO LOAN ASSOOATION

JUtCHCR mNUI 
CHICAGO, ILLINOIS NMN 

PHONb SA-4CS
chicA

Ali accounts com- 
pounded dally — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

2 Years Savings 
Certificates

(Minitnum $5,000)

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus;
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7-4677
422 MENA4IAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašo:

“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi : siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, 1970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.

Kaina $3.50.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. Lflfavette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5/4% 5 %0

Mokamas už Vienu Me
tų Certificntų sąskaitas

Mlnimuni $5,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sųskaitas.

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

VALANDOS:
PTIIMAD. Ir KETVIRTAD. 
ANTRAD. Ir PENKTAD. .. 
ŠESTA.D 9 v r Iki 12 v d

9 v. r. iki 9 v. ’ 
9 v. r. Iki 5 v. v. 
Trepiad. uždaryta

■*■■■■■•■«■»aaaaaaaa
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Poetui Faustui Kiršai šiemet būtų 80 metų

Žymusis vadinamos pomairo- 
ninės kar tos mūsų poetas Faus
tas Kliša mirė Bostone 1934 
m. sausio mėn. 5 d. Jei būtų gy
vas, šiemet vasario 13 d. jam 
būtų suėję 80 metų amžiaus. 
Faustas Kirša mūsų poezijos 
raidoje buvo labai spalvingas 

fcir kūrybingas Pu ino, Sruogos 
ir Binkio kartos bendražygis. 
Tai buvo gryniausio kraujo po
etas jau ir ta prasme, kad visa
me savo literatūrinės kūrybos 
kely ribojosi tik poezija, net ne
mėgindamas rašyti nei romanų, 
nei dramų, kaip kiti ano meto
jo bendraamžiai poetai.

Savo jaunystėje pradėjęs ra
šyti, kaip ir Sruoga, gana dai
ningus, liaudiškai impresionisti- 

<nius posmus, toliau nukrypo j 
min ies gilumas, tapdamas kone 
grynai filosofinės minties mū
sų poezijoje reprezentantu. Ta
čiau ir ta jo filosofinė mintis, 
nors ir reiškiama gana abstrak
čiais poetiniais įvaizdžiai, visu 
savo rūpesčiu buvo atremta į 
žemę, dar kcr.kreč’au j savo 
tautos buitį, į jos likimo mįslę. 

•Dar labiau jis savo poezijoje 
susikonkretino pastarojo poka
rio metais, kada tautos ir savų 
tautiečių likimas negalėjo ne
jaudinti ir poeto mąstytojo
plunksnos.

Tačiau ir būdamas filosofinio 
pamušalo poetu, Faustas Kirša 
nebuvo atšokęs nuo kasdieninio 
gyvenimo kultūrinės tėkmės. Jis 
ne kartą yra buvęs įvairių lite
ratūrinių leidinių redak' oriumi, 

<pats spaudoje rašydavęs įvai
riomis kultūrinėmis dienos ak

tualiomis, nevengęs darbo ir 
šiaip įvairaus pcbūdižo kultūri
nėse organizacijose bei institu
cijose. Tiek daug šiuo metu kal
bant apie mūsų valstybinę ope
rą. reikia prisiminti, kad Faus
tas Kirša yra išvertęs lietuvių 
kalbon šias populiariąsias ope
ras: G. Verdi “Traviatą” (kar
tu su Sruoga), ir pats vienas 
Rublnsteino “Demoną” ir Bizet 
“Carmen”.

Nemažai išvertė lietuvių kal- 
; bon taipgi Krasinskio, Kraševs- 
| kio, L. Tolstojaus, A. E. Pce,
I Dostojevskio, Tiueevo, Lefmon- 
| tovo ir k t. kūry bos.
i Pradėjęs savo eilėraščius 
spausdinti 1912 m. “Ateityje”, 
vėliau išleido šias savo poezijos 
knygas; Verpetai 1918, Aidų ai
dužiai 1921, Suverstos vagos 
1927, Giesmės 1937, Maldos ant 
akmens 1937, Piligrimai 1938, 
Tolumos 1947 (už šią knygą 
poeui paskirta anuometinė pa
ti reikšmingiausia švietimo val
dybes premija), šventieji akme
nys 1951. Išskirtinę vietą visoje 
jo kūryboje užima ir trijų da
lių satyrinė poema “Pelenai.”

Fausto Kiršos rinktinės poe
zijos knyga praėjusiais metais 
išleista ir okupuotoje Lietuvoje, 
Vilniuje. Rankraščiuos likusios 
jo kūrybos išleidimu išeivijoje 
rūpinasi (Lietuvių rašytojų 
draugijos vaidyba. Pomirlinį 

i Fausto Kiršos dar niekur ne
skelbtos poezijos tomą šiuo me
tu baigia spaudai paruošti poe
tas Stasys Santvaras. Knyga 

.turėtų išeiti šiemet poeto gimi
mo sukaktuviniais metais.

