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MINTYS DARGIO PARODA APLANKIUS 
VIDA KRIŠTOLAITYTĖ 

Dailininko Alfonso Dargio kū- i kais, ypač kai žemaičiuodama 

Kertine parašte 
Moteris dailės pasaulyje 

rinių paroda vyko spalio 15 —16 
dienomis New Yorko lietuvių 
pranciškonų įkurto Kultūros ži
dinio žemutinėje salėje, Brookly-
ne. Parodą rengė ir globojo Lie
tuvių Moterų klubų federacijos 
New Yorko klubas. Parodos ati
daryme kalbėjo poetas Leonar
das Andriekus, O. F. M. Parodos 
metu buvo čia ir pats dailininkas, 

kreipiausi į gretimai stovinčią 
Dargio žmoną, nežinodama, kad 
ji lietuviškai nekalba. Bet ponia 
buvo labai maloni ir juokėsi, lyg 
mane suprasdama. 

Iš žemaičio Dargis dabar ta
po kosmopolitu. Savo išvaizda 
Dargis atrodo kaip šaunus, kon
servatyvus britas, baltučiai marš
kiniai, tamsiai mėlynas švarkas, 

atvykęs iš Rochesterio, N. Y. tamsiai pilkos kelnės, juodi šva-

Trečiojo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo dienomis M.K. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo centre, 
CbJcagoje, vyks ir platesnio mas
to mūsų moterų dailininkių dar
bų paroda. Parodon bus sutelk
ta ne vien tik Chicagoje, bet ir 
kitur gyvenančių mūsų dailinin
kių kūryba. Šia proga pravartu 
prisiminti apie moterų dailinin
kių istorini kelią aplamai. 

Kada 1548 metais Antverpene 
Caterina van Hemessen pasirašė 
ir uždėjo datą ant savo auto
portreto ir kada 1554 metais Cre-
moftoje Safonisba Anguissola au-
tofrafavo savo pačios portretą, 
nuo tada prasidėjo moters daili
ninkės istorija Buvo žinoma, 
kad ir anksčiau moteris piešė, ta
čiau tiek mažai faktų apie ją, 
kaip apie individualią meninin
kę, jog ankstesnių datų, negu čia 
suminėtos, negalima nė rasti. 

Kodėl moteris turėjo laukti 
kone du šimtu metų nuo garsio
jo renesanso periodo pradžios ir 
tik Jam baigiantis galėjo išsiskir
ti ir atkreipti į save, kaip į meni
ninkę, dėmesį. Norint atsakyti į 
šj klausimą, reikia pažvelgti į 
tuometinį savitą moters vaidme
nį socialiniame gyvenime. Tada 
jos pagrindinė užduotis buvo 
tapti motina ir auginti vaikučius. 
Būnant žemesnėje pozicijoje už 
vyrą ir nuo jo priklausant, jos pa
reiga ir visas dėmesys buvo namų 
darbai, užimantys visą jos laiką: 
drabužių audimas, jų siuvimas, 
valgių gaminimas. Vadovaujan
tis tų laikų papročiu ir nusistaty
mu, jai buvo neįmanoma net pa
galvoti apie kokią kitokią karje
rą šalia savo namų priežiūros. 

Kita priežastis, kuri sulaikė 
moterj pasireikšti dailės istorijo
je, buvo ta, kad tuometinės dai
lės mokyklos jos net nepriėmė 
šios srities studijuoti. Net ir Pran
cūzų revoliucija su savo lygybių 
šūkiais neatnešė menininkei pa
laiminančių pažadų. Jai buvo už
darytos durys net i menininkų 

1879 metais buvo atmestas mo
ters prašymas įstoti į karališkąją 
meno mokyklą. Jeigu viena kita 
patekdavo į meno akademiją, tai 
joms buvo tik atskiros pamokos. 
Kai vyrai buvo mokomi piešti 

Kartu buvo ir dailininko žmona. 
Pasitaikė puiki proga pamatyti 

dailininko originalius darbus. Iki 
šiol Alfonso Dargio kūrybą esu 
regėjusi tik lietuvių spaudoje, juo
da — balta reprodukcijos. Suži
nojau, kad dailininkas Dargis yra 
suruošęs apie 30 individualių pa
rodų, bet tik 5 lietuvių tarpe. 
Dailininkas tik prieš 10 dienų 
buvo grįžęs iš Europos. Jisai yra 
ruošęs parodas ir Vokietijoje, pro
fesinėse galerijose. 

Turiu didelį norą patirti ir pa
justi lietuvių dailės istoriją asme
niškai, susitinkant su gyvaisiais 
lietuvių dailininkais. Ir štai pir
mą kartą po 28 metų Ameriko
je, po 13 metų New Yorke su
tinku dailininką Dargį, kuris irgi 
gyvena toj pačioj New Yorko žmogaus f gūrą iš gyvų modelių, 

tuo tarpu moterys turėjo pasi-|vaIstii°i> Rochesterio mieste. Prieš 
parodą, perskaičius Jurgio Jan
kaus straipsnį "Darbininko" laik
rašty, sužinojau, kad dail. Dargis 
yra žemaitis. Tai pasigyriau Dar-
giui, kad mano motinos tėvai bu-
vc žemaičiai dūn'ninkai. Bet Dar
gis sakėsi esąs iš Mažeikių, ir ten 
kalbėję jau ne ta tarme. Mano 
stengimasis žemaičiuoti nuėjo nie-

tenkinti vien keramikos statulė
lėmis. Moteris, turėdama ribotą 
meninę praktiką, negalėjo atlik
ti monumentalių, komplikuotų 
dailės darbų. Ji turėjo pasiten
kinti tik portretais, namų apyvo
kos temų natiumortais, gamto
vaizdžiais, jaukiu, idealizuotu 

šeimos gyvenimu. 
Skaitome, kad anų laikų kil

mingos damos mokėjo skaityti, ra
šyti, siuvinėti ir piešti, bet tai 
buvo tiktai jų pačių laisvo laiko 
praleidimo malonumui. 

Vienintelė moteris, kuri tuo 
metu galėjo arčiausiai prieiti prie 
tikrojo meno mokymosi, buvo 
vienuolė. Vienuolyne, šalia savo 
kasdieninių pareigų, ji iliustravo 
šventas knygas, puošė vienuoly
no sienas, tapydama religinius 
paveikslus. Net renesanso laikų 
dailininkas ir meno istorikas 
Giorgio Vasari mini vieną vie
nuolę, seselę Plautillą, kaip me
nininkę, "kuri būtų padariusi 
nuostabių dalykų, jeigu ji būtų į 
galėjusi, kaip vyrai, mokytis 
piešti iš gyvų modelių". 

Bet, ar iš tikrųjų ši paviršu
tiniška pažiūra, kad moters už
duotis yra tik namų priežiūra, 
pateisina jos negalėjimą pasi-
leikšti kaip menininkei? Reikia j 
manyti, kad ne. įsitikinimas, jog 
moteris neturi potencialo meniš- j 
kam gabumui, pate'sina priežastį, 
kodėl mes jos nerandame vidur
amžių ir renesanso dailės istori
joje 

Moteris visapusiškai salėjo pa
sireikšti savo meniniais sugebėji
mais tik 20-tojo amžiaus pradžio
je Plač ai atsidarius meno mo
kyklų durims, ji šiandien labiau
siai pasireiškia kaip menininkė 

rūs batai, juodos, ne baltos ar gel 
tonos kojinės, tamsiai mėlynas 
kaklaraikštis, nusėtas smulkučiais 
baltais taškeliais, toks kaip prezi
dentas Carteris nešioja. 

Dargis kosmopolitas yra ypač 
savo kūriniuose Jo darbai galėtų 
būti atlikti ir kokio šveicaro ar 
japono. Jie tikrai yra universa
lūs, t nką bet kurio krašto gale
rijoms ar muziejams. 

Pamačius originalus, aiškėja, 
kad Dargis yra stiprus koloristas, 
jautriai varto-ąs spalvas. Aplamai 
yra sakoma, kad šiauriečiai daili
ninkai (mes lietuviai turbūt irgi 
šiauriečiai?) subtiliau vartoja 
spalvų niuansus, lyginant su pie
tiečiais (pvz. ispanais), kurie 
mėgsta ryškius spalvų kontras
tus ir grynas juodą, raudoną, gel
toną spalvas. 

Dargio spalvų gamos yra ryš-
k'os, bet žemos — niūniuojan
čios, o ne šaukiančios, 

Alfonsas Daigu 

liepsnos atsp'ndžių. Yra ir turtin
gos pilkos spalvos. Ir šiurkštesnės 
beržo žievės spalvos. Ir žemaičių 
svogūninės, ar italų Siena, bei 
indėnų inka spalvos. Parodoje iš 
43 kūrinių, 2 yra juoda — bal
ta, kiti atlikti Dargio turtinga 
spalva. 

Dargio forma yra skulptūrinė, 
Dargio architektoninė, suabstraktinta, be

daryti, mes tik galim išmokyti 
įvairių technikų. 

Dargis, tarp kitko, turi priva
čią savo meno mokyklą — stu
diją Rochestery. Jau šešeri me
tai dėsto dukart savaitėje, priima 
po 8 mokinius. Dargio Forma 
VVorkshop jau yra Rochestery ži
noma savo parodomis. Dailinin
kas apie dėstymą studijoje atsi
liepė labai šiltai: jo tai nevargina, 
jam įdomu. Studentai rinktin;aL 
profesiniai žmonės savo srityse. 

Nėra reikalo net sakyti, kad 
parodos apipavidalinimas atrodė 
profesinis: Vienodo formato kū
riniai 25" x 36", įrėmini metali
niuos rėmuos, apsaugoti plastiki
niu stiklu, geras apšvietimas. 

Iš 43 paveikslų, suminėtų kata-
J loge, devyniems duoti specifiniai 
titulai, kiti numeruoti ir pavadin
ti "Kompozicijomis". Dargis krei
pia dėmesį į kūrinių forminę, es
tetinę vertę ir nenori žiūrovo iš
blaškyti, "užmesdamas" pavadi
nimą ir tuo susiaurindamas žiūro
vo vaizduo'ę. Dailininkas mano, 
kad kiekvienas žiūrovas turi savo 
vaizduotę. Tas pats įvaizdis ar tos 
pačios spalvos dviem žiūrovam 
gali reikšti skirtingus dalykus, ir 
žiūrovas gali nusivilti specifiniu 
paveikslo turiniu, joigu jisai ne
atitinka žiūrovo vaizduotės. (Nors 
aš pati esu pardavus savo peizažą, 
pavadintą "Santa Kruz sala", nes 

nika. Šiandien ji nebijo pasisaky
ti, ką ji galvoja apie savo ir kitų 
socialinę padėtį, ji gali išsakyti 
savo asmeninę gyvenimo patirtį, 
ji pasireiškia, veikiama realių gy-

spalvos daugiau primena čelo in- laikė, kartu grafiška. Gryno ab-
strumentą, o ne trimitą. Spalvos strakto Dargis beveik nevartoja; 
sodrios, mėlynos, violetinės, span-Į matyti tik suabstraktintos, bet at-
guolinės, rudos, žalios, juodos, pažįstamos formos. Yra giminin-
Minkštos kaip aksomas. Yra ir gumo Paryž aus mokyklai bei 
aukso geltonumo ir rusenančios švelnesnio laipsnio ekspresioniz

mui. Jaučiamas negilus gylis, dvi
gubas dimensionalumas, gotiška 

priskirtų j erdvės plokštuma. Lyg iš akmens 
vien tik i nulieti vyro ir moters simboliai, 

niau moteriškumui 
"švelnių potėp ų" ir 

rankom sus kabinę, alsuoja rim 
timi popieriuje Moterys, iškėlu-

Kompozicija 

įausti į patį kūrinį ir įie neišky
la, jei jų nejieškai. Dargis var
toja litografinius dažus su ter
pentinu. Todėl toks spalvų minkš
tumas. Kartu vartoja ir emalio 
dažus, į kuriuos dar pieštuku 
įpiešia. Nudžiūvus emaliui, pa-į žodis Santa Kruz lietuviui ptrkė-
skuta dar skustuvėliu ar stikliniu j jui priminė to vardo skanią deg-

kartais ir voleliu tinę ar romą, kaip pa*s pirkėjas 
prisipažino. Patiko, tikiuosi, ir 
pat> paveikslas, nes senukas pa-

ratelio susirinkimus, nubalsavus,' negu bet kada. Kiek anksčiau ji 
kad ji yra "skirtinga nuo vyrų buvo suvaržyta, tiek dabar ji yra 

ttfvilfiaji", Anglijoje ae t ; įvairi savo tarną, stiliumi, tech-

"pastelinių spalvų". Šiandien ji 
savo dailės darbuose atskleidžia 
tokius pat gyvenimo patyrimus šios vaikus virš galvų, rupinto-

venimo aplinkybių. Nebematome j kaip ir kiekvienas žmogus. 'jėlių veidų kaukės, rimti vaikai, 
jos šiandieniniuose darbuose se-j Saulė Jautokaitė rimti raguočiai gyvulėliai, koplyt-

įstulpių liekanos, bokštai, stogai. 
į Šie įvaizdžiai man išryškėjo, žiū-
!rint į Dargio kūrinius. Neleng-
Iva Dargį apibūdinti, nes jis yra 
j savitas, originalus. Dažnai jaučia- Į 
mas vertikalumas teikia rimtį, j 
svorį, "presence" Dargio kūri
niams. Esmėje — balansas, viskas Į 
savo vietoje 

Balansas jaučiamas spalvose, Į 
formose, linijose ir faktūroje. 
Faktini —tekstūra, tai yra pa
veikslų paviršiaus rupumas Dar-
gio darbuose yra gerai išjieško- j 
tas ir labai pasotinąs akį. Be spal- Į 
vos ir formos, dar įjungiamas dos-1 
nus faktūros elementas, kuris, Į 
kaip skanus riešutų užbarstymas 
ant pyrago, praturtina bendrąją 
akių puotą. O "menas turėtų bū-i 
ti akims puota", sakė Delacroi*, j 
19 amž. prancūzų tapytojas, 
"aišku neužmirštant ir proto", 
pridėjo jis. 

Tapybos technikoje Dargis yra 
Į taipgi originalus ir išradingas. 
Tai nėra aliejinė tapyba. Paveiks
luose Dargis vartoja mišrią tech-

At<;iminbnB» (koiažas) niką. Nuostabiausia, kad tie 
cinrifaUo galerijoje, rne striški techniški elementai 

iparjtt kūryboje yra įlydiati, AI* 

popieriumi, 
plokštumas uždažo. Dargis nelai
ko savo technnių priemonių 
paslaptimi Nors kiti dailininkai i veikslą nusikabino nuo sienos, pa
tai slepia, nepasitikėdami savimi,! roda i dar nepasibaigus, ir atsargiai 
bijodami, kad kiti už juos geriau i " • * £ *atve per pu:nyną. Lydėjau 
nepadarytų, ar grynai tai daro! ii ******* einantį gatve, ir man 
vaikišku užsispyrimu. Vien tech-i b v rėjo ašaros — S"a būti įver-
nika meno kūrinio nepadarysi,! t i n t a m ^turingo pirkėjo, kūnam 
reikia turėti "dieviškąją aką". Net! I •* 
dailės mokyklose nuoširdūs pro
fesoriai sako —mes menininko iš 
jokio studento negarantuojam pa-

cslas 
vėjuotą žiemos vakarą). 

