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Šiame numery
Ateitininkija pradeda Kryžių
kalno tradiciją Dainavoje.
Anglijoje rastas, o Chicagoje įsi
gytas senas ir svarbus lituanisti
nes studijos rankraštis.
Lietuviškos studijos skaidrioje
Italijoj.
Henriko Nagio nauji eilėraščiai.
Algirdo Landsbergio teatrinis
laiškas iš Europos.
Ateitininkų stovyklos programa.

Kertinė paraštė
ATEITININKIJA PRADEDA KRYŽIŲ
KALNO TRADICIJĄ DAINAVOJE
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Kai prieš kelerius metus, oku
pantai pakartotinai iškirto
ir
buldozeriais išvertė šimtus kry
žių garsiajame Kryžių kalne, Jur
gaičiuose, šioje Kertinėje paraš
tėje buvo iškelta idėja atkurti
Kryžių kalną išeivijoje, Konkre
čiai buvo siūlyta ir vieta — Dai
navos stovyklavietė. Mintis susi
laukė gyvo atgarsio. Gauta aps
čiai laiškų, entuziastingai prita
riančių tokiam projektui.
Štai net nuo Pacifiko pakran
tės Daumantas Cibas tada redak
cijai rašė: “Dainavoje nesu bu
vęs ir visai nežinojau, kad ten
yra Kryžių kalnui tinkama kal
va. Gerai, kad ją nurodėt. Labai
norėčiau pats pirmas ten kryžių
pastatyti. Įsivaizduoju, kad kry
žių statyme išsivystytų ir šioks
toks lenktyniavimas. Neabejoju,
kad Dainavos Kryžių kalne ir to
limų vietų lietuviai norėtų statyti
savo kryžius. Vieni juos patys at
vežtų, o kitiems būtų patogiau,
kad kas apsiimtų už atlyginimą
artumoj, padainavy,
padirbti.
Toks kalnas kiekvienam lietuviui
sukeltų šventos vietos pagarbą,
kai skaitytum kryžių įrašus su
vardais Kalantos, Stonio, An
driuškevičiaus ir daugelio kitų,
visiems brangių ar tik saviškiams
žinomų kankinių. Nekantrau
damas laukiu, kaip į projektą at
silieps patys dainaviečiai — Dai
navos savininkai. Jei išgirstumėt
daugiau ką apie to sumanymo
svarstymą, prašau, rašykite. To
kiam žygiui išjudinti reikia pa
kartotino priminimo ir padrąsi
nimo. Tebūnie naujasis Daina
vos šventkalnis kaip stiprus atkir
tis okupantų sauvaliavimui”.
Tačiau ėjo mėnesiai ir metai,
o niekas nesiėmė konkrečių dar
bų Kryžių kalno Dainavoje re
alizavimui. Ir štai ateitininkija,
šiemet minėdama organizacinio
gyvenimo 65 metų sukaktį, savo
paminkliniu kryžių nutarė pradė
ti Kryžių kalno Dainavoje tradi
ciją. Kaip Ateitininkų Federaci
jos Kryžių ruošos komisija spau-

Karų, okupacijų ir kitokių ne
gandų šimtmečiais niokojama
Lietuva yra netekusi neįkainoja
mos vertės savo kultūrinių lobių.
Kiek archyvų,. bibliotekų ir rank
raštynų buvo sudeginta, užpuoli
kų kaimynų išgrobstyta ir išsi
vežta, kiek dailės vertybių atsidū
rė svetimųjų kraštų muziejuose!
Ir taip kultūrinių turtų naiki
nimo ar netekimo nelaimės vis ir
vįs beveik periodiškai karto
josi nuo pat pirmosios ir siaubin
gosios maskolių invazijos Lietu
von 1655 metais.

rankraštis, išgulėjęs apie 250 me
tų mums visai nežinomose anglų
bibliotekose, vėl
nepradingtų
šimtams metų. Tačiau, nežiūrint
visų pastangų, K. Varnelis varžy
tinėse pralaimėjo. Nežinomo pir• kėjo agentas įkėlė aukštesnę kai
ną. Tik to agento pirkėjas, mūsų
laimei, persigalvojo ir rankraščio
atsisakė. Tokiu būdu Varneliui
buvo pasiūlyta rankraštį perimti
tiesiai iš ano nežinomojo pirkėjo
agento.

Atkastas lituanistinis lobis

KAZYS BRADONAS

Anglijoje rastas, o Chicagoje įsigytas niekieno nematytas
18-tojo amžiaus pradžios lituanistinės studijos rankraštis
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Ne vieną kartą ir mes patys
buvome gerokai kalti, jrer mažai
dėmesio skirdami kultūrinių ver
tybių apsaugai. Ir tai dar visai
netolimoje praeityje.
Sakysim,
nepriklausomybės metais, prave
dant žemės reformą, domėtasi tik
dvarų žemėmis, visai ranka nu
mojant į tai, kas šimtmečiais bu
vo krauta jx> tų dvarų stogu. O
ten gi buvo ir brangių bibliote
kų, ir ypač sienas puošiančių
vertingų dailės kūrinių. Bet ar
kam tai rūpėjo? Rūpėjo, tik ne
mums. Greit rečiausi ir brangiau
si paveikslai, niekieno nekliudo
mi, atsidūrė kaimyninėje Lenki
joje ir toliau Vakarų Europoje,
kur jie ir šiandien turtina anų
kraštų dailės muziejus. O kokie
gi būtų buvę pačios Lietuvos dai
lės galerijų turtai, jeigu būtų lai
ku apsižiūrėta ir aklai neįsikibta
vien tik į materialines gėrybes!
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doje informuoja (Draugas, š. m.
liepos 26 d.), kryžius ten bus kal
ne pastatytas vykstančios ateitininkijos jubiliejinės
stovyklos
metu (š. m. rugpiūčio 24 d. rugsėjo 1 d.). Milžiniškas 19 pė
dų aukščio raudonmedžio kry
žius, padarytas meistro Antano
Deja, išeivijoje didžia dalimi
Poskočimo, šiuo metu jau yra
nuvežtas į Dainavą ir laukia iš einama tuo pačiu keliu. Galvo ikilmingos Kryžių kalno atidary trūkčiais perkamos žemės, rezi
4.
dencijos (atsargiai — nepava I
mo dienos.
J dinki jų tėvų papročiu tik na
Ateitininkų Federacijos dva mais!) ir kitų kitokie objektai.
sios vadas kun. Stasys Yla
šį Bet tik ne kultūrinė vertybė, o
Kryžių kalno projektą spaudoje ypač dar tokia, kuri amžių ne
taip aptarė: “Liaudies kryžių is ganduose buvo iš mūsų rankų iš
torija yra mūsų kultūros, meno ir sprūdusi, ir dabar, progai pasitai
sykiu mūsų religinio charakterio kius, vėl galinti grįžti
lietuviš
istorija... Galima
įsivaizduoti, kon pastogėn. Kiek šiandien pir
koks pasidarytų Dainavos Kryžių nigingoje išeivijoje yra
tokių
kalnas su laiku atrakcijos centras kaip Kazys Varnelis ar Bronius
turistams, žurnalistams ir TV re Kviklys, kurie, nesigirdami nei
porteriams. Tas Dainavos kalne vilomis, nei akrais, atkakliai ieš
■
lis prabiltų visos kovojančios ir ko, jeigu reikia ir perka visa tai, (A .;
....
kryžiuojamos Lietuvos vardu. Jis kas lietuvių tautos ir kultūros is
Pilypo Ruigio (1675-1749) lotynų kalba parašytos lituanistines studijos titulinis puslapis originalaus dydžio,
būtų ir mums dalis savos Lietu torijai yra brangu ir ko praeity
t-i i-vu-ii
-r
vos ir jos Golgotos” (Draugas, je buvo netekta.
moji išgarsino lietuvių kalbą ir nusiuntė. Tačiau dėl nežinomų noma, visos dainos gretimai iš
1975.VII.26).
O prarastų, dingusių ir vėl at ypač mūsų liaudies dainas. Stu priežasčių studija nebuvo išleista, verstos ir į lotynų kalbą.
O ypač malonu, kad šis Kry kastų, mūsų tautai brangių kul dijoje pirmą kartą buvo paskelb ir jos rankraštis buvo dingęs iki
Šios studijos rankraščio atiden
žių kalno projektas Dainavoje ra tūrinių vertybių pasaulinėse šių tos trys lietuviškos dainos, ku pat šių metų.
gimo ir jo įsigijimo istorija taip
do platų atgarsį ir širdingą pri turtų varžytinėse laiks nuo laiko riomis susidomėjo ir
kuriomis
Dabar Kazio Varnelio įgytasis gi yra be galo įdomi. Dabar, kal
tarimą jaunime, kurio daugeliui pasirodo apsčiai. Tokius faktus grožėjosi Lessingas, Herderis, Go- jos rankraštis yra 110 ranka ra bantis su rankraščio savininku
Dainava yn-a virtusi antrąja tėviš visą laiką akylai seka Chicagoje ethe, Schilleris ir kt. Čia turima šytų puslapių. Lotyniškasis jos prof. Kaziu Varneliu, sužinota,
galvoje 1745 m. išleistas Ruigio
tekstas mirgėte mirga
lietuvių kad jam gerai pažįstamas Newke. Iš arčiau stebint jau vien Chi gyvenantis, žinomasis mūsų daili
lietuvių
kalbos tyrinėjimas: ‘‘Betninkas
prof.
Kazys
Varnelis.
Da

kalbos
žodžiais,
kurie
lyginami
berry bibliotekbs Chicagoj karto
cagos studentų ir moksleivių nuo
lyvaudamas tarptautinėse
šių rachtung der litauischen Spra- su lotynų, graikų ir kitomis kal grafijos skyriaus kuratorius, žino
taikas, jaudinančiai džiugu bu rankraštinių bei knyginių rete che in ihrem Ursprunge, Wesen
bomis. Apsčiai tekstan įpinta ir damas, kad Varnelis domisi litu
vo matyti, kaip jie savo tarpe en nybių varžybose, jis savo biblio und Eigenschaften”.
lietuviškų patarlių bei priežodžių, anistika, pastebėjęs Sotheby var
tuziastingai tuo reikalu kalba ir tekoje yra sutelkęs neįkainoja
Ankstesnė lotyniškoji Tyrinėji kurie visur užrašomi lietuviškai, žytinių kataloge Ruigio rankraš
ne trafaretinę, bet naują Kryžių mos vertės senųjų įvairiausios li- mo versija buvo parašyta 1708 greta duodant ir lotyniškuosius čio fotografiją bei aprašymą, at
jrdedikuota Dovydai Vilkui vertimus.
kalno Dainavoje idėją priima ituanistikos leidinių. O Lietuvą
siuntė Varneliui katalogo foto
liečianti
ir
šimtmečius
apimanti
j
(Wilkins),
Klaipėdoje gimusiam
statinę kopiją. Ir kur čia nebus
kaip savą, juos uždegančią, juos
Lotyniškosios studijos tekstas
Varnelio kartografijos kolekcija mažiietuviui, atsidūrusiam Angįdomu, kad lituanistinis manu
keliančią.
daug kuo skiriasi nuo: vėlesnės
yra viena iš pilniausių.
lijoje, tapusiam ten anglikonų vokiškosios. Štai tik vienas pavyz skriptas Londone (Anglijoj) par
Daug kas ir dabar, apsilankęs
duodamas iš varžytinių š. m. lie
Šiomis dienomis jo senųjų vyskupu, garsios Lambeth biblio dys. Vokiškoje versijoje
buvo
pos
8 d. Tada Kazys Varnelis
tekos
vedėj'u
ir
aplamai
vienu
Dainavoje, sako, kad visas sto rankraščių rinkinys
praturtėjo
atspausdintos anos garsiosios trys
vyklavietės gamtovaizdis
daug pačiu brangiausiu, lig šiol tik ži šviesiųjų 18 amž. Anglijos kultū mūsų liaudies dainos pirmūnės: tuoj pat susisiekia su Nebenzahl
firma Chicagoje, kuri yra viena
kuo primena Lietuvą. Tačiau kai notu, bet niekieno nerastu ir ne rinio gyvenimo žmonių. Lotyniš “Anksti rytą rytužėlį’*, “Aš tu
iš 50 pasaulyje svarbiausių anti
koj
studijoj
jos
eiliuotoji
dedika

rėjau žirgužėlį” ir “Aš atsisa
ant peizažą dominuojančio kal matytu. Tai Pilypo Ruigio loty
kvariatų,
besispecializuojančių
cija
yra
parašyta
lietuviškai.
De

niškosios studijos apie lietuvių
kiau savo močiutei”.
Lotyniš
nelio iškils ir aukštų kryžių si
kalbą rankraštis, parašytas aš dikacija kaip tik yra autoriaus kam studijos prototipe “Anksti senųjų knygų ir kartografijos sri
luetai, Dainava tikrai virs akiai tuoniolikto amžiaus pačioje pra kreipimasis i savo tautietį Vilką,
tyse. K Varnelis paprašo, kad
rytą rytužėlį” dainos nėra. Vie
neatskiriama toli palikusios ir čia džioje. Kaip žinome, vėlesnė vo tikintis, kad, jam padedant, stu toj jos yra kita, prasidedanti ši firma per savo agentą Londone
atkeltosios Lietuvos dalimi.
kiškoji šios studijos atspausdin dija Anglijoje bus išleista. Be taip: “Šelmiai lenkai į krygę jojo,/ dalyvautų varžytinėse jo vardu.
>

k. brd. ta versija Vakarų Europoje pir- abejo, Ruigys rankraštį jam ii Mano brolelį drauge viliojo”. Ži-

Reikėjo

veikti

Tiesa, pinigai išaugo dideli. Ir
čia vienam K. Varneliui buvo ne
pakeliamai sunku. Tačiau, nė se
kundės dėl pirkinio neabejoda
mi, pagalbon ateina Gabrielės ir
Kazio Varnelių bičiuliai dr. Min
daugas ir Austė Vygantai, prisi
dėdami stambesne suma, nes čia
jau buvo ne poros šimtų, bet keletos tūkstančių reikalas. Visoj toj
istorijoj prof. K Varnelis neuž
miršta ir dr. Vinco Maciūno, mū
sų senosios literatūros žinovo, ku
riam šios akcijos metu kelis kar
tus skambina į Philadelphiją,
ieškodamas patarimo ir padrąsi
nimo. Pagaliau visa įtampa pasi
baigė tuo, kad šiandien studijos
rankraštis jau yra
Chicagoje,
prof. Kazio Varnelio rankrašty
ne.
Anot K. Varnelio, savaime su
prantama, kad manuskriptas įgy
tas tam, kad musų mokslininkai
galėtų juo naudotis ir įnešti nau
jos šviesos į 18 šimtmečio litua
nistikos mokslo tyrinėjimus. Prof.
V. Maciūnas, labai nudžiugintas
šio rankraščio įsigijimu, jau suti
ko “Draugo” kultūrinio priedo
puslapiuos plačiau apie tai para
šyti, kai tik gaus manuskripto fo
tografines kopijas. Tikimasi, kad
į šio rankraščio studijas įsijungs
ir daugiau lituanistų.

