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Tautinių šokių šventė negali 
į būti laikoma grynai muzikiniu į 
į parengimu; muzikinė palyda ta- į 
i čiau sudaro neatskiriamą jos da- \ 

lį. Lydimoji muzika savo esme , 
yra kiek riboto pobūdžio, joje vy- į 
raujant ritmo elementui- Kaip \ 
kiekvienoje meno rūšyje, taip ir j 
čia, nusistatytos ribos nepaneigia | 
galimumo pasireikšti kūrybiniam 
pradui. 

Žvilgsnis praeitin ir muzikinės 
palydos problemos 

Keturiose iki šiol įvykusiose 
šokių šventėse buvo išbandytos į- į 
vairios muzikinės palydos rūšys;; 
jos turėjo savo privalumų, taipgi' 
ir trūkumų. Pirmoje Šokių šventė
je buvo panaudotas pučiamųjų i 
orkestras, Br. Jonušui diriguojant, j 
protarpiais pasikeičiant su akor- j 
deonų ansambliu. Antroje šventė- \ 
je aktingo veikėjo J. Zdaniaus ini- i 
eiatyva buvo panaudotas nedide- j 

į lis apie 30 dalyvių, simfoninis 
\ sąstatas, J. Zdaniui diriguojant ir 
į parūpinant didelę dalį šokių har-
f monizacijų, įnešant jose naujes-
i nių ir įdomesnių harmonijų. At-

Mūsų epocha nepasižymi dva- tis, taurumas. Gaivina šviesus op- j rodo, kad tarp šokių vadovų bu-
sine giedra. Per ilgai skaudžių i- timizmas ir tikėjimas gyvenimu. į v-o nusiskundimų, jog toks sąsta-j 
vykių tinklas plėtodamas* raiz- ^ ^ ^ ^ , ė d a m a s a u f r tas esąs kiek per silpnas didžiu-j 
go žmoniją. Kur tiK nepažvelgsi 
— juodi kontūrai, despotizmas, 
žiaurumai, nesantaika, melas, 
skepticizmas... 

O gyventi vis dėlto reikia. Pa-
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• i - i s. i--" ,-~u: „~j;„?...;i lei Amfiteatro salei. Trečioji šo-tielnmkas zoleje, stebi aplinkui! . ' 
, kių šventė buvo pravesta, taip j 
• pat J. Zdaniui vadovaujant, su j klestinčia gamtą ir mąsto: 

"Kodėl toks didelis, toks bėga- Į pilnu, daugiau kaip 50 žmonių 
linis dangus?.. Ir niekur niekur į simfoniniu orkestru. Toje šventė-i 

, , o , . , , . „ jo galo nėra- S<nstum metus,i pe man neteko būti, bet atsi lepi-: vasan. Vasarą. Rudenį. Visuo- ' ° x. . ' . . . . . A. . V, . .v , . • metus, tūkstančius metų, ir v i s ; m ų g i rdeta i tm gerų. Šiemetinę; met. Gyventi, įsnaudoiant visas . . . . . 
l v . J i - i galo nėra ir nėra! džiaugsmo gahmvbes. ketvirtąją šventę beruošiant, at

sirado naujų projektų. Šią žiemą 
Chicagoje koncertavo Montrealio 
(Kanadoje) "Gintaro" liaudies 
instrumentų ansamblis; jis pada- Ketvirtosios lietuviu tautiniu šokiu šventės atidarymo momentas, giedant Lietuvos himną. š. m. bepos 2 d. Chitaqoįe. Iš kairės i dešinę: Vyriausio 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirm. dr. K. Valiūnas, ketvirtosios Tauti niu šokiu šventės rengimo komiteto pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
re Itin t e ig iamo įspūdžio savo SU-į k o n g r g Her^in^y, Illinois gubernatoriaus žmona ponia Ogilvie. JAV prezidento žmona ponia P. Nbson. Lietuvos gen. kons. J. Daužvardienė. sen. 
Sigrojimu, skambesio spalvingu- | C h peTCyt L6 Centro valdybos pirm. Vytautas Voiertas. Altos pirai. dr. K. Bobelis. Nuotrauka Edvardo Mankaus 

Ir kokia mažutė žemė tose erd-
Todėl nenuostabu, kad mūsų v e s e ! Q J ^ a§ m a ž a s trupinėlis, 

literatūroje, nežiūrint karų ir p rįlip^s prie žemės! Ir niekas ma-
priespaudos, gyvenimo teigimas n e s neįžiūrės." 
užima svarbiausią vietą. Iš poe-
zijos ir prozos puslapių dažniau- Paprastos mintys. Aiškios, ra-
siai Šviečia egzistencijos džiaugs- mios- -^r n ^ r a Jo s prasmingai ar- į m u beį pilnumu. Besvarstant ruo-
mas. Ne tuščias optimizmas ar Girnos dabarčiai? Juk panašiai j šiamos Tautinių šokių šventės 
pilietinis pataikavimas, bet tau- d a ž n a i pagalvoja astronautai, j perspektyvas, "Gintaras" apsiėmė 
rus žmogiškas prasmės veizėji- keliaudami į mėnulį- Juk pana- į palydėti visą šokių šventės prog-
mas Galima būtų surašvti šim- * • guodžiasi jautresni miestie-, r a m ą . Dėl šio pasiūlymo praktiš-Į įa ip pvz. medžio lenteles — ta-
tus pavvzdžiu nuo Donelaičio iki čiai, bėgdami ir niekad nepabėg-: kūmo atsirado abejonių. įžangos b«Ia» > ^ b a 'r gausi kanklių šventes tvarkymas buvo pavestas 
\ n t ano Maceinos d a m i i v i s siaurėjančią fauną ir į maršui, JAV ir Lietuvos himnams •• S™!*- ; jaunam, talentingam muzikui A. 

florą- "Vasaros vaišes" buvo rašo-! pagroti vis vien būtų tekę ieškoti Išsilavinusiam muzikui, be abe- Vasaičiui. Mūsų publikai jis dau-

Muzikinės Tautinių šokių kalavo gan įvairaus darbo. Kai 
kur buvo panaudotos iŠ pirmo
sios dainų šventės užsilikusios Br. 
Jonušo ir J. Zdaniaus. kurios tu-

jis pavaizduoja vienatvės, mei
lės ar ilgesio valandas. Dar la
biau jis moka išreikšti būties 
džiaugsmą, trykštantį iš vasaros 
šaltinių. Vasarai Ignas Šeinius gi 
sukūrė gražiausią lietuvių apysa
ką "Vasaros vaišės." Viename e-
pizode pasakotojas Karolis, žiūrė
damas į darbštų, išmintingą so
dietį, samprotauja: 

i įvairaus charakterio šokių melo-i dijoms. kaip "Blezdingėlė" ar "Gintaro" ir pučiamųjų orkestro, plaukiančiu melodingumu. Xau 
Kitame epizode Karolis mažo- į ^ Galutinai apsispręsta pa- • "Sadutė" jis geriausiai tinka. Ta- j Šiam paskutiniam turėjo būti pa-; jų orkestraciįų žymią dali atliko 

je valtelėje grumiasi su audr ingu; n a n c j o t į JT " I ^ Į ^ Į ^ J į-aj t aiį0. čiau tokių melodijų yra mažu- rūpintos patikrintos partitūros, pats A. Vasaitis; darbo neaprėp-
ežeru. Šiaip taip prisiyręs prie ^ programos numerius tarp r n a ; dauguma mūsų vartojamų atskiriems instrumentams išra- damas, jis kai kuriems nu-
kranto, jis kaip vaikas džiūgauja , « Q ; n t a r 0 - ) r pučiaminu orkestro Sokfcl x r<; daugiau ar mažiau ; švti balsai. Visa tai turėjo būti, meriams suorkestruoti susilaukė 
nugalėjęs bangas. Tuo momen- $ j o ' p a s k u t I - n - 0 j 0 , s u s t į p r j n u s mu'. į "polkos" (keistu būdu tai yra če- be klaidų, kurių ištaisymas per'pagalbos iš kompozitorių Da
tų jis pajunta, koks reikšmingas 
yra mūsų gyvenimas: " I r taip: 
šviesu aplinkui pasidarė! Prasis- •; 
kyrė, rodos, debesys, prasivėrė; 
dangus tolimasai". 

riaus Lapinsko ir Vlado Jakubė-
no. Visi šie darbai buvo atlikti 

rrupę pagal šokiu vado- ! kiškos, o ne lenkiškos kilmės pa- repeticiją šios šalies sąlygomis a 
vu norą. susidarė 45 nariai. vadinimai pobūdžio, giminingo tima brangia, apmokamą repe-

vakarų slavams; mūsų "Suktinio" ticiių laiką. Gintaro ansamb- tiksliai ir laku: per pačią Šokių 
melodija yra gerai pažįstama Ce- lio numeriams buvo panaudoti šventę Alvydas \ asaitis prcciziš 

"Noris gyventi, žiūrint į tokį 
žmogų. Zinai, kokie vingiuoti jo 

Kaip matome, mūsų Tautinių 
šokių švenčių muzikinė palyda 
turi savo istoriją su įvairiais 
klausimais ir sprendimais. Šalia Jei dažnas iš mūsų savo a tosto 

sy gas galėtų praleisti "Vasaros vai-i dilemos, ar vartoti simfoninį sąs-Keliai, Kiele uaug j i s pauare, ir ,, ., ,v , — ,. i . . . . w. , . , , .. ., t J sių nuotaikomis, is to butų di- ; tatą su stvgininkais. ar pueiamu-dar matai. Kad jis nenuilsęs, kad r* 

koslovakty |el Gy\-oms, ritmi
nėms melodijoms simfoninis sąs
tatas teikia mažiau pliusų. 

dar, rodos, tiek dirbtų, nors jau dėlė nauda. Ir dvasiai, ir kūnui ir i jų "bandą", šįmet dar atsirado 
Šių metų tautinių šokių 

šventės muzikiniai sprendimai 
senatvė papylė sidabrinių plau
kų jo galvoje". 

jau jo repertuare esą šokiai. Bū- kais, ekonomiškais mostais pra-
tfl abejonių, ar šokėjų masė vi-, dirigavo jam atitekusią progra-
sur gal^s sekti švelnesnio tipo; mos dalį. 
melodijas; tam atvejui daugu-i Pučiamuiu orkestro partitūrų 
mai numerių buvo paruoštos pu- < autoriai programoje nebuvo pa-
čiamųjų orkestro partitūros su žymėti; daugumai numerių tai ir 
baisais, kad būtu galima per nebuvo reikšminga: kai Kurios 

, B ^ , S | ? q > f e D ą : J ! ~ ^ bendrą repeticiją čia pat pakeisti partitūros buvo pertaisytos, be to muzikos palydą tarp "Gintaro 
ir pučiamųjų orkestro reikia lai 

visuomenei. Gamta... saulė... gy-! klausimas, ar galime pasinaudoti. 
vybė... džiaugsmas... grožis., ta i - iš imtinai ar dalinai, liaudies ins-
ka... iš šitų ir kitų esencijų yrai t rumentų ansambliu, kuris suda-

Noris gyventi, žiūrint į tokį sudarytas vasariškas eleksyras,; ro visai specifinį vienetą. Netu-
žmogų —kiek kartų ir mes pa- kurio atsigėrus, padidėja energi-! rėdamas varinių pučiamųjų ir į- kyti pavykusiu. Jų kaitaliojimasis 
našiai pagalvojame, susidūrę su ja, kyla noras gyventi, veikti ir įprastinių mušamųjų, toks orkes-; sudarė malonų kontrastą; jei visa 
ypatingu asmeniu. O jų mūsų kurti. Kiekvienam žmogui vasa-jtra.s neturi didelės jėgos, iš da-; programa būtų atlikta tik vieno n v a r ! i '^ 
tarpe, ačiū Dievui, yra ganėtinai, ra gali būti dosni ir turininga. į lies tai kompensuodamas savo- iš jųjų. rezultatatas būtų blan-i kių numerius. Pučiamųjų orKes 
Stebina mus jų energija, išmin- Pr. V. | tišku, ryškiai girdimu tembru,' kesms ir monotoniškesnis. ' tro partitūrų paruošimas parei 

orkestro pa'v'la. 'Kaip pasirodė, 
tos atsargumo priemonės buvo 
nereikalingos: šokėjai galėjo sek-

gvvų Šx̂ kių pučiamųjų orto I 
cija turi tam tikro šablono, var
žančio kūrybinės fantazijos pasi
reiškimus. Vis dėlto humoristi
nio moderniškumo pradai jautė
si D. Lapinsko orkestruotame 

"Ketvirtainyje"; VI. Jakubėnui a-
titeko abi ryškesnės chorinės dai
nos: viena, šokėjams dalyvau
jant — J. Švedo "Lino žiedas; ki
ta, grynai chorinė: K.V. Banai
čio "Motušė mano". Čia teko 
ieškoti švelsnesnių spalvų, ne
nustojant skambesio pilnumo ir 
nestelbiant choro. 

Mūsų maršų kūrybos vetera
nas Bronius Jonušas praturtino 
šios rūšies literatūrą efektingu 

šokėjų parado maršu "Lietuva, 
Tu man viena", dalyvaujant 
chorui, "Trio" dalyje įvedus J. 
\aujal io "Lietuva brangi" melo
diją ir su kaupu išnaudojus pu
čiamųjų orkestro efektus. Jis pats 
šį maršą ir pradirigavo. 

Choro įvedimas ir "Gintaro" 
talka 

Savotišką naujovę sudarė cho
ro įvedimas; ji sudarė. J.Vasaifiiri 
vadovaujant, daugiausia "Daina-

' ansamblio nariai, vėliau 
plačiau įsiiungė ir Chicagos Lie
tuvių operos choras. Choras ne 

• numeriuose buvo vieno
dai gerai girdima*;; kai kuriuose 

(Nukelta j 2 psl.) 
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Ketvirtosios tautiniu 

šokiu šventes įspūdžiai 

1S-

N 

(Atkelta iš 1 pal.) 

greito tempo šokiuose su "Gin-j 
tarų" net teko nuo jo atsisakyti,-
nebeturint laiko tiksliai sude-: 
rinti visus dalyvius. Tačiau dau-
gefyje numerių, kaip jau minė
tose solistinėse Švedo ir K.V. Ba
naičio dainose, o taip pat kaip 
palyda prie šokių buvo pasiekta 
įdomaus spalvų įvairumo. Čia y-
pač paminėtinas "Aštuonytis" i 
su "Gintaru", o taip pat links
mas šventės apogėjus: paskutiniu) 
numeriu pateikta A. Aleksio pol- j 
ka "Jaunystės šokis". 

"Gintaro" ansamblis suteikė! 
malonaus kontrasto savo savo- \ 
tiškų instrumentų tembru. Ypač1 

charakteringai skambėjo dauge-
lyje numerių panaudotas "taba- i 
lų"—plaktukais mušamų medžio; 
lentelių, solo, nemažu virtuoziš-; 
kurnu atliktas. "Gintaro" ansam
blį sudaro muzikališki ir disci-j 
plinuoti grojikai. Spektaklyje jie j 
groja be dirigento; Šokių šventė
je vadovu buvo Zigmas Lapinas,, 
pasirodęs kaip jautrus dirigentas,, 
mokėjęs suderinti, reikalui esant, ' 
savo orkestrą, šokėjų masę ir 
chorą. Didžiulės salės ir šokė'ų i 
masės akivaizdoje "Gintarui" 
trūksta žemesnių skambesių, o | 
ypač žemo mušamojo instru- j Oucagos Amfiteatras, užtvindytas šokėjais ir žiūrovais Tautinių šokių šv entėje liepos 2 d. 

mento. Verta būtų pritaikyti ką] ^ ^ ^ 
nors iš esamų panašių liaudiškų į wm^mmmm^^l^^mam^mm^mm^m'mm'^m^^'^m^^^m^^'mmmm^^m'mm^mmm^S. 
pavyzdžių, ar išrasti ką nors nau- Į 
jo atatinkamame stiliuje. Z. Lapi- į 
no atidumas daug padėjo, kad 
prie esamo skambesio nesijautė 
sunkumų jį sekti šokėjams. 

Kuriuo keliu eiti ateityje dėl 
muzikinės palydos tautinių šo
kių šventėse? "Gintaro" panau
dojimas, kaip atrodo, save patei
sino tiek tembro charakteringu-
mo, tiek pritaikomumo atžvilgiu. 
Kai kurie aukščiau minėti bend
ro sąskambio papildymai vis dėl
to būtų reikalingi. Liaudies ins
trumentų palinkimas prie nevi
sai tobulo derinimo "Gintaro" 
ansamblyje yra ypač mažas. Ir 
čia vis dėlto reikėtų artėti prie 
galimo minimumo. Vien tik 
"Gintarui" pavesti visą ilgą pro
gramą vargu ar būtų praktiška 

klauso viena iŠ svarbiausių rolių vykę keturių 
šios Tautinių šokių šventės pa-; tisų veikalų 
sisekime. ! ištraukų 

Neužmirškime tačiau, kad ' ir 
gabiausia vadovė negalėtų pa-, ^ . ^ 
****** tokių darnių rezul- g j Vaidinimus aprašys 
tatų, jei visuose rengėjų koleKty- . J . „ . v. f *. * ^l JT . Z & ; . % ' St. Mermgis. Kaip zmome Jaum-vuose nebūtų viešpatavusi dar- D ,. n . - \ -i • . -xi „ - v . ^: mo kongreso dienomis Chicagoje b:nea, jaunatviško pasiryžimo . . . & . °,i įvairių režisierių ir jvamų sambu-

dramaturgų 
arba tik 

vaidinimai "Drau
go" kultūriniame priede bus 
išsamiau aptarti kitos savai-

pilna dvasia. 

Jaunimo kongrese 
Sceniniai pastatymai 

Jaunimo' kongreso rėmuose 
Jaunimo centre, Chicagoje, į- j s pektakliai. 

rių dėka buvo suvaidinta ištrau
ka iš Vinco Krėvės "Skirgailos" 
ir iš Juozo Grušo "Barboros Rad
vilaitės", o ištisai buvo duoti K. 
Ostrausko "Kvarteto" ir Kazio 
Sajos "Mamutų medžioklės" 
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DB cGMUfcD t. CIARA 
OPTOMETRISTA^ 

2709 West 5lst Stre*t 
TeL OB 5-2400 

Vai pagal susitarimą: plrmad. 1) 
ketv. i—i ir 7—f: antrid b- peatafl 
10—4: fcestad 10—t vai 

r** offsn HF »-JM»4» rea S88-22JP 

OR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 

Vat: pirm. 
antr.. p«nkt. 

ketv 1 Iki 7 popiet 
1-6 tre* •» Mi n* 

Nuotrauka Zigmo Degučio 

Tautinio kolorito spektaklių 
kryptimi 

Europos kronikose lietuviai 
minimi, kaip "dainuojanti", o ne 
"šokanti" tauta. Mūsų folklori
nis pagrindas, tiek šokių melodi-

į jos, tiek ir šokiai neišsiskiria savo 
originalumu. Tačiau iš to kuk-

1 lauš pagrindo tiek išeivijoje, tiek 
ir dabartinėje Lietuvoje pradėjo 
augti ir bujoti naujas — turtingo, 
savito, nacionaliniu koloritu nu-

dinamas "didžiuoju apgaviku". 
Savo kūriniuose jis reiškė norve
gų tautos dvasią, naudojo norve
gų liaudies dainų ir šokių melo
dijų elementus; E. Griego muzi
ka yra persunkta gal kiek siauru, 
bet itin ryškiu tautiniu origina
lumu. Tuo tarpu norvegų tautos 
dainos ir šokiai girdimi pačioje 
liaudyje, daugelio muzikų nusi
stebėjimui, nesukelia svetimtau
čio susidomėjimo. 

bartinio JAV prezidento R. Ni- be patvaraus ir sistemingo paruo-
xono žmona, atidariusi mūsų IV 
Tautinių šokių šventę ir pama-
čiusioji pirmąją jos pusę, išsineš 
Įspūdį apie lietuvius, kaip apie 
savitą, organizuotą ir disciplinuo
tą tautą, ryškiai išsiskiriančią ki
tų JAV tautinių grupių tarpe. 