Poetas Faustas Kirša Viktoro Petravičiaus imedžio raižinys

• Kaimo Dramos teatras
(buv. Metropolitam kino patal
pose), gruodžio 16 d. pastatė, 
per 50 metų laikotarpį, 316-ją 
premjerą. Tai kauniečio J. 
Glinskio pjesė “Grasos namai”. 
Režisavo J. Jurašas.

• Nauji Meai vis sut’nkami 
su “Traviata”. Vilniaus opera 
ir Kauno muzikinis teatras 1971 
m. išvakarėse pastatė tridicinę 
Verdi “Traviatos” operą.

sąjungų suvažiavimas. Jame da
lyvavo 2,500 meno istorikų, dės- 
i ytojų, muziejų pareigūnų, me
no kritikų. Buvo keliamas rei
kalas didesnės paramos menui 
iš valdinių iždų. Buvo paskaitos

iš meno istorijos dėstymo meto
dikos ir apskritai iš meno isto
rijos.

Naujas Prancūzų 
akademijos narys

Vieton mirusio katalikų rašy
tojo Henri Massis į Prancūzijos 
akademiją išrinktas vienas iš 
pirmaujančių to krašto teisinin
kų — Georgės Ibard, 67 m., ku
riam yra tekę teikti teisinius 
patarnavimus Maroko karaliui 
Hassamui, premjerui Mendes - 
Frarce. Jis ypač pagarsėjo, kai 
1947 m. sėkmingai apgynė Vik
torą Kravčenko, pabėgusį iš So- 
vietijos, prieš kai irimus, jog 
jis nėra autorius tada labiau
siai perkamos knygos — “Aš 
pasirinkau laisvę”. G. Izard yra 
autorius gausiu essays įvairiais 
klausimais.

Vokiečių meno paroda

Chicagos Meno muziejuje va
sario 27 d. atidaroma vokiečių 
XIX šimtmečio tapybos paroda.

NAUJAS IŠRADIMAS 
DIAGNOZEI

Veteranų ligoninės Palo Alto, 
Calif. ,gydytojas dr. S. Sher- 
wood pranešė, kad sudarytas 
minikompiuteris, 35 svarų, ku
riuo ele'ktrcencefalografiniai ty
rimai, ieškant epilepsijos, aug
lių ir kitokių smegenų sužaloji
mų, suvedami, padarant diagno
zės išvadą, greičiau kaip per dvi 
rainuti.

AKADEMINES PROSVAISTES
(Atkelta iš 8 psl.)

laukti Nauji 1971 Metai.
Tai šitaip nepaprastai greitai; 

prabėgo ir ta išsvajota slidinėjimo : 
savaitė. Liko tik gražūs ir nepa- i 
mirštami prisminimai, užmegstos' 
naujos pažintys ir nauji draugai. 
Dabar vėl nekantriai laukiame, 
kad ir dar tolimų Kalėdų ir sekan
čios išvykos. Tikimės, kad kitais 
metais ir vėl visi sutitiksime pa
našioje skautų akademikų išvyko
je. Tad iki malonaus pasimaty
mo 1

L. Jadviršytė

Kokius autorius studentai 
labiausiai mėgsta?

Žurnalui “Newsweek” pave
dus, Gallup organizacija 61-me 
JAV u-te apklausė 1,061 studen
tą. Išvada — dauguma studentų 
pirmenybę atiduoda tradicinėms 
vertybėms. Net 7 iš 10 mano, 
kad dabar per mažai akcentuo- ‘ 
jamas šeimos gyvenimas. Apie , 
pusė studen ų mano, jog visuo- , 
menė per mažai kreipia dėmesio J 
į pavienių žmonių ekonominį . 
aprūpinimą. Tarp studentų la

biausiai populiarūs ne tokie re
voliucionieriai kaip Che Gueva- 
ra, o pirmoj vietoj John F. Ken- 
nedy (34%) antroj M. L- King 
(18%); iš gyvųjų populiarumu 
pirmą vietą užima prez. Nixo- 
nas.

Tarp labiausiai pamėgtų au
torių yra Heming'vay (63%), 
George Orwe)l (43%), Salinger 
(24%).

Katalikai JAV-se turi 
292 universitetus

Naujai išleistas “1971 Cntho- 
llic Almanac” skelbia ,kad JAV- 
se veikia 292 katalikų kolegijos 
ir universitetai, kur studijuoja 
•450,863 studentai. Savo pra
džios mokyklų katalikai turi 
9,947; jas lanko 3,6-25,373 auk
lė iniai; aukštesnių jų. mokyklų 
(gimnazijų) katalikai JAV-se 
turi 2.C82; jas lanko 1,054,642 
moksleiviai. Paskutiniu laiku 
yra lakai pad;dėję atlyginimai 
mokytojams ir privačios .mo
kykloms susidaro didelių sun
kumų išsilaikyti.