Šiandien jau žinoma, jog viso
rankraščio fotografinės kopijos
artimiausiu laiku bus padarytos
keliuose egzemplioriuose,
kad
rankraštis kuo plačiausiai būtų
prieinamas lituanistams. Varne
lio žodžiais, pirmasis fotografinis
egzempliorius bus skiriamas dr.
Vincui Maciūnui. Kiti egzemplio
riai bus pasiųsti Vilniaus univer
siteto mokslinei bibliotekai,
o
taip pat Lietuvių mokslo akade
mijoms Romoje ir Vilniuje.
Ir taip Pilypo Ruigio šimtme
čius dingęs rankraštis vėl
yra
galutinai grįžęs į lietuvių rankas.
Grįžęs tolimais ir aplinkiniais ke
liais. Po amžių miego nežinomoj
Anglijos bibliotekoj,
atominio
amžiaus sprausminiu perskridęs
Atlantą ir čia, Varnelių ir Vy
gantų rūpesčiu, nusileidęs Chica
goje, lietuviškon
bibliotekom
Tuo buvo lyg ir įvykdytas studi
jos dedikacijos gale kukliai auto
riaus išreikštas pageidavimas:

“Ar tiks ar netiks, siunčiu. Imk
meiliai tatai,
Jei darbas to neverts, man vėl
parsiųsk čionai”.

Šiuo dingusio rankraščio ati
dengimu dabar prasmingiausiai
paminima ir 300 metų sukaktis
nuo Pilypo Ruigio gimimo. Jis
buvo gimęs Mažojoj Lietuvoj 1675
greitai, kad metais.
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Lietuviškųjų studijų savaitė

skaidriojoje Italijoje
Turint galvoje šiemetinius Didž. prancūzų revoliucija); j atsispindi, kad ir netobulai, lie
Šventuosius metus, pernai rude valstybinius perversmus; 6. parti tuvių dvasiniai siekimai ir kom
partijos interesai. Nors
patys
nį buvo nusistatyta šios vasaros zaninius karus.
teatrai
dabar
giriasi
savo
kieky

Nors
ir
pasisekusios
revoliuci

Lietuviškųjų studijų savaitę su
biniais
rodikliais,
tačiau
žiūro

jos
dažnai
savo
tikslų
nepasiekia,
ruošti prie Romos Frascaty. Ta
nuo vai dabar veržiasi į teatrą, ieško
čiau, kai paaiškėjo, kad iš Ro tačiau prelegentas buvo
mos lietuvių neįmanoma suda monės, kad revoliucija, kaip vi dami kokybės, kaip dvasinės at
ryti komisijos, kuri rūpintųsi ad suomeninio bei politinio gyveni gaivos nuo melagingos aplinkos.
ministraciniais savaitės reikalais, mo veiksnys, nesensta, nors pa Kitoks stovis buvo iki 1960. Ta
terminai atrodė tiek uždelsti, kad sensta ir keičiasi revoliucijos šū da teatre buvo didelė krizė. Iš to
laiko, kai Kauno teatro direkto
šiemet bus neįmanoma su kiai.
Gaivalinės su tautiniu atspin rium buvo Kupstas, pasakojamas
ruošti šio tradicinio Europos lie
tuvių kultūrinio sąskrydžio dėl džiu revoliucijos pavyzdį nagri šitoks atsitikimas. Prieš kažinreikalingų patalpų stokos. Iš ši nėjo Freiburgo universiteto dok kokią režimo šventę buvo stato
paskaiti- mas rusiškos propagandos spek
tos beveik beviltiškos situacijos torantas (jauniausias
išgelbėjo Tėvas T. Ereminas iš mninkas) Petras Nevulis, kalbė taklis. I jį atvyko tik trys žiū
Domodosalos (Šiaurės Italijoje). damas apie Lietuvoje pasireišku- rovai. Po pirmo veiksmo vienas
jų kažin kur dingo. Kupstas įsa
Jis netikėtai greitai ir už nebran
kė jį surasti, suvarė į salę teatro
gią kainą rado labai gražias pa
tarnautojus, ir pjesė šitaip buvo
talpas Santa Maria
kolegijoje
suvaidinta iki “pergalės”. Dabar
Vęrbanijos-Palencos mieste prie Į
žmonės veržiasi į teatrą, išpirkLago Maggiore. Todėl šios vasa
dami bilietus metams į priekį,
ros lietuviškųjų studijų modera-į
nes ieško dvasinės atgaivos nors Europos lietuvių studijų savaitėje talijoj kalba režisierius Jonas Jurašas.
torius Vincas Natkevičius (Vasa
tarp eilučių ir gestų. Šitaip yra
rio 16 gimnazijos direktorius)
buvę su Just. Marcinkevičiaus
dąr suspėjo sutelkti reikalingą
“Mindaugu”, K. Sajos “Mamutų — kurti sau, slaptiems stalčiams, eiti į viešumą. Geresnis poetas
paskaitininkų skaičių, ir šis kul- Į
medžioklė”, Glinskio “Grasos na nieko neskelbiant viešai, nes be Justinas Marcinkevičius. Jis yra
tūrinis sąskrydis galėjo įvykti lie
mais”, J. Grušo “Barbora Radvi melo prisitaikyti prie komparti parašęs partinių raštų, bet ir pa
pęs 1Q-17 dienomis. Tai buvo vie
jos reikalavimų neįmanoma. Bet siekęs kūrybinių laimėjimų. Jis
laite”.
na gražiausių studijų
savaičių
Europoje.
Trumpai charakterizavęs lie rašytojas kuria ne vien sau, bet dabar gali pasisakyti ir parašyti
tuviškus teatrus, veikiančius Vil ir savo tautiečiams. Taigi jam ty taip, kaip kitiems nebūtų leidžia
Grožis ir revoliucija
niuje, Kaune, Panevėžy, Klaipė lėjimas reiškia ne tik savęs slėpi ma. Išliks jo ir tokio Baltušio
doj, Šiauliuose ir kitur (liaudies mą, o nieko neskelbdami jauni raštų. Ar būtų geriau, jei tikri
Pirmiausia Savaitė buvo graži
teatrus),
J. Jurašas plačiau susto- rašytojai pasilieka, kaip neegzis rašytojai nesitaikytų ir negalėtų
gyvenamąja vieta ir gamtine ap
’
jo
prie
kompartijos
reikalavimų, tuojantieji, negali savo talento nieko paskelbti? Juk tada lietu
linka. Nors Lago Maggiore gal
besireiškiančiais
nematomais patikrinti. Po karo senieji rašy vių raštiją užplūstų vieni grafo
nėra toks skaistus, kaip Šveicari
velniškais varžtais bei cenzūra. tojai buvo panašiame stovy. Jų manai. Dabar tarp 200 Lietuvių
jos Keturių kantonų ežeras, kur
Kol dramaturgo kūrinys patenka ne vienas galų' gale mėgino pri rašytojų sąjungos narių yra apie
Dr. K. J. Čeginskas
vyko pernykštė Savaitė, tačiau
kurie
į atvirą sceną prieš žiūrovus, jis sitaikyti. Tiesa, gal būtų buvę ge 20 proc. tikrų rašytojų,
kultūrinė aplinka prie Lago mag
riau, jei Mykolaitis - Putinas ne stengiasi gaivinti Lietuvos kultū
turi
praeiti
sunkiai
įsivaizduoja

giore intensyvesnė. Vien Verba- šią Rusijos 1905 metų revoliuci
būtų paskelbęs savo “Sveikinu že rinį gyvenimą ir paliudyti savo
nijos miestelio pakrantė paežerė ją, nuo kurios šiemet 70 metų.
mę”. Tačiau šis prisitaikymo rin laiką be melo.
je akis žavėjo tiesia linija išri Paanalizavęs miesto darbininkųkinys jam atvėrė duris
vėles
Kadangi niekas tikrai nežino,
kiuotais dideliais oleandrų me proletarų bei valstiečių darbinin
niems, geresniems kūriniams.
kas
yra socialistinis realizmas,
džiais, kurie žydėjo baltais, gels kų, mažažemių ii bežemių socia
Ir
J.
Grušas
daug
metų
nera

kurį
vairuoja kompartija, atsi
vais, rausvais ir raudonais žiedais. linius - ekonominius stovius, P.
šė
arba
negalėjo
rašyti.
Bet
vie

randa
rašytojui oficialiai neuž
Kas per popietes nenorėjo mau Nevulis įtikino, kad 1905 m. re
ną dieną jis atėjo į “Grožinės li darytų spragų, pro kurias jis gali
dytis, arba važinėtis laivu ežere, voliucija turėjo rimtas socialines
teratūros leidyklą”. Buvo liūdna prasprukti, savęs nęprievartaudatas galėjo vaikščioti didžiojo eže priežastis. Jai politinį pobūdį
į jį žiūrėti. Jį suvargusį redakci mas ir nemeluodamas. Tokie bu
ro pakrante, arba ten gurkšnoti stengėsi suteikti šviesuoliai, nors
joj
tiesiog mokė, ką jis turįs iš vo Chruščiovo laikai, kada be
vėsius gėrimus, arba gėrėtis skais šie ir nesutarė dėl tikslų. Revo
braukti, ką kitaip pasakyti. Ži ypatingo taikymosi apie 1960 m.
politinės
čiais žiedais gausiai išsipuošu liucijoje dalyvavo ir
noma, jam buvo sunku. Bet jis viešai pasirodė Aputis,
Geda,
partijos (socialdemokratai, ko
siais oleandrų medžiais.
pamėgino
prisitaikyti,
parašyda Glinskis. Vėliau atėjusiems į li
tačiau
Ir savo svarbiausia dalimi — munistai, demokratai),
mas silpnų dalykų. Bet vis dėlto teratūrą, aplinkybės susikompli
dėl
jų
silpnumo
jų
įtaka
nebuvo
paskaitomis — Studijų savaitė
vėliau jis surado spragų sukurti kavo. Tokioj padėty atsidūrė To
praėjo gražiai: paskaitų pobūdis stipri, nors dabar kai kurios par
stiprių dramų, kurios išliks. Ar mas Venclova, nors apskritai pa
buvo darniai išbalansuotas, jų tijos, ypač komunistai, savo vaid
būtų geriau, jei jų nebūtų? Pa tiems jauniausiems, kurie laisvo
menį
gerokai
išpučia
ir
tuo
di

nereikėjo sukeitinėti
vietomis,
gyvenimo visai nepažino, prisi
nes joks prelegentas nesivėlavo. džiuojasi. Tas jų vaidmuo ypač
taikymas
prie socialistinio realiz
Tik, gaila, jie ne visi išbuvo iki mažas buvo Lietuvoje, kur stip
mo
gal
nepažadina
per aštrių są
galo, o vienas antras kiek kitaip riausia partija buvo socialdemok
žinės
konfliktų.
Juk
dabar mo
pavadino savo paskaitos temą, ratai. Šių nutarimai pateko ir į
kyklose jaunuoliai
pratinami
Didžiojo
Vilniaus
seimo
rezoliu

negu ji buvo paskelbta kvietime.
prie
kompromisų,
kaip
viešai ra
Petras
Nevulis
Šios vasaros Liet, studijų sa ciją, kurioj buvo reikalaujama
šyti
ir
kalbėti.
Be
abejo
komprovaitė prasidėjo ne tik grožio, bet Lietuvai autonomijos drauge su mą kontrolės aparatą:
'
misai
kūryboje
yra
nesimpatiški.
režisie