Nepirko lietuviai šioje parodoje 
(Nukelta i 2 p*L> 

Elena Urfcajtyt* 
(Ii lietuvių dailininkių parodos, rengiamos M. iį. 



Nr. 260 (44) — psl. 2 

Mintys Dargio parod 
(Atkelta iš 1 psl.) 

Dargio kūrinių, išskyrus gal vieną 
ar du. Ir dėl to labai liūdna. Nes 
gerą lobi atgabeno Dargis į šį lie
tuvišką židinį. Nepirkom mes nė 
Chagallio, kai jisai šimtmečio pra
džioje Vilniaus gatvėse pardavi-

. nėjo savo paveikslus po 5 rublius. 
Bent taip esu girdėjusi. Nebuvom 
dar prie to priaugę. Manėm, kad 
ir Čiurlionis yra sumišęs. Nors 
dar dabar ir Olandijoje yra žmo
nių, kurie pripažįsta tik Rem-

. brandtą, o dėl Van Gogho atsi-
^ prašinėja, nes jisai buvo praradęs 

pusiausvyrą. Buvau nustebus, kai 
tai išgirdau iš Olandijos piliečio, 
sėdinčio lėktuve, skrendant per 

„ Olandiją. Tamsių žmonių yra 
visame pasaulyje, todėl reikia 
nuolatos augti. Nejaugi lietuvių 

- masė nėra priaugusi prie Dargio 
-• ar prie Petravičiaus, kurj Dargis 

ypač pagarbiai prisiminė? 
"Kokį kontaktą ši galerija turi 

su amerikietiškuoju meno pasau
liu Ne\v Yorke?", paklausė Dar-

- gis. ^Jokio**, buvo vienintelis ma
no galimas atsakymas. Rodom 
darbus saviems, pasitenkinam sa
vųjų šiluma savo savanoriškai pa
sirinktame ghetto. Savi pas sa
vuosius. Taip saugiau. Negarsina
me savo parodų net veltui vietą 

• duodančioje amerikiečių spaudo
je, kalendorių puslapiuose, nors 

-.. gyvename pasaulio meno centre. 
Kas iš to, jie vis tiek čia neateis, 
nes esame per toli nuo miesto 

Prof. dr. A. Ai 

apie laiškų raš) 
. . - - • 

Pavergtos Lietuvos priespauda. 
mūsų brolių nuodijimas chemi
kalais psichiatrinėse ligoninėse 
reikalauja, kad mes kuo plačiau 
tas skriaudas mūsų tėvynei per
duotume viešosios opinijos teis
mui. T a m gerai gali pasitarnau
ti didžioji spauda, kuri šiuo me
tu mums labiausiai prieinama 
laiškų rašymu. Tos mintys ir nu
vedė mane į "Chicago Trubune"' 
vieno didžiausių šio krašto dien
raščių, redakciją, kur teko art: 
poros valandų išsikalbėti su ėdi-
torialų redaktoriumi .prof. Alfrec 
C. Ames, kuriam pavesta reda
guoti laikraščiui atsiunčiami 
laiškų skyrių. 

Ta i akademikas, intelektualas 
Kilęs iš Spokane, Wash. Studi 
jas ėjęs Kansas ir Illinois univer
sitetuose, kur gavo filosofijo: 
daktaro laipsnį, studijavęs anglį 

" kalbą ir literatūrą. Buvo pakvies 
tas "dėstyti Illinois universitete 
vėliau dėstė anglų kalbą ir lite 
ratūrą Illinois Teehnologijo 

- institute. Daug keliavęs. Nuo 195 
* pakviestas i "Tr ibūne" redakcijo 

~ štabą. Iš pradžių buvo knygr 
apžvalgų rašytojas ir redakto 

*-' rius. o paskiau perkeltas j edito 
rialų skyrių, jo globai atiduo 
dafit redagavimą gaunamų laiš 
kų, kurie spausdinami edrtoriah 

• puslapy. Šiose pareigose yra jat 
• 20 metų. 

Pasakojo, kad redakcija kasdier 
gauna tarp 80 ir 100 laiškų, o te 
gali fdėti tik apie 10 proc. Kas 
dien dedama po 7 — 8; šeštadi? 
niafs laišku skyrius nusitęsia ik 

•• puslapio galą 
.'. — Ar daug gaunate laiški 

isfieturfą? — paklausiau j | . 
Siti Ne . Tiesa, iš pavardžių n< 

•' viSada galima nustatyti, kas lie 
*•" tuvis", bet apskritai apie Baltijo 
• valstybes nedaug. Čia gana ener 
-. gingai reiškiasi latvis Tedis Zie 

rins. 
" — Kokie laiškai d augi ausi : 

patenka f l?rikra8Ho skil t i 
—Kurie pasako ką ey.r.-r.:: 

skirti-go, k i ; nebūva neserga 
- kitų pareikšta. Ntdauf Eass 

prieit: roki***. !*:*V'J* <'i» T?l 

i 

ą aplankius 
centro. Tuo ir pasitenkinam. 
"Reiktų suorganizuoti gerą, re

prezentacinę, kilnojamą parodą, 
sako Dargis, ir rodyti ją, pavyz
džiui, Amerikos universitetuose. 
Lietuvių fondas turėtų tai finan
suoti. Gal atsirastų pinigų ir iš 
Amerikos valdžios". Dabar sėdim 
su Dargiu apytuštėj galerijoj ant
rą ir paskutinę parodos dieną ir 
Šnekučiuojamės. Viršutinėj salėj 
vyksta banketas. Sklinda garsai. 
Dabar galerija visai tuščia. Mes 
tebesėdim. Kad tik nebūtų čia 
perlų barstymas paršiukams, per
šasi Šv. Rašto žodžiai. 

Man prisimena paguodos žo
džiai, pasakyti poeto Joseo Brods-
kio Santaros - Šviesos suvažiavi
me, kad nereikia nusivilti lietu
viais, nes Lietuvos dirvonas Lie
tuva, visuomet pagimdys, užau
gins didelių žmonių, reikia pasi
tikėti Lietuvos sėkla. O masė, tai 
tešla, iš kurios iškepami ir geri 
pyragai, girdėjau ateitininkų sto
vyklose vaikystėje. 

Dar naujesnė mintis tai ši: 
jei būsi masės perkamas, popu
liarus, tai esi nepranašus, esi tik 
vidutinis, nes masė reiškia ir ver
tina vidutiniškumą. Bet kartu 
masės priėmimas, publikos įver
tinimas, reiškia ir jaukumą, šilu
mą, paguodą ir žmogiškumą. 

Bet menas lieka antgamtinėje 
sferoje — nepaguos masė žmo
gaus, kuris yra "dievų" teritori
jos pilietis, žmogaus, kuris trans-

nes — 

mą laikraščiui 

ar kitas dalykas nepatinka. Rei
kia motyvuot. Trumpumas — 
taip pat dorybė, bet tas nebūtina, 
nes mes galime spausdinti išėmę 
tik dalį. Ilgumą galima kontro
liuoti. Išbraukdami nieko patys 
neprirašome. Mes dėkingi tiems, 
kurie sutinka su redakcijos spren
dimu. Manome, kad geriau įdėti 
keletą trumpų, kaip vieną ilgą. 
Juk eina varžybos dėl vietos. 
Trumpus daugiau ir paskaito, su 
trumpu galima tad daugiau lai
mėti. Bet svarbu ne vien trumpu
mas, bet ir labiau intriguojantis 
stjlius, motyvavimas. 

Gali rašyti net ir nelabai mo
kantieji kalbą. Tegu tai nesulai
ko nuo rašymo. Mes kalbą išly
ginsime. Pas mus savo laiškus at
neša toks jugoslavas. .Mandagus 
net kraštutiniškai: kulnimis su-

DRAUGAS te 

Jf. Dargis Mėgėjas (medžio 

:enduoja medžiagą, techniką, žo-
ižius, garsus, judesį ir sukuria 
lailėj, literatūroj, muzikoj ar so
čyje tą SUBLIME momentą, įkū

nija tą 
rią mi 
abejo, 
iš jų. 

:erta, nusilenkia, bet jo laiškai 
sarašyti "jugoslaviška anglų 
calba". Negalime spausdinti, kaip 
>aduoda, bet galima suprasti, ką 
iori pasakyt .Perredaguojame ir 
dedame. Turime tokį e:tą. Ga-
la agresyvus. Prirašo: "Arba dė-
:i viską ištisai, arba visai nedėt". 
Taip dažnai ir atsitinka, kad n ė -
dedame. 

—Koks idealus laiško ilgis? 
— Reikia stebėti, kokie larš-

cai išspausdinami. Pirma negu 
cas imsis laiškus redakcijai rašy-
:i, turėtų pasiskaityt jau išspaus-
iintus. 

— Ar gaunate laiškų iš už-
;ienio? 

— Iš viso pasaulio, ypač kai iš-
cyla kur koks pavojus. Pvz. gavo-
ne nemažai laiškų, anglų ir 
įet kinų kalba rašytų, iš Tai-
vano, kai baiminosi, kad ta ša-
is gali netekti JAV pripažinimo. 
Daugiausia ateina iš angliškai 
calbančių kraštų: Kanados, D. 
Sr.'tanijos, kartais iš Australijos. 

— Ar baltiečių nusiskandi
nai laiškuose susilaukia kokios 
•eakcijos iš Sov. Sąjungos? 

.— Maskva kartais per savo 
tmbasadą atsiunčia atsiliepimus 

: įs? -f v. 
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ignori 
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dievų didžiąją dovaną, ku-
s vadina.ne MENU. Be 
\lfonsas Dargis yra vienas 

Prof. dr. A. Ames 

nuosiu<. bet laiškus bando 
erti, no;; manau, kad jie 
iškus skaito. 
Kai la-škuose iškeliama 
s valstybių priespauda, ar 
ii komunistai nebando re-
> 
Ve. P' : spauda yra gana 
linoma. Jos .paneigti neturi 
nei prosovietiniai žmonės. 
rašytų, ai dar labiau šį 
keltu, i tems naudingiau 

Ką gi ;;2 galėtų pasakyti? 
prasmu'o laiškas apie dr. 
ą iš \ braskos, rišantis 
:lą su n > tais. Tuojau buvo 
mas j tą užmetimą. O ką 
anote ?. l ie tą žmogų. — 
sė red.)k">rius. 

Tai labai geras patriotas, 
us ž m ^ u s , išsimokslinęs, 
iūnus profesoriauja, — at-
, toliau k'ausdamas: 
£okį duotomėte lietuviams 
ną. kari jie la ikais galė-
tgiau p: K tarnaut! savo pa-
m kraštui? 
Tegu gMisiau rašo. Lietu-
as muv neturi sunkumų, 
gojo yra aug tautinių gru-
aug at<,. <u$iq •'iš" Europos. 

gijomis iš to kon-
r>. Dabr* lietuvių atsiun-
5 laiškus laugiausia panau-
e. 
a u r«'d . -torius pasidžiau-
id Arr.r. sty International 
;'<c N- .io premijos. Pa -
kad :r -ii pats priklauso 

ijūdžiu; Skatino ir lietu-
augiau j 4 j s iu^ t f i AflOe* 

Pasauli 
F.M. Dc 
mas lie 
duktė kn; 
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į lietuvių. 1 
gird.i, Do: 
kraustė į 
sutapo su 
tojevskiai 
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Levą To 
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— Ne 
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apie edi 
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Pažac 
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Dostojevskio dienos Da 

JURGIS GLIAUDĄ 

įio garso rusų rašytojas 
įtojevskis savaip arti-
uviams. Dostojevskio 
goję apie savo tėvą net 
ad Dostojęvskiai kilę iš \ 
; senų lietu\ iškų žemių, į 
tojevskių giminė atsi-
lusiją, pakeitė tikėjimą, j 
nauja visuomene. Dos- [ 
nebuvo aukštos kilmės, į 
tarta po kartos gyveno 
ikavimo, niekad nepa-
štų vietų, įtakingų ir 
jostų. 

pasitaikius, tenka prisi-
filosofą Kantą, rašytoją 
stoju, poetą Balmontą, 
nontovą, rašytoją Minc-
ų kilmę padavimai ar 
liai liudijimai riša su 
iuta. 

ai prieš mus Fiodoras 
eis, pasaulinio garso 
kurio gyslose, anot jo 
irtinimo, sroveno dalis 
kraujo! 
vskio garsas neįtikimai 
aprėpiamai gilus. Kiek-
jibliotekoje, įvairiomis 
jūs rasite jo knygų ver-
omų tomus studijų apie 
do slaptingą ir niūrų 

lėtais Bad-Emse įvyko 
inis Dostojevskio 150m. 
minėjimas. Minėjimo 

mezgė nuolatinio "dos-
nkų" branduolio su-
tvimas. Ta i buvo "Tarp

tautinių Dc 
simpoziumų' 
tais Danij< 
pylinkėje, R 
įvyko jau te 
mas. Simpo 
Dostojevskio 
18 šalių. Juo 
tojevskio d 
vykdomasis ) 

Simpoziun 
ne'urėjo sti 
Dostojevskio 
ne rusų tai 
literatūros 
pranešimus, 
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aikraštininkai laisvę už-
vien altruistiniais su-
bet drauge siekdami 

savo krašto korespon-
;raštininkams, kurie da-
Sąjungoje turi nema-

ymų. 
susilaukiate atsiliepimų 
intus laiškus? 
ilaukiame laiškų. Deda-

atsiliepimus. Išsivysto 
alogaš. Reikia priminti, 
5iamas į redakciją laiš-
lengviau išspausdintas, 
»uvo prikabintas prie ko-
nojo ar bus susietas su 
siu išspausdintu laišku, 
ieliau priimami. Rodo, 
ytojai seka. Jei tik laiš-
aktualus, b u s ^ s įdėtas. 
me,ka<l raiškai s skaity-
nūsų klaidas nurodytų. 
iš profesūros perėjote į 

us. Ar čia įdomiau? 
igailiu perėjęs. Žurnalis-
>as prie širdies, ypač kad 

progos ir dabar dėstyti 
>tem universiteto žurna-
kyriuje, kur turiu kursą 
ori alų rašymą. Kai per
ti į laikraštį, vienas ma-
;as man parašė: "Jūsų 
i platesnė, bet lėkštes-
tiesa. Žurnale mokslinį 
parašius jį skaito tos ša
lininkų, ta šaka besido-
atelis, o 'T r ibūne" edi-
uslapy išspausdintą "raš-
< tūkstančiai. Be to ^~ 
parašymo iki paskelbi-
trumpas laikas, nėra to 
mėnesių tarpo, kaip 
žurnaluose ar knygose. 