SIUNTINIAI - DOVANOS

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a d o 1 u v I v 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

• Lietuvių laisvojo pasaulio 
poezijos anologiją išleidž'a 
“Ateities” leidykla, šiuo metu 
antologija yra baigiama reda
guoti Kazio Bradūno ir netru
kus bus atiduota spaustuvei. 
Antolog’ijai platų įvadą rašo 
prof. dr. Viktorija Skrupskely- 
tė. Antologijoje a'sispindės vi
sas mūsų išeiviškosios poezijos 
kelias, pradedant 1945 metais 
ir baigiant dabartimi. Apie 650 
puslapių knygoje tilps rinktinė 
daugiau kaip 50 mūsų čionykš
čių poetų kūryba, kuri, nors 
okupanto iš Lietuvoje leidžia
mų panašaus pobūdžio leidinių 
išbraukiama, šiandieninėje lie
tuvių literatūroje sudaro vieną 
iš reikšmingiausių indėlių.

• Bar vienas Oskaro Mila
šiaus veikalas. Paryžiaus kny
gų leidykla “Les Editions And
rė iSilvaire šiomis dienomis iš
leidžia dar niekur iki šiol neat- 
spaudimtą Oskaro Milašiaus vei
kalą "Saulius iš Taršo — Saul

■*de Taršė”, kurį autorius yra pa
rašęs 1913 metais. Tas kūrinys 
yra keturių paveikslų misterija, 
inspiruota -pranašiškos vizijos. 
Veikalas priklauso Milašiaus 
sukurtai tri'.ogijai, kurioje yra 
1911 metais sukurtas veikalas 
“Miguel Manara” ir 1912 para
šytas kūrinys “Methiboseth’as”.

• Vilniuje išleistas Ernest 
Hemingway romanas “Anapus 
upės — medžių ūksmėje” (30,- 
000 egz., veri ė Silvija Lomsar-

<įytė - Pukienė), be to, jauni
mui išleistas W. Scott romanas 
“Gražioji Perto mergelė” (25,- 
000 egz.) — išvertė Elena Juš
kevičienė ir Alina šlikaitė. Ant
rą kartą lietuviškai išleistas 
Stefan Zweig romanas “širdies 
nerimas” (išvertė Adomas 
Druktenis).

• Lie uva prancūzų romane. 
Prancūzijos spauda atkreipė dė
mesį į Paryžiuje premijuotą 
knygą “La Follc de Lituanie” 
(Pamišėlė iš Lietuvos). Knygą 
parašė Bertrand Poirot - Del- 
pec'h, išleido, 1970 m. antroje 
pusėje, Gallimard leidykla ir 
šiai knygai paskirta Prancūzi
jos Akademijos 1970 matų “di
džioji premija romanų srity”.

Kai kurie prancūzų laikraš
čiai ar literatūros leidiniai jai 
skyrė daug vietos, nagrinėjo 
autoriaus stilių, bandė supras i 
jo fantaziją ir pan.

New Yorko bibliotetininkė — 
svetimų kalbų specialistė, G. Ži- 
lionienė pareiškė, kad vargiai 
kas iš lietuvių panorėtų minė
tą, garbingos įstaigos premi
juotą knygą padovanoti svetim
šaliui. Juk, štai, veikalo hero
jės — “lietuvės” vardas — Nas
tenka. Jos vaikystės draugės — 
prancūzės prisiminimuose daž
nai paminėtas “Grand Duc Wi- 
told” ir poetiškai aprašoma 
"skaidri Baltijos jūra”, bet dar 
dažniau paminėtos “ikonos”, il
gimasi rusiškų dainų Vilniuje 
(Vilno...), paminėta “Eabou- 
che” ir t. t. Vėliau išryškėja, 
kad Nastenka — tik prancūzės 
fantazijos padarinys.

Knygos stilius — gražus, ne
trūksta poezijos, bet liūdna, kad 
jai trūksta to, kad galėtum ja 
didžiuotis, jei jos autorius (ži
noma, jei būtų pažinęs Lietu
vą), būtų skaitytojus supažin
dinęs su mūsų kraštu, jo kul
tūra ar sukėlęs prancūzų bei 
kitomis kalbomis skaitančiųjų 
tarpe simpatijas ar dėmesį Lie
tuvos žmonėms, jų gyvenimui 
ar šių dienų likimui. (ELTA)

Teisininkai už paramą
^privačioms mokykloms
Žiniomis iš VVashingtono, Tei

singumo departamento teisinin
kai kreipėsi į JAV Aukščiausią 
teismą, prašydami, kad patvir
tintų Rhcde Island vals ijos pla
ną mokėti algas pasauliečiams 
mokytojams iš vaidinio iždo. 
Teisininkai savo rašte Aukš- |1 
čiausiam teismui pažymėjo, jog 
valdiniai mokėjimai, skirti pa
pildyti katalikų mokyklų moky
tojų algoms, nėra priešingi kon- 
stituerai, nes tie mokėjimai eis 
pasauliečiams mokytojams ir 
tai nebus valstybės kišimasis į 
religijos reikalus.