ir revoliucijos ženkle, nes pirmo kitomis tautomis.
Bet tarp skruzdėlyno mažų gal
riaus, Kultūros
ministerijos,
Per diskusijas po Nevulio pa
sios dvi paskaitos buvo skirtos
išaugs vienas antras didelis kū
Glavlito, kompartijos arba jos
revoliucijos temoms. Prisimenant skaitos dar labiau išryškėjo, kad jačeikos teatre, meno tarybos ir
rėjas, kuris dėl savo talento yra
Rusijos 1905 m. revoliuciją, kuri 1905 m. revoliucija turėjo dide pagaliau pro Maskvos atsiunčia
pajėgus matyti ir jausti tikrovę
atnešė Lietuvai nemažai laisvių, lės reikšmės Lietuvai, nes ji gavo mus slaptus kontrolierius. lyaip
plačiau ir giliau. Be abejo, šita
pirmiausia dalyviai buvo supa laisvių, kokių anksčiau Rusijos Jurašo surežisuota Sajos “Ma
me sovietiniame skruzdėlyne yra
žindinti su revoliucijų prigimti imperijoje neturėjo. Tada Lietu mutų medžioklė” po vieno sezo
tokių, kurių nebepasiekia tiesos
mi. Jos'*sociologiją” atliko vienas va pajuto savęs sąmonę kaip or no buvo išimta iš repertuaro dėl
balsas. Tai sako, kad literatūri
mėgstamiausių Studijų savaičių ganinis socialus vienetas. O ne Maskvos atsiųsto ruso kontrolie
nė kūryba tiesą mylintiems ra
paskaitininkų, sociologijos dakta vienam studijų dalyvių buvo ma riaus, kuris lietuviškai nesupran
šytojams sukelia daug skausmo
ras K. J. Čeginskas, kalbėdamas lonu pajusti, kad P. Nevulio as ta, prelegentas pavaizdavo deta
ir reikalauja aukų. Kaip sunku
tema: “Ar paseno revoliucija?” meny bręsta naujas paskaitinin liau. Jam atrodo, kad dabar rei
kartais būna tikram rašytojui,
Atsakęs, kad šis klausimas nėra kas, nes jo šimetinė paskaita bu kia stebuklo, kad geras kūrinys
Jurašienė pailiustravo J. Grušo
retorinis, ir davęs revoliucijos vo geresnė už pemykščią.
paskiausiu atveju.
išeitų į sceną kompartijos cen
sampratą, prelegentas
ilgėliau
zūros nesužalotas. Juk ir pats Ju
Jis parašė gerą dramą “Pijus
sustojo prie revoliucijos priežas Aušros Marijos ir jono Jurašų
rašas buvo atleistas iš teatro,
nebuvo protingas” (ji jau dveji
dienos
čių. Kad revoliucija įvyktų, pagal
kad protestavo dėl įsakymo žalo našiai buvo ir su Miškiniu, grį metai vaidinama Panevėžio te
Dr. Čeginską, reikia trijų svarbių
Šeštadienio ir sekmadienio ti savo surežisuotą J. Grušo “Bar žusiu iš Sibiro tremties. Jei jis atre). Autorius ją turėjo taisyti
priežasčių: 1. daugeriopos krizės priešpietės (VII. 12-13) buvo skir borą Radvilaitę”.
nebūtų parašęs partijos liniją ati bent aštuonis kartus, kol iš šiur
krašte; 2. nenuolaidžios trumpa tos neseniai iš Lietuvos ir Vaka
tinkančių eilėraščių, jis nebūtų pios dramos psichiatrinėje ligo
regiškos valdžios, kuri nemato rus atvykusiems Jurašams. Jų pa
galėjęs vėliau pakartoti savo jau ninėje išėjo beveik musihols su
Ar galima kūryba nelaisvėje?
krizių, arba nenori nieko keisti skaitos Studijų savaičių dalyvių
nystės eilėraščių. Ar jis per bran linksmais veikėjais. Tik
šitaip
A. M. Jurašienė savo paskaitos giai užmokėjo savo sąžinėje?
krizėms pašalinti; 3. revoliucijos didžiumai, tur būt, atrodė kaip
nulygintas
kūrinys
galėjo
praeiti
sukėlėjų, kurie imasi prievartinių dabartinės Lietuvos prabilimas temą pakeitė. Užuot kalbėjusi
Laisviau savy jaučiasi komu pro įvairių cenzorių varžtus visai
priemonių netikusiai valdžiai pa (tokiu sveikinimu ir pradėjo sa apie jaunuosius rašytojus tėvynė nistiniai rašytojai. Sakysim, toks
ir nežlugo. Kalbėdamas apie
šalinti ir geresnei
santvarkai vo paskaitą Jurašienė). Tačiau je, ji mėgino atsakyti į klausimą: Ed. Mieželaitis. Jis dabar yra nu
kompartijos statomas kliūtis ir
“
Ar
galima
literatūrinė
kūryba
įvesti. Žiūrėdamas į revoliucijos pirmasis į dalyvius prabilo Jonas
sirašęs, smukęs. Tačiau seniau jis varžtus, vienas lietuvių rašytojas
Lietuvoje?”
Tai buvo sukūręs gerų
tikslus bei jų vykdytojus, dr. K. Jurašas, lig 1972 m. vasaros bu dabartinėje
eilėraščių. yra šitaip pasakęs: “Reikia pa
svarstydama, prelegentė palietė
Čeginskas nurodė bent šešias re vęs Kauno teatro meno vadovas.
Gavęs Lenino premiją, jis pasi bučiuoti viešai raudoną vėliavą,
kelis atvejus. Vienas jų — pa
voliucijos rūšis: I. gaivalinius
Kalbėdamas apie “Teatrą da gunda, kuri ypač gyva buvo po darė galingas, prieš kurį lenkiasi kad galėtum išleisti savo veika
masių sąjūdžius (kaip kaimiečių
sukilimai); 2. utopines revoliuci bartinėje Lietuvoje”, jis pirmiau kario okupacijos laiku nepriklau net rusai. Kad ir toks būdamas, lą”. Bet ar šitoks elgesys nesu
jas; 3. anarchistines revoliucijas; sia pavadino teatrą visuomenės somos Lietuvos rašytojams, kaip jis padaro ir gero — ne vienam laužo pačių kūrėjų? Melu pagrįs
4. tautines revoliucijas (kaip nuotaikos barometru,
kuriame ilgą laiką elgėsi rusų Solženicinas jaunam rašytojui yra padėjęs iš toje santvarkoje, Jurašienės nuo

mone, į šitą klausimą apskritai mas apie Lietuvos diplomatinę
atsakyti negalima. Žaidimo tai tarnybą 1940-75 metais”, vaiz
sykles ir atsakymus čia turi su džiai nupiešė, kaip ta diplomati
nė tarnyba atsirado, raudonosios
sirasti kiekvienas asmeniškai.
armijos įguloms įėjus į Lietuvą,
kaip atsirado Kybartų aktai, koks
Tarp pasaulinės politikos girnų
Lietuvos pasiuntinių stovis buvo
Po Jurašų paskaitų buvo pa
per karą, kaip ir kur veikė Lie
skirtas visas vakaras jų sukeltoms
tuvos pasiuntinybės tuoj po karo
mintims apsvarstyti. Paklausimų ir dabar.
buvo daug, bet prelegentai į juos
Dr. Adolfas Damušis (iš JAV
atsakinėjo, beveik neišeidami iš Detroito), sukiliminės 1941 m.
savo paskaitų minčių. Pralei Lietuvos laikinosios vyriausybės
džiant čia tas diskusijas, reikia ministras “Tėvynės valandėlės”
neseniai
bent keliais žodžiais prisiminti' rėmuose kalbėjo apie
mirusį laikinosios Vyriausybės
tris pusiau politines paskaitas,
ministro pirmininko pavaduoto
per kurias žvelgta į Lietuvą tarp
pasaulinių galiūnų. Dr. Albertas ją Juozą Ambrazevičių - Brazaitį
(Nupūta i 3 pusi.)
Gerutis (iš Šveicarijos), kalbėda-
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0R. ANNA BALIUKAS
2858 VVest «3rd Street
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES l|.
GERKLĖS LIGOS

Valandos paga> gumurimą

0R?

IgTbALUKAS

Akušerija ir moterų IImom
Ginekologini Chirurgiją

OR. P. KISIELIUS

Kasdien 1-8 vai lr 8 8 vai. vak
Išskyrų, trečiadienius
Šeštadieniais 12 lr ,4 vai popiet.
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Tel. REliance 5-1811

DR WALTER J. KIRSTUK

8449 So. Pulaski Road (Cra*tord
Medical Building) Tel LU 5-8446
8007 W. 83 PL, Justice, III. 590-0500 Vai
Jei

Priima ligoniui, pagal Husitarium
neatsiliepia, skambinti 374-8012

0R. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

V

GYDYTOJAS IR CHIRURGĖJ
1448 So. SOth Avmum*, Ciceru

(Lietuvi* gydytojas)
3925 West 59th Street
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pirmad , antrad. ketvirtad. K
penktad
nuo 12-4 vai p. pr
vai. vak. šeštad
12-2 vai. t> J>
trečiad uždaryta
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DR. IRENA KURAS

Marųuette Medical Center
GYDYTOJA IR CHIRURGE
0132 So. Kedzie Avė.
KPDIKię IR VAIKU UIGOf)
Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirta^.
SPECIALISTĖ
.t?
6 iki 7:00 vai. vakaro.
MEDICAL R1ILDING
Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
, 150 south Weetern Avenue
Pagal susitarimu.
Valandos Kasdien nuo Iii vai. ryt.
’ltl 1 vai popiet
Ofiso telef. WA 5-2070
Offiso telef RE 7-1188
.
Rezid. tel. VVAIbrook 5-8048
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- -- >
........ - ,
JI
Rezid. telef. 239-2919.

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

0R. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest liet Street
Vai pirm., ketv. 1 tkl 7 popiet
antrad., penkt 1-8, treč lt šešt tik
ausitarus
Dr. Ant.

Rudoko kabinetą perėm'

0R. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
TFJ. GR 0-2400
Vai.: pagal susitarimą pirmad ii
ketv. 1—4 Ir 7—8: antrad. ir penk
tad 10—4, šeštad 10—3 vai.

Ofs te! 735-4477

Rez. PR 8-6960

0R. E. DECKYS

GYDYTOJĄ IR CHIRURGU

Specialybė — Nervo ir
Emocinės Ligos ’
CRAVFORn MHDICAL BŪTI,DINŲ
6149 So Pulaski Road
Velando. pagal mMltartma

Rezid tel — GI 8 8873

0R. W. M. EISIN-EISINAS
VKUAERIJA TR MOTERŲ LIGOS
GINEKOI-OGINF CHIRURGIJA .
8182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2676
Valandt*' -eigai Misitarini*. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 2-0001.

Tel - BF .3-5893

0R. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
8907 VVest tOSrd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso telef PR 8-2220

DR, IANINA JAKŠEVIAIUS
J O K • A
VAIRŲ LIGOS
2656 Wesl 63rd Street
Pirmad antrad ketvlrtad.. ir penkt
nuo 12 iki 8 vai ir nuo B iki «
vai. vak. šeštad nuo 1 ik! 4 vai.

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
gydytojas tr chirurgas
3844 Vest «3rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 — LO 1-4605
jei neatsiliepia 561-1070

n nos r.ions — chirurgija
Ofisai: 1002 No. VVestem Avenue
5214 No. VVestem Avenue

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9891

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligoe
2454 VVest 71 st Street
(71-oe ir Campbell Avė., kampa*!
Vai.: pirmad ., antrad. ketv. lr penkt
Nuo 3 iki 7 vai p. p
Tik susitarus

Tel. - 282-4422

0R, ROMAS PETKUS
AKTŲ UtGOS
• CHIRURGIJA
Ofisai:
111 N. H ABA8H AVĖ.
j
4206 ši., CENTRAI: AVE.
Valandos pagal susitarimą, .'V

DR FRANK PLEŠKĄS Z
OPTOMETRISTAS
(Kalba lietuviškai)
3918 W. 71st St. - Tel. 737-6149

.,

tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contaot lenaes”
Vai. pagal susitarimą Uždaryta tvef

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR ’ s,
PROSTATOS CHIRURGIJA i
2656 W. 63rd Street
Vai. antrad. nuo 1.-4 popiet
ir ketv nuo 5-7 vakare
Ofiso tei. 776-2880-

rer. *48-554

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tdresas; 4255 VV. 63rd Street
Ofiso tel. RE 5-4410
f...
Rezid. Gll 6-OS17
Valandos: pirm lr ketv nuo 1 vai
Iki 3 vai p. p tr nuo 7 lkl 8 vai v
antr Ir penkt nuo 1-8 vai p. p
lr vakarais pagal susitarimą '

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika lr moterų ligos
Ofisas ir rez. 2652 W. 5901 86.
Tel. PRospect 8-1223.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr
penkt nuo 2 tkl 4 vai. ir nuo 8 iki 8
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu
laiku pagal susitarimą
•/

Ofiso tel. HE 4-2128. Namų GI 8-81M

DR. V. TUMASONIS
CHIR UG A S
2454 VVest 71st Street
Vai.' pirm., antrad.. ketv. lr penkta:
2-8 lr 6-7 — O anksto susitarus

Valandos pagal susitarimą

VM telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS

JYDYTOJAS ir chirurgas
1407 So 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad Ir
teštad tik susitarus.

DR. TERESE KAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTf
•755 W. 143 Street
Oriand Park, IU. 60463
Tel. 349-0887

Valandos pagal susitarimą

Tel., Ofiso PR 6-6446

1

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 VVest 7lat Street
Valandos: 1-6 vai. popiet
Treč ir šeštad., pagal susitarimą

Ofiso teL 586-8166, namų 636-485(1

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6234 8, Narraganaett Avenat
VaL: pirm., antr., ketv. 1-6 lr 6-1
penktad 8-5, šeštad pagal susitarimą
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Henrikas Nagys
VIENOS VASAROS LAIŠKAS

Ką tau parašyt? Kad vasara
degina apokaliptine ugnim
dūstanti nuo dūmų sodą.
Kad rasa rytais, kaip ašaros,
plauna kojas man. Kad po usnim
žemė primena senų indėnų odą —
skausmo ir sausrų raukšlėm vagotą
Brugge miesto panorama

Teatriniai laiškai iš Europos

Lėlės ir istorijos prie Brugge kanalo
Brugge, Belgija, 1975 m. liepos
mėn.

Valtis prasilenkia su gulbe
“šiaurės Venecijos”, Brugge, ka
nale. Krantinės 15-o šimtmečio
fasadų eisenoje pasirodo palinkęs
dviaukštis pastatėlis — kupriu
kas prisišliejęs prie iškilmingos
procesijos — su užrašu POPPENTHEATER TIJL UILENSPIEGHEL.

Sis kuklus lėlių teatras taikliai
susumuoja Belgijos teatro padėtį.
Briuselyje ir kitur nieko naujo.
Ir miestų bei valstybės išlaiko
muose teatruose, ir avangardi
niuose teatrėliuose tiktai kaimy
ninių šalių aidai, privalomi kla
sikai ir madingos naujybės. Tele
vizija, atrodo, visuotinai viešpa
tauja.