; klasėje gali kartais ap-
enkai pasiruošti ir apie 
ns tik nedidelė paskaitų 

studentų grupė, o laik-
o darbą stebi visas pa-
eikia pasitempti. Jei blo-
•eit .pastebės, jei geras — 
Aš savo studentams sa-
tarp skaitančių editori-

ir tokių, kurie tuo klau-
agiau išmano. Tai jau 
pasitemti. 
lbėjimo pabaigoje pa
ką redaktorius žino apie 

įau, kad Lietuva paverg-
enai okupantų priespau-
varta, Ir linkiu laisvės, 
ijo skaityti | t m iteikt** 
apM L»«iuv4. 
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mijoje 

•stojevskio studijų -
" pradžia. &ais me-
Dje, Kopenhagos a-
ungstedgordo pilyje 
ks trečias simpoziu-
ziume dalyvavo ST 

kūrybos žinovai iš 
s visus sukvietė Dos-
raugijos nuolatinis 
komitetas. 
nas, kaip ir anksčiau, 
idijinio leitmotyvo. 

žinovai, beveik visi 
įtybės mokslininkai, 
profesoriai, padarė 

įvairiausiai nagri

nėdami Dostojevskio genijų, 
dijos, Vakarų Vokietijos, Dai 

N Olandijos. Rumunijos, Ame 
Jungtinių.Valstybių (Pįetų į 
fornijos ' uni vė"rsi teto profes 
P. Struve), Austrijos, Japo 
profesūra demonstravo glob 
Dostojevskio įtaką moderni 
teraturai (Camus, Kafka, abs 
to teatras...) 

Dalyvavo ir keli SSSR pre 
riai. Jie tvirtino, kad netr 
SSSR leidykla išleis pilni 
F. Dostojevskio raštų rii 
Prisimenam, kad SSSR-e < 
vis žadama tokį rinkinį iŠ 
Juk iki Nikitos "atlydžio" 
tojevskis buvo tenai nepage 
jamas, "atžagareivis", 'tart 
ninkas"! Mano paauglio ai 
ty išliko 1920 metų pol 
"švietimo" mitingas, kurio 
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Brazdžionio poezijos 
pilnatis Markaičio muzikAC 

aplanke 
%w«* 

ALGIS ŠIMKUS 

Chicagos Jaunimo centro 20- no Pavasario ir Rimtauto Dabšio, 
mečio minėjimų serijoj spalio 30 
suruoštame Los Angeles solistų 
ansamblio koncerte buvo atlikta 
dabar tenai gyvenančio jėzuito 
kompozitoriaus Bruno Markaičio 
muzikiniai apipavidalintų Ber-
bardo Brazdžionio eilėraščių virti
nė. Visa programa pavadinta siu
itos vardu. Muzikinė siuitos for
ma išvystyta 17 — 18 šimtmety
je. Tada kompozitoriai pradėjo 
tuo vardu krikštyti vienas po ki
to einančių numerių šokių po
būdžio instrumentalinės muzikos 
kūrinius. Baroko laikais siuitas 
pradėta įvairinti, pridedant ir ne 
šokio dalių. Romantikai siuitos 
Formą dar labiau išplėtė. Laikui 
bėgant, siuitomis pradėta vadinti 
kelių nedidelių muzikinių nu
merių kompozicijas, pagrįstas ko
kiu nors bendru bruožu. Ši muzi
kos forma ypač pamėgta, reda
guojant koncertiniam atlikimui 
muzikos gabalus, parašytus dra
matinių pastatymų paįvairini
mui ("incidentai music"). Žino
miausios tokių siuitų yra Men-
delssohn'o muzika Šekspyro ko
medijai "Vasaros nakties sapnas" 
su garsiuoju vestuviniu maršu ir 
dvi Griego "Peer Gynt" siuitos iš 
muzikos, parašytos Ibseno dra
mai 

Bruno Markaitis savo siuiton j "T^»Nš1Re 
dar įveda dainos ir deklamacijos' 
elementus. Jo kūrinio bendrinė 
gija yra Brazdžionio eilėraščiai iš 
jo kūrybos rinktinio leidinio "Po
ezijos pilnatis". Markaičio siuitos 
paskiras dalis būtų sunku pava
dinti "damomis*' ar minikanta-
tomis įprastine prasme. Jose muzi
ka nepirmauja, o vien išryškina 
bei įrėmina poezijos mintis, anot 
paties Brazdžionio — "suteikia 
žodžiams sparnus". Markaitis 
deklamacija daugelyje vietų pa
lydi vien minimaliais muzikiniais 
garsais, nors nevengia ir daugiau 
komplikuotos muzikos įtarpų. O 
dainuojant, Markaičio muzika 
neatitraukia klausytojo dėmesio 
nuo Brazdžionio prasmingos ir 
jausmingos poezijos. Tokia mu
zika nesiekia būti sau pačiai tiks
lu. 
Markaitis metai po metų yra su

kūręs apsčiai įvairių muzikos ku
rmiu. Šiuo laiku, tačiau, jis yra 
ypačiai susidomėjęs poetinio žo
džio bei muzikos sinteze. Los An
geles amerikiečių tarpe Markai
tis yra parengęs jau keletą pana
šaus pobūdžio programų su pro

fesionalais muzikais ir aktoriais 
savo paties parašytiems religinio 
bei filosofinio atspalvio tekstams. 
Tai dėkinga ir nenuvalkiota mu
zikos pritaikymo šaka. 

"Pilnaties" siuitoje kaleidosko-
piškai keičiasi solistų, deklama
torių ir instrumentalistų jungi
niai. Pirmoji dalis, "Nemuno tė
vynėje", atliekama solistų Jani
nos Cekanauskienės, Birutės Dab-
šienės, Stasės Pautienienės, Anta-

palydint Raimondai Apeikytei for
tepijonu ir penketui instrumenta
listų. Toliau Dalila Mackialienė 
padeklamuoja trumpų eilėraš
čių Kvartetą (Terra Cotta, Mė
nulio mintys, Eukaliptų kalba ir 
Lietus dykumoje) bei ''Fugą Flo
rencijos San Croce". Eilėraščių 
Kvartete Markaitis sakinių tar
puose panaudoja vien trumputes 
pavienių instrumentų frazes, 
tuo padėdamas poeto minčiai gi
liau įstrigti į klausytojo sąmo
nę. "Aš čia — gyva" atlikta tri
jų solisčių su instrumentų pa
lyda, o Algimanto Žemaitaičio 
sklandžiai padeklamuotos "Kuni
gaikščių miesto" patriotinių nuo
taikų "Dovanos" buvo paryškin
tos karingais ir vietomis graudin
gais tirrrpani būbnų garsais. Siui
ta nuotaikingai baigta visų pro
gramos dalyvių atliktu ilgesniu 
Brazdžionio eilėraščiu "Tu man 
buvai — tu man esi". 

Kaip girdėti, losangeliečių an
samblis turi ir tolimesnių planų. 
Reikia tikėtis, kad jie vis dar to
bulės grupinio dainavimo išlygi
nime ir pradės išsiskirti ne tik var
du, bet ir skambesiu kaip darnus 
ansamblinis vienetas, o ne vien 
penkių individualių solistų at
sitiktinis suėjimas. Jau ir šį kartą, 

ir siuitos baigiamoji 
dalis vietomis nuskambėjo kame
rinei muzikai priimtinu darnu
mu. 

Greta Chicagoje jau girdėtos 
Raimondos Apeikytės, siuitos pa
lydoje, diriguojant pačiam kom
pozitoriui, talkino dar penki čika-
giečiai profesionalai muzikai: 
smuikininkas Henry Criz. klarne
tistas Martin Rosenwasser, valt-
tornistas Paul Navarro, kontra-
basistas Gary Cleland ir muša
mųjų instrumentų specialistas 
Michael Green. 

Nepaisant saulėtos ir ankstyvos 
koncerto valandos, dalyviai vyrai 
buvo pasipuošę vakariniais "after 
six" rūbais. Kalifornietės vieš
nios gi pasirodė glaudžiomis Hol-

lyvvoodo stiliaus baltų "pant suit" 
uniformomis, kurios, nors ir ne 
visai atitinkamos idiliškai — tau
tinei Brazdžionio tematikai, vaiz
džiai pabrėžė saulėtosios Kalifor
nijos padangėje įsipilietinusių 
.lietuviškųjų "tremtinių" nuo
taikas ir dvasią. 

Pilna salė klausytojų, neilgą. 
mažiau valandos trukusią, naujo 
formato, kiek neįprastos muzikos 
programą nuoširdžiai priėmė; dau
gelis būtų nesipurtę ir dar bent 
poros numerių. Tai įrodė, kad 
meniniai sklandžių naujovių ne
reikia bijoti. Kompozitorius — di
rigentas Bruno Markaitis ir jo su
burtas solistų ansamblis atrado 
dėkingą būdą savo talentais įneš
ti į paskutiniu laiku kiek subana-
lėjusį lietuviškąjį muzikinį judė
jimą gaivaus naujumo. 

Dostojevskio dienos Danijoje 
(Atkelta i i 2 pusi ; 

viešai raginta naikinti, tai yra 
deginti, "tamsybininkų" litera
tūrą — Leskovą, Tolstojų ir Dos
tojevskį. Dabar SSSR režimo ats
tovai, kartu su pasaulio moksli
ninkais, studijuoja didįjį rašyto
ją. Dostojevskis "reabilituotas"! 
Bet, sekant spaudą, Sovietų 
valstybė neišstatė Dostojevskio 
simpoziumo parodoje pilno Dos
tojevskio raštų rinkinio. Japonija 
išstatė vienuolika pilnų Dosto
jevskio raštų laidų. Taip tenki-
tt japonų ieidykio* MVO įkaity.. 

tojų susidomėjimą. 
Anglijos, Prancūzijos, Italijos, 

Norvegijos, Belgijos universitetų 
profesūra užėmė katedras didin
goje Danijos didikų pily. Jų pra
nešimuose vis Dlito ir gilėjo Dos
tojevskio kūrybos, kuri liečia vi
sas pagrindines žmogaus egzis
tencijos ir dvasinio jo pasaulio 
problemas, analizė. Tarp kalbė
tojų atrandame ir A. Giedroyc 
pavardę. Jis išrinktas į Dostojevs
kio draugijos simpoziumų nomi
nacijos komisiją. 

Kaip žinia, lietuviai turi pui
kią ir nepalyginamos erudicijos 

Vėlinių tema Nuotrauka Vytauto Maželio 

UiltleS ledi ine va Itis 
JULIJA ŠVABAITĖ 

GYVENIMAS — DILGĖLĖ 
LELIJŲ LYSVĖJE 

Gyvenimas — 
nuo eilėraščio iki eūerašcio 
nuo Vėliniu iki Vėlinių 
graudulinga žvakės liepsna 
ant pažįstamo veido, 
varnų riksmas 
virš kapinių. 
Gyvenimas — 
prisipažinimai ir atleidimai, 
išsiskyrimo baimė, 
karšta aistros sekundė, 
vilties ledinė valtis 
svirduliuojančioj upėj, 
be irklo, be žmogaus. 
Gyvenimas — dūgėlė 

lelijų lysvėje, 
usnis, 
praaugusi diemedį, 
stumbražclės žiedas, 
užpiltas saldžiu nuodu, 
kad lengviau butų mirti*. 

PASILIK AUŠROS VARTUOSE 

Pasilik, pasilik Aušros Vartuose, 
apatiškoji Madona, 
prikalta 
dviem tūkstančiais 
ir aštuoniais šimtais vinių 
prie Vūniaus sienų, 
prie antikinių bokštų, 
prie penkių Vilniaus vartų, 
be kūdikio, 
be aukso rūbo, 
be sidabrinių votų, 

be rožių ir akantų... 

Nusidėjėlių motina, 
šventųjų motina, 
padegėlių motina, 
aklųjų ir nebylių. 
Arimų motina, 
duonos trupinių, 
vatinukų ir pilkų žiponėlių*. 
Žvėrys turi urvus, 
dangaus paukščiai lizdus, 
tiktai tu neturi sau 
galvos kur priglausti*. 

KRIKŠTO TĖVAS 

Sugrįžai*. 
O čia duoda ir duonos, ir druskos, 
ir va, sutaupiau ant grabo — 
norėčiau tik į Tarpučius dar sugrįžti, 
sodo obelis apžiūrėti, 
aprišti, 
kad nenušaltų per Hemą. 
Bet nepaeinu. 
Anūkai sako, — nėra, tėtuk, seniai jau 
nei tų obelų, nei to namo, — 

bet ai anūkais netikru... 
tiktai kojų nepakeliu. Kaip kaladės*. 
Turiu dvi lazdas. Bet nepadeda. 
(Tos lazdos tai niekis) 
Dar galvą pakeliu, 
ir matau, ir tave atpažina-o.-. 

Ar pravažiavai tą mišką f 
Giraitėje, sako, pernai buvo daug 

grybųT*. 
Tai po trisdešimt metų manęs 

neišsigynei, 
Atėjai*. 
Dabartės galiu ramiai numirti... 
O verkei, kai Alvite krikštinom*. 

PASIKALBĖJIMAS SU MIRTIMI 

Tu keliavai su manimi kartu, 
gyvatėm vainikuota, 
medūzos veidu. 
Sėdėjome vienoj kėdėj, 
iš mano rankų valaei duoną, 
gėrėme iš tos pačios taurės. 

Maža tu, lyg aguonos grūdas, 
ir galė&au išmesti tave 
į erškėtyną, 
kad ten sunyktum. 
Tačiau turiu gyventi 
ir gyventi, 
ir pataikauti tau.* 

KAPELIUOSE 

Du beržai. Lapkričio vėtroje 
girgždančių vartų vyriai. 
Kaimynų giesmės vėjuje. 
Dryžuotoje skaroj 
kantičkos. 
Vėlinės.* 

Neatsisveikinau, 
nepalydėjau 
nei tavo, nei savo motinos... 
Niekados nepažinta, 
neapverkta, 
paskutinė mano teta 
po gudobelėm juodo jom, 
po gudobelėm bevnrdėm, 
po gudobelėm vėduoklinėm, 
po gudobelėm vaiduoklmėm, 
tarp žalvarinių angelų*. 

PARSINEŠI ANT DELNO MARUŽĘ 

Parvežk man 
šaltekšnio lazdą iŠ Dzūkijos, 
ežerą — Šventežerį — 
visą ežerą, 
su žiezulėm ir vandens lelijom. 

O tą lazdą padėk 
man įkarstą — 
kai sužaliuosiu pavasarį, 

parsineši ant delno 
maružę*. 