Net 

Kilimo kryptimi • 

ir nemačius praeitos III 
kra: šioje Iš minėto taško žiūrint, gin- i šokių šventės, yra 

spalvinto spektaklio pradas, ku-Į čai dėl įvairių choreografinių ar! srityje nuosmukio nėra; mes te-
ris, išaugęs iš primityvaus liau- į kostiuminių detalių "autentišku- i beaugame! Lygiai prieš metus 
disko kamieno, darosi įdomus ne m o " yra gal ir svarbūs, bet įdo- j tuose pačiuose rūmuose buvome 
vien lietuviams. mūs tik tiems, kas jais užsiima.' IV Dainų šventėje, kuri nesukė-

ši&mojo darbo. Čia pirmon eilėn 
paminėtinas dr. Leonas Kriauče-
liūnas, pakėlęs neįtikėtinai daug 
organizacinio darbo, kaip Tauti
nių šokių šventės komiteto pir
mininkas, o ta ip pat ir kiti to 
komiteto nariai . Negalime čia 
suminėti visų šokėjų grupių va
dovo}, kurių kiekvienas privalėjo 
sąžiningai išmankštinti savo bū
rį. Kiekvienas būrys, Amfiteatro 
salės grindyse, šokdamas turėjo 
savo "kvadratą"; tačiau plačių, 
vieningų linijų spektaklis, kurio 
buvome liudininkais, toli gražu 
prašoko "kvadratų" ribas. Suda-

Šis nebe iš liaudies išaugęs, bet! Mūsų tautą iškeliantis faktas yra) lė tokio stipraus įspūdžio, net! rymas bendro plano, darbo su
vis dėlto organiškas tautiškumas! tas, kad tautinių šokių srityje 

dėl jo specifinio skambesio. Bet n ^ r a p i r r r ^ e n a nacionalinių meno j atsirado ir vis didėja galimumas 
su kokiu sąstatu jį sujungti? Su- i s a5ų . I s t 0 

silaikykime kol kas nuo aiškių 
patarimų. Atsakymas aiškės, nu
sistovėjus ir išryškėjus nuomo
nėms bei įspūdžiams. Svarbiau
sia: ar pripažinti šiais metais pa
naudotą kombinaciją tinkamiau
sia ir pastoviai vartotina, ar ieš
koti įvairumo ir naujų pakeitimų? 

Apie šokius, žvelgiant iš šalies 

Dėl pačių šokių, nebūnant jų 
specialistu, tegalima pareikšti tik 
bendresnių nuomonių. Negaliu 
todėl gilintis į choreografijos 
smulkmenas, bet — buvo gražu, 
įspūdinga, įdomu. Žvelgiant šiai 
sričiai kiek nuošalesnėmis aki
mis, prašosi savotiška išvada: į-
domiausia buvo tai, kas mažiau 
liaudiška, būtent — plačios spek
taklio linijos, puikiai išmankštin
tos didelės šokėjų grupės, vyk
dančios kartais gan komplikuo
tus manevrus arba sudarančios 
akį žavinčias figūras. Kas buvo 
charakteringiausia? Taip . kaip ir 
mūsų liaudies dainose: lyrinis, 

Muzikos srityje j suruošti įdomius nacionalinio 
-;. pavyzdžiu gali būti; charakterio spektaklius. Tokį 
žymus norvegų kompozitorius j matėme praeitą sekmadienį In-
Edvardas Griegas (mir. 1905 m.) , | temational Amfiteatre rūmuo-
kuris kartais juokais būdavo va-! se. Tie nelietuviai, jų tarpe ir da-

paliko kai kurių abejonių. Gal tos 
abejonės kiek perdėtos ir ateities 
tikrovė jas išsklaidys. Bet šiais 
metais, galime džiaugtis tuo, ką 
matėme! 

Sėkmingas tautinių šokių 
šventės pravedimas nėra-galimas 

kordinavimas, o vėliau, visai ma
sei suvažiavus, visumos vaizdo 
išryškinimas priklauso centro 
vadovybei, "generaliniam šta
bui" — šiuo atveju vyriausiai 
šokių vadovei Genovaitei Breich-
manienei, kuriai tuo pačiu pri-

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8 6960 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVC IB 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Reztd Tel — OI «-0K7» 

OR. VV M. EISIN - EISIMAS 
4KTSKRMA IR MOTBRr LIGOf-

GrVEKOI-OGINff CHTRCRGUA 
6132 So Kedzie Ave., WA 5-ž6?> 
Valandos pagal susitarimą Jei n* 

atsUienhv skambinti: ta 5-000i 

Tel. — RE 8-6893 

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
8997 Wea* 108rd Street 

Valandas pagal snsitarinią 

Ofln teL PR 8-2320 
Namo — įerid. — PRospeet 8-90S) 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penki 
nuo 12 Iki S vai. ir nuo 5 Iki t 

vai. vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6006 Re*. GA 3-727* 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 68rd Street 

V AL.: kasdien nuo 1—i p. p. ir t 
Iki 8 vai. Treciad. Ir sestad. uždaryta 

Ofiso Ir boto teL OLyropio 2-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 481* Cotnt, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Treciad. ta 
Sestad. tik susitarus. 

DR. MARIJA LINAS 
AKJ8ERIJA IR MOTERŲ UGOt 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmloek 6-8545 

(Ofiso ir rezidenc-t}o»») 
Valandos pagal susitarimą 

r*tao HE 4-1818 KM. PR 5-555< 

DR. I MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRTTROA-
«PFC1AI>TB*. VIPArsi L.IOO* 

2454 West 71 st Stree* 
(71s* ir Campbell Ave. kampas) 

Plrmad... antrai., ketvlrtad. ir venkt 
nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai. vak 
Ketvlrtad. Ir seštad. nuo 9 v, rytf 

IK 11 vai- ryto — tik susitarus 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
* Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina, akis. Pritaiko akinius Ir 

"oontact Ienses" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treS 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB£ VIDAUS LIGOS 

5159 South Dameo Avenue 
Tel. Ofiso PR 6-7840 i Nanto 925-7551 

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
tekste, Pfislės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Vai. antrad nuo 1 - 4 popiet 
Ir ketvirtai nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2886; rez. 448-5546 

sakv kim. Švelnus elementas, 
"Blezdingėlė", kur mirgančios 
skarelės savotiškai tiko prie 
"Gintaro" ansamblio melodijų. 
Lygiai ir "Sadutė", kur gražaus 
melodingumo pateikė ir pučia
mųjų orkestras. Spalvingu "taba-! 
lų" Solo sužvilgo "Subatėlė", o 
ypač įdomiomis šokėjų kombina
cijomis ir choro bei "Gintaro" 
sąskambiu "Aštuonytis". Vyriš-
kesnį, gal ne taip originalų cha
rakterį parodė "Oželis"'. Labai 
simpatingi buvo jaunieji šokėjai, 
kurių sklandų šokimą kiekviena
me "kvadrate" prižiūrėjo jau pa
augusi "auklė". Gražią užbaigą 
jaunųjų skyriui sukūrė puikiai or
ganizuotas visos masės "išnyki-
mtlT paikutiniame suktinyje. 

DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius 

2858 We»t 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 7*1. Ir 7—9 f 
vak. Šeštadieniais 10—i vai Tre«a<l 
iiždaryta ligoniai priimami gusttaru* 

Ofiso telefonas PR J»-322» 
Re*, telef. WAlbrook 5-5078 

REZri>. TEL. 2S»-4«8S 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija tr motenj ligoe 
Ginekologine Chirurgija 

8449 S. Pnlaslri Boad (Crawtorc 
Medlcal Building) TeL LC 5-644f 

Priima ligonius pagal ruaitarlmą 
)ei neatsiliepia, skambinti S74-801S 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ TR VIDAUS LIGOS 

2S01 West «Srd Street 
Kanspas 68-čioi ir Californto 
Valan-ic* paea) snsitarini*: 

Plrmad.. antrad. ketvlrtad no 
6 iki 7:30 vai vakaro. 

Sestad. nuo 2 iki 8 80 vai 
Trečiad Ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 47»-4042 
Borkl tel W.»lT>roolt 5-*ft4f 

Atostogose nuo llenoa 8 iki 1* d. 
Reikalui cisnr kreiptis pas 

V. Taurą — Tel. PB 

DR. ALC. KAVALIŪNAS 
TTDAUS 11GV IR KRAUJO 

SPEClALFBft 

5546 South Polask! Boad 
Valandos pasai susitarimą 
Skambinti — 585-2535 

i 

Tel. ofiso ir boto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tb Avenue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet 

TeL REliance 5-1811 
OR. ffALTER J. KIRSTUK 

(Lietavta gydytojas) 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

• H M Wevt S^tb Street 
'ai: plrmad.. antrad., ketvlrtad u 
penktad nuo 11-4 vai p. p. < -S 
.-ai. vak sestad. 12—2 ral p p i? 
• refiiad uždaryta . 

OR. NINA KRAUCEL -
KRIAUČELIONAITC 

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEIT0N 

rHKSTU IR ŠLAPUMO TAK'v 
CHIRURGIJA 

TeL — 695-0588 
VALA.EY MEDICALi CENTEI 

sno Summit 8tree4 
Rome 58 — Klain. rntnoft 

4.BCSFR14A IR MOTERŲ LIGOt 
6182 S. Kedzie Are. 

8-1228 r < i l W A 5-2670, neatsiliepus ikare 
_ _ _ _ j olnt 471-032*. Valandos pagai susi 

arimą. 

f O J 

trt.yrf.-.'M *,Alu ivsute prs«ra«ia, \±ytf*<u\* mar*m *kaw4»«au 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos visiem? prieinamos 
imiiimimiiiimmimiiimimiimiiiiiiiir 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KfM>rKXC IR VA1KC LIGŲ 

SPEClALISTfi 
BTEDICAL BUTLJDING 

71M Soatb Western Avenue 
Ptrm,-1.t antrad., ketvlrt ir penkt 
nuo U vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
s—t vai. vakare. TreSiad. nuo 
tl vai. ryto lkl 1 vai p. p. sestad 

11 va! ryto lkl i vai. p. p. 
Ofiso telef. KB 7-11M 

tel. 1M-391I 

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

Ofiso teL REUanoe 5-4419 
Res. GRoveMU 5-0817 

Valandos: pirm Ir ket nuo 12 vai 
iki 2 vai p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak. 
aaitr.-tr penkt. trao- 12 4kl-2 * s * 9^9. 
tr vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika tr chirurgus 

Ofisas 2750 W. 7lst Street 
TEL. — t25-82»« 

•faiandos. t—8 v. v. penktad. 10—11 
-yto, 2—8 vai vak. sestad 1 Ik 
* y. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta 

Ręski tel g g 5-aoat 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligo* 
Ofisas tr res., 2552 W. S9tb St 

TeL PRospeet 8-1285 
Ofiso vai.: Pirm., antr., trec. b 

penkt. nuo 2 ikkt 4 vai. ir nuo 8 iki J 
v. v. seštad. 2-4 vai. popiet Ir kito 
laiku pagal susitarimą. 

Of. TeL HE 4-2128. Vamn GI 8-61 tf 

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

3454 We*i 71 «t Streel 
vai.: pirm antrad. ketv. ir penktM 
1-* ir 6-8 Tre«. ir SeStad. uždaryta 

TEL. PRospeet 5-5440 

DR. ONA VAŠKEVIČIŲ! 
<VAŠKAS 1 

GYDYTOJA fR CHTRURG& 
8648 South Albany \vmw 

v̂ al.: pirm., antrd., ketv. 6—» »ai 
vak.. penktad ir Seetaa. 2—4 pople' 

fc kltn laiku pairai susitarimą. 

TeL ofiso PR 5-5445 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS TR CHTRURGAS 

SI 07 West 71st Street 
Valandos: 1 - « T%\ popiet 

Treg ir ***tad t>a«al snsitartmą 

Perskaitę ,%Draugą"« duo 

kitę kitiems pasiskaityti. 
.Snoft-siHk* kdvanJ<» M«*ka««i 

DR PETRAS U10R« 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_844J» Soatb PnlSAkJ Road 
Ofiso tel. 7A7-3141 Vamp «55-45.V> 
Vai.: pirm , antr., ket» »—5 ir 8—8 
oonlrt f—t UM oaca.1 maltarlins 
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Bieliausko kelione 
Kafkos pasaulin 

Kultūrinis genocidas Čekoslovakijoje 

Lietuvos TSR rašytojų sąjun- • kas, pastariaisiais metais gausiai 
gos valdybos pirmininkas A. Bie- lietuvių kalbon verstas ir už Va-
hauskas/ skaitome literatūroje karų Vokietijos kritiką "Lit. ir 
ir Mene (geg. 20), "su tarybinių Mene" dažnai liaupsintas roma-
rašytojų delegacija neseniai pa-, nistas Heinrieh Boell, pavadino 
buvojo Čekoslovakijoje." Kadan-; rašytojų padėtį jo neseniai lan-
gi į Čekoslovakijos rašytojus da-jkytoje Čekoslovakijoje "labai sle-
bar krypsta viso pasaulio intelek 
tualų akys, sekame straipsnį su 
ypatingu dėmesiu. Ką gi jis ten 
matė? Jis svečiavosi "Čekijos Ra
šytojų sąjungos organizacinia
me komitete", kurio pirmininkas 
Kozakas ir sekretorius Šnaideris" 
jį painformavo apie "Čekijos Ra
šytojų sąjungos atkūrimo orga-

giančia". Jis Prahoje mėginęs 
diskutuoti čekoslovakų P.E.N. 
skyriaus atkūrimą, bet negavo 
jokio "prasmingo" atsakymo. Jei 
čekų P.E.N. skyriaus atstovams 
ir būtų leista keliauti užsienin, 
pareiškė Boell, jie nedalyvautų 
tarptautiniuose Draugijos kon
gresuose. Kodėl? Nes jie turėtų 

Gražioji Čekoslovakijos sostinė Praha 

nizacines problemas" bei apie j tylėti ar sakyti tai, ką jie žino e 
"vienintelį" dabar veikiantį są- sant netiesa. Boell patyrė, kad 
jungos skyrių Brno mieste. Ten j Prahoje iškiliųjų čekų autorių 
Bieliauskas ir delegacija susitiko 
su jo pirmininku Pozoreku, etc. 

raščiai Tvar, Sesity, Plamen, e to j Panašus vaizdas susidaro iri IV" generalinė repeticija sukėlė 
Visos Sąjungos lėšos ir pastatai j iŠ slapta iš Prahos išsiųsto i tokią demonstraciją, kad jos žiū-
buvo konfiskuoti. Lygiagrečiai, straipsnio apie čekų kultūros sta- ' rėję vyriausybės atstovai išvyko 
pradėta kampanija prieš rašyto- linizaciją, išspausdinto Paryžiaus'pertraukos metu; pastatymas bu-
jus ir kritikus, kurie rėmė 1967—į dienraščio Le Monde angliškoje! vo uždraustas. Net ir rusų klasi

kai susilaukė panašaus likimo. 
Gorkis, Ostrovskis, Čechovas tapo 

Čia sustoji skaitęs. Nejaugi, 
klausi savęs, per klaidą atsivers
tas balandžio 1 d- numeris? Ne 
— gegužės 20-ji. O gal pakliūta 
į juokų skyrių? Vėl ne. Ir pus
lapis ir straipsnio tonas rimtutė-
liai. Vis tiek kažkas netvarkoje. 
Kaipgi galima organizuoti naują 
čekų rašytojų draugiją, jei "Li
teratūra ir Menas" niekad nepra
nešė apie senosios, ir labai veik
lios, sulikvidavimą? Kozakas, 
Šnaideris, Pozorekas? Juk tų "ra
šytojų" vardų ir daugelis čekų 
literatų nežino. Vienintelis są
jungos skyrius Brno mieste? O 
kas pasidarė su Praha? Taip, kas 
atsitiko su svarbiaisiais, pasauli
nio garso čekų rašytojais? 

Ir tada supranti, kad "Lit. ir 
Menas" nesąmoningai sukūrė 
fantastinę noveliukę čekiškame 
stiliuje. Šaunaus kareivio Šveiko 
metodu meluojama rimčiausiu 
veidu. Išdava — Kafkos pobū
džio fragmentas, kur tikrovės ir 
fantastikos mišinys atpasakoja
mas išoriai biurokratišku stiliu
mi. 

Apie rašytojų padėtį Čekoslo
vakijoje apstu medžiagos. Daug 
informacijos buvo paskelbta ba
landžio 19-20 d- Londone įvyku-

68 m. demokratines reformas, t. į laidoje (197LVI. 10-16). Straips-
y. prieš visus svarbiuosius čekų j nyje pabrėžiamas žymaus čekų 

. . . . v. , v . rašytojus, kurių vardai žinomi ii! režisieriaus Otomar Krejcos pa- j visokeriopai apipiaustyti. Gribo-
knygos yra naikinamos su siuks-: skaitytojams Lietuvoje. Vadavl šalinimas ir nutildymas. Otomar! jedovo Gore ot urna (Vargas dėl 
emis; Prahos knygynuose truks- : H a v e I > L u d v i k Vaculik, Pavel Ko- j Kreįca 1966 m. įsteigė Prahoje i proto) tapo pašalintas nuo sce-

ta net ir daugelio klasikų. vhout^ I v a n K i i m a 5 Aleksander Kli-t teatrą Za Branu ir bematant pa-1 nos dvi savaites prieš iškilmingą 
Londone P.E.N. kongreso da-1 ment, Jiri Sotola, etc. Ypatingu] garsėjo Europoje. Jo pastatymais' premjerą, skirtą spalio revoliuci 

lyviams egzilų P.E.N. centro ats- \ aršumu puolami čekų rašytojai, 
tovai padalino kruopščiai A f a - W užsienin ir atsisakantys 
mentuotą pranešimą apie "Če-; grįžti brežnevinėn ^ Čekoslovaki-
koslovakijos literatūrinę sceną".' Jo n : paskutinysis Čekoslovakų ra-
Pasak jo, žymūs rašytojai, akade-i Įytojų sąjungos pirmininkas, 
mikai ir žurnalistai, turėję bet 
kokių ryšių su 1967—68m. re-
forminiu sąjūdžiu, buvo areš
tuoti ar yra nuolatos policijos 
apklausinėjami. Tarp areštuotų
jų yra: Karei Kosik, rašytojas ir 
filosofas. Karei Kaplan, rašytojas! Dauguma jų susibūrę Kanadoje, 
ir istorikas; Jiri Hochman; Mi- j^u r jie įsteigę koperatyvinę lei-

yra žavėjęsi ir ok. Lietuvos inte- jos sukaktuvėms pagerbti. 
Iektualai bei teatralai. Krejca Kultūrinis genocidas Čekoslo-
buvo "represuotas", nes jis... no- vakijoje sukėlė protestų net ir 
rėjo pasilikti Prahoje. Jei jis bū- tarp Vakarų Europos komunistų. 

j tų sutikęs ne emigruoti, bet " tap- Prancūzų rašytojas Vercors, pa-
1 Eduard Goldstucker, daugiausia! ti keliaujančia socialistinės kul- garsėjęs kaip rezistentas prieš 
prisidėjęs prie Franz Kafkos "re- j tūros paroda", uždrausta tėvynė- nacius ir Įsteigęs legendinę "Edi-
abiltavimo" jo tėvynėje; Josef į je, bet demonstruojama užsienyje, tions de Minuit" (Vidurnakčio 
Skvorecky. Vera Linhartova; etc.! idant pripildžius valstybės iždą; laidą), taip apibūdino padėtį 
(Šis čekų rašytojų egzodas žymiai! svetima valiuta — pareigūnai bū- Čekoslovakijoje: 
gausesnis kaip 1945-50 metais. [ tų mielai sugalvoję kokį kompro- "Iš tikrųjų, Hitleris laimėjo ka-

misą. Bet Krejcos atkaklumas pri- rą. Kiekviena praeinanti diena tai 
vedė prie "represavimo", nes jis j patvirtina. Jis prarado teritorijų, 

lan Hubl; Robert Kalivoda ir 
daugelis kitų. 