Paugeja m'šrios ko egijos 
ir un'versitetai

JAV-se mažėja skaičius kole- ' 
gijų ir universitėtų, skirtų tik 
vien vyrams ar vien moterims. 
Per paskutinius penkerius me- 
'us tokių atskirų aukštųjų mo
kyklų skaičius sumažėjo visu 
šimtu ir 1969—1970 mokslo me- 1

litais JAV-se buvo vien vyrams 
| skirtų kolegijų ir universitetų 
175, o vien moterims 229.

Kolegiją meno 
suvažiavimas

CK nagoje paskutinį sausio 
savaitgalį įvyko kolegijų meno

GĖLĖS
vestuvėms, bnnketains, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

Beverly Mills Gėlinyčia
2443 W. 03rd Street, Chicago, Illinois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0831

DESERT RANCH 
MOTEL

Gražiame Daytonos pajūryje.

Visi patogumai. Žemos kainos. 
Atidarytas visus metus.

Prisiunčiame nemokamus katalo
gus ir informaciją- Rašykite:V’ktorija 
ir Adolfas Andriulis, 675 S. Atlantic 
Avė., Ormond Beach, Fla. 32074. De- 
sert Ranch Motei. Tel. 904—677-7780

I USSR
SENA PATIKIMA FIRMA

Ir toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu 
būdu, kaip tarnavo 40 savo egzistavimo metų.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, dėko
jame Jums už jūsų paramą. Jei ne, prašome išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite.

PAŠTU GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC,
723 Walnut Street, Philaldephia, Pa. 19106

TEL; — 215 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003

TEL. — 212 982-8410

Arba Į bet kurį mūsų skyriaus atstovą
ELIZABLTH. N. JERSEY 07201 

950A Eliznbeth Street 
354-7008

philadelphia. pa. i»i23 
1013 N. Marshall Street, 

WA 5-8878
BALTIMORE, MD. 21224 

3200 Eastern Avenuc
Dl 2 - 2574

HAMTRAMCK, M1CH. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 

305 - 0350
SO. BOSTON. MASS. 02127 

300 U’esl Brondway 
AN 8 - 8704

HANSAS CITY, HANSAS 00102 
18 South Betliany

AT I - 1757
CHICAGO. ILL. (10(132 

4102 Archer Avenue
Tel. 254-4144

1M1AMI, FLORIDA 33138 
0405 Blscayne Boulevard 

FR 9-8712

MMEIMVM

FUNERAL HOME
T H RE E

A1R-CONDITIONED CHAPEL5
Parldag rarlHtt—

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublie 7-8800

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR S D N U S —
TltYS MODERNIOS KOPLYČIOS;

2533 West lįst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
<410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

BRANCH
CHICAGO, ILL. (10(122 

2242 W. Chicago Avenue 
BE 5 - 7788

OLEVELAND, OH1O 4411# 
787 Kast I85tli St.

48(1 - 1830

DETROIT, MICU. 48210 
0100 Mlehlgan Avenue 

TA 5-7500
OMAHA, NEBR. 08107 
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577
PITTSB1T1GII. PA. 15222 

340 Thlrd Avenue 
GR I - 3712

LOS ANGELES. CAL1E. 90020 
2841 Sunset Blvd.

213-382-1508

SAN FKANOISCO, GAL. 94122 
1230 — Bth Avenue

LO 4-7981
TRENTON. N. J. 08011 

730 Liberty Street 
LY 9-9103

tVORCESTEIt. MASS. 01004 
82 Harrlson Street

017-798-3347

MINNEAPOL1S, MINN. 55418 
2422 Central Avė. N. E.

(012) 788-2545
NEW BRITAIN. CONN. 00052 

97 Shuttle Meadinv Avenue
Tel. 224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

OR 4-3930
PARMA. ORIO 44134 

5432 State Rond
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Mintys apie praėjusį Vasario 16-tos minėjimą
Nuo pat mažens, kiek atsime

nu, Vasario 16-tos šventę visuo
met minėdavome Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje. Ir 
šiais metais masės senų ir jaunų 
lietuvių prigužėjo ten atžymėti 
53 m. Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo ir 720 m.Lietuvos valsty 
bės įsteigimo sukaktį. Man asme
niškai šis minėjimas geriau patiko 
dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, 

iš Amrikos politikų kalbų buvo 
galima pastebėti naujas, iki šiol 
retai matytas noras lietuvius pri
imti kaip atskirą etninę grupę. 
Ypatingai čia pasireiškė kongres- 
manas R. Pučinskis, pabrėžda
mas, kad būti geru IAV piliečiu 
nereikalauja atsisakymo visos pra
eities paveldėjimo. To nuomone 
‘melting pot’ filosofija, kuria tau
tų g upės savo kultūrą ir praeitį 
sutapatina ir tuo-pačiu ją pamirš
ta, yra ne tik kalidinga, bet ir 
kenksminga Amerikai. Kongres
menas lietuvių individualumą pa 
gyrė ir linkėjo mums ir toliau 
taip laikytis.