Naujas lietuvių literatūros vadovėlis 
PRANAS RAZMINAS 

Vida Augulytė, Rimas Černių*, 
Juozas MasilMMiis, LIETUVIŲ LI
TERATŪRA. Trumpas lietuvių li
teratūros kursas su ciirestomatija 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos aštuntai klasei. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenes Švietimo i 
Taryba Chicagoje 1977 m. JAV LB I 
Švietimo Tarybos Leidinių komisi- į 
jos 1977 m, kovo 20 d. posėdžio nu- j 
tarimu šis 
tinkamu auk 
tinėms mokykloms. Spaudė "Drau- j 
go" spaustuvė, 4545 W. 63rd St_, 
Čhicago, IL 60629. Leidinys kietais 
viršeliais. iliustruotas rašytejų 
nuotraukomis, 376 psl. Kaina 7 dol. 
Gaunama šiuo adresu: A. Kareiva. 
7030 S. Rockwell St., Chicago, IU. 
60629. 

menkėjimo žymė, ir ši pagalba 
jiems labai reikalinga. Juk moki
nių žodynas pamažu siaurėja, 
užsidarydamas i motinos virtuvę 
ir tuo pačiu užleisdamas anglų 
kalbai garbingesnę vieta. Turi
mų namuose liet. k, žodynų 
(jeigu ten jų yra) jaunieji ne vi-

' vadovėUs^ ip^n^ I *•*" ! • ' ' • « " " • pavartyti, o šia-
• štesniosioms lituanus-1 me vadovėlyje Kiaušinis ne tik iš-

Ši mokslo priemonė skiriama; 
aštuntosioms liianistinių mokyk- Į 
lų klasėms, arba dvyliktiesiems 
(nepaliestiems nuosmukio) sky
riams. 2inoma, jeigu paliestų 
nuosmukis ir tuos, kurie kovoja 
su tuo pačiu nuosmukiu, tai šis 
literatūros vadovėlis būtų nu
stumtas į sali, būtų paneigta jo 
paskirtis ir suardyta jo struktūra. 
Dešimties metų sistemai jis būtų į \lų metodas. 

virtas, bet ir nuluptas, belieka tik 
nuryti i lietuvių kalbos sveikata. 

Šešiolika dar gyvų rašytojų 
pateko į šio vadovėlio puslapius, 
kaip mū:ų emigracijos 'pirmaei
liai rašytojai, su kuriais mūsų 
jaunimas turėtų susipažinti, juos 
skaityti, kaip vykusius lietuvių 
literatūros pavyzdžius. 

Abiejų vadovėlių metodai ar
timi, tik paskutiniojo gerokai pa
gilėjęs ir paplatėjęs. Juk reikalin
ga apie autorių šį tą pasakyti, 
duoti jo kūrybos vieną kitą iš
trauką ir studiozui pluoštą klau
simų, palengvinti pati skaitymą, 
paaiškinant rečiau vartojamus 
žodžius, tarmiškumus ar svetimy
bes. Tai įprastinis mūsų vadovė-

beveik neįkandamas, nes dveji 
nubraukti mokslo metai iš esmė-
sutrukdytų mokinių kalbini ir 
literatūrini brendimą. Tai būtų 
jau neatitaisomai prarastas dėl 
aplinkos neigiamų įtakų. Tiesa, 
vadovėlis tada galėtų patarnau
ti šalia mokyklos dar organizuo
jamiems lituanistiniams kursams, 
kokių dar iki šiol turėjome. 

O proporcija tarp pačių poetų 
ir tarp poetų ir beletristų pus
lapių skaičiais? Būta anksčiau 
tarp rašto žmonių ir tokio nesu
tarimo. Poetams ir jų poezijai 
skirta maždaug ketvirtadalis šios 
knygos puslapių. Tai reikėtų lai
kyti vykusia proporcija. 

Naujas dalykas vadovėly — 
partizanų dainos. Jas mėgsta 

Vadovėlis — kolektyvinis dar- j dainuoti "jaunimas ir" vyresnieji 
bas, būtent: Vidos Augulytės, Ri-
mo Černiaus ir Juozo Masilionio. į 

Siūlyčiau mokytojams į jas at
kreipti ypatingą dėmesį, nes jos 
padės įsijausti jaunajai kartai į 
herojiškąjį pokario dešimtmetį. 

Kyla abejonė, ar 8 klasės arba 
12 skyriaus mokiniai sugebės šiek 
tiek ipažinti 20 poetų bei rašyto-

' r a s ^ " [ jų. Tik primenant prabėgom — 

Iki šiol mūsų autoriai vadovė
lius kompiliavo pavieniui. Nau
jas žingsnis yra tikrai džiuginan
tis. 

Sklaidant šios mokslui skirtos 
knygos puslapius, kyla 
lyginti su tos pat paskirties leidi 
niu, išleistu 1960 metais. Sis pas-, . . o . • * i •• • J ,. _ ... r to, ir o-toj Klasei viso ko pagnn iitMfnrM •"•saovelis gc- , . ,. . . - ° du eina lietuvių 

i liks menkas įspūdis arba joks. Be 

kutinis literatūros vadovėlis gc 
rokai r>a jaunėjęs. 1960 metų lei
diny dar nebuvo Henriko Ra
dausko, Kazio Bradfmo, Henri
ko Nagio, Alfonso Nykos — Niliū-
no, Vytauto Mačernio, Vlado 
Šlaito, Julijos Svabaitės, Jono Me-
o, Algimanto Mackaus, Liūnės Su 
temos, Partizanų dairių, Antano 
Škėmos. Iš čia suminėtų nebūti
na, kad jie būtų visi jauni ir gy
vi. Tačiau šiame vadovėlyje rado 
pagarbią vietą pajėgiausieji lietu
viškojo žodžio kūrėjai. Gerai buvo 
paruoštas ir 1960 m. lit. vadovėlis. 

Tik jis jau buvo reikalingas pajau
ninti. 

Ir ten buvo duota gausokai au
torių kūrybos ištraukų ir apla
mai nagrinėjimui bei lygina
miesiems lit. nagrinėjimams te
mų. Tačiau paskutiniame jau ran
dame ir žodynėlių po skaiti
niais. Tai jaunų studiozų kalbos 

A. Maceinos studiją, skirtą Di
džiojo Inkvizitoriaus epizodui 
Dostojevskio romane "Broliai 
Karamazovai". Didžiųjų litera tu
rimu pranašysčių sferoje teipa 

nuostabusis Dostojevskio roma
nas "Biesy" (Velniai), kuriuo 
genialusis rašytojas nusakė rusų 
revoliucijos schema, terorą, būsi
mą ateistą kov*» n>fįjrvtnt ftmi-

joje religiją. Tai vienas iš šiur
piausių pasaulinės literatūros še
devrų. Ilgai buvo šis romanas 
indec'e librorum prohibitorum 
(uždraustą knygų sąraše} k*ip 

kalba, nes be 
stipresnio jos mokėjimo ir pati li
teratūra nustoja reikšmės. O ką 
būtų besakyti apie tuos per jėgą 
nužemintuosius, rustum'.us į de
šimties metų rėmus? Ima net 
šypsnys, kai išgirsti sakant: mes 
išeinam programą. Taip, "išei
nam", jeigu tai yra mokiniui tik 
pasivaikščiojimas... Tiesiog verk
ti norisi, stebint neprotingus už
mojus, kurių pagalba žudoma 
jauno lietuvio tautinė sąmonė, 
išmetant jį į gatvę, vos beprade
dantį bręsti. Pirmiau buvom lin
kę galvoti, kad mūsų tautinė gy
vybė lituanistinėse mokyklose, o 
po tokios reformos būtumėm pri
versti tautinės sąmonės trupinius 
rankioti skersgatviuose ir gatvių 
kampuose. Štai ką padarytų žmo
nės, kurie drąsiai kalba apie lit. 
mokyklų kompiuterizavimą, ku
rie atklydusiom idėjom patiki ir 
ima jas mūsų švietimui taikytu 
Priklausyti rašytojų draugijai tai 
toli gražu ne tas pat, kas patekti 
į mokyklai skirtą chrestomatiją. 
Tuo labiau mūsų aplinkybėmis, 
kai jau kovojama tik už virtuvi
nį žodyną, už paprastutį lietuvių 
kalbos sakinį. I chrestomatiją tu
rėtų patekti tik gerai nušlifuotas 
lietuvių kalbos sakinys, geros ar
chitektūros poetinis vaizdas. Rei
kėtų taipgi neišleisti iš akių, kad 
mokykloms skiriama chrestoma
tija tai dar nėra poezijos ir bele
tristikos antologija. 

Tačiau iš kitos pusės, negali
ma smukdyti ir lietuviško žodžio, 
dedant tik tai, ką mokinys ir men
ku Žodynu sugeba paskaityti ir 
suprasti. Po atskirų skaitinių su
žymėti rečiau vartojami žodžiai 
bus gera parama mokinio žody
nui didinti, šiam reikalui ne ką 
patarnaus turimas Lietuvių kal
bos žodynas, skirtas mokyklai. Jis 
dar šiek tiek gali būti naudingas 
žemesniems Ii', mokyklų sky-
skyriams, bet Donelaičio "Metus** 
ar Baranausko "Anykščių šilelį" 
skaityti jis nedaug tegali padėti. 

, . r l a " i Tos žodyno reikalu pastabėlės 
mano se.mos padavimus, Uosto- r 

jevskiai klie, ii lietuviu,". -r _ (Nukeltą į 5 psL} ^ _ ^ 

tik rašytojo tėvynėje, SSSR-e! 
Pats rašytojas, jaunystėje nu

teistas sušaudyti už prieš carinę 
veiklą, vėliau tapęs slavofilu, 
įtikėjęs, kad savo kančiomis Ru
sija išgelbės Dievo akyse žmoni
jos nuopuoli, sirgęs nuomariu, 
azartiškas iki beprotybes lošikas, 
išgyvenęs dvi fatališkas meiles, 
kurių vienoj matė destrukciją, 
kitoj atgimimą, yra viena iš tra
giškiausių genialių asmenybių. 

Danijos pily, Rugstedgordo sa
lėse, kūniškai menko rašyto
jo portretas kabojo 6et jo raštų 
rinkiniais, ties nesuskaitomais jo 
raštų vertimais į galbūt jam gy
vam esant jam pačiam nežino
mas kalbas. 

Didžiajam žmogui taip tinka 
Horacijaus strofa '"Crescam Įau
dė recens" (Augančioje garbėje 
augsiu...). Dostojevskis mirė 
prieš 93 metus, o, atrodo, jo gar 
bė dar nepasiekė zenito. Jo kūry
bos garbė auga ir plinta. 

Mes jaukiai tikime jo dukters 
liudijimu, kada ji sakė: 'Pagal 
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Paskutine viešnage Stratforde 
ALFONSAS NAKAS 

Paskutinė, žinoma, tik šia va- i 
sąra, šį sezoną, f 25-tąjį Strat- j 
fordo festivali Kanadoje paskuti
ni kartą nuvažiavau spalio 1, 
tad lygiai dvi savaites prieš se
zono uždarymą. Pirmąjį kartą 
taip vėlai, nes vis ten viešėda
vau birželio, liepos, rugpjūčio 
mėnesiais. Pirmąjį kartą tokiu 
oru, kad ir kipšas nenorėtų iš 
savo buveinės nosies kišti: šaka, 
biauri, kiaurą dienelę nenusto
janti liūtis! Turėjau didžiai nu
stebti, kad abu spektakliai, vidu
dienio ir vakarinis. Festivalio te
atre buvo išpirkti iki paskurinio 
bilieto. Ir — nuostabą kelią en
tuziastai: prieš vakarinį spektak
lį keletas jų laukė eilutėje, bene 
atneš kas atl iekamų bilietų! 

Vaidino d u Vv'illiamo Shakes
peare veikalus: vidudienį — 
Much Ado About Nothing, o 
vakare — As You Likę It. Pirmo
jo niekada nebuvau matęs, o 
antrąjį mačiau prieš penkerius 
metus. Tai komedijos, kurias ne
sunku pastatyti. Jos mėgiamos 
žiūrovų ir režisierių. Kanadiš-
kiam Stratforde abi statomos jau 
trečią kartą. 

Much Ado... režisavo Marigold 
-Charlesvvorth, vienintelė festiva
lio moteris režisierė. Scena ir bal
konas iš pradžių buvo absoliu
čiai nuogi. Vaidinti pradėjus, iš 
abiejų balkono pusių nuleista po 
apnešiotą margaspalvi aksominį 
kilimą (gal tai vėliavos?), pa
brėžti Messinos gubernatoriaus 
rūmų "puošnumą". O kai reikėjo 
dvaro sodo, tai ta rp balkono ko
lonų atsirado žalių lapų — rau- j 
donų žiedų tinklas. Rūbai bene j 
dar pagoniškos Romos laikų. 

Spektaklio du didieji — Mar- f 
tha Henry (Beatriče) ir Alan i 
Searfe (Benedick). Juos dėmesio; 
centran pastatė pats Shakes-
peare'as, dramaturgo valią įvyk
dė režisierė, o publika gardžiavo
si jų sarkazmais. Martha Henry 
— visada tik pirmaeilių rolių ak
torė. Vis dėlto, režisierė turėjo 
pastebėti jos ydą: per dažnai pirš
tais grabaliotis sau apie kaklą ir j valio meno vadovas, šios komedi-
plaukus. Šiaip ji buvo puiki, vel-| jos režisierius Robin Phillips ge
nių priėdus mergina, kurios žo- Į rai suprato, ko žiūrovas nori. 
džiai gėlė visus, ypač mylimąjį, j Maggie Smith — sena ir gar-
kaip gyvatės. Alan Searfe, irgi j 9j aktorė. Garsi abiejuose konti-
žvaigždžių grupės aktorius, Čia nentuose, apdovanota daugybe 

Nauji eidiniai 

W. Shakespeare komedija *"Much Ado About Nothing" šių metų Stratordo 
festivalyje. Kanadoj. B kairės j dešinę: Jennil'er Dale (Hero), Paul Batteo 
(CIaudio) ir Martha Henry (Beatriče). Nuotr. Robert C. RagsdaI 

• LIETUVIŲ DAINOS AME-. 
RIKOJE. Antras is rinkinys.. 
Lyrinės meilės, papročių, dar-Į 
bo, švenčių i r pramogų dainos, j 

; Surinko i r suredagavo Jonas; 
j Balys. Knygų yra šeštoji leidi-! 
nių serijos, pavadintos "Lietuj 
vių tautosakos lobynu". Išleido! 
Lietuvių tautosakos leidykla 
Lithuauian Folklore Pub., 1105 
ChisweU Lane , Silver Spring, 
MD 20901- Atspaude ofsetu lie-

j tuvių pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne, N . Y-, 398 psl., kai-

jna 8 čol., užsakyti galima, r a -
. šaut ir p inigus siunčiant leidyk
los adresu. 

Tai naujas žyniaus mūsų tau-
į tosakininko d r . Jono Balio dar

bas. J o rūpesčiu ir j o asmeniš-
| kuojų pasišventimu tautosa
kiniam reikalui šiandien j au 
galime džiaugtis 'Lietuvių tau
tosakos lobyno" šeštuoju leidi-I 
niu. Visos šešios knygos buvo 
paruoštos, parašytos bei sure
daguotos dr . Jono Balio. Tai be 
galo didelis indėlis mūsų folk
loristikoje. Šeštoje leidinio pro
ga tebūna informacijos dėlei 
priminti i r ankstesnieji : "Dva
sios i r žmonės'"- l i aud ies sak
mės "Ghosts a n d Men", Lithua-
nian Polk Legenda about tbe 
Dead, Bloomington, Ind., 1951 
,]n, 126 psl . ; 2 . "Liaudies ma
gija i r medicina" 'Folk Magic 
and Folk Medicine", Lithua-
nian Incantat ions and Charms, 
Bloomington, Ind. 1951 m.. 94 

D. Staskevičiūtė pa t ies tmiver - j red , ) , A n t a n a s Sauiait is , S.J., 
s i teto rūpesčiu i š Kalifornijoj j Anioetas Tamošait is , S J . Ad-
padarytų juostinių kopi jų yra nunis t ruoja Aleksandra Likan-
perrekordavusi šį J . B ū g o s pa- j derienė. Redakcijos i r admi-
UkhiiĄ i r Indianos universi te- j n is t rae i jas ad resas : 2545 W. 