Žymiojo slovakų literatūros is
toriko Pavel Ličko likimas tebė
ra neaiškus. Jis buvo nubaustas 
aštuoniolika mėnesių kalėjimo 
1971 m. rugpiūčio 31 d. Atrodo, 
kad jo suėmimas ypač rūpėjo so
vietu pareigūnams, nes Ličko 
buvo pirmasai užsienio žurnalis
tas, išgavęs pasikalbėjimą su A-

dyklą). 

Cenzūra dabartinėje Čekoslova
kijoje kartais pralenkia net stali
ninių ar hitlerinių cenzūrų at
sargumą ir absurdiškumą. Net 
viena Moljero komedijų uždraus-

"davė labai blogą pavyzdį". 

"Dabar t inė čekoslovakų vai-Į 
džios politika", tęsia pranešimas, 
siekia pažeminti asmenis ir pri
versti juos atmesti tai, ką jie bu
vo pareiškę ar pasirašę. Tuo bū
du tikimasi sunaikinti jų morali-

silpnina-

buvo nubaustas dviems metams 
kalėjimo už "šmeižtą" prieš 
"Lenkų Liaudies Respubliką" — 
1968 metais! 

Anot pranešimo, visi Čekų ra-
siame Tarptautinės rašytojų I šytojų sąjungos laikraščiai bei 
draugijos P.E.N. suvažiavime, j žurnalai buvo uždrausti: savait-
Dabartinis Draugijos pirminin- rastis Listy, literatūriniai mėn-

ta nuo 1970 m., nes, pasak laik
raščio Lidova Demokracie (1970.; nį autoritetą ateičiai 
III. 11.) publika užsispyrusiai a t - į m a moralė ir pasipriešinimas, 
randa komedijoje prasmių, kurių į Tuo atžvilgiu, padėtis buvo ge-
autorius "niekad neturėjo galvo- iresnė vokiečių protektorato • me-

leksandru Solženicinu. Kitas ži-j je". Net ir toksai marksistinės; tais tarp 1939 ir 1945 m., nes visi 
nomas žurnalistas, Jiri Lederer, 1 dramos klasiškas veikalas, kaip1 karai kada nors baigiasi'. Fizinis 

Bertolt Brechto Motušė Kuraž,, teroras tada buvo žiauresnis, bet 
rodomas gerokai apkarpytas. | gyventojų etinės ir kultūrinės ver-

Prieš jos likvidavimą Čekoslo 
vakų rašytojų sąjunga turėjo 
daugiau kaip 500 narių. Šian-

tybės nebuvo naikinamos tokiu 
mastu.. ." 

Ypač stropiai cenzūruojamas 
dien tebėra 75 nariai — tarp jų I teatras. Visi kontroversiniai vai-
nei vieno svarbesnio rašytojo,) dinimai palaipsniui pašalinti iš 
pabrėžia pranešimas- repertuarų. Šekspyro "Henriko 

bet laimėjo pergalę žmonių krau-
juje,jų širdyse. Patrankos šian
dien nebeviešpatauja, bet polici-j 
ja valdo nuožmiu smurtu. Pra
hoje, Brno, Bratislavoje totalinis 
režimas težino vieną įstatymą: 
užgrobt ir išlaikyt valdžią bet ko
kia kaina, sutriuškinti nepritari
mą ir nekonformizmą, net jei tai 
reikštų visos čekoslovakų kultū
ros paaukojimą kartų kartoms..." 

Taip rašo prancūzų komunistų I 
partijos narys, protestuodamas! 
prieš savo partinės vadovybės ty-j 
lą Čekoslovakijos tragedijos akir I 
vaizdoje. O "Literatūra ir Me-I 
nas" tebenutyli ir tebemeluoja — 
27 metus po Hitlerio ir 20 metų; 
po Stalino mirties. O "tarybinės"1 

Lietuvių rašytojų draugijos pir-

(Nukelta į 4 pusi.) 

Miroslav Holub 
M O K Y K L A 

pengia medis, linkteli i r ta r ia : 
Aš esu medis. 

Juoda aša ra krinta iš dangaus ir tar ia: 
A š esu paukštis. 

O čia, 
voratinkliu, 

atvirpa tartum meilė 
ir tar ia: 

Aš esu ty la 

Bet tada priešais lentą išsižergia 
tautiniai demokratiškas* 
frakuotas arklys 
ir kartoja, 
karpydamas ausim, 
kartoja ir kartoja: 

Aš esu istorijos variklis 
ir 
mes visi 
mylim 
progresą 
ir 
narsą 
ir 
kovūnų rūstybę. 

Ir tada iš po klasės durų 
išvinguriuoja 
kraujo srovelytė. 

Nes čia prasideda 
nekaltųjų 
kankynė. 

P T S K A R I N I K I S. 
A R C H I M E D Ą 

K U R I S N t ' D C R Ė 

Tiksliu mostu .jis nužudė 
apskritimą, tangentine liniją 
ir susilietimo tašką 
begalybėje. 

Grasindamas ketvirčiavimu, 
jis uždraudė visus skaičius 
virš triju-
Ir dabar Sirakūzuose 
.jis komanduoja filosofu mokykla i 
du tūkstančiu metu, 
apžergęs alebardą. 
jis r a šo : 

viens du 
viens du 
viens du 
viens du 

Vertė P r. K. 

Miroslavv Holub, g. 1923 m., yra pasaulinio 
garso biologas ir bene daugiausia į svetimas kal
bas verstas čekų poetas. Išleido aštuonis poezijos 
rinkinius. Šiuo metu jo eilėraščiai Čekoslovakijoje 
uždrausti. 

Išeivijos lietuvių jaunimas: prasmes beieškant Suaugusiųjų akiniai 

J vada 

Jaunimo kongresas, PLB seimas, 
studentu suvažiavimas ir panašios 
susitelkimo valandėlės yra ypatin
gos progos. Jos gali atlikti trigubą 
vaidmenį: veidrodžio, mikroskopo ir 
žiūronų: kas esame, iš ko sudary
ti, kokie galėtume būti. 

Šie neeiliniai Įvykiai papildo ir 
paskatina eilinę, kasdienę mūsų 
veiklą, Įprastines mintis ir darbus: 
net ir kruopščiai ruoštas kongresas, 
kaip šis, nespėja ir negali išreikšti 
visa, pasakyti visa, apspręsti visa: 
jis yra ypatingas, ir ne tik simboli
nis, momentas ilgame tautos ir tau
tos išeivijos vystymosi eigoje. 

Sio H-jo PLJK programa tiek čia i l i z u o t i s a r b a b u t i socializuojamam 
Chicagoje 

Apiano Saukučio, S. I., įvadine paskaita, atidarant 
antrąjį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą Chicagoje 

i m. birželio men. 30 d. 

mes, kuriose sukrauta mūsų skau- tuviškoje visuomenėje. Visi žinome, 
di ir džiaugsminga patirtis, mūsų kaip gali suardyti jauno žmogaus 
viltys ir kasdienybė, ištikimybė bei 
vertybės, teigiamybės ir pavojai. 

Pagrindinė mintis 

Pagrindinė šių pastabų mintis 
yra: išeivijos lietuvių jaunimui 
prasmės ieškoti yra tapti bendruo
menės nariu, bendruomenėti, socia-

tiek studijų savaitėje, j Ta- bendruomenėjimo eigą veikia čia 

gyvenimą aiški nesantaika tarp tė
vų, o ypatingai skyrybos. Tas pats 
yra tautinėje bendruomenėje: daug 

, Jeigu kartais jaunatviški akiniai 
nesuderintais spindesiais išblaško 

Kad jaunesni ir vyresnieji galėtų asmenį, tai kiek pagyvenę akiniai 
tilpti bendruomenėn. jie stengiasi į aprūksta ir savęs nemato. Vienas 

tuviai ir lietuvaitės iš keliolikos keletą savaičių vykusios demonstra-į vieni kitus geriau suprasti — ne tik! dvasiškis taikliai pasakė, kad suau-
kraštų. paveikti labai skirtingų ! cijos Lietuvoje, o išeivijoje ir šis j suprasti, bet ir kur reikia atleisti irjgęs bara jaunuolį, kam rūko mari-
kultūrų, turėdami nevienodas saly-1 kongresas. : būti kantriais. Į huaną - kanapes, pats nejausdamas. 

j Norėčiau keliais pavyzdžiais pa- kad vienoje rankoje laiko cigaretę, 
jau vien tik dėmesys, skiriamas; brėžti, kodėl jauno žmogaus besi-į antroje stikliuką, o paskui išgers 

kongresui išeivijos spaudoje, liudija,; vystantį pasaulį sunkiau supranta! tabletę, kad miegotų, kad atsigau-
kad Jaunimo kongresas yra vienas Į nusistovėjusioje, tiek protinėje, tiek tu. kad neskaudėtu. 
g *,rni:u,M,: nykių suaugusių- j a u s i m m ė j e pasauiežiūroįe atsirėmęs' A r b a ^ k a m 5 s ^ s t u_ 
,u arba vyresniųjų kartu - se- v y r e s n i o ^ ^ z m 0 g u s . š i anali-, d e n U ] s J ? i a i p \ u n i m a . a u g i n a n t i 

. . . . . . . z e w a r b i t o d e I- k : , d nuaugusiųjų, b a r z d a s jr ū s u s Kaip taip galima 
kiekvienas sąiudis atsinaujinti --"— •" - — - • r w ° 

' gas lietuviškai galvoti ir veikti. Sic 
ryškūs ir neryškūs skirtumai gali 
nuskaidrinti mūsų kiekvieno pažiū
ras, siekius: išreikalauti iš mūsų, 
kad pajustume gilesnę, sąžininges-

Į nę. tikresnę prasmę. 

7*1 n u o t e l k o s ir. Pakuros yra tas m u- j a p ž ė{ u s į a m vaikščiti?'juk "tafn 
pirma liečia vyresniuosius: jaunimas š i o l a u k a s ku n- a m e įdaromos są-

stovykloje ir kituose Įvykiuose gan j įvairios sąlygos, kurios Įveda ir pa-
- - ' laiko jauną žmogų lietuviškame 

pasaulyje; yra ir sąlygų, kurios ne
veiksmingos ar net neigiamai jj pa-

išsamiai sustoja pne kiekvienos 
priemonės - veidrodžio, mikroskopo 
ir žiūronų — mūsų veidui, sudėčiai 
ir keliams apibrėžti. 

Jvadinėse didžio ir taip laukto su-j 

nimo" gyvenime. Kodėl? Todėl, kad 
Susirenkame ir skirtingo amžiaus: 

vieni—jauni, neturi galutinai išsi
kariu teko girdėti rimtų jaunuolių vysčiusios ar užbaigtos pasaulėžiū-! Tr'," - į ^ ^ ' ' - ^ fcg^ ' į į ' „„. ... . pastaba: nenoriu nieko bendro tu-! ros jaunatviška jėga ir savaiminiu ' P " ^ ^ P n c ***<«, P"* g « lygos fervųos jaunimui lietuvišku *" . '.. . "**» J««unai.\iMi«t jėga ir sav.ummiu C!0 , ) r ! e , v ; „ r u m o — jam pasikeiti-. Ur~.t; 
reti su lietuviais, nes ne savo tarpe'ryžtu ?wena- kiti mm sumo-e • •' -J-- I- • J - • ; " **"-

' H T ™ g v v «w, "•'« mes suaugę, m , u naujos idėjos, km metodai ne- - • -n i L L am 
nesutaria. | j a u peržengę tą lemtingą ir be gai- [ ra r, (n,; (, t... „ gvvenimo būdas: su-! K : , i Brazilijoje kvietėme visuome- ma3S ™ m e t l J >T3 t I e k oebarzdnų. 

lepa-
doru, negražu! Bet mes suaugę už
mirštame, kad per 2 milijonus 
žmonijos istorijos metų tik paskuti-

§i vienybė, bendruomenėjimo es-įlesčio šio kongreso proga pabrėžta 
minė sąlyga, nėra tik ta. kad mums. 30-ties metų slenksti, turį jausmi-
byra ašaros jaudinančiame minėji- nį ir idėjini pasauli jau nusistovė-
me ar liaudies dainų koncerte. Ta jusi. Bet šis dialogas tarp skirtingos 

Ne tik Samsonas ir kone visi vyris-

viau suskirstyti: tą mes aiškiai ma-
vienybė esminiuose dalykuose He- j patirties ^rvcmi ar junginių — ne-1 t o m c r r I ;^n ( , s bendruomenės atve- asmens, gyvena iš pensijos, 
čia prasmę ir vertybes, pasireiškia būtinai am/ians riba pažymėtų - J j u ka.f);,;ku i r k i u , krikšcioniu! 
šeimos, organizacijos gyvenime ir taip pat nėra būdingas tik išeivijai I n ; ^ n > ^ i u .(;sįnaujinime. 
net mūsų pasąmonėje. ar lietuviams. Lietuvoje vidurinė' 

Prieš penkerius metus vienoje; karta, mačiusi ir nepriklausomybę Reikėtų pakartoti, kad tiek gyve-
skautų stovykloje teko statyti pa- ir okupaciją, deda nepaprastas pa-, nimo. tiek tautiškumo prasmė at-

sitelkimo pastabose būtų malonu j aplinkybės gali buti tobuliau pa- Į lapine dviese su japonu, nemokan- stangas suvesti jaunimą su "seni-' randama ne tik gražiuose paskaitų ių gyvenimo patirtis apvaldė jų; 
kiekvienam mūsų save paruošti: Į naudotos šiam socialiniam procesui, j čiii kitos kalbos. Net be žodžių at- mu", lygiai kaip išeivijos suaugu- žodžiuose, bot taip pat tame darnu- vertybių bokštą: praradę sveikatą, £ų m i , m s P a d e t paj«*ti, kad moty-
leisti, kad kito krašto, kitos pa t ir-1 . . - . . . , ,.„• 

veikia. Svarbu ir žinoti, kokios emi
gracijoje gyvenančios tautos dalelės 

augusiam žmogui pasikeitimai a r d o ! n e a u k o t i JK i r Tautinių šokiu 
. . . . . . . . i ?,-̂ r>rA« rcilf-.l ,VT«̂  .Mrmminę ketu-• k o s gimines sventei|i. bet ir mušu 

nusisotveųisi. patogesni pasauli, ku- sv^ntes reikalams, pirmosios Ketu- r. . ... . . 
, . , . . ' . ' r-1rt< „ik™ itPiV, :š _ O. ko? Tas tautiniai didvyriai nešiojo barzdas 

name vertvbės bei interesai pašto-j n o s d"KOs atėjo is — is KOf jas, _ r / » • 
atsiuntė trys 80-fies metų amžiaus : r u s u s : n e t ' r Lietuvoje u/augusrų-

ir toli Ju ^^P m*!gianias Maironis gyrė 
toli gyvenas lietuvis, kuris dėl ligos barzdočius. Turiu prisipažinti, kad 
abi kojas prarado. Kodėl? Tikrai ne k;,rT;^ P«ma*Cs mūsų JK pirminin-
todėl. kad iie turi daugiau pinigu k n f0**** pagalvojau, kad jis 
už. 40-50 ar 60-ries metu amžiaus' ^ d r ^ i a i hm<io v i s o kongreso pa
sveikus tautiečius. bet todėl kad i sis°k'm;% Si*vo tokia vešlia barzda 

Dar daug kitų pavyzdėlių galė-

ties. kito amžiaus ar sąlygų iškelta 
mintis ar jausmas ar ryžtas kaip 
stiprus 

Esminė sąlyga jaunimui lietuvis-; likome šį paprastą skautišką darbą šiųjų pareiga yra suvesti praeities.: mc, kuriame tiek sąmoningi veiks- iaunystės sapnus, turtingus siekius,; v a i ^ / o d z i a L ' ; išreikšta prasme 
kon šeimon įtraukti yra suaugusių- broliškai, nes mus jungė tie patys, dabarties Lietuvą su tik išeiviją pa-lmai, tiek pasąmoniniai jausmai ir jie atrado, kas svarbiausia lietuvis- į ' c a r t a i s pilnai neišreiškia to, ką daro 
jų vienybė ar sugyvenimas. Ta vie-į iedealai ir ta pati patirtis. Tuo la- žįstančią jaunąja karta. Kad sutari- [ pojūčiai remiasi esminėmis g\v«ii- kuose reikaluos*: sudaryti jaMnimm- i a u s m i i ' ^ vykdo nusistovėjusi ir 

spindulys pasiektų tas gel- '•• ningumo sąlyga nėra savita tik He-įbiau šiame kongrese susitinkami Jie-imas tarp kartų vyksta, liudija prieš i mo ar tautiškumo vertybėmis. sąlygas. (Nukelta į 4 pusi.) 
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IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS: PRASMĖS BEIEŠKANT 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

i neperžiūrėta pažiūra. Neno
rai sakyti, kad vyresniosios kartos 

ame sa \o akinius nusiimti, kai 
ome pažiūrėti i jaunimą, bet 

sunku suprasti, kad vyresnio am-j su kraštais ir t. t., lietuvis gali ir 
žiaus žmogus, gyvenimo sąlygų pri- ! aiškiau suprasti tai, kas darosi lie-
verstas. nori savo akirati susiaurin- tuvių visuomenėje. Kas nejaučia 
ti, nebeieškoti naujų dalykų, nes skirtumo tarp emigracijos bangų ar 
tada gyvenimas taptų per sudėtin-; sluoksnių, gali nusiminti, lietuvis-
gas. Kaip gražiai atsinaujino mūsų j kai kalbėdamasis su jaunuoliu iš u 

e apvalyti: tada jaunimą « * f a u U Į ^ - m o k y k l o s d ė l t o . kad j kio krašto, kuriame pokarinių c mi
riau matysime, o matvdami i mokvtojai sugebėjo naujus meto- • grantu ar dvpuku nėra. ir kad šie 

eiksmie. kalbėsime, duosime pro-i d u s p r i t a i k y t į šv i e t imui. ' užuot lai- čia esą atstovauja jau trečiai ar ket-
m bendruomenėti. 