Beimant atsisveikint su Belgi
jos teatru, už skverno patraukia
paradoksas. Šioje sceniško vidu
tiniškumo šalyje teatrinis impul
sas bei histrioninis polėkis tebė
ra labai gyvi, tačiau jie pasireiš
kia skirtingomis formomis. Pa
vyzdžiui, Flandrijoje
jaučiama
ypatinga pastanga išsaugoti pra
eiti, ištausoti istorinius pavida
lus. Ir čia flamandams teatras
virsta svarbiausiuoju įrankiu. Du
sykius metuose visas Brugge
miestas sugrįžta viduramžius.
Visi gyventojai dalyvauja masi
nėse teatrinėse transformacijose,
kurių metu atkuriami du svarbūs
įvykiai Brugge istorijoje: Šventojo
Kraujo procesija ir Yorko prince
sės Margaritos vestuvės su Bur
gundijos Karoliu Narsiuoju. Tai
ne priverstinė eisena ar komerdfttis maskaradas. Brugge pilie
čiai kuria savo masinį spektaklį,
Jungdami spontaniškumą
su
tradicija, kaip kai kurių Indone
zijos salelių gyventojai,
kurių
spektakliai užima beveik visus
rpetus. “Gražiausioji Brugge me
tų diena” — taip byloja kelių
viduramžiniais rūbais apsirėdžiu
sių Brugge merginų nešamas pla
katas. Šypsenos jų veiduose nemelagingos; jas jau yra užkrėtęs
scenos drugys.

ALGIRDAS LANDSBERGIS

žinomo vaidinimo. Dar toliau
Edipas ir Jokasta. O palei langą
išsirikiavusios flamandų tautosa
kinės figūros: Tilis Eulenšpygelis,
jo drąsioji, dešinioji ranka,
Lamme Goedzak, jų priešai ispa
niškais ūsais ir jų sąjungininkai
flamandiškais karčiais.

Neatsispirtam pagundai
pa
judinti marionečių virveles ir imi
tuoti jų balsus. Muškietininkai
šūkalioja kovos pozicijose, Rišel
je trina rankas, Mileidi prisiglau
džia prie Atoso. Raganos juokas
Brugge lėlių teatro emblema su Tiltu priverčia karalių krūptelt, ir jis
griebiasi savo kardo... Du maži
Eulenšpygeliu
muziejaus kambarėliai plinta - į
visas šalis ir virsta vaizduotės
rektoriaus, Piet’o Hinderyckx’o kontinentai, Gordon’as Craig’as
balsas. Jis sakosi esąs įsipainiojęs kadaise svajojo sukurti aktoriųį savo lėlių virveles ir kviečia mus
užeit į marionečių muziejų ant
rame aukšte.
Muziejus pasirodo tesusidedąs
iš dviejų kambarėlių. Ant sienų
paveikslėliai, vaizduojantys ki
niečių, sicilijiečių, arabų ir ki
tus marionetinius teatrus. (Pir
moji pamoka: lėlių teatras nepa
prastai senas ir universalus). Ša
lia jų, diplomai, žymenys, nuo
traukos, rodančios teatro direkto
riaus susitikimus su žymiaisiais
pasaulio marionetininkais (vie
noje jų Obrazcovas, pavirtęs pa
našiu į savo marionetinius pasa
kų senukus). Tačiau svarbiausie
ji muziejaus eksponatai tai lėlės,
sudarančios POPPENTHEATER
reperturarą.

Ką tau parašyt? Parterk rankas
į tą skaidrų šiaurės vandenį.
Veidą nusiplauk. Pavilgyk juo akis
ir vėliau vėsioj drėgnoj smiltyj užkask
viską: kas pradingo jau ir tai, kas neprarandama.
Niekam nieko smėlis nei vanduo nepasakys.

TĖVAS

Tėvas dabar sėdi ilgai,
nejudėdamas,
ir žiūri pro langą.

Ar jo pavargusios akys
mato
gimto Buknaičių kaimo
spindinčią biržę,
jaunystės draugus besitaškančius Vaidmenio sietuvoj,
Dargio malūno liepų plačias viršūnes
žaliuojančio Žemaičių dangaus pakraštyj?

(Atkelta lė 2 pusi.)
. Helsinkio konferencijos, kurios
kaip rezistentą, šis šviesus bū-' no.^0 *r ku™J* dai* MWA t*ksl.ų

Čechovo kūrybos

EVOLIUCIJA
Iš spaudos išėjo D. Rayfieldo knyga “Chekhov: The Evoliution of His Art”. Išleido Barnes and Noble leidykkla. Kaina
17 dol. 50 et.
YEATS GYVENIMAS
IR KŪRYBA

Nauja knyga “A Preface
to
Yeats”, kurią parašė E. Malins ir
išleido Scribners, dėsto to airių
rašytojo gyvenimą ir aptaria jo
kūrybą. Kaina 7.95 doL

Nuotrauka Vytauto Maželio

Persodintas Kanados beržas
linguoja tarp Ilinojaus vasarų kaitroje
sudegusių smilgų.
'
Gluosnių ilgi plaukai plaistosi paukščių pilni.
Tolimam horizonte Chicagos dūmai.
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Jos kabo pasieniais, susibūrusios pagal vaidinimus, neišskiria
mos šeimos dviejuose kambarė
liuose. Čia keturi muškietininkai,
kardinolas Rišelje, ir Mileidi. Virš
jų kabo karaliai ir raganos iš ne marionetę, kuri visiškai paklustų
režisieriaus valiai ir
visuotinu
tikslumu atkartotų jo įnorius. Be
viltiškas užmojis! Čia pat prieš
mūsų akis lėlės išsprūsta iš mūsų
kontrolės ir ima gyventi sava
rankiškai, regzti savo pačių fa
bulas. O ką bekalbėt apie kūno
ir kraujo aktorius... Prasiveria du
Šį Flamanduos romansą su vi
rys, įleisdamos naujus lankytojus.
duramžine praeitimi yra giliai
Lėlės staigiai sustingsta ir nu
pajutęs ir savo dramose atkūręs
duoda nieko nedariusios.
žymusis belgų dramaturgas Mi(Sekančiame laiške, pasikalbė
chel de Ghelderode. Jis žavėjosi ir
jimas su Piet’u. Hinderycla’u,
kita tradicine flamandų
teatro
Brugge lėlių teatro direktoriumi)
šaka — lėlių teatrėliais, kadais
paplitusiais po visą'Flandriją. O
kas su jais darosi šiandien?

įeiname į lėlių teatrą
prie
Brugge krantinės ir pasijuntame,
kaip guliverai įžengę į liliputinės
operos rūmus. Kaip tyčia, salėje
tėra aštuonmetis berniukas, ku
rio skalei pritaikinti šio teatro iš
matavimai. Jis rimtai pasižiūri į
mus ir vėl įsigilina į savo darbą:
anįt mažytės, lėlinės scenos jisai
stato pilį iš didžiulių, teatrinių
kortų (Įprastiniai matavimai dar
labiau maišosi). Iš užkulisų pasigirsta berniuko tėvo, teatro di-

Ką tau parašyt? Kad ežerų
vandenys seniai išseko. Liko tik keisti
duburiai kaip kaukolės įdubimai
kur seniau žvilgėjo mėlynai žydrių
atspalvių didžiulės drėgnos akys. Paleisti
aitvarai audrų suplėšyti, įsikabinę
į aukštai stulpuose ūžiančią vielų raizgynę.
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I munizmo
atžvilgiu,
pradedant
šimties asmenų deklaracijoje “I
griežtuoju popiežium Pijum XI ir
organinės valstybės kūrybą”, o į
baigiant popiežiaus Pauliaus VIslaptą Lietuvos valstybės gynimą
jo kardinolo Casarolio pastango
įsitraukė, rusų bolševikams oku
mis rasti modus vivendi su ko
pavus lietuvių tėvynę, Slaptai pa
munistinio bloko
valstybėmis.
skirtas į 1941 m, sukilimo vyriam
Baigdamas savo paskaitą, prele
sybę Švietimo ministru, jis buvo
gentas džiaugėsi Lietuvos baž
beveik priverstas prisiimti minist
nyčios tvirtumu. Šitas jos tvirtas
ro pirmininko pareigas, kai jų ne
gajumas buv pabrėžtas diskusijo
galėjo eiti tikrasis ministras pir
se, nes “Lietuvos Katalikų Baž
mininkas Kazys Škirpa, kuris bu
nyčios Kronikos” leidimas įgau
vo sulaikytas namų arešte Ber
na tarptautinės reikšmės.
Tai
lyne. Laikinę Vyriausybę vokie
šauksmas dėl ateistų prievar
čių naciams likvidavus, J. Brazai
tos tikintiesiems. Kas dėl šių savi
tis vėl nuėjo į pogrindį. Čia jis
veikė asmeniniais
kontaktai? valių tyli, tas nusikalsta.
(per slaptus susitikimus su Švie
Sekti tėvo pavyzdžiu...
timo generaliniu tarėju
Meš
Šitokiais žodžiais būtų buvę ga
kausku - Germantu jis daug
lima
užbaigti paskaitą,
kurią
reikšmės tūrėjo Lietuvos ’ švieti
mui), o kaip VLIKo politinės ko
misijos pirmininkas jis nemažai
reiškė visai Lietuvos rezistencijai
lig 1944 m. vasaros. Ne be jo aiš
kios minties tekovoti už laisvą
Lietuvą buvo suboikntuotas lie
tuvių SS legionas ir daug jauni
mo apsaugota nuo [kinkymo į na
cių karo mašiną. Brazaičio iš
mintis tramdė lietuvių rezistenci
ją nuo tokių kraštutinių žings
nių, kokie išprovokavo nekaltų
lietuvių žudynes
Pirčiupiuosė.
Prelegento nuomone, Brazaitis,
kaip rezistentas, pasižymėjo au
kos dvasia, darbu ir išmintim.

Stasys Lozoraitis jr., Lietuvos
atstovas prie Švento sosto savo
paskaitoje kalbėjo apie “Lietu
vos stovį atoslūgio ženkle”. Pre
legentas pirmiausia pavaizdavo.
kaip buvo prieita prie Zenevos-

Dr. A. DamuSl?

Netikėjom, tėve,
kad taip abudu,
tylūs kaip akmenys,
numesti už tūkstančio mylių,
žiūrėsim į tą patį nepažįstamą gamtovaizdį
ir matysim:
tu — savo tolimą šiaurės kaimą,
aš — savo niekad neatskrendantį
baltą Arktikos sakalą.
(Eilėraščiai iš spaudai paruošto poezijos rinkinio “Prisijaukinsiu sakalą".)

straipsny neįmanoma perduoti.
.Bendromis frazėmis atkartojant
prelegento mintis, vysk. M. Va
lančius iškyla kaip šviesus dva
siškis, kunigų auklėtojas, blaivy
bės organizatorius religiniu mo
raliniu pagrindu (šituo reikalu
penki ganytojiški laiškai), 1863
metų sukilimo liūdnų pasekmių
švelnintojas, rusų nubaustų ku
nigų šelpėjas, rezistentas prieš
pravoslavinimą bei rusinimą,
slaptos spaudos užsieny ir knyg
nešių iniciatorius, kuris už ne
paklusnumą carų administracijai
yra sumokėjęs 6.200 aukso rub
lių pabaudų. Nors Rusijos admi
nistratoriai siūlė carui M. Va
lančių ištremti iš Žemaičių vys
kupijos, tačiau caras šitam žings
niui nesiryžo iš dalies dėl pagar
bos vyskupui - blaivintojui, iš
dalies dėl atsargumo, kad prieš
save nesukiršintų Lietuvos tikin
čiųjų, kuriems vyskupas Valan
čius buvo aukščiausias autorite
tas.
Apie antrą didelį šių metų su
kaktuvininką, Mykalojų
Kons
tantiną Čiurlionį, nuo kurio gi
mimo sukako 100 metų, paskaitą
skaitė Mainzo universiteto lekto
rius VI. Feria de Castro. Ji buvo
pavadinta “Mintis ir dvasia Ciurl lionio tapyboje”. Deja, čia tos
: įdomios paskaitos minčių nejmai noma net padrikai perduoti, nes
jų nebuvo galima pasižymėti dėl
užtemdytos salės, kurioj nuolat
Stasys Lozoraitis, Jr.
buvo rodomos Čiurlionio paveiks
skaitė Šv. Kazimiero
kolegijos lų skaidrės. Be to tiek prelegentui,
vicerektorius Paulius Jatulis apie tiek klausytojams kliudė gretimai
vyskupą Motiejų Valančių jo tos salės pradėję kurtis iš kažin
mirties 100 metų sukakčiai pami kur atvykę triukšmingi sporti
nėti, nes be šio Žemaičių vyro ninkai.
Trečias, kad ir ne šimtmečio
Lietuvos atgimimas neįsivaizduo
sukaktuvininkas,
buvo Vincas
jamas. Savo paskaitos pradžioje
Ramonas, kuris šiemet sulaukė
prelegentas M. Valančių pavadi
70 metų. Nors šis rašytojas nė
no idealiu vyskupu. Šitam įrody
ra tokia epochine asmenybe,kaip
ti jis pasirėmė nauja jo neseniai
jis
atrasta archyvine medžiaga, ku vyskupas Valančius, tačiau