156thi S t , Chicago, IX. 60636. 
Metinė p renumera ta 6 dol. 

tui. Universitetas dabar jau 
svarsto galimybes i r v i so , ne 
t ik juostinio, bet i r r ankraš t i - Šio nr . puslapiuose: Nijo-

į r 
nio Juozo Būgos t au tosak in io! lė J a n k u t ė " J a u pa ts laikas pa

sipriešint i (apie Kr is taus iš
niekinimą filmuose), Č. Senke
vičius "Kodėl niekas nenori bū-

palikimo sukatalogavimui 
metrikiniam su tvarkymui . 

Knygos įvade ta ipgi paliečia
mos dainų klasifikavimo prob~| n P i n i g u " , S tasys San tvaras 

Dr. Jonas Balys 

'VfK-VFJt't&VV: 

' j > f ? C š » r ? I H u 

Vėlesnius užrašus nusikopijavo 
į kaspinus Kalifornijos univer
si tetas Los Angeles. Tačiau a r 

lemos, užgriebiamas da inų pa
dorumo i r nepadorumo klausi
mas , o paberti f ak ta i i š kelio
nių dienoraščio, r e n k a n t d r . Jo
nui Baliui tautosaką Amerikos 
lietuvių kolonijose, y ra n e tik 
spalvingas pas iska i tymas , bet 
i r brangi istorinė medžiaga-

Knyga baigiama leidinyje pa
skelbtų dainų met r ika , dainų 
pradžios rodykle, angliškąja 
dainų turinio san t r auka i r dai
nuotojų nuotraukomis. Knygos 
pradžioje randame p a t i e s dr. 
J o n o Balio, žymiausios daini
ninkės Uršulės Žemai t ienės ir 
ypatingojo tautosakos r inkėjo 
Juozo Būgos nuotraukas . 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1977 m. spalio meru, Nr. 9. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religi
nės ir taut inės kul tūros mėnesi
nis žurnalas. Redakcinė kolegi
j a : Juozas Vaišnys, S J . (a t sak . 

•Rubajatai" ( jo pat ies naujų 
eilėraščių pluoštas) , J o n a s Miš
kinis **V!lnius i r Lietuvos pa t 
r i a r chas dr . J o n a s Basanavi
čius", A n t a n a s Sauiaitis, S.J. 
"Mažoji vasa ros bažnyčia", D. 
Bindokienė "Moterys i r kuni
gystė**. Nuolat iniai sky r i a i : : 
Šeima, J aun imas , Mokslas, Kal
ba , Tėvynėje. Pas ta ras i s sky
r ius informnoja skaitytoją, 
l iesdamas šiandieninės Lietu
vos ku l tū r ines apraiškas- Su
p ran t ama , kad faktai imami 
daugiaus ia iš sovietinės spau
dos. I r č ia š iuo atžvilgiu būt i 
n a s t a m t i k r a s akylumas. P a 
vyzdžiui, ka lban t apie kompo
zi tor iaus Miko Pe t rausko veik
l ą Gervėčiuose, r a šoma : "Ger
vėčių mies te l is y r a Baltarusi jo
j e . Miestelyje i r j o apylinkėse 
gyvena d a u g lietuvių". E tikrų
j ų Gervėčių miestel is y r a ne ko-

( N u k e l t a į 5 pusi.) 

aga 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
psl., ka ina už 1-2 $3-00; 3. į k i t a . medžiaga bus nurašyta ir 

WUIiam Shakespeare Kanados Stratfordo šių metų festivalyje, komedija "A* 
You Likę It": Jack U'ethera'd (Orlando) ir Maggie Smith (Rosalin) 

Nuotr. Robert C. Ragsdate 

Suvalkiečių vestuvės" / "Wed 
i dig Costoms of Suvalkiečiai", I 
Cieveland, Ohio. 1953 m-, 90 
psl., i šparduota; 4. "Lithuanian I 
Narrative Folksongs", A De-

; seription of Typt-s and Biblio-
graphy, Washington, D. C , 

11954 m., 144 psl., kaina $3.50; 
I 5. "Lietuvių dainos Ameriko

je", Pasakojamosios dainos ir 
baladės", "Lithuanian Folk-
songs in America", Narra t ive 
Songs and Ballades, Boston. Li
thuanian Encyclopedia Publi-

paskelbta, lieka didelis klausi
mas". Šią knygos informaciją 
tenka čia patikslinti ir papildy
ti. Prieš kelerius metus vieli
nius J. Būgos dainų užrašymus 
iš sujauktų ir supainiotų vielų 
į magnetofonines juostas per
rašė ne Kalifornijos universite
tas , bet Lietuvių fondo t a m 
darbui angažuota Elena Bra-
dūnaitė. Kalifornijos universi
tetui už leidimą pasinaudoti sa
vomis laboratorijomis palikta 
viena nurašymų kopija, jai pa

buvo pats Įdomiausias iš visų 
ihan matytų jo vaidintų rolių. 

Antroji pagrindinė pora, Jen-
nifer Da l e — H e r o ir Paul Rat-
ten — CIaudio, tokio didelio 
įspūdžio nedarė. Tiesa, ji —gra . i 
žuolė, bet vaidyboje kažko trū
ko. Jis, nors didelių ambicijų vy
ras, dar labai jaunas ir perdėm 
"bloznos" išvaizdos. 

II antraeilių aktorių nepapras
tą įspūdį paliko Frank Maraden, 
Don John 'o vaidmenyje. Don 
John, kaip žinote, yra Arragono 
princo Don Pedro pavainikis 

sutikto kunigaikščio rūmuose, 
mylima moters, beklaidžiojant 
Ardėnų miške. Užmiršti Maggie 
Smith, tikrą moterį, ir matai Ro-
salindą. Rosalindą, lengvą ir tra
pią, kaip pienės pūkas. Rosalin
dą, kurios rankų judesiai grakš
čiausi, žingsniai lengviausi, 
Shakespeare'o žodžiai ištariami 

(bastard) brolis, o kaip toks ir taip, kad nieko neužgautų, nie-
visų blogybių, visų šunybių pra- j ko neatstumtų. Didžioji aktorė su 
manytojas, pats neigiamiausias j didžiuoju režisierium sukūrė ste-
komedijos tipas. Frank Maraden į buk]ąf 
visais atvejais sukūrė charakterį, 

trofėjų ir medalių. Nebe jauna ir 
kaip moteris, spėju, bent keturias
dešimt kelerių. O čia ji — Ro
salindą, jaunutė, gražutė merge
lė, beveik visą laiką .pasivertusi 
kavalieraičiu, mylima vyro. dar 

kampų. Patricia Idlette, į pirmaei
lių tarpą besiveržianti juoduke 
aktorė, turėjo didelę piemenaitės 
Phebe rolę. Ji vaidino labai ge
rai. Jei kalbėti apie pertempimus, 
tai daugiausia leista ar įsakyta 
Barbarai Budd. Jos sukurtas kai
mo merginos Audrey tipas nuo
lat stovėjo už padorumo ribų. 
Taip, net ir tokioje žaismingoje[-43D»* v - Dainos apie kareivia 

shers, 1958 ir. XLH, 326 psl-, naudojant paties universiteto 
muaic notes, kaina 5.00. I r štai juostą, š iuo metu Bloomingto-
dabar čia minima šeštoji Loby- j n o > jnd., universiteto studentė 
no knyga — Lietuvių dainos: 
Amerikoje" ar . t rac ' i r inkinys. į ___ 

Šiame rinkinyje s€srAusdinta 
702 dainos. Jos suskirstytos į 
tokius skyrius: I. Svajonių i r 
meilės dainos '1-108); n . Ves-i 
tuvių -dainos (109-35**; P I Dai
nos apie šeimos gyvenimą (355- Į j 
,404); IV. Našlaičių dainos (405 i 

P a d a n g o s . Priekinių r a t ų reguliavimas 
i r balansavimas. Stabdžiai . Duslintu
vai . Išmetamieji vamzdžiai i r k i t i pa
ta isymai . F K E S T O N E TTRES. Wneel 
aiignmen*. and halancing. Brakes . 
Shock abeorbem. Muffiers and pipes. 
Tune-Upa. Lubricat ian, Ghanga of oii 
a n d Filtera. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 5tth Strttt — TtL 6R 6-7777 

Veikia nuo 7:00 va i . r y t o iki 8 :00 vai . vakaro . 
Šeštadieniais nuo 7 :00 va i l y to tiri 4 vai. pop ie t 
Šventadieniais uždary ta . — Sav. MIKAS CBSAS 

kuriuo kiekvienas žiūrovas 
llykštėte šlykštėjosi. Frank Ma
raden turėjo įsibrauti į pačias 
pirmines roles, nes jis labai daug 
vertas. 

Įspūdžių apie Much Ado... ne-
betęsiant, aplamai tariant, buvo 
neblogas spektaklis. 

As You Likę It — tai jau ki
ta dainelė. Scena prisipildė ak
torių ir šviesų, ir tuoj supratai, 
kad čia kažkas nepaprasto. 2o-

Jack Vv'etherall, vaidinęs Or
lando, buvo puikus Maggie 
Smith partneris. Ne toks puikus, 

pasakoje režisierius žiūrovams 
parūpino truputį "deserto". 

Abiejuose čia aprašomuose 
spektakliuose buvo vietos mu
zikai, dainoms. Much Ado... re
žisierė progos neišnaudojo, o As 
You Likę It vėl ir vėl skambėjo 
sodriomis dainomis, čia dainuo
jamomis solo (Gerald Isaac) , 
čia visos grupės. Iš užkulisių gir
dėjome malonų pianino balsą ir, 
jei gerai prisimenu, kitus instru
mentus. Šio veikalo muzikas — 
Berthold Carriere. 

Ai, dar daug neblogų aktorių 
nepaminėjau. Nei butaforinių 
grožybių, nei kostiumų. Beje, štai 
prisiminiau, kad tradicinis bal-

kad ją užtemdytų, bet nuosta- j konas, Robin Phillips patvarky 
biai tikras svajotojas, Rosalindai Į m u < pasidarė pajudinamas ir «-
poemas kabinėjęs ant girios me
džių, o scenoje, kaip apžavėtas 
lunatikas, vis kartojęs jos vardą. 
Savo talentu pernai jis žiūrovą 
stebino The Tempest dramoje, 
Ferdinando rolėje, o dabar tas 
talentas dar paaugo. 

Bet ne jie vieni spektaklį da-
džių tarime, gestuose, kartais iš rė nuostabiai žaismingą. Domini 
užkulisių atklystančiuose muzi
kos garsuose — visur aksominis 
švelnumas. Ne t ir žiaurūs kuni
gaikščio žodžiai iŠ dvaro išveja-
tnoms dukterėčiai ir dukrai, net 
ir riitikų vzerss k i t a s : šonkaulių 
l a u i v r r ^ i — viskas ž a r m i s g i : , 

Blythe, irgi didelė aktorė, buvo 
nepamainoma Celia. Natūralus 
komikas Bernard Hopkins, vai
dindamas filosofuojantį klouną 
Touchstone, turbūt neturėjo nė 
stengtis — taip viskas jam klo
jos:, :: ne sccr.c;3. Briar. Bed-

iengvai- Vis tiek visi Žinc, kad ( ford, šio veikalo cinikas Jacques, 
ta i tik pasaka, o pasakoje — kamj žaidė gal veikiau tik skeptiką, 
£ •;* 2£tustaz& !^iu;*sii Sest>. bes zzsumsB*' ii *is-į *£x* 

stumiamas. Kaip tik paskuti
niam spektakly jo pirmąjį kartą 
per keliolika metų nebemačiau. 
Jo vietoje riogsojo milžiniškas 
ąžuolas. Pakrypęs, pavirtęs, su 
gumbuotomis milžiniškomis Šak
nimis. Ta i —Ardėnų giria... Bet 
jau gana, bet jau gana. 

Turiu ateinančio (26-tojo) fes
tivalio sezono dramų pavadini-' 
mus. Bet apie tai parašysiu atski
rai. 

O pabaigai dar štai kas. Įsi
gijome visam (žiemos) sezonui 
bilietus i Meadow Erook teatrą 
Oaklacdo urJversitete. Detroito 
metropolijoje ta: vienas iš geriau
sių teatrų. B aštuonių jau mą-

vimą (432-4851 r VI- Darbo dai
nos (486-6011: V U Metinių 
Švenčių dainos (602-632); VIII. 
Dainos apie gamtą (633-652); 
DC Vaišių dainos (653-669); 
X. Humoristinės dainos (670-
702). 

Taipgi labai jdomus i r vertin
g a s apie 30 ps!. Įvadas, kuriame 
dr. Jonas Balys rašo apie rin
kinio kokybę ir j o suredagavi-j 
mą, iškelia pagalbininkų talką,) 
plačiau stabtelėdamas prie be-į 
ne daugiausia dainų padainavu-j 
sioS Uršulės Žemaitienės, bene j 
daugiausia išeivijoje dainų už- ' 
rašiusio tautosakos rinkėjo! 
Juozo Sugos irusio 1957 m.) 
i r gaidų nurašyme talkinusio! 
prof. Vlado Jakubėno* Ypač pa- i 
girt inas tautosakininko Juoaoj 
Būgos iškėlimas. Lietuviškoji j 
Enciklopedija m t 1954 m.) 
rašė, kad jisai nuo 1949 m. i 
Amerikoje surinko ir fonografui 
užrašė 4000 lietuviškų liaudies 
dainų ir ligi 50.000 ki tos tauto
sakos. Knygos įvade autofius 
apie Juozą Būga, be k i t a ko, 
sako: "Jis ankst i žuvo, tačiau i 
j o rinkiniai nedingo ir buvo j o ' 
sūnaus perduoti Pasaulio lietu-j 
vių archyvui Chicagoje. [...] 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS i LIETUVA R ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATOBA Nr. 260 (44) — peL-5 

Kultūrinė kronika 
TAUTOSAKOS IK BUITINĖS 

DOKUMENTACIJOS 
SEMINARAS 

Pastaruoju metu Amerikoje 

(Atkelta iš 4 psL) . 

k ioje "Baltarusijoje", bet etno^ 
graf inėje Lietuvoje, kurios sie
n o s b u v o nustatytos Lie tuvos ir 
Sov i e tų Sąjungos ta ikos s u t a r 
t imi 1920 metais. Geografinės i 
L i e tuvos sąvokos Gervėčių at-1 

veju čia* nepanaikina faktas, ypač padidėjo dėmesys labai 
kad š iuo laiku miestelis ir apy- įvairiems ir spalvingiems etni-
l inkės yra priskirtos "Baltaru- niams šio krašto gyventojų klo-
sijai". Kitas dalykas — nerei- dams, jų folklorui ir jų kasdie-
kėtų mums taipgi vartoti Bal- ninės buities dokumentacijai, 
tarus i jos termino. Lietuvių tas Federalinės valdžios rūpesčiu 
k r a š t a s visada buvo vadinamas Washingtone tam tikslui įkurtas 
Gudija. Ir kodėl net išeivijoje American Folklife Cente*, o 
turė tume vartoti rusų mums atskirose valstijose tuo rūpina-
brukomą "Baltarusiją"? Kairj 
piet inį Lietuvos kaimyną vadi
name Lenkija (nors ki tose kal
bose t ik Poland, Polska ar Po-
l o n i a ) , taip ir Gudijos vardo 
m u m s neverta išsižadėti ir jį 
pakeist i rusiškuoju "Baltaru
sija". 

si vietinės institucijos. Ulinoju-
: je, pavyzdžiui, į šią sritį akis 
kreipia Illinois Arts Council. 