Minėjimas buvo prasmingas ir 
tuo, kad Antano Razgaičio žodžiu 
pasireiškė ir jaunoji lietuvių kar
ta. Studentas atsižvelgė į neseniai 
pergyventas mūsų tautos tragedi
jas Bražinskų, Kudirkos ir Simo 
kaičio laisvės siekimais. Nežiūrint 
prarajos tarp senesnių ir jaunes
nių, atrodė, kad mes visi lietuviai 
turime panašių įsitikinimų, bend
rų siekimų.

Programos labiausiai dominan
ti dalis buvo Juanitos Carirc kal
ba. Ji taip įsitikinus komunizmo 
blogiu, kad nevengė smerkti net 
savo brolio. Kubos pabėgėlė iškė
lė komunizmo klastą, suktą pro
pagandą, perspėdama laisvą pa
saulį, jog reikia nedelsiant pradė
ti veikti prieš vis didėjančią ko
munizmo grėsmę.

Nežiūrint visų įvairiaurių kal
bų, mane labiausiai stebino visus 
minėjime dalyvius jungianti nuo
taika. Pastaraisiais mėnesiais visi 
pergyvenom tris dideles ir nie
kad nepamirštamas tragedijas. 
Gal ir dėl to senimas kartu su

jeunimu šioje šventėje geriau su
prato, kas tai yra laisvės norėti ir 
jos nepasiekti: iš viso laisvės pra
radimas išeivijoje gyvenantiems 
Hetuyiąm.s. pasidarė dabar rea
lesnis. Augusta Šaulytė

Dalyvaukime
konkurse!

II Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso komitetas skelbia II PL- 
JK šūkio konkursą. Konkurse kvie 
čiame dalyvauti visą lietuvių jau
nimą, nežiūrint gyvenamos vieto
vės. Šūkiai bus verrinami pagal 
jų originalumą, skambumą ir 
Kongreso nuotaikų išreiškimą. 
Šūkis — ne daugiau kiap dešim
ties žodžių. Šūkio pasiūlymai pri
imami iki 1971 m. balandžio 
mėn. 11 d Konkurą laimėjusiam 
skiriame 50.00 dol. premiją, ku
rios mecenatas yra dr. V. Majaus
kas. Sprendimą darys II PLJK 
Komitetas. Šūkius prašome siųsti 
II PLJK Komiteto vicepirminin
kei Vitalijai Ruibytei šiuo adresu: 
Vitalija Ruibytė, 6753 So. Rock- 
well Str., Chicago, III. 60629, 
U.S.A.

.i.ftV Lietuvių Bendruomene? 
Centro va’dybos veik os p’a 
tas fk demi.ioje srityje.

Gt.d n ’.s Antanas Razgiitls kai 
ba ddžb'n o Vasario 16-tos .ni 
n j-j»o M'i jo o aukštesniosios m o 
icylilos auditorijoj, Chicagoj, va
sario 14 d Nuo?r. V. Na cikos

Ant ju pečio antrasis Pasaulio 
lietuvio jaunimo kongresas

II Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso prezidiumą sudaro šie 
asmenys: pirmininkas — Romas 
Sakadolskis, vicepirmininkai: Vir
gilijus Krapauskas, Audronė Ku- 
biliū ė, Joana Kuraitė, Vitalija 
Ruibytė. PLJK Komitetą suda
ro: Gediminas Breichmanas — 
Kanados LB Krašto valdyba, Jū
ratė Čeponkutė — Kanados LB 
Krašto valdyba, Augustinas Idze- 
lis —PLN Jaunimo Sekcija, An
tanas Kalvaitis — ŠALSS, Virgi
lijus Krapauskas — Korp! Neo- 
Lithuania, Audronė Kubil.'ūtė — 
JAV LB CV, Viktoras Kučas — 
LSS Skautų Brolija, Joana Kurai
tė — Kanados LB Krašto Valdy
ba, Milda Lenkauskienė — PLB 
Valdyba, Laima Nainytė — JAV 
LB CV, Algis Norvilas — Moks
leivių ateitininkų sąjunga, Anta
nas Razgaitis — Studentų ateiti
ninkų sąjunga, Vitalija Ruibytė

— Akademikų skautų sąjunga, a- 
leksandras Pakalniškis Jr. — Lie-( 
tuvių Vyčių organizacija Jūratė 
Jakštytė — Santaros-Šviesos Fede
racija, Romas Sakadolskis — JAV 
LB JS, Eugenijus Šičiūnas — Ka
nados LB JS, Audronė Tamošiū
naitė — LSS Skaučių Seserija, Jo
nas .Šoliūnas — ŠALFASS, Nijo
lė Šlapelytė — JAV LB CV, Lie
tuvių Evangelikų - liuteronų jau
nimo ratelis (atstovas dar nepa
skirtas).