Kiekviena karta turi teise giedoti 
• ]ų giesmę, kurią jaunimas tesu-

;>r •; " Kiekviena karta nori išgyven-
i tą pačią tautinę tikrovę savaip, 

įimingai. kadangi ne visą žmo-
Ą išminti ir patirti galima sa-

.o . aikui ar vaikaičiui perduoti kaip 
nekilnojamą turtą. Galime bu

kli, kad lietuviškasis šio jauni-
'.r būsimo jaunimo nusistatymas 

kesi vien to. kas buvo praeityje. virtai kartai. Jeigu trečios kartos 
Didesni reikalavimai irgi patrau-; jaunuoliai iš P. Amerikos sudaro tų 

kia asmenį, tik sunku vyresniems — , kraštų atstovų daugumą, kur yra 
tėvams, mokytojams, vadovams, su-, JAV 3-4 karta? Suderindamas lietu- : 

derinti reikalavimus su tikrovinėmis viškąjĮ jausmą su aplinka, jaunuolis 
galimybėmis. Kartais, kuo mažiau' turi sutaikyti ir įvairius klausimus. 
reikalaujama, tuo silpnyn eina daly- kurie Lietuvoje ar vyresniųjų tarpe 
kai, pavyzdžiui, lietuvių kalbos at- gal nėra iškilę. Koks ryšys tarp gi-! 
ž\ilgiu: arba. jei per daug reikalau- i mimo vietos, tai yra. išeivijos kraš-
jama. atbaidomas jaunuolis. Kartais to, ir Lietuvos, kurią vadiname tė-
ir jaunuolis pultu už dideli dalyką, vvne? Neužtenka atrėžti, kad katė 

būti ir bus tiek pat tvirtas ir į n e p a m a t e s i r n e a p s k a i c į a v e s n u o t o . krosnyje atsiveda kačiukus, o ne i 
.ngas. koks. mūsų nuomone, j l i ( ) h a n g s n e H u i k i j o : « Je- t e v v n o b i s k v į t u s . Reikia daug giliau pažiūrė-^ 

nors forma ar L ^ m a n ^ v j e n a s v y r u k ; ( s {. . ^ . ^ ž m o g i S k a s i a s v e r t y b e s . ! 

'' Brazilijoje, "aš eičiau kovoti ir ati- kurias išreiškia mūsų lietuvišku-, 
duočiau savo gyvybę". Bet jis ne- mas išeivijoje. Tai rišasi ir su tau- į 
jaučia reikalo net ateiti i šventę, tos — valstybės klausimu ir ar žmo-į 
stovyklą, parengimą, skaityti spau- ; gus gali būti dviejų tautybių ari 
dos. kultūrų iš karto. 

Kurie esame išaukėti senoviškes-
Kad jaunimas ieško prasmės i r n ė s psichologijos ar pedagogikos i-! N e t i k m e s lietuviai, bet ir aplin-
i ją randa, bent dalinai, yra aiš- j takoję, tikime i valios, o ne saly- ki> m ū s u klausia, kaip mes galime 

čia matome atstovus ir dalyvius j gų persvara: jeigu vaikas nesimoko b u u u e tuviai ar save tokiais laikyti, 
vairiausių kraštų. Iš kur ta Į lietuvių kalbos, tai' instinktyviai lai- į į e i š u nekalbėtume lietuviškai ar ne-

zda būtų ir kitokia: 
-mė yra tautinė gyvybė: visa ki
rą laikina. 

Trvs reiškiniai 

mė atsirado jų širdyse, kur jos 
Uinis? Dėl ko jaunimas veikia tai, 

is veikia, ir kokiu būdu galima 
gti tuos. kurie nejaučia motyvų 
>rasmės. 

kome bloga valia, nežiūrint, kad ' žinotume daug apie Lietuvą. Tauti- j 
vaikas gyvena toli, kad tėvai užimti ! n ė 8 5 ^ * * visai be kalbos yra nei 
ar nevienodos tautybės, o jis pats 

V. Bieliausko kelione 
Kafkos pasaulin 
<Atkelta iŠ 3 pusi.) 

mininkas lankosi Čekoslovakijoje 
ne kaip tos mažos, giminingos, 
troškinamos šalies ir kultūros są
jungininkas, bet kaip rusų kultū
rinio genocido ir imperializmo 
valdininkėlis. Kafka, koks tikro
viškas tavo fantastinių rastų pa
saulis! Pranas Kapkus 

> • • • • • * * • 

turi kartu dirbti ir studijuoti ir t.t. 
Ypatingais atvejais valia nugali vis

l ias pastabas suskirsčiau į tris da- ką. bet ir tai ji sąlygų apipinta. Jei-
bendruomenėjimas yra organiš- j g u yra sąlygos lietuviškam nusista-
reiškinys. nejučiomis vykstąs tymui prasmingai pasireikšti, gali-

; ir sąmoningai vykdomas: pras-
pajusti reikalinga sąlygų, są

rangų ir neapčiuopiamų; ir. trė

mė tikėtis gražių Įnašų tautinei 
bendruomenei. 

manoma, bet Įmanoma kalba be 
tautinio nusistatymo. Praleidau 
keletą dienų Brazilijos kaime, ku
riame nuo kūdikio iki barzdoto se
nelio visi kalba vokiškai jau 150 
metų. bet kurioje nesimatė tokio 
tautinio nusistatymo, kaip mūsų. Ir 
smuklėje juk kalbama lietuviškai, 

kur kas daugiau pasako vieno litu
anistinės mokyklos mokytojo malo
nus žodis apie kitą mokytoją, negu 
istorija ar geografija, kurią per pa
moką išdėsto. 

Lietuviškumo prasmė, tad yra re
alioje reprezentacijoje, ne tik tau
tos laimėjimų ir grožio, bet ir tau
tos ar išeivijos sugyvenimo vienoje 
šeimoje. Ir ta prasmė, man atrodo, 
iš esmės yra jaunam žmogui drau
gystė lietuviškoje aplinkoje. kuri 
pritraukia, pagydo, sudomina, atlie
tuvina. Jeigu paskaitysime anketas, 
kodėl kongreso dalyviai nori vykti 
j kongreso stovyklą, matysime daž
nai užrašytus žodžius "susipažinti", 
"draugystė": draugystė neskamba 

- taip skardžiai kaip "lietuvybę išlai
kyti", net ir tiems, kurie tik eina j 

Didingas ketvirtosios Tautiniu šokiu šventės vaizdas Ch'cagos Amfiteatre Hepos 2 d. Nuotr. Edvardo Mankaus t o l a u s parengimus, kūnuose būna 
_ _ ^ _ _ _ _ ^ , ^ _ _ _ _ _ _ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ į valgyti ir gerti. 

Šis atstovavimas, draugystė, vie-
; nybė, tarnyba kaip žmogaus išpildy-

niu siekiu — patobulinti esamąsias, 
jas atnaujinti. 

Aplinka tebetalkina mums švieti
mu, kad. kaip ir Lietuvoje, taip ir 

Bendruomenėj i mas yra organinis i ]°et t a i d a r neišsemia gilesnės tau- išeivijoje, lietuviai veržte veržiasi i 
tautinė prasmė, kurion isijau- reiškinys: gyvenimas nėra toks. kad takumo prasmės. • mokslą, o tautai reikia inteligentų. 
i&unas žmogus su savo sieki-' pirma visa prasmė išaiškinama, ta-i Sakoma, kad neigiamai veikia mokslininkų: jų Įnašas lietuviš-

jiais, patirtimi ir viltimi. Įvairūs e-; da pradedama gyventi šeimos, tau- i mus gyvenamojo krašto aplinka. Bet kan gyveniman gali būti didelis per 
vmentai šio bendruomenėjimo pro- j tos ar kitoje bendruomenėje. Pras- Į veikia ir teigiamai. Paimkime bet jų profesinius laimėjimus, ir jų ry-

• yra lyg skirtingų, bet vertin- j m ė atsiranda pačiame gyvenime, pa-1 kurio laisvojo pasaulio krašto ver- šiai su kitataučiais gali gražiai pa-
4,1 instrumentų orkestras, kurio at- Į čiuose pergyvenimuose. Ir prasmę tybes. vystymosi procesą. Jeigu kai dėti atstovauti lietuvius ir net Lie-
kiro* dalys, gražiai kartu dalyvau-1 persiimti per sugyvenimą nėra ne i ; kurie mąstytojai laikė lietuvių tau- • tuvą. 

sos, derinasi ir gražina visumą^ lengva, nei staigu: tai užtrunka ii- tą tiltu tarp vakarų ir rytų kultu- Niekas nenori skirtis nuo aplin-
— tautinę bendruornerV.*Pažvelki-. gU S m e t u s . Bendruomenėjimas a r ' ros — ar taip yra ar nėra čia ne- kos: motina aiškina vaikui, kad ge-

Į bendruomenėjimo sąlygas iš, socializacija yra lėtas, ilgalaikis pro- siimu vertinti — tai juo labiau ma- ra mokėti skirtingą kalbą nuo visų 
t taškų: asmeninio, aplinkos, į cesas. kartais skubesnis, kartais ty-! žos tautos išeivija gali būti lieptu kitų vaikų mokamos gatvėje, o pa-

lesnis. Daugelis mūsų nori rezul- tarp didelių ir mažų tautų, tarp ti nedrįsta užsivilkti skirtingos sukamo. 

\smenines ar individualinės 
sąlygos 

stoka atvirumo. Įvairumo, judėjimo. 
Jeigu kitatautis gali būti malonus 

i ^ . . . i , , . . , . v. v. . ,. r, .... . , mas priveda mus prie lietuviško 
kartais stokoja to. ka kaip tik jau- cianciu jaunuoliu Brazilijoje, ku-! . . . , . , , 

• , , . . , ' - . - , . * . , ' . . , . , šeimos jausmo, kuris išlaiko, pa-
nimas pastebi ir kas ji atbaido — i ne visai nepatektu i baltuiu drau- , . . . . p 

į , i J • i t raukia jauną žmogų. Šeimoje ir 
gijos sarasa; gal net nepakanka ir! ,. . , . , ,. . ° . ' 

* ,r ,. . . maži, ir dideli, ir sąmoningi, ir ra-
tevų ar seneliu lietuviu, nesgi pa-! _ , , , . . ' ° 

\ ,. , . , i mus dalykai turi savo svarbia vieta-
ir mielas, tai tuo labiau kitas lietu- žįstame kitataučiu, kurie tapo ge- . . , , ., " . , • 

. p _ , - - , , , , . . ' . . ,. . . . . i- - tėvai padeda vaikui savarankiškai 
vis. Bet taipgi matome, kad kartais I resniais lietuviais uz daugeli mušu. . . , , . . 
T ., , , . . . , , , . , . . atsistoti, kad jis pats galėtų eiti gv-
lengviau susikalk,, katalikui su zy- K u r M ym * I i e t u v S k u m o p r a s _ j ^ J kelin iaCk L u S š k o j i 1 

" - i mė, kuriai atrasti ir išgyventi vyrės- j e i v i j o s bendruomenė turi ypatingą 
gu vienam katalikui su kitu. 

Pabai į g a 

limo žemdirbio, kuris Įsijauči;i i sa 
vo javai ar medžių brendimo eigą. 

kultūros • nclės arba važinėti kitokiu automo 
;os ver-. biliu. Bet mums i naudą išeina ši 

tybės gali labai praturtinti ir mūsų laikotarpis, kada nesiskiri nuo ap- S 

tatų tuoj pat. kaip iš saldainių ma- ryškių ir besivystančių 
šinos. užmiršę kantrvbe taip neto- apraiškų. Teigiamos aplinkos ver-.. biliu. Bet mums i naudą išeina šis ;

 d ž i u > Vm^ vadinamą "mišrią šei-
1 mą (kurioje vienas narys jokiu bū-

Ieškodami esminės prasmės lietu- i P ^ ' ^ o s e . ar grybuose ar berželiuo-
viskame gyvenime, turime progos i s e ' 
tą prasmę apvaldyti, kad ji būtų ! M u s a p H n k a r a g i n a tautiškumo 
tyresnė. Mūsų aplinka priverčia | p r a S m e i duoti daugiau vietos ir tuo 
mus aiškiau pajusti ir suprastina- į p a c i u s udaryti realias sąlygas jauni-
vąji tautiškumą. Vieni būtų, pavyz- Į mUi jas pasiekti. Kaip?' Pirmiau-

niosios kartos turi sudaryti sąlygas,, pareigą sudaryti visam jaunimui sa-
jei ne vien kalboje, ar spalvoje, ar : l y g a s lietuviškai bręsti, pagal savo 
proseneliuose, ar valgiuose, ar pa- ypatingą pašaukimą būti lietuviais 

šiose, o ne kitokiose, aplinkybėse. 
Negalėdami normaliai bendrauti 

su savo kraštu, kaip gali, pavyz
džiui, olandai emigrantai su Olan
dija ar japonai su Japonija, turime 
daugiau remtis vieni kitais: jau vien 

tautiškumą ar bendruomeniškumą.. linkos kaip tik. jeigu esi skirtingas, j d u , nėra svetimas, o kitatautis), nu-
; lietuviško pasaulio ir aplamai ' Lietuvių Chartoje skaitome išsi-1 Jeigu Jūs turėtute progos aplankyti Dėvimi visokie rūbai, laksto viso- j " ^ " lietuviško gyvenimo auto-
mogiškos patirties žinome, kad reiškimą "kad amžinai gyventume.*' | Brazilijos provinciją, žemės ūkio' kios idėjos•— ir geros ir blogos — . m a t i 

Eortg žmogų traukia sąlygos, ku-, Ir kiekvienas nori pastayti amžiną' sritis šiuo metu. gal pasijustumėte kad gali būti geru lietuviu ir netu-
."<>-. atatinka to laikotarpio arba ; buveinę, atlikti darbus, kurių nie-į (kaip ir aš), Lietuvoje nepriklauso- rėti priežasčių daug graužtis, jog e-
imžiaus būdo reiškinius. ; k a s neužmirš ir kurie liks nepakeis- j mybės pradžioje, nes tokia kūrimo- si skirtingas. 

\ isų pirma — judrumas, gyvybė, ti. Sunkiau mums atsiminti, kad t ik 'si . steigimo, švietimo, žemės refor- Bet, kaip ir kiekvienas, turime 
puolimas-ofensvva vietoj gynimosi. Į tauta gali amžiais gyventi, o visos mos dvasia dabar toje Brazilijoje ryš- ; progos būti kitokie ne skirtumo, bet 
D lis organizacinio gyvenimo nepa-! priemonės, sumanymai, pastangos ki. kokia turėjo būti, kaip įsivaiz- žingsnio prasme: jeigu žmogus tik 

kia i bendruomenę, nes kiekvie-; jai klestėti yra laikinos. Kaip geras ; duoju, Lietuvoje prieš 50 metų. j per dešimtis metų išmoks tai, kad 
:e posėdyje, minėjime vis tas • mokslininkas, norėdamas įrodyti J Viena iš daugelio gyvenamųjų 
. Mūsų Iaikvsena sovietų at- savo tyrimo darbus, prieš pat pa-į kraštų vertybių yra demokratiško-

' -jiu dažniausiai būna tik gyni- baigą ieško būdų patikrinti, ar tik-; ji idėja. Palyginkite iš rusiškos vi-
i: kai jie ką padaro ar kas Lie- rai negalėtų būti kitaip, taip ir iš- j suomenės paveldėtą posėdžių tvar-

. - >je atsitinka, išeivija reaguoja; eivijos lietuvis galėtų objektyviau i ką su modernios Įmonės posėdžiais, 
m imamės iniciatyvos iškelti' pažiūrėti Į savo pastangas, kurios-; kuriuos pažįsta mūsų jauni profe-
panto reakciją. Kalbame apie na Įdėjo tiek širdies ir darbo. j sionalai. Užuot kad kiekvienas kal-
ilą lietuvybę išlaikyti ir vyrės-, Taigi, sąlygos, kuriose jaunas \ betų. pradėdamas nuo Adomo, Ie-
ų vietas perleisti jaunesniam žmogus lengviau randa lietuvišką j vos ir Gedimino, klausomasi, užsi-
gui; geriau skamba žodžiai ir prasmę, turint prieš akis asmeny- i rašoma, atsimenama. Kas tiko žie-
>kos kurtu statyti, plėsti, ne tik be ir asmens būdą. būtų šios: veik- [ mos metu lėtesnio tempo laikais, ne- [ Seniau mokyklose vadindavome' 
ori. lumas. ofensyva, reikalingumas, tik- | betinka modernaus gyvenimo suku- Į anglų, prancūzų ir kitas kalbas 
mogaus reikalingumas žmogui, roji jėga. atvirumas, drąsūs reikalą- ryje. j "svetimomis" kalbomis. Šiandien 
jaunų žmonių tarpe ypatingai vimai, palankios sąlygos, gera savi- Tikroje demokratijoje arba demo-' toks p i\ adinimas nebepateisinamas: 

rūs ir stiprūs grupių ryšiai, ka-, jauta, ištisinis bendruomenėjimas. kratiškoje bendruomenėje vieni ki- daugeliui čia anglų (ar kita) kal
tis jaučia, kad jo draugas jam A 1' k ' " ' c ' a u s o s ' ' r pripažįsta k 'ut nuo- j ba nėra svetima: nėra svetima ir ki-
alingas, ji labai teigiamai pavei- mones. nors ir nebūtinai su jomis! ta tautybė ar kultūra. Mūsų žody-
tai. kad ir suaugę lietuviai lai- Iš būdo ypatybių, kurių visų. I sutinka. Pripažįsta, kad Įvairių yra nas dar nepavijo tos tikrovės, kad 

<itus jiems reikalingais: bendruo- aišku, negalima paminėti, pereiki-į būdų "katei nulupti", kaip sako a- išeivijos lietuvis gali jaustis gerai i-
įėti kaip tik reiškia pripažinti, rae i išeivijos aplinką, kultūrinę ir i merikireiai. Visi esame matę posė- j vairiuose kraštuose ir įvairiose kul-

•ad esame vieni kitiems reikalingi, socialinę, su kuria ir lietuviškoji džiuose blogos tvarkos ir atvirumo į tūrose. kurios jam mielos ir arti-
neparodo kitos partijos parengi- prasmė turi skaitytis ir net sutapti.'stokos pavyzdžių, ir žmogus mie-|mos, neprarasdamas s;ivo tautišku-

g>'venimo prasmė yra tarnauti ki
tiems, tai per mūsų tautos likimo 
sąlygas mes galime būti anksčiau 
pažadinami šiai, kad ir kukliai vyk
domai, tarnybai kitiems. Tokia pa
saulėžiūra — padėti, tarnauti, prisi
dėti — neatskiria, o suartina žmo
nes. 

Tautiškumas 

sia, atstovauti lietuviams ir L i e fu - l š i s a r ^ t a s P L ^ subūrimas aiškiai 
vai. Pavojingas premijuotas šūkis! P a r o d o dideli priklausomumą vieni 
"Ir vienas lietuvis yra Lietuva" — J kitiems todėl, kad Lietuva Sovietų 
kuris kaip tik pabrėžia atstovavimo n u o m u s ^ l a b a i atkirsta. 
pareiga ir galimvbe — kadangi! T^ ;„„ s- • i - • i- - J 
T ; ^ , , ? . . , - : - --- V^ ; j . „ , : l J e i S u SU))e plačioje lietuvių drau

gystėje jaunas žmogus dar ras pro-
I gą pasitarnauti kitiems lietuviams, 

Lietuvą interpretuoti ar Įgyvendinti 
gali tik bendruomenė, taut inė šei-

sų mieste, Brazilijoje, dėtųsi % 
jaunimo stovykloje ar mokykloje, 
kuris kaip tik yra tokiose šeimose i- j m a > i y g i a į k a j p Bažnyčia nėra vienas j 
gavęs lietuviškos dvasios nors laše- j krikščionis, o ten "kur du ar trys 
- j susirenka mano vardu, esu ir aš.' 