Būtų tikras neapsižiūrėjimas, 
, je igu t u o dėmesiu nepasinaudo-
. tume ir mes, lietuviai. Ir štai 
tuoj pat : lietuviams šios srities 

' seminarą abi minėtos instituci-

• PASAULIO LIETUVIS, •jos r e n * i a l a P k r i č i o 18< 1 9 i r 2 0 

1977 m. spalio mėn., Nr. 5 5 . , d- Chicagoj. Seminarą lietuvių 
Le id inys Bendruomenės min- k a I b a P r a v e s American Folklife 
čiai i r gyvenimui. Leidžia P a J Centro tarnautoja Elena Bradū-
saul io Lietuvių Bendruomenės n a i t ė - Seminaras vyks Maria 
Valdyba. Redaguoja Bronius H ' S h Schocl P ^ I * * * - 6727 S. 
N a i n y s , 6804 S. Maplewood Califorma Ave., 112 kambarys. 
Ave. , Chicago, IL 60629. Admi- ! Seminaristai pageidaujami bent 
nis truoja Stasys Džiugas, 7240 1 8 m e t u " vyresnio amžiaus. 
S- Mozart S t , Chicago, I L i J a u gaUma registruotis, pa-
60629. Metinė prenumerata 
doi. 

Jau galima 
3 I skambinant vakarais tarp 6 ir 

9 vai. seselei Rosanne Ezerskis 
telefonu W A 5-8686. Už daly-

seminare jokių mokes-

Peter Paul Rubens (fl&mas, 1577-1640) Nukryžiavimas 
Karališkasis Antverpeno dailės muziejus 

Šį kartą primenama, kadi 
"Pasaul io Lietuviui" yra 40 v a v i m a . 

j cių nebus. Susipažinę su tau- i rodą. B e to , Antverpeno vieš-
j tosakos rinkimo metodika ir; bučiuose nakvynininkų padidė-

, i buitinės istorijos dokumentaci- jo 26%. 

metų , nes pirmasis j o numeris 
i šė jo 1937 m. lapkrikio 15 d. 
Kaune. Daugiau šiame numery
j e : Bronius Nainys "Tik l ie tu- !3 a ' sminaro dalyviai po to bus 
viu begal ime pasitikėti", Romas l a b a i naudingi šiai svarbiai 
Kasparas " m PLJ K o n g r e s o ; s r ! č i a i išeivijoje. (Plačiau žiūr. 
a tgars ia i ir pasekmės", M. Sto- lapkričio 2 d. "Draugo" lai 
n y s "Žmogaus teisės lietuvių doje) 
požiūriu'". D a u g gerai paruoš
to s i r įvairios medžiagos leidi
nio skyriuose, pavadintuos: Pa
saul io lietuvių jaunimas, Savais 
re ikalais , Šviet inus i r auklėji
mas , Lietuva, Kalba, Pasaulio 
L ie tuv ių Bendruomenėje, At
gars ia i ir mintys . Leidinys gau
s iai i l iustruotas nuotraukomis. 
"Pasaul io Lietuvis" t i ek visuo
menininkui, t iek kultūrininkui I verpenui dabar galima jau apy-
malonn paimti į rankas ir jo tikriai žinoti, nors metai dar [ Bendras įspūdis — yra padi 
puslapiuose rast i gyvąj į išeivi- ; nepasibaigė. 700,000 lankytojų dėjęs sus idomėj imas menu. 
jos pulsą- i a p i a k ė namus Antverpene, kur j Muziejus vidutiniai jubiliejinėje 

Įgyveno i r kūrė Rubensas: parodoje kasdien turėjo po 
• SKAUTŲ AIDAS, 19T? m. j 625,000 žmonių aplankė Ruben-; 12,000 lankytojų, kurie net mu-

spalio mėn. Mėnesinis skautų žur- j s o kūrinių parodą Dailės mu- ziejaus parketą įmynė. Remb-
nalas, leidžiamas LSS Tarybos; ziejuje, 350,000 aplankė š v . Jo- ! randto paroda Amsterdame 1968 

Įdomu, k a d Rubenso namus 
; s u jo ateljė aplankė didžiausias 
žmonių skaičius . O dauguma 

; didžiųjų Rubenso paveikslų iš
keliavo į pasaul io muziejus ir 

RT-Rvvwn W T I - P U i v x i i bažnyčias kaip tik iš tos ateljė. R U B E N S O METU B A L A N S A S T e n y ^ - d o m I a i į r e n g t a s s i e n o _ 

Belgija, minėdama 400 metų Je į lauką s iauras "tarpas" ir 
nuo didžiojo tapytojo P. Ruben- virš durų aukštas langas, ku-
s o gimimo, buvo paskelbusi, riu°s kartu atidarius, galima iš-
1977 metus Rubenso metais. Vi-; gabenti 5-6 metrų aukščio pa-
s i minėjimai daugiausia vyko i veikslus- Rubenso namuose yra 
dailininko mieste Antverpene. į ir P paveiks las "Adomas ir 

Jieva", kurį neseniai įs igijo 

TREČIASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 
BENDRAISIAIS BRUOŽAIS 

Šiemetinis 
simpoziumas 

Mokslo ir kūrybos 
jau čia pat — jis 

ratūros ir muzikos vakaras; g lo
boja M. Remienė; dalyvauja: L. 
Andriekus, Bern. Brazdžionis, Ic-
chokas Meras, T o m a s V e n c l o v a ; 
naujas Dariaus Lapinsko muziki
nis pastatymas; Lietuvių rašyto
jų draugijos 1976 m. premijos 
"teikimas. 

Lapkričio 2 6 d. ( šeš 'adienį ) 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 30 m i n . 
popiet paskaitos Tautotyros, In
formacijos — kompiuterių. Ši
lumos — mechanikos, Fiz inio au
klėjimo, Transportacijos, Biologi
jos — gamtos, Istorijos, Fizikos — 
matematikos. Biochemijos — me -
dicinos, Menotyro" ir Literatūros 
sekcijos. Prešpiečių metu kavi
nėje — pokalbis Lituanus reika
lais (A. Klimas, J. Račkauskas, 
Z. Rekašius). 7 vai. vak. Banke
tas; globoja V. Lapienė; progra
moje N . Linkevičiūtė ir Bern. 
Prapuolenis. 

Lapkričio 27. ( sekmadienį ) 11 
vai. ryte Pamaldos; 12 vai . 15 
min. Mirusiųjų moksl ininkų pri
siminimas, 1 vai. popiet Uždaro
masis posėdis (J. Gimbutas , R. 
Šilbajoris, K. Ambrozait is) . 

Detalesni paskaitų laiką, jų 
temas bei paskaitininkų pavar
des bus galima rasti special iame 
šio Mokslo ir kūrybos s impoziu
mo leidinyje, kuris jau baigiamas 
spausdinti Todėl s impoz iumo I i H m H t m , l i m H l l l l l l | | I I l l l I | 1 | I H I I 1 1 | l m | r 
dienomis kiekvienam dalvvrui jis s -
būtinas įsigyti ir viską ten paran- | flAGNER a n d S O N S I 

Naujas lietuviu 
literatūros vadovėlis 

( A t k e l t a i š 3 pusi.) 

nemažina vadovėlio reikšmės.' 
Dirbant ir suklystama, o gal tik i 
nepastebima, nes vadovėlio rašy-• 
mas iščiulpia daugiau jėgų, ne- į 
gu kitas literatūrinis darbas. 

Yra vienas kitas ir kalbos n e - : 

tikslumas. Jei būtų galima pa
rinkti, tačiau aplamai vadovėlio, 
kalba gera. 

Vadovėl is kruopščiai pareng
tas. Kaip šaky'a, tai sutelktinių 
jėgų darbas. Tiek Vida Auguly
tė, tiek Rimas Černius, tiek Juo
zas Masiul ionis plačiai žinomi, 
kaip geri pedagogai, lit. mokyk
lų darbininkai , pedagoginių 
straipsnių ir vadovėlių autoriai. 
Tai vienintel is išeivijoj aštunta
jai klasei ar dvyliktajam skyriui 
rimtai parengtas vadovėlis. Tegu 
jis tiek ilgai tarnauja, kiek jo 
pirmtakūnas tarnavo mokykli
n iam jaunimui. O gal iper tą lai
ką ir mūsų tėvynės padangė tru
putį pragiedrės? 

— Iš savo pusės, nežinau ma
lonesnio reginio žmogaus akims 
už jo nuosavą šalį. Homer 

Kviečiame įsigyti šias dvi įdomias 
knygas: 

TRETIEJI VAINIKAI 
Lietuvių Poezijom \ntologija, daly
vauja virš 50 autorių, kietais vir
šeliais $6-00. 

K A R Ū N A 
Anatolijaus Kairio istorinė poema, 
trys istorines dramos iš Mindaugo 
laikų, 316 pusi., iliustruota, kie
tais viršeliais $6.50-

L'žsakant abi knygas kartu $10.00 
Užsisakyti: 

DIALOGAS, 4304 W. 55th Str„ 
Chicago, 111. 60632 

kiai sau susirasti. 

LIETUVIŲ S T R A I P S N I A I 
"WORLD A U T H O R S " 

K N Y G O J E 

Birutė Ciplijauskaitė ir A l - ! s 
girdas Landsbergis p a r a š e s e - , £ 

Jauni-! ri» straipsnių enciklopedinei I 
mo centre, Chieagoje. Simpoziu- knygai World A u t h o r s (H. \V. = 
m o dienos prasidės lapkričio 23 Wilson Co., 1075 - 1977) 

j e John Wakeman'o s u r e d a g u o -

Rubenso metų balansą Ant- Antverpeno miestas . 

d. (trečiadienį) 7 vai 
susipažinimo pobūviu 

30 min. 

TYFEWRrrERS, = 
ADDEVG MACHINES E 

AND CKECKTVBITERS, = 
Nuomoja, Parduoda, Taiso = 

Virš 50 metų patikimas jums S 
patarnavimas. = 

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

Šio- I "iHIHIIIIIIIIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIimiHMUI.-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR Mf.GEJAMt 

Daug sutaupysite, pirkdami &a 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirtnad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 va i 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

jaunimo ' t o J e 6 9 4 P81- k n y g o j e aptar iami 
centro kavinėje, globoja A. Lips- į 9 5 9 autoriai, pas i žymėję 1950-

Pirmijps. Vyr. redaktorė — Sofija 
Jelionienė, 6111 S. California 
Ave., Chicago, 111. 60629. Admi
nistruoja A .Orentas,. 6842 S. 

Campfeell Ave., Ghicao; IH. 60629. 
Metinę prenumerata 5 dol. 

Pradžioje O. Saulaitienė pabe
ria keletą minčių jauniems tė
vams, Nijolė Užubalienė rašo 
apie gyvąją skautybę šiandien, 

kubo bažnyčią, kur Rubenso pa- per 4 mėnes ius sulaukė tik 
veikslai ir karstas, ir 93,000 už- i 320,000 lankytojų. Penktojo de-
ė jo į Hesse namus, kur suruoš-' š imtmečio pradžioje "Madona 
t a .Rubenso laikų ir madų pa-1 menininkų kūriniuose'' paroda 

Antverpene sulaukė 135,000 

A Saulaitis, S. J., pataria Įsiklau
syti { sąžinės balsą. Taipgi daug 
medžiagos, liečiančios praktišką
ją skautų veiklą. 

STASE SEMfNIEN'ft 

• • • • • • • įmanoma, arba jau tikrai retas da-
Filmų (vairumai ***• 

Žmogaus charakteris išlukštentas 
gana teigiama prasme, šių laikų 
vyras čia yra teisingas, padorus, 
sąžiningas ir ištikimas. Stebint fil-

«*Oh, Grf j " y 1 * . ^ " 8 ? ž^niciūgė- j mą, visa tai nuteikia žiūrovą taip 
gerai, lyg ir jis pats būtų keliamas 
i i pilkosios kasdienybės aukštyn. 

Ir Dievo filosofavimas apie žmo
gaus parinkimą yra labai logiškas. 
Jo kūriniui — žmogui Dievo žodis 

lis arba, vaiigantiškai tariant, dei 
mančiukas šio sezono filmų virti
nėje. Gari Reiner yra gabus humo
ristas, ir jo surežisuoti filmai pa
prastai būna labai efektingi. Ta* 
čiau ir jis yra turėjęs nemalonių 
nepasisekimą. Todėl su tam tikra 
baime laukėme jojo pasirinktos te
mo* (labai pavojingos savo trapu
mu) išvystymo. Jam pasisekė. Fil
mas yra gudriai susuktas, kultū
ringas, protingai ir švelniai juokin
gas, nė vienu žingsneliu nenuklys
tas i šunkelius, bet šiltai žmogiš
kas ir savus. Viskas sukasi apie 
tai, kas nutiktų, jei Dievas nutar
tų nusileisti žemėti ir prisistatyti 
žmogiškame pavidale dar bent vie
ną sykį viską užmirštančiam žmo
gui. 

Pagrindinei rolei tiesiog idealiai 
parinktas George Burns. o savo 
ryšininką žemėje, kad perduotų Jo 
žodį. nužiūri paprastą žmogelį — 
maisto parduotuvės vedėją Jerry 
Landers — John Denver. 

Gal i š dalies filmo žavumas parei
na ir nuo režisieriaus budo visa 
tai perduoti mums «a tam tikra 
meile b* gilia pagarba. Jokių pigių, 
banalių Doku, jokių užgaaUcjteų 
tadrtie*i€nm aer^ šilta kosedija 
jrm satyriką, k c g m — ktms, pil
na humoro Ir gero skonio, kai 
šiai* tafta* htm~ W"Wak f» 

žiūrovų. Bet ši Rubenso parodai 
privil iojo t i ek lankytojų, kiek 
jo s rengėjai niekad nesitikėjo. Į 
Pat į opt imist iškiausią skaičių 
j ie buvo spėl ioję 400,000- Ir da
bar, jau Rubenso parodą užda
rius ir paskol intus j o kūrinius 
grąžinus užsienio muziejams, 
Antverpeno Dai lės muziejų ap
lanko kasdien dar apie 3000 
lankytojų. A. T. 

kienė; programoje dalyvauja ra
šytojas Aloyzas Baronas. 