Sovietai išvijo studentu

Sovietų Sąjunga išvijo britą 
studentą Norman C. Bauer, at 
vykusį į Maskvą studentų pasi- 
kei imo keliu. Priežastis — jis 
nufotografavo saulėleidį prie 
Nevc3 upės Leningrade. Sovietų 
nuostatai draudžia fotografuoti 
tiltus ir uostus.

Palaikyti ryšį tarp visų lietu
vių mokslininkų ir kūrėjų, 
sudarant sąlygas nuomonių 
ir žinių pasikeitimui moksli
nėse, profesinėse, bei kultūri
nėse srityse.
a) Surinkti adresus ir paruoš
ti kartoteką;
b) Supažindinti sudentus su 
lietuviais profesoriais savo 
parinktuose universitetuose 
(Amerikoj ir Europoje);
c) Palaikyti ryšį su tarptau
tinėmis akademinėmis orga
nizacijomis.

2. Ugdyti išeivijos lietuvių moks
lo įr profesinį potencialą, y- 
pač skatinant jaunimą ir pa
dedant jam surasti stipendi
jas bei patekti į gerus univer
sitetus.
a) Suvesti lietuvius studen

tus, turinčius tinkamas kvalifika
cijas, su profesoriais, galin
čiais parūpinti stipendijas;
b) Išrirti bendrus stipendijų 
šaltinius Amerikoj ir užsieny
je pvz. valdžios, privačių fon- 
dacijų, paskolų ir t. t.
c) Informuoti būsimus stu
dentus apie studijų galimy
bes užsienyje, ypatingai kai
noms Amerikoj greitai ky
lant.

3. Surengti vieną didesnio masto
Mokslo ir kūrybos simpoziu-

Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso Informacijos komisiją 
sudaro šie asmenys: Audronė Ku- 
biliūtė — komisijos pirmininkė, 
Eglė Juodvalkytė — biuletenio re
daktorė, nariai: Rūta Giedraitytė, 
Kęstutis Girnius, Dalia Jasaitytė, 
Ramunė Kviklytė, Aleksandras 
Pakalniškis, Jr.

Organizuoto lietuviško jaunino vėliavos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 53 metų ir Lietuvos valsty
bės įsteigiia-jo 720 motų iškilmingame minėj’i.ne Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje, Chicagoje 
vasariu 14 d. Nuotr. V. Noreikos

Manau, kad tie, kurie dalyvavo 
skautų akademikų žiemos išvyko
je, dar gerai prisimena, kaip įdo
miai ir linksmai buvo praleista ta 
pokalėdinė savaitė. Deja, tos lai
mingos dienos jau praėjo ir slidi
nėjimo metu gautos mėlynės jau 
išgijo, bet tie iš mūsų, kurie tu
rėjome progos dalyvauti pirmą 
karią toje išvykoje, jos pamiršti

mą.
a) Ištirti bendrą ruošimą su 
Jaunimo Kongresu ir ALIAS 
suvažiavimu;
b) simpoziumo programon į- 
traukti dar daugiau jaunų 
dalyvių.

4. Įsteigti Lietuvių mokslo drau
giją, laikantis tikslų ir nutari
mų, priimtų sekanšiuose suva
žiavimuose:
a) ALIAS IX-tame visuotina
me suvažiavime 1968 m. ge
gužės 30 d., Clevelande;
b) Mokrio ir kūrybos simpo
ziume 1969 m. lapkričio 26 
d., Chicagoj

ėjimo prisiminimai
taip greitai negalėkime. Juk tai a* bent ilgiau ant slidžių pasto- 
buvo savaitė, kai namie pasiliko vėti ir nuo kalnelio nusileisti sta- 
užverstos visos knygos ir studen- čiomis. Deja, nors ir nelabai 
tiški rūpesčiai bent trumpam bu- malonu prisipažinti, bet kadangi 
vo pamiršti, o turimas laikas bu- to reikalauja skautiškas atviru 
vo paskirtas tik slidinėjimui, poil- mas, tai turime pasakyti, kad pir-
siui ir pabendravimui. Tai buvo 
viena ir gan reta proga linksmai 
praleisti laiką su draugais, toli 
nuo namų, tėvų ir visokių rūpes
čių ir bėdų.

Kadangi slidinėti vykau pirmą 
kartą, tai gerai prisimenu ir tą iš
vykos dieną, kai visi, anksti ry
tą atsikėlę ir į mašinas sulindę, 
skubiai dūmėm į slidinėjimo sto
vyklą Michigan valstijoje. Kelio
nė vyko gerai. Romo mašina bu
vo ištikima ir greitai mus nešė 
gražiomis Michigano apylinkė
mis. Netoli paskirtos vietovės mus 
pąsitiko sniego pūga ir tai buvo 
ženklas, kad naujas sniegas už
tikrins geras slidinėjimo sąlygas.