Siejame lietuviškumą su kalba: i Gražiausiai atstovausime Lietuvai i i , . , . 
. i i o- -' i i •. • • L - - . t* 8 5 0 1?* kunos kiekvienas žmogus 
bet jos nepakanka. Siejame su spal-. savitarpio vienybės nuojauta net ir I • -i . , , . ., ,. ,. .», . , „ •• ., . . . ieško. Ar lietuvių išeivija ilgai iš-va, bet pažįstu lietuviškai kaiban-! pasąmonėje, negu vien tik tautiniais I 
čių ir lietuviškus dalykus užjau- rūbais ar dainomis bei šokiais. M a n ' ( N u k e l t a j 5 pusi.) 

jeigu jo pastangos kaip nors rišasi 
su Lietuvos pilnos laisvės prisikėli-

j m u , tada kaip tik ir išgyvens tą 

boikotas, pažadai niekad dau- o nepalankias aplinkybes paversti ] liau mestum tuos posėdžius ir eitum 
j su tokiu ar kitokiu nekalbėti. ' teigiamomis. ] dirbti su jaunimu tiesiogiai be tų 

visiems vyresniems net lengva Ne vien tik dėl šventos ramybės, žodingų karuselių. 
- yri, kad Lietuva jiems reikalinga, bet ypatingai dėlei vertybių, ku- Mūsų aplinka moko mus derin-
rū'ta asmenybinė sąlyga yra nuo- j rios išryškėja, daugialypiuose kraš- ti savo siekius su galimybėmis: iš 
ta. kad silpnybė yra jėga. Kūdi- tuose šiuo metu daugiau kalbama viso. kaip yra aišku, tai sveiko žmo-
yra kone silpniausias sutvėrimas, apie tautines grupes, arba vadina- gaus elgesys užsibrėžti, kas ima-
iis pajėgia kaip tik savo silpnybe mas mažumas, apie emigracijų ina- noma atlikti, ir per daug nesvajoti 

>rizuoti tėvus, iš vienos pusės, ir šą JAV-ių. Kanados. Brazilijos ar i apie tai. kas galėjo būti. Užtat Lie-
idinti jų tarpusavę meilę, iš ki- kito krašto gerovei. Labai svarbu i tuvoje ir sumažėjo aktyvioji rezi-
Taip ir asmuo, kuris pasiduo- jaunam žmogui, kaip ir vyresniam, stencija po laisvės kovotojų atviros 

kito globai ar talkai, kuris moka pajusti, kad jis nėra vienintelis toks , kovos laikotarpio, kad jų būdu sic-
5 asmenines ambicijas prilaiky- egzempliorius: kad jis nėra vienin-1 kiami tikslai neįgyvendinamu dar-
r šalia savo nuomonės kitą pri- tolis lietuvis, kad lietuviai nėra vie-1 bu. Gražu būtų užsibrėžti įsteigti 
inti. kaip tik nenustoja savo i nintelė tautinė mažuma, kad Lietu-
iriteto. bet ji išreiškia toje bend- i voje vis būdavo kitų tautybių žmo-
menėje. ' nių, kunigaikščių pakviestų ir t.t. 
.ai jaunam žmogui visas pašau- Objektyviau studijuodamas emigra 
nrodo naujas ir. kaip Kolumbas, cijų politines, ekonomines, religines 
atranda savo "Ameriką", jam ir kt. priežastis, išeivijos santykius 

100 naujų lituanistiniu mokyklų 
bet gal realistiškiau būtu bent šie
met pagerinti tas, kurios jau vei
kia. Gal atrodytų gera steigti nau
jų organizacijų ir centru, o šiuo 
metu gal geriau pasitenkinti mažes

nio, o gal ir ji pastiprindamas. 
Ta patvirtina ir mūsų elgesys. 

Kai kurie tėvai, pavvzdžiui. bijotų 
siusii savo prieaugli metams ki
tiems į Vasario 16 gimnaziją dėl to, 
kad jie nuamerikonės ar nukanadės. 
o tai reikalinga jiems, kad jie vė
liau galėtų šiame ar kitame krašte 
prasimušti. Vadina šią šalį sveti
ma, bet pasąmoningai laiko tik ki
ta, skirtinga, bet priimtina ir net 
miela. Išeiviai gyvename labai skir- j 
tinguose kraštuose. Ir dauguma ger- j 
biure ir mylime gyvenamąjį kraš-Į 
tą, jo žmones. Nepražūtume dar ir 
kitame krašte, nepražūtų ir kitų 
kraštų lietuviukai Vasario 16-toje. 

Ši daugialypė aplinka, kita, o ne 
svetima, galėtų padėti net mūsų 
tarpusavio santykiuose, kuriuose 
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(SEIVUOS LIETUVIU JAUNIMAS j 
(Atke l t a tš 4 pusi.) i Kas nori pasitarnauti Lietuvai. 

liks, niekas nežinome, ir daugelis į nebūtinai turi mokėti visus links-
mūsų nematys savo darbų vaisiu;! nius, kunigaikščiu genealogiją, vi-
bet kas tiki i tautos gy\ ybę, j savitą j su ežeru pavadinimus: ko mes sie-
progą jąja gyventi, kad ir išeivijoje, j kiame, dirbdami dieną iš dienos su 
kad ir daugel metų, gali ir toliau į jaunimu, kovodami už kiekvieną lie-. 
ar iš naujo stengtis sudaryti mūsų Į tuvi jaunuoli atskirai, yra lietuviška 
jaunimui sąlygas pagal realias išga-' širdis, tautinis jausmas jaukioje šei

moje — bendruomenėje. Tam tiks
lui nuolat reikia skaidraus, realisti
nio, atgaivinto nusistatymo, suma
nių priemonių, tinkamų sąlygų, 
kurių nė vienas iš mūsų atskirai 
nesuras. Šios tautos, kurios sovietai 
ir surištos bijo, kurios išeivijos vil
tis atstovaujama pasaulyje išblašky
to jaunimo darbe ir širdyje, šios 
tautos galybė turi būti ir yra mčuų 
nuoširdi vienybė. 

les nuolat lietuvėli ir tuo mūsų tau
tai nors truputi pasitarnauti. 

Man atrodo, kad išeivijoje gali
ma pateisinti metų veikloje iš
bandytą nusistatymą: jeigu žmo
gaus prasmė yra stengtis tarnauti 
kitiems, savo artimui, kurie esame 
to paties Tėvo vaikai, tai lietuvio 
gyvenimo prasmė visų pirma yra 
pasitarnauti Lietuvai: šiuo metu tai 
reikštų pripažinti ir pažinti visus 
teigiamus laimėjimus, lietuvių pa
siektus, nežiūrint okupacijos; pa
žinti tuos pakeitimus, iš kurių Lie
tuva niekad negrįš į pasakų, ro
mantinę ar prieškarinę Lietuvą; šią 
dieną didžiausia skriauda laikyti re
ligini persekiojimą, asmens teisių — 
tiek šeimyninių, tiek tautiniu — 
paneigimą; tikėti į Lietuvos prisikė
limą, arba stengus prisikėlimu tikė
ti bent šešėliu tiek, kiek Lietuvos 
laisvė-, šauksmas buvo girdimas 
reitą mėnesi Kauno gatvėse. 

pe-

Nedrįseiau šių žodžių sakyti ar 
jų klausytis, jeigu kartu su visais, 
čia esančiais nežinočiau, kad tuos 
/(.•džius, kuriuos kongrese girdėsime, 
sukaupė' ilgų me<ų ir mėnesių kas
dienis darbas mokyklėlėje, stovyklo
je, organizacijoje, bažnyčioje, šeimo
je, ir kad jų prasmė tdbus Įgyven
dinta per kantraus, pastovaus, su
manaus ir vieningo da: no metus iki 
trečiojo, ketvirtojo ir kitokio kong
reso. Tautinių šokių šventės 9ūkuryje liepos 2 d. Chicagos Amfiteatre. 

Lituanistikos mokslų galimybes išeivijoje 
Antrojo Pasaul io lietuvių jau

n i m o kongreso akademinę pro
gramą sudarė eilė pokalbių ir pa
skaitų. Vienas iš pokalbių, įvyku
sių liepos 1 d. C o n r a d Hilton 

RIMAS Č E R N I U S • . u l ietuvių kalbos . Kalbi-I tų mokyti 
Į n inkas D a m b r i ū n a s sakė , ka 
I Ii studentai iš Amer ikos 

.<e-
kitais 

skambėjo, ji tur i malonų temb
rą, dar nevisiškai kontroliuoja
mos aukštos gaidos — šiaip, tai 
pajėgi da in in inkė . 

Ką jau bekalbėti apie operos 
chorą —j i s t ikras deimantas! 
Vienas kitas operos choro daiv-

nuostolis, tai — iškarpymai, k u 
piūros. A n t r a m e veiksme visai iš
mestas tėvo vaidmuo, todėl j au 
nebelieka stipresnės intrigos. Visa 
opera už t runka vos 90 minuč ių , 
tuo tarpu Banaičio ji buvo p a r a 
šyta 3 vai. 45 mirt. 

Tikrai gaila, teigia vert intoja, 
tų iškarpymų, nes operos m u z i 
ka puiki, be to, žavios dekoraci
jos ir baletas- Vis dėlto, Mainely
tė nesutinka su V. Alanto spau
doje ("Dirvoje") pareikšta n u o 
mone, kad, girdi, atvykę operos 
pas :ž; urėti iš toliau (iš Det ro i to 
ar iš Kalifornijos) tikėjęsi ilges
nės operos... (Dėl ilgos kelionės?) 

Ar opera dėt ina j archyvą? N e ! 

R. Mainelytė tiek Bendruome
nės sus-me Queens apy l inkėų 
Xe\v Yorke, tiek per radiją ( t a i p 
pat ir per Amerikos Balsą) pa 
siūlė: Banaičio operos nega l ima 
dėti į archyvą. Pirmiausia, ji tu
rėtų būti prailginta ir vėliau pa
statyta praplėstoje formoje. Rei 
kėtų, kad "Jūra tę ir Kastyt i" iš
girstų ir pamatytų visi didesnieji 
lietuvių telkiniai JAV-se ir pir
moje eilėje — X e w Yorkas. 

Juk opera turi ne per daug di 
delį krovirų: keturi solistai, c h o 
ras ir keliolika baleto šokėjų. D e 
koracijos, a t rodo, nekompl ikuota i 
sudedamos. Vietoje orkestro pa 
kaktų dviejų fortepijonų, gal ir 
vargonų. Mainelytė pasiūlė: to 
žygio — operos parodymo X e w 

, ; , , *,,-,• ; . £_s_*. •» . • . I Yorke galėtų imtis LB Apvgarda , vių tu r i ir jgimtą vaidybinę d o - ! . , ^ , i • • • 
AL 1 -ba, o gal ir sumanus , įvai
rių renginių organizatorius — 

Ir vėl... H « , i i ™ ™ * ; ! R o m a s K e z X s - Panašiai ir k i tur . 

Nuotrauka Edvardo Mamuus 

va .14. 

t ie i n a j Pagaliau, reikia tikėtis, kad 
Aplamai , teigė Rožė Ma ine ly - ; Banaičio opera kada nors bus pa

te, Banaičio opera — lietuviška, statyta ir Lietuvoje- Ir tai t u r ė -
spa 'vinga, jautr i . Tačiau didelis tų mus visus džiuginti . 

. metais studijuos Vilniuje . T e n k a 
š jų sužinoti , ar ver-
stud.'juoti. Klausimas 

pr ie valdiško usiversiteto g i m n a - nių grupių klausimas yra pasida 
. zijos įr yra valdžios pripažinti , ręs .aktualus. Čia prelegentas už- palaukti ir iš jų sužinot ; , ar ver 

viešbutyje, Chicagoje, nagrinėjo B u v o parūpintos stipendijos pa- s iminė apie turtingą lituanistikos ta Lietuvoje s tudi juot i . 
įtuanistikos mokslų galimybes iš-. ruogtj m o k y t o j u s ir t am tikslui į- lobyną Kent universitete ir apie iškito dėl studijų Lenkijoje. Kal-

vesti korespondencijos kursai. Bet tos medžiagos rinkimą. Trečias bininkas D a m b n u n a s pr imine , 
iš korespondencijos kursų ėmusių šaltinis lituanistinėms rinirvmc Kad tai re ikaiautų lenkų .<albos 

eivijoje. J am vadovavo žinomas 
lietuvis kalbininkas Leonardas 
Dambr iūnas . Kiti pokalbio daly
viai buvo Lidija Pocienė iš Aust
ralijos, Romaną Zutauta i tė iš 
Vokietijos, August inas Idzelis iš 
Clevelando ir aš pats (R imas Čer 
sius)-

Leonardas D a m b r i ū n a s iškė
lė l i tuanistinių mokslų reikšmę. 

neats i rado tokių, 
mokytojo darbo. 

kuri* imtųsi 

Apie l i tuanist inių studijų gali
mybes Vokietijoje pranešė R o m a 
ną Žutauta i tė , kuri yra baigusi 
Vasar io šešioliktos gimnaziją. Sa
vo kalbos pradžioje ji pabrėžė, 

žinioms 
tai studijos Lietuvoje. Prelegen- ; 

tas atsiliepė palankiai apie studi
jas Lietuvoje, sakydamas, kad jis' 
neži 

i ką studij 

žinojimo. Augus t inas Idzelis sa
kė, kad daug Amer ikos universi
tetu duoda progos vasaros metu 

bū-
pač 

iino geresnės vietos, kur būtų studijuoti Lenkijoje ir kad tai 
ima lituanistiką studijuoti. | * l naudinga ir l ie tuviams, y 

Lietuvių išeivijai yra svarbu, kad kad sąmoningas lietuvis turi pa-
lietuviškas j aun imas galėtų ne tik žint i l ietuvių kultūrą. Tačiau tai 
lietuviškus šokius šokti ir lietuvis- reikalauja darbo ir pasiaukojimo, 
kas dainas dainuot i , bet galėtų ir! Todė l ir Vokietijoje l i tuanist inės 
lietuvių kalbą gerai mokėti ir Lie- j šeštadieninės mokyklos vad ina-
tuvos istoriją bei literatūrą paž in- : mos vargo mokyklomis. Pre le-
ti. Be tokio pagrindo sunku būti į gentė pareiškė, kad šeimose nepa-
sąmoningu lietuviu. kankamai išmokstama lietuvių 

Pirmiausia teko m a n kalbėti a-, kalbos. Todė l yra svarbios l i tua-
pie lituanistinių studijų galimy-! nist inės mokyklos. Aukštesnį ii-
bes Chicagoje. Čia tu r ime tris tuanis t inį mokslą Vokietijoje ga 
institucijas, kuriose galima siekti 
aukštesnio išsilavinimo lituanisti
nėse srityse. Ta i Pedagoginis li
tuanistikos insti tutas, Chicagos 
universitetas ir Illinojaus univer
sitetas Chicagoje. Pedagoginis li
tuanistikos inst i tutas taikomas 
t iems, kurie yra baigę aukštesnią
sias lituanistines mokyklas ir no
ri ruoštis mokytojavimui lituanis
tinėse mokyklose arba praturt int i 
savo žinias l i tuanistinių dalykų 
srityse. Chicagos universitete yra 
dėstomi įvadiniai lietuvių kalbos 
kursai ir aukštesnio laipsnio lie 
tuvių kalbos kursai, kurie taiko-

l ima išeiti Muenster io universite
te, kur ga l ima įgyti aukštesnius 
laipsnius baltistikos studijose ir 
ta ip pat Muenchene , kur gal ima 
studijuoti bal tų filologiją. Bonno-
je buvo dėstoma Lietuvos istorija. 
T a č i a u su profesoriaus Ivinskio 
mi r t imi šie kursai pasibaigė. Svar
biausia l i tuanist inių studijų įstai
ga Vokietijoj, be abejo, yra Vasa
rio 16-tosios gimnazija- Nors g im
nazijai t rūksta specialistų Lietu
vos istorijai, lietuvių kalba ir li
teratūra stipriai pastatytos. Pre le-

RyŠium su studijų Lietuvoje" t i e m s > k u r i e d o m i s i kraš totyra , 
k laus imu kalbininkas Dambr iū- i Išvados iš pokalb io gali būti 
nas pareiškė, kad dešimt mėnesių šios. Sąmoningam l ie tuviškumui 
Lietuvoje išbuvus, išeivijos lietu-! reikalingas s t iprus i i tuansi t ikos 
vis s tudentas galėtų nors gerai iš-; pagrindas plačiąja I i tuansit ikos 
mokti lietuvių kalbą. Jis davė pa- ' prasme. Tad l ie tuviškas j aun imas 
vyzdį vieno anglo, kuris, dešimt išeivijoje turi n a u d o t i s esamomis 
mėnesių išbuvęs Lietuvoje, taip galimybėmis l i tuanis t iką stu-
gerai išmoko lietuvių kalbą, kad,; dijuoti, o l ietuviška v i suomenė tu-
grįžęs į Angliją, nutarė ten l ie-!ri rūpintis, kad progos l i tuanist i-
tuvių kalbą dėstyti. Būtų gėda, nį mokslą mokyt i s b ū t ų lietuviš-
jei lietuvius svetimtaučiai prade- kam jaunimui p r i e inamos . 

AR "JŪRATĖ IR KASTYTIS" KELIAUS 
! ARCHYVĄ? 