Lapkričio 24 d. (ketvirtadienį) 
darbai prasidės 10 \a\. ryte. Ta
da vyks Vl-tasis Lituanistikos in
stituto narių suvažiavimas, ta
rybos posėdis ir PLIAS — ALIAS 
informacinis posėdis. 2 vai popiet 
Mok:lo ir kūrybos simpoziumo 
atidaromasis posėdis (K. Ambro
zaitis, R. Šilbajoris). Po to vyks 
Literatūros, Kalbotyros, Filosofi
jos ir Architektūros — statybos 
sekcijų paskaitos. 7 vai. vak. 
Bendras posėdis (R. Šilbajoris, J. 
Jurašas, V. Kavolis, V. Vardys, T. 
Venclova). 9 vai. vak. Jaunimo 
posėdis. 

Lapkričio 25 d. (penktadienį) 
nuo 9 vai. 30 min. (su priešpie
čių pertrauka) iki 5 vai. 30 min. 
vyks paskaitos Teologijos, Filoso
fijos, Literatūros. Kalbotyros, Ar
chitektūros, Psichologijos — pe
dagogikos, Tautotyros, Chemijos, 
Energijos, Medicinos, Menotyros, 
Istorijos, Jūros mokslų — hidrau
likos, Teisės ir socialinių moks
lų sekcijose. 7 vai 30 min. Lite-

1970 m e t ų laikotarpyje. 
Ciplijauskaitė rašo apie I spa

nijos ir Pietų A m e r i k o s r a š y t o 
jus, o dauguma L a n d s b e r g i o 
per 60 straipsnių aptar ia R y t ų 
Europos autorius. 
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A. T V E R A S | 
LAIKRODŽIAI m BRANGENYBES = 

Pardavimą* ir Taisymas = 
2846 W. 69tta Street Tel. RE 7-1941 S 
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— Prievarta sukūrė vergi ją , 
o vergų ba ikš tumas įamžino ją . 

R o t n s e a a 
— J u o ankstesnis n a r v a s , j u o 

saldesnė laisvė. 
Vokiečių pa tar l ė JIB 

L A D I E S A N D G E N T L E M E N ! 
Hair formula JIB is Patented-Guaranteed In Switzerland and ls 
Registered in USA, Canada. Europe. It curea Dandruff, Fallinįr 
Halr, Itchlng acalp. Sptttinjr ends. stenirtheninjc HAIR, Root 
grrow-th. and restortnic NATŪRA L HAJR COI.OR. Using JIB 
you wlll never be BALD or GREY. 100% Guaranteed. Usted 
in Druggist. Red-Blue Book. DruK'suChemist Order STRAIOHT 
JUl LAB.: 4 A 4. 2.VV7 TV. «»th st.. l«40 M. 17th St.. So. SOth 
Are. « l 4 U i St.. Cicero. UI., 1147 S. Ashland A^e., 2S34 No. 
Milvrankep Ave . Chicago. n. JIB Mediclne Mqutd 8 oz., 
week supply — $6.00. Money Order postpaid Send Today 

IiABORATORY. 1437 So. 4»th Ave.. CICERO. IIIL. 60fi.V) 
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AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
5 AKVARELE 

VTLUA 

1977-1978 EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 

S BUTEMŲ GARSAI 

PAMENI.. 

paprastas ir suprantamas: mesi 
turime S a žemėje viską savo lai- j 
mei išpildyti. Ir Jis primena mums, j 
kad mes pamėgintume būti gerės-' 
niais viens kitam, stengtis gražiau 
apsieiti viens su kitu. 

Tyliu žodžiu Jis virsta mums au- j 
toritetu, o humoristiška kalba Jis 
šneka apie savo stebuklus, kai ku-
rias savo klaidas (tabaką ir kit
ką) ir paprasta atvirumą. ('Teisy- į 
bę sakant, praleidau penkias die-1 
nas galvodamas ir viską sukūriau 
šeštąją dieną"). Režisierius tinka-1 
mu tonu perdavė pasirinktą temą, 
labai rizikingą ir sunkią medžiagą. ' 

John Deflver irgi labai vykusiai 
parinktas — tokiu atvirumu, be
veik kvailoku veidu, bet sjgerian- > 
čiu, lyg kempine. Dievo žodį. Jis : 

nenuduotas, Įtikinantis, teisingas. į 
Filmas vertas pamatyti visai: 

seimai. 
Reikia tik stebėtis, kad. turint į 

gerų aorų galima tikrai pasiekti. 
ger% reztfitatą ir laimėti, sor3 ir : 

•tatact viską &£t vteaoe rizikingos 
kortos komiško azarto — laimėti i 

ar o**3 aiiAėti 

Paskutinė 1177 m. grupe išvyksta: 
GRUOD2IO 21 d. - 2 savaičių (Leningradas, Vilnius, Ryga, C 5 D V Y N E I A U K O J A M 
Maskva) — SMM9-
Registruokites iki lapkričio 15 d. 

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ SU PAN AMERICAN 
LĖKTUVAIS IS KEW Y0RKO išvyksta: 

1978 m. vasario 5, 12, 19, 26 — $669.00 
kovo 5, 12, 19, 26 — $71640 — $740.00 
balandžio 2 9. 16, 23 - $746JM 

Lietuviškos Lengvos muzikos r inkinys: Žalio
ji banga. Dar nežinia. Tu man brangiausia, 
Oi, oi, oi!, Polka, Mažasis šeikas. Daina apie 
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina $6.00 

Moterų kvartetas, direktorius L . Stukas, ak
ompanuoja A. Maleski. Dainos — Kur gimta 
padangė. Apynėlis , Oi motinėle, Rid rito, Už 
mėlynų marių, Piršliai, Kareivėliai ir kitos i 

Kaina $6.00 I 
Vanda Stankienė. Orkestras ir tr io — Bobby | 
Christian. Svajonė, Joninių vabalėlis. Apka- j 
bink mane, Tik nežinau, Kas iš t o ir kitos g 

Kaina $5.00 g 

Vanda Stankienė. Orkestras Bobby Christian, 1 
muz. Vytautas Jančys. Neužmirštuolės. Ilge- | 
s y s , A r pameni, Sudiev, Sidabrinės naktys ir | 
kitos pramoginės dainos. Kaina $5.00 | 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė- I 
ga Šešupė, J ū s berneliai apgavikai. Lietuviai | 

į G A R B Ė T A U , V I E Š P A T I E 

TOLIMESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR 
PASKELBTOS VĖLIAU. 

KAINOS 1978 METAMS BUS 

Prie šių visų grupių gaHma jungtis iš VISŲ AMERIKOS ir KANA
DOS MIESTŲ su papiMomu mokesčiu New York'e. 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j : 

TRANS-ATLANTIC T R A V E L SERVICE 
393 West Broadway, P. O. B o x 116 

South Boston, Mans. 02127 
Telefonas: (8 f7 ) 268-8764 

Savininke Aldona Adomoniene 

Priou ars bsfied oa ioubie oceupancy and are tubject to chasges 
mi/ar Government approval. 

I revisKEs 
s 

N A M A L k a n t a U 

esame mes g imę ir kitos. Diriguoja Stepas | 
Sodeika. Kaina $5.00 5 

Lietuvių Meno ansamblis D A I N A V A Tyliąją 
naktj, Sveikas, Jėzau, gimusis, Linksmą gies
mę m e s užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir A lg i s Šimkus 

Kaina $ 5 0 0 

Los Angeles šv . Kazimiero parapijos choras. 
Lietuvio giesmė. Pradės aušrelė aušti , Mano 

protėvių žemė, Lietuvos himnas ir kitos. 
Dirigentas Bronius Budriūnas Kaina $6.00 

Šioje plokštelėje rasite: Tu, žeme gimta, Ko 
Ę nerimsti tu, širdie, Kalnų sėkmė, Nebark ma-
1 nęs. Daina be galo ir įvairios kitos . Išleido 
| "DAINA", Chicago. Kaina $6.00 

i Užsakymu* siųsti: DRAUGAS, 454S W. 63 Si, Chicago, 111. 60629 
| U fraką rt pridėt 50 osstų u2 kiekvieną ptokfteie persuatimui. nhnočs gyventoja: taip-
| gi moka 5% mnhBsffų Užsakymams J Kanadą reikia pndeti po $1.75 palto i iki įnmr 
^JĮHiUUH!!!!!UIUUiiUl!lU!!U!!!U!UlUl!UlUllUU!!l!!U 
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DARBAI Tk PREZIDENTAI 

Redaguoja dr. S. Aliūnas 

Prezidentui susirgrus 
Kadaise prez. Lincolnas su

sirgo lengva, raupų liga. Nie
kas nedrįso eiti į Baltuosius rū
mus, kad neužsikrėstų. Lincol-
nas pastebėjo: 

— Nebloga, kad dabar, kai 
a i turiu visiems ką duoti, nie-

| kas prie manęs artyn neina. 

Kas blizgina batus Anglijoj 

Pasipūtęs anglas, kalbėdamas 
su prez. Lincolnu, pastebėjo: 

— Joks džentelmenas Angli
joj neblizgina savo paties batų. 

— Tai tau, — tarė Lincolnas, 
— tai kieno b; tus jie blizgina? 

pakelti mano sūnų | pulkinin
kus. Reikalauja to ne kaip ma
lonės, o kaip teisės. Mano sene
lis kariavo prie Lecringtono, 
mano dėdė buvo vienintelis vy
ras, kuris nepabėgo nuo Bla-
densburgo, mano tėvas kovėsi 
prie New Orleano, o mano vy
ras buvo užmuštas prie Monte-
rey. , . . . / . 

— A i manau, ponia, — tarė 
Lincolnas. — jūsų šeima yra 
jau užtektinai nuveikusi šiam 
kraštui. Metas dabar kam nors 
kitam duoti progą. 

Svariausias prezidentas 
vandenyne 

Žmogaus kojų ūgis 

BALYS PAVABALT5 

KUR DINGO DAINOS APVALAINOS? 
Kur dingo dainos apvalainos? 
Kur tos melodijos Maskvos? 
Tiesiog baisu, kaip viskas mainos! 
Gal ir Maskvos nebėr gyvos ? 
Gal vaikšto be galvos?.. 

Ar ne Maironio vėl gadynė? 
Graži tu, mano Lietuva! 
Neišgalvos galva medinė. 
Kodėl graži, kodėl sava-. 
Neišgalvos galva... 

Neeu lietuvis toks jau didis. 
Greičiau esu nei šioks, nei toks. 
Tačiau Maskva mane išgydys: 
Ji BU manim dainuos ir šoks. 

girdis mylėt išmoka. 
Ir štai atsiunčia ji solistą. 
Tik, rodos, trūksta jam kai ko: 
Jis nedainuoja "Tri tankistą", 
Neužgiedos nė "Suliko". 
[r nesakys, dėl ko. 
Nejau užmiršo net "Katjužą", 
Gražiausią dainą iš visų, 
Lyg, rodos, neigtų broŪ rusą 
Perdėm lietuvišku balsu? 
Žmogau, tiesiog baisu! 
Nusivylimas lieka didis. 
Kame tos dainos? Kas išgydys? 

MOKSLAS IR KŪRYBA 

Sunkiausio svorio JAV prez. 
buvo William Taft, turėjo 6 pė-

Per rinkimus, svarstydami' das aukščio, svėres 332 svarus. 
išorinius neūžaugos varžovo | Vieną kartą dėvėdamas patį di-

kostiumą, 
Mokslo ir kūrybos simpoziu

mui artėjant, daugeliui kyla 
klausimas: kas yra t a s mokslas 
h* t a kūryba, kiek jie vienas 
nuo kito skiriasi? Suprantama, 
kad labai daug negali skirtis. 
Mokslas yra virti pvz. virtinius, 
bet juos pardavinėti, teigiant, 
kad juose nėra cholesterolio, 
yra jau kūryba. Kūryba yra su
sirasti reikiamą daktarą ar rei
kiamą ligoninę, bet 
už vizitą tai jau yra mokslas. 
Mokslas yra tapti švietimo va
dovu, bet ne tik atsilaikyti, kad 
neišmestų PO siūlomų reformų, 
bet dar kitus išmesti, tai jau 
yra kūryba. 

Kūryba yra parašyti nors ir 

garbė" tektų tau, o darbą atlik
tų kiti, tai kūryba. 

Komitetą sudaryti yra moks
las, bet kaip nuo darbo išsisuk
ti, yra kūryba. 

Pasiekti profesoriaus laipsnį 
yra mokslas, bet išvengti lietu
viškos veiklos yra kūryba. 

Išleisti 6 tomus lietuviškos 
enciklopedijos angliškai yra 
mokslas, bet išvengti, kad jos 

nemokėti { nebūtų tavo bibliotekoj, yra kū
ryba. 

Kalbėti, kad Lietuvių fondas 
yra mūsų kultūrinis aruodas, 
yra kūryba, bet pačiam į jį nie
ko neįnešti jau yra mokslas. 

Žodžiu, mokslas ir kūryba 
yra du skirtingi dalykai, ir be 

nelabai gerą knygą arba nu-! mokslo tai ir tos kūrybos į pa
piešti nelabai gerą paveikslą, į šaulį neišvesi. Pvz- mokslas yra 
bet sujieškoti palankų recen- į gerą cigaretę pagaminti, bet į 
žentą tai jau yra mokslas. Kū-! gražiai ją užtraukti tai jau kū-' 
ryba yra spaudoje kitą Išplūsti, į ryba. Kūryba yra pagaminti 
bet pasislėpti po neišaiškinamu i geros rūšies skačių, bet jį taip 
slapyvardžiu jau yra mokslas. į gerti, kad nepaveiktų, tai jau 

Mokslas tikra aukštoji ma- į yra mokslas. Šie du žodžiai vie- i 
tematika sukombinuoti, kad | nas kitą papildo ir vienas kitam 1 * ^ s ; 
tave išrinktų į kokį visuomeni- į padeda, nors būna atvejų, kad 
nį postą, bet kad tave ten my-i nebežinai: 
lėtų ir kad už tave kiti dirbtų, | Tarp gudraus ir sukčiaus ribą 

Rast tai mokslas ir kūryba. 
S. A. 

Jeigu šventovių vidaus orna 
mentikoje vaizduojami paukš-, sen. Douglas savumus, keletas' džiausią maudymosi 
čiai, gyvuliai, net velniai, juo'Lmcobno bičiulių jį paklausė, Į prezidentas prie Beverly įlan-
labiau dera pavaizduoti krikš-l kokio ilgio turėtų būti žmogaus kos įšoko vandenynan. Netru 
čioniškojo tikėjimo kankinius. 

Iš "Tėviškes Žiburių* 
vedamojo 

tai jau yra kūryba. 
Kūryba yra raginti kitus • 

aukoti, bet pačiam to aukojimo i 
išvengti jau yra mokslas. Pre-i 
numeruoti žurnalus ir laikraš-į 
ėius yra kūryba, bet už juos ne
sumokėti jau yra mokslas. 

Skaityti knygas y ra kūryba,! 
bet jas ne pirkti, o gauti pasi-; 
skolinti jau yra mokslas. 