Į stovyklą važiavome, kaip 
skautams įprasta, pasiruošę bet 
kokiose sąlygose išgyventi prama-

čj’ ALIAS ~X-tame visuotina- laiką’ Tačiau, Pirmokų n,uste’ 
1970 m ve *3imui> Vletoj palapinių radome 

, barakus net su šiltu vandeniu, 
šiluma, šviesa ir visokiais kitais 
patogumais. Tai ir ūpas dar dau

me suvažiavime 
gūžės 30 d., Toronte; 
d) 14-kos asmenų steigiamo
ji komisija su atstovais iš . , ,
ALIAS, Gydytojų draugijos, gla« pakilo, nes gyvenimo sąly-
Lituanistikos instituto, ir t.t. 
sudaryta 1970 metais;
e) Užbaigti draugijos statuto 
ruošimo darbus;
f) Formaliai įsteigti draugiją 
ne vėliau 1972 m. vasaros.

V. K.

mą dieną daugiausia šliuožėme 
int minkštosios kūno dalies, sė
dėdami ar gulėdami ant sniego, o 
ne stovėdami ant slidžių. *

Čia vėl turiu prisipažinti, jog, 
išvažiuodama į stovyklą, buvau 
pasiryžus ir galvojau, kad nors ir 
naujokė esu, bet g'eitai išmoksiu 
ir gal laimėsiu net slidinėjimo 
premiją. Tačiau paskutinę dieną 
stovykloje bijojau ir drebėjau, 
kad kas nors nepasiūlytų rinkti 
karalienę, toliausia nučiuožusią # 
ant paprastai už visas vaikystės 
išdaigas atsakančios kūno'dalie*. 
Žodžiu, mums pirmękams pra
džia, kaip paprasto:', nebuvo ir 
čia lengva, o slidinėjimo “.sin
jorai” turėjo iš to gardaus juoko.

Pi mą atvykimo dieną įvyko ir 
formalus susipažinimo vakaras. 
Čia turėjome progos su visais ge 
riau susipažinti, pabendrauti ir su 
sidraugauti. Ir taip beveik kiek
vieną dieną visą tą savaitę ir pra
leidom slidinėdami, teisingiau, į- f 
viariausiomis pozomis čiuoždami 
nuo kalnų, o vakatois ruošėme ir 
dalyvavome įvairiose pramogo
se. Vieną vakarą čia įvyko net 
madų . paroda, kurioje dalyvavo 
slidinėjimo kandidatės ir = jttnjb* 
rai, apsirengę įvairiais slidinėjimo

uiuagiečių studentų aktyvas ta<lasl demonstracijų st.ategijos, laiškų r 
iuis, ryšium su Vytauto Simokaičio nuteisimu.

įasymj iv UI ->L'i.raj si_nti.no reika- 
Nuotr. A. Gulbinsko

gos, kaip prie visko įpratusiems 
skautams, čia buvo karališkos.

Pirmą vakarą stovykloje pralei
dome, susipažindami su jos vieto
ve ir aplinka. Be to, čia tuoj susi
pažinome ir su drėgno sniego 
gniūžtėmis ir su taikliais mūsų i kostiumais. Viena sesė, matyt, gy
vuliais”, nes dėl nežinomų 
priežasčių įvyko, jokioj ptogra 
moję nenumatyta, sniego kova, 
kuri tęsėsi, kad ir žymiai trum

vemme ar dėl šioje stovykloje 
gautų patyrimų tapusi labai prak 
tiška, modeliavo slidinėjimo kel
nes prie kurių užpakalyje buvo 

piau už Vietnamo karą, bet vis prisiuvusi “paduškaitę”. Ji reko- 
tiek gana ilgai. Po kiek laiko, iš- mendavo tą moderniškiausią ir 
sisėmus jėgoms ir nurimus kovos San praktišką kelnių fasoną nau- 
audrai, visi grįžome prie ugnies, ri°kams, kurie, kaip anskčiau jau

Jaunimo reikalai JAV Lietuviu Bendruomenėje

nors sušalę, šlapi, snieguoti, bet 
su geriausia nuotaika ir raudo
nais veidais. Kas laimėjo tą snie
go kovą, taip ir liko neišspręsta 
net prie paliaubų stalo.