— Jokiu būdu, — teigia niujorkietė R. Ma ine ly t ė , paš tu i ins i Ba
naičio operą parodyt i lietuviu kolonijose J A V - s e 

V. ALSEIKA. 

įteikė 
lie- gentė tiksliai aptarė Vasario še

šioliktos 
T a i p pat 

gimnazijos 
ji atvežė 

programą. 
mi daugiau kalbotyros stu 
dentams, nors laukiama ir lietu-! leistus gramatikos vadovus, pra 
vių studentų iš įvairių sričių. Įva-! t imų ir skai tymų sąsiuvinius, pr i-
d in ius kursus dėsto lingvistas Ro-1 taikytus Vokietijos l ietuviams. Po 
m a s Kinka. Aukštesniojo laipsnio j pokalbio publika turėjo progos 
kursus dėsto dr. Petras Jonikas, j šiuos vadovėlius apžiūrėti . 
T a i p pat sekančiais metais bus į- August inas Idzelis savo žodį 
vedami lietuvių kalbos kursai II- pradėjo, ap ta rdamas lituanistiką, 
linojaus universitete Chicagoje. į Plačiąja p rasme lituanistika api-
Yra vilties kad šie kursai s u s i - l m a visus mokslus, kurie liečia 

vaizdžiai pateikė ne t ik operos 
turinį, bet ir paskirai ap ibūdino 
patį pastatymą, solistus, dekora
cijas, choreografiją, apšviet imą ir 

Niujorkiečiai susidomėję opera 
Chicagoje 

Praėjusį pavasarį visas būrys 
Vokietijoje j . \ e w Yorko lietuvių keliavo į 

Chicagą pamatyti V. K. Banaičio 
operą "Tūratę ir Kastvtį". Jau at
sirado balsų — reikėtų pagalvoti | n a i č i o " P ™ ~ _ * * J 
tą operą kuriuo nors būdu paro 

kt. 

dyti ir kituose lietuvių telkiniuo
se š iame krašte. Taf iškelta Liet. 
Bendruomenės Queens apyl-kėj 
X e w Yorke. Vadovaujama Alber
to Ošlapo, ta LR apylinkė pasta-

lauks pasisekimo, nes šį universi-; Lietuvos kraštą, jos kultūrą. S iau - : ruoju metu ypatingai atkreipė dė-
tetą lanko labai daug lietuvių 
studentų. Dėstytoja bus d r. Jani
na Re'-' ;kiaitiene-

A-

raja prasme lituanistika yra lietu
vių kalbos ir li teratūros mokslas. 

i Prelegentas ragino rasti būdus 
Toliau sekė Lidijos Pocienės' surišti lituanistiką su kitais da r -

pranešimas apie lituanistinių Į bais pvz. su universitetinėmis te-
studijų padėtį Australijoje. Iš jos1 zėmis. Jis pareiškė, kad būtų l iūd-
kalbos susidarė įspūdis, kad na, jei amerikiečiai pradėtų dau -
lietuviškų mokyklų padėtis Aust- giau tirti l i tuanist inius k laus imus dijo programoje \ e w Yorke. 
ralijoje sunkėja. Mokykloms negu patys lietuviai. Yra trys šal-
trūksta lietuviškos visuomenės, t iniai , iš kurių galima semtis li-

flK9) Į Banaičio operą ir savo me-j 
t in iame susirinkime neseniai apie 
tą operą plačiai kalbėjo apylinkės 
kultūros vadovė Rožė Mainelytė,! 
buvusi operos Kaune solistė, ji 
savo mintis apie operą pakartojo 

R. Mainelytės n u o m o n e , Ba-
etuviškiau-

sia, gal ir gražiausia. A. Valeškos 
dekoracijos at l iktos labai suma
niai. Ypatingai, ano t vert intojos, 
dekoracijos gražios 3 -me veiks
me , kur nuos tab iomis spalvomis 
spindi vitražai, g in t a r a s ir b rang
akmeniai . Visai geras apšvieti
mas- Nors esama n u o m o n i ų dėl 
kostiumų, tačiau jų au ten t i šku
mą galėtų nusta tyt i tik žinovai, 
išstudijavę senų senovės žvejų ap
rangą. 

Teigiamai įvert inusi A. Valei-

ARN MORE... 
MORE OFTEN 

For the individuai with 550O0 or more who 
w art t s the insured safety and stabiirty 

a savings account and the maxinuim rate 
of return . . . investing in a Standard Federal 

Certificate Account mokės sense! The 
interest rate is 6% per annum, and Standard 

Federal compoonds the interes* daily to 
yield an annual retgrn of 6.18% when left to 

compound. Interest rs paid monthiy or 
quarterly, as you prefer. This certifkate 

matures in two years. 
I you have S1000 to invest in a certifkate, 

Standard Federal pays you a big 5-3/4% per 
annum with o 1 year maturity. 

For more Information obout our savings 
plans, coli or stop in ot Standard Federal Savings, 

the 175 miiiion dollar savings associotion 
located in your neighborhood. 

Savmgs Certificate 
2 Year Matu'ity 
S5000 Or More 5 ^ \ / C j x Savings Certificate 

W y | ^ j / f \ ' Year Matur 
SIOOOOrMore 

ir lietuvių "Laisvės Žiburio" ra- šaitės choreografiją, niujorkietė 
i vertino solistus: visi j ie pajėgūs. 

Niujorkietė menininkė apie i vykę, tačiau ypa t inga i gerai pa-

paramos. Trūksta 
tojų. Dabar veikia šešios pradžios 
mokyklos ir lietuvių kalbos kur
sai Melbourne. Cia kursai veikia 

operą sirodė Dana S tanka i ty t ė . Dėl pir-
b >r gerų moky- j tuanis t inių žinių. Pirmiausia , tai 

tėvai ir l i tuanist inės mokyklos.! Rožė Mainelytė minėtame LB: md- » » * j > \ ^ s t o s Margar i tos 
Ant ras šal t inis tai universi tetai , j susirinkime, grįžusi iš "Jūratės ir į Momkienes p ras i t a rė : jos balso 
kuriuose dabar t in ia is laikais e t n i - ; Kastyčio" trečiojo pastatymo, i žemos gaidos ir v idu rys gražiai 

Fimds deposited by the lOth 
earn from the Ist of the month 
Deposited aftcr lOth earn from 
the data of rccnipt. 

6% 
INTEREST COMPOUNDED DAILY -

PAID MONTHLY 
Receive interest check automaticaliy 

rnonthly or quarterly, or accumulate for 
higher yield. 

ASSETS OVER $175,OOO,OO0»RESERVES OVER $14,900,000 

STANDARD 
FEDERAL 

Savings ind Loan Assooation oi C^ncago 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Crucago. Illinois 60632 • 847-1140 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Thursday & Fnday. 9 a m to 8 p m. 

Saturday. 9 a.m to 12 Noon • vVednesday. no busmess transacted. 
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• AIDAI, 1972 m. Nr. 5 Mė
nesinis kultūros žvrna'as. Reda
guoja dr. Juozas Girnius, 27 Ju-
liette St., Boston, Mass., 02122. 
Administruoja T. Benvenutas Ra
manauskas, O. F. M. 680 Bush-
wick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221. 
Metinė prenumerata 10 dol. 

parašytos hr ^rau^žiai l:nksmo-
mis situacijomis išpintos melo-
I a g i kome ' i s "PaskutTrs plkrr-
kas" trečio veiksmo pradžia. 

Apie ofeg puotos Lietuvos jauni-
; mą mokykloje, remdamasis te- į 
į nykščio rašytojo V. Bubnio apy-
! saka, rašo J. Vaškūnas. Randa- j 

Kondensuotas, puslapinis, p a - ! m e t a W * d o m l * A n t a n o Saulai-1 
čios redakcijos vedamasis šį kar- i č l ° žv" i]gsni l Brazui jos lietusius.! 
tą skirtas Jaunimo kongresui ir D a r d e l * * * » ' * P ° t e n ų k a l b o s 

Tautinių šokių šventei. Džiau- atsiliepia kalbininkas Leonardas 
giantis įvykiais, kuriuose pagrin-, ambnunas. 
diniu veiksniu yra mūsų jauni- Apžvalginėje žurnalo dalyje 
mas, neslepiami ir rūpesčiai, ku-į liečiamos šios temos: "Jaunimo 
rie kyla, stebint realybę atviro-1 revoliucija — išganymas"? (Kęs-
mis akimis. Todėl ir daromos tutis K. Girnius); "Dailininko 
trys išvados: 1. "Moksleivinių Vyto Remeikos kūryba" (Henri-
metų jaunimo dar vis turime, bet kas Nagys); "Antras kaimas" 
iš jo į jaunąją kartą tik maža da- (Kazimieras Dagys). Recenzuoja-
lis įsijungia"; 2. "Šokančio jauni- m 0 s knygos: K Barėno "Dvide-
mo ir turėjome, ir turime, bet gjatf viena Veronika" (Titas Al-
reikia ir skaitančio jaunimo, nes g a ) , "Amerikos lietuvių istorija" 
tik jis gali giliau lietuvybėn įaug- Vyt Sirvydas ir Irmijos Zakso 
ti, sąmoningai ją įvertinti ir an- "humanizmas ir religija" (K. 
gažuotis jai savo paties apsispren- j Skmpskelis). Numeris papuoštas 
dimu. Kas tik tėvų stumiamas; dail. Vyto Remeikos tapybos dar
bus lietuviuose reiškęsis, tas ne- bų ir šiaip mūsų kultūrinio gy- I 

Apimant knygoje tiek daug 
dalyku, autoriui daug kur reikė-i 
jo kalbėti labai konspektyviai. Ar 
nebūtų tokiu atveju geriau vie- < Postas, beletristas ir redakto 
ton santraukos pamokos gale, rius N.H. Holden mirė leukemi 
kas juk yra grynas pasikartoji- ja North Nevvportc, N.H., ture 

BIBLIOTEKOS ŠIMTMETIS 

mas, verčiau truputi vaizdžiau 
išpešti pirmini tekstą. Dabar, 
vietą taupant, prieinama iki to, 
kad pvz. 61 psl. suminimi farizie-: daktorius. 
jai. sadukiejai, visiškai nei žo
džiu nepaaiškinant, kas jie tokie 

Nors autorius visur stengėsi 
kalbėti populiariai, bet vienoj 
kitoj vietoj ga! kiek užsimiršta-
ma, pvz lengvai buvo galima 
rasti ryškesnius pakaitalus vie
ton "prcb'emų" (82 psl.). Jėzaus ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai 
"diskusijų" su fariziejais (114). 
Ka rp kad autor'us labai vykusiai 
vieton anksčiau įprastos "trium
fuojančios" Bažnyčios dabar var-

Stambi Chicagos miesto bib
lioteka šiemet šventčia 100 me
tų sukaktį. Ji buvo įsteigta 1872 
m.. Tai buvo pirmoji viešam 

damas 78 m- amžiaus. Yra išėję 'naudojimui įsteigta biblioteka 
keli jo poezijos rinkiniai. Trejetą Chicagoje. Ją įsteigė du vokiečių 
metų jis buvo "Nevv Yorker" re- imigrantai. 

ir 

toj a 
psl.). 

'pergalės" Bažnyčią (184 

LIETUVIO BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVE 
4612 S. Paulina St. 

(Town of Lake) 
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm. 

vak. Ki 
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas. 

STASYS ŠAKINIS 
Tel. —YArds 7-9107 

H 
Dalia Aleknienė Be pavadinamo 
Iš Jaunimo kongreso jaunųjų dailininkų parodos Čiurlionio galerijoje. Chi
cagoje. 

truks pasitraukti, kai tik išsilais 
vins iš tėvų įtakos"; 3. "Jauni
mas yra nebe vaikai, o jauni ; 
žmonės, kurie patys imasi atsa
komybės už save. Globos mūsų 
jaunimui nestokoja. Gal būt , net 
per daug jos buvo. Labiau reikia, 
kad pats jaunimas imtųsi savo 
problemų sprendimo". 

Giliai žvelgiant į šiandieninio 
pasaulio problemas globaliniu 
krikščionio žvilgsniu, yra parašy
tas Pr. Gaidos-Gaidamavičiaus 
straipsnis "Krikščionis tarp ko
lektyvizmo ir individualizmo". 

venimo veiklos nuotraukomis. 

• MŪSŲ ŽINIOS 1972 m. bir
želio mėn. 18 d. Chicagos lietu
vių jėzuitų veiklos biuletenis. Gra 
žiai redaguojamas ir iliustruotas 
leidinys. Adresas: 2345 West 56 
S t , Chicago, III. 60636. Siunti
nėjamas visiems jėzuitų veiklos 
rėmėjams ir ta veikla besidomin
tiems, davus savo adresą. 

• ŠV. PRANCIŠKAUS VAR
PELIS, 1972 m. birželio mėn. 
Nr. 6. Mėnesinis religinio — pat
riotinio turinio laikraštis. Reda
guoja T. V. Gidžiūnas, O.F. M. 
Leidžia lietuviai pranciškonai.! 
Metinė prenumerata 3.00 dol. Ad
resas: 680 Bushvvick Ave., Brook
lyn, N-Y. 31221. 

lio 
• EGLUTĖ, 
mėn. Nr. 6. 

1972 m. birže-

Būtų galima persvarstyti ir dar 
vieno kito termino vartojimą, j 
Pvz. 108 psl. yra specialus sky-1 
relis, pavadintas "paleistuviai".! 

Čia jau provokuojamas mokslei
vio supažindinimas su prostitu-
cijos sąvoka, kam tėra abejotinas j 
reikalas. Jei jau reikėjo skyreliui j 
panašaus pavadinimo, būtų už- j 
tekę ko nors panašaus i "pasilei
dėlius". 

Vietomis autorius lyg per drą
siai šneka. Pvz. 112 psl. "Dievas 
nebaudžia tuoj nusidėjėlio". Čia 
prašosi įvedamas žodelytis "pa
prastai nebaudžia tuoj", nes ir 
Šv. Rašte turime daug atsitikimų, 
kur nusidėjėlis buvo nubaustas 
tuoj. 

Taip pat, ar ne per daug pa
sakoma, tvirtinant, kad nuodė
mės tai visi darbai, kurie veda į 
pragarą (psl. 106). To nebūtų 

NAMŲ TAISYMO DARBAi 
ir visus kitus 

— labai 
Staliaus, dažymo 
darbus atlieka lietuvis 
prieinama kaina. 

SKAMBINTI RE 7-9615 

Lietuvių vaikų I § a u m a kategoriškai tvirtinti apie 
mėnesinis laikraštėlis. Spausdina
mas dviem spalvom. Piešiniai, 
nuotraukos, pasakos, eilėraštukai 
ir kt. Redaguoja ir administruoja 
putnamietės seselės. Prenumera
ta 5.00 dol. Adresas: "Eglutė", 
Imrnacuiate Conception Conv. 
Putnam, Conn. 06260. 

R00SEYELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manoiactorers 

Du žurnalo puslapiai Šį kartą 
skirti naujai Leonardo Andrie-
kaus poezijai. Kaip žinome, pa
staruoju metu poetas buvo anga
žavęsis labiau istorinės temos cik
linių eilėraščių pluoštams. Tiek 
recenzijose, tiek šiaip literatūri
niuos pokalbiuos būta stipraus 
abejojimo šio pasirinkto kelio 
tikslumu, lyg ir pasigendant to- i ropos lietuvių sielovados spau 
kiuose posmuose tiesioginės lite- i ^os direktorius kun. dr. P. Celie 
ratūrinės pagavos. Dabargi ma- ; sius, taigi pasirodė dėka iniciaty-
Ioni staigmena — Leonardas j vos ir pritarimo vysk. V. Deksnio. 

Ką me me 
Naujas tikybos vadovėlis lituanistinėms mokykloms 

Ilgai lauktas ir labai reikalin- Buys, angliškiems J. Hiil ir Th. 
gas tikybos vadovėlis mūsų litu-. Stone leidiniams. 
anistinėms mokykloms išėjo iš 
spaudos. Jį parengė Vakarų Eu-

Andriekus vėl grįžta į gryniausią 
ją lyriką nuoširdžiausiu širdies 
balsu be jokios išgalvotmės ciklų 
schemos. Ir tas grįžimas jokiu bū
du nėra žingsnis atgal, o tiesiog 
šuolis j tobulą minties, žodžio, 
kompozicijos, poetinių figūrų ir 
skoningai parinktų, jausmo pa
gimdytų, krištolinių įvaizdžių 
skambantį lydinį. Neiškenčiam 
vieną tokį eilėraštį čia nepacita-
vę; 

MED2IO ELEGIJA 

T u galėjai sutverti mane 
medeliu — i 

Medžio, mano dalia panaši. 
Abu stovim prie žemės keiių 
Vieniši, vieniši. 

Prakeliauja pro šalį minia. 
Tyla paukščių giesmė tolumoj.. 
f'e palieka ir jį. ir mane 
Vienumoj, vienumoj. 

Keis taures įsilinksminę žmonės. 
Paukštis vandenį gers nuo 

akmens — 
Mes žaliuosim iš Dievo malonės 
Lig rudens, lig rudens. 

Medžiui uždrausta eit prie šaltin-o 
Ir kaitroj susivilgyt šaknis — 
Aš esu gimtos žemės smiltynų 
Kankinys, kankinys... 

Grožinei literatūrai duoklė yra 
ir Algirdo Landsbergio dramatur-

Vadovėlis pavadintas: "Ką mes 
tikime". Išleido JAV Lietuvių 

K. P. Celiešius 

Bendruomenės Švietimo taryba 
Chicagoje 1972 m., leidimą pa
rėmė Lietuvių fondas, spaudė 
saleziečių spaustuvė Romoje. 
Knyga turi 195 pusi. 

Visas leidinys labai patrauk
lus: daugybė įvairiaspalvių 
iliustracijų (Severino Fabris), 
šriftas ryškus, spaudos darbas 
švarus. Kalba peržiūrėta prof. J. 

2inodami, kaip dr. P. Celiešius 
su gilia precizija plačiuose saki
niuose savo kituose raštuose 
sklaido filosofines mintis, čia 
pasidžiaugiame, radę trumpus, 
aiškius, nesudėtingus, mokslei
viams pritaikytus sakinius. 

Antrinė knygos antraštė — 
"Tikėjimo tiesų santrauka jau
nuoliams". Ta santrauka suma
niai atlikta. Juk ši 195 psl. kny
ga apima seniau mūsų turėtas 
Senojo {statymo šv. istoriją, \ a u -
jojo [statymo šv. istoriią. dogma
tikos pradus, sakramentus, įjun
giant ir tą, ką turėjome katekiz
me. 

Pamokas jungiant su pirmuo
ju tikėjimo šaltiniu — Šv. Raštą 
— duodami moksleiviams užda
viniai suieškoti atitinkamus teks-,' 
tus Senajame ir Naujajame Tes
tamente. \vedami nauji aptari
mai ir tikslesni terminai. pvz. 
vkion gąsdinančio paskutmio 
patepimo vartojamas ligonių sak-

| ramentas. Palengvinant moki
niams atsiminti, pamokos gale 
duodama santrauka, kuri iš da
lies padeda atsakyti ir į pateikia
mus moksleiviui klausimus. 

ir naujausiuose teologiniuose vei
kaluose, pvz. prof. E. Yarnold, 
SJ "The Theology of Original 
Sin". 

mažąsias, kasdienes nuodėmes, o 
ir pats autorius 108 psl. pažymi, 
kad yra nuodėmių sunkių, taigi 
jos ne visos vienodos ir ne visi 
jų padariniai vienodi. 

Teologiškai, psichologiškai ir 
pedagogiškai būtų tiksliau, kai-Į 
bant apie nuodėmę, nurodyti, kad j 
tai įžeidimas Dievo, kuris mus| 
myli. 

Iliustracijos Sabai ryškios ir 
patrauklios, bet norėtųsi, kad jos 
būtų lietuviškesnės. Dabar net ir 
iliustracijoje "Kristus atėjo visų 
išganyti", kur duodami įvairių 
tautų atstovai savo tautiniuose 
rūbuose, lietuviško veido ir kos
tiumo nesimato. 

Šios visos pastabėlės yra antra
eilės, neesminės. Vadovėlis labai 
geras, labai naudingas. Reikia tik, 
linkėti, kad jis plačiai paplistų ir 
juo pasinaudodami lietuviai ku
nigai lituanistinėse mokyklose ti-

I kybą dėstytų. 