Nuvažiavus į Vilnių, būti fc- į 
tografuojamam enkavedistų ir; 
Patekti į "Gimtąjį kraštą" yra 
kūryba, bet, kalbant apie Vii-1 
niaus universitetą, išvengti uni
versiteto oficialaus Kapsuko 
pavadinimo, tai jau yra kūryba. 
Suruošti parengimą su gera 
programa, kad tiek pritrauktų 
Piliečių, jog net atliktų pelno, 
yra menas, bet išsisukti nuo 
mokėjimo už garsinimus laik
raštyje jau yra mokslas. 

Parašyti romaną, kad jury 
komisija rastų jį premijuotinu, 
yra mokslas, o surasti įrodymų, 
kad jis pornografiškas ir ver
tas apskųsti pačiam popiežiui, 
tai jau kūryba. 

Iškombinuoti, kad galėtumei 
įkurti liuksusinę rezidenciją, tai 
jau mokslas, bet išsisukti nuo 
aukų tai jau yra kūryba. 

Iškiliu veikimu pasižymėti 
visuomenėje tai jau mokslas, o 
pridengti, kad vaikai mažakal
biai ir nelanko lituanistinės 
mokyklos, tai jau kūryba. 

Iškilti į pirmūnų postus yra 
mokslas, o iškombinuoti, kad 

BLOGA PREKYBA 
I drabužių krautuvę įėjęs vy

ras teiravosi, kaip sekasi pre
kyba. 

— Baisiai blogai, — skundėsi 
krautuvininkas. — Taip prastai, 
jog vakar tepardaviau vieną 
suknelę. O šiandien — dar 
prasčiau. 

— Kaip begali būti prasčiau? 
— klausė tas jo bičiulis. 
— Nes vakar pirktą suknelę 
grąžino. 

RUSŲ BĖGIKAI 

Amerikietis sporto korespon
dentas paklausė rusą bėgimo tre
nerį, kodėl Sov. Sąjungoj tokie 

— Tai paprastas daiktas, — 
atsakė treneris, — pas mus prad
inės šūviai paleidžiami tikrais 
šoviniais. 

kojos. 
— Na, žinot, — pasakė Lin

colnas, — manyčiau, žmogaus 
kojos turėtų būt kiek reikia il
gos, kad pasiektų žemę. 

Proga kam kitam 
Viena moteriškė pareikalavo 

Lincolno: 
— Pone prezidente, jūs turite 

kus po to vienas kaimynas kal
binęs kitą: 

— Kinam pasimaudyti. 
— Kaip čia dabar, juk prezi

dentas dabar užima vandeny
ną! 
JAV prezidentas apie nuodėmę 

"Prez. Coolidge rodydavęs di
delį santūrumą kalboje. Vieną 
sekmadienį, kai sugrįžo iš baž
nyčios į Baltuosius rūmus, kur 
tądien buvo nuvykęs vienas, po
nia Coolidge teiravosi: 

— Ar geras buvo pamokslas? 
— Taip, — atsakė preziden

tas . 
— Apie ką sakė? 
— Apie nuodėmę. 
— Ką gi kunigas apie ją kai 

bėjo? 
— Buvo priešingas jai . 

Druskininkuose, kaip vaizduoja "Tiesa", svečias su padidinamu stiklu 
valgykloj apžiūri patiekalą, nes be stiklo porcijos taip ir nematyti 

— Cukrus pakeičiamas sachari
nu, pienas pieno milteliais, tik gai
la, kad nėra jokio išradimo, kuris 
už mus pamokas paruoštų 

POEZIJOS TALKA TARDYTOJUI 
Okupuotos Lietuvos feljeto- . riamojo charakteristiką. 'Tšsi-

nistas Juozas Bulota rašo apie j lavinimas vidutinis... Užsispy-
tardytoją, kuris privertė nusi- Į ręs..." 
kaltelį prisipažinti poezijos tai-į — Šitą aš jau ir be jūsų ži-
ka. Kadangi poezija yra reikš
minga visame pasaulyje, tai 
mes čia ir pakartojame Bulotos 
istoriją apie poeziją ir tardyto
j a 

Jaunas tardytojas Pūkenis 

nau, — sumurmėjo tardytojas. 
"Draugiškas- ... Mėgsta mu

ziką ir poeziją...'' 
Tardytojas nustojo skaitęs ir 

ėmė trinti kaktą. 
— Poeziją^. Poeziją.-, švie-

vargo jau trečia diena. Ir vis- sos spindulys tamsos karalys-
kas veltui. Jis jautėsi taip, lyg tėję! — susuko pašokęs iš už-
kakta norėtų atidaryti užrakin
tas duris. Įtariamasis, dar gana 

stalės. 
Rytojaus dieną tardytojas 

— Kas vra mokslas ir kas kū- i Jaunas vaikinas, į tardytojo buvo pabrėžtinai šaltas ir man-
ryba' 

PADRĄSINIMAS 
RCKORLVMS 

"Buvau kadaise didelis rūko- į 
rius, tad žinau, kad pusvalandį-
nerūkius vis dėlto galima išlai- \ 
kyti, ir ne tik gyvas išliksi, bet j 
nė sveikatai nepakenks'". 

Alfonsas Nakas \ 

LAIMIŲ IR NELAIMIŲ 
LINKSMA KNYGA 

Juozas Ratkus išleido knygą 
"Mano laimės ir nelaimės Lietu 

voje ir Amerikoj" Knyga suei
liuota nei tobulai, nei atbulai, 
turi 252 psl. Jos pradžioje auto
rius prisipažįsta: 

Nevalia buvo trepsėti 
Ir ant lovos šokinėti. 
Šokinėti jau užgynė, 
man kas kita prisiminė. 
Žirklėm šunį apkarpytu 
katės uodegą tampyti.. 
Margis sau ramiai gulėjo, 
bet l.atė rėkti pradėjo. 
Čiaudė, spiaudė. šokinėjo, 
aš už uodegos turėjau. 
Bet kai mane pasigavo, 
griebė plėšė nagais savo. 
Guliu lovoj paguldytas, 
burna, rankos apdraskytos. 
Gerą-pamoką aš gavau 
ir su kate nsdraugavau. 

gudrybes ir išraitymus visai ne- dagus 
reagavo, nors, atrodė, ir labai Sėskis, — pasakė jis įta-
pergyveno. riamajam. — štai čia arbatos 

— Buvai trečiadienį prie klu- j virdulys, čia dešros rinkė, o čia 
bo? — jau dešimtą kartą klau
sė tardytojas. 

— Buvau-
— Klubas buvo uždarytas? 
— Uždarytas. 
— Klubo vienas langas buvo 

praviras? 
— Praviras. 
— Į vidų tu pro langą įlin

dai? 
V M M . 

— Pro lanką. 
— Akordeoną paėmei? 
— Neėmiau. 
— Tą patį vakarą grojai 

akordeonu parke, dainavai ne-
apolietišką serenadą "O, atida
ryk langelį"? 

Dainavau. 
— Draugai tau pritarė? 
— Pritarė, 
— Savo akordeono tu neturi? 
— Neturiu? 
— Iš klubo akordeoną pa

ėmei? 
— Neėmiau. 
— Kur jį padėjai? 
— Nepadėjau 

duonos puskepalis. Kol nepasa-
' kyši, kur padėjai akordeoną — 
i iš šito kambario neišeisi. Ir aš 
taip pat Atsakinėti nereikės. 
Tu klausysi. Kalbesiu tik aš. 

Pavakare prie užrakintų tar
dytojo Pūkenio durų išsigandę 
subėgo bendradarbiai.. 

— Jūs neturite teisės! — plo
nai rėkė už durų tardomasis. — 
Aš skusiuos... Budeliai..-

Riksmas palengva nutilo, ir 
už durų vėl buvo girdėti tik mo
notoniškas tardytojo balsas. 

Nusirarr.inę bendradarbiai iš
siskirstė. 

Darbo dienos pabaigoje tar
dytojas Pranešė savo viršinin
kui: 

— Tardomasis viską pristpa-

SPYGUUOTTNES MINTYS 
— Vedusiųjų laimė priklauso 

nuo daugelio žmonių, su kuriais 
jie nesusituokė. 

— Atgavo pusiausvyrą — 
išsiblaivė. 

— Antrasis kvėpavimas — 
rūkymas. 

Pilka kasdienybė — nespal
vota televizija. 

— Padėties seimininkas — 
sandėlininkas. 

Jaunatviška ugnelė — ciga
retė paauglio lūpose. 

— Egoistas yra apie save 
galvojąs tiek, kiek tu apie save. 

— Pusamžis esi tada, kai 
darbas suteikia mažiau džiaugs- į 
mo ir kai pramoga virsta dar 
bu. 

. 

Jaunos poetės Magelionės 
Prikyštaitės eilėraščiai, — pa
aiškino trumpai. 

viršininkas ėmė vartyti po
pieriaus lapus-

Esu. 
Nesu. 
Būtis ir nebūtis. 
Baltas nuometas. 
Numirėlio marška. 
Pavasario aitrumas. 
Kapų duobė. 
Pamėklė. 
Dantys tarška. — 

skaitė vis labiau blykšdamas 
viršininkas. 

— O čia... Eilėraštis "Rudz-
gana vienuma", — sumurmėjo 
jis. 

Gelzgana, 
Balzgana, 

. . Mel'zgana, 
Žalzgana, 
Ateinu, 
Ateinu, 
Ateinu, 

Pas tave-

LAIŠKELI PARAŠE 
IŠSPAUSDINTI PRAŠĖ 

— Alpukas rašo: 
Ruošti savo pagerbimą 
Jau pas mus madoj 
Pats parduodi pakvietimą, 
Parašai spaudoj. 
Taip ir leidi džiaugsmo 

dienas, 
Ir vis ne už dyką, 
Pats užsidedi sau vienas 
Tą garbės vainiką. 

— K. Arčiama, išsikėlusi iš 
Detroito į Los Angeles, siun
čia šiuos ilgesingus žodžius 
Detroitui: 

Detroit, Detroit, ilgiuosi aš 
tavęs labai 

ir niekaip užmiršti negaliu. 
Ach, kokia žiopla, žiopla 

buvau, 
kad dėl "amžino pavasario" 

Hollyvvoodo 
tave į Los Angeles 

išmainiau-

Iš baisaus ilgesio man ašaros 
byra, 

Detroit, lauk — sugrįšiu pas 
tave, 

jei tik pavyks pasprukti nuo 
vyro 

ir jei koks senbernis ar 
našlys priglaus mane. 

— A. Usninis eiliuoja; 
Nuo detentės rausvų dūmų 
Žlimba bosai Baltų Rūmų. 
Juokas ima, pikta daros. 
Kaip čia baigsis karnavalas-

— Al Wood tvirtina: 
Šviesuolių klubelio išminčiai 

seneliai, 
Pilnai prisiskaitę Mikaldos 

knygelių, 
Prakeikė kaip vienas jie 

"Saują skatikų", 
Nes toji už viską labiausiai 

patiko. 

APIE KIAULIŲ VAGIS 

— Jį pasodino į kalėjimą už 
kiaulę. 

— Kaip jie tai įrodė? 
— Kiaulė žviegė-

AUSŲ GYDYTOJAS 
AR DANTISTAS 

Užkandžiavo du biznieriai. 
Vienas netrukus prakalbo: 

Maniau, kad tavo sūnus, iš
ėjęs medicinos mokslą, bus au
sų specialistas. Dabar gi, kiek 
3upratau, tu kalbini jį būti dan
tistu. 

— Ne tas čia reikalas, — 
aiškino antrasis, — aš tik vai
kui nurodžiau, kad žmonės tur i 
32 dantis, o tik dvi ausis. 

Doleris už dolerį 
— Vaikine, gal galėtum iškeis

ti vieną dolerį? — paklausė vieš
nia pažą Piami Beach viešbuty
je-

— Ponia, čia už dolerio iškei
timą ima dolerį, — paaiškina 

TARYBINIŲ KARVIŲ LAIMĖJIMAI 
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žino. Akordeonas — malkų aan 
dėliuke. Pats atneš- Pavogti ne- skaitė pabalęs kaip 
norėjo. Ta pačią naktį akordeo- J viršininkas. 
ną kartu su draugu nešė padėti Į — gtai, šituo posmu aš jį pri 

Spalio revoliucijos laimėjimas, ta
rybinė karvė ant kojūkų 

papierius, 
Komunistinė "Šluota" iš

spausdino straipsnį, pailiust-
atgal, tariau ten jau buvo mili- baigiau. — pasakė patenkintas ruotą nuotrauka, "Mate' kar
ei ja. Išsigando, ir... Į tardytojas. !vę ant kojūkų?" Jame rašoma: 

Aišku. — numojo ranka vir- Viršininkas staiga pamėlo ir j "Mums tai neteko matyti. 
'Užkliuvo už varčios, prade- i šininkas. — Draugiškam teis- ; trenkė kumščiu į stalą: Užtat Suvalkijoje anais metais Fermų darbuotojai braido jais 

sim vėl iš pradžios", — atsidu-: mui... Bet sakyk, kaip tau pa- i — Kad tai būtų... paskutinis matėme keistą atvejį. Viename kiaurus pavasarius - rudeniu*, 
so pasilikęs vienas tardytojas. j sisekė jį prašnekinti!.. Atkak- ! kartas... — sušuko jis užsikirs- kolūkyje prityręs grindikas o patys vadovai prireikus ir va-
— Su šitokiu nė šerlokas lus tipelis... , j damas. — Čia... čia... velniai ži- gražų vasaros metą ėmė iš krū- žiuoti šiaip taip iki fermos du-
Holmsas nesusidorotų..." -Tardytojas- padėjo viršinin- no kas*. Už šitokius dalykus vos mokinių surinktus akmenis rų prišvitruoja. O jei dar įdle-

Tąrdytoj&a ėmė vartyti įta- kui ant stalo popierių pluoštą., mui gali apkaitinti sadizmu", ir fermos kiemą jais grindė- guj masine kojūkų ganytą r* 

Ramiai, neskubėdamas — kad 
būtų amžinas grindinys, kad 
net technika savo ratais akme
nų neiškabintų. Vienadienis šei
mininkas į tokią išmonę tiktai 
ranka numotų. 

Na, o nevienadieniai? Palais
tė be ilgesnės pertraukėlės 
"septyni broliai miegantys** iš 
aukštybių — ir prie senųjų ver-
šidžių "Pergalės" kolūkyje gu
mulais iš po padangų trykšta 
purvas. Ratiniais traktoriais 
skersai-išilgai išminkyta ir nau
jojo keturkojų komplekso teri
torija. Ne vien purvynė-maka-
lynė, bet ir visokiausiu "turtu" 
užgriozdinti pašaliai, i r vandens 
sklidina duobė su apsemtu mėš
lo transporterio varikliu... 

O šeimininkams — nieko. 
Šeimininkai prie panašios tvar
kos įpranta. Gamybinių sekto
rių aplinkos tvarkymas gal se
niai šlietųsi prie svarbiųjų ūki
ninkavimo klausimu, jeigu ne
būtų išgalvoti purvabrydžiai. 