rios,

deja,

reportažiniame

.(Nukalta į 4 pusi.)
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neabejotinai įeis i lietuvių lite
ratūros istoriją, kaip sovietinės
okupacijos ir komunistinės san
tvarkos Lietuvoje pirmasis vaiz
duotojas. Tiesa, prelegentas Vin
cas Natkevičius, Vasario 16 gim
nazijos direktorius, savo paskai
toje apie “Vinco Ramono belet
ristiką” suminėtos
Ramono
reikšmės nepabrėžė — jis j rašy
toją pirmiausia žiūrėjo, kaip j pui
kų impresionistinį vaizduotoją,
kuris yra sukūręs reljefingų per
sonažų (farizėjišką kataliką Jur
gį Norkaitį bei jo žmoną “Dul
kėse raudoname saulėleidy” ir
storkaklį liberalą Zigmą Kreivė
ną “Kryžiuose”), sugestyvių dia
logų, gyvos suvalkietiškos kal
bos. Tačiau kalbėdamas apie ro
manus, prelegentas negalėjo pra
eiti pro šalį, nelietęs jų proble
mų. Ilgiau sustodamas prie "Kry
žių”, jis nemažai dėmesio skyrė li
beralizmo ir komunizmo santy
kiams. Šita proga jis, atrodo, bus
be reikalo šaukęsis dr. Juozo Gir
niaus, kuris liberalizmą Lietuvo
je yra vertinęs teigiamai. Kalbė
damas apie V. Ramono apysakas,
V. Natkevičius ilgėliau sustojo
ties “Šaltais vandenimis”, kur ra
šytojas iki aukšto laipsnio išvys
tė subtilų savo vaizdavimą.
Šį
meistriškumą rašytojas atskleidė,
reabilituodamas Lietuvos kaimo
tarnaitę — parodydamas ją skais
čią, krikščioniškos kultūros mer
gaite.
Dvipolė žmonija
Su išskirtiniu dalyvių dėmesiu
buvo išklausyta kun. Augustino
Rubiko ilga paskaita. Kaip bū
davo kasmet, ji drauge su pir
mąja dr. Čeginsko paskaita (“Ar
paseno revoliucija?”) išeidama
už lietuviškų sienų, buvo nu
kreipta į visą pasaulį, į žmonijos
dvipoliariškumą. Kun. A. Rubi
kas, vienas ryškiausių naujosios
teologijos atstovų lietuvių tarpe,
mėgino paieškoti šių dienų ateiz
mo šaknų krikščioniškoje žmo
gaus sampratoje. Vienaip žiūrint,
jam atrodė, kad moters traktavi
mas lyg žemesne būtybe krikš
čionijoje buvo užsilikęs iš pago
niškų mitų, o žmogaus samprato
je vyriškio dominavimą sustipri
no graikų filosofija. Tuo pasire
miant, vis būdavo kalbama, kad
Dievas sutvėręs vieną žmogų kaip
vyrą ir jam davęs lyg prįedą'nioterį. Todėl, ieškant krikščioniš
ko tobulumo, buvo pabrėžiamas
žmogaus vienišumas, buvo bė
gama į tyrus, steigiami vienuoly
nai, kuriuose žmonės turėjo bū
ti tokie vieniši, kad su savo bendralyčiais tegalėję bendrauti tik
maldoje. Net Tomas Akvinietis,
žvelgdamas į vienalypį žmogų,
tepajėgė išskaityti tik pusę
Šventraščio teksto, kur kalbama
apie pirmo žmogaus sukūrimą.
Tuo tarpu Šventas raštas nežinąs
vienišo žmogaus, nes Pradžios
knygoje (I, 27) pasakyta: “Sukū
rė Dievas juodu kaip vyrą ir mo
terį”. Nesuprasdami šitokio dve
jopo žmogaus pradžios, krikščio
nių filosofai ir teologai ne tik at
siskyrėlius (vienuolius ir vienuo
les) padarydino krikščioniškos
tobulybės pavyzdžiais, bet ir pa
tį Dievą graikų filosofų įtakoje
suprato kaip Vienišąjį. Buvo lyg
užmiršta, kad Dievas yra Trejy
bė, kad jis sukūrė žmogų kaip
vyrą ir moterį pagal savo pa
veikslą ir panašumą bei jiems
įsakė užvaldyti pasaulį, t. y. tęs
ti Dievo kūrybą žemėje, nes Die
vo esmė — ne tik būti, bet ir kur
ti. Beveik atėmus iš Dievo so
cialinę prigimtį, kuri įkvėptų
žmones, kaip Dievo paveikslus,
tarpusavy bendrauti ir kurti, suindividualistintas Dievas naujų
jų laikų žmonėms, kurie
nėra
vienuoliai,
pasidarė neberei
kalingas.

ta, gal čia ir nevisai tiksliai su
Ši kun. A. Rubiko ilga paskai

Tarp meninių pramogų buvo
ir salos Isola Bella lankymas.
Nuvykus ten laivu, buvo galima
pamatyti architektūrinį perliuką,
kunigaikščių Borromėjų pilaitės
paloeius Išpuoštus
statulomis,
reljefais ir paveikslais, ir nuosta
biai gražų žydinčių medžių bei
krūmų parką. Estetinio malo
numo teikė ir Vilią Taranto lan
kymas pačioje Verbanijoje, nors
čia tėra tik harmoningas botani
kos sodas. Prie estetinių renginių
priskirtina ir Adomo Konrado
tapytų paveikslų ekspozicija San-1

Prel. dr. P. Celiešius ir t6v. T. Ereminas

Prelatas P. Jatulis ir Vincas Natkevičius.

vynės valandėlė buvo jauki ir nų: A. Grinienė (iš Vokietijos),
graudi, nors su dainom, dainuo Ž. Klimienė (iš Paryžiaus), M.
jamom kolektyviai.
Landas ir V. Natkevičius (abu iš
Paskutinę dieną susirinkę įver Vokietijos). Tame posėdy buvo
tinti šios Lietuviškų studijų sa išreikšta vieša padėka Savaitės
vaitės, dalyviai metė žvilgsnį ir
adpiinistraciniams
šeiminin
ateitį. Daugumas jų reiškė pa
kams tėvui T. Ereminui ir Al.
geidavimą ateinančios
vasaros
Grinienei, moderatoriui V. Nat
Savaitę suruošti
Prancūzijoje,
kevičiui, kapelionui dr. P. Celiearba Anglijoje. Šiam tikslui bu
šiui, solistei M. Pansei - Simavo išrinkta komisija iš šių asmeniukštytei ir tautinių šokių gru
pės vadovei J. Stasiulienei ir ki
tiems talkininkams.

Ne paskaitų metų Europos Lie
tuvių Fronto bičiuliai ir Ateiti
ninkai sendraugiai turėjo savo
metinius susirinkimus.

ta Marija kolegijos svečių foyer.
Tik gaila, kad nemažai tų pa
veikslų buvo mėgėjiško arba ko-'
inercinio pobūdžio. Tradicinė tė-

Galop vertėtų paminėti šlo
įsprausi. Kai reikia, jie rėžia tiesą
vingiausią
tarybų sąvoką — dar
j akis.
bą. Taiip darbas, darbas... Be jo
Gerai žinome, kaip ten parei —nė krust. Dirbti turi kiekvie
gūnai reaguoja į drąsų mokinio nas. Žinoma, darbas nėra sovie
atkirtį. Apie tai ne kartą rašė Lie tų išradimas. Jis buvo garbina
tuvos pogrindžio kronikos. Prasi mas visais laikais visose tautose.
deda tėvų ir vaikų tardymai. Da Kukliai, be reklamos, išsijuosus
romos kratos. Knisamasi po vi dirbama Vakaruose. Bet tarybų
sais pamatais. Landūs saugumie krašte darbo sąvoka yra apvelkačiai neriasi iš kailio, kad pačiu kama ypatingu šventišku rūbu,
pus ką nors įtartino, būtino bau lyg iš to šventiškumo turėtų iš
džiamajai bylai. Juos tiesiog ap eiti daugiau grūdų ir daugiau bui
ninka ideologinių nukrypimų ieš tinių gėrybių.
kojimo liga. Skelbiama, kad nuo
Šia prasme “1975 Poezijo pa
tos ligos jau kelių saugumiečių
vasaryje
” gan gabiai samprotau
kūnus užgulė biaurios votys ir są
ja
literatas
Sigitas Renčys straips
žinės užkaboriuose įsiveisė tara
nyje
“
Darbas
— poetinė sąvoka”.
konai. S. m. "Metmenyse” (Nr.
Aišku, Tarybų Sąjunga tokiu 29) atspausdintoje A. Landsber Ko jis neprirašo. Cituoju pabai-7
būdu garsinasi savo pažanga, pa gio novelėje “Dainos gimimas” gą: "... originalus, nepakarto
siutiškai įspūdinga paveikslėliuo satyriškai, įžvalgiai parodoma to jamas minties bei išraiškos gro
žis visų pirma atsiskleidžia (ir tu
se.
Anot vieno panevėžie- kio agento psichologija.
ri atsiskleisti!) darbo
procese.
čiod: traktoriais ariame, lėktuvais
Štai
kodėl
darbas
—
ypatingas
vi
sėjame ir didžiuliais laivais gabe
sų
vertybių
maus,
ypatinga
poe

name grūdus iš Amerikos (bent
Savaime aišku, šlovingoje ša tinė sąvoka”.
šio reikšmingo įvykio kol kas
lyje vienai viešpataujančiai par
pašto ženklai neparodo).
Trumpai šnekant, jaunieji po
tijai tinka tik viena pasaulėžiū
etai,
kurie dažniau pavartoja su
rą. Tiksliau — saugumo organų
darbu
susijusius žodžius, šiuo lai
saugoma ideologija, kurios prie
Likimas lėmė, kad Lięiuyą bū dangoje be perstojo aidi skardus ku yra patys geriausi, nes šiuo
tų užklojama pašto ženklų spal (įkyrus) įsakas: Visi vienon. "ii- larku liaudis kažkodėl vaduoja
si sava išmintimi: Ką dirbi — vis
vomis ir rusišku raidynu. Vien kiūbtėn marš!
kitam, o ką pamiegi ar patingi
voko įrašai “komu-kuda” aki
Todėl nesistebime skaitydami — sau.
vaizdžiai patvirtina faktą,
kad
LKB
Kroniką Nr. 16, kur apra
ten vyksta okupacijos raida. Tau
E tokių poetų Renčys mini S.
kraty
ta, kuri nuo graždankos atsikra šoma, kaip engebistai,
tę prieš 70 metų, vėl verčiama į dami Kubelių parapijos klebono Jonauską J. Kantautą, M. Kar
graždankinius vokus dėti savo kun. J. Lauriūno namus, konfis čiauską... Štai koks darbo mylė
kavo Maceinos ir Girniaus vei tojas yra Jonausko eilėraščio he
laiškus.
kalus, mat, nesiderinančius su rojus:
Priklią padėtį supranta ir Jaut Kremliaus ideologija.
riai pergyvena jaunimas. Todėl
Vieną vakarą Petras
Taip rašydamas, kartoju visam
“pažangūs” mokytojai (o tokių
Martinkus
visur pasitaiko) nuolat
bando pasauliui daugiau ar mažiau ži
Užmiršo, kiek gavo algos,
priminti šlovingos šalies priva nomus faktus. Gaila, kad pasau
Ir sumanė, nuėjęs į lauką,
lumus. Pasiklausykime politinės lis su tuo taip greit apsipranta ir
Pasikalbėti su darbu.
apšvietus pamokos vienoje pirmi nesipiktina dėl žmonių teisių pa
Gi Karčiauskui bulviakasis
nėje Vilniaus mokykloje: “Kokia žeidinėjimų. Juk prezidentas net
dabar yra Lietuva?” “Tarybinė”. nenorėjo paduoti rankos didžiau tampa kvatojančia talka, o Kan-’
‘‘Gerai. Ir dar kokia?” “Socialis siam pavergtųjų gynėjui Solženi- tautui “darbo motyvai padeda ne
cinui. Vakarams labiau rūpi sa tik išryškinti žmonių jautrumą,
tinė”. “Labai gerai. Na p dar?”
vo panosės reikalai ir
žinoma,
bet ir jų pastangas bet kada pa
“Demokratinė”. “Puikų!” Paten
pelningas biznis.
kilti virš savo fizinių galimybių”.
kintas mokytojas dėl viso Jko pri
Pavergtiesiems nieko kito ne
deda ir pašaipų klausimą: “O ko
lieka, tik stoiškai irgi ‘‘apsipras Ak, būtų gera, jei lietuvis Lie
kia ji buvo prieš karą.” Po ilges ti” su padėtimi. Kartais sumaniai, tuvoje šiandien galėtų būti lais
nės tylos iš paskutinio suolo: net didvyriškai atsikirsti okupan vas savo laimės, savo likimo kal
tui. Lietuviai puikiausiai žino, vis ir nepriklausytų nuo svetimo
“Laisva ir nepriklausoma”.
kuriai vietai priklauso per jėgą kūjo ir piautuvo, nuo tų įrankių,
Tai ne anekdotas, o tikrovė. brukama pasaulėžiūra.
Pavyz
Pasirodo, vaikai nėra kukučiai. Jų džiui, neseniai po kelių padrąsi kurie mūsų pažangą tik stabdo.

Nuo paį vaikystės mėgstu spal
vingus, įdomius pašto ženklūs.
Jei ant voko jų daug, rodos, ir
pats laiškas yra vertingesnis.
Ženklų gausumu itin išsiskiria
protarpiais iš Lietuvos gaunami
knygų siuntinėliai. Ko čia nepri
klijuojama. Statyba, technika
tvaska įvairiausių įvykių paminė
jimuose. Tempiasi šalmuoti rau
donarmiečių veidai. Azijos žemy
ną degia kūjis ir pjautuvas. Iš
auksinių rėmų šypsosi Leninas,
Leninas, Leninas... Čia pat ir
stambps ženklas, skirtas kosmo
nautų dienai: sukasi erdvėlaiviai
su į vapsvą panašiu “Sojuzu” vi
dury.

Šalia paskaitų

Prie meniškosios dalies reikia
priskirti dainų ir lietuviškų šo
kių koncertus, kurių vienas įvy
ko netolimame Strezos mieste, o
antras Verbanijoje. Pažymėtina,
kad lietuvių šokius gražiai atliko
ponios ]. Stasiulienės grupė, ku
rią sudaro tik šveicariečiai (stu
dentai, studentės, jauni mokyto
jai). Protarpiais tarp šokių dai
navo ponia M. Panse - Simaniųkštytė. Dainavo gražiai. Tik
atrodė, kad tokioj didelėj salėj jos
balsas nebuvo atitinkamai stip
rus. Ir italų klausytojai tos salės
neužpildė, nors koncertą pager
bė savo atsilankymu Strezos bur
mistras.

gentai ir taip susikalbėjo:
— Kas yra ideologinis auklė
jimas?
— Tai nuolatinės Maskvos subinlaižių pastangos įkalti žmo
nėms į galvą tai, ką jie ir patys
jau seniai nešioja savo sėdynėse.