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

Tel. Vlrginia 7-7258 - 39 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių 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, Dlinois 60628 

Telef. PRospect 6-8998 

Skelbkites dienr. "Drauge' 
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Gerai, kad mokinių namų dar
bui gausiai skatinama panaudoti 
Naująjį Testamentą, tačiau rei
kia turėti galvoje gyvenimo re-, 
alybe ir numanyti, kad siūlymas! įžangoje autorius užsimena, 
moksleiviui, pamoką ruošiant,' kad dar reikia išleisti: Kaip mes 
turėti po ranka ir Senąjį Testą-i elgiamės (dorovės mokslas), Gy-
mentą, kai'-jojantį porą dešim-Įvoji liturgija ir Lietuvos Bažny-

i čių dolerių ir reikalaujantį ypa-ičios istorija- Puiku, kad šis rei-
tingesnio pasiruošimo naudoji- j kalas įžvelgiamas ir pianajuo-

' muisi, gal jau per sunkus reika- j mas. Visa tai labai reikalinga. 
1 avimas. J. Pr. 

CRANE SAVINGS 
AND L 0 A N A S S 0 G I A T I 0 N 

B. R. PIETKIEWICZ, Prez. 
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 

PLENTY OF FREE PARKING SPACE 

% 
INSURET 

MftkamM v& drieto Me- Naujas ankšta* fflhrt. 
tq CertUicata sąskaita* dendae mokamas už 

Minim imu $5,060,00 tnToatavlmo ginlrtittm 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d. 
PIRMAD. Ir KETVIRTAD » • . r. iki 9 T. •. 

VALANDOS- ANTRAD. Ir PBNKTAD » • . r. iki 6 v. T. 
ftESTAD. » ». r. 1W II ». «. - Tr«Afaul. iMaj-yt*. 

Autorius sumaniai įstengia iš
laviruoti painiuose klausimuose, 
pvz. aptariant gimtąją nuodėmę. 
Ga! tik vargu ar reikėjo taip pa
kartotinai užsiangažuoti dėl Ado
mo ir Ievos. Priimant, kad vyko 
Dievo leistoji evoliucija, reikia 
sutikti, kad galėjo būti daugiau Griniaus ir L. Dambriūno. Pa 

gijos gaoaiuutas: ""Šventoji pieva | naudotas visai naujas metodas,' pirmųjų, žmonių porų - - polige-
u .a i i ikičiu žodžiu Ai'tirnas ^raiicuziįkara į. mztnas, kur& *<mda pripažinimo tYiigiO^c 

Naudokitės proga - skriskite papiginta kaina 
į Lietuvi rudenį ir žiemį 

Walter Rask-RašCiausko vadovaujamas American TraveI Service Biu
ras Šiais metais yra suorganizavęs daug gnipinių kelionių j Lietuvą. 

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta 
sklandžiai. 

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose: 
CHICAGA — N'EW YORK SPALIO MĖN. 2 d. — 15 dienų kelionė 

iŠ Nevv Yorko $660.00 + tax. iš Chicagos $760.00 f tax 
11 dienų Lietuvoje 

PRALEISKITE KALĖDAS TR NAUJUS METUS LIETUVOJE 
CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MĖN 21 d. — 14 d.enų kelionė 

iŠ Nevv Yorko $660.00 + tax. iš Chicago« $760.00 f taX 
11 dienų Lietuvoje 

*Total tour prices are subject to airlinp agreement and *overnment 
approval. 

Del informacijų skambinkite ar rašykite. 

AMERICAN TRAVEI SERVICE BUREflU 
9727 So. Western Ave., Chicago, 111. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787 
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus. 

Paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Teikiame infor
macijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus. Parūpiname lfektuvų 
bilietus ir reikalingas vizas. 

k« 
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Filmo pabaiga yra 
didinga ir paprasta c.i 
mu — lifidna va'čiu 
iipė;e O gan i;!ivjii -ter.a 

graudžiai viečio dramos studiją, vėliau Kau-
:o puiku- no zalst. teatro dramos studiją-

procesija Re&:$si Vaidilos teatre Vilniuje, 
iš- Aitvaro teatre Detmoldo stovy! 

sekęs apsikabinimas tarp vyro ir loję, Vokietijoje, lietuvių dramos 
žmonos nj'.ako visk;], k-; f Irias 
^ali išsakyti apie meilės gilumą. 

Filmas yrs pti2 sis avo p sa
koj imu (viskas įvyksta per vieną 
ieną, tikta ; ž- bte ė:;mais atgal 

nupasakojama praetis), techni
kai skaidria spalvota fotografi-

na 30 m. nuo jo mirties. Medi- niversitete dėsto chirurginę me-
cinos studijas " " Tartu uni- diciną. Savo specialybėje rašė į 
vorsitete, buvo Rcckfoll?rio sti- Lietuvos ii " •-' žur-
pendininkas, tobulinosi Vienos nalus. Daugelis lietuvių gydyto-
chirurginėje klinikoje, Kauno u- jų yra buvę. jo studentai. 

teatre Montreaiyje. Viena; kū.y-
bingiausių ir išradingiausių jo 
r ž' uotu pastatymų buvo at
mintinas Kristijono Donelaičio 
"Metų" inscenizavimas 1954 m. 
Chicagoje, kuriame jis pats ir 
/aidlno Donelaitį 

ja, vaizdavimo fccnstrukcija, Kaa 
visa tai virsta lyg ne įprastu f ii- Eidi j i ch 'niTCą prY.TV?::.-: 

IU bet tikro švaraus gyvenimo 
užtikrinimu. Neužgauta jokia 

A 

-> 

Dailininkas A i ioa as Dargis tarp savo mokinių 

ALFONSO DARGIO STUDIJOS PARODA 
Visiškai neseniai buvo progos gu mokiniai nesistengia per anks-

ročestieriečiams paganyti akį Al- ti nuo jo atsiplėšti, pasirodyti esą 
fonso Dargio spalvų gausoj ir pa
sidžiaugti jo kompozicijų meist
riškumu. Dabar toje pat David 
galerijoje galėjom pasigrožėti jo 
mokinių darbais. 

Savo studiją jis atidarė šių me
tų vasario mėnesį su dešimčia 
mokinių. Parodoje pasirodė aš-

geresni ir daugiau išmaną, tas 
terodo mokytojo stiprybę. IŠ visų 
mokinių reikėtų išskirti vieną, ku
ri, teisybė, dar blaškosi, bet po
roj paveikslų jau rodo gana stip-

:etikra gaida. Jok'cs melagystes 
ar apgaubės nepajusi. Ir primena 

;s f Imas tokus tikrus "e 'evrus, 
kaip "The Bicycle Thie f ar 
"The VVild Child ' \ ar "\Vatk-
about". 

Sis filmas yra ne tik geriavs;as 
filmas iš Pietų Amerikos pasku-

I tiniame dešimtmetyje (seniai te-
i ko išvysti puikųjį Brazilijos pa-
! statymą "The Black Orpheus"). 
bet vienas pačių geriausių filmų 
šiais metais. 

Meistriškai suvaidina aktoriai i 
Julio Aleman ir Saudra Riva — j 
jaunoji pora ir Raul Martin — 

i gražiaakis Romulo — jų sūnelis. 
Stebint džiunglių nuostabų 

Vifofe Lietuvoje pagarsėjęs prof. 
Vladas Kuzma, chirurgas, yra 
mircs 1942 m., taigi šittmet suei-

- —— - - -

I 

žentai tvirtino, kad "didelis, meš
kos sudėjimo vyras verkė, kaip 
mažas vaikas".Teatre vyravo nuo
taika, kad jame esantieji stebėjo 
didingo filmo atėjimą į šį pu
siau suglumusį pasaulį. 

"The Green VVall" gimė iš pa
ties Robles Godov gyvenimiškų.S roži ' n e v i e n a s s a P t a i stebėsis, 
patvrimų, įkvėptas iki tam tikro ^ P š a l i š i s f i l m a s a t e i t i i š P e " 
laipsnio jojo gyvenimo nuotvkiu. "*- t o k r a š t °> kuriame filmų pra-
Pasakojama apie raštinės tamau-

rų savitą geros dailininkės veidą, | t o j ą ? kuriam apkarsta Limos did-
nors ir tebenaudoja A. Dargio mjesčio chaosas ir jis užsiregist-
dažymo techniką. Pora ar treje- ^ o j a s u s a v 0 šeima valdžios pro-

tuonetas mokinių su penketą de- j tas kitų tebėra stiprioje mokyto-į jektui kolonizuoti Peru džiung 
šimčių darbų. Aišku, darbų me- j jo įtakoje, bet dirba su nuovoka, Į l^ . Dykumose gautą turtingą že-
ninis ir techniško išbaigimo ly-į sumaniai naudoja dažus ir gerai į j^c jis išvalo ir augina kavą. Pats I *is apdovanojo "The Green VVall" 

raone yra "neišvystytoje" stadi- \ 
joje? Pasirodo, didingi filmai ne- !, 
turi nieko bendro su pramone 
Tik didieji filmų gamintojai ir 
režisieriai čia viską nusveria. Chi-1 
cagos Tarptautinis filmų festiva-

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIA DOVANĄ 

| LIETUVĄ 
SPECIALŪS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMAI 
Jūsų giminės gali įsigy

ti, ką jie tik mri . už da
lelę regulianOs ka:nos arba 
jie gali Specialius Rublių pa
žymėjimus i§keicti j crvnus 
oini?us už labai aukščiausią 
kainą. 

PILNAI GARANTUOTA 
PILNAI APDRAUSTA 

kok'ą Gafte 
norite. 

siųst-' suma 

gis nevienodas, kaip nevienodas į komponuoja visą paveikslą. Jei 
pačių mokinių išsilavinimas, o | gu ištesės, po keletos metų gali 
žinoma, ir talentas. Kai kurių ma iš jų laukti tikrai gerų meno 
anksčiau nedirbta arba tedirbta darbų. Apie kitus dar sunku bū-
labai menkai, nebent einant vi- \ tų ką pasakyti, bet taip juk yra 
dūrinės mokyklos paišybos kursą, I ne tik visose mokyklose, bet net 
o kai kurių jau net baigtos ar ir apžvalginėse meno parodose, 
bent lankytos universitetų ar ko- Gerieji darbai ir darbininkai iš-
legijų meno klasės. Cia jų ateita ryškėja tik tarp prastesniųjų. 
ne tik pagilinti žinių, bet ypač. Ir dar viena smulkmena: tarp 

pasistato paprastą, bet 
bambuko namelį su vėsia veran
da ir vaizdu į upeliuką. 

Mažasis sūnelis, pamėgęs van
dens čiurlenimą, pasistato savo 
nuosavą miestuką iš kaladėlių, 
metalo gabalų, stiklo ir virvių. 

patogų i Auksiniu Hugo ir specialia kriti
kų premija, duodamas filmui pir
mąjį prizą. Ir tik visa tai padėjo I 
Robles Godoy užkariauti savo j 
nuostabiu filmu sunkiai prieina-

I mą amerikiečių filmų rinką. 

Šiais laikais kaip tik yra pa
mėgtas pabėgimas iš miesčioniš
ko susikimšimo ir grįžimas atgal 

Mūsų aktoriaus -
režisieriaus sukaktis dlinti į pamėgto, o kaip viena visų pavardžių nematyti nė vie-

išsireBkė — net pamilto, daili- nos lietuviškos, nors žinau, kad j į daugiau natūralų gyvenimą. Algimantas Dikinis liepos 10d. 
ninko darbo paslaptis. O to dai-1 Rochesteryje yra menui gabių ir. "The Green VVall" (La Muralla: sulaukia 50 m. amžiaus. Jis yra 
lininko, matyti, turima stiprios' uždarume dirbančių žmonių. ĮjVerde) yra poema apie gyveni-1 gausiai pasireiškęs Chicagos sce-
rankos ar įtaigojančios minties, iškabinėtus paveikslus besidai- i mą, kokį daugelis mūsų norėtų noje kaip aktorius, minėjimų bei 
kad per vos kelių mėnesių tarpą rant, nenoromis ateina galvon i vesti. Tai nėra jokiu būdu nuo-j literatūrinių vakarų programos 
spėjo visus pakreipti savo tapy- mintis, kad Dargio tapybos stu-į tykių saga apie išlikimą džiung-į pildytojas, režisierius. Baigęs Au-
binės krypties keliu. Nors pats dija ne vienam jų praplėstų ne į lėse; šioji šeima yra inteligentis- j šros gimnaziją, lankė B. Daugu 

ki, gerai nusimaną pionieriai, ku
rie supranta žemę ir ją myli. 
Jiems trukdo ne kolonizacijos 
sunkumai, bet iki absurdo kvai
las valdžios biurokratizmas. 

Ro-'ka'iukito mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA 
LOGO. 

Užsakykite Dabar. 

Užsakykite tik per 

IHTERTRADE 
EAPRESS CORP. 

135 Eas t 23rd Street 
Penktas aukštas 

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

sakosi, net nemėginęs ta krypti-^ tik meno supratimo horizontus,! 
mi kurį nors vieną traukti, bet, bet gal pakreiptų ir į rimto dai-l 
matyti taip jau yra, kad moky-; lininko kelią. 
tojas visada lieka mokytoju, o jei- j Jurgis Jankus 

WAGNER & SONS 
Typewritera — Adding Machines 

Check-writers 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS 
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

N A U J O J E VIETOJE 
5610 S. Pnlaski Rd., Tel. 581-4111 

IŠ MODELĖM!; N A M Ų BALDA? 
Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED S T R E E l TEL. — CA 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ T E L E V I Z I J O S 
RADIO STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS tR T A I S Y M A S 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 
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Taip yra reta, ypač Šiais lai- žisierius, stambaus ūgio vyras, 
kais, surasti filmą, kuriame žmo- vardu Ormando Robles Goday, 
nes būtų tiek gyvi, lyg jie ties- atsistojo šypsodamasis iš po ves
tų rankas iš ekrano į žiūrovą ir lių ūsų, o arčiau sėdintieji recen-' ir tragišku jos užbaigimu, 
jį apkabintų. Reta filmų, kur, juos 
stebėdamas, jaustumei paskatą 
prasmingesniam gyvenimui. 

"The Green VVall" yra kaip 
tik toks filmas. Jis buvo atvež
tas 1970 m. į Chicagos Filmų fes
tivalį be jokių fanfarų ar iŠ anks
to paruoštų skelbimu — rekla
mavimų. Tik spaudoje buvo už
tikta žinutė, kad tai yra iš viso 
ketvirtas filmas, pagamintas Pe
ru valstybėje. Tačiau Chicagos 
kritikai įsimylėjo šį filmą iš pir
mo žvilgsnio, ir jųjų iš anksto 
paruoštos recenzijos buvo prie
žastimi, kad visi ligi vieno šiam 
filmui bilietai buvo festivalyje iš
parduoti. 

Kai filmas pasibaigė, publika 
spontaniškai sukilo 'džiaugsmin
gai išreikšti ovacijas. Filmo re-. 

Filmas prasideda švelnia, gi
lios meilės scena tarp vyro ir žmo
nos. Jųjų sūnelis stebi skaidriom 
akutėm ir jam gera, kad tėvai 
myli vienas kitą. 

Tada viskas susidrumsčia — 
gyvatė įgelia berniuką. Tėvas 
skuba į artimiausią miestą gauti 
serumo. Tačiau serumas, tik ką 
atrastas Brazilijoje ir atskraidin
tas į Peru, yra užrakintas, o rak
tas kišenėje biurokrato, kuris 
tuo momentu išvažiavęs kitan ,. „ _ _ , 

. . . . . . . . vestavems, banketams. laidotuvėm.-" 
miestan į politini susirinkimą. ir kitokioms progoms 
Kai tėvas desperatiškai stengiasi BEVElRLY HILLS GILYNYČIA 
išgelbėti savo vaiko gyvybę, Rob-!

244s w. «3rd street. Chicago. nnnois 
les Godoy karčiai išdėsto žiūro- T F X I>R H-'"vi:? — »'« s-o*si 
vams komentarus apie baisius 
biurokratijos nusižengimus žmo
niškumui. Stebint tėvo lenktynes 
su giltine, tiesiančia savo rankas 
į jo vaiko gyvybę, mintyse skver
biasi Goethes poema "Erlkoenig" 
(Miškinis) lygiai panašia tema 
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autoriaus honorarus, P. Vaičiū
nas tarėjo imtis utokii rašy
mu surištų darbų. Buvo, ką 
prancūzai vadina. rhomme ma-

Trys dramaturgai ir scenine įnagį* 
Skaitytojams ir redaktoriui pa- STASYS PILKA 

aiškinimas, kodėl rašoma apie — 
Šiuo metu neaktualius dalykus. 
Kaip kilniaširdžiai autoriai, at
seit, taurūs neišmanėliai, į teatri
nius spąstus patekdavo. Siek tiek 
kitokios informacijos. 

Lietuvių meninis (labai jau
nas ir dar su jaunesne patirtim) 
teatras gyvastingumui palaikyti 
ilgesnį laiką stokojo savųjų dra- (_ \ o r s teigčiau, kad kai kuriems momis kalbomis jo pjeses savo 
maturgų. repertuaro. T u o pat pradedantiems autoriams B. laiku buvo vaidintos Rygos Na
rnėtu negausių sceninių veikalų Dauguvietis lakia plunksna ne- Renaliniame- ir Dailės teatru 

ne per di- m a į a j žodžių ir scenų yra prira- scenose Liepojos teatre, Rygos ru
ses.) sų ir Kauno žydų teatrų. Ka;-

Nėra žinomi faktai, kad lietu- myniniuose kraštuose pasiseki-
viai dramaturgai įkvėptų ar mo susilaukė "Nuodėmingas 

deli teatriniuose procesuose su
vokimą, klusniai ir pagarbiai nu-
silendavo scenos žmonių įgei-
džiams. Arjei norit, skirtingo po
būdžio kūrybingumo atskleidi-
mam.Draminio kūrinio gimdyto
jai virpančiomis širdimis savosios 
aukos avinėlius atiduodavo te
atro žyniams, kad ambic'ngi 
manuskriptai išdidžiai sulieps
notų (arba karčiais dūmais pa
virstų) teatrinio aukuro kaitroje 
(ar, nelaimei, liūdname ruseni-
me liūdėtų). 