Kitą rytą, gerai išmiegoję, kėlė
mės anksti ir šiltai apsirengę vy
kome slidinėti. Pasirodė, kad di
desnis procentas mūsų grupės da
lyvių jau buvo čia buvę ir slidi
nėję, tai jie greitai ir paliko mus 
pirmokus. Tos dienos dėmesio 
centru, aišku, buvome mes nau 
jokai-ės. Iš paskutiniųjų stengė
mės ko greičiau išmokti slidinėti,

minėta, daugiausia laiko pralei
džia čiuoždami ant “paduškaitę” 
norimos apsaugoti vietos. Kitą va
karą buvo suruoštas bendras lau
žas salėje, kur, be kitko, dauge
lis išmokome ir visai naujų dai
nų. Gi Naujų Metų išvakarėse į- 
vyko naujokų įvedimas į tikruo
sius slidinėjimo narius. Čia kiek
vienas pirmokas buvo “pakrikšty
tas” — apiberias storoku,sluoks
niu tirpstančio sniego. Po to jau 
vyko šokiai ir dainos, ir taip net 
nepamatėm kaip atėjo nekantriai 

(Nukelta į 7 pusi.)

JAV Lietuvių Bendruomenė: 
VI- osios Tarybos Jaunimo reika
lų komisijos valdybą sudaro: pir
mininkas — Vytautas Klemas, 
sekretorius — Gediminas Surdė- 
nas, JAV LB CV VP jaunimo rei
kalams — Juozas Gaila.

JAV LB Tarybos Jaunimo rei
kalų komisija, Vl-osios Tarybos 
sesijoje, kuri įvyko sausio mėn. 
16 - 17 dienomis Philadelphijo- 
je, su savo rekomendacija, prista
tė JAV LB CV jaunimo ir akade
minių veiklps planus. Planai yra 
tEttUC*

JAV LB CENTRO VALDYBOS 
VICEPIRMININKO JAUNIMO 

REIKALAMS VEIKLOS 
PLANAS

1. LB Apylinkė ir jaunas 
žmogus.

a) Įsteigti apylinkėse jaunimo 
sekcijas. Ten kur jaunimo maža, 
turėti bent atstovą ryšių palaiky
mui.

b) Raginti ir, gal net, reikalau
ti, kad apylinkių valdybose būtų 
ir jaunimo atstovai, rinkti ar 
kviesti.
2. Jaunimo organizacijos.

stuc’entų sąjunga. Netik palaiky
ti glaudžius ryšius su sąjungos 
centro valdyba, bet telkti visoke
riopą galimą paramą. Pvz.: pa
dėti organizuoti stovyklas, studi
jų dienas, skyrius atskirose kolo
nijose ir t. t.

b) SALFA ir Sporto sąjunga. 
Kreipti yaptingą dėmesį į sporti
nį jaudėjimą. Raginti apylinkes 
kurti ar atgaivinti sporto klubus, 
aktyviai prisidėti prie organizuo
jami} švenčių ir kursų.

c) Ideologinės moksleivių jr’ a- 
kademikų organizacijos. Palaiky

ti) Šiauiėį U Ąuoidtūuus ryšius. su tų orga

nizacijų centro valdybom, lanky
ti jaunimo stovyklas, skirti dova
nas lietuviškiausiem stovyklauto
jam ir t. t.
3. Nestudijuojantis jaunimas.

Per apylinkių valdybas ieškoti
ryšių su šiais jaunuoliais, ban
dant ir juos įtraukti į lietuviškąjį 
gyvenimą. Organizuoti specialias 
stovyklas ir kursus.
4. Studijų dienos.

Suruošti kasmet studijų dienas 
ir simpoziumus rytuose, pvz.: N. 
Yorke, Detroite ar Chicagoje.
5. Meno vienetas

Sudaryti skrajojantį meno vie
netą, kuris galėtų aplankyti toli
mesnes kolonijas. ,
6. Jaiiateji ddilų>iįk&

Sudaryti kilnojamą jaunųjų 
dailininkų kūrinių parodą.
7. Lituanistiniai kursai.

Padėti Švietimo tarybai suruoš
ti lituanistinius kursus.
8. Stipendijos.

Įsteigti bent vieną stipendiją.
9. Jaunimo kongresas.

Padėti PLB Valdybai Jaunimo 
kongreso rengimo darbuose.

Sunkių žodžių žfcdynas
Naujai iš spaudos išėjo Ro

berto H. Hil sudarytas sunkių 
anglų kalbos žodžių žodynas, 
pavadintas “A Diotionary of 
Difficult Words”. Išleido John 
Pay leidykla. Kainą o-Dū du.

Atspėkite, ar jis čia ilsis po tclcg.rimij siuntimo darbymečio Kudirkos 
ir Simokaičio atvejais, ar pats dar “jauikiai galvoja’* ir neapsispren
džia dėl telegramų^ pueidaumot- A.

si_nti.no

	Chicago IL Draugas 1971 Vas.20 00000057
	Chicago IL Draugas 1971 Vas.20 00000058
	Chicago IL Draugas 1971 Vas.20 00000059
	Chicago IL Draugas 1971 Vas.20 00000060
	Chicago IL Draugas 1971 Vas.20 00000061
	Chicago IL Draugas 1971 Vas.20 00000062
	Chicago IL Draugas 1971 Vas.20 00000063
	Chicago IL Draugas 1971 Vas.20 00000064