Norom nenorom

traukta į keliolika eilučių; ta
čiau be abejonės ji buvo viena
įdomiausių, nes pačių klausytojų
noru ji buvo skaityta per dvi va
landas su pertrauka, kad net ne
beliko laiko diskusijoms.

Kad Lietuviškųjų studijų sa
vaitė būtų kaip galima vispusiškesnė, ji paprastai neprasideda ir
nepasibaigia tik paskaitomis. Ir
šiemet gražiojoj Verbanijoj prieš
pusryčius būdavo aukojamos š.v.
mišios, kurioms
vadovaudavo,
pasakydamas gerai paruoštus pa
mokslėlius, dr. kun. P. Celiešius,
o dalyviai giedodavo lietuviškas
giesmes. Sekmadienį šv. mišias
aukojo ir pamokslą pasakė dr. A.
Deksnys, lietuvių vyskupas Euro
poje.
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Šimetinėj Lietuviškų
studijų
savaitėj dalyvavo 95 asmenys iš
11 kraštų, nors ne visi jie išbuvo
visą laiką. Gaila, kad šiemet ma
žiau tebuvo studentų negu anks proto į kremliovskos butelį ne- nančių taurelių Vilniaus inteli
tesniais metais. Mat, kai kuriuose
Vokietijos universitetuose
tada
dar nebuvo pasibaigę mokslo me
tai. Studentai buvo sušelpti ir
kai kuriems prelegentams bu
vo apmokėtos kelionės iš aukų,
kurias buvo sudėję Šveicarijos ir
Vokietijos lietuviai.

Pr. V.

Philomena sako:
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS
NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR
TINKAMESNI AM GYVENIMUI.

J. Gr - ELI

DRAMOS VEIKALO KONKURSAS
Los Angeles dramos sambūris,
žvelgdamas į ketvirtąjį teatro fes
tivalį, kuris lyg ir numatomas su
ruošti 1977 metais Kanadoje,
skelbia scenos veikalų konkursą.
Už geriausius kūrinius auto
riams yra skiriama:
Pirmoji premija —1,000 dole
rių.
Antroji premija — 500 dole
rių.
Los Angeles Dramos sambūris
pasilieka teisę pastatyti premijuo
tus veikalus, kaip premjeras.
Veikalo žanras ir tema nevar
žomi. Pageidaujama, kad veika
las būtų techniškai įmanomas
pastatyti mūsų dabartinėse sąly
gose ir užimtų normalaus spek
taklio ilgį.
Rankraščiai turi būti paruoš
ti rašomąja mašinėle ir. pasira
šyti slapyvardžiu. Į atskirą voką
įdėti savo tikrąją pavardę, adre-

są ir telefono numerį ir ant voko
užrašyti pasirinktą slapyvardį ir
veikalo pavadinimą. Vokas Verti
nimo komisiijos nebus atidarytas,
jei ant jo bus pažymėta: nelai
mėjus — neatplėšti.
Dramaturgai prašomi
rank
raščius siųsti iki 1976 metų va
sario 1 d. šiuo adresu: Los An
geles Dramos sambūris, 19534
Haynes, Reseda, Calif. 91335.
Vertinimo komisijos sąstatas
bus paskelbtas vėliau.
Šių premijų mecenatai yra:
Pirmai premijai (po 500 dole
rių) — Dramos sambūrio akto
rius Vincas Dovydaitis ir teatro
mylėtojas inž. Gasparas Kazlaus
kas. Antrai premijai (500 dole
rių) — teatro mylėtojai Birutė ir
Povilas Gyliai, Olimpia,
Washington.
.
Los Angeles Dramos
sambūrio valdyba

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ
$1,000 įdėtas vieniems metams duos
$1,000 {dėti 4 metams duos •
$1,000 įdėti 6 metams duos*

•
•

•
•

NuoŠimSlat priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fed&> ®
falinės Valdžios Apdraudę F.S< L. L G.

CHICAGOS**
r savings and loanYassociation
6245. south vvestern avenue 476*7575

i©*.#
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, Robert Speller, kaina ,2 dol. 50
et. Leidinys dar mūsų nepasiekė
ir šiuo tarpu neįmanoma ką pa
sakyti apie jo vertę.

Kultūrinė kronika

MIRĖ RAŠYTOJAS SHORT

Ateitininkijos jubiliejinės stovyklos
Dainavoje programa
Sekmadienis, rugpiūčio 24 d. Daina Kojelytė, Rimas Juzaitis,
5 vai. vak., Stovyklos atidary Rama Olšauskaitė, Jūratė Kromas. Ateitininkų remobilizacija—j kytė, Jolita Kisieliūtė; Jaunimo
dr. Petras Kisielius, AF vadas. talentų
vakaras.
Dalyvauja
Ko siekiama ir ko tikėtis iš šios moksleivių ir studentų kūrybinės
stovyklos — Kęstutis Šeštokas, jėgos.
MAS pirmininkas. Susipažinimo
Pėnktadienis, rugpiūčio 29 d
vakaras.
— Kultūriniai mūsų uždaviniai,
Pirmadienis, rugpiūčio 25 d. atsižvelgiant į okupuotos Lietu
— Vysk. M. Valančiaus mostas vos ir išeivijos padėti — dr. Kęs-’
ir dinamika, ruošiant tautą atei tutis Keblys, Jurgis Bradūnas, ko
čiai — Saulius Girnius; Ateiti referentas; Kokios yra perspekty
ninkų misija penkių dimensijų vos išauginti kūrybišką
ateiti
perspektyvoje — kun. Stasys Yla, ninką dviejų kultūrų sankryžoje
Saulius Kuprys, koreferentas; Ka (svarstybos). Moderuoja Lilė
talikų Tarnybos ir Eucharistinio Gražulienė, dalyvauja: Almis
1976 m. kongreso Philadelphijo- Kuolas, Elena Bradūnaitė, Emi
je pranešimai — kum. K. Puge- lija Pakštaitė, Antanas Dambvičįus.
rtūnas, Kęstutis Sušinskas; Čiur
lionis
dangiškų sferų harmonijoj
Antradienis, rugp. — 26 — Po—
vakaras
Čiurlioniui prisimin
vatikaninės Bažnyčios pulsas pa
ti.
Rengia
Teresė
ir Jonas Bogusaulyje ir mūsų buityje — dr.
tai.
Vyt. Vygantas. Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika — žmo
Šeštadienis rugpiūčio 30 d. —
gaus laisvės šauklys ir herojinės Komunistinė tautybių politika
krikščionių kovos liudytojas — Lietuvoje — dr. Vytautas Vardys,
kun. dr. Pranas Gaida, Vytautas Laima
Garbonkienė, korefeMaciūnas, koreferentas. Laisvės rente; Kristocentrinis humaniz
kovotojų vakaras. Montažą ren mas ateįtminkiškųjų dimensijų
gia Nijolė Gražulienė.
viršūnėje — kun. dr. Viktoras
Trečiadienis, rugpiūčio 27 d. Rimšelis, Vytas Kliorys, korefe
— Marksizmo grėsmės šaknys rentas. Vakaras su mūsų kūrėjais
— dalyvauja Bem. Brazdžionis,
krikščioniškai civilizacijai — dr.
K. Bradūnas, A. Vaičiulaitis.
Kęstutis Skrupskelis, Algis Nor
vilą, koreferentas; Socialinė krikš
Sekmadienis, rugpiūčio 31 d.
čionių doktrina .perspektyvinėje — Ką pasakytų Dovydaitis atei
ateitininkų veikloje — dr. Adol tininkams šiandien — dr. Juo
fas Damušis, Gabija Juozapavi zas Girnius; U vai. iškilmingos
čiūtė, koreferentė. “Ateities” žur šv. Mišios — atnašauja V. Briznalo vakaras.
gys; Uždaromasis posėdis —kal
Ketvirtadienis, rugpiūčio 28 d ba kun. Gediminas Kijauskas, SJ,
AF Tarybos pirmininkas. Litera
— Moralinis lūžis bei pasimeti
tūros ir muzikos vakaras. Daly
mas Vakarų pasaulyje ir jo po
vauja: Teresė Pautieniūtė, J.
veikis mūsų visuomenei —- kun.
dr. Antanas Paškus,
Antanas Bradūnas, Al. Kuolas, R. UndeRazgaitis, koreferentas; Morali rys ir Studentų choras.

nė revoliucija kaiip globalinis už
Pirmadienis, rugsėjo 1 d. —davinys (svarstybos). Moderuo- Stovyklautojai išsiskirsto po pusja Vytautas Narutis, dalyvauja: ryčių į namus.

Filmų (vairumai
STASE SEMEN1ENE

Kas ir kaip Amerikoje

Daugelis charakterių yra praei
nantieji pro Nashv'llę Bavo didžiuo
ju’ kenti j labiau aiškius tikslūs?
Keletas aktorių debiutuoja šiame
filme. Barbaros Jean, viešpataujan
čios žvaigždės liaudies dainų atli
kime, vaidmeny yra Ronee Blakely,
gyvenime pati dainininkė - kompo
zitorė ir profesionalė aktorė. Ji
taip natūraliai perduoda nervinį
sutrikimą, kad atrodo, lyg š’s tikrai
ją ištiko ekrane.
Taipgi pirmą sykį išvystame ek
rane, ypač šiame dramatiniame mė
ginime, L'ly Tomltn, premiją laimė
jusią komedininkę, labiausiai ž'no
mą iš “Laugh - In”. jos programos
televizijoje. Lily, ka’p ir Ronee,
Henry Gibson, Karen Black, Keith
Čarrad'ne ir pats Altman, sukūrė
patys dainas šiam filmui.

“NASirVILLE” yra didingas
amerikiečių filmas — skelba šio
krašto d enraščio antraštė. Roberto
Altmano ‘‘NASHVILLE” yra ge
riausias amerikiečių filmas nuo
“Bonnie and Clyde” laikų — šū
kauja d'džiojoje spaudoje kitas en
tuziastingas amerikietis kritikas.
Savo susižavėjimą užantspaudavę
keturiomis žvaigždelėm — aukščiaus'u gerumo pripažinimu — bent
trejetas iš keturių nesigaili kritiškų
panegirikų.
šs filmas yra tikras mikrokos
mas, rodantis, kas yra tie šiandie
niniai muzikos “liaudininkai” ir ko
jie siek!a Amerikoje. Tai gausus ir
triukšmingai drebinantis rungty
niavimas, tai filmas apie laimėtojus
ir pralaimėtojus, praėjūnus ir
Sekantieji poros tuzinų pasakoji
žvaigždes Nashville, tame mieste,
kuris Ieškomas centru liaudies ir me yra Keenan Wynn, Ned Beatty,
Geraldine Chaplin (Charlie Crapvadinamos “Western” muzikos.
lino duktė), Barbara Harris, Robert
Muzika ir yra svarbiausia, ap'e Doųui, Atten Garf'eld, Scott Glenn,
ką “Naahville” filmas porina. Ir Allan Nichols ir kiti. O pagaliau
ne jos mechaniškas atlikimas, bet imant pažodžiui, bent tūkstantis
tie gyvi žmonės, toji kunkuliuojanti tos paprastos minios, gerųjų pilie
vieta, visas veikėjų elgesys, kas pa čių, kurie gyvena, myli, laimi ir ne
daro Nashville tos muzikos širdimi, tenka gyvenimo tikslo Nashville.
pagaliau, ir pačios Amerikos to Altman prisiviVojo daugel vietinių
* svarbiausio branduolio atsispindė piliečių suvaiduti save pačius ir.
jimas.
Jie tai mietai atliko.
Režisierius Robert Altman to pa
Tomo, vieno iš "rock and roll”
siekė šupne savo epiniame ir, anot trio, rolėje matome Keith Carradiamerikiečių kritikų, nepaprastai ne, Tom labiau žinomas moterų vi
sėkmingame, naujame filme, paim liojimo lauke, negu pasižymįs savo
dama dviejų turiny atskirų žmonių balsu ar muzika. Kai jis dainuoja
gyvenimus, juos supindamas ir sek 8ausok'imšoje kavinėje, net ketver
damas per penketą dienų. Kiekvie tas moterų publikoje (Lily Tomlin,
nas jų juda per veriančiai aštrią, o Shelley Duval, Geraldine Chaplin
kartais teriojančią kultūrą, kuri ir Christina Rainės) yra užtikrintos,
yra Nashville.
kad jis dainuoja tiktai jai vienai.
Sis filmas lyg daugialaipsnis eg
O įjungus čia ir Keith ir jo pa
zaminavimas — siekiamų svajonių ties parašytą dainą “I’m Easy”. ši
ir prarastų vilčių. Tačiau, ir tai scena pasidaro ypač pulsuojanti ir
tyčia, atrodo, vos pakrapštomas galinga.
paviršius ir žiūrovas' paliekamas Ir taip ‘'Nashville” sprogsta prieš
spėlioti, kaip ir kur reikėtų užbrėž žiūrovo akis, kaip fejerverkas,
ti savo išvadas.

triukšmingai ir spalvingai. Filmas

MAROUETTE PHOTO
SUPPLY

Luke Short, 67 m. amerikietis
rašytojas, kurio romanų ir apy
sakų skaitytojai išpirko milijonus,
mirė Aspene, Colo., sulaukęs 67
m. Mirė vėžiu.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių firmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

WAGNER and SONS
TYI’EIVRITERS,
ADDING MACHINES
AND CHEOKWRITERS

NAUJOS — NAUDOTOS
Nuomoje. Parduoda, Taiso

3314 West 63rd Street

VirS 50 metų patikimas jums
patarnavimas

Tel. PRospect 6-8998

5610 S. Pulaski Rd., Chicago
Phone — 581-4111

Chicago, IlUnois, 60629

Simpoziumo “Pasaulinis atoslūgis lr lietuvių įtampa” dalyviai LFB studijų savaitėje Kennebunkporte. Iš kairės
į dešinę: A. Sabalis, V. Vaitiekūnas, stud. J. Kursite ir dr. J. Gimbutas.
Nuotr. K. A.