Beraizgančiam šio rašto eilu
tes, pasitaikė iš arčiau stebėti ke
liolika lietuvių autorių, nesuge
bėjusių susivaldyti nuo draminės 
raštijos pavidalo. Pastoviam Lie
tuvos profesiniam teatrui savąja 
dramaturgija pirmieji ėmė talki
ninkauti Putinas, Sofija Čiurlio
nienė, Maironis, Vincas Krėvė. 
Po jų į talkininkų gretas stojo 
Petras Vaičiūnas bei Stasys 
Santvaras. Kiek vėliau — Vydū
nas, Augustinas Gricius, Vytau
tas Alantas, A. Domantas — Sa
kalauskas, Balys Sruoga, Kazys 
Binkis, Antanas Vienuolis ir 
dar kiti. Visi Šie atmintin pasi
beldę vardai ir asmenybės, lygiai 
kaip ir kiti čia nesuregistruoti, 
atnešė pagundą iuos šičia pri
minti. Tačiau kuriuo būdu, kad 
jautraus redaktoriaus ir dar o-
pesnių skaitinėjančių netinka
ma lektūra neužrūstinus? Nori
mi iškelti vaizdai nėra juk išei-

vais (šiuo atveju net per jaut- publicistikos ir pan., per dvide- tinai, keldavosi labai anksti ir 
riais) autoriais. Mandagumas šimt penkerius metus parašo rteoailstamai mšydavo. Dienos 
tarsi reikalauja , kad kiekviena scenai Įvairaus žanro 19 veikalų, metu laukė kiti įsipareigojimai, 
nauja improvizuota replika ar paskutinio (Liepto galas) dėl tat rytmečius skirdavo kūrybos 
ilgesnės įpintos sentencijos gau- ;imto sunegalavimo nepajėgė procesams. Laikina' kėlė j \ uirias 
tų rašytojo pritarimą ar bent užbaig':. Keturiolika pjesių sfcjr- apmokama, pareigas, bet pama-
būtų lydimos tyliu jo pritarimu, rė profesiniams teatrams. Sveti- tinis gyvenimo tikslas buvo po-

kad kai kuriems momis kalbomis io pjesės savo ; . z į j a įr dramaturgija. 
Petra-> Vaičiūnas, rvg',%, tebu

vo vienintelis mūsa dramaturgas, 
kuriam teko pergyventi pasikėsi
nimo prieš gyvybe pavojų. Po to, 
kai "'Vairo' num. y jis atspaus-. 
dino "Naujųjų žmonių" trečią 
veiksmą, kuris vyksta seno grafo 
rūmuose, gavo anoniminį grasi
nantį laišką, kad bus nužydytas, 
jei šį veiksmą parodys scenoje. 
Artinas; veikalo premjera Šiaulių 
valstybiniame teatre. Įspėjimas re 
gis, pasika-tojo. Autorius ".•aujų-

• • 

Šokėju figūros pro šventėje dalyvaujančiu valstybe vėliavas Lietuvių tautiniu šokiu šventėje liepos 2 d. Chi-
cagoje. Nuotrauka V. Noreikos 

veikalo tematikoje 1863 metų su- fonas. Kalba Vaičiūnas: "Staseli, 
jų žmonių" premjerai į Šiaulius kilimo įvykiai, apie kuriuos tetų- mielas, kam tu išbraukei kareivių 
vyko, lyg ir neabejodamas, kad rėjau labai miglotą išmanymą, tekstus? Grąžinki, susimildamas: 
prisiartino paskutinieji gyvenimo Todėl nuskubėjau į universiteto tokia puiki scena". Baidau aiš-
diena- Nusiminė-, aplankė vago- biblioteką, kur profesorius Vacio- kintis, stengiuosi Įtikinti — jokios 
ną restoraną ir bandė skausmą vas Biržiška nurodė tinkamus sėkmės. Pagaliau, prižadu Kupiu-
numarinti aikok iiu. Atvykęs į foliantus, turinčius protą nusima- ras atidengti, t. y. kareiviams rep-

| Šiaulius, bepietaudamas pas Te- nymu praturtinti. Prikroviau į tikas sugrąžinti, ir ką padarau? 
I atro direktorių, stipresnio gėralo : taksį didžiausių ir storiausių kny- Kiekvienam neblaiviam kareivai 
; irgi nevengė. (Nors šiaip degti- gU šviesybes, ir naktimis (nes die- leidžiu vartoti dar tik po vieną 
j nei pomėgio neturėjo.) Atvykusį: nos metu ir vakarais ėjau kitas naują linksmą tiradą-Po premje-

į teatrą, jį pasodino izoliuotoje lo-: pareigas), griežtoje izoliacijoje, ros Petras prisiartina, apkabina 
žėje. Uždangai pirmam veiksmui, bandžiau įsigilinti į ano meto; ir, tarp kitko, šanbžda: "Matai, 
pakilus, autorius, nervinės įtam- ! buitį,, įvykius bei į pjesės idėją.' Staseli, kaip gerai padarei, kad tu 

Maloniausias bendradarbiavimas kareiviams visas replikas atsta-
pasitaikė su dailininku Dobužins-j tei". Aišku, nesipriešinau. Bet per 
kiu, nors neapsėjo ir be "konflik-, visus "Aukso gromatos" spektak-
tų", bet tie susikirtimai visada 
baigdavosi šilta nuotaika. Atne
ša pvz. dailininkas naujus kostiu
mų eskizus ir mano veide mato 
nepasitenkinimą. — "Nepatinka?; 

Drarnaturęas ir poetas Petras Vaičiūnas. 

pos ir alkoholio paveiktas, gar 
džiai... užmigo. Ir pramiegojo vi
są spektaklj! Pabudo tik nuo gar
sių-ovacijų. Nors ir negalėdamas 
patikėti, jog dar tebėra visiškai 
gyvas. 

P. Vaičiūnas paprastai kompo-
ca-
;ių 

liūs kareivių juokavimą] pasiiuco 
apkarpyti. Ir... autorius to nepa
stebėjo. 

Teologiniu studijų 
serija 

Fides leidykla, esanti Notre 
Dame, Indianoje, pradėjo leisti 
modernią seriją kišeninio forma
to knygų jvairiais teologiniais 
klausimais. Serija pavadinta "Te-

I ologiįa šiandieną". Ją sudarys 42 
knygos, maždaug po 100 psl. 
kiekviena. Leidžiama ne iš eilės, 

; o kada kuris veikalas labiau ak-
I tualus ir jau paruoštas. Iki šiol 
: išėjo netoli 20 knygų, jų tarpe 
• ir paskutinė toje serijoje, tema 
, "Mirtis ir amžinasis gyvenimas". 
; Vyriausias šios serijos redakto-
'•• rius yra jėzuitas Edv. Yarnold. 

nuodąvo keturių veiksmų .ve 
lus. Bet staiga atnešė per 

bent pastatyminio sumanymo angelas", "Tuščios pastangos' 
pobūdį rekomenduotų. Lygia
grečiai joks sceninio veikalo au
torius savo iniciatyva nėra ban-

viškoje būtyje svarbūs ir, be to, dęs mūsuose įgyvendinti savo 
ant jų yra užgulęs praeities nuo- kūrinio meninėje scenoje prem-
sėdų klodas! Ir jose tebus vien jeros. Sia linkme apskritai ir sve-
draminius užrašus rašiusiųjų su tur nedaug teužtinkame drama-
scenos dinamiškuo Io 
kontaktų kiek blyškesnis atsis- sceniniu realizavimu besivargin-
pindėjimas. Anų užsidegėlių ir ti. Iš žymiųjų galima, kaip retą 
teatro magijoje tikrų ignorantų, išimtį, paminėti George Ber-
nešusių surašytus naujagimius nard Shavv, kuris nemenkos pa-
(ar amžiumi net subrendusius tirties teatre įgavęs, pats kurį Iai-
kūdikėlius) į premjerų viliones ką savo pjeses režisuodavo .Mū-
bei į piktas žabangas. Net ir uo- j sų dienų Paryžiaus afišose užtin-
lūs bei griežti savųjų teisių ar \ karna kaip antro režisieriaus 
privilegijų, pvz., leidyklose ar dramaturgo Jean Anouilh pavar-
redakcijose, apgynėjai, su teatru | dė. 
santykiaudami, balsą ne kažin 
kiek kėlė. Nei vienas nestatė rei
kalavimų, tenkinosi vien nedrą
siais asmeninės laimės ir sėkmės 
troškimais. Tik tykiai ir bebal
siai likimui save pavesdavo. 

veiksmų komediją. Užkulisiuose 
sklido toks anekdotas. Kodėl atsi
rado papildomas, penktas veiks
mas? Mat, girdi, kai ankstyvais 
rytmečiais kūrė veikalą, tyliai 
prisiartindavo žmona Tefa ir 
gundydavo: "Petruti, ką tau reiš
kia, parašyk penktą veiksmą — 
bus didesnis honoraras, o man 
taip reikalingas žieminis naujas 
paltas!" Girdi, dėl šios priežasties 
ir atsirado "Naujųjų žmonių" ar 

penktieji 

"Aukso žaismas" ir "Prisikėli
mas" P. Vaičiūno dramaturgija 
buvo versta į estų, lenkų ir čeku 
kalbas. (Rodos, vienas veikalas 
vaidintas ir estiškai.) Nuo 1927 
metų jo veikalai buvo statomi ir 
JAV-se (Tuščios pastangos. Su
drumsta ramybė, Naujieji žmo
nės, Varpų giesmė, Prisikėlimas, 
Sulaužyta priesaika). i 

Dar jaunatvėje pajutęs patrau
ką scenai, Petrapily bestuden
taudamas, užkrovė sau neįsaky-

1 tą misiją: skatinti jaunimą dar 
w - f. - . nesančiam profesiniam Lietuvos T - , . ., • , . . c

 r - . , . Tiesą pasa.<;us, veika | teatrui. Santykiaudamas su Juo-, . . . . .. , , .», , . . . . tyti vyriausias reziSM Į zu Vaičkum bei asmeniniu susi-
į sielojimu, paskatino pirmajam 
: teatrui Kaune itin talentingų Iš arti bestebint su Kauno 

Valstybiniu teatru bendradarbia-j bei ištvermingų aktorinių paje 
vusius mūsiškius dramaturgus, g ų _ vyrų „ moterų — atranką, 
šiandien norisi sustoti ties tais, Manyčiau, kad ir šiuo atveju P. 
su kuriais teko ar gyvenime ar Vaičiūno nusipelnymas yra mi-
teatriniame triūsavime palaikyti: nėtinas. Buvo karštas inspirato-

Nuo veikimo pradžios Kauno glaudesnius ryšius . Ta i trys: rias, moralės palaikytojas ir vil-
profesiniame teatre tėra bu-; skirtingų, individualybi ų, tačiau | ties skiepytojas, nes ir pats tikė-
vęs tik vienas etatinis pastatymų ryškios aukštaitiškos prigimties j 0 meninės Lietuvos scenos atei-
įgyvendintojas — režisierius, ku- I rašytojai. Scena juos patraukė 
rio išmonei bei kūrybinei galiai spontaniai, pačiam teatrui 
atitekdavo mūsiškių dramatru- dviem atvejais net netikėtai G a l 
gų kūriniai. Tik trečiojo sezono ; r tiems rašytojams meteoriškai 
pradžiai atsirado stipraus, ne- ūmiai , netikėtai. 
ramaus būdo ir įžaidus antras; T i k v k ? n a s jų J a l i a ^ ^ 1 
spektaklių gamintojas^ Šių rėži- t r e č d a l į ž e m ; š k o s b ū t i e s s k v r ė 

taut inei dramaturgijai , ne vien ~ 
kiekybiniai praturtinęs jaunąją 
profesinę sceną repertuaru, bet 
ir aktyviai dalyvavęs jos stipri
n i m o procesuose. Antras, jung
d a m a s rašytojo ir farmaceuto 
specialybes, į dramaturgiją atė
jo 1939 metais, lyg ir netyčio
mis. Trečiasis, išdidžiai prasiver-
žes poezijoje, lauktuves teatrui, 

: atnešė 1938-aisiais, iš syk savo 

"Prisikėlimo' 
mai. 

Teko režisuoti Vaičiūno dra
mą "Aukso gromata", kurią api
pavidalinti pavyko pritraukti re
tą dailininką M. V. Dobužinskį, 

kalą turėjo sta-
rius B. Dau

guvietis, bet dėl kažkurių motyvų 
atsisakė. Tad vieną priešpietį, o 
tai, kiek atsimenu, buvo penkta
dienis, buvau iškviestas į direkto
riaus kabinetą, kur išgirdau, kad 
nuo pirmadienio turiu pradėti 
"Aukso gromatą" režisuoti. Jsa-

Petras Vaičiūnas buvo rato! Vienas iš paskutiniųjų šios 
Kodėl?" — "Nagi, kaip gali toji: taurumo vyras, blogio DeapLen-, serijos leidinių yra Nr. 28 "The 
moteris rudens metu keliauti ka-! tęs ir besidžiaugiąs gėriu. Atmin-į Teology of Original Sin" gim-
rieteje iš Kauno į Kėdainius, kri-i ty išlieka kaip bičiulis, doras žmo-j tosios nuodėmės teologija. Kny-
nolinu apsirengusi?" Dobužins-' gus. Dirbo, kol jėgos leido, gal \ gos autorius — pats serijos re-
kas susiraukia: "Antras Stanis-į net už du. O ir trijų rūsių tuber-į daktorius Edv. Yarnold, SJ (iš-
lavskis, visuomet nepatenkintas. I kuliozės parblokštas, kokias gi- j ieido Fides Publishers, Inc., Not-
Paimkit" — ir duoda į mano ko-i lias, prasmingas poetines minia-j re Dame, Ind., 95 pusk, 95 cnt .) . 
lekciją nepavykusį spalvotą pie-; tiūras yra sukūręs! Jo būda labai! Autorius Yarnold yra Oxfordo 
šinį. Rytoj atsiranda juodo akso-! ryškina vienas epizodas. Nuo 19-
mo puikus kostiumas, tinkamas 27 - 29 metų Amerikoje statyda-
eskizas. j mas S. Čiurlionienės ir P. Vai-

! čiūno veikalus, jaučiau, kad au-
Paskutiniame dramos veiksme, ; toriams turiu atsilyginti honora-

veiks- *a^ l a u bi'CSta prieš caro valdžią ru. Simpatinga Čiurlionienė vė-
sukilimas, Vaičiūnas įveda į j ] į a u Kaune truputį oapriekaišta-
veiksmą du pusgirčius rusų karei-; ^ k o d ė l d a ž n i a u j o s d r a m o s ne_ 
vius, turėjusius neva atnešu item-; ^. . , , . . . . . ' ,_ . ™ .. , . ; stačiau ir tiek nedaug lai pinigu p:mui atosmgi. I aciau tu karei-

universiteto profesorius, katalikų 
— anglikonų tarptautinės komi
sijos narys. 

Gimtosios nuodėmės problema 
pasidarė ypač aktuali, priimant 
evoliucijos teoriją. Jeigu žmo
gaus kūnas išsivystė iš žemesnių 
gyvių, reikia tada sutikti, kad ši 
Tvėrėjo leistoji evoliucija vyko 

vių dainavimas ir replikos ardė atsiunčiau. O Vaičiūnas, vos tik platesniu mastu ir, tikriausiai, 
pamatinę veiksmo atmosferą,; sutikęs, tuojau prabilo: "Kodėl tu, palaipsniui išaugo ne viena po-
todėl didesnę dalį to humoro aš 
išbraukiau. Po generalinės repeti
cijos namuose autorius džiaugiasi 
tų kareivių scena. Bet žmona, ta-i 
me spektaklyje dalyvavusi, entu-į 
ziazmui užpila vėsoko vandens:' 
"Ką tu, Petruti, gi Pilka beveik 
visas kareivių replikas yra išbrau-

Kymas -*- negu pasipriešinsi. Betikęs". Mano bute suskamba tele-

Staseli, siuntei man tą honorarą?! 
Gal tau pačiam pinigai buvo rei
kalingi." 

Toks jautrumas, manding, at
sispindi ir P. Vaičiūno raštų dar
buose, ir jo šviesioje būtyje. 

Bus daugiau 

Boriso Dauguviečio, lygiai kaip 
vėliau ir kitų, kontaktas su vei- į 
kalų autoriais ribojosi pjesės '• 
teksto spektakliui t inkamumu: 
išlyginimu, trumpinimu ar pra
plėtimu, t.y. tik tuo, kas lietė 
kompoziciją ir sceniškumą.(Dar 
nėra tirta, kiek lietuvių drama
turgų vaidintose pjesėse yra re- j ^ 
žisierių talkininkavimo: kompo
ziciniai, naujas situacijas ir pra
plėstą tekstą inspiruojant, veika
lo idėją stabilizuojant ir... net 
atskiras scenas, autoriui neprieš
taraujant, prirašant) 

Sena, tradicinė regula leidžia 
režisieriui veikalą trumpinti, 
braukyti, reginiu tvarką keisti, 

nmi. 
Vėliau, kiek teko stebėti, Pet

ras Vaičiūnas scenoje ypatingai, 
vertino aktorių kūrybą. Ir buvo 
labai jautrus žiūrovų į savo vei-j 
kalą reagavimui. Darėsi įspūdis, 
'.<?.d jį mažiau jaudino veikalo a-
pipavidalinimas. įmantresnė re
žisūra ar gal nei pastatyminis 
primityvumas. Premjerose jo 
ramstis ir paguoda, berods, tebu
vo aktorių talentai. Lygiai kaip 
publii - artovefkis tapdavo 
premjeros sėkmės rodikliu. Ten-
ka primint:, jog veikalo klotis re
aliai rišosi su autoriaus pajamo-

Susirūpinimas turėio 
A 

mis.—) 

pjese patrauKęs ir kaimynų susi
domėjimą. 

Vaisingiausias laikotarpio dra
maturgas. Aktoriai ir žiūrovai 
nulemdavo sceninio veikalo sėk
mę. Kai kas Petro Vaičiūno bio-

da;k*įšką pagrmetą. U a pat dar 
gs.'.ima priminti, jog iŠ teatrinių 

j honorarų joks dramaturgas Lie
tuvoje nei pralobti, nei pragy
venti negalėjo. Nežiūrint, kad 
gaudavo kartais iš kelių teatrų 

grafijai priminti, nevengiant net 
tačiau nesuteikia teises pasta ty-, a n e k d o t u . T a u r m ^ ^ 
mmiame procese ar per spektak- j dari^tuolh j a u t m s ž m o g m 
lius nieko tekstuahai pridurti.;. 

*) 3e atskiro užmokesčio, pjesę j 
retas repertuarą įtraukiant, dramaturgas I 

gaudavo brutto kasos pajamų 10'r. 
už 4 veiksmų veikalą, 12CJ - - už, Vinco Krėvės 'Raganiaus" ištrauka "Prie dangaus vs 

YpaČ jei santykiaujama su gy- I Pe t ras Vaičiūnas, be poezijos, penkių, nuo kiekvieno spektaklio, i nc: Leonas Barat tskas* Jonas Keiečius ir A. t 
Jaunimo centrr. suno;c 

Ucjvndviciuh. 
Chicagoje. Iš kairės į deši-

(Lietuvių foto archyvas) 

ra, o daugiau pirmųjų žmonių. 
Tada kitoje plotmėje atsistoja ir 
žmogaus nupuolimas bei gimtoji 
nuodėmė. 

Sią problemą nagrinėdamas, 
autorius pirma apskritai aptaria 
nuodėmės ir gimtosios nuodėmės 
prasmę, toliau peržvelgia tuo rei
kalu turimus Šv. Rašto tekstus, 
Bažnyčios tėvų mokslą, Tridento 
suvažiavimo nutarimus, pagaliau 
sprendžia gimtosios nuodėmės 
sampratą naujųjų duomenų švie
soje. 

Nepriklausomai nuo to, ar visa 
žmonija atsirado iš Adomo ir Ie
vos, ar iš daugelio Dievo leistos 
evoliucijos keliu susidariusių po
rų, autorius gimtąją nuodėmę 
laiko žmogaus neturėjimu Dievo 
malonės, atsirandančia iš pri
klausymo nuodėmingai žmonijai. 
Malonės neturėjimas reiškiasi 
valios silpnumu, aistrų galingu
mu, kas žmogų dar giliau klam
pina į nuodėmę. Smogus palenk-

! tas mirčiai. Ir tas viskas yra da-
I lininkystė vadinamoj gimtojoj 
I nuodėmėj, iš kurios mus gelbsti 
! Atpirkėjas. 

Kalbant apie šią "Teologija 
jšiandien" seriją apskritai, reikia 
pažymėt, kad nemažą akstiną 

į naujoms teologinėms studijoms 
davė Vatikano II suvažiavimas, 

I pakatinęs teologinėse studijose 
[pilniau panaudoti naujausius psi-
jchologijos, gamtamokslio, apskri
tai mokslo atradimus. J, Pr . 
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