"ATEITIES” ISTORIJOS
MONTAŽAS
‘‘Ateitis, 1911-1934” jau pa
ruošta. Tai montažas, susidedąs
iš skaidrių, magnetofoninėn juoston Įkalbėto teksto ir muzikinės
palydos. Tekstą ir iliustracijas
iš praėjusių “Ateities” komplektų
parinko dabartinis “Ateities” vyr.
redaktorius kun. Kęstutis Trima
kas. Kiti žurnalo redakcijos na
riai talkininkavo. Jonas Kuprys
padarė skaidres. Redaktorė Aldo
ną Zailskaitė pritaikė muziką.
Jurgis Bradūnas, Marija Eivaitė,

yra juokingas, liūdnas, patetiškas,
analitiškas, neišspręstas, pagaunąs
ir jautrus — viskas tuo pačiu mo
mentu: mažiąu patyrusio režis’eriaus rankose tai būtų tikra painia
va. Tačiau Altmano režsūra pada
rė jį unikumu. Ir išskaityk jame,
ką tik nori. Visko jame apstu. Net
ir labiausiai išsiblaškęs stebėtojas
suras polit'nę, socialinę, moralinę,
psichologinę gyslelę ir visą aibę ki
tų.
O lietuviškai publikai ar patiks?
Kaip “The American Graffiti” ke
letą metų amerikiečių ant rankų
nešiojamas filmas, šaltai ir abejin
gai buvo stebimas lietuvių, taip ir
šitas kažin ar suvirpins lietuviškas
širdis? Norisi čia sutikti su žinomo
laikraštininko Bob Greene nuomo
ne.
Jis, ne filmų kritikas, Chicago
Sun-Times atspausdino ilgą stra ps
nį apie Nashville. Anot jo filmų
kritikė ir d’delė Marlon Brando
gerbėja Pauline Keal (toji pati, ku
ri išgarsino “The Lept Tango in
Paris”) išgyrė Nashville. Jos žo
džius pasigavo, per visą kraštą pa
skleidė ir kartojo kiti kritikai. O.
anot, B. Greene, filme atvaizduoti
amerikiečiai kvaili, bukapročiai,
moraliniai iškrypę, dvasiniai striu
kę. žodžiu, pasijuokta, pasityč'ota
iš amerikiečių. “Iš mūsų pačių”,
tvirtina Greene. Ir žinant, kad tai
satyra, kritikas yra dalinai teisus.
Laimėjimai, moterys ir politika čia
taip pristatyti, kad amerik’eč ams
garbės nedaro. Gražu pasijuokti iš
savęs, bet filmas ne vaikamms Ir ne
jaunuoliams.

Petras V. Kisielius ir Aldona Za
ilskaitė įkalbėjo tekstą.
Garsas buvo jrekorduotas mag
netofoninėn juoston Audriaus Re
gio Margučio radijo stoties apa
ratais.
“Ateitis, 1911-1934” rodo pir
mąją žurnalo istorijos dalį (kitų
dalių tekstai ruošiami), sudarytą
iš trijų mažesnių dalių: 1. Atei
tis uždega, 1911-1917; 2. Tėvynę
ginant, 1918-1923; 3. Besiruo
šiant gyvenimui, 1918-1934.
Šis montažas bus rodomas atei
tininkų jubiliejinėje
stovykloje
rugpiūčio 27 d. Tai dabartinės
“Ateities” redakcijos dovana ateitininkijai, jai švenčiant 65 m. su
kaktį.
PROF. DR. JUODEIKIUI
75 M.

nuo jo mirties. Gimnaziją buvo
baigęs Vilniuje, Maskvoje studi
javo mediciną, bet paskui galu
tinai perėjo į meną. Meno studi
jas gilino Romoje,
Paryžiuje,
Londone. Sukilimo metu kovėsi
Kieto Korevos būryje. Sukilimui
nepasisekus, pabėgo į užsienį, bet
1866 m. grįžo į Vilnių. Buvo nu
teistas tremčiai į Viatką, kur iš
buvo 5 m. 1890-1§9I m. nupie
šė 11 religinių paveikslų Kauno
katedrai, yra iliustravęs Mickevi
čiaus Poną Tadą, Konradą Va
lenrodą, Kraševskio Kunigą, pie
šė kitus paveikslus lietuviškomis
temomis.
MILAŠIAUS AIKŠTE
PRANCŪZIJOJE

CRANE
LOAN

AND

SAVINGS
ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — TreCiad uždaryta
ANTRAD tr PENKTAD. — 9 v. ryto Iki 5 v. vak
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Mokamas už
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Netoli Paryžiaus esančiame
Mokamas už 1 m.
Mokamas už 6 m.
certifikatus.
certifikatus.
Fontainebleau mieste
birželio
Minimum $1,000
Minimum $1.000
pabaigoje atidaryta Oskaro Mila
PINIGAI ĮNEŠTI na 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
šiaus aikštė, iškilmes
pravedė
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.
Milašiaus bičiulių draugijos pir
mininkas Jean Cassou ir Fontai
nebleau meras Paul Seramy. Apie
tai skelbdamas laikraštis “La Re- ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii^
publiųue” pažymi, kad tuo pa
Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me
gerbiamas atminimas
didžiojo
džiagines
iškasenas. Tai suprato Ovidijus, ši tiesa ypač
lietuvių poeto. Kaip žinome,
galioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi
Fontainebleau mieste Milašius
kasinėjimai, negu žemėje.
yra gyvenęs ir miręs. To miesto ■
2
kapinėse jis yra palaidotas. Ati =
Vytauto Bagdanavičiaus
darant jo vardo aikštę, buvo pa
dėtos gėlės ir ant jo kapo.
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE

Ekonomistas prof. dr. Vladas
Juodeika rugp. 25 d. sulaukia 75
m., amžiaus. Kėdainiškis, buvęs
savanoris laisvės kovose. Grąže
gavo doktoratą, parašęs diserta
ciją apie žemės reformą Lietuvo
je. Buvo Finansų ministerijos,
Valstybės Tarybos
referentas,
kainų tvarkytojas, Pramonės dep.
direktorius, Vyt. Did. univ. filo
sofijos fak. asistentas. Atvykęs į
JAV dėstė kolegijose, kol tapo
Portlando univ. (Oregone) pro
fesoriumi. Rašė įvairiuose žurna
luose ir laikraščiuose, vienas iš LEIDINYS APIE BALTIJOS
n knyga
z
Politinių ir socialinių mokslų ins
KRAŠTUS
I
yra nuotykinga ekspedicija į proistoriją. 357 psl. Kaina
tituto steigėjų, 1937-1940 knygų
I
Dienraštis “New York Times”
5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. Liet
leidyklos Žinijos pirmininkas.
informuoja apie naują knygą:
Knygos klubo nariams trečdaliu pigiau.
UŽ LIETUVA KOVOJĘS
3
“The Baltic Dilemma: The Case =
ANDRIOLI
of the De Jure Recognition by jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Dailininkas tapytojas Mykolas Austria (ar ne Australia?) of the
Elviras Andrioli, 1863 m. sukili incorporation of the Baltic Statės
mo dalyvis, yra miręs 1895 m. Into the Soviet Union”. Auto
rugp. 23 d., taigi šiemet 80 m. rius — Edgar Dunsdorfs, išleido
PIGIAUSIA KELIONE Į GIMTĄJĮ KRAŠTU
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certificates
$5000 or more
4 year min.

$3000 or more

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

minimum *

90 months

TEL.: LA 3-8248
(VEST OF CALIFORNIA. AVĖ.)

gauti

daugiau

informacijų

prašomi

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road
Newton, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190
Galaiy Tour & Travels
141 Linden Street
Wellesley, Mass. 02181
Tel. (617) 237-5502

HIGHEST RESERVES

PER ANNUM

Norintieji
kreiptis į

arba

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

6«%

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų —
Chicagos,
Clevelando,
Detroito,
Pittsburgho,
Philadelphijos, Los Angeles ir kitur.

PER ANNUM

$1,000 or more
1 year min.

Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos
metu Galaxy Tour & Travels arba Algirdui Mitkui po
4 valandos po pietų.
Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai
aplankyti Lietuvą.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS LITERATORA

šeštadienis, 1975 m. rugpiūčio mėn. 23 d.

ant skardos ir padėjus į šaldy
tuvą, staiga sušaldyti. Po dviejų
valandų, kai uogos jau bus suša
lusios, supilti jas į šaldymo mai
šelius ir, išspaudus orą, vielele
užrišti ir vėl atgal sudėti į šal
dytuvą.

DVASINIŲ IDEALŲ KELIAIS
Tarp naujausių religinių vei
kalų randame Eamest Larsen
knygą “Holiness” (išleido Paulis!
Press, Nevv Yorke, 1975 m., 106
psl., $1.65). Autorius stengiasi
moderniam žmogui išryškinti re
liginius idealus, ypač siekiant
sielos taurumo. Veikalas parašytas
gana populiariai, lengva forma.
Padarytas dar patrauklesniu ry{>
kiomis iliustracijomis — nuo
traukomis. Autorius primena, kad
mūsų ryšys su Dievu turi būti
gyva realybė, nes neaugant dva
siai, įvyksta vidinė stagnacija,
tauriųjų polėkių mirtis. Negalima
pasilikt statiškai suakmenėjusiu ir
tapti šventam. “Palaiminta diena,
kada mes suvokiame, kad šventu
mas yra matuojamas tuo laipsniu,
kokį parodome savo pastango
mis, kokj mes turime troškimą
tikresnio gyvenimo”. “Šventumas,
— rašo autorius, — yra vardas
tos alėjos, kuria gyvybės Dievas
mus kviečia eiti j nuolat gilesnę
vienybę su juo ir su mumis pa
čiais. Savęs tobulinimas yra dva
sinis menas. Šventumas tai ne il
gos maldos, o kūrybingas susivo
kimas aplinkos pasaulyje.
Šias mintis gvildena autorius.
Apsiskaičiusiam veikalas labai
daug naujo neduoda, bet jis nuo
širdus, dvelkia naujumu ir skai
tytojui palieka vieną kitą giles
nį pėdsaką.
(J- Pr-)

Kai kurie šviesesni vaisiai greit
pajuoduoja. Juos apsaugoti nuo
to galima askorbine rūgštimi (vi
taminas C) arba citrinos rūgšt’mi. Taipgi galima naudoti ir
erškėtrožių koncentruotą rūgštį.
|Askorbinė rūgštis gaunama vaisitinėse įvairiose formose: miilte1 liais, tabletėmis ir kristalizuota.
Vienai kvortai vandens pakanka
% arbat. . šaukšt.
askorbinės
REDAGL'OJA ST. 8EMENIEN®. 6567 S. TROY ST., CHICAGO, ILL 60629, TELEF. 925 5936
rūgšties. Naudojant citrinos rūgš
tį, 1 gal. vandens imama 3 valg.
šaukšt. citrinos rūgšties.
Tad
prieš šaldant, reikėtų 1 min. pa
laikyti
šaltam parūgštintam
vandeny. Tačiau galima askorbinę rūgštį dėti tiesiai į cukraus
Gyvename krašte, kuriame
STEFANIJA STASIENĖ
šiuje susidarys ledo kristalai arba tirpini ar sumaišyti su sausu cuk
daržoves, vaisius ir uogas ištisus I
jos sušals j vieną gabalą.
rumi. Proporcija tokia:
vienai
metus galime pirkti šviežias su->
kvortai
cukraus
tirpinio
% ar
Tad'
ves
*
T
va
*
SIUS
nuplovus,
aišku,
Kaip daržoves bei vaisius
žaldytas ar konservuotas.
bat. šaukšt askorbinės rūgšties.
I reikia ir nulupti bei supiaustyti.
supakuoti šaldymui?
atrodo, kad tuo turėtume ir pasi
Jei naudosime erškėtrožių kon
,Be to, daržoves prieš šaldant reitenkinti. Tačiau, kai
šiandien |
Įkia būtinai dar nuplikyti, NupliŠaldymui paprastai daržovės centruotą rūgštį, tai galima jos
kainos nepaprastai kyla, tenka
paprastai
verdančiu uogos ar vaisiai pakuojami į tam truputį ir daugiau imti, nes tai
atkreipti dėmesį ir į taupymą. ikinama
I
|
vandeniu
ar
garais.
Plikinant
iš tikslui pagamintas dėžutes
ar natūrali askorbinė rūgštis. Į kiek
Ne veltui miestuose šiais metais'
laikomas daržovių natūralus sko- maišelius, kurie gaunami par vieną pakelį šaldytų vaisių gali
buvo visur propaguojama ūkiš-j
įnis, spalva ir sunaikinama dalis duotuvėse. Vaisiai bei uogos ma dėti iki 1 arbat. šaukšt. šios
kai išnaudoti turimus sklypus. I
' bakterijų. Šis. procesas yra labai šiuose maišeliuose pakuojami su rūgšties.
Manau, kad daugelis tokiais pa-.
I svarbus, nes tokios daržovės il- cukrumi, cukraus tirpiniu ar sau
Visi šaldymui pakavimo indai
skatinimais bus pasinaudoję ir iš
siauginę savų daržovių. Paprastai giau išsilaiko sušaldytos ir Jū si. Su cukrumi vaisiai ilgiau iš turi būti saugūs nuo išgaravimo Dailininkai atostogauja Kennebunkporte. Iš kairės į dešinę: Marija Ambrazai
vertę, ir drėgmės praleidimo. Juo geres
šias gėrybes kiekviena šeiminin maistingumo vertė yra daug di- laiko savo maistingumo
Nuotr. K. A.
desnė.
negu
be
cukraus.
Cukrus
irgi
su nė pakavimo medžiaga, juo il tienė, Kazimieras Žoromskis ir Regina Jautokaitė.
kė stengiasi išlaikyti kiek galima
ŠEIMOS DRAMA
Plikyti daržoves verdančiu stabdo enzymų veikimą. Tačiau giau maistas išsilaikys nesugedęs.
ilgesniam laikui, t y. jas kon
vandeniu yra daug patogiau ir rekomenduotina ir be cukraus Netinkama pakavimo medžiaga
Modernaus šeimos liberalizmo
servuojant ar šaldant.
greičiau, negu garais. Garais pli šaldyti. Tokius vaisius ar uogas gali sukelti produktų garavimą ir tai, atidarius šaldytuvo
Šiandien
taupus šeimininkavi ir alkoholio padariniai labai ryš
duris
Maisto konservavimas šiame kyti patartina tik tokias daržo galima daug kur panaudoti kaip
mas be šaldytuvo neįmanomas. kiai pavaizduoti dabar Chicago
krašte yra gana išplitęs, tik šiais ves, kurios pasižymi vandenyje šviežias, cukraus pridedant tik sudaryti vadinamą jų “sudegini ten esantis šaltas oras išeina lau
Naudoj antis šaldymo galimybe, je Candelight Dinner teatre sta
kan,
o
jo
vietoj
įsiveržia
šiltas'
mą
”
.
Geriausia
būtų
šaldyti
stik

metais pasunkėjęs, nes stiklai ir
tirpstančiais .vitaminais.
pagal skonį. Šaldant su cukrumi, liniuose ar nerūdijamo
oras.
Tad
šaldytuvas
turi
šį
orą
plieno
mes sau daug palengviname, su tomoje komedijoje: “The Ginkiti konservavimo reikmenys be
Vandeniu plikinant paprastai cukraus ir vaisių santykis 1:4, ta induose, tačiau gana geros rūšies Ivėl atšaldyti ir sunaudoti nema taupome laiką ir esame tikros, gerbread Lady”. Jos autorius
veik dvigubai pabrangę o stik
čiau šią įproporciją galima ir keis yra ir plastikihiai įpakavimai.
žai elektros energijos. Todėl pa
lams dangteliai prekyboje visiš naudojamas indas su sietu, kad
kad mūsų pačių šaldyti produk Neil Simon, sukūręs kelis Brodti kaip f>vz. 1:3:5 ir t. t. Dėžu
tartina
tuščių
lentynų
šaldytuve
nuplikinus
būtų
galima
patogiai
way teatruose ir daug kur kitur
kai išnykę. Tad šiais metais šei
tai yra geros kokybės ir tinkamai ! statytus scenos veikalus, šiame
tes ar maišelius reikia gerai už
Rūšiavimas
ir
datavimas
nelaikyti,
o
jas
pripildyti
ledo
iškelti.
Svarui
daržovių
reikia
už

mininkės priverstos savo daržoves,
maišeliais.
paruošti.
Kai daryti, tačiau reikia palikti šiek
, pastatyme kryžiuojasi alkoho
vaisius ar uogas beveik išimtinai virinti I galioną vandens.
Prie bendros tvarkos priklau
tiek vietos viršuje, tūrio išsiplė
vanduo
užvirs
sudėti
daržoves
ir
likės motinos, ryžtingos jos duk
sušaldyti. Tad šia proga pakal
sytų
ir
atitinkamos
etiketės
ant
timui. Sušaldyti reikia per trum
ters, lengvabūdės draugės, mer
bėsime kiek plačiau apie šaldy indą uždengti. Vanduo keliom pą laiką; šaldytuvo temperatūra kiekvieno indo ar maišelio. Ge
sekundėm
sustos
viręs,
tačiau
vėl
gišiaus
gitaristo ir atstumto ak
mą.
turi būti žemiau 0 iki lO laips. F. ra būtų ipažymėti bent vaisių ar
toriaus
gyvenimas. Gausu įtam
Šaldant, kaip ir konservuojant, greit užvirs, jei naudosime nuro
uogų rūšį ir datą- Gerai paruoš
pos,
bet
nemažai ir humoro. Ge
Šeima,
vaikas,
lietuvybe
reikia prisilaikyti tam tikrų taisyk dytą kiekį vandens ir daržovių.
Cukraus tirpinys paprastai pa tos šaldymui daržovės ar vaisiai
pradėt
ras profesionalų sąstatas: Janis
lių ir naudotis jau išmėgintais Plikinimo laiką reikia
gaminamas, įštirpdant cukrų šal paprastai išsilaiko 12 mėnesių.
Paige atėjo iš Broadway ir tele
metodais. Nors šaldymas
yra skaityti, įdėjus daržoves į vande tam ar karštam vandeny. 20 pro Šaldytuve reiktų laikyti ir termo
nį.
Tą
patį
vandenį
galima
nau

vizijos,
taip pat ir Betsy von
daug patogesnis Ir greitesnis, ne
centų tirpiniui imama 1 puodu- metrą, kad nuolatos būtų galima
Rurstenberg bei E. Jonės, J.
gu konservavimas, tačiau bran doti keletą kartų. Jei vanduo kiek kąs cukraus, 4 puod. vandens, 40 kontroliuoti temperatūrą. Sudėti
Hamilton, žinomas iš televizijos,
gesnis, nes gaila didelę sumą ten nugaruotų, tai galima daugiau proe. tirpiniui 3 puod. cukraus, 4 į šaldytuvą šaldymui paruoštus
pripilti.
R. Balding, baigusi Kansas uni
ka investuoti į šaldytuvą.
puod. vandens ir labai sunkiam produktus taip pat kuo tvarkin
D. PETRUTYTĖ
versiteto
dramos studijas ir jas
Kai kurių daržovių plikinimo tirpiniui imama 5 puod. cukraus, giau. Negalima vieno krauti ant
Šaldyti galima visas daržoves,
gilinusi
Goodman
teatre. Ga
vaisius ir uogas. Šaldytos daržo laikas: ankštinės pupelės 2-3 4 puod. vandens. Vidutinio stip kito, nes šaldymas turi vykti iš
vės ar vaisiai paruošti stalui at min., burokėliai 2-4 min., kopūs rumo tirpinys rekomenduotinas visų pusių vienodai. O taip pat
Esu anksčiau rašiusi, jog šei- yra daugiau ar mažiau paliesta baus režisieriaus W. Pullinsi pa
rodo kaip švieži ir turi geresnį tai 3-4 min., morkos 2-5 min., daugiausia vaisiams, stipresnis negalima šaldytuvo
perkrauti; ma ir priešmokyklinis vaikas yra jos pamatus ardančių veiksnių. statymas intriguojantis.
skonį bei aromatą, negu konser kukurūzai su kambliais
tik svarbiausi veiksniai lietuvybės Šių dienų laisvėjimo bangos ne
4-6 tirpinys rūkščiom uogom, o leng kiekvienas šaldytuvas turi
J. Pr.
vuoti. Taip pat ir maistingumo min., kukurūzų grūdai 4 min., vesnis cukraus tirpinys saldžiom tam tikrą šaldymo
pajėgumą. kūrime ir jos išlaikyme išeivijoje. gailestingai rausiasi ir po lietu
atžvilgiu daug vertingesni, nes žali žirniukai 1-2 min. ir t. t. uogom. Gaminant cukraus tirpi Vienai šaldytuvo kubinei pėdai Tik, deja, šitie svarbūs veiksniai viškos šeimos pamatais, išplaudaŠaldant išsaugojama daug mais- j Nuplikinus daržoves, reikia stai- nį, galima vieną ketvirtadalį cuk galima skirti ne daugiau, kaip du nesusilaukia mūsuose reikiamo mos kertinius akmenis ir nu
tingų medžiagų bei vitaminų. Ta- ga atšaldyti, panardinus jas
i raus pakeisti kukurūzų sirupu ar ar tris svarus šaldymui paruoštų dėmesio bei įvertinimo. O apie šviesdamos juos šalin, kaip ne pradams įžiebti. Tai kertiniai
čiau, netinkamai šaldant, gali- paruoštą vandenį su ledais, At- medum. Pakuojant vaisius ar uo produktų. Ekonomiškiausiai iš- konkrečiai apčiuopiamą pagalbą reikalingus. šeimų irimas skau lietuviškos šeimos akmenys.
šaldymo laikas tas pats, kaip pli gas šaldymui, cukraus tirpinio naudosime šaldytuvą, jei jo ne šeimai nėra ko ir kalbėti. O vis džiai paliečia ir lietuvybės puo Šiandien mes .per daug esame
ma jas ir sunaikinti.
kinimo. Išėmus iš šalto vandens, naudojama iki 2/3 puoduko vie perkrausime. Sušalę
produktai dėlto ne kas kitas, bet šeima selėjimą. Be pastovios šeimos ne susirūpinę vaikų lietuviškumu,
Kokias daržoves, vaisius, ar
gerai nusausinti. Be to, reikia žiū nai dėžutei (dėžutės talpa % palaiko šaldytuve žemą tempe nulems lietuvybės likimą išeivijo įmanomas ir tautiškumo ugdy visai pamiršdami natūralųjį tau
uogas šaldyti?
rėt, kad daržovės būtų pilnai at kvortos). Saldant be cukraus kai ratūrą ir šaldytuvas naudoja ma je. Lietuvybė gyvuos tol, kol tu mas vaikuose.
tiškumo židinį —šeimą. Kad iš
kalusios. Jei pilnai nebus atšalu kurias uogas, patartina naudotis žiau elektros energijos. Jeigu šal rėsime šeimų su tvirtu moraliniu
to židinio neišblėstų tautiškumas,
Paprastai reikia parinkti ge
Kertiniai akmenys...
ir tautiniu nugarkauliu. Atseit,
reikia
parūpinti “kuro”, ren
riausios kokybės vaisius. Kokius sios, tai vėliau šaldant, jų pavir-! šiuo metodu: uogas laisvai supilti dytuve yra daug tuščios vietos,
kaip patarlė sako: “Kol beržas
kant
šeimoms
specialias paskaitas
produktus į šaldytuvą įdėsime,
Kol dar nėra vėlu, reikėtų su
žaliuos, tol ir sulos bus”.
tokius ir išimsime, šaldytuvas
sirūpinti lietuviškų šeimų auklė- svarstybas, suvažiavimus...
jų kokybės nepagerins. Taip pat
Vokiečių filosofas ir pedagogas imu: kreipiant ypatingą dėmesį
Tautinio sąmoningumo sėklos
reiktų žinoti ir kokios atmainos
Fr. Paulsen (1846-1908), nagri į tautinės sąmonės stiprinimą rrivalo būti sėjamos priešmokyk- "
labiausiai 'tinka šaldymui. Nau
grūdinimą, įį lietuvių
kalbos iniame
neaamas tautinio auKiejimo
nei gruaimmą,
rietuvių Karnos,
imame amžiuje,
amžiuje. Tas
ras gamingas
garbingas
nėdamas
auklėjimo pro- , bei
dojant savo daržo derlių, reikia,1
blemas normaliose tautos gyveni- turtinimą bei gražinimą, į atsa- j larbas priklauso tėvams. Jeigu
jau perkant sėklas, į tai atkreipti
mo
sąlygose,
randa, jog tik Ikomybės jausmo jautrinimą ir į ėvai nesugebės ir laiku nepadėmesį. Šaldymui tinkamas at-1
tvarkinga 'šeima tegali šį svarbų perteikimą būtinų žinių apie ma- ės, tai vėliau veltui dairysimės,
mainas nurodo tr sėklų katalogai.
darbą patenkinamai atlikti. To- žo vaiko dvasinę plėtrą, kurio- ieškodami
tautiškumo daigeSaldjmui uogos ir vaisiai turi bū
dėl nėra abejonės, jog išeivijos je glūdi ir galimybės tautiškumo lių jaunojoje kartoje.
ti prinokę, bet ne pernokę nes
•gyvenimo sąlygose lietuvybės li
tada pasikeičia skonis, ir jie ne
kimas išimtinai priklauso tik nuo
tenka dalies savo aromato. Ne
šeimos. Tautinio auklėjimo dargalima šaldymui uogų rinkti po
.buose šeimos niekas negali ir ne
lietaus, o tik sausam orui esant.
galės pavaduoti: nei mokykla,
Nurinkus uogas, reikia ne vėliau
nei organizacijos, į kurias kar
kaip už dviejų ar trijų valandų
tais dedamos visos viltys.
šaldyti. Jei dėl kurių nors aplin
Šeima ne tik tautos, bet ir
kybių negalima būtų jų tuoj su
žmonijos širdis. Kol širdis sveika
šaldyti, tai reikia laikyti šaldy
ir veikia tvarkingai, tol ir orga
tuve. Ten sustabdomas enzymų
nizmas sveikas. Tačiau’ kiekvie
veikimas ir vaisiai ar uogos
nas širdies sunegalavimas reiškia
pernoksta.
ir organizmo silpimą bei jo, kad
ir lėtą, nykimą. Šiandien visame
Paruošimas šaldymui
pasaulyje jaučiamas didelis susi
Paprastai vaisius ar uogas pa
rūpinimas dėl yrančių šeimos pa
ruošti šaldymui reikia taip, kaip
matų.
ir valgymui. Pirmiausia reikia
šaltu vandeniu nuplauti. Plauti
Yrantieji šeimos pamatai ima
reikia atsargiai, kad nesusitrintų,
drebinti ir visą žmoniją su mil
o taipgi ilgai nelaikyti vandeny.
žiniška civilizacijos pažanga’ ir Besidarbuojančios lietuvių reikalui. 1$ kairės: Altos reikalų vedėja I. BiinstGeriausia, supylus j sietą, šalto
didžiuliais kultūriniais polėkiais. rubienė, Balto sekr. L. Aleksienė ir pirm. M. Rudienė, Altos talkininkė R.
vandens srove nušvirkšti. DaržoViliojanti srovi karitą vasaros dieną—
Nuotr. K. A.
Be abejo, ir lietuviškoji šeima BertužytA
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